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 1٢قرأرأ أتخذها رئيسس أ÷مهورية ‘ أجتماع ›لسس ألوزرأء

 100مليون دولر لسستÒاد مواد صسيدلنية Ÿواجهة «كورونا»

تأاجيل مشصروع قانون أŸالية ألتكميلي وأسصÎجاع قروضس ألبنوك
ألفتتاحية

حقائق ومسسلمات
بقلم :فنيدسس بن بلة
لجراءات ا’حÎازية ضضد وباء كورونا ،اŸعروضضة،
متابعة ل إ
أامسس ،أامام ›لسس الوزراء ،حرصس رئيسس ا÷مهورية على
التأاكيد أان وزارة الصضحة هي ا÷هة الوحيدة اıولة إ’عطاء
أارق -ام ح -ول حصض -ي-ل-ة اإ’صض-اب-ات ب-ال-فÒوسس ال-ت-اج-ي وق-درات
الكشضف والتشضخيصس ،بالتنسضيق مع وزارة ا’تصضال ،دون السضماح
ب -أاّي ت -ط -اول ومضض -ارب -ة ‘ اإ’حصض -ائ -ي -ات م -ن ق -ب -ل ع -دÁي
الضضمائر وŒار اأ’زمات الذين يعيشضون دوما على التهويل.
اسضتنكر الرئيسس ،الذي أاشضاد بدور اŸصضالح الصضحية واأ’طراف
الفاعلة التي انخرطت ‘ نظام اليقظة والتأاهب ﬁسضسضة
بجدوى التداب Òالوقائية ،اسضتنكر اأ’قلم واأ’صضوات التي تبث
من خلل التهويل اŸقصضود التشضكيك ‘ القدرات الوطنية ‘
التكفل Ãواطن ﬁتار ويتطلع بشضغف للسضلمة الصضحية الوجه
لمن الوطني والتماسضك ا’جتماعي وا’سضتقرار.
اآ’خر ل أ
اتضض -ح ه -ذا ب -ع -د “ادي أاق -لم وأاصض -وات ت -روج ب -ل ان -ق -ط-اع
Ÿغالطات عن «كوفيد »19-با÷زائر ،ا◊ريصضة على إاطلع
م-واط-ن-ي-ه-ا ب-أادق ال-ت-ف-اصض-ي-ل ع-ن ›ري-ات ان-تشض-ار ال-وباء عÈ
تقارير يومية وما يتبعه من تداب Òترفع من سضقف التأاهب
والتصضدي أ’خطر فÒوسس ’ دواء و’ لقاح له ‘ الظرف
ال -راه -ن ،سض -وى اإ’ل -ت-زام ب-ال-ت-داب Òال-وق-ائ-ي-ة .وه-ي إاج-راءات
سضارعت السضلطات العمومية إا ¤اعلنها ‘ وقت مبكر منذ
ظهور كورونا ‘ منطقة ووهان الصضينية.
م -ن -ذ أاو ¤اÿط -وات ” ال -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى ح-م-لت ال-ت-حسض-يسس
والتعبئة ومناشضدة اŸواطن اÎŸدد با’نخراط ‘ اŸسضعى
دون ترك نفسضه عرضضة للخطر الداهم ومضضاعفاته.
حرصضت البلد على هذا اأ’مر ،باعتماد جملة من التدابÒ
ا’حÎازية يجري Œسضيدها ‘ اŸيدان،منها تعزيز الرقابة
الصضحية با◊دود واŸطارات واŸوانئ ،و–ديد اŸسضتشضفيات
اŸرشضحة لتحويل عدد من أاسضرتها ا ¤أاسضرة إانعاشس عند
الضضرورة القصضوى ‘ ،ظل تصضاعد عدد اŸصضاب ،Úمع توفÒ
ال-ت-ج-ه-ي-زات ال-لزم-ة لضض-م-ان ال-ت-ك-ف-ل الصضحي وزيادة قدرات
الكشضف والتشضخيصس باسضتعانة معهد باسضتور ÃخÈي وهران
وقسض-ن-ط-ي-ن-ة ب-ع-د Œه-ي-زه-م-ا ،م-ث-ل-م-ا أاورده ال-ع-رضس اŸفصضل
Ûلسس الوزراء.
ه -ذه اŸع -رك -ة اŸف -ت-وح-ة ع-ل-ى وب-اء ك-ورون-ا ،ت-كسضب ال-ره-ان
بتجاوب اŸواطن وانسضياقه وراء تداب Òالوقاية ورفع درجة
ال -ي -ق -ظ-ة وا’سض-ت-ن-ف-ار ،و–ّل-ي-ه ب-روح اŸسض-ؤوول-ي-ة وا’نضض-ب-اط
وا’لتزام بشضروط اأ’مان دون ا’سضتخفاف باÿطر ،طاŸا أان
اŸسضأالة تتعلق بحياته وسضلمة أامة بأاكملها.
ل-ه-ذا انصض-بت ح-م-لت ال-ت-ع-ب-ئ-ة ،ال-ت-ي ت-ت-و’ه-ا أاك Ìم-ن ه-ي-ئة
فاعلة ،على هذا ا÷انب ا◊يوي ببذل أاقصضى جهد ’سضتمالة
اŸواطن والدفع به إا ¤تبّني رأاي الطب ومنطق العقل ‘
التصضدي لوباء معٍد و–وله إا ¤شضريك كامل ‘ معركة ا◊ياة.
إانها مقاربة اعتمدها اإ’علم الوطني الذي فرضس نفسضه طرفا
مؤوثرا ‘ مرافقة ا÷هد الصضحي،مÈزا احÎافية لها قاعدتها
ومهارتها ‘ جذب اŸواطن نحو أافضضل الطرق وأاكÌها وقاية
م- -ن داء ك- -ورون- -ا ال- -ذي ف -رضس ح -ال -ة ط -وارئ ‘ ك -ل ج -ه -ات
اŸعمورة.

@ تخفيضس ألسصتÒأد إأ 31 ¤مليار دولر ونفقات ألتسصي Òبـ  @ %30ألتوقف عن إأبرأم عقود ألدرأسصات
لجنبية @ تخفيضس «سصوناطرأك» أعباء ألسصتغÓل وألسصتثمار إأ 7 ¤مÓيÒ
وأÿدمات مع أŸكاتب أ أ
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« ألشصعب « تسصتطلع مشصهد أ◊ظر ألصصحي بالعاصصمة

إاسستجابة وعيا باÿطر واسستهتار كلفته باهظة

@ صصيدليات تعا Êندرة موأد ألتعقيم وأŸوأطن ينتظر ألفرج
من صس  04إأ08¤

أŸثقف ‘ زمن أ◊جر ألصصحي

ب Úاإلبـ ـ ـداع واŸشس ـ ـارك ـة
‘ تنشسيط اŸشسهد عن بعد
صس  11ــ  1٢ــ 13
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الغذاء الصسحي
وقاية من الوباء
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الناطق الرسصمي للجنة رصصد ومتابعة فÒوسس كورونا:

 201حالة إاصسابة مؤوكدة من بينها  17وفاة ‘ ا÷زائر
” تسص -ج -ي -ل  17ح- -ال- -ة وف -اة بسص -بب فÒوسض
كؤرونا با÷زائر من ب 201 Úحالة مؤؤكدة (اإ¤
غ -اي -ة سص-ا  )15اأمسض ،ب -حسصب م -ا اأع -ل -ن ع -ن -ه
الناطق الرسصمي للجنة رصصد ومتابعة فÒوسض
ك- -ؤرون- -ا ،ج- -م- -ال ف -ؤرار ،ق -ائ  Ó-خ Ó-ل ل -ق -اء
اإعÓمي ،اإنه ” تسصجيل  17حالة وفاة ،من
بينها  8بالبليدة وحالتان بكل من وليتي بجاية
وخنشصلة ،عند مغÎب ‘ Úفرنسصا يبلغان من

ال-ع-م-ر  82و ،85مشصÒا اأن ع- - - - - - - -دد ا◊الت
اŸؤؤك - -دة ارت - -ف- -ع اإ 201 ¤ح -ال -ة ،م-ن-ه-ا 110
ب -ال -ب -ل -ي-دة .ك-م-ا اأضص-اف «اأن ك-ل ه-ذه ا◊الت
عادية ول تدعؤ للقلق».
واأكد فؤرار ،اأن متؤسصط العمر للؤفيات هؤ 67
سص -ن -ة وك -ل -ه -ا ك -انت ت -ع -ا Êاأم -راضص -ا م -زم-ن-ة،
مؤضصحا اأن  23حالة امتثلت للشصفاء وغادرت
اŸسص -تشص -ف -ى ‘ ،ح ” Úتسص -ج -ي -ل  340حالة

مشصتبه بها مؤجؤدة حاليا باŸسصتشصفيات‘ ،
انتظار نتائج التحاليل.
من جهة اأخرى قال الناطق الرسصمي للجنة ،اإن
قطاع الصصحة يبقى ‘ اأعلى مسصتؤيات التاأهب
لؤضصع حد لهذا الؤباء ،ملفتا النظر اإ ¤اأنه
لتفادي انتقال العدوى ” ،التاأكيد على ضصرورة
اŸك- - -ؤث ‘ ال- - -ب - -يت واÿروج اإل ل - -لضص - -رورة
القصصؤى و»ذلك لفرد واحد من العائلة».

’خ Òمن ا÷ريدة الرسصمية
تضصمنه العدد ا أ

صسدور اŸرسسوم التنفيذي لتداب Òالوقاية من انتشسار فÒوسس كورونا
صصدر ‘ العدد ا’أخ Òمن ا÷ريدة الرسصمية،
اŸرسص -وم ال -ت -ن -ف -ي -ذي ال -ذي ي -وضص -ح ك -ي-ف-ي-ات
ت- -ط- -ب- -ي- -ق ا’إج- -راءات ال- -ت- -ي اأقّ- -ره- -ا رئ -يسس
ا÷مهورية ،عبد اÛيد تبون ،والرامية اإ¤
الوقاية من انتشصار وباء كورونا (كوفيد)19-
ومكافحته.
وينصض اŸرسصؤم التنفيذي رقم  69-20اŸؤؤرخ ‘ 26
ر ج -ب  1 4 4 1ا  Ÿؤ ا ف -ق ل ـ  2 1م -ا ر س ض  ، 2 0 2 0ا  Ÿت -ع -ل ق
بتداب Òالؤقاية من انتشصار وباء كؤرونا (كؤفيد)19-
ومكافحته ،على ما يلي:
@ اŸادة ا’أو :¤يهدف هذا اŸرسصؤم اإ– ¤ديد
ت-داب Òال-ت-ب-اع-د الج-ت-م-اع-ي الـم-ؤج-ه-ة ل-ل-ؤقاية من
انتشصار وباء كؤرونا فÒوسض «كؤفيد »19.ومكافحته.
ترمي هذه التداب Òاإ ¤ا◊د ،بصصفة اسصتثنائية ،من
الح -ت -ك -اك ا÷سص -دي ب ÚاŸؤاط-ن ‘ Úال-فضص-اءات
العمؤمية و‘ اأماكن العملÁ .كن عند ا◊اجة ،رفع
ه- -ذه ال- -ت- -داب Òاأو Œدي -د ال -ع -م -ل ب -ه -ا وف -ق ن -فسض
الأشصكال.
@ اŸادة  :٢تطبق التداب Òمؤضصؤع هذا الـمرسصؤم،
على مسصتؤى كافة الÎاب الؤطني لـمدة اأربعة عشصر
( )14يؤما .وÁكن ،عند القتضصاء ،رفع التداب Òاأو
“ديدها حسصب نفسض الأشصكال.
@ اŸادة  :٣تعلق نشصاطات نقل الأشصخاصض الآتي
ذكرها خÓل الفÎة الـمذكؤرة اأعÓه:
اÿدمات ا÷ؤية للنقل العمؤمي للمسصافرين على
الشصبكة الداخلية ،النقل الÈي ‘ كل الŒاهات:
ا◊ضصري وشصبه ا◊ضصري ب Úالبلديات ب Úالؤليات،
نقل اŸسصافرين بالسصكك ا◊ديدية ،النقل اŸؤجه:
الـمÎو ،الÎام -ؤاي ،وال -ن -ق -ل ب-الـمصص-اع-د ال-ه-ؤائ-ي-ة،
النقل ا÷ماعي بسصيارات الأجرة .ويسصتثنى من هذا
الإجراء نشصاط نقل الـمسصتخدم.Ú
@ اŸادة  :٤دون اŸسصاسض باأحكام الـمادة  03اأعÓه،
ي -ت -ؤ ¤ال -ؤزي -ر اŸك-ل-ف ب-ال-ن-ق-ل ،وال-ؤا‹ الـم-خ-تصض
اإقليميا ،كل فيما يخصصه ،تنظيم نقل الأشصخاصض من
اأجل ضصمان اسصتمرارية اÿدمة العمؤمية وا◊فاظ
على النشصاطات ا◊يؤية ‘:
اŸصصالح الـمسصتثناة من اأحكام اŸرسصؤم ،اÙددة
‘ ا- - - - Ÿادة  07اأدن - - -اه - :اŸؤؤسصسص - - -ات والإدارات
العمؤمية -الهيئات القتصصادية واŸصصالح الـمالية.
ومهما يكن ،يجب اأن يتم تنظيم النقل ‘ ظل التقيد
الصص -ارم Ãق -تضص -ي -ات ال -ؤق -اي -ة م -ن ان -تشص-ار ك-ؤرون-ا

فÒوسض «كؤفيد ،»19.اŸقررة من طرف اŸصصالح
اıتصصة للصصحة العمؤمية.
@ اŸادة  :5تغلق ‘ اŸدن الكÈى ،خÓل اŸدة
اŸذك- - - - - - - -ؤرة ‘ اŸادة  02اأع Ó- -هÓﬁ ،ت ب- -ي- -ع
اŸشصروبات ،ومؤؤسصسصات وفضصاءات الÎفيه والتسصلية
وال -ع-رضض والـم-ط-اع-م ،ب-اسص-ت-ث-ن-اء ت-لك ال-ت-ي تضص-م-ن
خدمة التؤصصيل اإ ¤اŸنازلÁ .كن اأن يتم تؤسصيع
اإجراء الغلق اإ ¤اأنشصطة ومدن اأخرىÃ ،ؤجب قرار
من الؤا‹ الـمختصض اإقليميا.
@ ا- -Ÿادة  :٦ي-ؤضص-ع ‘ ع-ط-ل-ة اسص-ت-ث-ن-ائية مدفؤعة
الأجر ،خÓل اŸدة اŸنصصؤصض عليها ‘ اŸادة 02
اأعÓ- -ه ،م- -ا ل ي- -ق- -ل ع -ن  %50م -ن مسص -ت-خ-دم-ي ك-ل
مؤؤسصسصة واإدارة عمؤمية.
@ اŸادة  :٧يسصتثنى من الإجراء اŸنصصؤصض عليه ‘
الـمادة  06اأعÓه ،اŸسصتخدمؤن الآتي ذكرهم:
 مسص - -ت - -خ - -دم - -ؤ الصص - -ح - -ة م- -ه- -م- -ا ك- -انت ا÷ه- -ةاŸسصتخِدمة.
 اŸسصتخدمؤن التابعؤن لÓأمن الؤطني. اŸسصتخدمؤن التابعؤن للمديرية العامة للحمايةالـمدنية.
 اŸسص -ت -خ -دم -ؤن ال -ت -اب -ع -ؤن ل -ل -م -دي -ري -ة ال -ع -ام -ةللجمارك.
 اŸسص-ت-خ-دم-ؤن ال-ت-اب-ع-ؤن ل-ل-م-ديرية العامة لإدارةالسصجؤن.
 اŸسص -ت -خ -دم -ؤن ال -ت -اب -ع -ؤن ل -ل -م -دي -ري -ة ال -ع -ام -ةللمؤاصصÓت السصلكية والÓسصلكية الؤطنية.
 مسصتخدمؤ ﬂابر مراقبة ا÷ؤدة وقمع الغشض. اŸسصتخدمؤن التابعؤن للسصلطة البيطرية. اŸسصتخدمؤن التابعؤن لسصلطة الصصحة النباتية. اŸسصتخدمؤن اŸكلفؤن Ãهام النظافة والتطه.Ò اŸسص- -ت- -خ- -دم- -ؤن الـم- -ك- -ل- -ف- -ؤن Ãه -ام اŸراق -ب -ةوا◊راسصة.
غ Òاأن -ه Áك -ن ل -لسص -ل -ط-ات اıتصص-ة ال-ت-ي ي-ت-ب-ع-ه-ا
اŸسص -ت -خ -دم -ؤن اŸسص -ت -ث -ن -ؤن م-ن ه-ذا الإج-راء ،اأن
ترخصض بؤضصع التعدادات الإدارية وكل شصخصض ل
يعد حضصؤره ضصروريا ‘ ،عطلة اسصتثنائية.
كما Áكن اأن يسصتثنى من الإجراء الـمنصصؤصض عليه
‘ ا- - - - -Ÿادة  06اأع Ó-ه ،الـمسص -ت-خ-دم-ؤن الÓ-زم-ؤن
لسصتمرارية اÿدمات العمؤمية ا◊يؤية.
@ اŸادة “ :٨نح الأولؤية ‘ العطلة السصتثنائية
للنسصاء ا◊ؤامل والنسصاء الـمتكفÓت بÎبية اأبنائهن
الصصغار وكذا الأشصخاصض اŸصصاب Úباأمراضض مزمنة

واأولئك الذين يعانؤن هشصاشصة طبية.
@ اŸادة Á :9كن اأن تتخذ اŸؤؤسصسصات والإدارات
العمؤمية كل اإجراء يشصجع العمل عن بعد ‘ ظل
احÎام القؤان Úوالتنظيمات الـمعمؤل بها.
@ اŸادة Á :1٠كن للؤا‹ الـمختصض اإقليميا اأن يتخذ
كل اإجراء ‘ اإطار الؤقاية من انتشصار كؤرونا فÒوسض
«كؤفيد »19.ومكافحته .كما Áكن ‘ هذا الإطار
تسص- -خ - :Òالأف- -راد ال -ع -ام -ل ‘ Úاأسص Ó-ك الصص -ح -ة
واÈıي ،Úالتابعة للمؤؤسصسصات الصصحية والؤقائية
العامة واÿاصصة  -الأفراد العامل ‘ ÚاأسصÓك الأمن
الؤطني وا◊ماية اŸدنية والنظافة العمؤمية وكل
سصلك معني باإجراءات الؤقاية من الؤباء ومكافحته -
ك -ل ف -رد Áك-ن اأن ي-ك-ؤن م-ع-ن-ي-ا ب-اإج-راءات ال-ؤق-اي-ة
واŸكافحة ضصد هذا الؤباء Ãناسصبة مهنته اأو خÈته
اŸهنية.
كل مرافق الإيؤاء واŸرافق الفندقية اأو اأي مرافق
اأخرى عمؤمية اأو خاصصة ،كل وسصائل نقل الأفراد
الضص- -روري- -ة ع -ام -ة ك -انت اأم خ -اصص -ة ،م -ه -م -ا ك -انت
طبيعتها ،اأي وسصيلة نقل Áكن اأن تسصتعمل للنقل
الصصحي اأو Œهز لهذا الغرضض ،سصؤاًء كانت عامة اأو
خاصصةÁ .كن اأيضصًا للؤا‹ اıتصض اإقليميا تسصخÒ
اأي منشصاأة عمؤمية اأو خاصصة لضصمان ا◊د الأدنى من
اÿدمات العمؤمية للمؤاطن.Ú
@ الـمادة  :11يدخل هذا الـمرسصؤم حيز التنفيذ
ابتداء من يؤم الأحد  22مارسض 2020
على السصاعة الؤاحدة صصباحا.

التحرير

أامانة المديرية العامة

التحرير٠٢٣ ٤٦ 91 ٨٧ :
الفاكسس٠٢٣ ٤٦ 91 ٧9 :
’دارة والمالية
ا إ

الهاتف٠٢٣ ٤٦91 ٨٠ :
الفاكسس٠٢٣ ٤٦91 ٧٧ :

(021) 60.70.40

يوم يفّر اŸرء من أاخيه
¯ OÉ«Y øH ó«©°S

كانت ا◊روب التقليدية وحتى النؤوية تقّرب ب Úالشصعؤب
اÙب -ة ل -لسص Ó-م واŸن -اهضص -ة ل Ó-سص -ت -ع -م -ار ،م -ت -ح -م-لÚ
للم ،غ Òأان فÒوسض كؤرونا قلب اŸعادلة
التضصحيات وا آ
وأاخلط اŸفاهيم ،بعد أان شصنّ حربا صصامتة على البشصرية
للكÎو،Ê
قاطبة ،متحديا كل ا◊دود وأانظمة الرصصد ا إ
واضصعا منظمات عاŸية عريقة تتقدمها الصصحة العاŸية
ل· اŸت -ح -دة ع -ل -ى ه -امشض ت -ط -ؤرات مشص -ه -د ال -ؤب-اء
وا أ
العاŸي.
«الفÒوسض» ،الذي ل يفرق ب Úالشصعؤب ول مراكز الدول
لفراد ول يع Òالقؤى اŸهيمنة ما كانت تتبجح به
وا أ
لمؤر رأاسصا على
ل· تلك اŸسصتضصعفة ،قلب ا أ
مقابل ا أ
للف ،فرضض قبؤل وقف
عقب ﬂلفا ‘ طريقه ضصحايا با آ
إاطÓق النار ‘ ليبيا بإاعÓن حف ÎاŸؤافقة عن هدنة مع
ال- -ؤف- -اق ب- -ط- -راب -لسض ،ك -ان ق -د رفضص -ه -ا رغ -م إا◊اح دول
ومنظات دولية...
أامريكا ترامب ،تعرضض مسصاعدات على إايران ،عدوها
اÙاصصر بعقؤبات خانقة ضصاعفت من تداعيات عدوى
«كؤفيد ‘ »19-بلد ل يبدو أانه سصهل اŸراسض ويرفضض
عرضض واشصنطن ،كؤن ا◊سصابات قدÁة ول تبدو تتجه إا¤
حل سصلمي...
إايطاليا ،بدورها ،تركها حلفاؤوها ‘ أاوروبا لتؤاجه قدرها
اÙتؤم ‘ ،غياب تضصامن أاوروبي أاظهر فشصله أامام أانانية
 ÚÁمتطرف ‘ بلدان ،وهشصاشصة بنية صصحية لبلدان
أاخرى ،كانت تبدو أاك‡ Èا هي عليه اليؤم.
‘ بÓدنا أايضصا ،أازاح الفÒوسض القناع عن سصلؤكات تسصبح
عكسض تيار مؤاجهة الؤباء الذي يهدد ا÷ميع ،غ Òآابه
لخ-ر ‘ ،ظ-ل
ب-إادي-ؤل-ؤج-ي-ات ال-ب-عضض وشص-ع-ارات ال-ب-عضض ا آ
ظرف انتقل فيه اŸؤاطن إا ¤درجة تأاهب قصصؤى غÒ
مبال بادعاءات أاوسصاط ل تريد ا Òÿللجزائري Úوتسصعى
لشصاعة ،للتهؤيل ليسض خؤفا من
بكل الؤسصائلÃ ،ا ‘ ذلك ا إ
الفÒوسض وإا‰ا لضصرب معنؤيات اÛتمع.
لكن داخل اÛتمع ،وبفعل الهلع ،أاحدث كؤرونا مفارقة
ب Úابتعاد الفرد عن أاخيه –ت تأاث Òالشصبح ،والتقاء
لهم
لرادي ،بل ا أ
لسصرة ›تمعة –ت ا◊جر الؤقائي ا إ
اأ
لمهاتهم والتخلصض من روضصات تفتقر
معانقة الرضصع أ
للحنان.
ب -اŸق -اب -ل ،وج -دت «فÒوسص -ات» الأسص-ؤاق م-ن مضص-اربÚ
وغشص -اشص ÚاŸن-اخ ل-ل-مضص-ارب-ة وال-تÓ-عب ب-ق-ؤت اŸؤاط-ن
الصصامد أامام الؤباء وكلفته وإاخؤانه من لصصؤصض القدرة
الشصرائية ومهددي السصلم الجتماعي الذين يتم التصصدي
لهم بحزم ليكؤنؤا عÈة.

عاشسـ ـ ـ ـ ـق يؤوكـ ـ ـ ـ ـ ـد أانه ـ ـ ـ ـم سسيتقاضس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون أاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـورهم

صصرح وزير العمل والتشصغيل والضصمان ا’جتماعي شصوقي عاشصق يوسصف ،أان عمال اŸؤوسصسصات
’دارات العمومية اÈÛين على اÿروج ‘ عطلة خاصصة بسصبب وباء كورونا سصيتقاضصون
وا إ
’ذاعة الوطنية قدم عاشصق يوسصف شصروحات وتفاصصيل
أاجورهم .و‘ مداخلة له على أامواج ا إ
حول اŸرسصوم التنفيذي اŸتعلق بإاجراءات الوقاية ومكافحة كوفيد ،19-مؤوكدا أان عمال اŸؤوسصسصات
’دارات العمومية الذين أاجÈوا على أاخذ عطلة خاصصة بسصبب وباء كورونا سصيتقاضصون
وا إ
اجورهم.

 53فندقا مسسخّر لـ 6.515مسسافر عائدوا إا ¤الوطن

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
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القرار Áسّس العمال اÈÛين على عطلة خاصصة

وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل-ق ب-ع-م-ال ال-ق-ط-اع
اÿاصض والق- - -تصص- - -ادي ،اأوضص - -ح
اأنهم ملزمؤن اأيضصا باأخذ عطلة
خاصصة ،مشصÒا ا ¤اتخاذ تدابÒ
اأخ - - - - -رى غ Òت - - - - -لك اÿاصص- - - - -ة
اإجراء ا◊جر الصصحي الوقائي من الوباء
بالؤظيف العمؤمي ،حيث قال ‘
ه - -ذا الشص - -اأن «ه- -ن- -اك ال- -ع- -ط- -ل
اŸت- -ب- -ق- -ي- -ة اأو تسص -ب -ي -ق ال -ع -ط -ل
خصصصصت وزارة السص -ي -اح -ة والصص -ن -اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة اÿط -ؤط ا÷ؤي -ة ا÷زائ -ري -ة ‘ إاط -ار اıط -ط بالنسصبة لعمال هذا القطاع الذين
والعمل العائلي 53 ،مؤؤسصسصة فندقية لفائدة  6.515ال-ع-م-ل-ي-ات-ي م-ت-ع-دد ال-ق-ط-اع-ات اŸسص-ط-ر ل-ل-ؤقاية Áك - -ن- -ه- -م اأيضص- -ا اŸضص- -ي ن- -ح- -ؤ
مسص -اف -ر ع -ائ -دوا إا ¤أارضض ال -ؤط -ن وه -ذا إلج-راء وا◊د م- - -ن ان - -تشص - -ار وت - -فشص - -ي فÒوسض ك - -ؤرون - -ا ات -ف -اق -ي -ة ج -م -اع -ي-ة م-ع ال-ع-م-ال
ا◊ج- -ر الصص- -ح -ي ال -ؤق -ائ -ي م -ن فÒوسض ك -ؤرون -ا ،اŸسصتجد.
ب - - - -ال - - - -تشص- - - -اور م- - - -ع الشص- - - -ريك
بحسصب ما أاورده ،أامسض ،بيان للؤزارة.
و‘ ه - - - -ذا الصص- - - -ددŒ ،دد وزارة السص- - - -ي- - - -اح- - - -ة الجتماعي».
ت - -ن- -درج ه- -ذه اإلج- -راءات اÿاصص- -ة ب- -اŸؤاط- -ن« Úاسصتعدادها وŒندها اŸطلق إل‚اح هذه العملية وف -ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ف-ئ-ة الأشص-خ-اصض
ا÷زائري ،Úالذين كانؤا عالقﬂ ‘ Úتلف دول ال-ؤط-ن-ي-ة ال-ن-ب-ي-ل-ة ال-ت-ي أاق-رت-ها السصلطات العليا ‘ ال -ذي -ن ل-ه-م الأول-ؤي-ة ‘ ال-ع-ط-ل-ة
العا ⁄و” نقلهم ا ¤أارضض الؤطن من طرف شصركة البÓد».
اÿاصص- -ة ،ذك- -ر ال- -ؤزي- -ر ال- -نسص -اء
يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر
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الرئيسس اŸدير العام
مسصؤوول النشصر

فنيدسس بن بلة
مدير التحرير

سسعيد بن عياد

ا◊ؤامل واللؤاتي لديهن اأطفال
صصغار «يÎاوح سصنهم ما ب 0 Úا¤
 16سصنة» ،لكن «‘ حالة سصيطرة
ال- -ع- -نصص- -ر ال -نسص -ؤي Ãؤؤسصسص -ة اأو
اإدارة ،فاإن اÿدمة ل يجب اأن
تتؤقف» ،مشصÒا بذلك اإ« ¤العمل
بالتناوب».
وع - - - -ن سص - - - -ؤؤال ح - - - -ؤل ف- - - -ئ- - - -ة
اŸت -ق -اع -دي -ن ،األ -ح ال-ؤزي-ر ع-ل-ى
ط -م -اأن -ت -ه -م و»اأن -ه -م سص-ي-ق-بضص-ؤن
م -ع -اشص -ات -ه-م» ،مضص-ي-ف-ا اأن «صصب
اŸعاشصات سصيتم بشصكل اآ‹ دون
تنقل هؤؤلء ا ¤وكالت الصصندوق
الؤطني للتقاعد .كما قال الؤزير:
«اتخذنا جميع الإجراءات حتى ل
يتنقل هؤؤلء ،الذين تعت Èحالتهم

الصص- - -ح - -ي - -ة هشص - -ة ،ا ¤وك - -الت
الصصندوق الؤطني للتقاعد ،كما
ان -ه ب -اإم -ك -ان -ه -م السص -ت-عÓ-م م-ن
خÓل الرقم الأخضصر .»3011
م- -ن ج- -ه- -ة اأخ- -رى ،اأك -د ع -اشص -ق
يؤسصف اأن «بطاقة الشصفاء سصيتم
تفعيلها اآليا حتى ‘ حالة انتهاء
صص Ó-ح -ي -ت -ه -ا وذلك ا ¤غ-اي-ة 30
اف -ري -ل ال -ق-ادم» .وخ-لصض ال-ؤزي-ر
ا ¤ان الجراءات «” اتخاذها
حتى ل يسصجل “ركز لÓأشصخاصض
‘ مصصلحة واحدة وبالتا‹ وقاية
اŸؤظ- -ف Úم- -ن الصص- -اب- -ة ب- -ه -ذا
ال - -فÒوسض ط - -ب - -ق- -ا ل- -ل- -م- -رسص- -ؤم
ال -ت -ن -ف -ي-ذي ال-ذي ات-خ-ذه ال-ؤزي-ر
الأول عبد العزيز جراد».

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

ا
◊ـ ـ ـ
دث

أإلثنين  ٢٣مارسس  ٢٠٢٠م
ألموأفق لـ  ٢٨رجب ١٤٤١

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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 12قرأرأ أتخذها رئيسس أ÷مهورية ‘ أجتماع ›لسس ألوزرأء
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 100مليون دو’ر ’سشتÒاد مواد صشيد’نية وأالبسشة واقية
^ تأاجيـــل مشصـــروع قانـــون أŸاليـــة ألتكميلي وألتعجيل باسصÎجاع قروضس ألبنوك ألعمومية
^ تخفيـــــضس أ’سصتــــــــÒأد مــــــــن  41أإ 31 ¤مليـــــــار دو’ر ونفقـــــــات ألتسصـــــــي Òبـ%30
’جنبيـــــــــــة
^ ألتــــوقف عـــن إأبـــرأم عقـــود ألدرأسصـــــات وأÿدمــــات مــــع أŸكاتـــــب أ أ
^ تكليــف سصوناطــرأك بتخفيــضس أعبـــاء أ’سصتغـــÓل وأ’سصتثمــــــار إأ 7 ¤مÓي Òدو’ر

ترأسس رئيسس أ÷مهورية عبد أÛيد تبون ،ألقائد
’على للقوأت أŸسصلحة وزير ألدفاع ألوطني ،أمسس
أ أ
’حدÃ ،قر رئاسصة أ÷مهورية ،أ’جتماع ألدوري
أ أ
Ûلسس ألوزرأء ،فيما يلي نصس ألبيان كام:Ó
«ترأسس ألسضيد عبد أÛيد تبون رئيسس أ÷مهورية ألقائد
أألعلى للقوأت أŸسضلحة وزير ألدفاع ألوطني ،يوم أألحد ٢٢
مارسس Ã ،٢٠٢٠قر رئاسضة أ÷مهورية ،أإلجتماع ألدوري
Ûلسس ألوزرأء.
وقد أسضتهل ›لسس ألوزرأء أشضغاله بالسضتماع إأ ¤عرضس
أل -وزي -ر أألول ح -ول أل -نشض -اط أ◊ك -وم -ي خ Ó-ل أألسض -ب -وعÚ
أŸاضضي ،Úثم أسضتمع إأ ¤مدأخلة وزير أŸالية حول ألوضضعية
أŸالية ألرأهنة ،أبلغ على إأثرها رئيسس أ÷مهورية ›لسس
ألوزرأء بقرأره تأاجيل درأسضة مشضروع قانون أŸالية ألتكميلي
إأ ¤ح Úتقييم أنعكاسضات أإلجرأءأت أŸالية أŸتخذة على
مسضتوى أ◊كومة وتطور ألوضضع ‘ ألعا ⁄و‘ أنتظار ذلك
أعلن رئيسس أ÷مهورية عن أإلجرأءأت ألتالية ألتي سضتطبق
فورأ:
@-1تخفيضس قيمة فاتورة ألسضتÒأد من  ٤١إأ ٣١ ¤مليار
دولر.
@-2ت-خ-ف-يضس ن-ف-ق-ات م-ي-زأن-ي-ة أل-تسض-ي Òبـ %٣٠دون أ- - - Ÿسس
بأاعباء ألروأتب.
@-3أل -ت -وق -ف ع -ن إأب -رأم ع -ق -ود أل -درأسض-ات وأÿدم-ات م-ع
أŸكاتب أألجنبية ‡ا سضيوفر للجزأئر حوأ‹ سضبعة مÓيÒ
دولر سضنويا.
@-4تأاجيل إأطÓق أŸشضاريع أŸسضجلة أو قيد ألتسضجيل ألتي
 ⁄يشض- -رع ‘ إأ‚ازه -ا ،م -ا ع -دأ ‘ م -ن -اط -ق أل -ظ -ل وك -ذلك
أŸشضروع أŸتعلق بدرأسضة مسضتشضفى مكافحة ألسضرطان ‘
أ÷لفة.
@-5أإلب-ق-اء دون مسض-اسس ع-ل-ى أل-ن-ف-ق-ات أŸرت-ب-ط-ة ب-ق-ط-اع
ألصضحة وتدعيم وسضائل ﬁاربة تفشضي وباء كورونا فÒوسس
وأألمرأضس ألوبائية بصضفة عامة.
@-6أإلبقاء دون مسضاسس على مسضتوى ألنفقات أŸرتبطة
بقطاع ألÎبية.
@-7ألتكفل ‘ قانون أŸالية ألتكميلي عند إأعدأده بخسضائر
أŸتعامل Úألذين تضضرروأ من تفشضي ألوباء.
@-8ت-ك-ل-ي-ف ألشض-رك-ة أل-وط-ن-ي-ة سض-ون-اط-رأك ب-ال-تخفيضس من
أعباء ألسضتغÓل ونفقات ألسضتثمار من  ١٤إأ 7 ¤مÓيÒ
دولر قصضد أ◊فاظ على أحتياطي ألصضرف.
@-9تشضجيع أŸزيد من أإلدماج أŸا‹ عن طريق تسضهيل منح
ألقروضس وألÎكيز على ألرقمنة وأŸنتوجات أŸبتكرة.
@-10تشض- -ج- -ي -ع أŸن -ت -وج -ات أŸم -ول -ة ب -وأسض -ط -ة ألصضÒف -ة
أإلسضÓمية وألعمل على إأصضدأر ألنصضوصس ألتنظيمية أÿاصضة
بها من طرف بنك أ÷زأئر.
@-11ألتعجيل بعملية –صضيل ألضضرأئب وألرسضوم وأسضÎجاع
ألقروضس أŸمنوحة من طرف ألبنوك ألعمومية.
@-12ت -وج-ي-ه أول-وي-ات ق-ط-اع أل-فÓ-ح-ة ن-ح-و ألسض-ت-ث-م-ار ‘
أŸوأد ألزرأعية ألتي توفر أألمن ألغذأئي للبÓد ويتعلق أألمر
هنا بتشضجيع فروع أ◊بوب وخاصضة ألذرة وتلك ألتي تغطي
أ◊اجيات ألوطنية من سضكر وزيت وحبوب .و‘ هذأ أإلطار،
ك-ل-ف رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة وزي-ر أل-فÓ-ح-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة أل-ري-ف-ي-ة،
بإانشضاء آألية ‘ شضكل ديوأن أو غÒه ‘ أŸدى ألقصض Òوقبل
نهاية ألسضنة أ÷ارية ،من أجل تفعيل وترقية ألسضتثمارأت
ألفÓحية ،سضوأء كانت وطنية أو أجنبية أو ﬂتلطة.
’سصمدة ،ألنقل ألبحري للمحروقات وتصصدير
أ أ
ألكهرباء مفاتيح
وبعد ذلك ناقشس ›لسس ألوزرأء وصضادق تباعا على ألنقاط
أŸدرجة ‘ جدول أألعمال ،كان أولها عرضضا قدمه وزير
ألطاقة حول وضضعية ألسضوق ألنفطية ألعاŸية وتأاثÒأتها ألتي
بلغت مسضتوى مقلقا ناجما عن عدم ألتزأم بعضس ألبلدأن
أŸنتجة بعد ألفا— من ألشضهر ألقادم ،باحÎأم سضقف أإلنتاج
ألذي وأفقت عليه من قبل ،أألمر ألذي أفقد أألسضعار أكÌ
من  %5٠من قيمتها خÓل شضهر مارسس مقارنة Ãا كانت عليه
‘ شضهر جانفي أŸاضضي.
وŸوأجهة هذه أ◊الة ،ألتي Œري ألتصضالت على أعلى
مسض -ت -وى ب Úأعضض -اء م -ن -ظ -م-ة «أوب-يك» ل-ت-ج-اوزه-ا ،تضض-م-ن
ألعرضس أقÎأح عدة إأجرأءأت “ثلت ‘ زيادة إأنتاج أألسضمدة
إأ ¤أعلى مسضتوى وتعزيز خدمات ألنقل ألبحري للمحروقات
على أŸسضتوى ألدو‹ ودرأسضة إأمكانية تصضدير ألكهرباء إأ¤
بعضس دول أ÷وأر وتخفيضس وأردأت ألقطاع إأ ¤أقصضى حد
‡كن وتأاجيل بعضس أŸشضاريع ألسضتثمارية ألتي ل تكتسضي
طابعا أسضتعجاليا ،لسضيما ﬁطات إأنتاج ألكهرباء وŒميد
مناقصضات أقتناء معدأت ألنقل ‡ا سضيوفر مبلغ مليار دولر.
تنويع مصصادر ألدخل ،أقتصصاد أŸعرفة وأ’نتقال
ألطاقوي ألرهان
و‘ ت -ع -ق -ي -ب -ه أك-د رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ب-أان ت-رأج-ع م-دأخ-ي-ل
أ÷زأئر من تصضدير أÙروقات بات أمرأ وأقعا يرتبط مدأه
بتطور أزمة وباء كورونا فÒوسس ‘ ألعا .⁄وعلينا ،كما قال،
أن نسض -ت -ع -د بصض -ف -ة ج-دي-ة ل-ت-ج-اوز آأث-ار أألزم-ة ألق-تصض-ادي-ة
ألعاŸية .وإأذأ كان هذأ يضضطرنا إأ ¤إأعادة ترتيب أولويات
أإلنطÓقة أإلقتصضادية ،فلن Áسس ‘ كل أألحوأل Ãا هو
ح-ي-وي ‘ خ-ط-ط أل-ت-ن-م-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة وخ-اصض-ة بتلك أŸتعلقة

ب-اŸك-تسض-ب-ات ألج-ت-م-اع-ي-ة ،ب-دءأ Ãسض-ت-وى م-عيشضة أŸوأطن
وألروأتب وأŸعاشضات ومناصضب ألشضغل ،وأضضاف قائ :Óلعلها
مناسضبة سضانحة لنا تذكرنا بهشضاشضة أقتصضادنا ألوطني بسضبب
تقصضÒنا جميعا على مدى عقود من ألزمن ‘ –ريره من
أل -ري -ع أل -ن -ف -ط -ي ،م -ا ي -ف -رضس ع -ل -ي -ن -ا أل -ي -وم أل-ت-خ-لصس م-ن
أŸم -ارسض -ات ألسض -ي-ئ-ة أل-ت-ي غ-رسض-ت-ه-ا فÎأت أل-وف-رة أŸال-ي-ة
كالتبذير وألروح أإلتكالية وألكسضل وألسضتهÓك أŸفرط ،إأن
ذلك أصضبح من أقدسس ألوأجبات علينا جميعا حتى نحقق
بصضفة جدية وجماعية ونهائية أإلنتقال إأ ¤بناء أقتصضاد
جديد قائم على تنويع مصضادر ألدخل وحماية أإلنتاج ألوطني
وأقتصضاد أŸعرفة وŒسضيد ألنتقال ألطاقوي حتى ل يبقى
مصض Òأألم -ة ب -ك -ام-ل-ه-ا –ت رح-م-ة ت-ق-ل-ب-ات أسض-وأق أل-ن-ف-ط
أل-ع-اŸي-ة وم-ا ي-ع-ن-ي-ه ذلك م-ن ت-ه-دي-د ل-ق-وت-ن-ا أل-ي-وم-ي ومسس
بالسضيادة ألوطنية.
وجدد رئيسس أ÷مهورية إأ◊احه على ضضرورة حشضد ألطاقات
وأ÷ه-ود وت-ق-ديسس فضض-ي-ل-ة أل-ع-م-ل وأل-ت-ح-ل-ي ب-أاع-لى درجات
أŸوأطنة وروح أŸسضؤوولية ونكرأن ألذأت لبناء إأقتصضاد جديد
يحمي أألجيال ألقادمة من ألتبعية ويضضمن لها عيشضا كرÁا
دأئما ،يقيها شضر ألوقوع –ت رحمة أألجنبي ألذي لن يغفره
لنا ألتاريخ أبدأ.
Œهيز أ◊جر ألصصحي وﬁاربة أŸضصارب ‘ Úوسصائل
ألوقاية من «كورونا»
ث -م ق -دم وزي -ر ألصض -ح-ة وألسض-ك-ان وإأصضÓ-ح أŸسض-تشض-ف-ي-ات
عرضضا حول وباء فÒوسس كورونا ،أبرز فيه أن أإلجرأءأت
أŸعلنة أŸتخذة للتصضدي لهذأ ألوباء وحماية أŸوأطنÚ
يجري Œسضيدها ميدأنيا ،سضوأء بتعزيز ألرقابة ألصضحية ‘
أŸرأكز أ◊دودية ألÈية وألبحرية وأ÷وية أو باÙافظة
على أıزون ألوطني ألسضÎأتيجي من أŸنتجات ألطبية
وكذلك بتحديد أŸسضتشضفيات ألتي من أŸمكن –ويل عدد
م -ن أسض -رت -ه -ا إأ ¤أسض -رة إأن -ع -اشس ع -ن -د ألضض-رورة وت-دع-ي-م
أŸصض -ال -ح أıصضصض-ة ل-ل-ح-الت أŸشض-ت-ب-ه ف-ي-ه-ا وأŸؤوك-دة
بالتجهيزأت ألÓزمة لضضمان ألتكفل ألصضحي وألزيادة ‘
ق -درأت أل-كشض-ف وأل-تشض-خ-يصس م-ن خÓ-ل أسض-ت-ع-ان-ة م-ع-ه-د
ب -اسض -ت -ور ÃخÈي وه -رأن وقسض -ن -ط -ي -ن-ة ب-ع-د Œه-ي-زه-م-ا
أ÷اري.
وتضض -م -ن أل -ع -رضس أيضض -ا ،أإلج -رأءأت أŸت -خ -ذة ل-ت-ج-ه-ي-ز
أألماكن أŸهيأاة للحجر ألصضحي ‘ ألفنادق وأŸركبات
ألسض -ي -اح -ي -ة وأل-فضض-اءأت ألق-تصض-ادي-ة وغÒه-ا ،إأ ¤ج-انب
ﬁاربة أŸضضارب Úألذين يسضتغلون فزع أŸوأطن من أجل
إأخفاء موأد ووسضائل ألوقاية قصضد إأحدأث ألندرة ومن ثمة
رفع أسضعارها.
وأوضضح ألوزير ،أن ألقطاع ألصضحي يتوفر على أŸسضتوى
أل -وط -ن -ي ع-ل-ى  ٨٢7١6سض -ري -ر ،م -ن-ه-ا  ٢5٠٠سض -ري -ر ”
تخصضيصضها للتكفل باŸصضاب Úعلى مسضتوى  6٤مصضلحة
Óم-رأضس أŸع-دي-ة و ٢٤7مصض-ل-ح-ة ل-ل-طب أل-دأخ-لي و79
ل -أ
مصض -ل-ح-ة أم-رأضس أل-رئ-ة و ١٠٠مصض-ل-ح-ة ‘ أخ-تصض-اصضات
Óنعاشس بها  ٤6٠سضرير.
أخرى ،باإلضضافة إأ ٢٤ ¤مصضلحة ل إ
ك- -م- -ا أن ق- -ط- -اع ألصض- -ح- -ة Áت- -لك  57٨7ج-ه-از ل-ل-تنفسس
ألصضطناعي وألتخدير وأإلنعاشس ،موزعة كما يلي:
 ٣٣٣٣جهاز للتنفسس ألصضطناعي.
 ٢٣9٠جهاز للتخدير وأإلنعاشس.
 6٤سضيارة إأسضعاف طبية ›هزة بآالة تنفسس أصضطناعية.
كل هذه أألجهزة مع ألكمية أإلضضافية ألجهزة ألتنفسس
ألصض -ط -ن -اع -ي أل -ت -ي ي -ج-ري أل-ع-م-ل ع-ل-ى أق-ت-ن-ائ-ه-ا ،ي-ت-م
تسض- -خÒه- -ا ع- -ن- -د أ◊اج -ة ‘ ك -ل أŸؤوسضسض -ات ألصض -ح -ي -ة

