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لصسÈهم على ا◊جر الصسحي تفاديا لنتشسار فÒوسص كورونا

الرئيسس تب ـ ـ ـون يحيـّ ـي سصكـ ـ ـان البليـ ـ ـ ـدة
ويشصيـ ـ ـد بالسصل ـ ـ ـوك الوطني اإلنسصـ ـ ـ ـاÊ
صص ٠٣

الفتتاحية

الّتصصال اÙكم
بقلم :فنيدسص بن بلة

فورار ٣٠2 :حالة مؤوكدةوإارتفاع الوفيات إا21 ¤
طالع ملف صص ٠2إا٠٦ ¤

حـــــــــوار

أنششطة متعددة أفÎأضشية بادرت بها أك Ìمن جهة ،مك ّسشرة
حالة أ◊صشار أŸفروضض من فÒوسض كورونا ألذي وحد ألعا⁄
أج- -م- -ع ،ألول م- -رة ،ح- -ول غ- -اي -ة وأح -دة مصشÒي -ة؛ أل -ت -أاهب
Ÿوأجهة ألوباء وجعله ‘ أسشتنفار بحثا عن ألعÓج أآلمن
للبششرية.
أمام أÿطر أŸسشتفحل ألذي خلف آألف ألضشحايا وأدخل
مدنا كÈى ومناطق بأاكملها –ت أ◊جر ألصشحي ،جاءت
مبادرأت لربط ألصشلة ب ÚأŸوأطن Úوألتفاعل بينهم للتوأصشل
وŒاوز «بسشيكوز» ألفÒوسض ،ألذي وإأن أثار قلقا ‘ بدأية
ظ -ه -وره ،ف -ق -د غ ّ-ذى روح أل -ت -ح -دي وع-دم ألسش-تسشÓ-م ل-دى
ألكثÒين ،خاصشة عقب حمÓت ألتحسشيسض وألتعبئة.
هي حمÓت سشاهمت فيها أك Ìمن جهة ودعمتها أطرأف
ضشمن تقاسشم وظيفي ،جاعلة أŸوأطن ششريكا ‘ ألسشÓمة
ألصشحية وإأدأرة أألزمة ألكÈى ألتي يوأجهها ألوطن.
هذأ ألتوجه زأد ‘ مصشدأقية ألتجنيد ضشد وباء ل دوأء ول
لقاح له ‘ ألظرف ألرأهن ،سشوى ألوقاية ألتي تكسشب ألرهان
Ãع-رف-ة أل-فÒوسض أل-ت-اج-ي ،ك-ي-ف-ي-ة أن-تشش-اره وسش-ب-ل موأجهته
ب-ال-ت-دأب ÒألحÎأزي-ة أل-ت-ي تضش-م-ن-ه-ا ن-ظ-ام أل-ي-قظة وألتأاهب
وألتحلي بروح أŸسشؤوولية.
إأنها مقاربة أسشتباقية –رصض عليها ألسشلطات أıتصشة،
ّ ﬁسش-سش-ة أŸوأط-ن ب-الن-خ-رأط ‘ ح-م-ل-ة أل-ت-ع-ب-ئ-ة ،ب-اعتباره
أ◊لقة أŸفصشلية ‘ ألسشياسشة ألصشحية للتأام Úمن كارثة
وبائية يتجّند أ÷ميع لتجاوزها بالتآازر وألتضشامن وتضشافر
أ÷هود ،بعيدأ عن ذهنية «تخطي رأسشي».
نذّكر بجّدية أإلجرأءأت ألتي أtتِخَذت من ألسشلطات مبكرأ
Ÿوأجهة تفششي وباء كورونا ،حيث ششدد خÓلها على ألدور
ألتحسشيسشي ‘ أŸوأجهة وإأطÓع أŸوأطن بأادق ألتفاصشيل عن
هذأ ألفÒوسض وتدأب Òألوقاية منه ،دون ترك أÛال لتجار
أألزمة وأصشحاب نوأيا سشيئة يروجون Ÿغالطات .ظهر هذأ ‘
كل لقاء تقييمي حول ألوضشعية ،حيث بقدر ما تعطى خÓله
أرقام عن حصشيلة أإلصشابة بالدأء ،تقدم كذلك ششروحات عن
ضش -رورة Œاوز ع -ق -دة أÿوف وألرت -ب -اك ب-ال-تسش-ل-ح بشش-روط
ألوقاية أول.
Óنذأر أŸبكر
وزأد أŸسشعى قوة ودعما ،أللجنة ألعلمية ل إ
وأŸتابعة وأإلعÓم ،أŸسشتحدثة مؤوخرأ ،أسشتجابة لنششغالت
تتمثل ‘ ألتصشال ألششامل وأÙكم ‘ سشرد أألخبار أŸوثوقة
حول ألوباء ألتاجي ،باعتبارها طريقة تكرسض مصشدأقية لدى
أŸوأطن وتزرع فيه ثقة ‘ لعب دور ألششريك ألكامل دون
ب -ق -ائ -ه ع -رضش -ة Ÿغ -ال -ط -ات وت -ه-وي-ل م-وأق-ع أتصش-ال ل ت-عÒ
ألهتمام Ÿششاعر ألناسض ،همها زرع ألرعب وﬁاولة ألتأاثÒ
على نظام أليقظة وألتأاهب أŸعتمد على فرق طبية ومصشالح
صشحية مؤوطرة ،جاعلة من موأجهة «كورونا» معركة مصشÒية
للتأام Úمن خطر وبائي قاتل.
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قضسية تركيب السسيارات والتمويل اÿفي

 15سصنة سصجنا ‘ حق أاويحيى و 12لسصÓل وتÈئة آاخرين
النيابة العامة تعرضس تفاصصيل ›ريات ﬁاكمة كر Ëطابو
صص ٠٣
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اللجنة الدولية تفصصل ‘ مسصتقبل الدورة قريبا

صص 1٩

عزالدي ـ ـن بوكـ ـ ـردوسس
خ ـ ـدم ا÷زائر ب ـإاخÓصس
و ⁄يبخـل وقت الشصدائد
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إا–أدية التعليم العأ‹ والبحث العلمي تنوه بجهود ا÷أمعة

مبـ ـ ـ ـادرات سصاهمـ ـت ‘ صصناعـ ـ ـة اأ’قنعـ ـ ـ ـة
الؤاقي ـ ـ ـ ـ ـة ومـ ـ ـ ـ ـؤاد التعقي ـ ـ ـ ـم والتطه ـ ـ ـÒ

لسصرة ا÷أمعية والبحثية  ⁄تبقَ ‘ معزل عن
«الشصعب»  -أاكدت ال–أدية الوطنية للتعليم العأ‹ والبحث العلمي ،أان ا أ
لسصأتذة
اÙنة الصصحية التي تعيشصهأ ا÷زائر ،بل سصأرعت مواكَِبًة هذا الوضصع بشصتى اŸبأدرات العلمية اŸنِتجة ،إاذ رفع ا أ
البأحثون والبأحثون الدائمون ،التحدي حأمل Úعلى عأتقهم عبء إايجأد ا◊لول وسصبل الوقأيةÃ ،سصأهمأت ملموسصة ‘ هذا
الظرف ا◊سصأسس وهو مأ يثبت ،مرة أاخرى ،اضصطÓعهم بدورهم بكل مسصؤوولية ووقوفهم خدمًة للمجتمع والبقأء إا ¤جأنبه
‘ هذه اÙنة.

ألعدد

18211

تكثيف العمليأت Ûأبهة اŸضصأربة بسصكيكدة

02

ضصب ـط مـ ـؤاد غذائيـ ـة منتهيـ ـة الصصÓحي ـة
ضصبط أاعوان مراقبة اŸمأرسصأت التجأرية ،وأاعوان قمع الغشس Ÿديرية التجأرة
بألولية ،تأجر جملة للمنتجأت الغذائية ينشصط على مسصتوى بلدية رمضصأن جمأل،
يخزن مواد غذائية منتهية الصصÓحية وأاخرى غ ÒمÈرة بفوات Òشصراء ،ليتم حجز
 ٣5.٩5قنطأرا من مأدة الفرينة عليهأ فضصÓت الفئران ٩٤٧٣ ،علبة بسصكويت غÒ
مÈرة بفوات Òشصراء ،منهأ  ٤020علبة منتهية الصصÓحية ٧٩٦0 ،قأرورة خل غÒ
لجراءات القأنونية الÓزمة ضصده.
مÈرة بفوات Òشصراء ،و” اتخأذ جميع ا إ
كما “كنت مصضالح أمن دأئرة بن عزوز ،من
توقيف أحد أأ’شضخاصس بخصضوصس أŸضضاربة
‘ مادة أ◊ليب وأسضعة أ’سضتهÓك ،وألذي
كان يقوم بعرضس هاته أŸادة للبيع من دأخل
منزله ،أين كان يقوم بتخزينها دأخل ›مد
وي -ب-ي-ع-ه-ا ل-ل-م-وأط-ن Úبسض-ع-ر  30دج ل -ل-ك-يسس
ألوأحد ،دون حيازته على سضجل Œاري ،حيث
” حجز أك Ìمن  50كيسس حليب ،وأتخاذ
أإ’جرأءأت ألقانونية حيال أŸعني.
‘ ن - -فسس ألسض - -ي - -اق ،ق- -امت مصض- -ال- -ح أأ’م- -ن
أ◊ضضري أأ’ول ،وأأ’من أ◊ضضري أÿارجي