أÛهزة باألسضّرة وألوسضائل ألطبية.
ألتعامل بشصّدة مع أıالف Úلتعليمات موأجهة
«كوفيد»19-
وبعد مناقشضة وأسضعة لهذأ أŸوضضوع ،أمر رئيسس أ÷مهورية
بتسضخ Òمبلغ  ١٠٠مليون دولر للتعجيل باسضتÒأد كل أŸوأد
ألصض-ي-دلن-ي-ة وأألل-بسض-ة أل-وأق-ي-ة وأج-ه-زة أل-ت-ح-ل-يل ألكيمياوي
( )testبالعدد ألكا‘ ،بل أك ،Ìوإأشضرأك بعثاتنا ألدبلوماسضية
‘ ألبحث عن مصضّدريها ع Èألعا .⁄ودعا إأ ¤منح أألولوية
ألكاملة ‘ توزيعها إأ ¤سضلك أألطباء وأŸمرضض Úوأعوأن
ألصض -ح -ة ،لتصض -ال -ه -م أŸب -اشض -ر أل -ي -وم -ي ب-ح-الت أإلصض-اب-ة.
ويضضاف هذأ أŸبلغ ،إأ ¤ما وعد به لنفسس ألغرضس صضندوق
Óنشضاء
ألنقد ألدو‹ ( ١٠٠مليون دولر) وألبنك ألعاŸي ل إ
وألتعم ٣٢( Òمليون دولر) .كما أمر جميع مؤوسضسضات ألدولة
ومصض -ا◊ه -ا ب -رف-ع درج-ة أل-ي-ق-ظ-ة وألسض-ت-ن-ف-ار إأ ¤أقصض-اه-ا
وألسضهر على ألتنسضيق ألدأئم فيما بينها حتى يشضعر أŸوأطن
بالطمئنان ،ألن أي ترأخ هنا أو تقاعسس هناك يؤودي إأ¤
إأبطاء ‘ إأنقاذ حياة أŸصضاب Úويزيد ‘ مسضاحة تفشضي
أل -وب -اء .وذك -ر أل -رئ -يسس Ãسض -ؤوول -ي -ة أŸوأط -ن أألسض-اسض-ي-ة ‘
ألنضضباط وأحÎأم إأجرأءأت ألوقاية ودعا إأ ¤ألتعامل بشضدة
مع أıالف Úلهذه ألتعليمات حفاظا على سضÓمة أألمة.
عرفان Ÿوظفي ألصصحة وكل أŸشصارك ‘ Úموأجهة
ألوباء
كما جدد ألرئيسس شضكره أ÷زيل لسضائر موظفي ألصضحة ،من
أخصض -ائ-ي Úوأط-ب-اء وسض-لك شض-ب-ه أل-ط-ب-ي ،وأ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة
وأعوأن ألدولة وأ◊ركات أ÷معوية ،على جهودهم أŸبذولة
‘ إأط- -ار ﬁارب- -ة ت- -فشض- -ي أل- -وب -اء وأ◊ف -اظ ع -ل -ى سض Ó-م -ة
أŸوأطن .وأكد بأان جهودهم وتضضحياتهم لن تضضيع سضًدى،
ألن ألدولة ألفخورة بهم أليوم سضتحفظ لهم أ÷ميل غدأ،
عندما تزول ألشضّدة وتسضتأانف أ◊ياة ›رأها ألطبيعي.
ك-م-ا شض-ك-ر أŸب-ادري-ن ع-ل-ى ج-م-ي-ل صض-ن-ع-ه-م ،سض-وأء ب-تنظيف
ألشضوأرع أو تعقيم ألفضضاءأت وأماكن ألكتظاظ أو بالتبليغ عن
أŸضضارب Úأو باŸسضاهمة بأابحاثهم ‘ أıابر .وأشضاد بكل
جهد إلعÓء مصضلحة أألمة ‘ هذأ ألظرف ألصضعب وبكل من
أتخذ إأجرأء وقائيا ◊ماية نفسضه و›تمعه.
وخلصس ألرئيسس ،إأ ¤أن ألدولة تسضتعد لكل ألحتمالت Ÿنع
وﬁارب -ة ت -فشض -ي أل -وب -اء ،أل-ذي سض-ن-ت-غ-لب ع-ل-ي-ه ،ب-إاذن أل-ل-ه،
ب -ال -ه -دوء وأل -تضض -ام -ن وألنضض -ب -اط وألصض .Èوه -ن -ا أسض-ت-ن-ك-ر

ألرئيسس ،بشضدة ،أألقÓم وأألصضوأت ألناعقة ألتي ل يحلو لها
سضوى ألتهويل وألتشضكيك وألنيل من معنويات أŸوأطن وألتي
يصضدق فيهم قوله تعا ‘« :¤قلوبهم مرضس فزأدهم ألله
مرضضا» .وأمر وزير ألتصضال أتخاذ كل أإلجرأءأت Ÿنع نشضر
أي إأحصضائيات عن وضضعية حالت أإلصضابة ‘ ألبÓد خارج
وزأرة ألصض-ح-ة وألسض-ك-ان وإأصضÓ-ح أŸسض-تشض-ف-ي-ات ،ب-اع-ت-بارها
أ÷هة ألوحيدة أıولة بذلك ،بالتنسضيق مع وزأرة أإلتصضال.
مبادرة ألتحول ألرقمي
ث -م ق -دم وزي -ر أŸؤوسضسض -ات ألصض -غÒة وأŸؤوسضسض -ات أل-ن-اشض-ئ-ة
وأقتصضاد أŸعرفة ،عرضضا عن رقمنة أإلدأرة وأقÎح مشضروعا
–ت مسض -م-ى «م-ب-ادرة أل-ت-ح-ول أل-رق-م-ي» ،ي-ط-ب-ق ع-ل-ى ع-دة
مسض- -ت- -وي- -ات ،م- -ث- -ل رق- -م- -ن- -ة أإلدأرة أŸرك- -زي- -ة وأل- -وث- -ائ -ق
وأإلسضتمارأت أإلدأرية وتعميم قوأعد ألبيانات على أسضاسس
رقم ألتعريف ألوطني وإأنشضاء لوحة –كم مركزية لتخاذ
أل -ق -رأرأت ورصض -د أŸشض -اري-ع أ◊ك-وم-ي-ة ،إأ ¤ج-انب –ديث
شضبكة أألنÎنت أ◊كومية للربط ألدأخلي ب Úألوزأرأت.
وتقÎح هذه أŸبادرة عددأ من ألتدأب Òألعملية ،منها مشضروع
منصضة رقمية لتمك ÚأŸوأطن Úمن حجز أألماكن ‘ قطاع
ألنقل ع ÈأألنÎنت وألتمك Úمن إأنشضاء بطاقات تعريفية
رق-م-ي-ة لشض-رك-ات أل-ن-ق-ل وألسض-ائ-ق Úوأل-ت-ت-ب-ع أآل‹ للمسضارأت
بفضضل نظام أŸوقع أ÷غرأ‘ .كما تفيد هذه ألعملية ‘ جمع
بيانات أقتصضادية تسضاعد على ألتنبؤو باŸيزأنيات ألÓزمة
لتطوير قطاع ألنقل.
و‘ ت -دخ -ل -ه ،أع -ط -ى رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة م -وأف -ق -ت -ه ع -ل-ى
ألقÎأحات أŸقدمة ودعا إأ ¤أإلسضرأع ‘ تعميم ألرقمنة
ل-تسض-ه-ي-ل أألخ-ذ ب-أاسض-ال-يب أل-تسض-ي Òأل-عصض-ري ل-ل-دولة وإأدخال
ألشضفافية ألكاملة على منظومة مؤوسضسضات ألدولة.
وب- -ع- -د ذلك صض- -ادق ›لسس أل -وزرأء ع -ل -ى مشض -روع م -رسض -وم
ت-ن-ف-ي-ذي ،ي-تضض-م-ن إأل-غ-اء تصض-ن-ي-ف ح-وأ‹  ١56ه-ك-تار قليلة
أ÷دوى ألزرأعية من أألرأضضي ألفÓحية ‘ وليات أ÷زأئر
وألبليدة وبومردأسس وأŸدية وع“ Úوشضنت و–ويلها إل‚از
مشض -اري -ع ‘ ق -ط -اع -ات ألسض -ك -ن وأŸوأرد أŸائ -ي -ة وألÎب -ي-ة
ألوطنية وألشضؤوون ألدينية.
ك -م -ا صض -ادق ›لسس أل -وزرأء ع -ل -ى إأب-رأم صض-ف-ق-ة ب-الÎأضض-ي
ألبسضيط ب Úوزأرة ألسضكن و›ّمع مؤوسضسضات وطنية إلنهاء
أشضغال ألتهيئة أألولية Ÿدينة سضيدي عبد ألله أ÷ديدة .وقبل
رفع أ÷لسضة صضادق ›لسس ألوزرأء على تعيينات فردية.

ألدولة تسصتعد لكل أ’حتما’ت

إاجراءات Ÿنع نششر أاي إاحصشائيات خارج وزارة الصشحة

أأمر رئيسس أ÷مهورية ،عبد أÛيد تبون ،وزير
أ’تصصال ألناطق ألرسصمي للحكومة ،باتخاذ كل
أ’إجرأءأت Ÿنع نشصر أأي أإحصصائيات عن وضصعية
حا’ت أ’إصصابة بفÒوسس كورونا ‘ ألبÓد خارج
وزأرة ألصصحة وألسصكان وأإصصÓح أŸسصتشصفيات،
باعتبارها «أ÷هة ألوحيدة أıولة بذلك،
بالتنسصيق مع وزأرة أ’تصصال».

و أوضضح بيان لرئاسضة أ÷مهورية ،عقب أجتماع ›لسس
أل- -وزرأء ،أن أل- -رئ- -يسس ت -ب -ون «أسض -ت -ن -ك -ر بشض -دة ألأق Ó-م
وألأصض -وأت أل -ن -اع -ق-ة أل-ت-ي ل ي-ح-ل-و ل-ه-ا سض-وى أل-ت-ه-وي-ل
وألتشضكيك وألنيل من معنويات أŸوأطن».
م -ن ج -انب أآخ -ر ،ج -دد أل -رئ -يسس شض-ك-ره أ÷زي-ل لسض-ائ-ر
موظفي ألصضحة من أخصضائي Úو أطباء وسضلك شضبه طبي
وأ◊ماية أŸدنية و أعوأن ألدولة وأ◊ركات أ÷معوية

على «جهودهم أŸبذولة ‘ أإطار ﬁاربة تفشضي ألوباء
وأ◊فاظ على سضÓمة أŸوأطن» ،موؤكدأ باأن «جهودهم
وتضضحياتهم لن تضضيع سضدى ،لأن ألدولة ألفخورة بهم
أل-ي-وم سض-ت-ح-ف-ظ ل-ه-م أ÷م-ي-ل غ-دأ ع-ن-دم-ا ت-زول ألشض-دة
وتسضتاأنف أ◊ياة ›رأها ألطبيعي».
كما شضكر أŸبادرين على «جميل صضنعهم ،سضوأء بتنظيف
ألشض -وأرع أو ت -ع -ق -ي -م أل -فضض -اءأت و أم -اك-ن ألك-ت-ظ-اظ أو
ب-ال-ت-ب-ل-ي-غ ع-ن أŸضض-ارب Úأو ب-اŸسض-اه-م-ة ب-اأب-ح-اث-ه-م ‘
أıابر» ،مشضيدأ بـ «كل جهد لإعÓء مصضلحة ألأمة ‘
ه -ذأ أل -ظ -رف ألصض -عب وب -ك -ل م -ن أت -خ-ذ أإج-رأء وق-ائ-ي-ا
◊ماية نفسضه و›تمعه» .وخلصس ألرئيسس تبون أإ ¤أن
«ألدولة تسضتعد لكل ألحتمالت Ÿنع وﬁاربة تفشضي
ألوباء ألذي سضنتغلب عليه ،باإذن ألله ،بالهدوء وألتضضامن
وألنضضباط وألصض.»È
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صسحة بن بوزيد:
وزير ال ّ

آ÷زآئر «دخلت آŸرحلة آلثالثة من تفشسي آلفÒوسس»

أاعلن وزير الصسحة والسسكان
واصسÓح اŸسستشسفيات ،عبد
الرحمان بن بوزيد ،أامسض ،أان ا÷زائر
«دخلت اŸرحلة الثالثة من تفشسي
فÒوسض كورونا» ،مÈزا ان قرار ا◊جر
الصسحي العام «يبقى من صسÓحيات
رئيسض ا÷مهورية» .أاوضسح الوزير لدى
نزوله ضسيفا على ا’ذاعة الوطنية أان
ا÷زائر «دخلت اŸرحلة الثالثة من
تفشسي فÒوسض كورونا» ،مؤوكدا أانه
«يتع Úعلينا أان نح ّ
Óسسوأا».
ضسر أانفسسنا ل أ
لدى مقارنته ما يجري ‘ أ÷زأئر قياسسا
ب -ب -ل -دأن أخ -رى ع-ل-ى غ-رأر أي-ط-ال-ي-ا ،أك-د ب-ن
ب-وزي-د ،ق-ائ« :Ó-إأن-ن-ا أخ-ذن-ا أح-ت-ي-اط-اتنا منذ
ألبدأية».
وب -ه -ذأ أÿصس-وصس ج-دد أل-ت-أاك-ي-د ب-أان-ه «ل-يسس
هناك نقصس ‘ أŸوأد ألصسيد’نية أŸتعلقة
Ãج -اب -ه -ة ه-ذأ أل-فÒوسس ‘ مسس-تشس-ف-ي-ات-ن-ا»،
مطمئنا أŸوأطن Úبأان «أقنعة ألوقاية متوفرة
و’ دأعي للقلق».
وبعد أن ذكر بأان معهد باسستور هو «أ÷هة
ألوحيدة أّıولة إ’جرأء ألتحاليل» بخصسوصس
ألفÒوسس ،كشسف بن بوزيد بأان هذه ألتحاليل
«سس -ت -ج -رى ق -ري -ب -ا ع -ل-ى مسس-ت-وى قسس-ن-ط-ي-ن-ة

ووهرأن».
من جهة أخرى ،أشسار أ ¤أن ÷نة متابعة
ورصس -د فÒوسس ك -ورون -ا أل -ت-ي نصس-بت م-ؤوخ-رأ
«تصس -در ي -وم -ي -ا ‘ ح -دود ألسس -اع -ة أÿامسس-ة
مسساء بيانا حول ألوضسع» ،مÈزأ أن أللجنة

«تطلع رئيسس أ÷مهورية على أ◊صسيلة كل
سساعت .»ÚوŒنبا لتضسارب أŸعلومات حول
ت -ط -ورأت أل -وضس -ع ،أك-د أن-ه «” م-ن-ع م-دي-ري
ألصس- -ح- -ة م- -ن أإ’د’ء ب- -تصس- -ري -ح -ات ‘ ه -ذأ
ألشسأان».

أآسساتذة يسستقبلون أآعمال طلبة آŸاسس ٢ Îع Èبريدهم آإ’لكÎوÊ
اسستغلت إادارات بعضض
الوزارات وا÷امعات وسسائل
التواصسل ا’جتماعي كأارضسية
Ÿواصسلة نشساطها ‘ ظل
الكارثة الوبائية لفÒوسض
كورونا اŸسستجد التي يشسهدها
العا ،⁄قصسد عدم تعطيل
اŸصسالح إا ¤غاية زوال هذا
الوباء ‘ شسهر أافريل ،بحسسب
اŸنظمة العاŸية للصسحة.

‘ ه - -ذأ ألصس - -دد ،ع- -م- -د ب- -عضس
أسساتذة أ÷امعة ع Èموقع هذه
أأ’خÒة أو أŸوق- - - - - - - - - - -ع أÿاصس
Óسستاذ أÙاضسر للتوأصسل مع
ل أ
ط-ل-ب-ت-ه-م ،ت-ط-ب-ي-ق-ا لتعليمة وزأرة
أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹ وأل-ب-حث أل-ع-لمي
ب - -وضس - -ع أل- -دروسس ‘ أأ’نÎن- -يت
ل -ي-ط-ل-ع ع-ل-ي-ه-ا أل-ط-ل-ب-ة وي-ك-م-ل-وأ
مرأجعتهم للدروسس ،وهي مبادرة
أسس -ت -حسس -ن -ه -ا أل -ط-ل-ب-ة ،وم-ن بÚ

أأ’سس- -ات- -ذة أل -ذي -ن ط -ب -ق -وأ ه -ذه
ألتعليمة عبد أ◊ميد دليوح أسستاذ
ﬁاضس - -ر ‘ أل - -ت - -اري - -خ أ◊ديث
وأŸع-اصس-ر ب-ج-ام-ع-ة أ÷زأئ-ر 02
ببوزريعة.
‘ ه -ذأ ألشس -أان ،أوضس -ح أأ’سس -ت-اذ
دل - -ي- -وح لـ»ألشس- -عب» ،أن- -ه ن- -ظ- -رأ
ل-ل-ع-ط-ل-ة و“اشس-ي-ا م-ع أإ’جرأءأت
ألوقائية أŸعمول بها ،نشسر عÈ
حسسابه أÿاصس ‘ ألفايسسبوك،
إأع Ó- -ن - -ا ل - -ط - -ل - -ب - -ة أŸاسس02 Î

أŸسس -ج -ل Úه -ذه ألسس -ن -ة إ’ع -دأد
م - - -ذك- - -رة ن- - -ه- - -اي- - -ة أŸاسس‘ Î
ت-خصسصس ت-اري-خ أŸغ-رب أل-ع-ربي
أŸع- -اصس- -ر وإأف- -ري- -ق- -ي- -ا ج- -ن- -وب
ألصسحرأء ،وألذي مفاده أسستقبال
أع -م -ال -ه -م أ÷زئ-ي-ة أŸن-ج-زة ‘
شسكل فصسول أو أأ’عمال ألكاملة
ع Èب -ري -ده أ’ل-كÎو Êب-اع-ت-ب-اره
أŸشسرف عليهم.
وأضساف أأ’سستاذ أنه ‘ أي وقت
يسستقبل أعمالهم ويقوم بتصسويبها

وإأع-ادة إأرسس-ال-ه-ا ل-ل-ط-ل-بة ،مشسÒأ
إأ ¤أنه حاليا يقوم Ãتابعة بعضس
أأ’ع -م -ال ع ÈألÈي -د أإ’ل -كÎوÊ
بشسكل عادي جدأ ،و‘ رده عن
سسؤوألنا حول أ’متحانات أوضسح
أن هذأ أأ’مر من صسÓحية وزأرة
ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي.
م- -ن ج- -ه- -ة أخ -رى ،أشس -ار إأ ¤أن
ت -ع -ل-ي-م-ة أل-وزأرة أل-وصس-ي-ة ب-وضس-ع
ألدروسس ‘ أأ’نÎنيت كث Òمن
أأ’سس- -ات- -ذة ط- -ب- -ق- -وه- -ا ،ونشس -روأ
أل - -دروسس ‘ م - -وق- -ع أ÷ام- -ع- -ة،
مضس- - -ي- - -ف- - -ا أن أŸوأق- - -ع أل- - -ت - -ي
خصسصستها ألوزأرة ويتم ألتوأصسل
عن طريقها ووضسع ألدروسس هي
أدوأت أل- - - -ب - - -حث ع - - -ن ب - - -ع - - -د،
أ’جتماعات أŸرئية وألصسوفية،
›السس أŸن- -اقشس- -ات وأل- -ت -ع -اون
أل- -نصس -ي -ة ،أل -رسس -ائ -ل أل -رسس -م -ي -ة
وأŸت -اب -ع -ة ،أل-ت-خ-زي-ن ومشس-ارك-ة
أŸل -ف -ات ،أŸسس -ت-ن-دأت وج-دأول
ألبيانات وألعروضس ،أÓŸحظات
وأŸهام ،وغÒها.

قطاع آŸوآرد آŸائية يؤوجل آلفعاليات وآلتظاهرآت آŸيدآنية

قرر قطاع اŸوارد اŸائية تاأجيل
ﬂتلف الفعاليات اŸيدانية ا›ÈŸة
لÓحتفال باليوم العاŸي للمياه
اŸصسادف لـ  23مارسض ،مع ا’بقاء
فقط على نشساطات التحسسيسض عÈ
وسسائل ا’عÓم ووسسائل التواصسل
ا’جتماعي وا◊مÓت ا’شسهارية،
طبقا لتعليمات ا◊كومة بتاأجيل كل
الفعاليات للحد من انتشسار وباء
كورونا اŸسستجد ،بحسسب ما اأفاد به
لواج وزير اŸوارد اŸائية اأرزقي
براقي.
أف- -اد ب- -رأق- -ي ‘ ح- -وأر ل- -وأج ،أن أل -وزأرة
أدرجت ضسمن أجندتها أŸوؤجلة أ ¤ما بعد

حسسر ألوباء ،تنظيم ملتقى دو‹ حول تاأثÒ
ألتغÒأت أŸناخية على مصسادر أŸياه ‘
منطقة ألبحر أ’بيضس أŸتوسسط ،يرتقب
أن ي- -خ -رج ب -ع -دة ت -وصس -ي -ات لضس -م -ان ه -ذأ
أŸورد لÓأجيال ألقادمة.
أ ¤جانب ذلك تتضسمن ألفعاليات نشساطات
م-رت-ب-ط-ة ب-اق-تصس-اد أŸي-اه ب-ط-رق عصس-ري-ة
ومبتكرة ،بحيث سسيتم عرضس عدة مشساريع
م -ب -ت -ك -رة وﬁاول -ة م -رأف -ق -ة ه-ذه أ◊ل-ول
وت-ع-م-ي-م-ه-ا ،أإ ¤ج-انب نشس-اط-ات لÓ-أطفال
وألشسباب وخرجات ميدأنية.
‘ أجندة هذأ أليوم أيضسا ،بحسسب ألوزير،
تنظيم يوم أعÓمي مع ألصسحفي ،Úيتناول
كل مرأحل نقل أŸياه من مصسادره نحو

وكالة «عدل» “ّدد آجال دفع آŸسستحقات آلشسهرية

أعلن فرع ألتسسي Òألعقاري «جيسست إأÁو» ألتابع للوكالة ألوطنية لتحسس Úألسسكن وتطويره
«عدل» أمسس ،عن “ديد آأجال تسسديد فاتورة أ’يجار وأ’عباء ألشسهريةŸ ،دة شسهر إأضسا‘،
‘ إأطار ألتدأب Òألوقائية ضسد فÒوسس كورونا.
أوضسحت وكالة «عدل» ‘ بيان نشسرته على صسفحتها على ألفيسسبوك أن هذأ ألقرأر يهدف
للتقليصس من عملية تنقل أŸسستفيدين من سسكنات ألبيع باإ’يجار وكإاجرأء وقائي للحفاظ على
زبائنها من أنتشسار وباء كورونا.
من جهة أخرى ،يوأصسل فرع ألتسسي Òألعقاري حملة ألتعقيم وألتطه Òألتي أطلقها ،نهاية
أأ’سسبوع ،بأاحيائها ألسسكنية ضسمن جملة من أإ’جرأءأت ألوقائية ألتي أتخذتها «عدل» للحد
من أنتشسار ألفÒوسس.
شسملت أ◊ملة ◊د أآ’ن كل من أŸدينت Úأ÷ديدت Úسسيدي عبد ألله وبوينان ،حي ألكروشس
بالرغاية وحي سسيدي عاشسور بو’ية عنابة على أن تشسمل تدريجيا باقي أحياء «عدل» ﬂتلف
و’يات ‘ ألوطن.
و” لهذأ ألغرضس ،تسسخ Òجميع ألوسسائل ألÓزمة من معدأت رشس وموأد تعقيم أŸصساعد
وسس ⁄Óألعمارأت وألتجهيزأت ألعمومية وﬁيط ألسسكنات ألتابعة لعدل ،بحسسب بيان للوكالة.

أŸوأطن’ ،إعطائهم نظرة حول تفاصسيل
هذه ألعملية ومدى أÛهودأت أŸبذولة
’إيصس -ال أŸاء ل -ل -م -وأط -ن .أإ ¤ج -انب ذلك
سس-ي-ت-م ت-ن-ظ-ي-م نشس-اط-ات ع Èك-ل أل-و’ي-ات
بالتنسسيق مع مدرأء أŸوأرد أŸائية لكل
و’ية وذلك بعد حسسر ألوباء وعودة ألوضسع
أ ¤طبيعته.

1٨20٨

تراهن على التضسامن ،بن حبيلسض:

ننتظر مسساعدآت من آلصسÛ Úابهة كورونا

’حمر
كشسفت رئيسسة الهÓل ا أ
ا÷زائري ،سسعيدة بن حبيلسض ،انطÓق
قافلة مسساعدات ،أامسض ،باŒاه ﬂتلف
ا÷هات لتقد Ëمسساعدات لـ  ٥٠٠عائلة
تعا ‘ Êصسمت ‘ اŸناطق النائية خاصسة
ا◊دودية ،منددة با◊ملة الشسرسسة
’حمر
التي تعرضض لها الهÓل ا أ
ا÷زائري الذي عمل على تكوين
اطاراته من طرف أاجانب شسهر جانفي
الفارط للتصسدي لفÒوسض كورونا،
كاشسفة ‘ السسياق عن تقد ËالهÓل
’حمر الصسيني بالشسراكة مع جمعية
ا أ
التجار الصسيني ‘ Úا÷زائر Ÿسساعدات
تتضسمن كمامات ومنتجات صسحية
أاخرى.

فتيحة كلواز

’نÎنيت
وزارة التعليم العا‹ تصسدر تعليمة لوضسع الدروسض ‘ ا أ

سسهام بوعموشسة

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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أك -دت سس -ع -ي -دة ب -ن ح -ب -ي -لسس ‘ أتصس -ال م -ع
«ألشسعب» أن ألهÓل أأ’حمر أ÷زأئري بدأ
–ضسÒأته Ÿكافحة أنتشسار فÒوسس كورونا،
منذ شسهر جانفي ألفارط ،عند بدأية ظهوره
‘ ألصس ،Úح- - -يث أتصس- - -ل ب- - -ا’–اد أل - -دو‹
للصسليب أأ’حمر وألهÓل أ’حمر ،و” أرسسال
ﬂتصس Úل -ت -ك -وي -ن م -ك -ون ‘ Úأط -ار تسس -يÒ
أل-ك-وأرث ك-اح-ت-ي-اط ،ل-ت-ح-ي Úم-ه-ارت-ه-م وفقا
للمعطيات أ÷ديدة ألتي فرضسها ألفÒوسس،
بعد ذلك ” فتح دورأت تكوينية جهوية ‘
ﬂتلف مناطق ألوطن قام بها ألفريق أأ’ول
ثم وسسع نطاق ألتكوين أ ¤أ÷مهور ألعريضس
وأŸوأطن ،Úباإ’ضسافة أ ¤حملة –سسيسسية
للمانح◊ Úثهم على تقد ËأŸسساعدأت.
وذكرت ‘ ذأت ألسسياق ،عدم أسستفادة ألهÓل
أأ’ح -م-ر أ÷زأئ-ري م-ن م-ي-زأن-ي-ة م-ن-ذ ،2014
ل-ذلك ي-ع-م-ل ع-ل-ى نشس-ر ث-ق-اف-ة أل-تضس-ام-ن بÚ
أŸان -ح Úل -ت -ع -ود شس-رأك-ت-ه-م ب-اإ’ي-ج-اب ع-ل-ى
أل -ف -ئ -ات أل -هشس -ة ،ل -ذأ وج -ه أل -ه Ó-ل أأ’ح -م-ر
أ÷زأئ - -ري ن - -دأء أ ¤شس - -رك - -ائ - -ه ب- -ا÷زأئ- -ر
وأŸنظمات أ’نسسانية ألدولية ما سسمح بشسرأء
موأد تنظيف وتعقيم تتÓءم ومتطلبات ألوضسع
أ◊ا‹ ألذي تعيشسه أ÷زأئر.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ،ق-الت أن ت-لك أŸسس-اع-دأت ”
ت -وج-ي-ه-ه-ا أ ¤أل-ف-ئ-ات أل-هشس-ة أل-ت-ي ت-ع-ا‘ Ê
صس-مت ب-اŸن-اط-ق أل-ن-ائ-ي-ة خ-اصس-ة أ◊دودي-ة،
حيث ‚د من ’ Áلك ما’ لشسرأء قارورة ماء
جافيل ،ولشسرأء ألغذأء ألكا‘ ’متÓك مناعة
Ÿقاومة فÒوسس كورونا ،وحتى ’ يكون هؤو’ء
ف -ريسس -ة سس -ه-ل-ة ل-ل-ع-دوى ق-ام أل-هÓ-ل أأ’ح-م-ر
بإاطÓق قافلة مسساعدأت ،أمسس ،توجهت أ¤
 500عائلة معوزة موجودة ‘ ﬂتلف جهات
ألوطن من أŸناطق ألنائية ،حيث سستوزع موأد
غذأئية وكذأ موأد ألتعقيم وألتطه ÒأŸقتنية
م -ن أŸان -ح Úل -ت -خ -ف -ي -ف أل -عبء ع -ل -ى ه-ذه
ألعائÓت مع ألÎكيز على أŸناطق أ◊دودية

حتى تأاخذ أحتياطاتها من أنتقال ألعدوى،
كما ” Œنيد  20ألف متطوع تابع لها للتدخل
وت -ق -د ËأŸسس -اع -دأت ل -ل-م-ح-ت-اج Úوأل-ق-ي-ام
بالتوعية للتصسدي لفÒوسس.
و‘ نفسس ألسسياق ،كشسف أن ألهÓل أأ’حمر
أج -رى ج -لسس -ة ع-م-ل م-ع وزي-ر أل-ت-ج-ارة أل-ذي
أعطى تعليمات للمديريات ألو’ئية لتقدË
أŸسس -اع-دة ل-ه-ذه أ÷م-ع-ي-ة أÒÿي-ة م-ن أج-ل
ت- -وزي- -ع مسس- -اع- -دأت غ- -ذأئ- -ي -ة أ’ن أل -ف -ق -رأء
وأŸسس -اك Úب -ح -اج -ة م -اسس -ة إأل -ي-ه-ا ،ك-م-ا ق-ام
باتصسا’ت مع شسركائه ألدولي Úخاصسة أ’–اد
أل -دو‹ ل -لصس -ل -يب أ’أح -م-ر وأل-هÓ-ل أأ’ح-م-ر،
أللجنة ألدولية للصسليب أأ’حمر ،باإ’ضسافة أ¤
ألصسليب أأ’حمر ألصسيني ألذي وبالشسرأكة مع
ج -م -ع -ي -ة أل -ت -ج -ار ألصس -ن -ي ÚأŸت-وأج-دي-ن ‘
أ÷زأئ -ر تÈع ب -أاق-ن-ع-ة وع-ت-اد صس-ح-ي ي-ن-ت-ظ-ر
وصسوله من ألصس ‘ Úأطار أ◊د من أنتشسار
هذأ ألوباء.
ووجهت رسسائل Ÿكافحة هذأ ألوباء ألعاŸي،
ت -دع -و ألسس -ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة ل-غ-ل-ق ك-ل شس-يء
وف- -رضس ح -ظ -ر Œول شس -ام -ل وأÿروج ع -ن -د
ألضسرورة ،وبرخصسة كما فعلت ألدول أأ’خرى
حتى Áكن حماية أŸوأطن Úمن أي سسوء،
Óو¤
أمتÓك حسس تضسامني يكون موأزيا ل أ
ب -غ -ي -ة أسسÎج -اع ث -ق-اف-ة أل-تضس-ام-ن ب Úأف-رأد
أÛت-م-ع أل-وأح-د Ãا ي-ت-وأف-ق وت-ع-ال-ي-م دي-ن-نا
أ◊نيف وعادأتنا وتقاليدنا ألتي –ث على
ألتعاون وألتفك ‘ Òأآ’خر فبدون ألرجوع أ¤
قيمنا أأ’صسيلة لن نسستطيع –قيق أي شسيء،
فالوباء رسسالة ربانية قوية ليسستيقظ ألضسمÒ
أإ’نسسا Êويرأجع نفسسه فمن يخزن أو يسسرق
أو من يبحث عن ألربح من ورأء هذأ ألوباء
أبتعد عنها.
أما ‘ ألثالثة قالت أن هناك نوع آأخر يتطلب
تضس -ام -ن وط -ن -ي ضس -د أل -ذي-ن ي-نشس-رون أل-ه-ل-ع
وأأ’كاذيب على موأقع ألتوأصسل أ’جتماعي
لزرع ألرعب وأÿوف وسسط أŸوأطن.Ú

›لسض اÙاسسبة:

تعليـ ـ ـ ـق آإي ـ ـدآع آ◊سساب ـ ـات آإ’دآريـ ـة
وحسسابـ ـ ـ ـ ـات آلتسسـ ـ ـ ـ ـ ـي Òمؤوقتـ ـ ـ ـ ـ ـا

القطاع  ⁄يتاأثر بالوباء
و‘ رده ع -ل -ى سس -وؤأل ي -ت -ع -ل -ق Ãدى ت -اأثÒ
أنتشسار ألوباء على معدل أسستهÓك أŸياه،
قال ألوزير أن ألقطاع  ⁄يلمسس بعد تاأثÒه
ع -ل -ى م -ع-دل أ’سس-ت-هÓ-ك ،ب-ح-يث ’ Áك-ن
ت- -ق- -ي- -ي- -م ه -ذأ أل -وضس -ع أإ’ خ Ó-ل أ’أشس -ه -ر
أŸقبلة ،مطمئنا أŸوأطن Úبوفرة أŸوأرد
أŸائ-ي-ة أل-ك-اف-ي-ة ل-ل-ق-ي-ام بعمليات ألتطهÒ
وألتعقيم للشسوأرع وألسساحات ألعامة.
وأسستغل برأقي ألفرصسة ◊ث أŸوأطنÚ
على ألتزأم أقصسى درجات أ◊يطة وأ◊ذر
وأ’ل- -ت -زأم ب -ت -وصس -ي -ات م -ن -ظ -م -ة ألصس -ح -ة
أل -ع -اŸي -ة ‘ ه -ذأ أ’ط -ار Ÿن -ع أ’ن -تشس -ار
ألكب Òللوباء.

أعلن ›لسس أÙاسسبة ،أمسس ‘ ،بيان له ،أن
أيدأع أ◊سسابات أ’دأرية وحسسابات ألتسسيÒ
قد ” تعليقه مؤوقتا وذلك ‘ أطار أ’جرأءأت
ألوقائية ألرأمية أ ¤مكافحة تفشسي فÒوسس
كورونا.
وأوضسح بيان أنه «‘ أطار تعزيز أ’جرأءأت

ألوقائية ألرأمية أ ¤مكافحة تفشسي وأنتشسار
فÒوسس ك -ورون -ا (ك -وف -ي-د  ،)19ي -ع -ل -م ›لسس
أÙاسس - -ب - -ة ج - -م - -ي - -ع أآ’م - -ري- -ن ب- -الصس- -رف
وأÙاسسب Úألعمومي Úأن أيدأع أ◊سسابات
أ’دأري -ة وحسس -اب -ات أل -تسس-ي Òق-د ” ت-ع-ل-ي-ق-ه
مؤوقتا أ ¤أجل ’حق».

أعلنت وزأرة ألعمل وألتشسغيل وألضسمان
أ’جتماعي ،أمسس ‘ ،بيان لها ،أنه قد
” أت -خ -اذ أإج -رأءأت أسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة لصس-ال-ح
أرباب ألعمل “كنهم من دفع أشسÎأكات
ألضس -م -ان أ’ج -ت -م-اع-ي ‘ أي وك-ال-ة عÈ
ك -اف -ة ألÎأب أل -وط -ن -ي دون أ◊اج -ة أ¤

ألتوجه نحو وكا’ت أنتسسابهم ،وذلك ‘
أط- -ار سس -لسس -ل -ة أل -ت -دأب Òوأل -تسس -ه -ي Ó-ت
أŸتخذة Ÿكافحة تفشسي فÒوسس كورونا
أŸسستجد.
و أوضس- - -حت أل- - -وزأرة أن ه- - -ذأ أ’ج- - -رأء
«يدخل حيز أÿدمة بدأية من ،أمسس،

وأ ¤غ -اي -ة أإشس -ع -ار أآخ -ر ،وÁك -ن أرب-اب
ألعمل من أإيدأع ألصسكوك و أوأمر ألدفع
أÿاصسة باشسÎأكات ألضسمان أ’جتماعي
على مسستوى أي هيكل تابع للصسندوق،
سس - -وأء ك - -ان م - -رك - -ز دف - -ع أو مصس- -ل- -ح- -ة
–صسيل».

“كـ ـ Úأآرب ـاب آلعمل من دفع آشسÎآكات آلضسمان آ’جتماعي
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يسشمح بألكششف عن فÒوسس كورونأ ‘  10دقأئق

بن خÓف يدعو إا ¤تسسهيل اسستÒاد عتاد متطور من أاحد اÿواصس

نأششد النأئب الŸÈأÿ Êضشر بن خÓف ،الوزير
’ول عبد العزيز جراد من أاجل التدخل العأجل
ا أ
لتسشريع عملية اسشتÒاد عتأد متطور من طرف أاحد
اŸتعأمل Úا÷زائري Úاÿواصس Áكن من ا’كتششأف
السشريع لفÒوسس كورونأ ،معلنأ أانه سشيتÈع به ›أنأ
ويضشعه –ت تصشرف اŸصشألح اıتصشة من أاجل ﬁأربة
هذا الوبأء.

زهرآء.ب

كتب بن خÓف ‘ مراسشلة وجهت للوزير األول ،بتاريخ 22
مارسص ا÷اري ،نششرها ع Èحسشابه الرسشمي بالفيسشبوك،
نتقدم إاليكم بهذه اŸناششدة من أاجل التدخل العاجل لدى
مركز باسشتور من أاجل اإلفراج عن رخصشة اسشتÒاد حزمات
اختبار»  Pack testالتي “كن من اكتششاف فÒوسص
ك-وف-يد 19 -وال-رصش-د السش-ري-ع ل-ل-مصش-اب ،Úم-ع-ل-ن-ا أان أاح-د
اŸت- -ع- -ام- -ل Úا÷زائ -ري Úاÿواصص Áلك اآللت اÿاصش -ة
بهذه التقنية ا◊ديثة التي تسشتعمل ‘ كث Òمن الدول
اŸتقدمة ‘ اكتششاف الفÒوسص وهو مسشتعد للتÈع بها

›ان -ا ووضش -ع -ه -ا –ت تصش -رف ال -دول -ة ل -ت -وسش -ي-ع ع-م-ل-ي-ة
التششخيصص لوباء كورونا على اŸسشتوى الوطني.
وحسشب بن خÓف ما ينقصص هذا اŸتعامل إال حزمات

الختبار ،وقد تقدم منذ أاسشبوع Úبطلب Ÿعهد باسشتور من
أاجل الÎخيصص له من أاجل اسشتÒادها من الصش ،Úوهو
ينتظر ا÷واب الذي  ⁄يفرج عنه إا ¤اليوم.
وأاوضشح بن خÓف أان هذه التقنية “كن من مواكبة انتششار
هذا الوباء من خÓل سشرعتها ‘ تششخيصص اŸصشاب ،خÓل
وقت وجيز ل يتعدى  10دقائق ،وهذا عكسص الطريقة
الثقيلة والبطيئة اŸسشماة  PCRاŸسشتعملة حاليا من
طرف معهد باسشتور والتي تكششف اإلصشابة بعد انتقال
اŸريضص إا ¤جوار ربه ‘ بعضص األحيان لثقلها.
وأاكد أان عملية السشتÒاد هذه هي عملية إانسشانية وذات
مصش -ل -ح -ة ع -ام-ة ول-يسشت Œاري-ة ،وأان-ه-ا “ك-ن م-ن ال-ق-ي-ام
بإاجراء التحاليل على األلف من اŸواطن Úا÷زائريÚ
◊صشر العدوى ،متأاسشفا لسشتمرار البÒقراطية أامام أارقام
اإلصشابات التي تتزايد يوما بعد يوم.
والتمسص النائب عن اإل–اد من أاجل النهضشة والعدالة
وال-ب-ن-اء ،م-ن ال-وزي-ر األول ال-ت-دخ-ل ال-ع-اج-ل وإال-زام م-ع-ه-د
باسشتور بالرد على طلب اŸتعامل ا÷زائري و“كينه من
اسشتÒاد حزمات إاختبار اŸرضص وهي جاهزة لÓسشتÒاد
ليضشعها –ت تصشرف ا÷هات اıتصشة.

‘ إاطأر العمل التطوعي ÿلية أازمة تسشي Òا◊جر الصشحي

آا’ف اأ’طنان من البطاطا اŸوجهة للتصسدير توزع على و’يات ا÷نوب
أاعلنت الفدرالية ا÷زائرية
للتصشدير وا’سشتÒاد عن انضشمأمهأ
لتكتل اÛتمع اŸد Êالذي يضشم 150
’زمة
منظمة لتششكيل خلية ا أ
لتسشي ÒفÎة ا◊جر الصشحي والتي
’ول مع
عقدت ،أامسس ،اجتمأعهأ ا أ
اŸنظمة الوطنية للمؤوسشسشأت
وا◊رف لوضشع برنأمج تسشيÒ
’زمة إا ¤غأية أافريل الداخل.
ا أ

خالدة بن تركي
وحسشب رئيسص الفدرالية ا÷زائرية للتصشدير
والسش -تÒاد وال -ت -ج -ارة ال -دول-ي-ة والسش-ت-ث-م-ار
حسش - -اﬁ Êم - -د ‘ تصش - -ري - -ح ل»الششعب»أان
اŸشش -ارك-ة ‘ ال-ع-م-ل ال-ت-ط-وع-ي ÿل-ي-ة أازم-ة
تسش- -ي Òا◊ج- -ر الصش- -ح- -ي ج- -اء ب -ع -د ت -ط -وع

^ مضشأعفة اŸسشأعدات بأŸنأطق النأئية واÙرومة
عششرات اŸصشدرين للمششاركة ‘ هذا العمل
و تقد Ëمسشاعدة للفئات الهششة والتي توقف
نششاطها بسشبب األزمة الصشحية التي “ر بها
ال -ب Ó-د ،ح -يث ” ال -ع -م-ل ع-ل-ى ت-وج-ي-ه آالف
األطنان من البطاطا بواد سشوف إا ¤وليات
ا÷نوب بششار وتندوف التي يصشعب وصشول
اŸواد السش -ت -هÓ-ك-ي-ة إال-ي-ه-ا ،ن-فسص األم-ر م-ع
مصشدري مادة البصشل والتمور الذين قاموا
بتوزيع هذه الكميات اŸوجهة للتصشدير على
العائÓت ا÷زائرية باŸناطق النائية.
وقال حسشاﬁ Êمد ان خلية الزمة تلعب
دور ك- - -ب Òوف - -ع - -ال ‘ تسش - -ي ÒفÎة ا◊ج - -ر
الصش - -ح - -ي اŸع - -روف - -ة ب - -كÌة النشش - -غ- -الت
وال -ت -ج -اوزات اŸسش -ج -ل -ة ‘ اŸي -دان وال -ت-ي
سش-ي-ت-م-ك-ن ال-ع-م-ل ا÷م-اع-ي وال-تششاركي ومن
خÓ- -ل تضش- -اف- -ر ا÷ه- -ود ع- -ل -ى تسش -ي Òه -ذه
اŸرحلة ا◊سشاسشة التي “ر بها البÓد جراء
فÒوسص كورونا اŸسشتجد كوفيد ،19 -خاصشة

بعد دخول ا÷زائر مرحلة ا◊جر اŸنز‹
Óغ -ل -ب -ي -ة ،ح -يث ي -ت -ع -ذر ع -ل-ى ال-ك-ث Òم-ن
ل -أ
ال -ع -ائ Ó-ت اÿروج ح -ف -اظ -ا ع -ل -ى صش-ح-ت-ه-م
وسشÓمتهم ،حيث تعمل اÿلية على تزويدهم
ب-اŸواد السش-ت-هÓ-ك-ي-ة األسش-اسش-ي-ة ع-ل-ى غرار
Óط- -ف- -ال واÿب- -ز وب- -عضص اŸواد
ا◊ل - -يب ل - -أ
األخرى
وأاضشاف ‘ سشياق مهام اÿلية أايضشا القضشاء
على الندرة من خÓل التبليغ عن أاي Œاوزات
إا ¤رئ -يسص اŸن -ظ -م -ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ؤوسشسش-ات
وا◊رف م -ن أاج -ل تسش -ج -ي -ل -ه -ا ورف -ع -ه-ا إا¤
السش- -ل- -ط- -ات اıول ل- -ه -ا ال -ت -دخ -ل ‘ ه -ذه
ا◊الت ،إا ¤جانب اŸضشاربة ‘ األسشعار
التي عاششتها أاغلب الوليات مؤوخرا ‘ اŸواد
ال-غ-ذائ-ي-ة ال-ت-ي ع-رفت ارت-ف-اع-ا ره-ي-ب-ا وك-ذا
البطاطا التي فاق سشعرها  100دينار ‘ بعضص
الوليات.
ويتم العمل  -حسشبه  -وفقا لتعليمات رئيسص

ششبأب بأب الوادي أا‰وذج Ÿواجهة الفÒوسس

تنظيف الشسوارع ،تعقيم اŸرافق و–سسيسس العائÓت
تسشعى جلّ أاحيأء العأصشمة خÓل هذه
’يأم ع Èهبة تضشأمنية ،لتضشييق
ا أ
’خذ ‘
اÿنأق على فÒوسس كورونأ ا أ
ا’نتششأر كتطبيق احÎازي للحد منه،
من خÓل عمليأت واسشعة النطأق لتعميق
’حيأء بألÎكيز على
وتطه Òششوارع ا أ
’مأكن العمومية ،مواقف النقل مراكز
ا أ
اÿدمأت التي تعرف توافدا كبÒا ،على
غرار الÈيد ،اŸسشتوصشفأت ،اÓÙت
التجأرية على اختÓفهأ وغÒهأ من
’مأكن التي لهأ ارتبأط مبأششر مع
ا أ
اŸواطن.

آسسيا مني

«الششعب» كان لها جولة اسشتطÓعية عÈ
عدد من أاحياء بلديات العاصشمة من أاجل
رصشد أاوضشاع اŸواطن ،ÚخÓل هذه األيام،
التي  ⁄يعد فيها Ÿششاكلهم اليومية مكان
أاو ح-ديث ي-ذك-ر ح-يث ت-ن-اسش-وه-ا ج-م-ي-ع-ه-ا
للÎكيز ‘ الوقت الراهن على ﬁاربة هذا
ال- - -فÒوسص ال- - -ف- - -ت- - -اك خ- - -اصش- - -ة ‘ ظ- - -ل
اإلحصشائيات العاŸية التي تبث ‘ النفوسص

القلق واÿوف.
ومن هذا الباب سشجلنا وعيا لدى الكث Òمن
اŸواطن ،Úخاصشة الششباب منهم ‡ن Œندوا
بعد أان تسشلحوا Ãختلف مواد التطه Òلتعقيم
الششوارع ،هو حال بلدية باب الوادي ،التي
وج -دن -ا شش-ب-اب-ه-ا ي-ع-م-ل-ون ب-ك-ل ج-د م-ن أاج-ل
تنظيف ﬂتلف األحياء باŸبيدات الصشحية
وﬂت-ل-ف الÎك-ي-ب-ات األخ-رى اŸصش-م-م-ة م-ن
أاجل التعقيم حفاظا على صشحة العامة من
اŸواطن Úوحمايتهم من العدوى.
و‘ هذا الصشدد ،أاكد لنا الششاب ﬁمد
أاحد اŸششارك ‘ Úعملية تعقيم األماكن
العمومية وششوارع أاحياء بلدية باب الوادي،
أان ما يقومون به على غرار العديد من
ششباب األحياء األخرى يعد تنظيفا داخليا
عميقا ،حيث يششÎط فيه اسشتغراق وقت
من الزمن عند رشص األماكن Ãواد معقمة
ومنتجات مطهرة ومنظفة من اŸعروف
عليها أانها تقضشي على الفÒوسشات اŸعقدة
ذات الÎك - -ي - -ب- -ات اŸشش- -اب- -ه- -ة Ÿث- -ل ه- -ذ
ال- - -فÒوسص ال- - -ذي ي - -ج - -ت - -اح دول ال - -ع - -ا⁄
واŸقصشود به كورونا .19

م -ن ج -ه -ت -ه ،أاب-رز اŸواط-ن خ-ال-د أان ه-ذه
العملية –مل بعدين ،فمن جهة ،تركز على
ت - -ن - -ظ - -ي- -ف الشش- -ارع وﬂت- -ل- -ف اŸق- -رات
واŸراكز ا◊يوية ،ومن جهة أاخرى ،تعد
عملية –سشيسشية بخطورة هذا الفÒوسص
الذي توجب على اŸواطن Úالتعامل معه
ب -ك -ل ج -دي -ة م -ن أاج-ل ت-ف-ادي ال-دخ-ول ‘
م -رح -ل -ة ح -رج -ة يصش -عب السش -ي-ط-رة ع-ل-ي-ه
مسشتقب.Ó
ويبقى ششباب بلدية باب الوادي ‰وذجا
ıتلف الهبات التضشامنية التطوعية التي
ت -ب -ن -اه -ا ال -ك -ثÒون م -ن اŸت -ط -وع ،ÚعÈ
ﬂت -ل-ف أاح-ي-اء وب-ل-دي-ات ال-ع-اصش-م-ة ،وك-ذا
ﬂتلف الوليات األخرى من ربوع الوطن
م- -ن أاج- -ل سشÓ- -م- -ة اŸواط -ن Úوا◊د م -ن
انتششار الفÒوسص ع Èالوطن.
كما Œند الهÓل األحمر بدوره Ÿثل هذه
العمليات التعقيمية والتحسشيسشية من أاجل
إاخ- -ط- -ار اŸواط- -ن Úب -أاه -م -ي -ة ا◊ذر م -ن
انتششار هذا الفÒوسص وأاخذ ا◊يطة أاكÌ
مع أاهمية الÎكيز على جانب النظافة ‘
ا◊ياة اليومية.

بسشبب تداب Òكبح تفششي فÒوسس كورونأ

تراجـع نسسبـي ‘ وتـÒة إا‚ ـاز سسكن ـات ع ـدل بـ  4و’ي ـات
تأثرت ورششأت البنأء ‘ ا÷زائر ،مثلمأ
كأن متوقعأ ،بألتداب Òالوقأئية من تفششي
فÒوسس كورونأ ا÷ديد ،وانخفضشت
وتÒة ا’‚أز ببعضس اŸششأريع السشكنية
التأبعة للوكألة الوطنية لتحسش Úالسشكن
وتطويره (عدل) ،خأصشة ببعضس و’يأت
الوسشط ،ومن اŸتوقع أان تسشتعأد
الدينأميكية اŸتسشأرعة بعد تخطي
فÎات ا◊جر الصشحي.

حمزة/م

كششفت مصشادر «الششعب» ،أان قطاع السشكن
وب- -األخصص ب- -رن- -ام- -ج ع- -دل ،ات -خ -ذ ت -دابÒه
اÿاصشة Ÿكافحة الوباء الذي يهدد القتصشاد
العاŸي بأازمة كسشاد غ Òمسشبوقة‡ ،ا يعني
ب -الضش -رورة ت -ق -ل -يصص ح-ج-م األشش-غ-ال ب-ع-دي-د
الورششات التي تعرف حصشصشا سشكنية معتÈة.
ذات اŸصش- -ادر ،أاك- -دت أان نسش- -ب- -ة األشش- -غ- -ال

ت-راج-عت ب-نسش-بة  ،% 60ب-ك-ل م-ن ال-ع-اصش-م-ة،
ب-وم-رداسص ،ت-ي-ب-ازة وال-ب-ل-ي-دة ،بسش-بب ال-ظرف
السش-ت-ث-ن-ائ-ي ال-ذي ت-ع-رف-ه ال-بÓ-د ،ب-ع-د ت-أاكد
إاصش -اب -ة ال-عشش-رات ب-فÒوسص ك-ورون-ا ا÷دي-د،
وات -خ -اذ السش -ل -ط-ات ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-بÓ-د إاج-راءات
صشارمة Ÿواجهة التفششي اŸتزايد للوباء.
وم-ن أاه-م ال-ت-داب Òال-وق-ائ-ي-ة اŸت-ف-ق ع-ل-ي-ه-ا
عاŸيا« ،منع التجمعات» ،و»بقاء اŸواطنÚ
‘ منازلهم» ألسشبوع Úمتتالي Úمع احتمال
التمديد ألسشابيع أاخرى ،وتعت Èورششات البناء
أام-اك-ن Œم-ع-ات ب-ام-ت-ي-از ،خ-اصش-ة اŸشش-اري-ع
السشكنية التي تزيد عن األلف وحدة سشكنية ‘
اŸوقع الواحد.
وأاصشدر الوزير األول ،عبد العزيز جراد قبل
يوم ،Úمرسشوما تنفيذيا ،ينصص على تسشريح
(إاج- -ازة م- -دف -وع -ة األج -ر)  50ب -اŸائ-ة م-ن
اŸوارد البششرية للمؤوسشسشاتŸ ،دة  14يوما
بدء من يوم أامسص األحد.
ومنذ تو‹ طارق بلعريبي اŸديرية العامة

لوكالة –سش Úوالسشكن وتطويره ،أاعطى دفعة
ق-وي-ة ل-ل-مشش-اري-ع ا÷اري-ة ،م-ن خÓ-ل ت-ن-ظ-يم
ع- - -دي- - -د اÿرج- - -ات اŸي - -دان - -ي - -ة ،و–ريك
اإلجراءات اإلدارية اŸرحلية للمكتتب Úحيث
فتحت األرضشية اللكÎونية األسشبوع اŸاضشي
آللف اŸك-ت-ت-بÃ Úخ-ت-ل-ف ال-ولي-ات لسش-حب
ششهادات التخصشيصص.
ومنذ ششروع السشلطات العليا للبÓد ‘ ،اتخاذ
التداب Òالتدريجية للحد من تفششي الفÒوسص
ال -ق -ات -ل ،ت-وق-فت األشش-غ-ال بشش-ك-ل ن-ه-ائ-ي ‘
ب -عضص ال -ورشش -ات ب -ي -ن -م -ا ت-ق-لصشت نسش-ب-ي-ا ‘
البعضص اآلخر.
ول ي- -ت- -ع- -ل- -ق ال -ت -ذب -ذب اŸسش -ج -ل ‘ ،ه -ذه
اŸششاريع ،بصشعوبات مالية أاو عراقيل إادارية
مثلما كان عليه ا◊ال ‘ السشنوات القليلة
اŸاضشية ،حيث طمأانت ذات اŸصشادر ،بأان
اسشتئناف األششغال سشيكون بأاك Ìسشرعة ،فور
رف -ع ا◊ج -ر الصش -ح-ي الشش-ام-ل ال-ذي دخ-ل-ت-ه
البÓد.

ا÷م -ه -وري -ة أاي دون ال -ت -ج -م -ع وع -ن ط -ري-ق
التصشال الدائم مع رئيسص اŸنظمة الوطنية
للمؤوسشسشات وا◊رف من أاجل تبليغه عن أاي
مسشتجدات ورفع النششغالت سشواء من قبل
اŸواطن Úأاو التجار مع وضشع خطة عمل
اسشÎاتيجية لضشمان السش Òا◊سشن لهذا العمل
التطوعي الذي من ششأانه التخفيف من معاناة
اŸواطن.. Ú
وأاكد اŸتحدث أان هناك Œاوب كب Òمع
خ -ل -ي -ة تسش -ي Òأازم -ة ا◊ج -ر الصش -ح -ي ،وه-ي
ب - -ح - -اج- -ة إا ¤تضش- -اف- -ر ا÷ه- -ود ومشش- -ارك- -ة
اخصشائي ‘ Úالصشحة ‘ التجارة ‘ التضشامن
وك- -ذا ج- -م- -ع -ي -ات لضش -م -ان ال -ع -م -ل اŸوح -د
والهيكل.
وŒدر اإلششارة أان عمل خلية األزمة قابل
حسشب تصش -ري -ح رئ -يسش-ه-ا ل-ل-ت-وسش-ع أاك Ìون-ق-ل
ال-ع-م-ل ا÷م-اع-ي ع-ل-ى شش-ك-ل ت-ق-اري-ر ي-وم-ية
ت -رف -ع إا ¤ا◊ك -وم -ة ل -ل -ع-م-ل ع-ل-ى ال-ت-نسش-ي-ق
و–ديد الحتياجات بصشورة يومية.

العدد
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ا’متحـ ـ ـان!
^ سسعيد بن عياد
يصشادف اŸار ع Èششوارع بلدية ا÷زائر الوسشطى مركبة
تتحرك بوتÒة بطيئة تطلق ع Èمك Èصشوت مزدوج نداءات
ت -تضش-م-ن ت-وج-ي-ه-ات وإارشش-ادات ل-ل-وق-اي-ة م-ن فÒوسص ك-ورون-ا،
حرصشا على سشÓمة السشكان والوافدين إا ¤عاصشمة البÓد.
اŸركبة ›هزة بلوحة إاعÓن من ا◊جم الكب Òيحمل سشلسشلة
تعليمات سشطرتها وزارة الصشحة والسشكان تششرح للمواطنÚ
ﬂتلف جوانب التعامل الوقائي مع الوباء اŸعدي أابرزها
إارششادات مكتوبة تششرح طريقة غسشل اليدين أاك Ìمن مرة
والم -ت -ن -اع اإلرادي ع -ن اŸصش -اف -ح -ة وال -ت -ق -ب -ي-ل م-ع أاي ك-ان
واسشتعمال األقنعة الواقية لÓحÎاز من الفÒوسص القاتل.
ه -ذا األسش -ل -وب ال -ع -م -ل -ي ‘ ال-ت-واصش-ل ا÷واري م-ع السش-ك-ان
والعابرين للمدينة ‘ ظل تهديدات «كورونا» يسشاهم ‘ نششر
الوعي ب ÚاŸواطن ÚوالعائÓت من ﬂتلف الششرائح والرفع
من مسشتوى التحسشيسص بدرجة اÿطر الذي يحمله الفÒوسص
خاصشة وأانه أاصشاب العا ⁄برمته ،متحديا ا◊واجز ،ا◊دود
والتكنولوجيا.
حقيقة أان الوقاية تتطلب وسشائل وŒهيزات من مواد تنظيف
ومعقمات بعضشها نادر ‘ السشوق اليوم والبعضص اآلخر ﬁل
مضشاربة من مافيا األزمات ،غ Òأان ّﬁرك الوقاية ‘ كل
ا◊الت هو التصشال بششتى الطرق واألسشاليب كما هو ا◊ال
ببلدية ا÷زائر الوسشطى.
نهار أامسص ،كان مششهودا ‘ حياة هذه اŸدينة حيث تراجعت
وتÒة ا◊ركة واختفت تلك األعداد الهائلة من البششر اسشتجابة
ل-ل-ت-ح-ذي-رات ال-ت-ي وج-ه-ت-ه-ا السش-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ع-ل-ى ك-افة
اŸسش-ت-وي-ات ل-ت-ف-ادي ان-تشش-ار ال-ع-دوى وت-أام Úصش-ح-ة وسشÓ-مة
اŸواطن Úحتى ل تكون الكلفة باهظة خاصشة وأان العا ⁄كله
يششكو قلة الوسشائل الوقائية فما بالك بتلك العÓجية.
Óسشف ل تزال بلديات أاخرى ‘ العاصشمة متأاخرة عن الركب
ل أ
ول تكاد ترى مبادرة جدية ،ما عدا قيام بعضشها بتخصشيصص
ششاحنات لرشص األماكن العامة وبعضص األحياء دون توسشيع
ن -ط -اق ال -ع -م -ل -ي -ة ال-وق-ائ-ي-ة Œاه السش-ك-ان خ-اصش-ة ‘ اŸواق-ع
اŸهمششة أاو مناطق الظل التي سشبق لوا‹ العاصشمة ،يوسشف
ششرفة ،أان كششف عن رصشد  299منطقة ظل ‘  34بلدية ،وهو
رقم مفزع ل يليق بعاصشمة البÓد.
سشؤوال ،بعد كل هذا الهلع والهرج واŸرج الذي ولده كورونا،
هل يوجد أامل ‘ أان –يا ضشمائر بعضص اŸسشؤوول Úعن الششأان
العام باسشتخÓصص الع Èوعدم انتظار حلول كوارث للتحرك ‘
–مل اŸسشؤووليات ‘ ،زمن أادخل فيه كورونا معاي Òا÷دية،
وهو امتحان ما بعده امتحان لهؤولء.

رئيسس الششبكة ا÷زائرية للدفأع عن حقوق الطفل ،عرعأر:

عمل –سسيسسي للجمعيات عن طريق اإ’نÎنت
دعأ عبد الرحمأن عرعأر ،رئيسس الششبكة
ا÷زائرية للدفأع عن حقوق الطفل
«ندى»ا÷معيأت اإ ¤القيأم بألتحسشيسس
والتوعية ع Èا’نÎنت من خÓل ششبكأت
التواصشل ،واعت Èاأن العمل ا÷واري ليسس
ﬁمودا ‘ هذا الظرف بألذات.

حياة كبياشش

ح- -ذر ع- -رع- -ار ‘ تصش- -ري- -ح ل «الشش -عب» ‡ا ت -ق -وم ب -ه
ا÷معيات التي تتسشابق للقيام بتنظيف وتطه Òاألحياء
واŸقرات ،وتعت Èذلك عم ÓخÒيا ومسشاعدة Ùاربة
فÒوسص كورونا القاتل ،كما ع Èعن تخوفه الكب‡ Òا
تقوم به بعضص ا÷معيات التي ما تزال تعقد اجتماعات
ويلتقي أاعضشاؤوها ‘ اŸقر ‘ ،ح Úأانه من الضشروري
وقف هذه اللقاءات التي ل جدوى منها ‘ هذا الوقت
بالذات ،خاصشة وأان تفششي الوباء بدأا ‘ ا÷زائر يأاخذ
منحى تصشاعديا مقلقا ،ما يسشتدعي أان ينصشرف ا÷ميع
إا ¤بيوتهم واللتزام بالتعليمات التي أاصشدرتها وزارة
الصشحة بحذافÒها.
ويرى عرعار أان العمل ا÷واري دون حماية كما هو عليه

ا◊ال اآلن هو خطر ‘ حد ذاته على القائم Úعليه
وع- -ل- -ى أاسش- -ره- -م ،ح- -يث Áك- -ن أان ي -ع -ل -ق ال -فÒوسص ‘
اÓŸبسص أاو ‘ أاي مكان من جهة اŸتطوع وينتقل إا¤
أاحد أافراد عائلته ،وهذا هو اÿطر بعينه ،ألنه سشيعزز
تواجد وانتششار الوباء بدون أان يششعر هوؤلء اŸتطوعÚ
‘ النظافة والتطه.Ò
ك -م-ا ي-رى م-ن الضش-روري رف-ع درج-ة ال-ي-ق-ظ-ة ل-ل-ج-م-ي-ع،
مسشتنكرا السشلوكات غ ÒاŸسشؤوولة التي يقوم بها بعضص
اŸواط - -ن ،Úم- -ن خÓ- -ل اسش- -ت- -م- -راره- -م ‘ اÿروج إا¤
األسشواق والتجمع ‘ الطرقات ،ألن ذلك يسشاعد ‘
انتششار اŸرضص وتفششي العدوى ،قائ « Óل نريد أان نصشل
إا ¤م- -ا وصش- -لت إال- -ي- -ه إاي- -ط -ال -ي -ا ،ن -ت -ي -ج -ة السش -ت -ه -ت -ار
والسشتخفاف بخطر هذا الوباء القاتل.
‘ هذا السشياق ،أافاد رئيسص الششبكة ا÷زائرية للدفاع
عن حقوق الطفل ،أانه قد سشرح جميع أاعضشاء ا÷معية
والعامل Úبها منذ أاسشبوع ،كإاجراء وقائي لتفادي نقل
العدوى من أاي مصشدر كان ،لأن الفÒوسص  -كما قال -
سشريع النتششار ويتح Úالغفلة ليدخل إا ¤جسشم اإلنسشان
وي-ت-ك-اث-ر ،م-ق-دم-ا رسش-ال-ة ل-ل-ج-م-ع-ي-ات ال-ت-ي» تتسشابق ‘
العمل ا÷واري « بÎك اÛال Ÿصشالح الصشحة ،األمن
والنظافة.

حفأظأ على سشÓمة اŸواطنÚ

مكتتبو عدل  2يعلقون وقفاتهم ا’حتجاجية

قرر مكتتبو عدل  ،2أاصشحأب اŸلفأت اŸقبولة
والطعون تعليق وقفأتهم ا’حتجأجية أامأم
وزارة السشكن؛ التي كأنت مقررة كل يوم سشبت،
للمطألبة برفع التجميد عن ملفأتهم و“كينهم
’ول من قيمة السشكن.
من تسشديد الششطر ا أ

زهرآء.ب
قال ﬁمد األم Úعط ÒاŸنسشق الوطني للمكتتب Úل
«الششعب» أانه بناء على التطورات التي عرفتها بÓدنا
ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى م- -واج- -ه -ة ان -تشش -ار فÒوسص «ك -ورون -ا «
اŸسش -ت -ج -د ،واحÎام -ا ل-ل-ق-رارات وال-ت-داب ÒالحÎازي-ة
والوقائية التي أاقرتها السشلطات العمومية ،قررنا نحن
مكتتبو عدل  « 2أاصشحاب اŸلفات اŸقبولة الذين ⁄
يسشددوا الششطر األول وأاصشحاب الطعون» تعليق وقفاتنا
الحتجاجية اŸتجددة كل يوم السشبت ،للحفاظ على
سشÓمة وأامن اŸواطن.Ú
وأاضشاف قائ :Óنظرا للوضشع وللمرحلة اÙرجة التي

ت -ع -يشش -ه -ا ا÷زائ -ر ع-ل-ى غ-رار ب-اق-ي دول ال-ع-ا ⁄بسش-بب
تداعيات تفششي فÒوسص كورونا الذي أاخذ طابع الوباء
Óنسشان اŸعاصشر ،يقتضشي منا
العاŸي ،وششكل –ديا ل إ
الظرف ششعبا وحكومة التعامل معه با÷دية الÓزمة ‘
األخذ باإلحتياطات الÓزمة للوقاية منه.
وعلى هذا األسشاسص قرر اŸكتتبون « األك Ìتضشررا «،
سشيما بعد إاعÓن وزارة الصشحة حالة طوارئ ودعوات
رئ -يسص ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د اÛي-د ت-ب-ون ألخ-ذ ا◊ي-ط-ة
وا◊ذر ،تعليق الوقفة الحتجاجية التي كانت مقررة يوم
السشبت  21مارسص  ،2020مع اإلبقاء على النششاط عÈ
مواقع التواصشل الجتماعي إلعداد خطة عمل جديدة.
ويأاتي هذا القرار  -يضشيف عط -Òكإاجراء وقائي للحد
من انتششار فÒوسص كورونا من خÓل منع التجمعات
والحتكاك ب Úاألششخاصص وللحفاظ على سشÓمتهم قبل
ك- -ل شش- -يء ‘ ،ان- -ت- -ظ- -ار –سش- -ن اŸؤوشش- -رات الصش -ح -ي -ة
اŸرتبطة با◊د من انتششار هذا الوباء ببÓدنا ،للعودة
إا ¤تنظيم الوقفات الحتجاجية ‘ ظروف آامنة ،اإ¤
غاية انتزاع حقوقنا ومطالبنا اŸششروعة.
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موأزأة مع تعقيم ألفضشاءأت ألعامة ببومردأسس

اسشتجابة اŸقاهي واŸطاعم لقرار تعليق النششاط

لمنية قرأرأ بالغلق ألفوري للمقاهي وأŸطاعم على مسشتوى كافة بلديات
أصشدر وأ‹ بومردأسس بناء على توصشيات أللجنة أ أ
ألولية إأ ¤إأششعار آأخر ما عدأ تلك ألتي تسشهر على تقد Ëوجبات جاهزة لÓسشتهÓك خارج أŸطاعم ،حفاظا على سشÓمة
لحياء من قبل
أŸوأطن Úوأ◊د من أنتششار فÒوسس كورونا ،فيما تتوأصشل حمÓت ألتعقيم وتطه Òألفضشاءأت ألعمومية وأ أ
مؤوسشسشات خاصشة ومتطوع Úمن عدة جمعيات ﬁلية..
بومردأسس..ز /كمال
ت -ت -وأصس -ل أإلج -رأءأت أÿاصس-ة Ãك-اف-ح-ة
فÒوسس كورونا وأ◊د من توسسعه بعد تسسجيل
عدة إأصسابات مشستبهة ،وهذأ ع› Èموعة
من ألتدأب Òأتخذت أشسكال ﬂتلفة بدءأ من
أ◊مÓ- -ت أل- -ت- -حسس- -يسس- -ي- -ة وأل- -ت- -وع- -وي -ة بÚ
أŸوأط -ن◊ Úث -ه -م ع -ل -ى م-زي-د م-ن أل-ي-ق-ظ-ة
وألوقاية عن طريق تقليل أ◊ركة وألتجمعات
إأل للضسرورة ألقصسوى.
ف-ي-م-ا ب-دأت أإلج-رأءأت أل-ردع-ي-ة ت-رت-ف-ع
ت -دري -ج -ي -ا ل -ف -رضس ألنضس -ب -اط وألسس-ت-ج-اب-ة
لÓجرءأت ألتي أتخذتها أ◊كومة منها غلق
أŸقاهي وأŸطاعم ووسسائل ألنقل ألعمومية
وأÿاصسة أ ¤تذك ÒأŸوأطن بوأجب ألتزأم
Óمن
ألبيوت ،وهي مهمة تكفلت بها دوريات ل أ
ألوطني جابت ،ليلة أول أمسس ،أحياء أŸدن
مسستعينة ÃكÈأت ألصسوت.
هذه ألندأءأت لقيت أسستجابة وأسسعة من
قبل ألناشسط ‘ Úقطاع أÿدمات من مقاهي
ومطاعم ألذين قاموأ بغلق Óﬁتهم ألتجارية
للمسساهمة ‘ ‚اح عملية أ◊جر ألنسسبي،
ف -ي -م -ا أت -خ -ذت ب-عضس أإلدأرأت وأŸؤوسسسس-ات
أÿدم -ات -ي -ة أل -ع -م -وم -ي -ة إأج-رأءأت –ف-ي-زي-ة
تتماشسى وألوضسع أ◊ا‹ منها مؤوسسسسة توزيع
ألكهرباء وألغاز ألتي أعلنت عن «تعليق عملية
ق- -ط- -ع أل- -ك- -ه- -رب- -اء وأل- -غ -از ع -ن أألشس -خ -اصس
أŸتأاخرين ‘ دفع ألفوأت ،Òمع أقÎأح بدأئل

أخ -رى ع -ن ط -ري-ق أل-دف-ع ألل-كÎو Êل-ت-ج-نب
ألتنقل للمرأكز ألتجارية.
صسحيا توأصسل أألطقم ألطبية ألعاملة ‘
ﬂتلف أŸصسالح خاصسة منها ألسستعجالت
ومرأكز ألعزل باŸؤوسسسسات ألعمومية ألثÓث
›هودأتها لحتوأء توسسع ألدأء وموأجهة أي
طارئ خاصسة بعد إأعÓن وزير ألصسحة عن
دخ -ول أ÷زأئ -ر أŸرح -ل -ة أل -ث-ال-ث-ة م-ن ت-ط-ور
ألوباء وأنتشساره ‘  17ولية.
فيما تبقى ولية بومردأسس ◊د ألسساعة
خالية من أي إأصسابة مؤوكدة ‘ أنتظار صسدور
ألتحاليل ألطبية لثÓثة حالت مشستبهة وضسعت

تيبازة تسشجل أاول حالة مؤوكدة

كشش- -فت م- -دي- -رة ألصش- -ح -ة و ألسش -ك -ان
ب -ال -ن -ي -اب -ة م -ه -دي -ة ب -رأن-ك-ي-ة ‘ سش-اع-ة
م- - -ت - -أاخ - -رة م - -ن مسش - -اء أول أمسس ،ع - -ن
تسش -ج -ي -ل أّول أصش -اب-ة م-ؤوك-دة ل-فÒوسس
ك -ورون -ا ب -ال -ولي-ة و ه-ي ت-خضش-ع ح-ال-ي-ا
ل -ت -ك-ف-ل صش-ح-ي شش-ام-ل Ãسش-تشش-ف-ى ع-ب-د
ألقادر تقزأيت ،بعاصشمة ألولية.
تيبازة :علي ملزي
ي-ت-ع-ل-ق أألم-ر ب-ال-ت-ح-دي-د بشس-اب م-ن ب-لدية
أل -دوأودة ق -دم م -ن أسس -ب -ان -ي -ا م -ؤوخ -رأ أث-ب-تت
أل-ت-ح-ال-ي-ل أÈıي-ة Ãع-ه-د ب-اسس-ت-ور أصس-ابته
ب- -ال- -فÒوسس‡ ،ا أف- -رز “دي- -د فÎة أ◊ج- -ر
ألصسحي له Ãسستشسفى تيبازة و أخضساعه لعÓج
م- -ك- -ث- -ف م- -ن ط- -رف أألط- -ب -اء أألخصس -ائ -يÚ
أÛندين خصسيصسا لهذه أŸهمة ،مع ألشسارة
أ ¤أّن -ه ّ“ت ت -ه -ي -ئ-ة مسس-تشس-ف-ى ع-ب-د أل-ق-ادر
ن-ق-زأيت ك-م-رك-ز ج-ه-وي لسس-ت-ق-بال أŸصسابÚ

Óنعاشس
بالفÒوسس و يحتوى على  35سسريرأ ل إ
أŸرك -ز  ،أضس -اف -ة أ ¤قسس -م خ -اصس ب -ا◊ج -ر
ألصسحي .
ع -ل-ى صس-ع-ي-د آأخ-ر ،أسس-ت-ق-ب-لت أŸؤوسسسس-ات
ألفندقية ألتابعة Ÿؤوسسسسة ألتسسي Òألسسياحي
لتيبازة مؤوخرأ  542مسسافر من بلدأن أوربية
ل -ي -ت -م ت -وزي -ع -ه-م ع-ل-ى ثÓ-ث م-رأك-ز ل-ل-ح-ج-ر
ألصس -ح -ي ل -فÎة أسس -ب -وع Úأم-ت-ث-ال ل-لÈن-ام-ج
ألوطني للحجر ،بحيث ”ّ حجر  272حالة
Ãركب م - - - -ط- - - -اريسس و 120ح-ال-ة ب-اŸل-ح-قة
ألفندقية للبلج ،أضسافة أ 150 ¤حالة Ãركب
ألقرن ألذهبي.
إأل أّن أحتجاج نزلء مركز مطاريسس على
خلفية ظروف ألقامة ألسسّيئة ،أرغم أ÷هات
أŸنظمة على نقلهم أ ¤إأحدى أŸؤوسسسسات
ألفندقية بسسيدي فرج وتعويضسهم Ãسسافرين
آأخرين قدموأ مؤوخرأ من عّدة بلدأن خارجية.

لسشعار وألتعريفات
لعÓم با أ
لعدم أ إ

حجز  475كلغ من السشميد اŸدعم بعنابة
Óمن أ◊ضشري
قامت قوأت ألششرطة ل أ
ألثالث عششر ‘ إأطار ﬁاربة أŸضشاربة
وأŸم-ارسش-ات أل-ت-ج-اري-ة غ Òأل-ق-انونية،
بحجز  475كلغ من مادة ألسشميد أŸدعم،
حيث ” ضشبط ألكمية على م Ïششاحنة
نفعية ،لتقوم قوأت ألششرطة بتوقيف
صش -اح -ب -ه -ا أل -ب -ال -غ م-ن أل-ع-م-ر  23سشنة،
لج-رأءأت أل-ق-ان-ون-ية ‘
وأت-خ-اذ ك-اف-ة أ إ
حقه.
عنابة :هدى .ب
Óمن أ◊ضسري
كما “كنت قوأت ألشسرطة ل أ
أل-ث-ام-ن ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ف-رق-ة ح-م-اي-ة أل-ب-ي-ئ-ة
وألعمرأن ومديرية ألتجارة ،على إأثر عملية
مرأقبة روتينية للمحÓت ألتجارية ع Èإأقليم
ألخ -تصس -اصس ،م -ن تسس -ج -ي-ل ﬂال-ف-ة Œاري-ة
تتمثل ‘ عدم أإلعÓم باألسسعار وألتعريفات
بخصسوصس مادة ألسسميد ،أين ” أتخاذ كافة

أإلجرأءأت ألقانونية ألÓزمة ‘ حق أıالف
ألذي يبلغ من ألعمر  35سسنة .
وم - -ن أج - -ل ردع ظ - -اه - -رة أŸضس - -ارب- -ة ‘
Óم- -ن
أألسس - -ع- -ار “ك- -نت ق- -وأت ألشس- -رط- -ة ل - -أ
أ◊ضسري أألول بالبو ،Êبالتنسسيق مع مديرية
ألتجارة ،من حجز  100كيسس حليب مدعم ،مع
أتخاذ كافة أإلجرأءأت ألقانونية ألÓزمة ضسد
أıالف .ومن جهة أخرى و‘ إأطار حماية
أŸسستهلك وﬁاربة كل ما من شسأانه أŸسساسس
ب -الصس-ح-ة أل-ع-م-وم-ي-ة‚ ،حت ق-وأت ألشس-رط-ة
ألمن دأئرة ألبو ،Êمن حجز  300كلغ من كبد
ألدجاج غ Òصسالح لÓسستهÓك ألبشسري ،على
م Ïشساحنة تسستعمل ‘ نقل ألبضساعة ،مع
توقيف سسائقها ألبالغ من ألعمر  50سسنة ،و ”
أ‚از م- -ل- -ف قضس- -ائ -ي ‘ ح -ق -ه ع -ن قضس -ي -ة
«ألشسروع ‘ وضسع للبيع منتوج فاسسد وخطÒ
ل Ó-سس -ت -ه Ó-ك أل -بشس -ري ،وﬂال -ف -ة إأل -زأم -ي -ة
ألنظافة ألصسحية».

‘ أ◊ج -ر ألصس -ح -ي Ãسس-تشس-ف-ى ب-رج م-ن-اي-ل،
مسساء ألسسبت ،ويتعلق أألمر بامرأة من بلدية
أولد عيسسى تبلغ  29سسنة من ألعمر ،وموأطنة
ثانية تبلغ  46سسنة من ألعمر وموأطن يبلغ 39
سسنة كÓهما من بلدية برج منايل.
ك -م -ا دعت م-دي-رة ألصس-ح-ة ب-اŸن-اسس-ب-ة إأ¤
أŸزي -د م -ن أل -ت -وع -ي -ة وأل -ت -ج -ن -ي -د ب Úك-اف-ة
مسستخدمي ألقطاع Ÿوأجهة ألوباء ،وخصست
بالذكر أألطباء أÿوأصس ألذين دعتهم «أ¤
ألتعبئة Ÿسساعدة ألفرق ألطبية للقطاع ألعام
‘ هذأ ألظرف أ◊سساسس ألذي يتطلب –رك
أ÷ميع».

Óجرأءأت
تطبيقا ل إ
ألوقائية

ا◊ماية اŸدنية تعّقم
الهياكل اŸسشتقبلة
للجمهور باŸدية
ق -امت مصس -ال -ح أ◊م -اي -ة أŸدن -ي-ة ب-ولي-ة
أŸدي - -ة ،خÓ- -ل  12سس-اع-ة أألخÒة ب-ع-م-ل-ي-ة
تعقيم ﬂتلف أŸؤوسسسسات ألعمومية ،كبيت
أŸسس -ن Úب Íشس -ي -ك -او وم -رك -ز إأذأع-ة أŸدي-ة
أ÷هوية ومركز إأعادة ألتأاهيل برأسس قلوشس
وﬂت- -ل -ف أŸؤوسسسس -ات أل -ع -م -وم -ي -ة أألخ -رى
Óيوأء .كما ” تعقيم كل ألوحدأت
ومرأكز ل إ
أل -ع -م -ل -ي -ات -ي -ة ل -ل -ح -م-اي-ة أŸدن-ي-ة وسس-ي-ارأت
أإلسسعاف وكل ألعتاد أıصسصس لكل تدخل
‘ ألعمل أليومي للوقاية من أنتشسار ألعدوى
وهذأ عﬂ Èتلف ألفرق ‘ ،إأطار تعليمات
أŸدي-ر أل-ع-ام ل-ل-ح-م-اي-ة أŸدن-ي-ة ب-ال-ن-ظر إأ¤
تفشسي فÒوسس كورونا.
من جهة أخرى ،باشسرت مديرية أ◊ماية
بهذه ألولية حمÓت توعوية و–سسيسسية عÈ
ﬂتلف أألحياء وألبلديات على مسستوى ترأب
إأقليم ألولية بالتنسسيق مع ﬂتلف ألشسركاء
أل -ف -اع -ل ‘ ÚأŸي -دأن ألج -ل نشس -ر أل -ث -ق-اف-ة
ألوقائية من ﬂتلف أألخطار وأ◊ث على
ضسرورة تفادي ألتجمعات وأإللتزأم بالبقاء ‘
ألبيوت إأل للضسرورة ألقصسوى.
و‘ إأط -ار ت -ع -زي -ز إأج -رأءأت أل -وق -اي-ة م-ن
ت -فشس -ي ه -ذأ أل -وب -اء أÿط ÒفÒوسس ك-ورون-ا
قام ،صسبيحة ألبارحة ،أفرأد ألسسرية أإلقليمية
ألمن ألطرقات بالÈوأقية بالتنسسيق مع أفرأد
ألفرقة أإلقليمية للدرك ألوطني بتمزقيدة،
ب-ط-رد أل-ب-اع-ة أل-عشس-وأئ-ي ÚأŸت-وأج-دين على
حافة ألطريق ألوطني رقم  01على مسستوى
منطقة حوشس مسسعودي ،وكذأ حرق جميع
أل- -فضس Ó-ت م -ن ع -لب وأك -ي -اسس ب Ó-سس -ت -ك -ي -ة
ب- -اإلسس- -ت- -ع- -ان- -ة Ãصس- -ال- -ح ب- -ل -دي -ت -ي أŸدي -ة
و“زقيدة.
أŸدية :علي ملياÊ

جلّهم من أقارب أŸغÎب أŸتو‘

 40ششخصشا با◊جر الصشحي Ãسشتششفى ششششار
أسسفرت أإلجرأءأت أŸتخذة من طرف ألسسلطات ألصسحية وأألمنية
ب -دأئ -رة شسشس -ار ج -ن -وب أل -ولي -ة ج -رأء وف-اة ألشس-ي-خ أŸغÎب أŸصس-اب
بفÒوسس كورونا ،على حجر أك Ìمن  40شسخصسا من ﬂتلف أألعمار
ومن أ÷نسس Úجلهم من أقرباء ألضسحية باŸسستشسفى أ÷ديد لذأت
ألدأئرة Ÿدة  14يوما كإاجرأء أحتياطي ضسد كل شسخصس جالسس أو
أقÎب من أŸغÎب أŸتو‘.
” وضسع أقارب ألشسيخ أŸتوفى ‘ أ◊جر ألصسحي مع موأصسلة
إأجرأءأت أ◊جر طوأعية أو بالقوة لكل شسخصس تثبت ألتحريات أنه

أقÎب من هذأ أŸغÎب أو جالسسه أو عانقه وكذأ كل شسخصس حضسر
بجنازة أŸرحوم سسوأء من دأخل دأئرة شسشسار أو من خارجها.
كانت ألسسلطات ،أول أمسس ،سسارعت ‘ أتخاذ أإلجرأءأت ألÓزمة ‘
هذأ ألشسأان بدأية بفتح أŸسستشسفى أ÷ديد مباشسرة ،بعد تأاكيد –اليل
معهد باسستور ،أن أŸتو‘ كان مصسابا بالفÒوسس و” دفنه قبل خروج
نتائج ألتحاليل بطريقة عادية دون أخذ ألحتياطات ألÓزمة.
خنششلة :أسشكندر ◊جازي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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81820
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 170مسشافر يحّولون إا ¤مركب
حمام بوحجر بع“ Úوششنت

سشخرت مديرية ألصشحة لتلمسشان لعمال قطاع ألصشحة بالولية  10حافÓت لنقل
ألعمال ،إأنطÓقا من أÙطة ألÈية أبي تششف Úلضشمان نقلهم أ ¤دوأئرهم ششريطة
أن يقدموأ ألبطاقة أŸهنية أو أي وثيقة تثبت أنتماءهم للسشلك ألصشحي بكل رتبه
وبقطاعيه ألعمومي وأÿاصس.
وكشسفت مديرية ألصسحة من خÓل أŸكلفة مسستشسفى ألرمشسي و جناح أ◊جر ألصسحي قد
باإلعÓم ألدكتورة أحÓم بلقايد لـ «ألشسعب» أنها إأسس - - -ت- - -ق- - -ب- - -ل ،أول أمسس17 ،ع- -ام Ã Ó-ؤوسسسس -ة
ق -امت ب-اسس-ت-ح-دأث خ-ي-م صس-غÒة ع-ل-ى مسس-ت-وى «سسوجرويت» ألعمومية و أÿاصسة بإاصسÓح وربط
ألسس-ت-ع-ج-الت أل-ط-ب-ي-ة ب-اŸسس-تشس-ف-ى أ÷امعيﬂ ،تلف أÛاري و أألنابيب أŸائية و ألتابعة
Óشسغال ألعمومية.
وك-ذأ ب-اŸؤوسسسس-ات أإلسس-تشس-ف-ائ-ي-ة بسس-بدو مغنية ل أ
ن-دروم-ة وأل-غ-زوأت ،ب-غ-ي-ة أل-كشس-ف ع-ل-ى حالت
وبحسسب ذأت أŸصسدر ،فإان ألعمال أقاموأ
تكون ﬁل شسك ‘ إأصسابتهم بفÒوسس كورونا  .لعدة أيام ‘ إأطار مهمة عمل بولية عنابة،
هذأ أإلجرأء ألذي من شسأانه أ◊د من ألتجمعات ونظرأ للشسك ‘ إأصسابة أحدهم بفÒوسس كورونا،
وكذأ حفاظا على أŸرضسى أآلخرين أŸتوأجدين ق-ررت ألسس-ل-ط-ات أألم-ن-ي-ة و ألصس-ح-ي-ة وأل-ولئية
ب - -اŸؤوسسسس - -ات أإلسس - -تشس - -ف- -ائ- -ي- -ة قصس- -د ط- -لب بوضسع هؤولء –ت أ◊جر ألصسحي موؤقتا ،أإ¤
أإلسستطباب ،مشسÒة إأ ¤عدم تسسجيل أي حالة غاية ألتأاكد من سسÓمتهم ،وبعدها سسيتم إأنهاء
إأصسابة بكورونا ◊د ألسساعة ،ويتم أنتظار وصسول عملية أ◊جر وعودتهم إأ ¤عائÓتهم وذويهم.
ألتحاليل لمرأة.
ودعت م- -دي- -ري- -ة ألصس- -ح -ة أŸوأط -ن Úوروأد
موأقع ألتوأصسل ألجتماعي إأ ¤عدم ألنسسياق
ورأء ألخ -ب -ار أل -ك-اذب-ة أل-ت-ي ل تسس-ت-ن-د Ÿصس-ادر
رسسمية من جهتها نفت مديرية ألصسحة لعÚ
د
“وشسنت تسسجيل أي حالة إأيجابية ◊د أآلن ،بي
كشسف مدير ألصسحة لولية غليزأن بن يونسس
ب
أنه ‘ أŸقابل ” –ويل  40شسخصسا صسو
عبد أŸالك ع Èبيان صسحفي تسسلمت «ألشسعب»
أ◊جر ألصسحي Ãسستشسفى ألعامرية من عائلة نسس -خ -ة م -ن -ه أن مصس -ا◊ه و ب-ك-ل أسس-ف تسس-ج-ل
وأح- -دة ي- -ن- -ح -درون م -ن ولي -ات ت -ل -مسس -ان ع Úإأصسابة أول حالة بفÒوسس كورونا ،و يتعلق أألمر
“وشس -نت ووه -رأن ،ح -يث حضس -روأ ك-ل-ه-م ◊ف-ل بامرأة تبلغ من ألعمر  59سسنة قدمت من ألبقاع
زفاف ببلدية شسعبة أللحم ،حيث قامت أللجنة أŸقدسسة بعد أن قامت بآادأء مناسسك ألعمرة،
أل-ولئ-ي-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن وب-اء ك-ورون-ا ب-ال-تعاون مع بتاريخ 16مارسس. 2020
عناصسر ألدرك ألوطني Ãدأهمة أŸنزل ألذي
ب -ع-د ثÓ-ث-ة أي-ام ” ن-ق-ل-ه-ا صس-وب مسس-تشس-ف-ى
ت
أق- -ي- -م ف- -ي- -ه أ◊ف- -ل و” ت- -ط- -ب- -ي -ق أإلج -رأءأ
ﬁمد بوضسياف من أجل أ◊جر ألصسحي و بعد
ألحÎأزية.
إأرسسال عينات من دمهما أ ¤معهد باسستور ألذي
ب- -ق- -ي ل  -إ
Óشس -ارة أن ولي -ة ع“ Úوشس -نت ق -د أكد أن ألنتائج إأيجابية،و‘ هذأ ألطار ،كشسف
أسس- -ت- -ق- -ب -لت ،ف -ج -ر أمسس ،أك Ìم -ن 170مسسافر مدير ألصسحة أنه ” فتح –قيق وبائي مع عائلة
ج -زأئ -ري م -غÎب و سس-ائ-ح ك-ل-ه-م ك-ان-وأ ع-ال-ق ÚأŸصسابة و” حجرهم كلهم ‘ منازلهم و أتخاذ
بدول أوروبية على غرأر فرنسسا ،بلجيكا ،روسسيا كافة أإلجرأءأت ألوقائية.
و إأسسبانيا ،حيث ” نقلهم من مطار أحمد بن بلة
وبولية مسستغا Âوبحسسب ألبيان ألصسحفي
أل- -دو‹ ب- -وه- -رأن ب -وأسس -ط -ة  10ح- -اف Ó-ت ” أل- -ت -ي –صس -لت ع -ل -ي -ه «ألشس -عب» م -ن م -دي -ري -ة
ت -ع -ق -ي -م -ه -ا ،يضس-ي-ف مصس-در» ألشس-عب» م-ن ع Úألصس- -ح -ة ،ف ّ-ن -دت أألخÒة تسس -ج -ي -ل أي إأصس -اب -ة
“وشسنت وسسط تعزيزأت أمنية مشسددة.
مؤوكدة بفÒوسس كورونا ،مؤوكدة أن أللغط أŸثار
و” ‘ هذأ ألطار تسسخ ÒأŸركب ألسسياحي حول ألشسخصس ألذي ” أجÓؤوه من مسستشسفى
وأل- -ف- -ن -دق -ي أل -ع -م -وم -ي أŸت -خصسصس ‘ ع Ó-ج ماسسرى نحو مسستغا Âل أسساسس له من ألصسحة،
أŸصساب Úبأامرأضس ألعظام وأŸفاصسل وألوأقع وب -حسسب ن -ت -ائ -ج أل-ت-ح-ال-ي-ل م-ن م-ع-ه-د ب-اسس-ت-ور
ببلدية حمام بوحجر ،ألذي ” تخصسيصسه كمأاوى ب- -ا÷زأئ- -ر أل- -ع- -اصس -م -ة ت -ب Úأن ألشس -خصس غÒ
◊جر هؤولء Ÿدة 14يوما من أجل ألتأاكد من مصساب وحالته سسلبية ،فيما يبقى  6أشسخاصس
سس Ó-م -ت -ه -م م -ن فÒوسس ك -ورون -ا ع Èت -ط -ب -ي -ق –ت أ◊ج -ر ألصس -ح -ي إأ ¤غ -اي-ة وصس-ول ن-ت-ائ-ج
إأجرأءأت وقائية وطبية.
ألتحاليل ألطبية .

 278مسشافر با◊جر Ãجمع
بصشابÓت ÃسشتغاÂ

 17عامÃ Óؤوسشسشة «سشوجارويت»
با◊جر الصشحي Ãسشتششفى الرمششي

تلمسشان/ع“ Úوششنت  :بكاي عمر

كشس- - -فت مصس - -ادر حصس - -ري - -ة لـ «ألشس - -عب» أن

مكافحة أŸضشاربة Ãعسشكر

حجز أاك Ìمن  90كيسشا من مادة القمح اللّ Úبتيغنيف
“كنت مصسالح ألشسرطة بأامن دأئرة تيغنيف
Ãعسس -ك -ر ،أمسس ‘ ،إأط -ار ج -ه-وده-ا أŸي-دأن-ي-ة
أل-ه-ادف-ة ل-ت-ك-ث-ي-ف ع-م-ل-ي-ات أŸرأق-ب-ة أŸيدأنية
لكافة أألنشسطة ألتجارية وﬁاربة كل أشسكال
أŸضساربة Ãختلف أŸنتجات و أŸوأد ألغذأئية
‘ هذأ ألظرف ،وبالتنسسيق مع أعوأن ألرقابة
Ÿف -تشس-ي-ة أل-ت-ج-ارة ل-ت-ي-غ-ن-ي-ف ،م-ن ح-ج-ز ك-م-ي-ة
معتÈة من ألقمح ألل( Úفرينة) “ثلت ‘ 93
كيسسا ﬂتلفة أألوزأن .
ج-اءت أل-ع-م-ل-ي-ة إأث-ر دوري-ات ل-ع-ن-اصس-ر ف-رق-ة
أألمن ألعمومي ع Èشسوأرع أŸدينة ،أين لفت
أن- -ت -ب -اه -ه -م صس -احب ﬁل Œاري ل -ب -ي -ع أŸوأد
ألغذأئية بالتجزئة يقوم بعرضس و بيع مادة ألقمح
أل -ل Úك -انت ﬁم-ل-ة ع-ل-ى م Ïشس-اح-ن-ة م-رك-ون-ة
بالقرب من أÙل  ،بها كمية معتÈة من هذه
أŸادة أل -غ-ذأئ-ي-ة أل-وأسس-ع-ة ألسس-ت-هÓ-ك ﬂال-ف-ا
لقوأعد وشسروط ألبيع دون عرضسها باÙل مع
أل -رف -ع م -ن سس -ع-ره-ا ،مسس-ت-غ ‘ Ó-ذلك أل-ظ-رف
أ◊سساسس ألذي “ر به ألبÓد عقب ألعÓن عن
أجرأءأت أ◊جر ألصسحي ألعام.
وت-ب Úب-ع-د أت-خ-اذ أإلج-رأءأت أل-ق-ان-ون-ي-ة ،أن
صساحب أÙل ل يحوز على ألفاتورة أÿاصسة
بهذه أŸادة ،ما كميته  82كيسسا بسسعة  50كلغ و
 11ك-يسس-ا بسس-ع-ة  25ك -ل -غ  ،ل -ي-ت-م –وي-ل مسسÒ
أÙل ،إأ ¤مقر أمن ألدأئرة ،أين فتح –قيق ‘
ألقضسية لكشسف مÓبسساتها وأتخاذ أإلجرأءأت
ألقانونية ألÓزمة ضسد ألتاجر أıالف.
...وتفكيك ورششة Ÿوأد ألتنظيف
وألتعقيم Ãعسشكر
و‘ ذأت ألسس -ي -اق ،ك -ث -فت مصس-ال-ح ألشس-رط-ة،
نهاية أألسسبوع  ،من مدأهماتها أألمنية أŸرأفقة

ل -ل-ظ-رف ألصس-ح-ي و أل-رأم-ي-ة إأ ¤ح-م-اي-ة صس-ح-ة
أŸسستهلك ،حيث “كنت مصسالح ألشسرطة بأامن
ولي -ة م -عسس -ك -ر ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع أع-وأن أل-رق-اب-ة
Ÿديرية ألتجارة  ،من تفكيك ورشسة لصسناعة
موأد ألتنظيف و ألتعقيم بدون رخصسة وحجز
كمية معتÈة قاربت  12ألف ل Îمن هذه أŸوأد،
‘ م -دأه-م-ة Ùل ل-ب-ي-ع أل-ع-ق-اق Òك-ان ي-ع-رضس
أك- -ي -اسس ب Ó-سس -ت -ي -ك -ي -ة شس -ف -اف -ة ب -ه -ا ق -ارورأت
بÓسستيكية ﬂتلفة أألحجام تب Úأن صساحبها
يقوم ببيع أŸعقم أÿاصس بتطه Òأليدين دون
رخصسة.
ليتم ألتنسسيق فورأ مع أعوأن ألرقابة Ÿديرية
أل -ت -ج -ارة  ،ح -يث ت -ب Úب -ع -د أت -خ-اذ أإلج-رأءأت
ألقانونية أن صساحب أÙل قد حوله إأ ¤ورشسة
لصس-ن-اع-ة م-وأد أل-ت-ن-ظ-ي-ف و أل-ت-ع-ق-ي-م باسستعمال
وصس-ف-ات خ-ل-ط ل-ل-م-وأد أل-ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة ،م-ع ضس-بط
خزأنات كبÒة أ◊جم بها موأد ألتنظيف قدرت
كميتها أإلجمالية ب ـ  8850ل ، Îعلى غرأر مادة
أ÷افيل و منظف أألرضسيات ›هولة أŸصسدر.
كما ” حجز برميل Úمن أ◊جم ألكب Òبهما
مادة ألصسابون ألسسائل ،إأضسافة إأ ¤كمية أخرى
من مادة أÿل شسفاف أللون ألذي يتم مزجه مع
ألصسابون ألسسائل وتعبئته بقارورأت بÓسستيكية
وبيعه على أسساسس أنه معقم ومطهر لليدين.
كما ” حجز كمية أخرى قدرت ب ـ  2960لÎ
ك -انت م -ع -ب -أاة ب -ق -ارورأت بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة ﬂت-ل-ف-ة
أألح -ج -ام ،مسس -ت-غ ‘ Ó-ذلك أل-ظ-رف أ◊سس-اسس
أŸت -م -ث -ل ‘ أن-تشس-ار وب-اء ك-ورون-ا ،ل-ي-ت-م –وي-ل
مسس ÒأÙل ،إأ ¤مقر أمن ألولية وفتح –قيق
‘ ألقضسية.
معسشكر  /أم أ .Òÿسس
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لو ¤من ا◊ظر الصصحي
«الشصعب» تسصتطلع السصاعات ا أ

07

العاصصمة تسصابق الزمن ب Úاسصتجابة البعضس واسصتهتار آاخرين
^ صصيدليات تعا Êندرة مواد التعقيم والتطه ÒواŸواطن ينتظر الفرج
انخرطت ا÷زائر العاصصمة ‘ سصبات عميق ،و ⁄تعد تلك الضصوضصاء والزحمة اŸرورية لصصيقة بها  ،و ⁄يعد اطفال اŸدارسس وإاطارات اŸرافق التعليمية والتكوينية وحتى ا÷امعية يسصتيقظون باكرا  ‘ ،السصاعات
لو ¤من الصصباح الباكر للحاق Ãقاعد الدراسصة واŸؤوسصسصات الÎبوية ،لذلك بدت الشصوارع غريبة  ،و ⁄تعد حركة الطفال أامام اıابز وÓﬁت ا◊لويات واŸرطبات التي أالفناها  ،وهم يقتنون «Ûتهم
ا أ
لصصحاب اÓÙت التجارية التي يفتح اصصحابها ابواب متاجرهم باكرا .
الصصباحية» « اŸأالوفة من قطع « ،الكرواصصون »  ،وعلب ا◊ليب الصصغÒة ذات طعم الشصكولوطة  ،ولعل مسصتوى البيع انخفضس بالنسصبة أ
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اŸقاهي واŸطاعم تسصتجيب
لقرارات الغلق

‘ اول ي -وم م -ن ت -ط-ب-ي-ق ال-ت-ع-ل-ي-م-ات ال-ت-ي
“خضضت ع - - -ن اج - - -ت - - -م- - -اع ›لسس ال- - -وزراء
ا’سض-ت-ث-ن-ائ-ي ب-رئ-اسض-ة رئ-يسس ا÷م-ه-ورية عبد
اÛيد تبون  ،تزامنا وانتشضار وباء الكورونا ،
وصضو’ ا ¤اŸسضتوى الثالث  ،ونتيجة ÿطورة
هذا الوباء وعم Óبالتواصضي با◊ذر واليقظة ،
ج- -دد ال- -رئ -يسس ت -ب -ون ن -داءه ا ¤اŸزي -د م -ن
ا’نضض-ب-اط وال-ت-ق-ي-د ب-إاج-راءات ال-وق-اي-ة ال-ت-ي
ت -ظ -ل ال -ع Ó-ج اأ’‚ع ال -وح -ي -د ح -ت-ى اآ’ن ‘
العا.⁄
كما دعا ‘ ذات ا’جتماع ا ¤عدم الفزع
واÿوف أ’ن الوضضع متحكم فيه ماديا وبشضريا
ب-فضض-ل Œن-د ك-اف-ة ق-ط-اع-ات ال-دول-ة ،وح-ال-ة
ا’سض- - -ت- - -ن- - -ف- - -ار ال- - -قصض- - -وى ‘ اŸؤوسضسض- - -ات
ا’سضتشضفائية ،ومراكز ا◊دود ا÷وية والÈية
والبحرية.