فلفلة ،بالتنسضيق مع مصضالح مديرية ألتجارة
للو’ية ،بعمليات ميدأنية Ûابهة أŸمارسضات
ألسض -ل -ب -ي -ة أل-ت-ي ت-ه-دف أ ¤أح-ت-ك-ار ألسض-وق أو
أŸضضاربة ‘ أŸنتجات ،حيث أسضفرت ألعملية
ع- -ن ح- -ج- -ز ك- -م- -ي- -ة ك- -بÒة م- -ن أŸوأد شض- -ب -ه
صض-ي-د’ن-ي-ة ‘ وسض-ط م-دي-ن-ة سض-ك-ي-كدة وبلدية
فلفلة متمثلة ‘ 498 :قارورة مطهر 83 ،زوج
ق-ف-ازأت ط-ب-ية 150 ،ك-م-ام-ة ط-ب-ي-ة ،ح-يث ”
حجز تلك أŸوأد ،وأتخاذ أإ’جرأءأت ألقانونية
وأإ’دأرية Œاه أıالف.Ú

سسكيكدة :خالد العيفة

عأم حبسصأ نأفذا ‘ حق تأجر بأ÷لفة

حجز كمية كبÒة من السصميد ،الكسصكسس والفرينة

ونوهت أ’–ادية ‘ بيان لها ،وقعه مسضعود
عمارنة ،تسضلمت «ألشضعب» نسضخة منه ،بجهود
ف -روع -ه -ا أل -ن -ق -اب -ي -ة ،خ -اصض -ة أŸت-وأج-دة ‘
أŸي-دأن .وت-ع-تّ-ز ب-ن-خ-ب-ة أل-ب-احث ÚوأŸثابرين
ب- -ح -زٍم ،م -ن أج -ل أل -تصض -دي ل -ه -ذأ أل -فÒوسس
أل- -ق- -ات- -ل ،ع Èم -ب -ادرأت ج -ل -ي -ل -ة ‚ح -وأ ‘
–قيقها ،على غرأر صضناعة أأ’قنعة ألطبية
Óطباء وطاقم ألتمريضس
ألوأقية وأŸوجهة ل أ
Ãعدل  500قناع وأٍق ‘ أليوم ،من طرف
مركز تنمية ألتكنولوجيات أ◊ديثة ()CDTA
ألذي خاضس ‘ نفسس ألوقت Œربة صضناعة
أ‰وذج أو‹ ÷هاز تنفسس أصضطناعي.
وأشض- - -ار إأ ¤م- - -ب- - -ادرة م- - -رك- - -ز أل- - -ب- - -حث ‘
أل -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ا ألصض-ن-اع-ي-ة (ﬁ )CRTIط - - -ة
وهرأن ألكائنة «بجامعة ألعلوم وألتكنولوجيا
خ َضضع
وهرأن» ،بصضناعة أأ’قنعة ألطبية وألتي ُت ْ
للتعقيم ‘ ﬁطة خاصضة؛ باعتماد طريقة «ما
حsول
فوق ألبنفسضجي» وطريقة «أأ’وزون» ،ثم ُت َ
إأ ¤ألوكالة ألبحثية ‘ علوم ألصضحة وللمديرية
ألعامة للبحث قبل توزيعها على أŸسضتشضفيات،
وك -ذأ صض -ن -اع -ة أل-ك-ح-ول أإ’ي-ث-ي-ل-ي م-ن ط-رف