ضصوضصاء العاصصمة تختفي
ظلت تلك الضضوضضاء ميزة عاصضمية بامتياز،
خ -اصض-ة ا÷ه-ة ال-غ-رب-ي-ة م-ن-ه-ا  ،ان-طÓ-ق-ا م-ن
مدينة ع Úالبنيان باŒاه باب الواد مرورا
«با◊مامات  ،اŸطحنتان  ،بان رومان ،ا¤
ال -رايسس ح -م -ي -دو» ’ب -وانت»  ،ح-يث ت-ت-واج-د
اŸؤوسضسض -ات ال -ت -ع -ل -ي -م -ي -ة ب-كÌة  ،وصض-و’ ا¤
سضاحة الشضهداء  ،وحتى اŸدارسس اŸتواجدة
ع Èالطرق اŸؤودية ا ¤شضارع الشضهداء بأاعا‹
اŸرادية مرورا با÷زائر الوسضطى.
دخ -لت اŸدارسس ‘ ع -ط -ل -ة اج -ب -اري-ة ا¤
غاية  5مارسس اسضتجابة للتعليمة الوزارية التي
اق - -رت ب - -وج - -وب م - -ن - -ع ا’خ - -ت Ó- -ط وسض- -ط
اŸؤوسضسضات الÎبوية وا◊د من منع انتشضار
الوباء القاتل كورونا  ،بعد ان سضجلت اك Ìمن
 139ح-ال-ة م-ن-ه-ا  15ح -ال -ة وف -اة وشض-ف-اء 43
غ -ادروا اŸسض -تشض -ف -ي-ات ع Èع-دة و’ي-ات م-ن
سضكيكدة  ،البويرة  ،العاصضمة  ،البليدة .
‘ ظل غياب ادنى منظومة صضحية كفيلة
بتحمل عواقب هذا الداء القاتل  ،باإ’ضضافة
إا ¤ا’سض-ت-ه-ت-ار ال-ذي صض-احب ح-م-ل-ة ال-ت-وع-ية
و–ذير اŸواطن Úمن عاقبة هذا الفÒوسس
القاتل .

الوقاية السصبيل الوحيد
Ûابهة الوب ـ ـاء
ماب Úغياب الوعي والتشضكيك ‘ كل ماهو
وق -ائ -ي تشض-رف ع-ل-ي-ه ا◊ك-وم-ة بصض-ف-ة ع-ام-ة
،ي -دف-ع اŸواط-ن ت-ب-ع-ات ذلك ،خ-اصض-ة ب-ع-دم-ا
اصضبح العا ⁄ا’فÎاضضي هو العا ⁄ا◊قيقي
Óقليات اŸؤوثرة فيه ،تتحكم ‘ تدويره كما
ل أ
شضاءت  ،منطلقة من افكار سضياسضوية مسضبقة ،
ب- -ع- -دم- -ا وج- -دت ا’رضض- -ي- -ة اÿصض -ب -ة ل -نشض -ر
مدوناتها .
ففي الوقت الذي عزل فÒوسس الكورونا
دو’ كÈى  ،وادخل دو’ ‘ سضباق مع الزمن
’ح- -ت- -واء ت- -ب- -ع -ات -ه  ،ع -ج -زت دول اخ -رى ‘
م -واج -ه -ة ه-ذا اÿط-ر ال-داه-م ،م-ث-ل اي-ران ،
اسضبانيا و ايطاليا التي اصضبح حظر التجوال
ه- -و السض- -ائ- -د ،و–ولت م- -دن ن- -اب- -و‹ وروم -ا
ال -ب-ن-دق-ي-ة ا ¤م-دي-ن-ة اشض-ب-اح  ،ف-ي-م-ا ع-ج-زت
إايران عن مواجهته  ،فتحت مقابر جماعية
للتخلصس من عقبات الفÒوسس الذي ’ ينتهي
عمره ،بعد دفن صضاحبه .
وأامام منظومة صضحية هشضة جدا وغياب
مرافق صضحية مؤوهلة كا◊جر الصضحي ،فأان
ت- -زاي- -د ع- -دد اŸصض- -اب Úم -ن شض -أان -ه ان يشض -ل
التجاوب الطبي اŸتواجد ‘ اŸيدان  ،وهذا
ما يؤوكد ان ا’صضابات سضÎتفع بشضكل اسضتثنائي
وخ -ط’ Òن ط -رق ال -ع -دوى سض -ه-ل-ة ج-دا ل-ك-ن
الكشضف عنها يتطلب  14يوما –ت اŸراقبة
الصضحية اŸكثفة « ا◊جر الصضحي «  ،وكم
يسض -ت -ل -زم م -ن ا’م -اك-ن الشض-اغ-رة ’ح-ت-واء ك-ل
الوافدين ع ÈاŸطارات واŸوانئ ،مع العلم
أان اÿطوط الدولية كلها متمركزة بالعاصضمة

ففي الوقت الذي تعجز فيه الطواقم الطبية
التكفل باإ’صضابات اŸسضجلة ‘،صضفوفها امام
خطر انتقال العدوى بسضبب قلة التعقيم  ،فان
خطر الوقاية سضيعمق الفارق ‘ ا’صضابات .

حركة كثيفة بالصصيدليات
–ولت مداخل الصضيدليات بالعاصضمة ا¤
ح -رك -ة ك -بÒة غ Òع -ادي -ة ’ق-ت-ن-اء ال-ق-ف-ازات
ا÷ل -دي -ة وال -ك -م -ام -ات والسض -وائ -ل اŸع -ق -م -ة
باإ’ضضافة ا ¤الكحول ،حيث شضهدت اسضعارها
ارتفاعا مذه، Óبعد التوافد غ Òمنتظر من
اŸواط -ن Úع-ل-ى اق-ت-ن-اءه-ا –سض-ب-ا ’ ،ن-تشض-ار
ال -وب -اء ب Úالسض -اك -ن -ة  ،خ -اصض -ة ون-ح-ن ن-ع-يشس
ظ-روف-ا اج-ت-م-اع-ي-ة  ،ت-ك Ìف-ي-ه-ا ل-غ-ة ال-ب-ايلك
بانتشضار الفضضÓت ‘ كل مكان  ،وغياب الوازع
ا’خ Ó-ق -ي ع -ن -د ال-ك-ث Òم-ن السض-ك-ان  ،داخ-ل
اŸدن او خارجها  ،وحتى با◊واضضر السضكنية
اول رح- -ل- -ة ق- -ادت -ن -ا ل -ل -وق -وف ع -ل -ى ه -ذه
ال -ن -ق -ائصس اŸسض-ج-ل-ة  ،ان-ت-ق-ل-ن-ا ا ¤صض-ي-دل-ي-ة
السضيدة « م  .ف ز» ‘ حي الـ 11ديسضم ÈبعÚ
البينان  ‘ ،حوا‹ السضاعة التاسضعة ونصضف
صض-ب-احا  09.00سض -ا  ،ح -يث وج -دن -ا صض-اح-ب-ة
الوكالة الصضيد’نية بصضدد التنقل ا ¤مدينة
القليعة  ،من اجل اقتناء هذه اŸسضتلزمات
السض -ال -ف ذك -ره-ا م-ن م-وزع
مركزي  ،وعند سضؤوالنا ان
ك-انت سض-ت-ج-د ال-ك-م-ي-ة ال-تي
تطلبها  ،ردت بآاسضف قائلة :
« أانا وزهري «  ،تركناها
ت- -غ- -ادر اŸك- -ان وواصض- -ل- -ن -ا
ا◊ديث م - - - -ع سض - - - -ي- - - -دتÚ
تشض -رف-ان ع-ل-ى الصض-ي-دل-ي-ة ،
حيث قالت احداهما ان كل
ا’دوات التي كانت موجودة
‘ اıزن ال - - -داخ - - -ل- - -ي «
السضتوك « بلغة ا’ختصضاصس
نفذت ‘ حينها  ،وحتى الطلبات التي ارسضلت
ا ¤ب- - -ائ- - -ع- - -ي ا÷م- - -ل- - -ة و اıاب - -ر Œ ⁄د
ا’سضتجابة بسضبب نفاذ اıزون اŸركزي ،
ودخول اŸصضانع ‘ سضباق مع الزمن  ،من جهة
 ،واحتكار مرضضى النفوسس الظرف العصضيب
للمزايدات ورفع ا’سضعار واŸضضاربة .
واصضلنا طريقنا نحو صضيدلية اخرى غÒ
ب -ع -ي -د ع -ن ا’و ¤وه -ي ‘ م -فÎق ال -ط -ري -ق
اŸؤودي نحو الشضراقة وع Úالبنيان مركز ،
وق -ب -ل سض -ؤوال -ن -ا ع -ن ام -ك -ان -ي-ة ت-وف-ر ا’دوات
وسضوائل التعقيم  ⁄ ،يكلف البائع نفسضه وأاشضار
الينا ا ¤ورقة ‘ الباب اÿارجي  ،مكتوب
عليها نفذت هذه اŸسضتلزمات  ‘ ،اشضارة ا¤
ال-ق-ف-ازت ، Úال-ك-م-ائ-م  ،السض-وائ-ل ال-ك-ح-ول-ي-ة ،
اŸطهرات  ،وجال اŸعقم لليدين .
وع-ن-د ﬁاول-ت-ن-ا م-ع-رف-ة ا’سض-ب-اب  ،ذك-ر
البائع الذي رفضس ذكر اسضمه  ،ان الكميات

اŸوج -ودة ب -ح -وزت-ه-م ن-ف-ذت  ،بسض-بب ال-ط-لب
اŸتزايد عليها  ،من طرف اŸواطن ، Úوهم
ينتظرون وصضول كميات اخرى  ،بعد ما ”
ارسضال الطلب عليها  ،لكنه بدا ‡تعضضا من ان
الطلب لن يفي الغرضس .
وع Èالطريق اŸؤودي ا ¤دائرة الشضراقة ،
وبالضضبط قرب مركز البيومÎي « البÓطو «
تتواجد صضيدلية كبÒة  ،و÷ناها علنا نعÌ
على هذه اŸطهرات  ،إا’ ان خيبتنا ‘ التزود
بذلك بات من اŸسضتحيل  ،و‘ حديث جانبي
م -ع اŸك -ل -ف ب -الصض -ي -دل -ي -ة « ع .د « ذك-ر ه-ذا
اأ’خ Òب- -ان ال -ط -لب اŸت -زاي -د ف -اق ال -ع -رضس
اŸتوفر  ،وبدأا سضماسضرة ا’دوية ‘ ا’بتزاز
و‡ارسض- -ة اŸضض- -ارب -ة  ،وب -ع -د ان ك -ان سض -ع -ر
الكمامات  15دج ارتفع ا 25 ¤دج  ،اما ا÷ال
اŸعقم لليدين من ا◊جم الصضغ Òكان سضعره
حوا‹  20دج ارتفع ا 25 ¤و  28دج ‘ بعضس
نقاط البيع  ،اما القفازات فكانت ماب 20 Úد
ج اصض- -ب -حت  30دج  ،وارت- -ف -ع سض -ع -ر ق -ارورة
الكحول ا 250.00 ¤دج  ،بعدما كان سضعره
ماب 200 Úدج مائتي دينار جزائري .،
ويضضيف اŸتحدث  ،الغريب ‘ ا’مر ان
بعضس ا’دوية عرفت نفاذا غريبا مثل فيتامÚ
«سس «  ،بعدما كانت الرفوف تعج بالعلب ،
اصضبحت اليوم خاوية على عروشضها  ،ولعل
ا’مر  ،سضببه ا’رشضادات الطبية الداعية ا¤
ت-ن-اول ه-ذا ال-نوع
م - - - -ن ا’دوي- - - -ة ،
Ÿقاومة الوباء
‘ السض- - - -ي - - -اق
نفسضه  ،يقول ذات
اŸت -ح -دث  ،ب -ان
ﬂاب -ر ال-تصض-ن-ي-ع
وب -ائ -ع -و ا÷م -ل -ة
هم من يتحكمون
‘ ا’سض - - - - - - - - -واق
وليسس نقاط البيع
 ،التي تصضلها الكميات اÙددة بأاقل طلب ،
وأاسضعار مرتفعة  ،وذكر على سضبيل اŸثال ان
هذه ا’خÒة ’ تلتزم بالطلب اŸقدم اليها ،
فمث ‘ ، Óالطلب اŸقدم منذ ثÓثة ايام ،
ط - -ل- -بت الصض- -ي- -دل- -ي- -ة شض- -راء  10 ،ع- - -لب أاو
«كرطونات» من ﬁلول «ا÷ال اŸعقم لليدين
 ” ،تزويدهم بكرطونة واحدة –توي على 16
قارورة من ا◊جم الصضغ ’ ، Òتكفي حتى
لعائلة كبÒة مدة  15يوما .
 ⁄نكتف بهذه النقاط بل واصضلنا طريقنا
ا ¤سضاحة الشضهداء  ،حيث و÷نا اول صضيدلية
تقع ‘ مدخل باب عزون  ،حيث عÌنا على
ال -ق -ف -ازات ذات ال -ل-ون ا’زرق  ،ل-ك-ن سض-ع-ره-ا
خيا‹ وهو  60دج  ،وعندما طلبنا اربعة 4
قفازات رفضضت السضيدة ذلك  ،قائلة واحدة
ل -ك -ل شض -خصس  ،وع -ن-د اسض-ت-فسض-ارن-ا ع-ن سض-ع-ر
الكمامة ذات اللون ا’زرق اŸتوفرة  ،قالت ان

التصصدي لإلشصاعات
اŸغرضصـ ـ ـة مهم ـ ـ ـة
ا÷مي ـ ـع والـ ـ ـ ـوعي
ا◊لقة اŸفقودة

سضعرها بلغ  100دج  ،اما الزرقاء اŸصضحوبة
بفتحة الهواء  ،فقد ارتفع سضعرها ا 350 ¤دج
 ،لكنها غ Òمتوفرة .
وعند ا’سضتفسضار عن هذا السضعر اŸرتفع ،
اجاب صضاحب الصضيدلية  ،بان ا’مر مرتبط
ب -ال -ع -رضس وال -ط -لب ‡ ،ا ع-م-ق ه-ذا ال-ف-ارق
وجعل السضوق تلتهب ا ¤اقصضى معد’ت الغÓء
الفاحشس على ادوات كانت ’ ،يعÒها الزبون
ادنى اهتمام .
بعد قرارات ›لسس الوزراء بتوقيف جميع
وسض-ائ-ل ال-ن-ق-ل ا÷م-اع-ي ال-ع-م-ومية واÿاصضة
داخ- -ل اŸدن وب Úال- -و’ي- -ات وك -ذلك ح -رك -ة
ال- -ق -ط -ارات  ،و تسض -ري -ح  %50م- -ن اŸوظ -فÚ
وا’حتفاظ فقط
Ãسض-ت-خ-دم-ي اŸصض-ال-ح ا◊ي-وية الضضرورية
م -ع ا’ح-ت-ف-اظ ب-روات-ب-ه-م م-ع تسض-ري-ح ال-نسض-اء
العامÓت اللواتي لهن أاطفال صضغار  ،التزمت
ادارة ﬁطة اÿروبة لنقل اŸسضافرين بتنظيم
ال -رح Ó-ت ا’سض -ت -ث -ن -ائ-ي-ة اŸسض-ت-ع-ج-ل-ة قصض-د
السضماح أ’ك Èشضريحة من العمال ‘ اŸهن
ا◊رة مغادرة العاصضمة والتوجه ا ¤عائÓتهم
‘ ربوع الوطن  ،وكانت السضاعة الواحدة من
صضباح امسس  ،اخر موعد لبقاء اية وسضيلة نقل
 ،واأ’مر كذلك ينطبق على سضيارات ا’جرة
اÙاذي- -ة ل- -ن -فسس اÙط -ة  ،ح -يث اصض -ب -ح
ال- -فضض -اء شض -اغ -را م -ن ك -ل اŸرك -ب -ات
وا◊افÓت ،
صض -ادف ت -واج -دن-ا ه-ن-اك
قرب ﬁطة اŸسضافرين
 ،شض- - - - -ج- - - - -ع ب - - - -عضس
اصض- -ح- -اب ال- -ن- -ق -ل
الفردي « الفرود
« وهم يطلبون
م-ب-الغ خيالية
لشضباب
وجهتهم
و’يات
شضرقية
وغ -رب -ي-ة ،
تركنا
بعضضهم ‘
تفاوضس
حيث اخÈنا
 ،الشضاب « ت
.م « متوجه ا¤
و’ي- - -ة م- - -ي- - -ل- - -ة ،
يشض- - -ت- - -غ- - -ل ب- - -أاح- - -د
اŸط -اع-م ‘ ال-ع-اصض-م-ة
التي اغلقت ابوابها  ،بأان
صضاحب السضيارة طلب منه مبلغ
 3أا’ف دج لتوصضيله ا ¤غاية و’ية
سضطيف  ،ما جعله يÎدد ‘ ذلك  ،قائ، Ó
« انتظر رÃا يأاتي شضخصس اخر اتقاسضم معه
الثمن «.

اغ -ل -قت اŸق -اه -ي اŸت-واج-دة ع Èشض-وارع
ب-ل-دي-ة ا÷زائ-ر ال-وسض-ط-ى اŸع-روف-ة ب-ا◊ركة
ال -دءوب -ة ل -زب -ائ -ن -ه-ا اسض-ت-ج-اب-ة ل-ق-رار ›لسس
ال -وزراء  ،ل -ت -ت -ح -ول ‘ رمشض -ة ع Úا ¤شض -ب -ح
خ -ي -مت ظÓ-ل-ه ع-ل-ى سض-اح-ة الÈي-د اŸرك-زي
حيث تتواجد اك ÈاŸقاهي اŸشضروحة على
العاصضمة  ،وحتى التي تتواجد ‘ اŸمرات
الضضيقة اغلقت هي ا’خرى ابوابها جميعا .
اما مطاعم شضارع طنجة اŸعروف بـ « ري
دو طو‚ي « ،حيث يتواجد العدد الكب Òمن
اÓÙت ذات ا’ك- -ل السض- -ري- -ع اط- -ل- -قت ه -ي
ا’خ -رى اب -واب-ه-ا  ،و ⁄ت-ع-د ب-إام-ك-ان-ه-ا –م-ل
عقبات هذا الوباء من جهة ومن جهة اخرى
امتثا’ لقرارات وزارة التجارة الداعية ا¤
غلق اŸقاهي واŸطاعم ا ¤اجل غ Òمسضمى
 ،بهدف –ييد الداء ومنع انتشضاره ب Úالناسس
 ،خ -اصض -ة وان ه -ذه ا’م -اك -ن ي -ت -واف-د ع-ل-ي-ه-ا
اŸئات من ا’شضخاصس يوميا  ،ما يسضاهم ‘
انتقال العدوى بطرق سضريعة

التصصدي لإلشصاعة مهمة ا÷ميع
والتحسصيسس باÿطر صصمام األمان
رافقت حملة التحسضيسس بخطورة الوباء ،
خروج ا’نفسس اŸريضضة من سضباتها وظلت
تزرع الشضك ع Èمنصضات التواصضل ا’جتماعي
 ،غ Òمبالية بخطورة ما يحدث  ،وهو ا’مر
ال-ذي اسض-ت-ه-ج-ن-ه رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة  ،واصض-فا
إاي -اه -ا  « ،ب -اأ’صض -وات ال -ن -اع -ق-ة ال-ت-ي “ت-ه-ن
بإاصضرار غريب فن ترويج الشضائعات اŸغرضضة
واأ’خبار الكاذبة اŸدفوعة بحسضابات دنيئة
ح -اق -دةﬁ ،ذرا ‘ السض -ي -اق ذات -ه م -ن م -غ -ب-ة
التمادي ‘ ا’نحراف بحرية التعب Òخارج
إاطارها القانو ، Êحيث آامر ‘ هذا الشضأان
ال -تصض -دي ال -ي -وم -ي ◊م Ó-ت ال -تشض-وي-ه وق-لب
ا◊قائق بنشضر اŸعطيات العلمية كاملة عن
ت -ط -ور ان -تشض-ار ال-وب-اء ،وإاشض-راك اأ’خصض-ائ-يÚ
واÈÿاء ‘ حملة التوعية ،لتطم ÚاŸواطن،
وحثه على احÎام إاجراءات الوقاية».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مؤؤسسسسات عمؤمية وخاصسة تضساعف
قدرات إانتاجها Ÿؤاد التطه Òوالتعقيم
إاجراءات إادارية وتأاهيل اŸعدات والتجهيزات لتلبية الطلب اŸتزايد

يششهد قطاع إانتاج مواد التطه Òوالتعقيم ومنتجات النظافة البدينة نششاطا
لي-ام ،ب-ع-د ÷وء شش-رك-ات م-ن ال-ق-ط-اع Úال-ع-م-وم-ي واÿاصس إا ¤مضش-اع-ف-ة
م -ع -تÈا ه-ذه ا أ
لنتاجية ‘ ظل انتششار وباء كورونا (كوفيد  )19-با÷زائر .ششرعت عديد الششركات
قدراتها ا إ
لنتاج
لدارية قصشد ا◊صشول على رخصس Ÿضشاعفة ا إ
لجراءات ا إ
العمومية واÿاصشة ‘ ا إ
لنتاجية إا ¤جانب زيادة الطلب على اŸواد
وإادخال منتجات جديدة ‘ دورتها ا إ
لنتاج.
لسشاسشية ‘ ا إ
لولية ا أ
ا أ

وب - -حسصب اŸدي- -ر ال- -ع- -ام ب- -ال- -ن- -ي- -اب- -ة
ب -اŸدي -ري -ة ال -ع -ام-ة إلدارة ق-ط-اع السص-وق
ال- -ع- -ام ‘ ،وزارة الصص- -ن- -اع- -ة واŸن -اج -م،
حسص Úبن ضصيف ،فإان القطاع العمومي ‘
›ال إان -ت -اج اŸن -ت-ج-ات اŸع-ق-م-ة وم-واد
التطه Òالبد Êيشصمل اŸؤوسصسصة الوطنية
Ÿواد التنظيف ومنتجات التعقيم (إايناد)
ع Èفرعه شصيميكا -ا÷زائر إا ¤جانب
›م-ع الصص-ن-اع-ات الصص-ي-دلن-ية (صصيدال)
وشص -رك -ة الصص -ن -اع -ات شص -ب -ه الصص -ي -دلن-ي-ة
(سصوكوتيد).
وأاوضصح بن ضصيف ،أان هذه الشصركات
كانت تتعامل مع السصوق بشصكل عادي وبكل
أاريحية لتلبية طلب اŸؤوسصسصات الصصحية
والصص -ي -دل -ي -ات واألف -راد ،غ Òأان ال -وضص-ع
اÿاصس الذي “ر به البلد حاليا ‘ ظل
انتشصار وباء كورونا تطلب Œنيدها لزيادة
كمية اإلنتاج وتنويعه.
وتنتج مؤوسصسصة إايناد تشصكيلة واسصعة من
مواد التنظيف البد Êالعادية ومسصحوق
ال-غسص-ي-ل وم-كشص-ط األرضص-ي-ات (ال-نظاف)،
فيما يقوم فرعها شصيميكا بإانتاج الهلم
ال- -ك- -ح- -و‹ اŸع- -ق- -م ل- -ل -ي -دي -ن وم -ط -ه -ر
اŸسصاحات والصصابون السصائل وماء الكلور
(ا÷افيل).
وت - -ب- -ل- -غ ال- -ق- -درة اإلن- -ت- -اج- -ي- -ة ل- -ه- -ذه
اŸؤوسصسصات حسصب ضصيف  1.000وحدة ‘
اليوم لكل من الهلم اŸعقم والصصابون
السصائل و 4.000ل ‘ Îاليوم من مطهر
اŸسصاحات إا ¤جانب  12أالف جرعة من
ماء ا÷افيل  ٣2درجة و 4.500قارورة من
ماء جافيل  12درجة.
ويرتقب أان ترفع هذه الوحدة قدراتها
النتاجية إا ٣.000 ¤وحدة ‘ اليوم من
الهلم اŸعقم والصصابون السصائل و 20الف
ل ‘ Îاليوم Ÿطهر األرضصيات و 10آالف
ق-ارورة م-اء ج-اف-ي-ل .وت-ع-م-ل شص-ي-م-ي-كا ‘
هذا اإلطار على طرح منتوج جديد ‘
األسصواق يتمثل ‘ ﬁلول معقم ومطهر
ي -وج -ه أاسص -اسص -ا ل -ل -م -ؤوسصسص -ات ال -ع-م-وم-ي-ة
والشصركات الكÈى.
م -ن ج -ان -ب -ه -ا ت -ع -م -ل شص -رك-ة صص-ي-دال،
ب -حسصب ب -ن ضص -ي -ف ،ع -ل -ى اسص-ت-ك-م-ال ك-ل
اإلجراءات من أاجل إانتاج الهلم اŸعقم

وفقا للمقاييسس اŸعتمدة لتلبية متطلبات
السص - -وق ،وال - -ذي سص- -ي- -وضص- -ع ‘ الأسص- -واق
م-ن-تصص-ف شص-ه-ر أاب-ري-ل اŸق-ب-ل .ك-م-ا ت-نتج
صصيدال كل من أادوية إازالة األ ⁄وا◊مى
ع -ل -ى غ-رار (الÈاسص-ي-ت-ام-ول) وال-ف-ي-ت-امÚ
سصي ،فيما يرتقب طرحها منتوج جديد
يتمثل ‘ سصائل الكحول بطاقة إانتاج تبلغ
 500ل ‘ Îاليوم ،يوجه أاسصاسصا لتموين
اŸؤوسصسصات السصتشصفائية والصصحية.
ويقوم اÛمع ‘ الوقت ا◊ا‹ على
اسص -ت -ك -م -ال اإلج -راءات اإلداري-ة وت-أاه-ي-ل
اŸعدات والتجهيزات للتمكن من –قيق
ح- -ج- -م أاك Èون -وع -ي -ة أاحسص -ن ‘ اإلن -ت -اج
بأاسصرع ما Áكن.
م-ن ج-ان-ب-ه-ا ت-ع-م-ل شص-رك-ة «سص-وك-وتيد»
ع-ل-ى اع-ت-م-اد اسصÎات-ي-ج-ي-ة إانتاج جديدة،
بالتوجه نحو إانتاج األقنعة بالشصراكة مع
م -ت -ع -ام -ل آاخ -ر ،إا ¤ج -انب دخ -ول ›ال
تسص-وي-ق ال-ق-ف-ازات ال-ت-ي ي-ت-م إان-ت-اج-ها من
طرف شصركة وطنية خاصصة.
يذكر أان شصركة سصوكوتيد تنتح حاليا
ال -ق -ط -ن والضص -م -ادات ا÷بسص -ي -ة واŸرن-ة
وق-ط-ن األسص-ن-ان وك-م-ادات ال-ع-ي-ون وقطن
ا÷ل -د وال -ق -ط -ن اŸع-ق-م وق-ط-ن الشص-اشس

Œربة اعتمدتها
جامعة تلمسشان
‘ الظرف السشتثنائي

منصسة إالكÎونية
لتقد Ëالدروسس للطلبة
على مدار أاربعة أاسسابيع
صش-صشت ج-ام-ع-ة «أاب-و ب-ك-ر ب-ل-ق-اي-د» ل-تلمسشان
خّ
م -نصش -ة إال -كÎون -ي -ة ل -ت -ق -د Ëال-دروسس ل-ف-ائ-دة
لج-راءات ال-وق-ائ-ي-ة ل-ت-ف-ادي
ال -ط -ل -ب -ة ‘ إاط-ار ا إ
ان -تشش -ار فÒوسس ك -ورون -ا ،حسش -ب -م -ا ع-ل-م ،أامسس،
لدى هذه الهيئة ا÷امعية.
وذكر نائب ديوان مدير ا÷امعة ،بولنوار بن صصاË

اŸاصص -ة وال -ك -م -ادات اŸع -ق-م-ة وضص-م-ادة
الشصاشس والكمادات غ ÒاŸعقمة وقطن
ماصس غ Òمعقم.
وب - -خصص - -وصس ارت - -ف - -اع أاسص - -ع - -ار ه- -ذه
اŸن -ت-ج-ات ‘ الصص-ي-دل-ي-ات وﬁلت ب-ي-ع
م -واد ال -ت-ن-ظ-ي-ف ،أاك-د ن-فسس اŸسص-ؤوول أان
السصبب يعود إا ¤الطلب الكب Òعلى هذه
اŸواد من طرف اŸواطن Úوالسصتهلك
اŸفرط.

–قيقات لكشسف
أاسسباب ارتفاع األسسعار
وبحسصب بن ضصيف فقد ” الشصروع ‘
–قيقات Ÿعرفة سصبب وجود اŸضصاربة
‘ السصوق ‘ هذه اŸواد ،حيث يرتقب
عقد اجتماع عاجل هذا األسصبوع لبحث
هذه اŸسصأالة وكذا دعم اإلنتاج ‘ هذا
اÛال.
و‘ سص -ؤوال ي -ت-ع-ل-ق ب-ع-دد اŸؤوسصسص-ات
ال -وط -ن -ي-ة اÿاصص-ة ال-ن-اشص-ط-ة ‘ ›ال
انتاج اŸطهرات ومنتجات التعقيم أاكد
السصيد بن ضصيف ،أان القطاع ل Áلك

لسص-ات-ذة
ل -وأاج أان ه -ذه اŸنصص -ة اإلل -كÎون-ي-ة م-وج-ه-ة ل -أ
وال- -ط- -ل- -ب- -ة ي- -ت -م عÈه -ا وضص -ع ﬂت -ل -ف ال -دروسس م -ن
ﬁاضصرات وأاعمال موجهة وأاعمال تطبيقية من طرف
األسص- -ات- -ذة ع -ل -ى م -دار  4أاسص-اب-ي-ع ب-اسص-ت-ع-م-ال تقنيتي
«اŸودل» و»إاي لرنينغ».
وأاضصاف أان العملية التي انطلقت منذ أاسصبوع Úتتم
Ãت- -اب- -ع- -ة م- -ن م- -رك- -ز اإلع- -لم اآل‹ إلدارة ا÷ام -ع -ة
وتسص»ÒبوتÒة جيدة « حيث شصملت كليتي التكنولوجيا
وعلوم الطبيعة وا◊ياة ،مشصÒا أان كل الدروسس سصتكون
متوفرة ع Èهذه اŸنصصة اإللكÎونية لفائدة الطلبة
بالنسصبة لباقي الكليات مع مطلع األسصبوع اŸقبل.
وأاشصار بن صصا Ëإا ¤أان الوزارة الوصصية قد شصرعت
لسصاتذة حديثي التوظيف
منذ  ‘ 2016تكوين إاجباري ل أ
ح-ول إات-ق-ان اسص-ت-خ-دام اŸن-اه-ج اإلل-كÎون-ي-ة ك-وسص-ائط
بيداغوجية أاين ” تنظيم دورات تدريبية أاشصرف على
تأاطÒها رؤوسصاء أاقسصام ومهندسصﬂ Úتصص ‘ Úاإلعلم
اآل‹ ب -ج -ام -ع -ة ت -ل -مسص -ان ق -ب -ي -ل إاط -لق ه-ذه اŸنصص-ة
اإللكÎونية.

ب- -ع -د إاحصص -ائ -ي -ات شص -ام -ل -ة ح -ول ه -ذه
اŸؤوسصسصات أاو عددها بالضصبط ،مÈزا
أان القطاع يعمل حاليا على إاحصصائها
وتعريفها.
م - - -ن ج - - -ان- - -ب- - -ه أاك- - -د األم Úال- - -ع- - -ام
ل- -ل- -ك -ون -ف -درال -ي -ة ال -ع -ام -ة ل -ل -م -ؤوسصسص -ات
ا÷زائريةﬁ ،فوظ مقاتلي ،على وجود
اŸئات من اŸؤوسصسصات الوطنية اÿاصصة
ال - -ت - -ي ت - -نشص - -ط ‘ ›ال إان - -ت - -اج اŸواد
اŸعقمة ومواد التطه Òالبد ÊوتطهÒ
لحصصاء
اŸسصاحات ،غ Òأانها  ⁄تخضصع ل إ
إا ¤حد اليوم.
و‘ هذا اإلطار ،دعا مقاتلي مسصؤوو‹
قطاع الصصناعة إا ¤إاعادة –ي Úالبطاقية
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ؤوسصسص-ات ال-وط-ن-ية اÿاصصة،
منها اŸنتجة لهذه اŸواد أاو غÒها ،قصصد
ال -ت -ع -ري -ف ب-ه-ا ل-ل-مسص-ت-ه-لك واŸت-ع-ام-لÚ
و–ديد اŸسصؤووليات.
وت - -ع - -م- -ل ب- -عضس الشص- -رك- -ات اÿاصص- -ة
اŸت-وسص-ط-ة والصص-غÒة وف-ق م-ق-ات-ل-ي على
اقتناء اŸواد األولية من اÛمع العمومي
«إاي- -ن- -اد» إا ¤ج- -انب اسص- -تÒاد الشص- -رك- -ات
الكÈى للمادة األولية من اÿارج.

وت -أات -ي ه-ذه اŸب-ادرة اŸت-خ-ذة “اشص-ي-ا واإلج-راءات
الوقائية اŸتخذة من قبل الدولة لتفادي انتشصار فÒوسس
كورونا داخل مؤوسصسصات التعليم العا‹ ل سصيما من اأجل
ضصمان التفاعل عن بعد ع ÈاŸنصصة اإللكÎونية بÚ
األسصتاذ والطالب وضصمان اسصتمرارية تقد Ëالدروسس
للطلبة تفاديا ألي تأاخر ‘ إا“ام الÈنامج التعليمي
اŸق- -رر ،وف- -ق ذات اŸسص- -ؤوول مÈزا أان -ه ي -رت -قب ب -ع -د
اسصتقرار الوضصع الصصحي الذي “ر به البلد بر›ة
حصصة ع Èكل كلية لتلخيصس كل الدروسس اŸقدمة عÈ
هذه اŸنصصة.
وأاوضصح ذات اŸسصؤوول ،من جهة أاخرى ،أانه ‘ إاطار
ت -ف -ع -ي -ل اإلج-راءات ال-وق-ائ-ي-ة ل-ت-ف-ادي ان-تشص-ار فÒوسس
ك -ورون -ا ق -ام -ا Èﬂي ال -ب -حث ل-ك-ل-ي-ت-ي ال-ع-ل-وم وع-ل-وم
الطبيعة وا◊ياة بجامعة تلمسصان بصصنع قرابة  100لÎ
من معقمات األيدي التي ” توزيعها على ﬂتلف عمال
اŸؤوسصسصات ا÷امعية بالولية ،إا ¤جانب تقليصس عدد
اŸوظ -ف Úب -اŸك -اتب ب -إادارة ا÷ام-ع-ة وت-وف Òم-ع-دات
الوقاية واŸواد اŸنظفة.

م -ؤؤسسسس -ات خ -اصس -ة تضس -اع -ف اإلن-ت-اج
وأاخرى –ؤل نشساطها Ÿؤاكبة الطلب
وط -الب اŸت -ح -دث ب -إاع -داد ب -ط -اق -ي-ة
وط -ن -ي-ة ل-ه-ذه الشص-رك-ات وت-ث-م Úع-م-ل-ه-ا،
خاصصة واأن العديد منها تقوم حاليا Ãنح
اŸن -ت -وج ›ان-ا ل-ل-مسص-تشص-ف-ي-ات واŸراك-ز
الصص-ح-ي-ة سص-ي-م-ا الأق-ن-ع-ة وأاغ-ط-ية الرأاسس
والقدم ÚاŸعقمة واŸآازر اŸعقمة ذات
السصتعمال الوحيد.
وي -ت-م وف-ق م-ق-ات-ل-ي ال-ت-نسص-ي-ق ‘ إاط-ار
اŸؤوسصسص - - - -ات اŸنضص- - - -وي- - - -ة –ت ل- - - -واء
ال -ك -ون -ف -درال -ي -ة م -ن أاج -ل ال -ق-ي-ام ب-ع-م-ل
تضص -ام -ن-ي م-ع اŸواط-ن م-ن خ-لل ت-وزي-ع
ب- -عضس م- -ن- -ت- -ج -ات ال -ت -ع -ق -ي -م والق -ن -ع -ة
والقفازات ›انا.
وب -خصص -وصس ن-قصس اإلن-ت-اج ،ق-ال ن-فسس
اŸتحدث أان اإلشصكالية ل تتعلق بÎاجع
اسصتÒاد اŸواد الأولية ،ذلك أان اإلنتاج
ال-وط-ن-ي ي-غ-ط-ي نسص-ب-ة م-ن-ه-ا وإا‰ا ت-ت-علق
اأسص -اسص -ا ب -ب -ط -ىء إاج -راءات ال-ت-م-وي-ل م-ن
طرف البنوك.
وي-ؤوك-د األم Úال-ع-ام ل-ل-ك-ون-ف-درال-ي-ة اأن
ا÷زائ- -ر “ك- -نت م- -ن –ق -ي -ق الك -ت -ف -اء
ال - - -ذات- - -ي ‘ ه- - -ذا اÛال م- - -ن خ- - -لل
الشصركات العمومية واÿاصصة.
وي -ؤوك -د م-ق-ات-ل-ي أان ال-ظ-رف اŸف-اج-ئ
وبلوغ الطلب ذروته جعل هذه الشصركات
تسصارع اإ ¤التأاقلم مع حجم الطلب من
خلل اإجراءات فورية سصتظهر نتائجها
خلل األيام القليلة اŸقبلة .و” التفاق
ب ÚاŸنخرط ‘ Úالكونفدرالية ،يقول
م- -ق- -ات- -ل- -ي ،ع- -ل- -ى –وي- -ل نشص -اط ب -عضس
اŸؤوسصسصات اŸنتجة Ÿواد التجميل نحو
نشص-اط-ات إان-ت-اج م-واد ال-ت-ع-ق-يم والتنظيف
البد Êوالصصابون لتلبية الطلب اŸتزايد.
ومن ب Úاإلرشصادات التي وجهها كل
اŸسص -ؤوولن ل -ل -م -واط -ن ،Úأان-ه ل ي-جب أان
تسص -ت -ع -م -ل األق -ن-ع-ة ‘ ال-ه-واء ال-ط-ل-ق ب-ل
تسصتخدم ‘ اأماكن التجمعات وا◊شصود
ال -ك -بÒة ل -ت -ف -ادي ال -ع -دوى ،ك-م-ا ل ي-ق-وم
ال -ه-لم اŸع-ق-م ب-ال-قضص-اء ع-ل-ى ال-فÒوسس
وإا‰ا يوقفه فقط ،وتبقى أافضصل طريقة
للقضصاء عليه هي اŸاء والصصابون.
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–سس Úاÿدمة العمومية أاولوية

’حياء العتيقة بعاصسمة الشسرق والذي يعؤد
يعت Èنهج الثؤار أاوما يطلق عليه اسسم «رود براهم» اŸتؤاجد بؤ’ية قسسنطينة احد ا أ
’رضش هذا إا ¤جانب
تاريخ تشسييده إا ¤ا◊قبة القدÁة إاذ ’ تزال بناياته ليؤمنا هذا تتحدى كل الصسعاب من انز’ق للÎبة وا أ
’مرين دون أان تلقى التفاتة واضسحة لها من
’’ف من العائÓت التي تعا Êا أ
كؤنها  ⁄تعد صسا◊ة للسسكن ورغم هذا مازالت تأاوي ا آ
السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة و ال-ؤ’ئ-ي-ة ال-ت-ي وجب ع-ل-ي-ه-ا أان ت-أاخ-ذ م-ع-ان-ات-ه-م ع-ل-ى ﬁم-ل ا÷د وب-ع Úا’ع-ت-ب-ار ،رغ-م الشس-كاوى التي راسسلؤا
’ك Ìمن جهة ،كما أانهم  ⁄يÎكؤا أاي وسسيلة إا’ واسستعملؤها أاو طريقة إا ¤وسسلكؤها عسسى ولعل أان تصسل شسكؤاهم إا ¤ا÷هات
بها أ
اŸعنية اŸسسؤؤولة أاخرها كانت وقفة احتجاجية نظمها أافراد من قاطني ا◊ي أامام مقر ديؤان الؤا‹ Ÿناشسدته.

جدد مدير النقل لؤ’ية باتنة،
ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى أاول-ؤي-ة تغﬂ Òطط
ال -ن-ق-ل Ãدي-ن-ة ب-ات-ن-ة ،ن-ظ-را ل-ك-ؤن
اıط- - -ط ا◊ا‹  ⁄ي- - -ع- - -د ي - -ل - -ب - -ي
حاجيات السساكنة ومتطلبات النقل
خاصسة ‘ ظل التطؤر الكب Òالذي
شس -ه -دت -ه م -دي -ن -ة ب -ات -ن -ة و ال-زي-ادة
’مر الذي
الكبÒة ‘ عدد اŸركبات ا أ
أاثر على نؤعية اÿدمة اŸقدمة.
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من خÓل ألزيارة ألسضتطÓعية ألتي قادتنا
لهذأ أ◊ي ألعتيق للوقوف على حقيقة ما يتكبده
قاطنوه بزيارة لحظنا من ألوهلة أألو ¤أزدرأء
أل -وضض -ع ‘ ح Úوأج -ه -ت -ن-ا صض-ع-وب-ة و مشض-ق-ة ‘
ألتنقل عÈه فهو يقع ‘ منطقة جد منحدرة
مليئة با◊فر وأŸطبات لكن أŸعضضلة ألكÈى
هي وضضعية ألبنايات أŸزرية ألتي تفتقر ألدنى
شض -روط أل -ع -يشض أل -ك -ر Ëف-ه-ي ت-وأج-ه ب-ال-درج-ة
أألو ¤خطر ألنهيار على رؤووسض أصضحابها ‘
أي ◊ظة ودون أي سضابق إأنذأر وهو أألمر ألذي
كشضفت عنه أألحدأث ألوأقعة ‘ أعوأم سضابقة إأذ
ت-ع-رضضت أل-ع-دي-د م-ن أل-ب-ن-اي-ات لÓ-ن-هيار ﬂلفة
ورأءها جرحى وخسضائر جسضيمة حيث أكد لنا
أل -ع -دي -د م -ن سض -ك -ان أ◊ي أن م -ع-ظ-م م-ن-ازل-ه-م
مسض -ج -ل -ة ل -دى مصض -ال -ح أل-ب-ل-دي-ة ب-أان-ه-ا م-ه-ددة
بالسضقوط وهو أألمر ألذي تأاكد منه بعد أŸعاينة
أل -ت -ي ق -ام ب -ه-ا خÈأء ب-ن-اء م-ت-خصضصض-ون ق-ام-وأ
ب - - -تصض - - -وي - - -ر أ◊ي م - - -رأت ع- - -دة ول- - -ك- - -ن دون
ج -دوى أو ن -ت -ي -ج -ة ف -ع -ل -ي -ة ف Ó-ت-زأل أل-ب-ن-اي-ات
وسضكانها على نفسض أ◊الة منذ أك Ìمن ثÓثÚ
سض -ن -ة ه -ذأ م -ا ج-ع-ل ألسض-ك-ان ي-ط-رح-ون عÓ-م-ة
أسضتفهام كبÒة فيما يتعلق بحظوظهم بالسضتفادة

من برأمج أإلسضكان أ÷ديدة.
م -ن خ Ó-ل زي -ارت -ن -ا ل-ب-عضض أŸسض-اك-ن أل-هشض-ة
لحظنا أن أغلبها تقطنها عائÓت –وي أكÌ
م -ن سض -ت -ة أف -رأد ك -ل -ه -م ي -ع -يشض -ون دأخ-ل غ-رف-ة
وأحدة ل تكاد تزورها ألشضمسض بل أألدهى من
هذأ أنه ‘ بناية وأحدة يقطن بها أك Ìمن ٤
عائÓت Œاوز عددهم أÿمسضة وعشضرين فردأ
وهذأ ألوضضع وقفنا عليه فع Óحيث يتشضاركون
ج -م -ي -ع -ه-م م-رح-اضض-ا وأح-دأ ،أم-ا ك-ل-م-ة م-ط-ب-خ
وحمام فهي عبارة عن مفردأت ل Œد بينهم
م -ك -ان -ا ول يسض -ت -ع -م -ل-ون-ه-ا أصض ‘ Ó-ق-ام-وسض-ه-م
أل- -ي- -وم- -ي ،ف- -ه- -ؤولء أŸوأط -ن -ون يضض -ط -رون إأ¤
أسض-ت-ع-م-ال أ◊م-ام-ات أل-ع-م-ومية متحمل Úبذلك
مصضاريف زأئدة هم ‘ غنى عنها خاصضة وأن
عدد أفرأدهم ليسض بالقليل وهي ألوضضعية ألتي
أرقت هؤولء ألسضكان ألبسضطاء لسضيما منهم ذوي
أل -دخ -ل ألضض -ع -ي-ف و أÙدود ،م-ن ج-ه-ة أخ-رى
ي -ط -رح ق -اط -ن -و أŸن -ط -ق -ة مشض -ك -ل أل -تشض-ق-ق-ات
أÿطÒة ألتي أصضابت بنياتهم نظرأ لتعرضضها
أل -دأئ -م وأŸسض -ت -م -ر ل Ó-ن -زلق ح -يث أصض -ب -حت
ألبعضض منها وكأانها تعيشض ‘ ألعرأء هذأ إأ¤
جانب أ◊وأدث أŸتكررة ألتي يشضهدها أ◊ي من
سضقوط عدة شضرفات Ãن عليها من أدوأت وحتى
من أفرأد ،فضض Óعن وضضعية ألسض ⁄ÓأŸهÎءة
ألتي لتنفك وأن تنهار ‘ أي ◊ظة وهو ألوأقع

أŸر ألذي عايشضته أك Ìمن عائلة تضضررت جرأء
أنهيار سضقف منزلها كما أن سضكان حي «رود
ب- -رأه- -م» وحسضب م- -ا صض- -رح- -وأ ب- -ه ل- -ن- -ا أن- -ه -م
مضضطرون إأ ¤جانب هذه ألوضضعية إأﬁ ¤اربة
ألثعاب Úوأ÷رذأن ألتي أصضبحت تنغصض عليهم
ي- -وم- -ي- -ات- -ه -م ل -ت -زي -د أألم -ور ه -ذأ دون أ◊ديث
عن أألمرأضض ألتنفسضية ألتي يعانون منها بسضبب
ألرطوبة ألعالية وألوضضعية ألغ Òألصضحية دأخل
بيوتهم وغÒها من أŸشضاكل ألتي أرقت سضكان
م -ن -ط -ق -ة رود ب -رأه -م و أدخ-ل-ت-ه-م وسض-ط ح-ل-ق-ة
مفرغة من ألنقائصض وأنعدأم أبسضط ضضروريات
ألعيشض ألكر.Ë
ومن خÓل هذه ألوضضعية أŸزرية ألتي قدم
ع -ل -ى غ -رأره -ا ألسض -ك -ان أل -ع -دي -د م -ن أŸل -ف-ات
ل- - -دى ألسض- - -ل- - -ط- - -ات أŸسض- - -ؤوول- - -ة وذلك م - -ن - -د
بدأية ألتسضعينات لهدف وأحد وهو أإلسضتفادة
م- -ن سض- -ك- -ن- -ات لئ- -ق- -ة سض- -وأء ‘ إأط- -ار ألسض -ك -ن
ألجتماعي أو ‘ إأطار ألقضضاء على ألسضكنات
أل -هشض -ة ب -ال -ولي -ة أŸه -ددة ب-الن-زلق وألن-ه-ي-ار
لكنهم  ⁄يقابلوأ إأل بوعود فارغة لﬁل لها من
أإلعرأب ،لتمكن منهم أليأاسض ‘ ح Úلزألوأ
ينتظرون حلول سضاعة ألفرج وإأ ¤متى سضتتمر
أŸع -ان-اة ه-ذأ وق-د ن-اشض-دوأ ألسض-ل-ط-ات أل-ولئ-ي-ة
وع- -ل- -ى رأسض- -ه -ا وأ‹ أل -ولي -ة عسض -اه أن ي -ح -ق -ق
مطلبهم ‘ ألعيشض ألكرË

أرج - -ع م - -دي - -ر أل - -ن - -ق- -ل خÓ- -ل أح- -د
ألج -ت -م -اع -ات أل -رسض -م -ي-ة ب-ولي-ة ب-ات-ن-ة،
ضضرورة مرأجعة ﬂطط ألنقل و أŸرور
Ÿدي -ن -ة ب -ات -ن -ة إأ ¤أل -ت -دأخ-ل أل-ك-ب ÒبÚ
أÿطوط ،خاصضة ‘ أوقات ألذروة ،ما
أث -ر ع -ل -ى أنسض -ي -اب -ي-ة أ◊رك-ة وتسض-بب ‘
أخ -ت -ن -اق -ات أسض -ت -ل -زمت أع -ت -م -اد م-ك-تب
درأسضات جديد ،أوكلت له أŸهمة  ،على
أن ي- -رأع- -ى أل- -ق- -رأر أل -ولئ -ي رق -م 28٤9
أŸؤورخ ‘  2019/ 10/ 20و أŸتضضمن
إأنشض -اء ﬁي -ط ل -ل -ن -ق -ل أ◊ضض -ري و شض-ب-ه
أ◊ضضري ،يضضم أربع بلديات ،هي عاصضمة
أل -ولي -ة ب -ات -ن -ة ،وأد ألشض -ع -ب -ة ،فسض -ديسض،
وتازولت.
و أوضض- -ح أŸسض- -ؤوول أألول ع- -ن ق -ط -اع
أل-ن-ق-ل خÓ-ل ع-رضض-ه ل-ت-ق-ري-ر ح-ول وأق-ع
ق- -ط- -اع -ه أن -ه ” تسض -ج -ي -ل أل -ع -دي -د م -ن
ألنقائصض ألتي أثرت على جودة أÿدمة
ألعمومية للنقل من جهة وأكتظاظ غÒ

مسضبوق ‘ مركبات ألنقل أ◊ضضري و
شض- -ب- -ه أ◊ضض- -ري ،ب- -ت -ع -دأد ي -ف -وق ألـ300
حافلة ،من أجل تلبية ألطلب و –سضÚ
أÿدمة ،إأل أن شضبكة ألنقل تعت Èفوضضوية
بسضبب “حورها ‘ مركز وسضط أŸدينة
على غرأر سضاحة أ◊رية‡ ،رأت صضالح
نزأر‡ ،رأت مصضطفى بن بولعيد وهي
أÿطوط ألقريبة من بعضضها.
وككل مرة جدد مدير ألقطاع مطلبه
ب-رف-ع أل-ت-ج-م-ي-د ع-ل-ى مشض-روع ألÎأم-وأي
وحاجة عاصضمة ألورأسض باتنة له ،خاصضة
‘ ظل ألتسضاع أŸتوأصضل لرقعة ألنسضيج
أل -ع -م -رأ Êوأ◊ضض -ري ،وت تسض -ج -ي-ل م-ن
ألف Úإأ ¤خمسضة آألف طلب تنقل دأخل
م-دي-ن-ة ب-ات-ن-ة ل-وح-ده-ا ك-ل سض-اع-ة ،أألم-ر
ألذي يدل على نسضبة أ◊ركية ألكبÒة ألتي
تشضهدها أŸدينة.
كما توعد أŸتحدث Ãتابعة صضارمة
لكل أıالف Úلدفاتر ألشضروط أŸتعلقة
ب- -ال- -ن -ق -ل بسض -ي -ارأت أألج -رة ،أıال -فÚ
ألح -ك -ام أل -تشض -ري -ع أÙدد ل -ل-تسض-عÒأت،
حيث أكد شضروعه رفقة موظفي وإأطارأت
أŸدي-ري-ة ‘ خ-رج-ات م-ي-دأن-ي-ة ف-ج-ائ-ي-ة
ت-ف-ت-يشض-ي-ة ،ل-ل-وق-وف ع-ل-ى ح-ق-ي-ق-ة Œاوز
أل-ن-اق-ل Úل-لشض-روط أŸع-م-ول ب-ه-ا ،م-ه-ددأ
ب-تسض-ل-ي-ط ع-ق-وب-ات ردع-ي-ة ضض-ده-م ل-عدم
أعتماد جل أصضحاب سضيارأت أألجرة على
أل- -ع- -دأدأت و ع- -دم أحÎأم أل -ت -ع -ري -ف -ات
أŸعمول بها و أعتماد تسضعÒأت جزأفية
ﬁل تذمر أŸوأطن.Ú

سسؤق أاهراسش

“ويل  750مشسروع ‘ قطاعات حيوية

عملية ضسبط دقيقة لتنظيم قطاع السسكن بسسكيكدة

التحقيقات اإلدارية والبطاقية الوطنية اŸقياسسان الوحيدة لÓسستفادة

يتطلع سسكان مدينة سسكيكدة ،من الذين وردت اسسمائهم ‘ القائمة ا’سسمية اŸؤؤقتة ،التي ضسمت  1808اسستفادة مقÎحة من سسكنات
’دارية ،التي باشسرتها السسلطات الؤ’ئية ‘ إاطار برنامج القضساء على السسكن
عمؤمية ايجارية ،ا ¤التعجيل ‘ عملية التحقيقات ا إ
الهشش ،ومسست بالتحديد قاطني ا’كؤاخ القصسديرية اŸتؤاجدة بجبل مؤادر ،اŸتمثلة ‘ بؤعباز ،حي لؤزاط حسس ،Úالؤاهم مصسابح
عمار ،اŸنطقة الصسناعية ٢ ،1و ،٣ومنطقة الضسغط العا‹ ،وذلك على مسستؤى بلدية سسكيكدة ،حيث أاكد عيسسى عروة ،وا‹ الؤ’ية،
’ي مرشسح لÓسستفادة من ا’سستناد
ان القائمة اŸنشسؤرة تعت Èأاولية و’ تصسبح نهائية ا’ بعد إا“ام التحقيقات ،مضسيفا  ،انه ’ يخؤل أ
عليها للمطالبة بالسسكن او ا’حقية فيه ،ا ¤ح Úصسدور نتائج البطاقية الؤطنية واعداد القائمة النهائية.
خ Èنشض- -ر أل- -ق -ائ -م -ة ألسض -م -ي -ة
للسضكن ألهشض ،أفرح ألعائÓت ألتي
ت-ع-يشض ظ-روف-ا ك-ارث-ي-ة ،دأخ-ل ه-ذه
ألكوأخ  ،وكانت أألجوأء أحتفالية
ع- - -ل- - -ى مسض - -ت - -وى ه - -ذه ألح - -ي - -اء
أل- -قصض- -دي- -ري- -ة ،وأصض -وأت ت -ت -ع -ا¤
ل-زغ-اري-د أل-نسض-وة ف-رح-ا ب-القÎأب
من تطليق هذه ألوضضعية ألتي طال
أمدها ،وكان أن كشضف وأ‹ ألولية،
ع -ن تسض -ط Òب -رن-ام-ج زم-ن-ي ل-نشض-ر
أل -ق -وأئ -م ألسض -م -ي -ة ل -ل-مسض-ت-ف-دي-ن،
وت- -وزي- -ع ألسض- -ك- -ن- -ات أل- -ع- -م- -وم -ي -ة
ألي -ج -اري -ة ع -ل -ى مسض -ت -وى ب -ل -دي-ة
سض - -ك - -ي - -ك - -دة ،وه - -ذأ ‘ صض - -ي - -غ- -ة
ألج- -ت- -م- -اع -ي ،و“سض « ألضض -ي -ق»،
ﬁارب - -ة ألك - -وأخ أل - -قصض- -دي- -ري- -ة،
وألبنايات أآليلة للسضقوط ،أŸصضنفة
ضضمن أÿانة أ◊مرأء ،وذلك طبقا
ل-ل-درأسض-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة ل-ه-ي-ئ-ة أŸرأق-بة
ألتقنية للبناء.
ولتجسضيد ذلك ،وضضعت مصضالح
ألولية مرأحل ،حيث يكون ألعÓن
ع-ن أل-ق-ائ-م-ة أŸؤوق-ت-ة ل-ل-مÎشضحÚ
لÓسضتفادة من ألسضكنات ألعمومية

أليجارية لهضضبة بوعباز خÓل هذأ
ألشض -ه -ر ،ث -م ألع Ó-ن ع-ن أل-ق-ائ-م-ة
أ÷زئ-ي-ة أل-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ل-مسضتفدين من
ألسض- -ك- -ن أل- -ع- -م- -وم- -ي ألي -ج -اري «
ألضض-ي-ق» ،وب-اŸرح-ل-ة أل-ث-ال-ث-ة ت-ب-ل-غ
أ◊صض -ة أل-ت-ع-ويضض-ي-ة ل-ل-ج-ن-ة ت-وزي-ع
ألسضكنات ألعمومية أليجارية على
مسض- -ت- -وى دأئ- -رة سض -ك -ي -ك -دة ،وذلك
خÓ- -ل شض- -ه- -ر م- -ارسض م- -ن ألسض- -ن -ة
أ÷اري - -ة ،م - -ع ضض- -ب- -ط أل- -ق- -ائ- -م- -ة
أŸقÎح -ة ق -ب -ل ن -ه -اي -ة ألسض-دأسض-ي
ألول من ألسضنة أ◊الية.
أم -ا أŸرح -ل -ة أل -رأب-ع-ة ،ف-ي-ك-ون
ألع Ó-ن ع -ن أل -ق -ائ -م -ة أŸت -ع -ل-ق-ة
ب- -ال- -ب- -ن- -اي- -ات أآلي- -ل- -ة ل- -لسض- -ق- -وط،
وأŸصضنفة ضضمن أÿانة أ◊مرأء،
وذلك خÓ- -ل شض- -ه -ر م -اي أŸق -ب -ل،
وب-ع-ده-ا ي-ت-م ألعÓ-ن ع-ن أل-ق-وأئ-م
أŸتعلقة بفئة ألكوأخ ألقصضديرية
خÓ- - -ل شض- - -ه- - -ر ج- - -وأن أل- - -ق- - -ادم،
وبخصضوصض تسضليم مفاتيح ألسضكنات
أ÷دي -دة ،ل -ي -ؤوك-د ع-روة ع-ل-ى أن-ه-ا
سض-ت-ب-اشض-ر أل-ع-م-ل-ي-ة ط-ب-ق-ا ل-لرزنامة
أÙددة ،وفور أسضتÓم أŸشضاريع

ألسض-ك-ن-ي-ة ب-ج-م-ي-ع ل-وأح-قها لسضيما
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ه-ي-ئ-ة أÿارج-ي-ة،
وألشض-ب-ك-ات أل-ت-ح-ت-ي-ة ،ك-م-ا سض-ت-نظم
ل- -ق- -اءت تشض- -اوري- -ة م- -ع أÛت- -م- -ع
أŸد ،Êل -ب-ل-دي-ت-ي ف-ل-ف-ل-ة وح-م-ادي
كرومة ،خÓل أليام أŸقبلة ،قصضد
ضض- -ب- -ط ب- -رن- -ام- -ج زم -ن -ي ل -ت -وزي -ع
ألسضكنات أŸسضجلة ،لفائدة هاتÚ
ألبلديت.Ú

 220وحدة با◊روشش
وينتظر تسضليم أ◊صضة أألو ¤من
مشضروع  ٤00مسضكن ترقوي مدعم
ب- -دأئ- -رة أ◊روشض ج -ن -وب م -دي -ن -ة
سض -ك -ي -ك -دة ‘ ،أÿامسض م -ن شض -ه-ر
جويلية من ألسضنة أ÷ارية ،على أن
يتم تسضليم مفاتيح أ◊صضة ألثانية
على أŸكتتب ‘ ÚخÓل ديسضمÈ
م- -ن ن- -فسض ألسض- -ن- -ة ،وق -د أل -ت -زمت
ألوكالة ألولئية للتنظيم و ألتسضيÒ
ل -ل -ع -ق -اري ،ب -اسض -ت -ئ -ن -اف أألشض-غ-ال
›ددأ ‘ ورشضات أŸشضروع ،ألذي
تبلغ قيمته قرأبة  119مليار سضنتيم،

على أن يتم تسضليم حصضة أو ¤بـ
 220وحدة  ،وذلك ‘ حال عدم
وجود أي عيوب ‘ أقبية ألعمارأت
و ‘ ح- -ال أل- -ع- -كسض ،ف- -إان أŸوع -د
سض -ي -ت -أاخ -ر ق -ل-ي ،Ó-ألن تسض-وي-ة ت-لك
أل -ع -ي-وب ي-ت-ط-لب أشض-غ-ال إأضض-اف-ي-ة،
حيث وعد رئيسض ألدأئرة ،يضضيف،
بالتنسضيق مع ألولية ،لتكفل أألخÒة
باألشضغال.
وفيما يتعلق با◊صضة ألثانية من
أŸشضروع ،فإان ألوكالة وأفقت على
دفع جزء من مسضتحقات أŸقاول
وأŸقدرة بـ  750مليون سضنتيم ،حتى
ي -تسض -ن -ى ل-ه أسض-ت-ئ-ن-اف أألشض-غ-ال ‘
أآلجال ألقريبة ،على أن تتم تسضوية
مسضتحقاته كاملة إأ ¤ح– Úصضيل
أل-وك-ال-ة مسض-ت-ح-قاتها من أŸشضاريع
أألخرى ،وهو ألقÎأح ألذي وأفقت
ع-ل-ي-ه أŸق-اول-ة ،و أب-دى أسض-ت-عدأده
لن -ت -ظ -ار شض -ه-ري-ن أو ثÓ-ث-ة أشض-ه-ر
لسض-تÓ-م مسض-ت-ح-ق-ات-ه م-ن أل-وك-ال-ة،
ع- -ل- -ى أن ي- -ت -م تسض -ل -ي -م أ◊صض -ة ‘
ديسضم Èمن ألسضنة أ÷ارية.

áØ«©dG ódÉN :Ióµ«µ°S

أافاد مدير فرع الؤكالة الؤطنية
لدعم تشسغيل الشسباب بؤ’ية سسؤق
أاه - -راسش ع - -ب - -د السسÓ- -م زروال  ،ان
ال- -ف- -رع مّ- -ؤل ح- -ؤا‹  750مشسروع
لفائدة الشسباب من خريجي مراكز
وم- -ع- -اه- -د ال- -ت- -ك- -ؤي- -ن ‘ إاط -ار ذات
ا÷هاز منذ اسستحداثه سسنة . 1998
أضضاف ذأت أŸصضدر بأان ›موع هذه
أŸشض- - -اري- - -ع ت- - -ت- - -وزع ب Úأ◊رف بـ 525
مشض-روع وألصض-ن-اع-ة  102وأل-فÓ-حة ()93
لشض -غ -ال أل -ع -م -وم -ي-ة
إأ ¤ج -انب ق -ط -اع أ أ
وألبناء ب  30مشضروعا ،وهي أŸشضاريع
ألتي Œسضدت ميدأنيا بنسضبة  100باŸائة
وسضمحت باسضتحدأث  2000منصضب شضغل
‘ عديد ألتخصضصضات.
وأوضضح ذأت أŸصضدر بأانه من ضضمن
›موع أÿريج ÚأŸسضتفيدين توجد 88
مسض-ت-ف-ي-دة م-ن أل-ع-نصض-ر أل-نسض-وي أل-لوأتي
أسض -ت -ح-دث-ن  58م- - - -ؤوسضسض - - -ة ‘ ›ا‹
أÿدم - - - -ات وأ◊رف و 25م -ؤوسضسض -ة ‘
ألصض-ن-اعة و 3م -ؤوسضسض -ات ‘ أل -فÓ-ح-ة و

لشضغال ألعمومية.
مؤوسضسضت ‘ Úقطاع أ أ
وبالتوأزي مع ذلك بادر فرع ذأت ألوكالة
ب-ت-ن-ظ-ي-م أب-وأب م-ف-ت-وحة لفائدة ألشضباب
ألرأغب ‘ Úولوج عا ⁄ألتمه Úلتعريفهم
ب -ك -ي -ف -ي -ة إأنشض-اء م-ؤوسضسض-ة مصض-غ-رة وف-ق-ا
ŸؤوهÓ-ت-ه-م وأل-ت-خصضصض-ات أل-تي يرغبون
‘ ألتكوين فيها .
وقصض- -د م- -رأف- -ق- -ة أفضض- -ل ÎŸبصض- -ي
مؤوسضسضات ألتكوين أŸهني تعمل ألوكالة
بالتنسضيق مع عديد ألشضركاء على غرأر
م -دي -ري -ة أل -ت -ك -وي -ن وأل -ت-ع-ل-ي-م أŸه-ن-يÚ
وأل -ف -رع ÚأÙل-ي Úل-ك-ل م-ن ألصض-ن-دوق
ألوطني للتأام Úعن ألبطالة وألصضندوق
أل -وط-ن-ي ل-تسض-ي Òأل-ق-رضض أŸصض-غ-ر ع-ل-ى
لدماج وأŸرأفقة) ألتي
أسضتحدأث (دأر أ إ
سض-ت-وك-ل ل-ه-ا م-ه-م-ة ت-ن-ظ-يم أيام إأعÓمية
و–سضيسضية وجذب أك Èعدد ‡كن من
أÎŸبصض Úل - -ول - -وج ع- -ا ⁄أŸق- -اولت- -ي- -ة
وأسض -ت -ح -دأث م -ؤوسضسض -ات -ه -م ÿل-ق ألÌوة
وأسض- -ت- -ح- -دأث م- -ن- -اصضب شض- -غ -ل ك -ف -ي -ل -ة
بالتخفيف من حدة ألبطالة .

من مراسسيلينا

اأ’حد  22مارسش  2020م
الموافق لـ  27رجب  1٤٤1هـ

مناطق الظل بو’ية تبسصة:

تقييم دقيق إل‚از إŸششاريع

بهدف تثم Úالّزيارة اŸيدانية لبلدية ع Úالزرقاء ،أاشصرف وا‹ و’ية تب ّسصة ال ّسصيد «عطاالله مو’تي» ،على اجتماع تقييمي
’سص-راع ‘ ت-ن-ف-ي-ذه-ا وم-ت-اب-ع-ت-ها ،موصصيا رئيسصّي الدائرة والبلدية ،بضصرورة الّتواصصل
’ع-ادة الّ-ت-ذك Òب-الّ-ت-وصص-ي-ات وال-ت-ع-ل-ي-م-ات ،وا إ
إ
ا’يجابي مع اŸواطن ،والتّنسصيق مع اŸنتخب Úوفعاليات اÛتمع اŸد Êللبلدّية ،والّتكثيف من الّزيارات اŸيدانيّة للمشصاريع قيد
’ثناء كل قطاع ايفاد مصصا◊ه ببطاقات تقنية حول ا’حتياجات
’نصصات للمواطن والّتكفل التّدريجي Ãطالبه ،آامرا ‘ ا أ
ا’‚از ،وا إ
اÿاصّصة Ãناطق الظّل للمتابعة.

تبسسة :خالد العيفة
ال -وا‹ أاو ¤أاه ّ-م -ي -ة خ -اّصض -ة لÈام-ج الّسض-ك-ن
الريفي بدراسضة معّمقة للطلبات ،والّتدقيق ‘
ط- -ال- -ب ّ-ي ه -ذه الّصض -ي -غ -ة ،م -ع م -راع -اة ا◊ا’ت
ا’سضتثنائية للغرضش ،باعتبار البلدّية ‘ حالة
نشضاطات فÓحّية قاّرة ودائمة كزراعة الّزيتون
وا◊ب-وب وت-ربّ-ي-ة ال-ن-ح-ل ،وال-ع-م-ل ع-لى تشضجيع
ا’سضتثمار ‘ اÛال الفÓحي وترقية مناخه،
لتثبيت ال ّسضاكنة ‘ مناطقهم ،وﬁاربة النّزوح
ن -ح -و اŸدن واŸن -اط -ق ا◊ضض -ري -ة ،وذلك ب-فك
العزلة وتهيئة الطّريق واŸسضالك الريفيّة ،ابتداء
من منطقة «أاو’د حمزة  1وصضو’ إا ¤سضوق
ا÷م -ع -ة « ،ورد ا’ع -ت -ب-ار ل-ط-ري-ق «ال-قصضÒة «،
ورب -ط ا÷ه -ة ب -غ -از اŸدي -ن-ة ،وإاع-ادة ا’ع-ت-ب-ار
للمنبع اŸائي اŸزّود Ÿشضتة « أاو’د حّمود «
واŸشضاتي اّŸتصضلة بها مياه الشضرب ‘ ،انتظار
–ويل اŸياه ال ّصضا◊ة للشضرب من سضّد «و÷ة
مÓّ- -ق» ،وال ّ-ن -ظ -ر ‘ خ -ل -ق ب -رام -ج ت -ه -دف إا¤
جه
ﬁاربة الّتسضّرب اŸدرسضي ،وا◊ ّ
ث على التو ّ
ن-ح-و الّ-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي ،وتشض-ج-ي-ع شضباب البلدّية
Óق -ب -ال ع -ل -ى ا’سض-ت-ث-م-ار ال-فÓ-ح-ي ،وت-ق-دË
ل -إ
الّ-ت-سض-ه-يÓ-ت لصض-ا◊ه-م لÓ-سض-ت-ف-ادة من ﬂتلف
صضناديق الّدعم ،اŸتمثلة ‘ «الصضندوق الوطني
للتأام Úعلى البطالة ،الوكالة الوطنية لتشضغيل
الشّضباب والوكالة الوطنّية للقرضش اّ Ÿصضغر» ،كما
أاوصض -ى م -دي -رّي -ة ال -غ -اب -ات ب-ح-م-اي-ة الÎب-ة م-ن
ا’‚راف عن طريق حمÓت التشضج ،Òوإاحاطة
مركز –ويل النّفايات بسضياج من طرف مصضالح

’سض-راع ‘ ان-طÓ-ق أاشض-غ-ال
م -دي -رّي -ة ال-ب-ي-ئ-ة ،وا إ
تهيئة اŸدارسش بدءا باŸسضاكات ودورات اŸياه
وŒدي -د ال -ت -ج -ه -ي -زات ،مشض ّ-ددا ع -ل -ى مصض-ال-ح
مديرّية ال ّصضحة بضضرورة إاعداد برنامج خاصش
ب- -ق- -اع- -ة ال- -عÓ- -ج ،يضض ّ-م إاع -ادة ا’ع -ت -ب -ار ل -ه -ا
وŒهيزها وتوف ÒاŸداومة الطبّية الّÓزمة ‘
أاجل أاقصضاه خمسضة وأاربع Úيوما ،كما أاوصضى
مصض-ال-ح م-دي-رّي-ة الّ-ن-شض-اط ا’ج-ت-م-اع-ي بتكييف
’ع -ان -ات ل -ل -ع -ائ Ó-ت اŸع -وّزة
ب- -رن -ام -ج م -ن -ح ا إ
واŸع -زول -ة ،وف -ق ب -رن -ام-ج الّ-زي-ارات ال-رسض-مّ-ي-ة
ا›ÈŸة Ÿن -اط -ق ال ّ-ظ-ل ،وال-ت-ف-ك’ Òح-ق-ا ‘
إانشض -اء م-راف-ق شض-ب-ابّ-ي-ة وخ-دم-اتّ-ي-ة ،م-ن شض-أان-ه-ا
اŸسضاهمة ‘ –سض ÚاŸسضتوى اŸعيشضي العام
لل ّسضاكنة.
وتفقد عطا الله مو’تي ،وا‹ الو’ية ،الذي
كان مرفوقا برئيسش اÛلسش الشّضعبي الو’ئي،
وأاعضض -اء ا÷ه -از ال ّ-ت -ن -ف -ي -ذي ،واŸصض -ال -ح ذات
ال-عÓ-ق-ة ب-ف-ح-وى الّ-زي-ارة ،ب-ل-دّي-ة ع Úالّ-زرق-اء،
اسضتهلّها بتفّقد التجّمع ال ّسضكا « Êأاو’د حمزة 1
و  ، « 2ومنها كشضف الوا‹ ،عن رفع الّتجميد عن
اŸشضاريع اÿاصّضة بربط بلدّية «ع Úالّزرقاء»
ومشضاتيها واŸناطق اّŸتصضلة بها بغاز اŸدينة،
‘ إاطار الÈنامج ا’سضتعجا‹ اÿاصّش Ãناطق
الظّل الذي أاقّرته ا◊كومة مؤوّخرا ،وسضتباشضر ‘
آاجال قريبة عملّية ربط اŸنطقة بهذا اŸورد
ا◊ي -وي ،ق -ب -ل أان ي -ل-ت-ق-ي ب-ع-دد م-ن اŸواط-نÚ
الذين حّدثوه عن واقع الّتنمية بجهتهم ونقلوا
إاليه مطالبهم اŸتمثلة أاسضاسضا ‘ فكّ العزلة،
تدعيمهم باŸياه ال ّصضا◊ة للشّضرب ،وتزويدهم

ببلدية بوعيشصون باŸدية

اŸدية :علي ملياÊ

أاحياء اÛمع ا◊ضصري بوادي ا◊جربقسصنطينة

إنتششار قطعان إŸاششية وإتÓف إŸسشاحات إÿضشرإء
قسسنطينة :مفيدة طريفي
–ّولت ال- -ع- -دي -د م -ن أاح -ي -اء اÛم -ع
ا◊ضضري ،وادي ا◊جر،الكائن ا◊ضضري
ببلدية ديدوشش مراد ،بو’ية قسضنطينة،
إا ¤مناطق رعوية بالدرجة اأ’و ،¤حيث
انتشضر قطيع اŸاشضية ’سضيما بحي 200
مسض-ك-ن وا◊ي ا÷ام-ع-ي ،ال-ظ-اه-رة ال-ت-ي
تسض -ب -بت ‘ ت -آاك -ل اأ’شض-ج-ار واŸسض-اح-ات
اÿضض -راء ال -ت -ي Œاور ال -ع-م-ارات ،اأ’م-ر
ال -ذي أاث-ار اسض-ت-ي-اء السض-ك-ان ’سض-ي-م-ا ب-ع-د
وقوع حادثة أاليمة م ّسضت أاحد اأ’طفال
الذي ’ يتجاوز عمره السضت سضنوات ،أاين
ت- -ع -رضش لضض -رب -ة ق -وي -ة م -ن ط -رف أاح -د
اŸاشضية التي اعتادت أان تتجول بأاحياء
اÛمع وهو ما تسضبب له بجروح خطÒة
ع-ل-ى مسض-ت-وى ال-راأسش ،ل-ي-ن-ق-ل ع-ل-ى جناح
السض - -رع - -ة Ÿصض - -ال - -ح ا’سض - -ت - -ع - -ج - -ا’ت
باŸسضتشضفى ا÷امعي إابن باديسش وعليه
فإان سضكان وادي ا◊جر عموما وحي 200
مسض- -ك- -ن خصض- -وصض- -ا ي- -ط -ال -ب -ون ا÷ه -ات
اÙلية بضضرورة وضضع حل نهائي لهذه
اŸهزلة التي ’ تنفك و أان تتفاقم ،أاحياء
اÛمع اŸتضضررة تشضهد منذ مدة وضضعا
أاشضبه ما يكون باÙيطات الفÓحية و
اŸزارع اŸه -م -ل-ة ج-راء ت-ك-اث-ر ال-ن-ب-ات-ات
الشضوكية اıتلفة اأ’صضناف والتي زحفت
ل -ي -ط -ال ﬁي -ط -ات مسض-اك-ن اŸواط-ن Úو
أازق -ة اأ’ح -ي -اء الÎاب-ي-ة‡ ،ا نّ-غ-صش ع-ل-ى
اŸواط -ن Úح-ي-ات-ه-م وج-ع-ل-ه-م ‘ ت-خ-وف
دائم ‡ا ا‚ر عنه من أاخطار ﬂتلفة
ع -ل-ى أاب-ن-ائ-ه-م الصض-غ-ار ال-ذي-ن ’ ي-ج-دون
مسض -اح -ة ح-ول-ه-م ّﬂصض-صض-ة ل-ل-عب ب-أام-ان
ب -ع -دم -ا –ولت أاح -ي -اءه-م إا ¤مسض-اح-ات

مناسضبة لرعي اأ’بقار و اŸاشضية.

مطالب سشكان كاف صشالح
كما يشضتكي سضكان منطقة كاف صضالح
ب -ب -ل -دي-ة دي-دوشش م-راد ب-قسض-ن-ط-ي-ن-ة ،م-ن
ال -ن -ق -ائصش واŸشض-اك-ل ال-ت-ي آارقت سض-ك-ان
اŸن-ط-ق-ة وال-ت-ي ك-انت ع-ل-ى رأاسض-ه-ا ع-دم
اسض- -ت- -ف- -ادت- -ه- -م م- -ن مشض -اري -ع ال -ت -حسضÚ
ا◊ضضري التي  ⁄تسضتفد منها اŸنطقة
ب -حسضب سض -ك -ان ح -ي ك -اف صض -ال -ح ،م -ن -ذ
سض -ن -وات ع -دي-دة ع-كسش م-ا اسض-ت-ف-اد م-ن-ه
اÛم- -ع ا◊ضض -ري وادي ا◊ج -ر وال -ذي
–ول Ãوجبها إا ¤حي ’ تشضوبه شضائبة
سض -واء م -ن ح -يث اŸراف -ق ا’ج -ت -م -اع-ي-ة
والÎفيهية أاو من حيث مشضاريع التحسضÚ
ا◊ضضري ليطالب سضكان حي كاف صضالح
بضض-رورة إاق-ام-ة م-راف-ق ث-ق-اف-ي-ة وشض-بابية
ب- -اŸن- -ط- -ق -ة ال -ت -ي ت -ع -رف م -ؤوخ -را ‰وا
دÁوغرافيا ملحوظا ناهيك عن انعدام
اŸراكز الصضحية باŸنطقة السضكنية التي
’ ي -زال ال-ط-اب-ع ال-فÓ-ح-ي ي-ط-ب-ع-ه-ا ه-ذا
ويشض- -ت- -ك -ي سض -ك -ان سض -ي -دي ع -راب ال -ذي
يشضتكي سضكانه أايضضا من تدبدب تزودهم
ب -اŸي -اه الصض -ا◊ة ل -لشض -رب م -ا ي -دف -ع-ه-م
ل-ل-ت-ن-ق-ل ب-ع-ي-دا ع-ن مسض-اك-ن-ه-م ب-حثا على
اأ’قدام عن مصضدر آاخر للمياه ،و هو ما
أاثقل كاهل هؤو’ء ’سضيما ونحن ‘ فصضل
ا◊رارة ناهيك عن مشضكل اإ’نقطاعات
الكهربائية التي زادت من تذمر سضكان
ا◊ي اŸذك -ور سض-اب-ق-ا ،ل-ي-ط-الب السض-ك-ان
ا÷ه- -ات اŸع- -ن- -ي- -ة بضض- -رورة ا’ل- -ت- -ف -ات
’نشضغا’تهم التي  ⁄تخرج ،بحسضبهم عن
حيز العقÓنية.

بالكهرباء الريفّية والغاز ،أاين أاوضضح مو’تي ،أان
دراسضة للغرضش تعّد من طرف مصضالح اŸوارد
اŸائ ّ-ي -ة ب-ال-و’ي-ة ،ل-ت-غ-ذي-ة سضّ-ك-ان مشض-ت-ة «أاو’د
÷معة « بإاقليم
حمزة  1و»  2و دّوار» سضوق ا ّ
ال -ب -ل -دّي -ةÃ ،ي -اه الّشض -رب ع -ن ط-ري-ق اسض-ت-غÓ-ل
اّÙول اّŸتجه إا ¤بلدّية بو◊اف الدير عÈ
بلدّية مرسضط ،انطÓقا من سضّد «و÷ة م ّ
Óق»،
للقضضاء بشضكل تامّ على إاشضكاليّة نقصش التزّود
بهذه اŸاّدة ا◊يوّية ،موازاة مع الّتأام Úا÷زئي
ال-ذي سض-ت-وّف-ره ع-م-لّ-ي-ة إاع-ادة ا’ع-ت-ب-ار ل-ل-م-ن-ب-ع
اŸائي اŸزّود للمنطقة ،ومناطق أاخرى مّتصضلة
بها Ãياه الشّضرب ،بعد رفع منسضوب مياه اŸنبع،
ك العزلة عن سضاكنة
وأامر الوا‹ بخصضوصش ف ّ
ا÷ه - -ةÃ ،ب- -اشض- -رة إاع- -داد الّ- -دراسض- -ة اÿاّصض- -ة
Ãشض -روع شض ّ-ق ال ّ-ط -ري -ق ع -ل-ى مسض-اف-ة  03كلم،
وال-ت-كّ-ف-ل ب-ال-ع-م-لّ-ي-ة ‘ إاط-ار اّıط-ط ال-ب-لدي
للتّنمية.
وكان الفرع البلدي Ãنطقة «أاو’د حمزة « 2
’خر ّﬁل تفقد ومعاينة ،أاين أامر الوا‹
هو ا أ
ب -ت -ج-ه-ي-زه اسض-ت-ع-دادا ل-وضض-ع-ه حّ-ي-ز اÿدم-ة ‘
’ل-ي-اف
’ج -ال ال -ق -ري -ب -ة ‘ ،ان -ت-ظ-ار رب-ط-ه ب-ا أ
اآ
البصضرّية ،ليعاين بعدها ابتدائيّة الشّضهيد «بوكاف
جاب الله» ،أاين أاوصضى بتعجيل عملّية الّتهيئة،
’سضراع ‘ تزويد اŸدرسضة بغاز «الÈوبان « ‘
وا إ
انتظار الّربط النّهائي بغاز اŸدينة.
وÃن -ط -ق -ة «أاو’د ح ّ-م -ودة» ،ب -ذات ال-ب-ل-دّي-ة،
ﬁطّة ثانية ‘ إاطار زيارة العمل والتفقد التي
قادت وا‹ الو’ية إا ¤اŸنطقة ،ومنها كشضف
لÓنفتاح على البيئة والطاقات اŸتجّددة
’سض-راع ‘
ع- -ن م -ن -ح  03أاقسض -ام اب -ت -دائ ّ-ي -ة وا إ
ا‚ازه -م ،ل -ف -ائ -دة ت Ó-م -ي -ذ اŸن -ط -ق-ة ،ال-ذي-ن
ي -ت -ك ّ-ب -دون مشض ّ-ق -ة ال -ت -نّ-ق-ل إا ¤م-درسض-ة «سض-وق
ا÷معة «Ÿ ،زاولة الّدراسضة ‘ ،انتظار اسضتفادة
اŸن -ط -ق -ة م -ن م -درسض -ة اب -ت-دائّ-ي-ة ،وال-ن-ظ-ر ‘
إامكانّية تدعيم اŸنطقة بالّنقل اŸدرسضي ،قبل
أان ي- -ع- -اي- -ن اŸن- -ب- -ع اŸائ- -ي اŸزّود ل- -ل- -مشض- -ت -ة
واŸشضاتي اŸتّصضلة بها باŸياه ال ّصضا◊ة للشّضرب،
وأاوصضى بإاعادة ا’عتبار له ،والعمل على تنقيته
من الشّضوائب ،وتهيئة اّÿزان اŸائي وصضيانته
وم -ع -ا÷ة اŸي -اه وت -ط -هÒه-ا بصض-ف-ة مسض-ت-مّ-رة،
بالّتوازي مع صضيانة الشّضبكة ،وردع الّتوصضيÓت
غ Òالشّضرعية التي تسضتنزف ا◊صضصش اŸائيّة
ج -ه -ة ل -لّسض -اك-ن-ة ،وال-زي-ارة مّ-ك-نت م-واط-ن-ي
اŸو ّ
اŸنطقة من إايصضال صضوتهم وتبليغ انشضغا’تهم
’ط - -ار اŸع - -يشض - -ي ،وفّك
ب - -خصض - -وصش –سض Úا إ
ال-ع-زل-ة ،وت-دع-ي-م-ه-م ب-حصضصش إاضض-افّ-ي-ة ل-لّسض-كن
اختتمت ،بدار البيئة بو’ية باتنة وإايجاد بدائل للموارد الطاقوية التقليدية ما
الّ-ري-ف-ي ،وال-قضض-اء ع-ل-ى ا’ن-ق-طاعات اŸتكّررة
ف -ع-ال-ي-ات ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة يضضمن نقاوة للمحيط وفعالية لهذه التقنيات
للتيّار الكهربائي،
الصص -ح -اف -ة اÙل -ي -ة ،وال -ت -ي ت-ن-درج ‘ ا◊ديثة.

إŸرإسشلون إÙليون يتلقون تكوينا ‘ إŸفاهيم إلعامة

أإششغال إلصشرف إلصشحي ،تزعج حياة إلسشكان

–صصي بلدية بوعيشصون بدائرة سصي اÙجوب ،بو’ية اŸدية 355 ،حفرة صصرف صصحي
’ربعة اŸتناثرة ،على نحو  41حفرة بفرقة لعبابدة38 ،
عشصوائية ،بكل من فرقها ا أ
حفرة بقرية صصنهاجة 100 ،حفرة بقرية اللواتة ،و 147حفرة بقرية أاو’د بوهادي‘ ،
ح Úهناك فرقة واحدة بع Úبلخ Òمن هي مغطاة بشصبكة التطه.Ò
اÿطر الناجم عنها بات يهدد السضكان اŸمتهنÚ
لنشضاط غرسش اأ’شضجار اŸثمرة ،إا ¤جانب ثروة
اŸي -اه السض-ط-ح-ي-ة،وه-و اأ’م-ر ال-ذي ي-ج-ع-ل ه-ذه
بحسضب رئيسش هذه البلدية أاحمد مرغمي ،البلدية بأامسش ا◊اجة إا ¤قرابة  15مليار سضنتيم
ف-إان-ه ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ت-واج-د ه-ذه ا◊ف-ر ال-ت-ق-ليدية للقضضاء على هذا الكم من ا◊فر ع Èتسضجيل
وسضط هذه التجمعات الريفية ،وبقرب اŸنابع ع -م -ل -ي -ة ع -ل -ى مسض -ت -وى مصض -ال -ح م-دي-ري-ة ال-ري
اŸائية التي تتمون من اŸياه السضطحية ،فإان واŸوارد اŸائية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تبدي سضاكنة منطقة ا÷رف الغربي بضضواحي
بلدية الشضهبونية جنوب الو’ية ،ما ب 60 Úإا70 ¤
عائلة ،تخوفا كبÒا من حدوث أاي أامراضش وبائية
بسضبب عدم ربط هذا النسضيج السضكا Êبشضبكة
الصضرف الصضحي ،مضضاف إا ¤ذلك عدم وجود
شضبكة الكهرباء.
ترتبط هذه اŸشضكلة العويصضة بوجود عدد
كب Òمن هذه ا◊فر العشضوائية على مقربة من
ح -ي  100مسض -ك -ن ال-ذي ” ت-وزي-ع شض-ق-ق-ه ال-ع-ام
الفارط ،بنحو  200م ،Îولقد كانت هذه اŸشضكلة
البيئية ﬁل تدخل من طرف اŸنتخب Úالسضنوات
اŸاضضية ‘ شضكل مقÎح ‘ اطار ﬂطط التنمية
البلدي غ Òأانه ” رفضش ذلك.
’ يزال يشضتكي سضكان منطقة وادي بن طراد
بضض-واح-ي ب-ل-دي-ة ال-زوبÒي-ة م-ن مشض-ك-ل-ة اح-تمال
اختÓط مياه آابارهم مع السضائل النا œعن عملية
دك القمامة والفضضÓت على مسضتوى مركز جمع
وردم النفايات ،سضيما بعد فشضل ﬁاو’ت التحكم
‘ هذا السضائل اÿط Òعلى صضحة السضكان بنحو
 15عائلة.
ت-ط-الب ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة واŸك-ل-ف-ة ب-حماية
البيئة واÙيط بهذه الو’ية بضضرورة تسضجيل
مشضروع آاخر كفيل بالتقليل من خطر هذه اŸادة
السضامة ،خصضوصضا بعد ما بات اŸركز القدË
يسضتقبل فضضÓت بلديات الÈواقية ،أاو’د ذايد،
عÓوة على قمامة بلدية مقر مركز الردم التقني
بهذه البلدية الفقÒة ،علما بأان مصضالح الو’ية
كان وقد سضبق لها أان حاولت تسضجيل مشضروع

إاطار توسصيع معارفهم ‘ كث ÒاŸواضصيع
ال -ب -ي -ئ -ي -ة اŸت -ن -وع -ة وك -ل م -ا ي -ت -ع -ل-ق
ب-ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ،وتضص-م-ن ب-رنامج
التكوين ﬁ 5اور أاسصاسصية هي التسصيÒ
اŸدمج للنفايات وا’قتصصاد التدويري
وا’سص - -ت - -ه Ó- -ك اŸسص- -ت- -دام والÎب- -ي- -ة
ال-ب-ي-ئ-ي-ة م-ن أاج-ل ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسصتدامة
’خضص- - -ر وال- - -ط- - -اق- - -ات
وا’ق- - -تصص- - -اد ا أ
اŸت- -ج- -ددة واÙاف- -ظ- -ة ع -ل -ى ال -ت -ن -وع
البيولوجي.

باتنة :حمزة Ÿوشسي
اسض -ت -ه -لت ه -ذه ال -دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ،ال-ت-ي
تندرج ‘ إاطار تنفيذ ا’تفاقية اÈŸمة بÚ
وزارتي ا’تصضال والبيئة والطاقات اŸتجددة
ل -ت -ك -وي -ن الصض -ح -ف-ي Úب-ت-ن-اول ﬁور ي-ت-ع-ل-ق
بالÎبية البيئية والتنمية اŸسضتدامة ،بتقدË
اÿط -وط ال -ع -ريضض -ة ح -ول ه -ذه اŸف -اه -ي-م
البيئية من طرف اأ’سضتاذ واŸؤوطر ،بريكي
عثمان مدير اŸدرسضة الوطنية للغابات
وأاشضرف على هذه الدورة ،إاطارات من
قطاع البيئة حيث سضمحت اأ’شضغال بحسضب
ما وقفت عليه جريدة «الشضعب» التي حضضرت
أاشض -غ -ال ال -دورة ال -ت-ك-وي-ن-ي-ة ،ع-ل-ى أاسض-ب-وعÚ
كامل Úبتوسضيع معارف الصضحفي ‘ ÚكثÒ
من اŸواضضيع البيئية وتبسضط مفاهيم متعلقة
ب- -ذات اŸي- -دان ،وك- -ذا Ãج- -ال ال- -ط- -اق- -ات
اŸتجددة.
وكان اليوم اأ’ول من هذه الدورة التكوينية
ال-ت-ي ي-ن-ظ-م-ه-ا اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ك-وينات
البيئية فرصضة للصضحفي Úللتعرضش Ÿفاهيم
عامة حول البيئة ،كما ” اإ’سضهاب ‘ ﬁور
ال -ع -م -ل -ي -ة ال -ت -ك -وي -ن -ي -ة اÿاصش ب -ال-ط-اق-ات
اŸت -ج -ددة وأاه -م-ي-ت-ه-ا ‘ –ف-ي-ز ا’ق-تصض-اد

وعن أاهداف الدورة التكوينية فأاكد السضيد
جÓل معار‘ ،مدير دار البيئة ،على اأ’همية
ال -ب -ال-غ-ة لÈن-ام-ج ال-ت-ك-وي-ن ‘ ›ال ال-ب-ي-ئ-ة
ل -ف -ائ -دة الصض -ح -ف -ي Úم -ن ﬂت -ل -ف وسض -ائ -ل
اإ’ع Ó-م ال -وط -ن-ي-ة ،وذلك ل-ت-ع-زي-ز ق-درات-ه-م
وإاث- -راء م- -ع- -ل- -وم- -ات- -ه -م ‘ قضض -اي -ا ال -ب -ي -ئ -ة
واÙيط.
وأاضضاف معار‘ ‘ تصضريح لـ»الشضعب» ،ان
هذا الÈنامج يندرج ضضمن اتفاقية إاطار بÚ
ق-ط-اع-ه ال-وزاري و ق-ط-اع ال-ب-ي-ئ-ة وال-طاقات
اŸت- -ج- -ددة ‘ ›ال ال- -ت -ك -وي -ن م -عÈا ع -ن
ق -ن -اع -ت -ه ال -راسض-خ-ة ب-أاه-م-ي-ة و ج-دوى ه-ذه
اŸب -ادرة ال -ت -ي ت -دخ -ل ضض -م -ن ا’نشض -غ -ا’ت
اأ’سضاسضية لقطاع البيئة ،مضضيفا أانها مبادرة
تهدف أاسضاسضا إا ¤تعزيز و تكريسش التعاون
اŸشضÎك بﬂ Úتلف القطاعات الوزارية و
تفعيل ديناميكية مشضÎكة من شضأانها ان تسضهم
إا‚اح ا’سضتثمار ‘ العنصضر البشضري ‘ إاطار
جهود –قيق التنمية اŸسضتدامة.
أاشضار معار‘ أايضضا إا ¤أاهمية اإ’عÓم ‘
زيادة الوعي حول القضضايا اŸتعلقة بالصضحة
البيئية وكذا فهم ضضرورة اإ’عÓم والتكوين
من أاجل نقل الرسضالة بشضكل أافضضل إاعÓميا،
مÈزا ضضرورة التعاون ب Úمؤوسضسضات قطاع
البيئة ووسضائل اإ’عÓم لنشضر الوعي البيئي ‘
ﬂتلف اأ’وسضاط ومكافحة مظاهر تلويث
اÙي - -ط ،ح - -يث اخ- -ت- -ت- -مت ال- -دورة Ãن- -ح
الصض -ح -ف -ي Úشض -ه -ادات مشض -ارك -ة وت-وصض-ي-ات
هامة.
وع ‘ Èذات السضياق عن أامله بأان تكثيف
مثل هذه الÈامج ودورات التكوين صضحفيÚ
م-ت-خصضصض ‘ Úال-ت-ح-ري-ر الصض-ح-ف-ي ال-ب-ي-ئ-ي
وخ -ل -ق فضض -اء ل -ل -ت -واصض -ل م -ع خÈاء ال -ب-ي-ئ-ة
وا’ي-ك-ول-وج-ي-ا اŸت-خصضصض Úلضضمان تواصضل
وانسض- -ج- -ام وت- -ك- -ام- -ل ب ÚاŸصض- -در ون- -اق- -ل
اŸعلومة.