اتصصا’ت ا÷زائر تكذب
خ Èقطع اأ’نÎنت
«الشصعب»  -كذبت اتصصألت ا÷زائر
شص- -أئ -ع -أت ت -داول -ت -ه -أ ب -عضس وسص -أئ -ط
ال -ت -واصص -ل الج -ت -م -أع -ي ح -ول ق-ط-ع
لنÎنت ‘ ا÷زائر.
ا أ
و‘ بيان له ،أكد أŸتعامل« ،خÓفا Ÿا
أع -ل -ن -ت -ه وت-دأول-ت-ه ب-عضس وسض-ائ-ل أ’عÓ-م
وألشضبكات أ’جتماعية حول قطع مفÎضس
لÓ-نÎنت ع-ل-ى أŸسض-ت-وى أل-وط-ن-ي ،ت-كذب
أتصضا’ت أ÷زأئر مثل هذأ أ Èÿوتطمئن
زبائنها ألكرأم بعدم بر›ة أي قطع».
وج- -اء ‘ أل- -ب- -ي- -ان« ،ن -ط -لب م -ن ج -م -ي -ع
أ÷زأئ- -ري Úأل- -ت- -ح- -ل- -ي ب- -روح أل- -تضض -ام -ن
وألتعاون Ÿوأجهة هذه ألظروف ألصضعبة
ألتي “ر بها أ÷زأئر وألعا ⁄أجمع بسضبب
أنتشضار وباء كورونا وعدم أ’نسضياق ورأء
أ’خبار ألكاذبة».

ج- -ام- -ع -ة ب -وم -ردأسس ،أıصضصس ل -ل -ت -ع -ق -ي -م
و–ويله إأ ¤سضائل مطّهر ،حيث ”ّ ،يوم 20
م- -ارسس ،وضض- -ع  100ق-ارورة ك-ع-ي-ن-ة ل-لتجربة،
َتِبعها إأنتاج  1000علبة صضغÒة بعد يوم،Ú
لتحويلها للمسضتشضفيات ،كما ” –ويل  100لÎ
ﬁل- -ول ك -ح -و‹ إأ ¤أŸسض -تشض -ف -ي -ات ،ون -فسس
أŸبادرة قام بها مركز ألبحث ألعلمي وألتقني
ل -ل -م -ن -اط -ق أ÷اف -ة ل -بسض-ك-رة (،)CRSTRA
وجامعات أŸسضيلة وألبويرة وسضطيف وألشضلف
وتلمسضان وغÒها.
إابتكأرات جديرة بأŸتأبعة
ك-م-ا ق-ام م-رك-ز أل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي وأل-ت-ق-ن-ي ‘
ألتحاليل ألفيزيائية وألكيميائية ()CRAPC
Ãب -ادرأت ق -ي -م -ة و‘ ظ-رف قصض Òبصض-ن-اع-ة
وتوزيع موأد ألتعقيم وألتطه ،Òوكذلك موأد
أل-ت-ع-ق-ي-م أÿاصض-ة ب-السض-ط-وح وأأ’ماكن ألعامة
ووسض-ائ-ل أل-ن-ق-ل وأقÎأح مسض-ت-حضض-رأت ن-باتية
وجزيئات لÓختبار ضضد كوفيد ،19-وتقدË
م -قÎح ت -فصض -ي -ل -ي ’سض -ت -خÓ-صس أل-ك-ل-وروكÚ
بكمية كبÒة ،لُيخت ‘ Èمعهد باسضتور ،إأ¤
جانب إأ‚از جهاز تطه Òباأ’وزون ،من طرف
ألÈوف- -يسض -ور ت -ل -م -ات Úم -ن ج -ام -ع -ة سض -ي -دي
ب- -ل- -ع- -ب- -اسس ،وه- -و م- -وج- -ه لÓ- -سض- -ت -ع -م -ال ‘