الثق ــ ــ ــ ــا‘
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لثن ٢٣ Úمارسس  ٢٠٢٠م اŸوافق لـ  ٢٨رجب  ١٤٤١هـ العدد ١٨٢٠٨
ا إ

اŸثقف ‘ زمن ا◊جر الصصحي

ب Úاإلبداع الششخصشي واŸششاركة ‘ تنششيط
اŸششهد عن بعد

الشصاعر بغداد سصايح:

الثقافة ا◊صشن اŸنيع
أامام األزمات
كلمــــــــــــة العـــــــدد

من لزم داره فهو آامن

بقلم :حبيبة غريب

‚اة ا÷م-ي-ع م-ره-ون-ة ب-البقاء
ب -أام -ان ب -ع-ي-دا ع-ن ال-فÒوسس ال-ذي
ي - -ف - -تك ب - -اŸع- -م- -ورة ،م- -ت- -ك- -اث- -را،
لنسصان
متفشصيا ،و منتق Óمن-وبا إ
لنسص -ان .ه -ذا ال -ع -دو ال-ق-ات-ل
إا ¤ا إ
الصصامت الفتاك ،الذي اج Èسصكان
دول العا ⁄على البقاء ‘ منازلهم
 ،وحجر أانفسصهم من باب الوقاية و
ا◊يطة و ا◊ذر  ،وضصعية صصعبة،
وأاوق - -ات ف - -راغ ط - -وي- -ل- -ة ي- -ح- -اول

مؤوسصسصات اختارت مواصصلة النشصاط
عن ُبعد

فرصشة لرفع معدلت اŸقروئية
باسشتغÓل التكنولوجيا

لخبار «الغازي كورونا»
الكث ÒاسصتغÓلها من خÓل تتبعه أ
وارت- -ف- -اع ع- -دد ضص- -ح -اي -اه ،م -ن خ Ó-ل م -نصص -ات ال -ت -واصص -ل
لع Ó-م
الج- -ت- -م- -اع- -ي ،وال -ق -ن -وات ال -فضص -ائ -ي -ة ووسص -ائ -ل ا إ
اıتلفة.
لراء و ردود الفعل ب Úخائف و مسصته ،Îوناقم
تتفرق ا آ
ع -ل -ى ه -ت -ه أاو ت -لك م -ن ال -ق -رارات اŸت -خ-ذة أاو السص-ل-وك-ي-ات
اŸسصجلة ،لتعلو نداءات الكث Òمن اŸثقف Úو رجال العلم
داعية « اŸواطن ÚواŸواطنات للتزام بيوتهم ،و ا◊فاظ
على سصÓمة ا÷ميع من خÓل تطبيق توجيهات النظافة
لشصخاصس و غÒها».
واحÎام اŸسصافة الصصحية ب Úا أ
إاضصافة إا ¤هذه التعليمات و النداءات عمد العديد من
اŸثقف Úإا ¤خلق نقاشصات ومشصاركة مواقع ثقافية تعرضس
رواي -ات وقصصصص -ا وأاشص-ع-ارا Áك-ن –م-ي-ل-ه-ا وتصص-ف-ح-ه-ا ع-ل-ى
«النÎنت « ،و ك -ذا م -واق -ع ع -اŸي -ة ت -ق -دم ع -روضص -ا ف -ن -ي-ة
وح -ف Ó-ت م -وسص -ي -ق -ي -ة Áك-ن مشص-اه-دت-ه-ا ع-ل-ى م-واق-ع-ه-ا ‘

«اليوتوب» و غÒه من» اŸنصصات».
هي مبادرات طيبة تÎجم وعي النخبة و حرصصها على
أاداء ال -دور اŸن -وط ب -ه -ا ‘ ال -ت-ن-وي-ر وال-ت-ث-ق-ي-ف ومسص-اع-دة
اÛتمع ‘ اÙن ،فا◊جر الصصحي قد تهون سصلبياته إاذا ما
وج-د ال-ف-ك-ر ضص-ال-ت-ه ‘ ال-ث-ق-اف-ة  ،وه-ن-ا نشص-ج-ع اŸواط-ن Úو
اŸواطنات على اŸطالعة و تتبع اŸواقع التي تنمي الثقافة
لم-ك-ان ،و
ال -ع -ام -ة و ت -غ -ذي -ه -ا و ‡ارسص -ة ال-ه-واي-ات ق-در ا إ
الشصÎاك ‘ الصصفحات التي تقدم كتبا باÛان أاو الÈامج
ال -ت -ي سص -ط -ره -ا ب -عضس اŸؤوسصسص -ات ال -ث -ق -اف -ي-ة ال-ع-م-وم-ي-ة و
اÿاصصة خدمة للمواطن و ﬁاولة منها الÎفيه عليه و
مسص -اع -دت -ه ع -ل -ى –م -ل ا◊ج -ر الصص -ح -ي و ت-ف-ادي ا◊ج-ر
الفكري.
لخÒة و ا◊يوية أايضصا »:ل
لو ¤وا أ
و تبقى النصصيحة ا أ
تخرجوا إال للضصرورة القصصوى ..ومن لزم داره فهو آامن.

زمن التفك Òخارج الصشندوق
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اŸثقف ‘ زمن ا◊جر الصسحي:

ب Úاإلبداع الشسخصسي واŸشساركة ‘ تنشسيط اŸشسهد الثقا‘ عن بعد
تعيشس البÓد أازمة ا÷ائحة « كورونا وتداعياتها اÿطÒة التي تلزم اŸواطن Úبالبقاء ‘ منازلهم حفاظا على سسÓمتهم وسسÓمة ذويهم .وضسع اسستثنائي وصسعب التحمل لكنه حيوي وصسحي يصسب ‘ فائدة الصسالح العام قبل اÿاصس .حالة اسستثنائية تسستلزم خلق وسسائل للÎفيه والتسسلية لتسساعد الناسس على –مل أاوقات
’عÓم والنخبة ووزارة الثقافة .واقع وقف عنده «الشسعب الثقا‘» ‘ هذا العدد ا÷ديد.
ا◊جر ،مطالب بتوفÒها كل من وسسائل ا إ

الشساعر بغداد سسايح:

الوظيفة واإلبداع ‘ زمن كورونا

الثقافة كانت وما زالت ا◊صسن اŸنيع أامام األزمات

’بداع
ي للذات وليسس للفكر وا إ
^ تعليق النشساطات الثقافية حجر صسح ّ

ي- -رى الشس- -اع- -ر ب- -غ- -داد سس- -اي- -ح ب- -أان
الثقافة كانت وما زالت ا◊صسن اŸنيع
أامام ﬂتلف مشساكل العا ،⁄وبأان واقع
الثقافة واŸثقف اليوم متعدد ‘ ظل
’زم- - -ة الصس- - -ح- - -ي- - -ة ،مشسÒا ‘
ه- - -ذه ا أ
ح- -ديث م- -ع «الشس- -عب» إا ¤أان ت- -ع -ل -ي -ق
ال- -نشس -اط -ات أاصس -ب -ح ضس -رورّي -ا ت -ف -ادي -ا
’ف -راد
’ن -تشس -ار وب -اء «ك -ورون -ا» ب Úا أ
اŸهتم Úبالثقافة والفن ،غ Òأانه أاكد
’ق- -ب- -ال ع- -ل -ى ال -ك -تب واÓÛت
ب- -أان ا إ
م -ت -واصس -ل ،وال -ب-حث ع-ن ج-دي-د ال-ف-ن
متوفر ولوافÎاضسيا من خÓل شسبكات
التواصسل ب Úالعا ،⁄وقال بغداد سسايح
ب -أان ال -ت -ط ّ-ور ي -ف -رضس ع-ل-ى ال-ع-ا ⁄أان
تسستمّر ﬂتلف نشساطاته ع Èمنصسات
أاخرى ومن خÓل أادوات متجددة..

حاورته :هدى بوعطيح
^ الشس -عب :ب -داي -ة ك-ي-ف ه-وواق-ع
’زمة
الثقافة واŸثقف اليوم ‘ ،ظل ا أ
الصسحية التي يشسهدها العا ⁄من جهة
وا÷زائر من جهة أاخرى؟
^^ ب-غ-داد سسايح :إان واق -ع ال-ث-ق-أف-ة
واŸثقف ’بد أان ينطلق من إايجأبية ،إانّ
الثقأفة كأنت ومأ زالت ا◊صسن اŸنيع أامأم
ﬂت -ل -ف مشس -أك -ل ال -ع-أ ،⁄ف-أل-وع-ي ي-ن-تصس-ر
للواقع ح Úينبع من مثقف يسستطيع غرسس
ا◊سس بأŸسسؤووليأت والتفأؤول ‘ ›تمعه،
’ انفصسأم للثقأفة عن واقعهأ فهي “نحه
اŸعرفة والعزÁة ‘ –ّد لكل اŸسستجّدات
السس -ي-ئ-ة ،إان-ن-أ ن-رى واق-ع ال-ث-ق-أف-ة واŸث-ق-ف
متعدد ‘ ظل هذه اأ’زمة الصسحية ،فألواقع
السس -أخ -ر ل-يسس ب-ألضس-رورة م-رت-ب-ط-أ ب-ث-ق-أف-ة
اسس -ت -ه-زاء ب-ل ن-ب-ذا ل-ل-ت-ه-وي-ل ،ك-م-أ أان-ه واق-ع

‘ ال- -وقت ال- -ذي ي- -ع -يشس ال -ع -ا⁄
’خ- -ب- -ار اŸتسس- -ارع- -ة
ع - -ل - -ى وق- -ع ا أ
ا’ن- -تشس -ار ‘ ظ -ل ت -فشس -ي ج -ائ -ح -ة
ك-ورون-ا ال-ع-اŸي-ة اج-ت-م-عت ال-عديد
م -ن وج -ه -ات ن -ظ-ر Ÿث-ق-ف Úوك-ت-اب
وم-ب-دع Úج-زائ-ري Úع-ل-ى أاه-م-ية
اسس-ت-غÓ-ل ه-ذا ال-ظ-رف ‘ اŸط-العة
وال - -ق - -راءة .اع- -ت Èال- -ع- -دي- -د م- -ن
اŸت- -ح- -دث ‘ ÚاŸوضس- -وع أان ا◊ج -ر
الصس -ح -ي اŸف -روضس بسس -بب فÒوسس
’ث -راء
ك -وف -ي-د  19ي -ع -د ف -رصس -ة إ
الفكر من خÓل اŸطالعة وأاكدوا أان
القراءة سستكون أاسسلوبا إايجابيا من
عدة مناح ومسساعدا على اÿروج
من الضسغط السسلبي وجوالتخويف
خÓل هذه اŸرحلة ا◊سساسسة التي
Áر بها العا.⁄

إاÁان كا‘

وأاشسأر البعضس إا ¤أان عدم توفر مكتبة
م -ن ال -ك -تب ال -ورق -ي -ة ب -أل-ب-يت ل-ن ي-ك-ون
حأجزا أامأم الراغب ‘ Úالقراءة ،حيث
أاط -ل -ق ال -ك -ثÒون م -ب-أدرات ع Èوسس-أئ-ل
ال-ت-واصس-ل ا’ج-ت-م-أع-ي ل-ت-بأدل الكتب ‘
صسيغة
«بي يدي أاف» كمأ ” فتح ›موعأت
خ- -أصس -ة وصس -ف -ح -أت ع Èال -ف -يسس ب -وك
للدعوة إا ¤اŸطألعة وتشسجيع وتوجيه
ا÷مهور العأم بعضسه لبعضس على قراءة
إاصسدارات معينة وتقد Ëعنأوين جديدة
تسستحق اإ’طÓع كل حسسب رأايه.

يرتبط بألوقأية دون مبألغة.
^ ما هي نظرتكم لتعليق ﬂتلف
دور ال -ث -ق-اف-ة واŸؤوسسسس-ات ع Èال-وط-ن
ل-نشس-اط-ات-ه-ا الثقافية
وال - -ف - -ن- -ي- -ة إا¤
إاشس- - - -ع- - - -ار آاخ - - -ر
بسس- - - -بب فÒوسس
كورونا؟
^^ ه -ذا دل-ي-ل
آاخر على أان الثقأفة
ل -يسس Ãنشس -آأت -ه -أ و’
Ãؤوسسسس -أت-ه-أ ،ب-ل Ãأ
ت -ب -ع-ث-ه م-ن فْ-ك-ر وفّ-ن
داخ - - - -ل اÛت- - - -م- - - -ع
ان -طÓ-ق-أ م-ن اŸث-ق-ف
ال -واع -ي Ãسس -ؤوول -ي -أت -ه
والفنأن اŸقتدر ،ثم إان
ه- -ذا ال -ت -ع -ل -ي -ق أاصس -ب -ح
ضس-رورّي-أ ت-ف-أديأ ’نتشسأر
ال - - - - - -داء ب Úاأ’ف - - - - - -راد
اŸهتم Úبألثقأفة والفن،
ل-كّ-ن ه-ذا ’ ي-ع-ن-ي ت-ع-ل-يق
ال-نشس-أط-أت ال-ث-ق-أف-ية التي
Œد واق -ع -ه -أ ع Èوسس -أئ-ل
أاخرى ،فأإ’قبأل على الكتب
واÓÛت م - - - -ت- - - -واصس- - - -ل،
وال -ب -حث ع -ن ج -دي -د ال -ف-ن
م- -ت- -وف -ر ول -وافÎاضس -ي -أ م -ن
خÓ-ل شس-ب-ك-أت ال-ت-واصسل بÚ
العأ ،⁄فألتطّور يفرضس على
ال- -ع- -أ ⁄أان تسس -ت -م ّ-ر ﬂت -ل -ف
نشس -أط -أت -ه ع Èم -نصس-أت أاخ-رى وم-ن خÓ-ل
أادوات متجددة.
^ هل هذا يعني أانكم تعملون على

ال-ت-واصس-ل م-ع ق-رائ-ك-م ،أاوÁك-ن ال-ق-ول
أانكم أانتم أايضسا ‘ عطلة مؤوقتة؟
^^

إان ال- - -ت- - -واصس- - -ل ضس- - -روري
ف -ه -واŸشس -ج -ع ع -ل -ى ال-تÓ-ح-م ‘ ،اأ’وق-أت
ال-عصس-ي-ب-ة ’ب-د م-ن ت-آأل-ف وت-ك-أث-ف ي-ب-ن-ي-همأ
اŸثقف على أاسسسس ثقأفة التواصسل ،صسحيح
أان هنأك العطل اŸؤوقتة التي تطّوق وُتقلّصس

مسسأحة التواصسل الفعلي ،لكن هذا ’ يعني
ا’ن- -ع -زال ‘ ب -رج ع -أج ّ-ي
ب- -ع- -ي -دا ع -ن ا’نشس -غ -أ’ت
ال -ي -وم -ي -ة ،إا‰أ ه -وح-ج-ر
صس - -ح ّ- -ي ل- -ل- -ذات ول- -يسس
ح - -ج - -را ل- -ت- -ب- -أدل اآ’راء
ووجهأت النظر ،مأ يهم
ل -يسس ال -ت -واصس-ل ‘ ح-د
ذات- -ه ب -ل ف -ح -واه ورؤواه
والسس-ي-أق-أت ال-تي يكون
ع - -ل - -ي - -ه - -أ ،ل- -ذا وجب
اغ - - -ت- - -ن- - -أم ت- - -واج- - -د
ال- - - - -ت- - - - -واصس - - - -ل عÈ
ال-ت-ك-ن-ول-وج-يأ ‘ رفع
اŸع - - - -ن - - - -وي - - - -أت ’
إاح-ب-أط-ه-أ ،ف-أأ’صس-ل
ترك الÎهيب.
وكيف
^
Áك-ن ‘ ن-ظ-رك
للتكنولوجيا
ا◊دي - - -ث - - -ة أان
ت- -خ- -ل -ق راب -ط -ا
م- - -ت- - -ي- - -ن - -ا بÚ
الكاتب
أاوالشساعر
والقارئ..
وكيف لها أان
Œعل
’زمات؟
الثقافة تسستمر ‘ ظل ا أ
^^ إاّن وجود التكنولوجيأ ا◊ديثة ليسس
كأفيأ ÿلق الرابط ب ÚاŸبدع واŸتلقي مأ
 ⁄ي -قÎن ذاك ب -أسس -أل -يب م -ب -ت -ك-رة ،أاقصس-د
ب-أأ’سس-ل-وب ه-ن-أ ت-ف-ع-ي-ل ال-ت-واصس-ل م-ع اآ’خر
بإأشسراكه ‘ العملية الثقأفية ’ التثقيفية،

ذلك أان الثقأفأت موجودة ومتعددة ،مأ يجب
ف -ع ’ Ó-سس -ت -م-رار ال-ث-ق-أف-ة ‘ ظ-ل اأ’زم-أت
هوذاك التثأقف الذي يتنأسسل ع ÈتÓقح
ال-ث-ق-أف-أت اıت-ل-ف-ة ،ف-أل-عجز الذي يصسيب
ا’ن- -ت- -ق- -أل وال- -ت- -ن -ق -ل ت -ع -وضس -ه ال -وسس -أئ -ط
اإ’ل-كÎون-ي-ة واŸع-ل-وم-أت-ي-ة ع Èت-ك-ن-ول-وج-يأ
ت -ت -ط -ور ت -واصس -ل ّ-ي-أ ،وم-ن ه-ن-أ وجب خ-وضس
م -ع -أرك م -ن ن -وع آاخ -ر أام -أم اأ’زم -أت ال-ت-ي
تصسيب البشسرية.
’زم- -ة ال- -ت- -ي “ر ب -ه -ا ال -ب Ó-د
^ ا أ
بحاجة كبÒة إا ¤التوعية ..هل ترى
ب- -أان اŸث- -ق- -ف ا÷زائ- -ري ل -عب دوره ‘
هذا ا÷انب؟
^^ اŸث -ق -ف ا÷زائ -رّي ل -يسس ل-ه أادوار
يلعبهأ إا’ ‘ الهأمشس الضسيق من ›تمعه،
ذلك أان اأ’دوار ك- - -ل- - -ه - -أ ُت - -ل - -عب ‘ اÛأل
السسيأسسي ،لهذا أاوجد اŸثقف حضسورا له ‘
منأبر أاخرى بعيدا عن الثقأفة التي يؤومن
ب -أن -تصس -أرات -ه -أ ،إان م -ث -ق-ف ال-ي-وم م-وق-ن أان
جهوده لن يكون لهأ اأ’ثر اÙمود مأ ⁄
يرتبط ذلك بسسلطة ،لذلك هويلعب دوره عÈ
منأصسب وظيفية دون حصسر ذاك الدور ‘
ﬁيط التثأقف الذي يشستغل عليه ،فأŸثقف
داخل دائرة اأ’زمة هومثقف مهنة ’ مثقف
ف -ك -رة وت -ف -لسس -ف ،ل -ه -ذا أاق -ول أان اŸث -ق-ف
ال- -ط- -ب- -يب واŸث- -ق- -ف اأ’سس- -ت- -أذ واŸث- -ق -ف
الشسرطي وغÒهم هم صُسّنأع الدور.

فرصسة لرفع معدلت اŸقروئية باسستغÓل التكنولوجيا
و‘ إاط - -أر ن - -ق - -أشس «الشس - -عب» ح- -ول
اŸوضسوع ذكر الشسأعر عمر قبشسي أان
اأ’زمة تولد الهمم ،ليكن منطلقنأ من
ه -ن-أ ،ل-ن-ث-بت ل-ل-ع-أ ⁄ب-أن وع-ي-ن-أ نصس-ن-ع-ه
Óج-ي-أل
ب -أن -فسس -ن -أ ل -ن -أ ول  -أ
الصس -أع -دة ،وأان -ن-أ ق-أدرون
على اسستغÓل كل الفرصس
‘ ال - -يسس - -ر وال- -عسس- -ر‘ ،
ال sسس- - - -راء والsضس- - - -راءÃ ،أ
ي- -خ- -دم ›ت- -م- -ع- -ن -أ وأان
‚عل من اأ’زمة بل و‘
أاوuج ح - -أ’ت - -ه - -أ uﬁرك - -أ
إايجأبيأ ومُح uصسنأ لنأ من
ك- - - - -ل اıأط - - - -ر وأاداة
Óنتأج.
ل إ
أاوضس- - -ح اŸت - -ح - -دث
ب - -أن- -ه ق- -د يسس- -ت- -غ- -رب
البعضس فيتسسأءل :كيف
لنأ أان ننتج ‘ ظل اأ’زمة؟ وهوسسؤوال
مشسروع ،غ Òأان اإ’جأبة عليه ،سستكون
فيمأ يلي:
إان اأ’زمة الّراهنة التي انتجهأ وبأء
ك -ورون -أ اŸسس -ت -ج-د وال-ذي أاصس-ب-ح ي-ؤورق
العأ ⁄بأسسره ،وتطّوره اŸتسسأرع والذي
ح ّ-ت -م ع -ل -ى ا÷م -ي -ع ات -خ-أذ اإ’ج-راءات
ال -وق -أئ -ي-ة الÓّ-زم-ة ل-ل-ح-د م-ن ان-تشس-أره،

ومنهأ مأ يعرف بأ◊جر ال uصسحي الذاتي،
أاي ال -ت -زام ال-ن-أسس ب-أل-ب-ق-أء ‘ م-ن-أزل-ه-م
وا’م-ت-ن-أع ع-ن ال-ت-ن-قÓ-ت وال-ت-ج-م-ع-أت،
وه -ووإان ك -أن إاج -راًء وق -أئ -ي-أ ق-د ي-زع-ج
ال -ك -ث ،Òإاّ’ أان -ن-ي أاراه ف-رصس-ة ث-م-ي-ن-ة ’

ت -ع ّ-وضس ،إاذ ع -ل -ي-ن-أ
اسس- -ت- -غ Ó-ل -ه -أ أاحسس -ن اسس -ت -غ Ó-ل ،وذلك
ب -أل -تشس -ج -ي -ع ع -ل -ى ال -ق-راءة واŸط-أل-ع-ة
اŸن- -زل- -ي- -ة وال- -ت- -ف- -رغ لصس -ق -ل ﬂت -ل -ف
اŸواهب واكتسسأب اŸهأرات.
واضس- -أف اŸت- -ح- -دث ق- -أئ « : Ó- -وإاÊ
شسخصسيأ أادعوﬂتلف فئأت اÛتمع كل
على قدر علمه وثقأفته ’سستغÓل هذا

ال -وضس -ع اي -ج -أب -ي -أ ،ب -حث ا÷م -ي-ع ع-ل-ى
ا’ن- -ك- -ب- -أب ع- -ل- -ى اŸط- -أل- -ع -ة و–سسÚ
مسستواهم العلمي والثقأ‘ كمأ أادعوكل
أاصسحأب اŸواهب الفنية ’سستثمأر هذه
ال- - -ف- - -رصس- - -ة ‘ اŸزي - -د م - -ن اإ’ن - -ت - -أج
واسس-ت-خ-دام ف-ن-ون-ه-م ‘ ال-ت-وعية
أايضسأ».
وب -ه -ذا ن -ك -ون -ك-م-أ
أاشس -أر -ق-د صس-ن-ع-ن-أ م-ن
رحم اأ’زمة هّمة عألية
ن- - -داوي ب- - -ه - -أ ك - -ل داء،
Óنتأج الذاتي،
وُمحّركأ ل إ
بدل الهلع الذي يصسأحبه
اÿم- -ول ف- -ن- -زي- -د ع- -ل -ى
اŸرضس م -رضس -أ آاخ -ر ق-د
يَدuمر أاُسسرنأ من حيث ’
ن -ح -تسسب ل -ذلك «ف -ل -ن-ك-ن
على قدر اŸسسؤوولية وعلى
درج -ة ع -أل-ي-ة م-ن ال-وع-ي،
ولنجعل من الداء مأّدة لصسنع اّلدواء».
م -ن ج -ه -ت -ه الشس-أع-ر ﬁم-د اأ’خضس-ر
سس -ع -داوي أاك -د أان -ه أام -أم ه -ذا ال -ظ -رف
ال- -عصس- -يب ن- -دع- -وأان- -فسس- -ن- -أ وغÒن -أ إا¤
ا’لتزام بكل التعليمأت الطبية التي دعأ
إال -ي -ه -أ أاه -ل ا’خ -تصس-أصس وع-ل-ى رأاسس-ه-أ
ا’ل -ت -زام ب-أŸك-وث ‘ ال-ب-يت ك-م-أ ي-جب

مؤوسسسسات اختارت مواصسلة النشساط عن ُبعد

ع -ل -ي-ن-أ شس-غ-ل أاوق-أت-ن-أ ب-ت-ع-زي-ز ال-رواب-ط
اأ’سس - -ري - -ة م- -ن خÓ- -ل ›ألسس- -ة أاف- -راد
اأ’سس - -رة وﬁأول- -ة ت- -ب- -دي- -د ﬂأوف- -ه- -م
وت -خ-ف-ي-ف الضس-غ-ط ال-ذي ي-ع-يشس-ون-ه م-ن
توارد اأ’خبأر بأŸطألعة وحبذا لوتكون
‘ موضسوعأت مشسوقة مثل مأ له عÓقة
ب-أنشس-غ-أ’ت السس-أع-ة واŸرت-ب-ك-ة شس-روط
ال- -ن- -ظ- -أف -ة وال -غ -ذاء الصس -ح -ي وا÷ه -أز
اŸنأعي وغÒهأ.
Áك- -ن ك- -ذلك ت -دريب الصس -غ -أر ع -ل -ى
اÿصسوصس على قراءة القصسصس وتوسسيع
م -درك -أت -ه -م وك-ذا ت-ع-ل-ي-م-ه-م أاداء ب-عضس
الواجبأت الدينية ومراجعة مأ يحفظونه
من سسور القرآان ،بأإ’ضسأفة إا‡ ¤أرسسة
بعضس التمأرين الريأضسية ومن اŸهم أان
نتحدث ‘ ‡ثل هذا الظرف عن تنظيم
أاوق -أت مشس -أه -دة ال -ت-ل-ف-زي-ون خصس-وصس-أ
للصسغأر Ãأ أانهم ‘ عطلة داخل اŸنأزل
ووقت الفراغ كب.Ò

ال - -ذي ’ يسس - -ت- -ط- -ع
كتأبة جملة مفيدة من
خ -ي -أل -ه ،ي -ح-ق ل-ه اسس-م
اŸغÎب ...أ’ن الكتأبة
وطن  .فأ◊روف مثل
الصس -خ -ور ك -ل-م-أ أازحت
واح -دة م -ن-ه-أ اتضس-حت
لك معأ ⁄طريقك.
إان ا÷زائ - -ر ال- -ي- -وم
ت -ع-يشس ح-أل-ة اسس-ت-ن-ف-أر
ك-ب-أق-ي دول اŸع-م-ورة،
م- - -ن فÒوسس ك - -ورون - -أ
ال - - - - - -ذي ’ ي - - - - - -عÎف
بأ◊دود و’ Áيز بÚ
اأ’ج - -ن- -أسس ال- -بشس- -ري- -ة
.واŸواط - - - -ن ع- - - -ل- - - -ى
اختÓف أاطيأفه يعيشس ظرفأ طأرئأ ،يقتضسي منه ا◊يطة
وا◊ذر مع تكأتف ا÷هود لتجأوز هذه اŸرحلة الراهنة
بسسÓم .فإأذا كأن ا◊د من ا◊ريأت يعتÈه البعضس تدخÓ
صسأرخأ ،فلمأ ’ نعتÈه وقأية ،وتنظيمأ ◊مأية اŸواطن،Ú
وتسسهي Óلعمل منسسق مع أاجهزة أاخرى تسسهر على راحة هذا
اŸواطن ...كمأ نعتÈه أايضسأ سسلوكأ حضسأريأ خوفأ على
صسحة ا÷ميع؛ وهنأ أاشس Òإا ¤النخبة اŸثقفة والفأعلة ‘
اÛتمع ،أان تلعب دورهأ ‘ التعأون وتضسأفر ا÷هود..
لقد عودنأ الشسعب ا÷زائري ،أان اأ’زمأت هي من تلد
الهمم ،وسسيكون إان شسأء الله ضسمن مصسأف الشسعوب التي
–Îم نفسسهأ وتخأف على مسستقبل أابنأئهأŸ .أ ’ ننتهز هذا
الوضسع ‘ خلق فضسأءات للمطألعة ،بدل اŸقأهي وقأعأت
اأ’لعأب التي تعرضس صسحتنأ للخطر ،فنجعلهأ عأدة حميدة
ب Úأاب -ن-أئ-ن-أ وي-ق-ت-دي ب-ه-أ أاج-ي-أل-ن-أ .ف-ي-وم-ي ال-ذي Áر دون
مطألعةÁ ’ ،كن حسسأبه ‘ سسجل العمر ...مسسته Óبذلك
قراءة القرآان الكر ،Ëوالكتب الورقية سسواء كأنت ‘ البيت
أاوبألعمل ،أاثنأء أاوقأت الراحة .
وا◊رصس كل ا◊رصس على –قيق واجبأتنأ اŒأه اŸهنة
ومسسؤووليأت ﬂتلفة .فنحن اآ’ن أامأم واقع ورهأنأت و–دي
يعيشسهأ رجل ا◊مأية اŸدنية ،وهذا ‘ التعأمل اŸبأشسر مع
أاي حألة لقدر الله.
بعد التكوين أا’سستعجأ‹ واإ’مكأنأت اŸتأحة واŸتوفرة،
’سستعأب أاي خطر ﬁدق والبقأء يقظ ،Úفشسعأرنأ « اإ’نقأذ
أاواŸوت» ورغم كل هذا أاحأول أان أالتحق Ãصسأف الذين
سسبقونأ ،أ’ن الكتأبة واŸطألعة أاعتÈهأ جزءا مني  .و‘
اأ’خ Òفإأن الكتأبأت الرائعة  ⁄يحن وقتهأ بعد ،حفظ الله
لنأ وطننأ العزيز واÛد واÿلود لشسهدائنأ اأ’برار.
«كنت موظفأ حكوميأ ‘ الصسبأح وكأتبأ ‘ اŸسسأء «.....
‚يب ﬁفوظ....
«من يريد اختصسأر معرفة أاسسمى معأ Êاإ’نسسأنية ،لبد أان
Áر من بأب اأ’دب وا◊مأية اŸدنية».
فأأ’ول هوالروح وأامأ البأب الثأ ÊهواŸمأرسسة الفعلية
Óنسسأنية».
ل إ
’ غرابة ‘ وجود الكث Òمن كبأر الكتأب واأ’دبأء الذين
تركوا بصسمأتهم ‘ عأ ⁄اأ’دب ،وكأنوا يشسغلون وظأئف
ﬂت- -ل- -ف- -ة...م- -رورا ب -أديب ال -فضس -ي -ل -ة مصس -ط -ف -ى ل -ط -ف -ي
ي مسسؤووليأت ﬂتلفة ‘ عدة وزارات؛
اŸنفلوطي ،الذي وُل ّ
ومن منأ  ⁄تأثر فيه سسلسسلة النظرات والعÈات ؟
إا ¤ال -روائ -ي ‚يب ﬁف -وظ واŸن -أصسب ال-ت-ي ت-ق-ل-ده-أ،
وآاخرهأ رئيسس ›لسس إادارة اŸؤوسسسسة العأمة للسسينمأ .
أامأ بألعراق اللواء الركن ﬁمود شسيت خطأب الذي كأن
’ يسس Òإا’ Ãصسأحبة الكتأب  .وصسو’ إا ¤ا÷زائر مع
ال -روائ -ي ي -أسس -م -ي -ن -ة خضس -را ،وال -ذي ك -أن يشس -غ -ل وظ -ي -ف -ة
بأŸؤوسسسسة العسسكرية حيث صسرح ‘ يوم مأ Ÿوقع العÚ
اإ’خبأرية قأئ « Óاسستعملت اسسم زوجتي (يأسسمينة خضسرا)
كنوع من ا’عÎاف بأ÷ميل للمرأاة التي سسأندتني وشسجعتني
‘ مشسواري».
و’ أانسسى أاحد رواد الرواية ا÷زائرية وموظفي سسلك
الشسرطة برتبة عميد أاول ،اأ’ديب والقأصس فنأوي زاغر وأانأ
بصسدد قراءة كل أاعمأله .من خÓل هذه اŸقتطفأت ‘
السس Òالذاتية ،وخأصسة للذين كتبوا أاسسمأءهم بحروف ذهبية
وأا“ن -ى أان أاح -ذوح-ذوه-م ،ب-ك-ت-أب-ة اسس-م-ي ‘ سس-ج-ل ت-أري-خ
ا◊مأية اŸدنية كأول روائي ‘ هذا السسلك النبيل الذي
يتنفسس اإ’نسسأنية ،بعد صسدور روايتي اأ’و ¤التي مأزالت ⁄
تر النورŸ ،شسأركتهأ بإأحدى اŸسسأبقأت الدولية ‘ الرواية
العربية.

بقلم الكاتب رحوششرقي

زمن التفك Òخارج الصسندوق

حالة اسستثنائية يشسهدها العا ،⁄جّراء اسستشسراء فÒوسس كورونا اŸسستجّد ،الذي تسسبب ‘ تعليق النشساطات الثقافية والفنية ‘ العديد من أانحاء اŸعمورة .وْ– ⁄د
Óسسف ،عن هذه ا◊الة ،إا’ أان مؤوسسسسات ثقافية كثÒة  ⁄تتوقف عن النشساط ،وارتأات الذهاب إا ¤جمهورها ،ما دام جمهورها عاجزا عن اÛيء إاليها .ارتأاينا،
بÓدنا ،ل أ
‘ هذا اŸقال ،أان نسسلّط الضسوء على أامثلة ميدانية ،على غرار برنامج اŸركز الوطني للسسينما والسسمعي البصسري ،واŸسسرح الوطني ا÷زائري ،إا ¤جانب ا’سستئناسس
بالتجارب العربية ‘ هذا اÛال.
‘ الوقت الذي يرى فيه كثÒون الوضسع ا◊ا‹ أازمة وصسدمة طالت البشسرية ،وتدفعهم إا ¤التخلي عن غذاء الفكر ،والÎكيز فقط على غذاء ا÷سسد ،يرى البعضس
’نسسانية.
’خر أان هذا الوضسع ا’سستثنائي ’ ينفي ضسرورة أان تواصسل الثقافة مهمتها ا◊ضسارية وا إ
ا آ

أاسشامة إافراح

شسويحي« :السسينما للجميع»
اع -ت-م-د اŸرك-ز ال-وط-ن-ي ل-لسس-ي-ن-م-أ
والسسمعي البصسري برنأ›أ ثقأفيأ عن
ُب -ع -د ،وه -وال -ذي اع-ت-أد ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م
ال - -ن - -دوات وال - -ت - -ك- -رÁأت ‘ م- -ق- -ره
ال- - -رئ- - -يسس- - -ي ،وق- - -واف- - -ل ال - -ع - -روضس
السس- -ي- -ن- -م- -أئ- -ي- -ة ال- -ت -ي Œوب الÎاب
الوطني ،إا’ أان الظرف اÿأصس الذي
تعرفه البÓد حأليأ دفع إا ¤التفك‘ Ò
طرق بديلة للنشسأط الثقأ‘.
و‘ هذا الصسدد ،اقÎبنأ من مدير
اŸركز مراد شسويحي ،الذي أاكد لنأ،
‘ تصس - -ري - -ح خّصس ب - -ه «الشس- -عب» ،أان
«الهدف من هذا الÈنأمج ا’فÎاضسي
تعريف Ãهأم اŸركز وأايضسأ إايصسأل
ال-نشس-أط-أت ال-ف-ن-ي-ة والسس-ي-ن-م-أئية لكل
شس -رائ -ح اÛت -م -ع ع -أم -ة واŸه-ت-مÚ
بأÛأل السسينمأئي خأصسة» ،وهومأ
يكتسسب أاهمية أاك ‘ Èهذا الظرف
ا’سستثنأئي.
ث أافÓم
أامأ عن سسؤوالنأ اŸتعلق بب ّ
سس -ي -ن -م -أئ -ي -ة ع -ل-ى الشس-أب-ك-ة ،أاج-أب-ن-أ
شسويحي بأن هذا اأ’مر من اŸقرر أان
يكون كل يوم إاثن Úوأاربعأء.
من جهة أاخرى ،حّدثنأ شسويحي عن
ت-ن-ظ-ي-م أاي-أم ال-ف-ي-ل-م ال-قصس Òاÿأصسة
بألهواة ،وهذا النشسأط هوعبأرة عن
مسسأبقة يعتزم اŸركز تنظيمهأ ابتداء
من اأ’سسبوع اŸقبل .أامأ الندوات التي
” إادراجهأ ضسمن الÈنأمج ،فسستكون
خ- - -أضس- - -ع- - -ة إا ¤ظ - -روف الضس - -ي - -وف
اŸعني.Ú
وبعد عرضس ا◊صسيلة العأمة لنأدي
السسينمأ اÿأصس بأŸركز ،وذلك أاول
أامسس السس- -بت ،ث- -م ع- -رضس روب- -ورت -أج
خ- - -أصس ع- - -ن اŸرك- - -ز أامسس اأ’ح - -د،
وكÓ-ه-م-أ ع-ل-ى صس-ف-ح-ة ال-ف-أيسس-ب-وك،

ينتظر ظهر اليوم على السسأعة الثأنية
زوا’ ع-رضس ال-ف-ي-ل-م ال-وث-أئ-ق-ي «ن-أقل
اأ’ح Ó-م» ،اŸن -ت -ج ‘ إاط-أر ت-ظ-أه-رة
ا÷زائ -ر ع -أصس-م-ة ال-ث-ق-أف-ة ال-ع-رب-ي-ة،
وال -ذي يصس -ور م -ه -أم ونشس-أط ع-أرضس
اأ’فÓم السسينمأئية.
أامأ يوم غد الثÓثأء ،فسسيتم بث
روب- - -ورت- - -أج ع- - -ن م - -ه - -أم اŸف - -تشسÚ
السس-ي-ن-م-أئ-ي Úال-ت-أب-ع Úل-ل-م-ركز ،فيمأ
ُي-ع-رضس م-ق-ط-ع م-ن ال-ف-ي-ل-م ال-وث-أئقي
«دار ا◊ديث» اŸنتج ‘ إاطأر تلمسسأن
ع -أصس-م-ة ال-ث-ق-أف-ة اإ’سسÓ-م-ي-ة .وت-بّث
هذه اŸواد السسمعية البصسرية جميعهأ
ع- -ل -ى السس -أع -ة ال -ث -أن -ي -ة زوا’ ،ع -ل -ى
الفأيسسبوك أاواليوتيوب أاواإ’ثن Úمعأ،
على أان يكشسف اŸركز يوم اÿميسس
عن برنأمج اأ’سسبوع اŸقبل.

الفن الرابع ‘ ..اŸوعد
Á ⁄نع تأجيل اأ’نشسطة الثقأفية
إا ¤أاجل غ Òمسسمى ،اŸسسرح الوطني
ا÷زائري ﬁيي الدين بشستأرزي من
م -واصس -ل -ة نشس -أط-ه ،ح-يث ارت-أت ه-ذه
اŸؤوسسسسة الثقأفية اعتمأد البث على
الشس- -أب- -ك- -ة ‘ ب- -رن- -أ›ه- -أ ال- -ث- -ق -أ‘
التفأعلي ‘ ›أل الفن الرابع ،مأ
يتيح ا’سستمتأع بأإ’بداعأت الركحية
دون التنقل إا ¤اŸسسرح.
ويقÎح اŸسسرح الوطني ا÷زائري
على قنأته ‘ يوتيوب عروضسأ يومية
Óطفأل،
للمسسرح وا◊كواتي موجهة ل أ
من السسأعة العأشسرة والنصسف صسبأحأ
إا ¤منتصسف النهأر ،أامأ من السسأعة
ث
السسأدسسة مسسأًء إا ¤الثأمنة لي ،Óفُتب ّ
ع -روضس مسس -رح-ي-ة ل-ل-ك-ب-أر م-ن إان-ت-أج
اŸسسرح الوطني ،بينمأ Áكن للجمهور
ال -دخ -ول إا ¤صس -ف -ح -ة ال -ف -أيسس -ب-وك،
Ÿت -أب -ع -ة «م -ن -ت -دى اŸسس-رح ال-وط-ن-ي
ا÷زائ- -ري» ،وه- -وم -وع -د ي -وم -ي م -ن
ال -ت -أسس -ع -ة إا ¤ال -ع -أشس -رة ل -ي ،Ó-ي-ف-ت-ح

رأاي مثقف
ذك -ر ال -ت  -أري -خ اŸن -ظ-ور وسس-واه ،اأن
للنخبة اŸثقفة بأع طويل ‘ –ريك الطأقأت
ال -ك -أم -ن-ة ل-لشس-ع-وب ،م-ن خÓ-ل ُحَ-زم وم-وج-أت
الوعي اŸتواصسلة ،التي تزجهأ ‘ عقول النأسس
البسسطأء وغÒهم ،لذا ُينظر ا ¤اŸثقف ،على
اأن- -ه مسس- -وؤول ف- -ك- -ري م- -ب- -دئ -يÁ ،ه -د السس -ب -ل
الصسحيحة لشسرائح الشسعب ا’خرى ،لكي تواصسل
سسÒه - -أ ‘ اŸسس - -أرات الصس - -ح - -ي - -ح - -ة ،وه- -ذه
مسسوؤولية اأسسأسسية للمثقف كونه اإنسسأنأ ريأديأ.
مأ لبثنأ اأن صسأرت اأخبأر فأيروسس كورونأ
“Óأ ال- -دن- -ي- -أ وُت- -شس -غ -ل ال -ع -أ ،⁄وط -أل ت  -أثÒ
الصس - -دم - -ة ج - -م - -ي- -ع اŸراف- -ق ا’إق- -تصس- -أدي- -ة
والسس-ي-أح-ي-ة وال-ث-ق-أفية والريأضسية والتعليمية،
ومن اŸعلوم ب أن sهذا الوضسع ينعك ُسس سسلبًأ
ع -ل -ى اŸسس -ت -وى ال -ن -فسس -ي ل -دى ا’أف-راد وق-د
ت -ت -خ -ب -ط ا◊ك -وم-أُت ‘ ال-ق-ي-أم ب-أ’إج-راءات
ال Ó-زم -ة ع -ل -ى اأك -م -ل وج -ه .وه -ن -أ ي -أت-ي دور
اŸثقف اŸعألِج ب أن ينقل اإ ¤العقل البسسيط

ل -ل -ن -ق-أشس م-ع اŸم-أرسس ÚواŸت-أب-عÚ
والنقأد
والبأحث،Ú
وذلك «ل-ل-وقوف
ب-ك-ل م-وضس-وعية
ع- - -ن - -د م - -راك - -ز
الثقل
وا’سستدراك التي
ل - -ه - -أ ال- -فضس- -ل ‘
ال -ف -رج -ة واŸت -ع-ة
ا÷م- - -أل- - -ي - -ة ،وإا¤
م -راف -ق -ة م-ن-ظ-وم-ة
العروضس اŸسسرحية
أ’ج- - - - - - -ل إاضس- - - - - - -أءة
ا÷مألية التي تأسسسس
ع- - -ل- - -ي- - -ه- - -أ اŸسس - -رح
ا÷زائ - -ري م - -أضس - -ي - -أ
وح- -أضس- -را ،م -ن خ Ó-ل
إاعطأء الفرصسة للجميع
إ’بداء آارائهم وقراءاتهم
ح - - - - -ول ذلك م - - - - -راعÚ
اŸوضسوعية ‘ الطرح».
وإا ¤ج- -أنب ت- -ن- -ظ- -ي- -م
مسسأبقة الكتأبة اŸسسرحية
اŸف -ت -وح-ة ل-ف-ئ-ة اأ’ط-ف-أل
من سسن  06إا 16 ¤سسنة،
ح-ول م-وضس-وع «ال-وق-أي-ة من
فÒوسس ك- - -ورون - -أ» ،ع - -م - -ل اŸسس - -رح
الوطني على نشسر فيديوهأت توعوية
قصسÒة لفنأن Úمسسرحي ،Úتهدف إا¤
ث ال - -ن - -أسس ع - -ل - -ى ت - -وّخ - -ي ا◊ذر
ح ّ
واŸكوث ‘ البيت قدر اإ’مكأن ،من
أاجل ﬁأصسرة فأشسية فÒوسس كورونأ.

الكي :ÊÓفرصسة لÔتقي
بثقافتنا وذوقنا
ليسس هذا واقع ا÷زائر فحسسب،
ب -ل ه -ي رؤوي -ة اع -ت -م -ده -أ ال-ع-أ ⁄م-ن
حولنأ ،منذ بدايأت ا◊جر الصسحي ‘
الكث Òمن الدول التي طألتهأ شسأرية

فÒوسس
ك- -ورون- -أ اŸسس -ت -ج -د .ح -يث ÷أت
موؤسسسسأت ثقأفية إا ¤بث نشسأطأتهأ
ع -ن ُب -ع -د ،وان -ت -ق-لت م-ه-رج-أن-أت إا¤
الواقع ا’فÎاضسي ،وفتحت منصسأت
ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ع-أŸي-ة (م-نصس-ة «ك-ورسسÒا»
الشسهÒة على سسبيل الذكر ’ ا◊صسر)
أاب-واب-ه-أ ل-ت-ق-دم دورات ت-ك-وي-نية عألية
اŸسستوى ›أنأ.
وم-ن أاج-ل ا’سس-ت-ئ-ن-أسس ب-أم-ث-لة من
ه -ذا ال -ق -ب -ي -ل ‘ اŸن-ط-ق-ة ال-ع-رب-ي-ة،
اسس- -تصس- -ل- -ن- -أ ب- -ألصس- -ح- -أ‘ وال- -ن- -أق- -د
السس- -ي- -ن- -م- -أئ- -ي اŸصس- -ري مصس -ط -ف -ى
الكي ،ÊÓالذي توّقع أان تغيب اأ’عمأل
ال -درام -ي -ة وا◊ف Ó-ت وال -ن-دوات ع-ن
شسهر رمضسأن الفضسيل الداخل ،وهذا

م - -أ دف - -ع ع - -ددا م - -ن ال - -ف - -أع- -لÚ
ال- -ث -ق -أف -ي ‘ Úج -م -ه -وري -ة مصس -ر
العربية ،مثلهم مثل نظرائهم ‘
ع -دي -د دزل ال -ع -أ ،⁄إا ¤ال-ت-ف-كÒ
خ- -أرج الصس- -ن- -دوق وال -ب -حث ع -ن
أافكأر جديدة على الشسأبكة.
وأاعطى الكي ‘ ،ÊÓحديثه
لـ»الشسعب» ،مثأ’ بحفل غنأئي
ل- -ل- -ف- -رق- -ة اŸصس- -ري- -ة «مسس- -أر
ث ا÷معة اŸأضسية
إاجبأري» ب ّ
على النت على صسفحة الفرقة
وق -ن -أت-ه-أ ع-ل-ى ي-وت-ي-وب ،أام-أ
اŸطرب تأمر عأشسور فأعلن
ع-ن ق-ي-أم-ه ب-نشس-أط-أت ع-لى
الشس -أب -ك -ة ،وي -ت -ع -ل -ق اأ’م -ر
ب-ح-ف-ل م-ب-أشس-ر ع-ل-ى ق-نأته
اÿأصسة على يوتيوب .أامأ
اıرج ﬁم -د سس -ع-دون،
أاح -د م -ؤوسسسس-ي م-ه-رج-أن
اإ’سس- -ك- -ن -دري -ة ل -ل -ف -ي -ل -م
ال - - - -قصس ،Òب - - - -إأطÓ- - - -ق
ه- -أشس- -ت- -أغ ي- -حث ع -ل -ى
اŸك- - - -وث ‘ ال - - -ب - - -يت
وا’سس-ت-م-ت-أع Ãشسأهدة
أاف Ó- -م قصسÒة ق- -دÁة
أاوح-دي-ث-ة ي-وف-ره-أ ه-ذا اُŸخ-رج على
حسسأبه .وهنأك أايضسأ مبأدرة «الدخول
›أنأ» وهو›موعة على الفيسسبوك
تضسمّ ›موعة من ا◊ّكأئ Úالعرب،
وت - -قÎح ت - -دري - -ب - -أت ع - -ل - -ى ا◊ك- -ي
وفيديوهأت .كل هذه اŸبأدرات ،إا¤
جأنب القراءة واŸطألعة ،ترمي إا¤
الÎفيه وتسسهيل واقع ا◊جر الذاتي
ا’ختيأري ،بل والتحضسŸ Òرحلة قد
تأتي هي ا◊جر اإ’جبأري .وخلصس
ال -ك -ي  ÊÓ-إا ¤أان ا◊ج -ر ال -ذات-ي ق-د
يكون «فرصسة لÔتقي بثقأفتنأ وفننأ
وذائ-ق-ت-ن-أ ا÷م-أل-ي-ةÃ ،شس-أه-دة أافÓم
ج-م-ي-ل-ة وت-ن-ظ-ي-ف أاسس-مأعنأ وأابصسأرنأ
من الشسوائب التي سسبق واأن تعرضسنأ
إاليهأ خÓل كل الفÎة اŸأضسية».

اŸثقف مطالب باŸسساعدة ‘ التحسسيسس والتوعية
ويبِلغه ،بصسورٍة مبأشسرة اأوغ Òمبأشسرة ،مبأدئ
م -ع -ي -ن -ة ،م -ن شس  -أن -ه -أ ت -بسس -ي -ط ا’أوضس-أع .اإن
مسسأعدة ا’نسسأن ‘ التعtرف على –ريفأته
وتصس -ح-ي-ح-ه-أ ه-ي ع-م-ل-يٌ-ة ت-ت-ط-لب اسس-ت-خ-دام
مبأدئَ اإبسستمولوجيةٍ معينة.
اإن توفر وسسأئط التواصسل ا’جتمأعي من
شس أنه اأن يلعب دورا فعأ’ يسستعمله اŸثقف،
اأو’ ‘ تبسسيط ا’أمور بنأء على القول «ليسست
ا’أشسيأء مأ يكرُب النأسس ولكن اأفكأرهم عن
ا’أشس -ي -أء» ك-م-أ ي-ق-ول اإب-ك-ت-ي-ت-وسس ,ف-أل-ت-دّجُ-ج
ب -أل -ك -م -أم -أت والسسÎات ال -ط-ب-ي-ة واسس-ت-خ-دام
اŸع -ق -م وال -ق -ف -أزات Ÿواج -ه -ة ال -ف -أي -روسس،
نصس -أئ -ح وق -أئ -ي -ة ي-ل-ت-زم ا÷م-ي-ع ب-أل-ع-م-ل ب-ه-أ
وبتلقينهأ ،ومن اŸوؤكد اأن كل مأ ينشسر ا’ٱن
من نصسأئح وتوجيهأت وتعليمأت قد يحمي من
ا’إصسأبة بألعدوى بألفأيروسس .لكن مأذا عن
Ÿخأوف؟ هنأ ي أتي دور اŸثقف كمأ يرى
اَ
وي -ت-ف-ق اŸف-ك-رون وال-فÓ-سس-ف-ة ،دوره ‘ ب-عث

النصسأئح بوعي نأضسج .ثأنيأ يجب اأن نعلم اأّن
ا’نسسأن هوا◊يوان الوحيد الذي يشسعر بأŸلل
و’ يريد اأن يكون مأهوعليه حسسب تعب ÒاألبÒ
ب اŸوقف
كأمو .كيف يكون رُد الفعِل اإذا تطل َ
اأن تفرضس حجراً صسحيأً على نفسسك؟ يجب اأن
يسسعى اŸثقف اإ ¤تفعيل مبأدرات من شس أنهأ
مسس- -أع- -دة اŸواط- -ن Úع- -ل- -ى ا’إنسس- -ج- -أم م -ع
حجرهم الصسحي ،ك أن يبأدر رجأل اŸسسرح
والسس -ي -ن -م -أ ،وال -ف -ن-أن-ون ،وال-ك-ت-أب والشس-ع-راء
وال -ق -راء وغÒه -م ب  -أن ي -ع -م -ل -وا ع -ل -ى ج -ذب
ا’أفراد اإ ¤هذه اÛأ’ت الÎفيهية الهويأتية
ال-ن-أف-ع-ة ،دراسس-ة خ-ف-ي-ف-ة Ÿت-طلبأت اÛتمع
الثقأفية ثم وبألتعأون مع السسلطة اÿأمسسة،
اأقصس-د م-واق-ع ال-ت-واصس-ل ا’ج-ت-م-أعي .يعملون
على اإيصسأل مأ من شس أنه ملء ذلك الفراغ
الذي قد يواجه اŸواطن ÚخÓل ا◊جر ،مع
الت أكيد دائمأ على اأن هذا ا’أخ Òهوفرصسة
منأسسبة جدا للعيشس بعأ ” ⁄هجره منذ اأمد،

بقلم :مصشعب غربي
رئيسس جمعية « قسشنطينة تقرا»
بألتحول من دور البيت الفندق اإ ¤دور البيت
اŸف -ع -م ،اŸم -ت -ل -ئ ب -أ◊ي-وي-ة وال-ت-ج-أوب بÚ
اأفراد العأئلة الواحدة.
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اÿطر يكمن ‘ عودة اŸرضض

الصسحة العاŸية :اللقاح لن يكون جاهزا قبل عام

ق -الت م -ن -ظ -م -ة الصص -ح -ة ال-ع-اŸي-ة ،أامسس األح-د ،إان ت-ط-وي-ر ل-ق-اح
لفÒوسس كورونا اŸسصتجد سصيسصتغرق عاما على األقل ،لفتة إا ¤أان
اÿطر يكمن ‘ عودة اŸرضس لÓنتشصار أاك Ìبعد رفع العزل الصصحي.
و–دث مسصؤوول Ãنظمة الصصحة العاŸية عن لقاح كورونا ،قائ Óإان
تطويره سصيسصتغرق عاما على األقل ،مؤوكدا ‘ الوقت نفسصه أان األمر
«سصيحدث».
ونقلت مصصادر اعÓمية عن اŸسصؤوول قوله« :كورونا ل يصصيب كبار
السصن فقط وله تأاث Òكب Òعلى فئة منتصصف العمر».

وأاضصاف« :اÿطر هو عودة اŸرضس لÓنتشصار أاك Ìبعد رفع العزل
الصصحي ،لذا نحتاج إا ¤البحث الدؤووب عن اإلصصابات».
تأاتي هذه التصصريحات ‘ الوقت الذي ل تزال فيه شصركات ودول
تتسصابق من أاجل إانتاج لقاح لفÒوسس «كوفيد ،»19-حيث تشص Òتقارير
إاعÓمية إا ¤أان أاك Ìمن Œ 30ربة قيد التطوير حاليا.
ويؤوكد علماء بارزون أان التجارب السصريرية وموافقات السصÓمة
الÓزمة للحصصول على لقاح عملي ‘ السصوق قد يسصتغرق ما يصصل إا¤
 18شصهرا.

بينها فقدان حاسصتي الشصم والتذوق

اكتشساف أاعراضس جديدة بكورونا
بخÓف األعراضس التي كانت معروفة سصابقا عند اإلصصابة بفÒوسس
كورونا اŸسصتجد ،مثل ارتفاع درجة ا◊رارة والسصعال ا÷اف ،كشصف
أاطباء عن وجود أاعراضس جديدة “يز اŸرضس.
وقال الطبيب السصتشصاري الÈيطا Êاıتصس ‘ أامراضس األنف
واألذن وا◊نجرة نÒمال كومار ،إان فقدان حاسصتي الشصم والتذوق ،يعد
م -ؤوشص -را ج -دي -دا ع -ل -ى اإلصص -اب -ة ب -فÒوسس ك -ورون-ا .وك-انت األع-راضس
Óصصابة باŸرضس الفتاك تÎاوح ب Úا◊مى والسصعال وضصيق
اŸعروفة ل إ

التنفسس والشصعور باإلرهاق ،و ⁄يكن من بينها فقدان حاسصتي الشصم
والتذوق .لكن كومار قال إان «اŸريضس الذي يعا Êمن فقدان حاسصتي
الشصم والتذوق ،قد يكون مصصابا أايضصا بفÒوسس كوفيد .»19
وأاضصاف« :قد ل تظهر على اŸريضس بالضصرورة أاعراضس السصعال
وا◊مى .لذلك يجب على من يشصعرون بفقدان حاسصتي الشصم والتذوق
اللجوء إا ¤العزل الذاتي» .وختم قائ« :Óهذا دليل جديد على اإلصصابة
بفÒوسس كورونا».

’غÓق ’ يكفي لهزÁة الوباء
ا إ

’ بد من العثور على حاملي الفÒوسس وعزلهم

قال كب ÒخÈاء الطوارئ ‘ منظمة الصصحة العاŸية مايك رايان
امسس األحد إان فرضس العزل الصصحي ليسس كافيا لهزÁة فÒوسس كورونا
مضصيفا أان هناك حاجة لوجود تداب Òللصصحة العامة –ول دون عودة
ظهور الفÒوسس فيما بعد.
وقال رايان «ما نحتاج إاليه بحق هو العثور على اŸرضصى ومن
يحملون الفÒوسس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم».
وأاضصاف «إاذا  ⁄تكن هناك تداب Òقوية للصصحة العامة اآلن فإان
اÿطر هو عودة اŸرضس من جديد عند رفع هذه القيود على ا◊ركة
وقرارات اإلغÓق».
وحذت أانحاء كثÒة ‘ أاوروبا والوليات اŸتحدة حذو الصص Úودول
آاسصيوية أاخرى وفرضصت قيودا صصارمة لكبح انتشصار الفÒوسس اŸسصتجد
ح -يث ي -ب-اشص-ر م-ع-ظ-م ال-ن-اسس ال-ع-م-ل م-ن م-ن-ازل-ه-م وأاغ-ل-قت اŸدارسس
وا◊انات واŸطاعم أابوابها.

رأاي ‘ ا’حداث

كورونا تسستنزُف ميزانياِت
دوِل العاِ⁄ا◊ِر

ما  ⁄تتمكن دول العا⁄
ك -ل -ه خ Ó-ل األي -ام ال -ق -ل -ي -ل -ة
القادمة ،فرادى أاو بالتعاون
ف -ي -م -ا ب-ي-ن-ه-ا أاو م-ع م-ن-ظ-م-ة
الصصحة العاŸية ،من اكتشصاف
ع -ق -اٍر ن -اج ٍ-ع وف -اع ٍ-ل وق-ادٍر
ع - -ل - -ى ال - -تصص - -دي ل - -فÒوسس
كورونا ،ويضصع حداً لظاهرة
ان- -تشص- -اره وت- -فشص -ي -ه ،وي -ك -ون
ق -ادراً ع-ل-ى شص-ف-اء اŸصص-ابÚ
ب- -ه ،وي- -ن- -ه- -ي ح- -ال- -ة ال -ق -ل -ق
وال -رعب ال -ت -ي سص-ادت سص-ك-ان بقلم د .مصصطفى يوسصف
اللداوي
األرضس كلهم ،فإان العا ⁄كله
م-ق-ب-ل ع-ل-ى ك-ارثٍ-ة اق-تصصادية باحث وكاتب فلسصطيني
ٌ
كÈى ،تفوق الكارثة اإلنسصانية التي يشصكلها الوباء على حياة
ال- -بشص- -ر ع -م -وم ً-ا ‘ ،ظ -ل ت -زاي -د أاع -داد اŸصص -اب ÚواŸت -وف،Ú
والرتفاع اŸهول ‘ أاعداد اŸشصتبه بهم ،الذين يخضصعون للحجر
اŸنز‹ الطوعي ،حيث من اŸتوقع أان يصصل عددهم إا ¤عدة
مÓي Úمن سصكان األرضس ،علماً أان نسصبًة كبًÒة منهم هم من كبار
السص -ي -اسص -ي Úواإلع Ó-م -ي Úورج -ال األع -م -ال وأارب -اب الق-تصص-اد
ومشصاه Òلعبي كرة القدم ومدربيهم واŸشصرف Úعلى نواديهم،

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com

وقال رايان إان الصص Úوسصنغافورة وكوريا ا÷نوبية التي اتخذت إا¤
جانب القيود تداب Òمشصددة لفحصس كل شصخصس ُيشصتبه ‘ إاصصابته “ثل
‰اذج يحتذى بها ألوروبا التي قالت اŸنظمة إانها حلت ﬁل آاسصيا
وأاصصبحت مركز الوباء.
وأاضصاف «Ãجرد أان نتجاوز العدوى ،علينا مÓحقة الفÒوسس .علينا
نقل اŸعركة إا ¤الفÒوسس».
وأاشصار رايان إا ¤أان هناك عددا من اللقاحات قيد التطوير لكن ⁄
تبدأا التجارب ‘ الوليات اŸتحدة إال على لقاح واحد .وردا على
سصؤوال عن الوقت الذي سصيسصتغرقه توف Òهذا اللقاح ‘ بريطانيا قال
إانه ينبغي على الناسس التحلي بالواقعية.
وقال «علينا التأاكد من أانه آامن “اما ...نتحدث عن عام على
األقل» .وأاضصاف «اللقاحات سصتتوفر لكن علينا اآلن فعل ما ينبغي علينا
فعله».

وغÒهم من الشصخصصيات اŸركزية ‘ اÛتمعات والدول.
 ⁄يعد خافيًا أان أاغلب دول العا ⁄قد اتخذت أاقصصى درجات
ا◊يطة وا◊ذر ،فأاصصدرت تعليماٍت ملزمةٍ بإاغÓق ا÷امعات
واŸدارسس ،وأالغت الحتفالت واŸباريات ،وأاوقفت اŸؤو“رات
واŸنتديات ،ومنعت التجمعات والتجمهرات ،وعطلت ا÷معة
والصص- -ل- -وات ،ون- -ظ- -مت ال -دخ -ول إا ¤اŸسص -اج -د ودور ال -ع -ب -ادة،
وضصبطت األسصواق واŸتاجر العامة ،وأاغلقت ا◊دود وأاوقفت
رحÓت الطÒان ،ومنعت دخول الوافدين إا ¤بÓدها من غÒ
م -واط -ن -ي -ه -ا واŸق -ي -م Úق -ان -ونً-ا ف-وق أاراضص-ي-ه-ا ،وغ Òذلك م-ن
اإلجراءات التي جمدت ا◊ياة ،وعطلت التفاعل ب Úشصرائح
اÛتمع ،وأادت إا ¤ركود وكسصاد التجارة الداخلية واÿارجية،
ف ÓاسصتÒاد إال بحذر ،ول أاسصواق عامة إال ضصمن قوان Úصصارمة.
سص-ي-ع-ت-ك-ف ال-ن-اسس ‘ ب-ي-وت-ه-م ،وسص-ي-ت-وق-ف-ون ع-ن أاع-مالهم،
وسصيتخلون عن Œارتهم ومؤوسصسصاتهم ،وسصيضصطرون إا ¤تسصريح
العامل Úلديهم واŸتعاقدين معهم ،إاذ ل عوائد مالية مرجوة ،ول
أارباح متوقعة ،بل خسصائر مؤوكدة ،وإاذا توقف القتصصاد أاو تعطل،
وجمدت حركته وانكمشصت ،وتراجع الدخل القومي واختل ميزان
اŸدف -وع -ات ل -ل -ب Ó-د ،وت -ق -لصصت ع -وائ -د ا÷م -ارك والضص -رائب
وال -رسص -وم اŸسص -ت-وف-اة م-ن اÿدم-ات ،ف-إان م-ن-اح-ي ا◊ي-اة ك-ل-ه-ا
سصتتأاثر سصلبًا ،وسصتنعكسس حالة القتصصاد السصيئة على سصلوكيات
اÛتمعات كلها وطباعها ،وقد تخلق أامراضصًا اجتماعية خطÒة
ك -السص-لب وال-ن-هب وق-ط-ع ال-ط-رق والسص-رق-ة ،وال-ك-ذب والح-ت-ي-ال
واÿديعة بقصصد ا◊صصول على األموال واŸقتنيات وغ Òذلك،
ول -ع -ل ال-ت-اري-خ يشص-ه-د ع-ل-ى م-راح-ل مشص-اب-ه-ة م-رت ع-ل-ى األ·،
انتشصرت فيها مثل هذه النحرافات األخÓقية ‘ ظل تفشصي
األوبئة وانهيار األنظمة القتصصادية ،وانتشصار الفقر والبطالة
وانعدام فرصس العمل.
ليسس أامام الدول اŸوبوءة واŸصصابة إال أان تقف إا ¤جانب
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غوتÒيسس يحث فرقاء
ليبيا على وقف فوري للقتال
 ·ÓاŸتحدة ،أانطونيو
رحب األم Úالعام ل أ
غ-وتÒيسس ،ب-ال-ردود اإلي-ج-اب-ي-ة ال-ت-ي ق-دم-تها
ح -ك -وم -ة ال -وف -اق ال -وط-ن-ي وا÷يشس ال-وط-ن-ي
الليبي ‘  18و 21مارسس ا÷اري ،فيما يتعلق
ب -ال -دع -وات إا ¤وق -ف إانسص -ا Êل-ل-ق-ت-ال ،م-ن-ع-ا
لتسصلل وباء «كورونا» إا ¤ليبيا.
وأاع -رب ب -ي -ان صص -ادر ع -ن ال -ن -اط -ق ب -اسص-م
األم Úالعام  ،عن «أامل غوتÒيسس ‘ أان
يÎجم ذلك إا ¤وقف فوري وغ Òمشصروط
Óع-م-ال ال-ع-دائ-ي-ة» ،وف-ق اŸوق-ع اإللكÎوÊ
ل -أ
 ·ÓاŸتحدة .ودعا غوتÒيسس األطراف إا¤
ل أ
«ت-وح-ي-د ج-ه-وده-ا Ÿواج-ه-ة التهديد وضصمان
وصصول اŸسصاعدات اإلنسصانية ‘ جميع أانحاء
البÓد دون عوائق»
ورح- -بت ال- -ب- -ع- -ث- -ة األ‡ي- -ة السص -بت أايضص -ا
ب- -ال- -وق- -ف اإلنسص- -ا ÊاŸؤوقت إلط Ó-ق ال -ن -ار،
وأاع -ربت ‘ ب -ي -ان ع -ن «أام -ل -ه -ا ‘ أان ي-وق-ف
ال -ط -رف -ان ال -ق -ت-ال ع-ل-ى ال-ف-ور ،ع-ل-ى ج-م-ي-ع
ا÷بهات ،للسصماح للسصلطات الصصحية الوطنية
والشص -رك -اء الصص -ح-ي Úب-السص-ت-ج-اب-ة ل-ل-ت-ه-دي-د
اÙتمل لنتشصار فÒوسس كورونا ‘ البÓد».

القيادة العامة ترحب بوقف القتال
جاء ذلك بعد سصاعات قليلة من ترحيب
القيادة العامة بالدعوة الصصادرة لوقف القتال
ألغراضس إانسصانية لÓسصتجابة Ÿواجهة وباء
كورونا ،مؤوكدة أانها «أاك Ìاألطراف التزاما
بوقف القتال ،رغم اÿروق اŸتكررة».
وي- - -وم اÿم- - -يسس اŸاضص - -ي ،ع ÈاÛلسس

الرئاسصي ‘ بيان رسصمي« ،عن تقديره الكامل
ل -ل -دول واŸن -ظ -م -ات ال -ت -ي أاب -دت اه -ت -م-ام-ا
وح- -رصص- -ا ع- -ل- -ى Œن -يب ال -ب Ó-د اŸزي -د م -ن
اŸآاسصي» ،داعيا «اÛتمع الدو‹ إا ¤دعم
جهوده ‘ التصصدي لهذه ا÷ائحة» ،حسصب
الصصفحة الرسصمية للمكتب اإلعÓمي لرئيسس
اÛلسس الرئاسصي فائز السصراج.
و ⁄تسص - -ج - -ل ال - -ب Ó- -د إاصص- -اب- -ات م- -ؤوك- -دة
بالفÒوسس ،حسصب تأاكيدات صصادرة عن اŸركز
Óم -راضس .ل -ك -ن وم -ع اسص -ت -م -رار
ال- -وط- -ن -ي ل  -أ
اÿروق-ات اŸت-ق-ط-ع-ة ل-ل-ه-دن-ة ‘ ل-ي-بيا ،حث
بيان صصادر عن ثما Êدول وال–اد األوروبي،
جميع األطراف الليبية إا ¤إاعÓن وقف فوري
وإانسصا Êللقتال ،من أاجل مواجهة الفÒوسس،
وانضصمت البعثة األ‡ية إا ¤هذه الدعوة عÈ
حث األط- -راف ع- -ل- -ى ات -خ -اذ ه -ذه «اÿط -وة
الشصجاعة» ‘ توحيد جهودهم Ÿواجهة هذا
الوباء.

“تلك نظاما صصحيا هشصا

«كوفيد »19-ينتشسر ‘ إافريقيا
أاعلنت رواندا عزل السصكان وإاغÓق حدودها
لتطويق وباء فÒوسس كورونا اŸسصتجد‘ ،
إاط- -ار إاج- -راءات أاك Ìتشص -ددا ات -خ -ذت -ه -ا دول
إاف -ري -ق -ي -ا ج -ن-وب الصص-ح-راء ،اŸن-ط-ق-ة ال-ت-ي
“ت-لك ن-ظ-ام-ا صص-ح-ي-ا هشص-ا وتشص-ه-د ارت-ف-اعا
متواصص ‘ Óعدد اإلصصابات.
وكانت منظمة الصصحة العاŸية عÈت مرات
عدة مؤوخرا عن قلقها من انتشصار الوباء ‘
القارة اإلفريقية التي تفتقد أانظمتها الصصحية
إا ¤وسصائل مكافحة األمراضس.
وسص -ج -لت سصت وف -ي -ات ‘ إاف -ري -ق -ي -ا ج -ن -وب
الصصحراء حتى اآلن :ثÓث ‘ بوركينا فاسصو
وواحدة ‘ كل من الغابون وجزر موريشصيوسس
وجمهورية الكونغو الدÁقراطية ‘ العاصصمة
كينشصاسصا.
وع-ل-ى ال-رغ-م م-ن ح-ظ-ر ال-ت-ج-م-ع-ات وإاغÓق
اŸدارسس وا◊انات واŸطاعم والقيود على
النقل ا÷وي خصصوصصا اŸطبقة ‘ دول عدة
‘ جنوب الصصحراء ،يواصصل الوباء انتشصاره.
وتقول سصلطات دول عدة إان أاك Ìمن 500
إاصصابة سصجلت حتى  20مارسس ‘ إافريقيا

شص-ع-وب-ه-ا ،وأان ت-ت-ك-ف-ل صص-ن-ادي-ق-ه-ا اŸال-ي-ة ب-ح-م-اي-تهم ورعايتهم
وال -وق -وف م -ع -ه -م ومسص -اع -دت -ه-م ،ف-ت-ت-ك-ف-ل ب-ت-ك-ال-ي-ف ال-ف-حصس
واŸعاينة ،ونفقات العÓج والسصتشصفاء ،وتوفر لهم اÿدمات
البديلة والضصرورية باألجرة الرمزية أاو باÛان ‘ ،ظل حجرهم
وال -ت -زام-ه-م ب-ال-ت-ع-ل-ي-م-ات الصص-ح-ي-ة ال-رسص-م-ي-ة ،وت-ق-وم ب-ت-ع-ويضس
ال- -ع- -اط- -ل Úع- -ن ال- -ع -م -ل ،واŸع -وزي -ن اŸع -دم ،ÚواÙت -اجÚ
اŸضصطرين ،وتضصطر إاŒ ¤ميد األقسصاط والتوقف عن اسصتيفاء
القروضس أاو إاعفاء أاصصحابها منها ،وغ Òذلك ‡ا يجب على
ا◊كومات القيام به ،وإال فإانها سصتجد نفسصها ‘ حمأاٍة أاكÈ
ومشصكلةٍ أاخطر من تفشصي الوباء.
أامام هذه السصتحقاقات العاجلة واÿطÒة التي لن تنجو
م -ن -ه -ا ا◊ك -وم-ات ال-ف-قÒة وال-غ-ن-ي-ة ،وال-ق-ادرة وال-ع-اج-زة ،ف-ق-د
سصارعت بعضصها إا ¤تخصصيصس نسصبة كبÒة من ميزانياتها اŸالية
للبحث عن حلولٍ جذريٍة لهذا الفÒوسس الغاشصم ،إاذ أانهم بدون
ع ٍÓ-ج ف -اع ٍ-ل ل -ه ،ف -إان -ه -م سص -يضص -ط-رون إا ¤السص-ت-م-رار ‘ ف-ت-ح
خزائنهم وتسصييل مدخراتهم القومية ،لتلبية حاجات شصعوبهم
وضصرورياتهم ،ولعلنا نلمسس هذه ا◊الة بوضصوحٍ ‘ بعضس الدول
األوروبية والوليات اŸتحدة األمريكية واليابان ،الذين خصصصصوا
م -ل -ي -ارات ال -دولرات ل-ت-ج-ه-ي-ز اŸسص-تشص-ف-ي-ات وأاك ÈاıتÈات
ل -ل -ع -م -ل ع -ل -ى إاي -ج -اد ع ٍÓ-ج ي-ن-ق-ذه-م ول-ق-اٍح ي-وق-ف اسص-ت-ن-زاف
ميزانياتهم.
أاما بÓدنا العربية الفقÒة والغنية على السصواء ،فأانا ل أاعتقد
أانها سصتحذو حذو حكومات أاوروبا الغربية وأامريكا واليابان،
وحتى الصص Úوكوريا ودول جنوب شصرق آاسصيا ،التي وقفت إا¤
جانب شصعوبها واسصتعدت لفتح خزائنها لها ،بل يبدو أانها سصتÎك
مواطنها الفق Òوحيداً ينتظر مصصÒه ويÎقب خا“ته ،ولن “د
ل -ه ي -د ال -ع -ون واŸسص -اع -دة ،ف -ه-ي  ⁄ت-ع-ل-ن ع-ن ›ان-ي-ة ف-حصس
الكورونا ،رغم أان الفحصس اŸبكر يخدم الدولة ويقي اÛتمع،

جنوب الصصحراء بينها مئتا إاصصابة ‘ جنوب
إاف- -ري- -ق- -ي- -ا ال -ع -دد الأك ‘ Èدول -ة واح -دة ‘
اŸنطقة.
وقامت رواندا التي بلغ عدد اŸصصاب Úفيها
 17شصخصصا ،بخطوة إاضصافية ‘ مكافحة الوباء
 ،ف -ق-د أاع-ل-نت ا◊ك-وم-ة م-ن-ع ال-ت-ن-قÓ-ت غÒ
الضصرورية والزيارات خارج اŸنزل ،باسصتثناء
اÿروج ل -ل -تسص -وق أاو ل -ل -ع Ó-ج أاو ل -ل -ت -وج-ه اإ¤
اŸصصرف.
رافق هذا القرار إاغÓق كل حدود البÓد إال
ل- -ن- -ق- -ل ال -بضص -ائ -ع ول -ل -م -واط -ن Úال -روان -ديÚ
العائدين إا ¤بلدهم.
ويتوقع أان تعلن كوت ديفوار ( 14إاصصابة)
وبوركينا فاسصو ( 40إاصصابة) التي سصجلت فيها
أاول وفاة ‘ إافريقيا جنوب الصصحراء ،إاغÓق
حدودها اعتبارا من نهاية هذا األسصبوع.
أاما نيجÒيا الدولة التي تضصم أاك Èعدد من
السصكان ‘ إافريقيا مع مئتي مليون نسصمة،
ف-ق-د شص-ددت السص-بت إاج-راءات-ه-ا ال-وق-ائ-ي-ة ‘
م -واج -ه -ة ال -وب-اء وف-رضصت خصص-وصص-ا إاغÓ-ق-ا
Óماكن العامة ومطارين دولي.Ú
جزئيا ل أ

وعجز الفق Òعن القيام به ل يضصره وحده بل يضصر الدولة
وسصكانها ،ورغم ذلك ما زالت الفحوصصات على النفقة الشصخصصية،
علماً أان كلفتها عالية بالنسصبة إا ¤عموم اŸواطن ،Úخاصصة إاذا
علمنا أان الفحصس الفردي ل يفي بالغرضس ،بل يلزم فحصس أافراد
العائلة كلهم ،التي وقع فيها الختÓط وأاصصبح أاعضصاؤوها ﬁل
اشصتباٍه باإلصصابة.
الدول اÎÙمة اŸقدرة ،التي –رصس على شصعوبها وتخاف
على أابنائها وتخشصى عليهم من اŸرضس والوباء ،سصارعت إا¤
تخصصيصس طواقم طبية لزيارة السصجون لفحصس السصجناء والتأاكد
م -ن سص Ó-م -ت -ه -م الصص -ح-ي-ة ،والط-م-ئ-ن-ان إا ¤ت-وف-ر ك-ل الشص-روط
الصصحية اŸناسصبة ،فهم جزٌء من الشصعب وقطاٌع من أاهله ،ل
Áكن إاهمالهم أاو التهاون ‘ حقوقهم أاو السصتهتار بصصحتهم
والسصتخفاف بها.
بينما ل تعني حكوماتنا العربية Ãجموعها صصحة السصجناء
وسصÓمتهم ،بل تزج باŸئات منهم ‘ زنازين ضصيقة ومهاجع غÒ
صص-ح-ي-ة ،و–رم-ه-م م-ن أابسص-ط مسص-ت-ل-زم-ات الصص-ح-ة والسصÓ-م-ة،
وبدلً من أان توفر لهم سصبل ا◊ماية والوقاية ،تهيئ لهم سصبل
اŸرضس ووسصائل العدوى واإلصصابة ،ولعلها جاهلة ل تعلم أان
صصحة السصجناء من صصحة الشصعب ،وسصقم السصجناء ومرضصهم
إاصصابٌة للشصعب كله ،ولكنها تصصر بغباءٍ على سصياسصتها ،ف Óهي
أاف -رجت ع -ن -ه -م ل -ت -ن -ق -ذه -م ،ول ه-ي وف-رت ل-ه-م سص-ب-ل ال-وق-اي-ة
لتحميهم ،فمتى ترتقي بÓدنا إا ¤مصصاف الدول التي –Îم
اإلنسصان وتقي حياته وتقدسس نفسصه ،أام تظن بجهالٍة وغباٍء أان
اŸرضس سصيتخطى ا◊كام إا ¤الشصعب ،وسصيتجاوز النخب إا¤
العامة ،وسصيتخلف عن األغنياء إا ¤الفقراء.
بÒوت ‘ 2020/3/16
moustafa.leddawi@gmail.com
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كر Ëمسسوسص ﬂ،تصص ‘ التغذية :

الغذاء الصصحية العÓج األمثل
’صسابة بالداء يضسعف
اÿوف من ا إ

دعا اıتصص ‘ التغذية كر Ëمسسوسص ا ¤ضسرورة العودة ا ¤اسستهÓك
ال -غ -ذاء الصس -ح -ي ال -ط -ب -ي-ع-ي ل-ت-ق-وي-ة ا÷ه-از اŸن-اع-ي ضس-د فÒوسص ك-ورون-ا
اŸسستجد كوفيد ، 19-مؤوكدا أانه السسÓح الفعال للوقاية من مضساعفات الوباء
‘ حالة ا’صسابة به.
صسونيا طبة
وي- -نصص- -ح ب- -ط -ه -ي اÿب -ز ‘
ال - -ب - -يت ب- -اسص- -ت- -ع- -م- -ال زيت
أاوضص- -ح اıتصض ‘ ال- -ت- -غ- -ذي -ة ‘ تصص -ري -ح خصض ب -ه ال- -زي- -ت- -ون ،وإاضص- -اف- -ة ب -عضض
«الشصعب «أان تقوية ا÷هاز اŸناعي للجسصم ‘ هذه الفÎة العشصاب كا◊بة السصوداء و
التي انتشصر فيها فÒوسض «كورونا «تتطلب تناول اÿضصر السصمسصم أاو ما يعرف عند
الغنية باأللياف والفواكه خاصصة الÈتقال لحتوائه على ا÷زائ -ري« Úا÷ل -ج Ó-ن» ،و
ف -ي -ت -ام« Úسص -ي» ،وه-و م-ا يسص-اع-د ع-ل-ى ﬁارب-ة ج-م-ي-ع ال -زع Îع -وضض اق -ت-ن-ائ-ه م-ن
الفÒوسصات Ãا فيها فÒوسض كورونا الذي يتخوف منه Óﬁت ب - -ي - -ع اÿب- -ز ال- -ت- -ي
يسص - -ت - -ع - -م - -ل ف - -ي- -ه- -ا اŸواد
ا÷زائريون بعد تسصجيل حالت مؤوكدة .
واعت Èمسصوسض أان التغذية الصصحية بشصكل يومي هي ال- -ك- -ي- -م- -ي- -ائ- -ي- -ة واÙسص- -ن
العÓج األمثل لفÒوسض كورونا والتقليل من أاعراضصها ‘ الغدائي اŸضصر بالصصحة.
وف-ي-م-ا ي-خصض الأشص-خاصض
ظل عدم وجود دواء يقضصي على الفÒوسض ولقاح يقي من
الصصابة به ،مشصÒا ا ¤أاهمية الكثار من تناول اÿضصر الذين يعانون من األمراضض
وال-ف-واك-ه وغسص-ل-ه-ا ج-ي-دا ق-ب-ل اسص-ت-ع-م-الها للحفاظ على اŸزم-ن-ة شص-دد ع-ل-ى ضص-رورة
ت -ف -ادي ال -ت -ج-م-ع-ات واÿروج م-ن م-ن-ازل-ه-م والخ-تÓ-ط
صصحة ا÷ميع وسصÓمتهم .
وقال أان ا÷سصم Áكنه أان يعوضض ما فاته وإان  ⁄يكن ب -اآلخ -ري -ن ألن -ه -م األك Ìع -رضص -ة Ÿضص -اع-ف-ات فÒوسض
الشص -خصض ق -د ات -ب -ع غ -ذاء صص -ح -ي م-ت-وازن م-ن ق-ب-ل ألن كورونا مع التزامهم بالدواء بشصكل دقيق واسصتهÓك أاكل
الفيتامينات لتخزن ‘ ا÷سصم ،وبالتا‹ فان ا÷ميع الصص -ح -ي ط-ب-ي-ع-ي يسص-اه-م ‘ ت-ق-وي-ة اŸن-اع-ة م-ن خÓ-ل
مطالب Úبتقوية جهازهم اŸناعي للتصصدي Ÿضصاعفات الكثار من اÿضصر والفواكه والنشصويات اŸصصنوعة من
فÒوسض كورونا كوفيد  19 -والشصفاء منه والتقليل من القمح الكامل ،مشصÒا ا ¤أاهمية قياسض السصكر ‘ الدم
Óشصخاصض الذين يعانون من داء السصكري .
حدة اعراضصه عن طريق شصرب اŸاء اŸعد Êوﬂتلف بالنسصبة ل أ
Óكسصدة واŸقوية للمناعة
السصوائل الدافئة اŸضصادة ل أ
وسصيلة دفاع الوحيدة ا÷هاز اŸناعي
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بشصراسصة كبÒة ،ويقوم بقيادة جيوشض من اÓÿيا التائية
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والفÒوسصات باإلضصافة ا ¤ت
القاتلة ،وهي أاحد أانواع اÓÿيا التي Œري ‘ الدم
وت -ف -ادي السص -ك -ري -ات ال -ت-ي تضص-ع-ف اŸن-اع-ة
فÒوسصات كورونا هي فصصيلة كبÒة من
ال- -فÒوسص- -ات ال- -ت- -ي ق- -د تسص- -بب اŸرضض
ل- -ل- -ح -ي -وان واإلنسص -ان وم -ن اŸع -روف أان
عددا من فÒوسصات كورونا تسصبب لدى
ال -بشص -ر ح -الت ع-دوى ا÷ه-از ال-ت-ن-فسص-ي
ال- -ت- -ي تÎاوح ح- -دت- -ه -ا م -ن ن -زلت الÈد
الشصائعة إا ¤األمراضض األشصد خطورة مثل
م- -ت Ó-زم -ة الشص -رق األوسص -ط ال -ت -ن -فسص -ي -ة
«م -ارسض» واŸت Ó-زم -ة ال -ت-ن-فسص-ي-ة ا◊ادة
ال- -وخ -ي -م -ة «السص -ارسض» .ويسص -بب فÒوسض
كورونا اŸكتشصف مؤوخرا مرضض فÒوسض
كورونا كوفيد.19-
ماهو مرضص كوفيد19-؟
كوفيد 19-ه -و م -رضض م -ع -د يسص -ب -ب-ه
فÒوسض ك -ورون -ا اُŸك -تشص -ف م-ؤوخ-را ،و⁄
يكن هناك أاي علم بوجود هذا الفÒوسض
وهذا اŸرضض اŸسصتجد ‘ مدينة يوهان
الصصينية ‘ ديسصم.2019 È
كيف ينتشسر الفÒوسص وكيف
ا◊ماية منه؟
ينتشصر الفÒوسض ب Úالناسض عادة من
خÓ- -ل السص- -ع- -ال وال- -ع -طسض أاو م Ó-مسص -ة
شصخصض لشصخصض مصصاب أاو Ÿسض سصطح
مصص -اب ث -م ال -ف -م أاو األن -ف أاو ال -ع -ي -ن.Ú
ل -ل -ح -م -اي -ة م -ن ال -ع-دوى ،ت-وصص-ي م-راك-ز
السصيطرة على األمراضض والوقاية منها
( )CDCب- -ات -ب -اع ‡ارسص -ات ال -ن -ظ -اف -ة
الشصخصصية األسصاسصية ،مثل غسصل اليدين
بشص -ك -ل م -ت-ك-رر ،وشص-رب السص-وائ-ل ب-كÌة،
وتغطية األنف والفم Ãنديل أاو بكوعك
عند السصعال ،والبقاء ‘ اŸنزل إاذا كنت
تشصعر باŸرضض.
اعÎاضسه؟
Áك - -ن أان تسص- -بب فÒوسص- -ات ك- -ورون- -ا
›م - -وع - -ة م - -ن األع- -راضضÃ ،ا ‘ ذلك
ا◊مى والسصعال وضصيق التنفسض والتهاب
ا◊ل-ق وسص-يÓ-ن األن-ف .م-ع-ظ-م إاصص-اب-ات
فÒوسض كورونا تسصبب ›رد نزلت الÈد

معلومات عن كوفيد: 19-

وتلعب دورا هاما ‘ نظام اŸناعة حيث تقاوم مسصببات
األمراضض من بكتÒيا وفÒوسصات.
واضصاف اıتصض ‘ التغذية أان كÌة الشصعور باÿوف
م- -ن الصص -اب -ة ب -ال -فÒوسض ي -تسص -بب ‘ اضص -ع -اف ا÷ه -از
اŸناعي وهذا ل يخدم اŸريضض ،بل ينصصح بالتحلي
باليقظة وا◊ذر بعيدا عن الهلع من خÓل اتباع كامل
ال-ت-ع-ل-ي-م-ات ال-وق-ائ-ي-ة والل-ت-زام ب-ال-راح-ة ال-ن-فسص-ي-ة ال-تي
تسصاهم ‘ تقوية مناعة ا÷سصم .
كما حذر من األخطاء التي تصصدر عن أاشصخاصض ليسض
ل -دي -ه -م ف -ك -رة ع -ن ال -طب وال-ت-غ-ذي-ة وي-ق-دم-ون نصص-ائ-ح
وإارشصادات حول كيفية الوقاية من فÒوسض كورونا بعد
ج -م -ع اŸع -ل -وم -ات م -ن النÎنت وي -ت -ظ -اه -رون ك -أان -ه-م
ﬂتصصون داعيا ا ¤أاخد اŸعلومة من مصصادر موثوقة
وترك اÛال ا ¤أاهل الختصصاصض.

ماهو فÒوسس كورونا ؟

،وه- -ن- -اك سصÓ- -لت أاك Ìشص- -دة Áك- -ن أان
ت -ؤودي إا ¤ال -ت -ه -اب رئ -وي ح -اد ي -ت -ط -لب
ال- -عÓ- -ج ‘ اŸسص- -تشص- -ف- -ى ،يشص Òم- -رك- -ز
السصيطرة على األمراضض إا ¤أان أاعراضض
فÒوسض ك -ورون -ا ا÷دي -د تشص-م-ل «ا◊م-ى
واألعراضض التي تصصيب ا÷زء الداخلي
من مرضض ا÷هاز التنفسصي (مثل السصعال
وصص -ع -وب -ة ال -ت -ن -فسض) »،وتشص -م -ل ع -وام -ل
اÿطر السصفر أاو التصصال بشصخصض يشصتبه
‘ إاصصابته بالفÒوسض.
هل Áكن للفÒوسص أان ينتقل
ع Èالهواء؟
تشص Òال -دراسص -ات ال -ت -ي أاج -ريت ح-ت-ى
يومنا هذا إا ¤أان الفÒوسض الذي يسصبب
مرضض كوفيد 19-ينتقل ‘ اŸقام األول
عن طريق مÓمسصة القطÒات التنفسصية
ل عن طريق الهواء.
هل Áكن أان يصساب اŸرء عن
’عراضص؟
طريق شسخصص عد Ëا أ
ت -ت -م -ث-ل ال-ط-ري-ق-ة ال-رئ-يسص-ي-ة لن-ت-ق-ال
اŸرضض ‘ ال -ق -طÒات ال -ت -ن -فسص -ي-ة ال-ت-ي
يفرزها الشصخصض عند السصعال ،وتتضصاءل
احتمالت اإلصصابة Ãرضض كوفيد 19-عن
طريق شصخصض عد Ëاألعراضض باŸرة،
ول-ك-ن ال-ع-دي-د م-ن األشص-خ-اصض اŸصص-ابÚ
ب - -اŸرضض ل ي - -ع- -ان- -ون إال م- -ن أاع- -راضض
طفيفة .وينطبق ذلك بصصفة خاصصة على
اŸراح -ل اŸب -ك -رة ل -ل -م-رضض ،ول-ذا ف-م-ن
اŸمكن اإلصصابة Ãرضض كوفيد 19-عن
ط -ري -ق شص -خصض ي -ع -ا Êم -ث  Óً-م-ن سص-ع-ال
خفيف ول يشصعر باŸرضض.
وتعكف اŸنظمة على تقييم البحوث

ا÷ارية بشصأان فÎة انتقال مرضض كوفيد-
 19وسصتواصصل نشصر أاحدث النتائج.
العÓج؟
ل يوجد لقاح للعÓج بعد ،وÃا أان هذه
فÒوسص -ات ،ف -إان اŸضص -ادات ا◊ي -وي-ة ل-ن
تفيد معها من دون أاي عÓج ﬁدد متاح،
ي -ق-وم م-وف-رو ال-رع-اي-ة الصص-ح-ي-ة ع-م-وم-ا
Ãع -ا÷ة األع -راضض ومسص -اع-دة اŸريضض
على الشصعور بالراحة بشصكل أاك.È

ال-عÓ-م-ات ال-ت-ي ت-ف-رضص ال-رعاية
الطبية ؟
@ إاذا كنت قد سصافرت إا ¤دولة أاخرى
خÓل األسصبوع ÚاŸاضصي Úوكنت تعاÊ
من حمى أاو سصعال أاو كنت تواجه صصعوبة
‘ التنفسض ،فاطلب الرعاية الطبية على
الفور.
@ إاذا كنت قد سصافرت مؤوخرا إا¤
دولة أاخرى ،فاتصصل بالطبيب أاو غرفة
ال - -ط - -وارئ م - -ق - -دم- -ا لشص- -رح األع- -راضض
وإاخبارهم Ãكان سصفرك مؤوخرا.
@ اتبع نفسض هذه اإلرشصادات مع طفلك
أايضصا.
@ إاذا أاظ- - -ه- - -ر ط- - -ف- - -لك أاي أاع - -راضض
Óصصابة بفÒوسض كورونا ،يرجى التصصال
ل إ
قبل زيارة قسصم الطوارئ.
اهم ا’جراءات الوقائية ؟
نحمي انفسصنا من خÓل اتباع توصصيات
م-ن-ظ-م-ة الصص-ح-ة ال-ع-اŸي-ة ب-غسص-ل اليدين
بشصكل منتظم وشصامل أامر بالغ األهمية ‘
اŸك- -اف -ح -ة ل -ت -ج -نب ال -ع -دوى ب -اŸرضض
،بالضصافة ا ¤تغطية الفم واألنف عند
العطسض أاو السصعال وغسصل اليدين بعدها

Ÿن- - -ع ان - -تشص - -ار ال - -فÒوسض وŒنب Ÿسض
ال - -ع - -ي - -ن Úواألن - -ف وال - -ف - -م واألسص- -ط- -ح
باعتبارها Áكن ان تكون ناقلة للفÒوسض
وي -نصص -ح ب -ع -دم ال -ت -ق -رب م -ن اŸصص -ابÚ
بالسصعال أاو العطسض أاو ا◊مى ألنه Áكن
أان ينشصروا جسصيمات صصغÒة –توي على
الفÒوسض ‘ الهواء ويفضصل البتعاد عنهم
Ÿسصافة م Îواحد.
إاجراءات واجب إاتخاذها؟
‘ حال ظهور أاية أاعراضض للفÒوسض
على األشصخاصض الذين يتصصل بهم اتصصال
مباشصرا ،أابلغ اŸسصتشصفى سصريعا ثم توجه
بنفسصك إاليها على سصبيل الوقاية.
‘ ال -ط -ري -ق إا ¤اŸسص -تشص-ف-ى ي-ت-وجب
على اŸرضصى ارتداء أاقنعة الوجه الطبية
الواقية.
Œنب وسص-ائ-ل ال-ن-ق-ل ال-ع-ام واسص-تدعى
سصيارة إاسصعاف أاو اسصتخدم سصيارة خاصصة
ل -ن -ق -ل اŸرضص -ى ،وأاث -ن -اء ال -ط-ري-ق ل-ف-ت-ح
النافذة إاذا تيسص Òلك ذلك.
عند التصصال الوثيق باŸرضصى يجب
ا◊ف -اظ ع -ل -ى صص -ح -ة ا÷ه-از ال-ت-ن-فسص-ي
وتنظيف اليدين جيدا ‘ جميع األوقات.
ابق بعيدا عن اآلخرين قدر اإلمكان
عند الوقوف وا÷لوسض على الطريق و‘
اŸسصتشصفى.
يجب تطه Òأاي سصطح ملوث بافرازات
ا÷ه- -از ال- -ت- -ن- -فسص- -ي أاو سص- -وائ -ل ا÷سص -م
(السصعال والعطسض) Ãطار يحتوي على
عامل تبيضض ﬂيف.
Œنب ‡ارسصة األنشصطة ‘ األماكن
اŸزدحمة.
ع -زز ل-ي-اق-تك ال-ب-دن-ي-ة وحصص-ن ن-فسصك
ب-إات-ب-اع ن-ظ-ام غ-ذائ-ي م-ت-وازن ،و‡ارسص-ة
التمارين الرياضصية اŸناسصبة.
ق-م ب-ال-ت-زام ال-ع-م-ل اŸن-ت-ظ-م ،الراحة،
Œنب اإلجهاد ،قلل اÿروج من اŸنزل
إال للضصرورة القصصوى.