ق -رر مصص -رف السص Ó-م ا÷زائ -ر ،ت-أأج-ي-ل ك-ل أاقسص-أط شص-ه-ر أاف-ري-ل  2020اÿأصصة
لفراد) ،نظرا إا ¤الظروف السصتثنأئية التي
بألتمويÓت اŸمنوحة Ÿتعأمليه (ا أ
“ر بهأ البÓد ‘ ،ظل تفشصي فÒوسس كورونأ ،بحسصب مأ أافأد به ،أامسس ،بيأن لهذه
اŸؤوسصسصة اŸألية.
وأوضضح نفسس أŸصضدر ،أن أقسضاط شضهر أفريل «سضتسضدد ’حقا بدون أحتسضاب أي عوأئد أو
عمو’ت إأضضافية» ،نظرأ للظروف أ’سضتثنائية ألتي “ر بها ألبÓد خÓل هذه ألفÎة و»حرصضا
على Œسضيد روح ألتضضامن وألتكافل ب Úأفرأد أÛتمع».
ب -ا’ضض -اف -ة أ ¤ذلك ،ق -رر مصض -رف ألسض Ó-م أ÷زأئ -ر ،ت -ق -د Ëأÿدم-ات أل-ب-ن-ك-ي-ة ع-ن ب-ع-د
(–ويÓت وعمليات بنكية) ›انا لكل متعامليه (أفرأدأ وشضركات) خÓل شضهر أفريل .2020
كما أكد أيضضا ،على ›انية أ’شضÎأك للمكتتب Úأ÷دد للخدمات ألبنكية عن بعد «ألسضÓم
مباشضر» ،من شضهر أفريل حتى  30جوأن  ،2020بحسضب نفسس أŸصضدر.
وأوضضحت أŸؤوسضسضة أŸالية ،أن هذه ألقرأرأت ” أتخاذها «من أجل تيسض Òتنفيذ ﬂتلف
ألعمليات ألبنكية على أŸوأطن Úعن بعد ،دون أ◊اجة إأ ¤ألتنقل إأ ¤فروع أŸصضرف Ãا
يتناسضب وأإ’جرأءأت ألوقائية أŸقررة».

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
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ا إ

الهأتف02٣ ٤٦٩١ ٨0 :
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الرئيسس اŸدير العأم
مسصؤوول النشصر

فنيدسس بن بلة
مدير التحرير

سصعيد بن عياد

ا÷لفة :موسسى بوغراب

مراقبة النشصأط التجأري ومكأفحة الغشس بألشصلف

مصصالح اأ’من –جز  29نؤعا من اŸؤاد الفاسصدة ببؤقادير
“كنت مصصألح الشصرطة بأمن دائرة
لقليمية
بوقأدير ،رفقة اŸفتشصية ا إ
للتجأرة واŸصصألح البلدية ،من حجز
مواد غذائية منتهية الصصÓحية لدى
أاحد التجأر.
وبحسضب خلية أإ’عÓم ÷هاز ألشضرطة ،فإان
ألعملية ألتي أسضتهدفت أحد ألتجار ،مكنت
م- -ن ضض -ب -ط  39ن -وع -ا م -ن أŸوأد أل -غ-ذأئ-ي-ة
أŸنتهية ألصضÓحية من أجبان وموأد ألنظافة
وألتي كان ذأت ألتاجر يسضوقها للمسضتهلكÚ
دون مرأعاة أأ’خطار ألصضحية ألتي تنجر عن
ذلك ،يشض Òب- -ي- -ان مصض- -ال- -ح ألشض- -رط -ة ،أل -ذي
أسضتلمنا نسضحة منه.
ت -دخ -ل ه -ذه أل -ع -م-ل-ي-ة ضض-م-ن ﬁارب-ة أل-غشس
وم -رأق -ب -ة أل -نشض -اط أل -ت-ج-اري ،دف-عت أع-وأن

أŸفتشضية أإ’قليمية لتحرير ﬁضضر ” إأيدأعه
لدى أ÷هات ألقضضائية Ãحكمة بوقادير ضضد
أل-ت-اج-ر أıال-ف ل-ق-وأع-د أل-ت-ج-ارة وسضÓ-م-ة
أŸنتوج أŸوجه للمسضتهلك .Úفيما ” إأتÓف
هذه أŸوأد أÙجوزة طبقا للقانون أŸعمول
به ‘ ألقوأعد ألتجارية أÿاصضة باÓÙت.
من جانب آأخر ،كثفت ذأت أŸصضالح أأ’منية
نشضاطها باŸوأزأة مع ﬁاربة قضضايا ألغشس ‘
أŸي -دأن أل -ت -ج -اري ‘ ،م Ó-ح -ق -ة ألشض -ب-ك-ات
أإ’ج - -رأم - -ي - -ة أıتصض - -ة ‘ ألÎوي - -ج وب- -ي- -ع
أıدرأت وأأ’ق- -رأصس أŸه- -ل- -وسض -ة وقضض -اي -ا
ألسضرقة ،حيث أسضتهدفت أزيد من  12عنصضرأ
تÎأوح أعمارهم ب 20 Úو 28سضنة بحسضب ذأت
أŸصضالح أأ’منية بعاصضمة ألو’ية.