منظمة الصسحة العاŸية

رسصالة –ذير
إا ¤الشصباب

حذرت منظمة الصصحة العاŸية من أان
«الشص- -ب- -اب غﬁ Òصص -ن Úضص -د اإلصص -اب -ة
بفÒوسض كورونا» ،قائلة إان عليهم Œنب
ﬂال- -ط- -ة ك- -ب- -ار السص -ن وال -ف -ئ -ات األكÌ
Óصصابة ونقل الفÒوسض إاليهم.
عرضصة ل إ
وقال تيدروسض أادهانوم غيÈيسصوسض،
م- -دي- -ر اŸن- -ظ -م -ة ،إان «اÿي -ارات ال -ت -ي
يحددها الشصباب ُتعد مسصأالة حياة أاو موت
ألشصخاصض اآخرين».
وب- -ل- -غ ع -دد ال -وف -ي -ات بسص -بب فÒوسض
كورونا حوا‹  11أالف شصخصض ‘ حÚ
ي- -ع -ا Êح -وا‹  250أال -ف شص -خصض ع -ل-ى
مسصتوى العا ⁄من اإلصصابة بهذا اŸرضض
القاتل.
وت -أات -ي تصص -ري -ح -ات م -دي -ر اŸن-ظ-م-ة
الدولية بعد ظهور تقارير ‘ الكث Òمن
الدول أاشصارت إا ¤أان الشصباب ل ينصصاعون
للتحذيرات الصصحية.
وظهر فÒوسض كورونا للمرة األو‘ ¤
الصص ‘ Úديسصم Èكانون األول اŸاضصي،
ل -ك -ن م -رك -ز ال-وب-اء ان-ت-ق-ل إا ¤أاوروب-ا ‘
الوقت الراهن.

Œربة لقاح جديدة
بث اŸدي- -ر ال- -ع- -ام Ÿن- -ظ- -م- -ة الصص -ح -ة
العاŸية األمل ‘ دحر كورونا ،إاذ كشصف
ع-ن م-واصص-ل-ة ال-ب-اح-ث Úال-ع-م-ل ع-ل-ى إايجاد
عقار يقضصي على الداء.
وأاضصاف أان أاول Œربة لهذا اللقاح بدأات
اآلن .وق -ال« :إان -ن -ا نشص -ي-د ب-ال-ب-اح-ث Úح-ول
العا ⁄الذين ا–دوا معا لتقييم العÓجات
ال -ت -ج -ري -ب -ي-ة بشص-ك-ل ‡ن-ه-ج .إان ال-ت-ج-ارب
الصص -غÒة ب -اسص -ت-خ-دام ن-ه-ج ﬂت-ل-ف-ة ق-د ل
تقدم دلئل واضصحة أاو قوية للمسصاعدة ‘
إايجاد عÓج .ولذا فإان اŸنظمة تعمل مع
الشصركاء على إاجراء دراسصة ‘ العديد من
البلدان Ÿقارنة بعضض العÓجات التي ⁄
تخضصع لÓختبار».
وت -ه -دف ال -دراسص -ة ال -دول-ي-ة إاŒ ¤م-ي-ع
اŸعطيات و–ديد العÓجات الناجعة أاكÌ
م -ن غÒه -ا .وأاضص -اف «ل -ق -د أاط -ل-ق-ن-ا اسص-م
«اختبار التضصامن» أاو Solidarity Trial
ع -ل -ى ه -ذه ال -دراسص -ة ،وال-ع-دي-د م-ن ال-دول
أاكدت انضصمامها للتجربة وهي األرجنتÚ
والبحرين وكندا وفرنسصا وإايران والÔويج
وج- -ن- -وب أاف -ري -ق -ي -ا وسص -ويسص -را وت -اي Ó-ن -د
وإاسص -ب -ان -ي -ا ،وأان -ا ع -ل -ى ي -ق Úم -ن انضص-م-ام
اŸزيد».
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بعدما أإصشبح ﬁل أإطماع إلزمالك و إلÎجي

سشعيدي علي سشياف:

البقاء ‘ البيوت الدواء األمثل لتفادي اŸرضض

إادارة «السضنافر» تسضعى لتمديد عقد بن عيادة قبل جوان
بدأإت إدإرة ششباب قسشنطينة –ركاتها من إجل “ديد عقد إŸدإفع حسش Úبن عيادة و إلذي ينتهي ‘ جوإن إŸقبل خاصشة أإن
إلÓعب أإصشبح مطلوبا من عدة أإندية تريد إلتعاقد معه خÓل فÎة إلنتقالت إلصشيفية .

عمار حميسسي
 ⁄ت - -ق - -ف اإدارة «السس - -ن - -اف - -ر»
م -ك -ت -وف -ة ا’أي -دي اأم -ام وضس -ع -ي -ة
حسس Úب- -ن ع -ي -ادة ال -ذي يشس -ارف
عقده على النهاية حيث باشسرت
م -ف -اوضس -ات-ه-ا م-ع ال-لعب ووك-ي-ل
اأعماله من اجل “ديد عقده ا¤
غاية 2022
و ي -ن -ت -ه -ي ع -ق -د ب-ن ع-ي-ادة ‘
جوان اŸقبل و هو ما جعله ﬁل
اأطماع عدة اأندية تريد التعاقد
معه خاصسة انها تسستطيع القيام
ب- -ه- -ذا ا’م- -ر دون ال- -ع- -ودة ’دارة
فريقه و حتى من الناحية اŸالية
ا’نتقال سسيكون ›انيا.
ووضسعت اإدارة شسباب قسسنطينة
ب -عضس ال -ع -وام-ل اÙف-زة ل-لعب
من اجل التمديد منها رفع راتبه
بصس- -ورة ك -بÒة و ه -و ا’م -ر ال -ذي
سسيجعل بن عيادة اللعب ا’على
اجرا ‘ الرابطة اÎÙفة ا’و¤
.
و رغم كل التحفيزات التي قد
“ن-ح-ه-ا اإدارة «السس-ن-اف-ر» ل-لعب
اإ’ ان هذا ا’أخ Òيفكر بصسورة
ج- -دي -ة ‘ اŸغ -ادرة ب -ع -د ن -ه -اي -ة
عقده ‘ حال وصسله عرضس جيد و
ه -و ا’أم -ر ال -ذي ق-د ي-ح-دث ب-ع-د
نهاية اŸوسسم .

و يتواجد اللعب –ت ›هر
ع-دة اأن-دي-ة ت-ونسس-ي-ة ع-ل-ى راأسس-ه-ا
الÎجي التونسسي و مصسرية على
راأسسها الزمالك الذي بلغ نصسف
ن-ه-ائ-ي راب-ط-ة اأب-ط-ال اإف-ري-ق-ي-ا و
يسسعى للسستفادة من خدمات بن
عيادة .
و يعا Êالزمالك اŸصسري من

نقطة ضسعف على مسستوى ا÷هة
ال -ي -م -ن -ى م -ن ال-دف-اع ب-ع-د رح-ي-ل
الدو‹ التونسسي حمدي النقاز و
هو ما جعل اإدارة القلعة البيضساء
تفكر ‘ ضسم بن عيادة من اجل
تدعيم الدفاع .
و كان فيصسل عبيد وكيل اأعمال
ال -لعب ق -د اك -د ‘ تصس -ري -ح -ات

عزيز عباسس:

صسحفية انه التقى ام Òمرتضسى
م-نصس-ور م-دي-ر ال-ت-ع-اق-دات بنادي
الزمالك على هامشس مباراة هذا
ا’أخ Òم- - -ع الÎج- - -ي ‘ م- - -ل - -عب
رادسس .
و اسس - -ت - -فسس - -ر ام Òم - -رتضس - -ى
م -نضس-ور حسسب ف-يصس-ل ع-ب-ي-د ع-ن
وضس- -ع -ي -ة ب -ن ع -ي -ادة و ام -ك -ان -ي -ة
التعاقد معه خلل الفÎة اŸقبلة
ل- -ك- -ن -ه اك -د ان -ه  ⁄ي -ت -ح -دث ع -ن
ا’مور اŸالية مع مسسوؤول نادي
الزمالك الذي ترك الباب مفتوحا
’مكانية التعاقد مع بن عيادة .
و يعد بن عيادة من اللعبÚ
ال -ب -ارزي -ن ‘ ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة
خاصسة هذا اŸوسسم بعدما تطور
مسستواه كثÒا و هو ا’مر الذي
ج -ع -ل ا÷م -ي -ع ي -رشس -ح -ه ل -ي -ك -ون
اأفضس- - -ل ’عب ه- - -ذا اŸوسس- - -م ‘
ال -ب -ط -ول -ة ب -ال-ن-ظ-ر اإ ¤اŸسس-ت-وى
اŸميز الذي ظهر به .
كما ان الناخب الوطني وضسع
ب -ن ع -ي -ادة ‘ م -ف -ك-رت-ه م-ن اج-ل
اسس -ت -دع -ائ-ه خ-لل الÎبصس ال-ذي
ك - -ان م - -ن اŸف- -روضس ان ي- -ج- -ري
نهاية مارسس بعد ان تاأجيل بسسبب
ت- -فشس- -ي وب- -اء ك- -ورون- -ا و ت -اأج -ي -ل
«ال -ك -اف» ÷ول -ة تصس -ف -ي-ات ك-اسس
اأ· اإفريقيا اإ ¤موعد ’حق .

سضطرنا برنا›ا تدريبيا لÓعب Úللمحافظة على لياقتهم
أإكد عزيز عباسس مدرب ودإد تلمسشان ‘
ه -ذإ إ◊وإر إل -ه -ات -ف -ي ÷ري -دة إلشش -عب أإن-ه
م-ط-م-ئ-ن ب-أان ه-ذإ إل-وب-اء سش-ي-زول بحول إلله
نظرإ Ÿا سشخر له من إمكانيات مادية وبششرية
م -ن ط -رف إلسش -ل -ط -ات إل -ع -ل -ي -ا م -ن إرشش-ادإت
وإم -ك -ان -ي -ات وق -ائ -ي -ة ت -ب -عث ع-ل-ى إل-ت-ف-اؤول
م - -وج - -ه- -ا رسش- -ال- -ة ح- -م- -ي- -م- -ي- -ة إ ¤إلشش- -عب
لسشرة إلرياضشية برمتها مطالبا
إ÷زإئري وإ أ
إ÷ميع أإخذ إ◊يطة وإ◊ذر وŒنب أإسشباب
لثرإء وإلتنوير حول
إلفÒوسس وŸزيد من إ إ
فريقه وإلتدريبات وأإمور أإخرى تهم إلودإد
وﬁيطه تقنيا وماديا.
إلشش - -عب ط - -رحت أإسش- -ئ- -ل- -ة ﬁددة ع- -ل- -ى
إŸدرب ع- -ب- -اسس ف- -ك -ان صش -ري -ح -ا ‘ إج -اب -ت -ه
إليكموها كما جاءت على لسشانه.
حاوره :فؤواد بن طالب
لزمة
إلششعب :أإين أإنت حاليا بعد هذه إ أ
إŸفاجئة لفÒوسس كورونا ؟
عباسس :بعد نهاية اŸباراة التي جمعتنا بأامل
اأ’رب -ع-اء أاخ-ذن-ا ق-رار ج-م-اع-ي ب-إاع-ط-اء ال-لع-بÚ
راحة وبعدها اŒهت إا ¤مدينة الÈج التي أاتواجد
فيها حاليا مع أابنائه مثل بقية اŸواطن Úحفاظا
ع -ل -ى صس-ح-ت-ي وصس-ح-ة أاب-ن-ائ-ي وال-ق-ي-ام ب-الشس-ع-ائ-ر
الدينية وواجبات اŸنزل مع اÿروج عند ا◊اجة،
غ Òأانني أاقول أاننا ‰ر بفÎة صسعبة  ⁄تشسهدها
ا÷زائر من قبل.
^ هل هناك برنامج مسشطر للتدريبات ‘

هذه إلفÎة ؟
^^ قبل مغادرة تلمسسان وضسعت برنا›ا ثريا
وقسسمته على فÎات للعب Úحتى يقوم كل واحد
بتدريب نفسسه فرديا والبقاء ﬁافظ Úعلى اللياقة
ال -ب -دن -ي -ة ول -و نسس-ب-ي-ا خ-اصس-ة أان اŸن-اسس-ب-ة صس-ع-ب-ة
وتتطلب ا◊يطة وا◊ذر والوقاية اŸسستمرة إا¤
غاية زوال هذا الوباء.
^ هل هناك إتصشالت مع إل–ادية حول
عودة إلبطولة إ ¤إŸنافسشة ؟
^^ حسسب الÈن -ام -ج ف -إان  5أاف-ري-ل ه-و ال-ذي
سس -ي -وضس -ح ال -رؤوي -ة ل -ل -ج -م -ي -ع ول-ذلك ف-ن-ح-ن لسس-ن-ا
منزعج Úمن التوقف غ Òأان هناك رأاي آاخر أاقوله
هو أانه Áكن “ديد البطولة إا ¤ماي أاو جوان أاو
جويلية فليسس هناك أاي إاشسكال مادام اأن الوباء
يحاصسرنا وبإاذن الله سسÒفع عنا.
لدإرة
^ أإل ترى أإن هذإ إلتوقف Áكن إ إ

لدإرية ؟
على Ÿلمة أإمورها إ إ
^^ ف-ع-ل ف-ه-ذا يسس-اع-دن-ا ع-ل-ى وضس-ع خ-ريطة
ت-ق-ي-ي-م م-ادي ودخ-ول أام-وال مسس-ت-ق-ب-ل-ية يسساعدها
ع -ل -ى ح -ل ب -عضس اŸسس -ائ-ل ال-ع-ال-ق-ة خ-اصس-ة أاج-ور
اللعب.Ú
^ –تلون إŸرتبة إلثالثة بفارق  3نقاط
عن إŸتصشدر .كيف ترون ذلك ؟
^^ منذ ا’نطلقة ونحن نحتل اŸراتب العليا
وال -ك -ل ي -ع -رف وداد ت -ل -مسس-ان وم-ا ه-و ق-ادر ع-ل-ي-ه
بشس -رط أان ي -ل-ت-زم ال-لع-ب-ون الصس-رام-ة وي-ث-ق-ون ‘
قدراتهم البدنية والذهنية وهذا ما هو مطلوب
حاليا.
^ إل- -ك- -ل يصش- -رح أإن ل- -ديك بصش -م -ة ع -ل -ى
إلفريق .ما رأإيك ‘ هذه إŸقولة ؟
^^ أانا ‘ ا◊قيقة ’ أاملك عصسا موسسى وإا‰ا
نحاول العمل بقناعة واحÎافية وبرؤوية مسستقبلية
حتى نرفع من همة الفريق كما أان لغة التدريب
ليسست هدية أ’ي كان ،وإا‰ا –تاج إا ¤تقنيات
ع-ال-ي-ة وشس-ح-ن ل-ل-ب-ط-اري-ات وال-تضس-ح-ي-ات ا÷ري-ئ-ة
بعيدا عن اŸتاهات والغرور.
^ ه -ل م-ن رسش-ال-ة ت-وج-ه-ه-ا ع Èإ÷ري-دة
لنصشار إلودإد وإلششعب إ÷زإئري عامة ؟
أ
^^ أاو’ ي- -جب ت- -وخ- -ي ا◊ذر وا◊ي- -ط- -ة م -ن
الفÒوسس وهذا بتجنب اÿروج غ Òالهادف ،ويجب
على ا÷ميع اأ’خذ بتداب Òالوقاية وإان شساء الله
مرحلة و“ر بسسلمة علينا وما علينا سسوى التحلي
بالصس Èوالتآازر ‘ مثل هذه اÙن كما عودنا عليه
الشسعب ا÷زائري.

إششهار
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لف -ري -ق -ي ‘ إلسش -ب -اق -ات
عّ- -ب- -ر إل- -ب- -ط -ل إ أ
إل -ط -وي -ل -ة سش -ع-ي-دي ع-ل-ي سش-ي-اف ‘ تصش-ري-ح
خ-اصس ÷ري-دة «إلشش-عب» ع-ن أإسش-ف-ه إل-ك-بÒ
بسش- -بب إل Ó-وع -ي وع -دم إŸب -الة م -ن ط -رف
إŸوإطن ‘ Úهذإ إلظرف إ◊سشاسس ،بالرغم
من حمÓت إلتوعية وإلتحسشيسس إلتي تقوم
لع Ó-م –ذي -رإ م -ن
ب- -ه- -ا وزإرة إلصش- -ح- -ة وإ إ
خطورة فÒوسس كورونا إلذي يهدد إلعا.⁄

نبيلة بوقرين
أاك- -د سس- -ي- -اف أان ال- -وضس- -ع خ- -ط Òو’ ي- -جب أان
نسستهزء به حتى ’ تكون النتائج وخيمة على صسحة
وحياة اآ’خرين ‘ قوله «أانا جد متأاسسف للمواطنÚ
الذين  ⁄يسستوعبوا بعد خطورة الوضسع الصسحي ‘
العا ⁄بالرغم من الصسور ا◊ية التي تصسلنا من
ﬂتلف الدول ،وخ Òدليل إايطاليا التي “لك الُعّدة
والعتاد من كل النواحي ولديها ›تمع واعي إا’ّ
لنتشسار
أانها فقد السسيطرة على الوضسع بالنظر ل إ
الكب ÒلفÒوسس كورونا اÿط Òنفسس اأ’مر بالنسسبة
لدول أاوروبية أاخرى».
واصس-ل صس-احب ذه-ب-ي-ة اأ’ل-ع-اب أ’ف-ري-ق-ي-ة سسنة
 1998قائل «من الضسروري التحلي بروح اŸسسؤوولية
وال -وع -ي وال -ب -ق -اء ‘ ال -ب -ي-وت م-ث-ل-م-ا نصست ع-ل-ي-ه
ت -ع -ل-ي-م-ات وزارة الصس-ح-ة م-ن اج-ل ت-ف-ادي إان-تشس-ار
الوباء ‘ ا÷زائر أ’ننا ’ نلمك اإ’مكانيات اللزمة
Ÿواجهته ،وا◊ل اأ’نسسب بل الدواء ا◊قيقي ‘
ه - -ذا ال- -وضس- -ع ه- -و ال- -ب- -ق- -اء ‘ اŸن- -ازل واÿروج
للضسرورة فقط مع تفادي اإ’حتكاك مع اآ’خرين
عكسس ما شساهدته التجمعات ب Úاأ’شسخاصس وعدم
اإ’كÎاث Ÿا يحدث من حولهم».

شسّدد سسياف على أاهمية اأ’خذ بالقرارات التي
قامت بها الدولة ا÷زائرية إا ¤غاية مرور هذه
اأ’زمة اÿطÒة ‘ قوله «أاقول للجميع أان حياتكم
‘ خطر عندما تخرجون للشسارع وعليكم بالبقاء
‘ البيوت لتحافظوا عليها و–موا اÛتمع ككل
م -ن إان -تشس -ار ه -ذا ال -فÒوسس وع -دم ال -ت-ه-اون ،أ’ن-ه
باأ’مسس فقط كنت أا–دث مع صسديقي عداء مثلي
‘ سسن اأ’ربعينات كشسف ‹ أانه مصساب بفÒوسس
ك-ورون-ا ب-ال-رغ-م م-ن أان-ه ي-ت-م-ت-ع بصس-ح-ة ج-ي-دة ،م-ا
يجعلنا نأاخذ العÈة وعلينا أان نكون أاك Ìوعيا حتى
’ نصساب بهذا الوباء».
إاسس-ت-ن-ك-ر ﬁدث-ن-ا ب-عضس السس-ل-وك-ي-ات من طرف
اŸواطن Úالتي من شسأانها أان تكون سسببا ‘ نقل
لخرين ‘ قوله «هناك بعضس السسلوكات
العدوى ل آ
غ Òاللئقة التي يقوم بها بعضس اأ’شسخاصس ‘
صسورة رمي الشسمة ‘ اأ’رصسفة وغÒها من اأ’مور
اأ’خرى اŸشسابهة والتي قد تكون سسببا ‘ نقل
الفÒوسس ،ولهذا علينا أان نكون أاكt – Ìضسرا ’أن
دي -ن -ن -ا ي -ح -دث -ن -ا ع -ل-ى ال-ن-ظ-اف-ة وب-ق-ل-ي-ل م-ن روح
اŸسسؤوولية نتمكن من تخطي الوضسع بحول الله
وعلينا أان نكون يد واحدة ونتجنب التهاون أ’ن
اأ’مر خط Òجدا».

لوŸبية إلدولية
إللجنة إ أ

طلب معلومات عن تأاث« Òكوفيد»19-
على تدريبات الرياضضيÚ
ط-ل-بت إل-ل-جنة إلأوŸبية إلدولية،
إل -ت -ي ت-وإج-ه ضش-غ-وط-ا م-ت-زإي-دة م-ن
إ–ادإت ري- -اضش -ي -ة ن -اف -ذة م -ن إأج -ل
ت- -اأج- -ي- -ل دورة إلأل- -ع- -اب إلأوŸب- -ي- -ة
إŸق- -ررة ‘ ط -وك -ي -و إلصش -ي -ف إŸق -ب -ل
بسش - - -بب ت - - -فشش- - -ي فÒوسس ك- - -ورون- - -ا
إŸسش- -ت- -ج- -د ،م- -ن إل -ل -ج -ان إل -وط -ن -ي -ة
تزويدها Ãعلومات عن مدى تاأثÒ
ه - - -ذإ إل- - -وب- - -اء ع- - -ل- - -ى ت- - -دري- - -ب- - -ات
رياضشييها.
‘ اسس- -ت- -م- -ارة ب- -ع- -ن- -وان «ك- -وف -ي -د19 -
وا’سستعدادات اإ ¤دورة ا’ألعاب ا’أوŸبية
 ،»2020تطلب اللجنة ا’أوŸبية من الدول
اŸن -تسس -ب -ة اإل -ي -ه -ا «ك -ي-ف ح-دت ال-ق-وانÚ
ال -ط -ارئ -ة اŸت -ع -ل -ق -ة ب-ك-وف-ي-د 19 -من
تدريبات واسستعدادات الرياضسي.»Ú
و–اول ال- -ل- -ج- -ن -ة ا’أوŸب -ي -ة ال -دول -ي -ة
ا◊صسول على اأك Èقدر من اŸعلومات
من اللجان ا’أوŸبية الوطنية بعد تعرضسها
لضس -غ -وط-ات م-ن ج-ه-ات ع-دة اأب-رزه-ا م-ن
ا’–اد ا’أم -ري -ك -ي ’أل -ع -اب ال -ق -وى وم-ن
ا’–ادين ا’أمريكي والفرنسسي للسسباحة،
با’إضسافة اإ ¤طلب من اللجنة ا’أوŸبية
الÔوجية لتاأجيل ا’ألعاب اŸقررة من 24
جويلية اإ ¤التاسسع من اأوت اŸقبل.Ú
وكان ا’–اد ا’أمريكي للسسباحة ،حذر
م-ن اأن سس-ب-اح-ي-ه ’ يسس-ت-ط-ي-ع-ون ال-ت-دريب
بشس -ك -ل ط -ب -ي -ع -ي وم -ن خ -ط-ر اأن يصس-اب-وا
بفÒوسس كورونا.

وانضس- -م اإل -ي -ه ن -ظÒه ال -ف -رنسس -ي ال -ذي
اعت ‘ Èبيان اأن «السسياق ا◊ا‹ ’ يسسمح
بتنظيم دورة ا’ألعاب ا’أوŸبية لعام 2020
بشس- -ك- -ل صس- -ح- -ي- -ح» ،داع- -ي- -ا اإ« ¤دراسس- -ة
اإمكانية التاأجيل».
اأم- -ا ال- -ل- -ج- -ن- -ة ا’أوŸب- -ي- -ة الÔوج- -ي -ة،
ف -اأك -دت -اأن -ه -ا ب -ع -ثت ب-رسس-ال-ة اإ ¤ال-ل-ج-ن-ة
الدولية تبدي فيها «قلقها من تفشسي وباء
+كوفيد +19-والوضسع الصسحي العام على
اŸسستوي ÚاÙلي والدو‹».
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بن حبيلسس تنشسط
ندوة صسحفية

تنشصط رئيسصة ألهلل أأ’حمر
أ÷زأئري سصعيدة بن حبيلسض،
أليوم ،ندوة صصحفية ‘ إأطار
أإ’جرأءأت ألتي أتخذتها ألهيئة
للوقاية من خطر فÒوسض كورونا،
وذلك باŸقر ألرسصمي أبتدأء من
ألسصاعة  ١٣:٣٠زوأ’.

أرقــــــام

أإ’ثنين  ٢٣مارسض  ٢٠٢٠م
ألموأفق لـ  ٢٨رجب  ١٤٤١هـ

«ألششعب » أ÷ديدة
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أمانة أŸديرية ألعامة:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
ألعدد

@ الهاتف٠٢٣ ٤٦٩١ ٨٠ :
@ الفاكسس٠٢٣ ٤٦٩١ ٧٧ :
مديرية ألتحريــــــــر:

@ الهاتف٠٢٣ ٤٦ ٩١ ٨٧ :
@ الفاكسس٠٢٣ ٤٦ ٩١ ٧٩ :

١٨٢٠٨

أارقام هامة على
صسفحة «فايسسبوك»
الهÓل اأ’حمر

›لـ ـسس الدول ـ ـة
يؤوجـ ـل جلسسات ـ ـ ـه

نشصر ألهلل أأ’حمر أ÷زأئري
على صصفحته ألرسصمية
«ألفايسصبوك» ،عناوين وأأرقام أأهم
مسصتشصفيات أ÷زأئر ‘ ،إأطار
ألسصعي إأ ¤مسصاعدة جميع
أŸوأطن Úوخاصصة أŸرضصى
ألذين يعانون من أأمرأضض ﬂتلفة
ومزمنة.
وقدم ألهلل ﬂتلف ألعناوين
وأأ’رقام ألهاتفية أÿاصصة ب ـ(أأهم
أŸسصتشصفيات وأŸؤوسصسصات
ألصصحية وبعضض أأ’طباء) ألتي
تقدم ﬂتلف أÿدمات ألصصحية.

قرر ›لسس ألدولة ،تأاجيل أ÷لسشات
أŸقررة يوم أÿميسس  ٢6مارسس،
أÿاصشة بالغرفة ألرأبعة بأاقسشامها
أÿمسشة .وكذأ جلسشة أÿميسس ٢
لو¤
أفريل ألقادم أÿاصشة بالغرفة أ أ
بأاقسشامها ألثÓثة إأ ¤تاريخ لحق،
بالنظر إأ ¤مسشتجدأت فÒوسس
كورونا.
وأوضشح أÛلسس ،أن ألتأاجيل يأاتي
«بناء على أŸرسشوم ألتنفيذي رقم
 69-٢٠أŸؤورخ ‘  ٢١مارسس سشنة ٢٠٢٠
وأŸتعلق بتدأب Òألوقاية من أنتششار
وباء فÒوسس كورونا (كوفيد)١9-
ومكافحته ،وعم Óبتعليمة ألوزير
لول رقم  79أŸؤورخة ‘  ٠7مارسس
أ أ
سشنة  ٢٠٢٠ألرأمية إأ ¤تنفيذ نظام
وطني للوقاية من وباء كورونا
وأ◊يلولة دون أسشتششارة.

تطبيق جديد للوقاية
من الوباء

‘ إأطار ألتدأب ÒأŸتخذة من
طرف مؤوسصسصة أتصصا’ت أ÷زأئر
للحد من أنتشصار «كوفيد،»١٩-
فقد ” ألعمل باŸعاي Òألوقائية
أللزمة ،على مسصتوى ألوكا’ت
ألتجارية وأŸرأكز ألتقنية
با÷زأئر من أأجل حماية ألعمال
وأŸوأطن .Úو” تنصصيب خلية
وطنية ‘ أŸؤوسصسصة تتابع ألوضصع
بشصكل آأ Êو” إأحالة أأك Ìمن ٪5٤
من ألعمال إأ ¤عطلة آألية ،مع
’خذ بع Úأ’عتبار ألذين يعانون
أ أ
من أأمرأضض مزمنة وكذأ ألنسصاء
أللوأتي يرب Úأأطفا’ وألنسصاء
أ◊وأمل.
كما أتخذنا قرأرأت بعدم قطع
أÿطوط ألهاتفية وتأاجيل
–صصيل ألفوأت ،Òفيما تطلق
وحدة ألبحث وألتطوير تطبيقا
موجها للموأطن Úحول ألوقاية
من ألفÒوسض.

حجز مواد واسسعة ا’سستهÓك وشسبه صسيد’نية

‘ إأطار مكافحة أŸضصاربة ‘ أŸوأد ذأت أإ’سصتهلك ألوأسصع وأŸوأد شصبه ألصصيد’نية“ ،كنت وحدأت ألدرك ألوطني خلل
أأ’ربع وعشصرين ( )٢٤سصاعة أأ’خÒة من حجز  5٢طنا من أŸوأد ألغذأئية’ ،سصيما ألسصميد ،ألفرينة وألعجائن و 57.٠6٠مادة شصبه
صصيد’نيةÃ ،ا ‘ ذلك  5٠.٨٠٠قفاز طبي و 6.٢6٠قناع طبي.

 ٤٣حادثا مروريا جسسمانيا خÓل نهاية اأ’سسبوع

سصجلت مصصالح أأ’من ألوطني ،يومي  ٢٠و ٢١مارسض ( ،٢٠٢٠نهاية أأ’سصبوع) ٤٣ ،حادثا مروريا جسصمانيا على مسصتوى أŸناطق
أ◊ضصرية ،أأسصفر عنه وفاة  ٠7أأشصخاصض وجرح  5٤آأخرين .سصبب وقوع هذه أ◊وأدث يعود إأ ¤ألعنصصر ألبشصري ،لذلك ُتجدد أŸديرية
لمن ألوطني دعوتها Ÿسصتعملي ألطريق ألعام إأ ¤توخي أ◊يطة وأ◊ذر أأثناء ألسصياقة ،وأحÎأم قانون أŸرور .كما تضصع
ألعامة ل أ
لمن ألوطني– ،ت تصصرف أŸوأطن Úألرقم أأ’خضصر  ١5٤٨وخط ألنجدة  ،١7لتلقي ألبلغات ٢٤سصا٢٤/سصا.
أŸديرية ألعامة ل أ

أاوريدو تشسارك ‘ التوعية رفقة الهÓل اأ’حمر

‘ إأطار مكافحة أنتشصار فÒوسض كورونا ( )COVID-١٩تشصارك أأوريدو ،بصصفتها
مؤوسصسصة موأطنة بامتياز ،إأ ¤جانب ألهلل أأ’حمر أ÷زأئري ‘ عملية –سصيسصية
وأسصعة للموأطن.Ú
وت-تضص-م-ن أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي سص-تشص-م-ل أأسص-اسص-ا سص-ك-ان أŸن-اط-ق أل-ري-ف-ية ،توزيع مسصتلزمات
ألنظافة (منتوجات ألتطه ،Òكمامات وقفازأت ...إألخ) وكذأ ملصصقات ُيوزعها متطوعو
ألهلل أأ’حمر أ÷زأئري.
وصصرح نائب أŸدير ألعام لـ «أأوريدو» ،بسصام أ’برأهيم« :من ألوأجب لـ أأوريدو مسصاندة
أ÷زأئر وأ÷زأئري ‘ Úهذه أأ’وقات’ ،سصيما وأأن ألصصحة وألسصلمة ُتعد من أأولوياتنا
ألرئيسصية».

الوكالة الوطنية للدم توجه نداء للتÈع

وجهت ألوكالة ألوطنية للدم ندأء للموأطن ،Úنظرأ
’نخفاضض توجه هؤو’ء إأ ¤هياكل حقن ألدم
بسصبب أنتشصار وباء فÒوسض كورونا
«كوفيد ،»١٩-بحسصب بيان للوكالة.
ألندأء جاء –ت شصعار «ألتÈع
بالدم ألتفاتة تنقذ أ◊ياة» ،إأ¤
كافة ألسصكان ألذين تÎأوح
أأعمارهم ب ١٨ Úو 65سصنة
ويتمتعون بصصحة جيدة وهذأ ‘
صصالح أŸرضصى أÙتاجÚ
◊قن ألدم» ،بحسصب ما أأكد
ذأت أŸصصدر.

كاريكات /ÒعنÎ

حمÓت توعية وقائية

أأكد إأطارأت وعناصصر ألشصرطة ألذين سصاهموأ
بتقد Ëتوصصيات ونصصائح لفائدة مسصتعملي
ألطرق وكذأ أŸوأطن Úعلى مسصتوى مدينة
بودوأوÃ ،سصاعدة مصصالح أ◊ماية أŸدنية،
على ضصرورة إأتخاذ تدأب Òوقائية من أأجل أ◊د
من تفشصي وباء كورونا .كما ” توزيع مطويات
لمن ألوطني
ومنشصورأت للمديرية ألعامة ل أ
–توي على إأرشصادأت طبية حول سصبل ألوقاية
من هذأ أŸرضض ،مع وجوب أ◊رصض على
ألبقاء ‘ أŸنزل إأ’ للضصرورة ألتي تسصتوجب
أÿروج.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موأقيت
ألصسÓة

^  ٢٣مارسش  :19٥٧أغتيال أÙامي «علي بومنجل» على يد
’حدى ألعمارأت
أŸظلي Úبإالقائه من ألطابق أÿامسش إ
’بيار ـ أ÷زأئر ـ بعد تعذيب وحشسي.
ألكائنة با أ
’ول ألفرنسسي «ميشسال
^  ٢٣مارسش  :19٥9ألوزير أ أ
دوب -ري» يصس ّ-رح أّن -ه ع -ل -ى ف -رنسس-ا أن ت-ب-ق-ى ‘ أ÷زأئ-ر
’· ،وضس-م-ان ت-ن-م-ي-ة أل-نفط وألÌوة
ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى أم-ن أ أ
أŸعدنية للصسحرأء.
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مح ّسسسسة بتدأبير ألوقاية من ألوباء

ششرطة اŸدية تسشخر إامكاناتها لتعقيم األحياء والششوارع
«ألشس-عب»  -ف-ي إأط-ار م-خ-ط-ط-ه-ا
ألتحسسيسسي ألتوعوي للوقاية من
أن -تشس -ار ف -ي -روسش ك -ورون -ا ،وب -ع -د
دخول ألبÓد للمسستوى ألثالث من
أنتشسار هذأ ألوباء ،كثفت مصسالح
أم-ن أل-م-دي-ة م-ن ع-م-لها ألتوعوي،
ب -ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-خ-ت-ل-ف ألشس-رك-اء
’م -ن -ي -ي-ن وألسس-ل-ط-ات أل-م-ح-ل-ي-ة،
أ أ
مسس- -ت- -ع- -م- -ل- -ة سس- -ي -ارأت ألشس -رط -ة
أل -م -زودة ب -م-ك-ب-رأت ألصس-وت ع-ل-ى
’ح - -ي - -اء ألسس - -ك - -ن- -ي- -ة
مسس - -ت - -وى أ أ
’سس -وأق
’م -اك -ن أل -ع -م -وم -ي -ة وأ أ
وأ أ
ل - -دع - -وة أل - -م - -وأط- -ن- -ي- -ن إأل- -ت- -زأم
م-ن-ازل-ه-م ،وت-ق-دي-م ل-ه-م إأرشس-ادأت
ونصسائح ألوقائية ألوأجب أتباعها
للحد من أنتشسار ألفيروسش.
ك -م-ا ت-م أسس-ت-ع-م-ال شس-اح-ن-ات ضس-خ
أل -م -ي -اه أل -ت -اب-ع-ة ل-وح-دأت ح-ف-ظ
’حياء
ألنظام في تعقيم مختلف أ أ
وألشس- -وأرع أل- -رئ -يسس -ي -ة ل -م -دي -ن -ة
’جرأءأت
أل-م-دي-ة ،ل-ت-ب-ق-ى هذه أ إ
دأئ - -م - -ة ومسس - -ت - -م - -رة ل - -ح - -م- -اي- -ة
أل- -م- -وأط- -ن- -ي- -ن وأل- -ح- -ف- -اظ ع- -ل- -ى
صسحتهم.

العملية “ت بالتنسصيق مع مصصالح
شص- -رط- -ة ا◊دود ال- -ب- -ح -ري -ة وك -ذا
مصصالح ا÷مارك وسصمحت بضصبط
قائمة فاقت  120مركبة مشصبوهة
” اإدخ- -ال -ه -ا الÎاب ال -وط -ن -ي‘ ،
اإط -ار اإم -ت -ي-از ال-ع-ب-ور اŸوؤج-ل م-ن
ط - - -رف ع - - -دد م - - -ن ال - - -رع - - -اي - - -ا
الصص- -ح- -راوي ،Úل- -ك -ن -ه -ا  ⁄ت -غ -ادر

الÎاب ال- -وط- -ن -ي و” وضص -ع -ه -ا ‘
السص Òب -اسص -ت -ع -م -ال وث -ائ -ق اإداري -ة
م- -زورة وه- -ذا ب- -تسص- -ه -ي -ل اŸه -م -ة
والتعاون مع بعضس موظفي مكاتب
ح -رك -ة السص -ي -ارات ع -ل-ى اŸسص-ت-وى
الوطني ،حيث بعد تكثيف الأبحاث
اأمكن حجز  21سصيارة من ﬂتلف
الأصصناف.

بعد توقف إأجباري بسسبب كورونا

البطولة اإل‚ليزية تسشتأانف ‘ الفا— جوان اŸقبل
اأكدت منظمة الصصحة العاŸية ،اأنها تعمل مع علماء
من جميع اأنحاء العا ،⁄على تطوير ما ل يقل عن 20
لقاحا ﬂتلفا لفÒوسس كورونا «كوفيد ،»19-بعضصها
دخل بالفعل ‘ مرحلة التجارب السصريرية ‘ وقت
قياسصي.
وحذر مسصوؤولون باŸنظمة ،من اأن الطريق «ليزال
طوي »Óاأمام اللقاحات التي سصيتم اإتاحتها ‘ نهاية
اŸطاف لÓسصتخدام العام ،بحسصب مصصادر اإعÓمية
اأمريكية.
وي- -ق- -ول ع- -ل- -م- -اء رائ- -دون ،اإن ال- -ت -ج -ارب السص -ري -ري -ة
وموافقات السصÓمة اŸطلوبة للحصصول على لقاح فعال
واإتاحته ‘ الأسصواق ،قد يسصتغرق ما يصصل اإ18 ¤
شصهرا.

من جانبه ،قال الدكتور مايك ريان ،اŸدير التنفيذي
لÈن -ام -ج ال-ط-وارئ Ãن-ظ-م-ة الصص-ح-ة ال-ع-اŸي-ة ،خÓ-ل
موؤ“ر صصحفي Ãقر اŸنظمة ‘ جنيف ،اإن «التجارب
السصريرية ضصرورية للغاية ،فليسس هناك ما هو اأكÌ
خطورة من فÒوسس سصيء سصوى لقاح سصيء» .واأضصاف
ريان «يجب اأن نكون حذرين للغاية ‘ تطوير اأي منتج
ن -ح -ن بصص -دد ح-ق-ن-ه لأغ-لب سص-ك-ان ال-ع-ا ⁄ت-ق-ري-ب-ا»...
مشصÒا اإ ¤اأن اأو ¤ال- -ت- -ج- -ارب ال- -بشص- -ري- -ة ع -ل -ى اأح -د
اللقاحات ،التي بداأت الأسصبوع اŸاضصي ‘ الوليات
اŸتحدة ،كانت «سصريعة على نحو غ Òمسصبوق» .ونوه
باأن ذلك  ⁄يكن ليحدث اإذا  ⁄تتشصارك الصص Úودول
اأخرى التسصلسصل ا÷يني لفÒوسس «كورونا» مع باقي
دول العا.⁄

يعيشش أسسوأ أيامه سسجينا بالبارأغوأي

رونالدينيو يعلّم السشجناء مهارات الكرة السشاحرة
ي -قضص -ي ‚م اŸن -ت-خب الÈازي-ل-ي
السص-اب-ق ل-ك-رة ال-ق-دم ،رون-ال-دينيو،
اأسصواأ اأيامه بالسصجن  -وهو احتفل
اأول اأمسس بعيد ميÓده -بعد اإدانته
مع شصقيقه بدخول دولة باراغواي
ب -ج -واز سص -ف -ر م -زي -ف ،ب -اŸق -اب-ل
ي -ع -يشس رف-ق-اءه ‘ السص-ج-ن اأفضص-ل
اأي- -ام- -ه- -م م- -ع اأح -د اأب -رز م -واهب
السص- -اح -رة اŸسص -ت -دي -رة ع -ل -ى م -ر
تاريخها ،بحسصب ما نقلته شصبكة
«اإي.اإسس.ب -ي.اإن» .وذك -رت شص -ب-ك-ة
«اإي.اإسس.بي.اإن» ،اأن نزلء السصجن
مع رونالدينيو  -الذي احتفل اول
ا م س س ب -ع -ي -د م -ي  Ó-د  3 9ي س ص ت م ت ع و ن

 1٥°أ÷زأئر

 1٧°وهرأن

ألثمن  10دج

19°

france prix 1

بتهمة عرضش منشسورأت تضسر
بالمصسلحـــــــــة ألوطنيـــــــــة

 6أاششهر حبسشـ ـا ناف ـ ـذا
‘ حق رابح ظريـ ـ ـ ـف
أصسدرت محكمة ألمسسيلة ،أمسش ،حكما
يقضسي بءدأنه مدير ألثقافة ألسسابق
لو’ية ألمسسيلة رأبح ظريف ،بـ  06أشسهر
حبسسا نافذأ في قضسية أتهامه للمجاهد
عبان رمضسان بالخيانة على حسسابه
ألشسخصسي «فايسسبوك» ،في رده على
ألمنتج بشسير درأيسش.
وال-ت-مسس ال-ن-ائب ال-ع-ام تسص-ل-ي-ط ع-ق-وبة سصنتÚ
سصجنا نافذا ‘ حق اŸتهم ظريف ،بتهم تتعلق
بجنحتي عرضس لأنظار ا÷مهور منشصورات من
شصاأنها الإضصرار باŸصصلحة الوطنية وفق اŸادة
 96و 79من قانون العقوبات واŸادت 52 Úو66
من قانون اÛاهد والشصهيد.
داف- -ع راب- -ح ظ -ري -ف م -دي -ر ال -ث -ق -اف -ة ل -ولي -ة
اŸسص -ي-ل-ة ،ال-ذي اأق-ال-ت-ه السص-ل-ط-ات ال-ع-ل-ي-ا ،ع-ن
نفسصه خÓل اÙاكمة ،الأحد اŸاضصي ،قائÓ
اإنه  ⁄يخطئ ومنشصوره كان رّدا على اسصتفزاز
من بشص Òدرايسس ،الذي كان معه عندما اأنتج
فيلم العÓمة عبد ا◊ميد بن باديسس واأبرز دوره
رف -ق -ة ج -م -ع -ي -ة ال -ع -ل-م-اء اŸسص-ل-م ‘ Úال-ث-ورة
التحريرية وهو ما اأثار غضصب بشص Òدرايسس
ودفعه اإ ¤اإخراج فيلم مواز ظاهره العربي بن
م -ه -ي -دي وب -اط -ن -ه تشص -وي -ه واسص -تصص -غ-ار ل-ب-اق-ي
اÛاهدين.

تفكيك ششبكة دولية لتهريب السشيارات

“ك- -نت ع- -ن- -اصص -ر ف -رق -ة ال -ب -حث
والتدخل لأمن ولية ع“ Úوشصنت،
من تفكيك شصبكة دولية ﬂتصصة ‘
ت - -ه - -ريب السص - -ي - -ارات ،ال - -ت - -زوي - -ر
واسص- -ت- -ع- -م- -ال اŸزور ‘ ال- -وث -ائ -ق
الإداري- - -ة ،اŸسص - -اسس ب - -اأن - -ظ - -م - -ة
اŸع-ا÷ة الآل-ي-ة ل-ل-م-ع-طيات وسصوء
اسصتغÓل الوظيفة.

 1٨°أ÷زأئر

 19°وهرأن

19°

بوجوده معهم ،كما اأن ‚م نادي
برشصلونة الإسصبا Êالسصابق يعلمهم
م -ه -ا ر ا ت و ح -ي  Ó-ج -د ي -د ة ‘ ك -ر ة
القدم ،بعد مشصاركته ‘ البطولة
ال -ت-ي ن-ظ-م-ه-ا السص-ج-ن وق-اد ف-ي-ه-ا
ف -ري -ق -ه ل-ل-ف-وز ب-تسص-ج-ي-ل-ه خ-مسص-ة
اأهداف وصصناعة سصتة.
ون- - -ق- - -لت «اإي.اإسس.ب- - -ي.اإن» ع - -ن
مصص -در ،اأن رون -ال -دي -ن -ي -و  -ب -ط-ل
العا 2002 ⁄مع الÈازيل  -يلعب
كرة القدم كل يوم ويعلم زمÓءه
السصجناء الذين سصرعان ما اندمج
معهم ،وهو ما اأدخل السصرور ‘
ن -ف -وسص -ه -م ،ح -يث ي -ع-تÈون-ه رم-زا

كبÒا ‘ عا ⁄كرة القدم ،لذلك
حرصصوا على ا◊صصول على توقيعه
على القبعات والقمصصان .كما اأن
ال -ن -ج -م الÈازي -ل-ي ال-ك-ب Òيشص-ارك
السص-ج-ن-اء ‘ ب-رن-ام-ج ت-ع-ل-م ح-رفة
ال -ن -ج -ارة اÿشص -ب-ي-ة ،ضص-م-ن ن-ظ-ام
ت - -اأه - -ي - -ل السص - -ج- -ن- -اء اŸت- -ب- -ع ‘
باراغواي.
وكشصف مهاجم ريفر بليت السصابق
ن- -ي- -لسص -ون ك -وي -ف -اسس ،ب -ع -د زي -ارة
رون- -ال- -دي -ن -ي -و ‘ السص -ج -ن ،اأن -ه ل
يتصصرف بطريقته اŸعتادة ،حيث
اإنه حزين بسصبب اŸاأزق الذي وقع
فيه ووجوده ‘ السصجن.

إأشسهــــــــــــــــــار