الشسلف :و.ي .أاعرايبي

◊مأية التÓميذ الصصحراوي Úمن الوبأء

مصصرف السصÓم ا÷زائر يؤؤجل دفع أاقسصاط شصهر أافريل

يومية وطنية إاخبأرية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصأدية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مألهأ الجتمأعي 200 .000.000 .00 :دج
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التحرير

أŸسضتشضفيات ،وسضيارأت أ’سضعاف ،وحتى ‘
أŸنازل ،ناهيك عن تقد Ëمركز ألبحث ‘
ألبيوتكنولوجيا ( )CRBTأقÎأح طرق بديلة
ل - -ل - -ف - -حصس وأل - -كشض - -ف بشض - -ك - -ل أسض- -رع ع- -ن
ألكوفيد.19-
ك - -م - -ا كشض - -فت أ’–ادي - -ة ع- -ن دخ- -ول Èﬂ
للكشضف عن فÒوسس كورونا من طرف كلية
أل -طب ب-ج-ام-ع-ة م-ول-ود م-ع-م-ري ب-ت-ي-زي وزو،
عمله أأ’سضبوع ألقادم ،إأذ يعتمد هذأ أÈı
على –ويل Œهيزأت من  Èﬂعلم أŸناعة
وأل -ت -ي ت -وف -ر أسض -ت -خ -دأم ت-ق-ن-ي-ة م-ت-ط-ورة ‘
أŸي -ك -روب -ي -ول -وج -ي -ا م -ن أج -ل أل -كشض -ف ع -ن
أأ’مرأضس أŸعدية مثل كورونا.
وت -وؤك -د أ’–ادي -ة ب -ت -وأصض-ل وأسض-ت-م-رأري-ة
ألعمل ألبحثي وأÈıي من أجل تعزيز
أل -وق -اي-ة وأي-ج-اد أ◊ل-ول و›اب-ه-ة ت-فشض-ي
ه-ذأ أل-وب-اء ،ك-م-ا ت-ن-وه أ’–ادي-ة أل-وط-ن-ي-ة
ب- -ا÷ه- -ود أ÷ب- -ارة ل Ó-أط -ب -اء وأŸم -رضضÚ
وأŸمرضضات و أطقم ألرعاية ألصضحية ‘
رعاية أŸصضاب Úبهذأ ألوباء ،وتدعو جميع
أŸوأط-ن-ات وأŸوأط-ن Úل-ل-ت-ق-ي-د بالنصضائح
وأ’إرشض- -ادأت أŸق- -دم- -ة م- -ن ط- -رف وزأرة
ألصض- -ح- -ة وألسض- -ك -ان ،ل -ل -وق -اي -ة وأ◊د م -ن
أنتشضار هذأ ألوباء ألقاتل ،وألتحلي بروح
أŸسضوؤولية وأŸوأطنة وألتضضامن.

لحتكأر للمواد
‘ إاطأر مكأفحة اŸضصأربة وا إ
الغذائية“ ،كن عنأصصر فرقة الشصرطة
لمن ا◊ضصري العأشصر ولية
القضصأئية بأ أ
لسصبوع ا÷أري ،بألتنسصيق مع
ا÷لفة ،بحر ا أ
مصصألح التجأرة ببلدية ا÷لفة ،من
مداهمة أاحد اŸسصتودعأت كأنت بهأ كمية
معتÈة من اŸواد الغذائية موجهة
لÓحتكأر واŸضصأربة.
ألعملية جاءت على إأثر تلقي عناصضر ذأت
ألفرقة معلومات جد موؤكدة ،مفادها قيام
أح-د أأ’شض-خ-اصس ب-ت-خ-زي-ن ك-م-ي-ة م-ع-تÈة م-ن
أŸوأد ألغذأئية ﬂتلفة أأ’نوأع دأخل أحد
أŸسض -ت-ودع-ات ،وع-ل-ي-ه ” ت-رصض-ده وت-وق-ي-ف-ه.
وبالتنسضيق مع مصضالح ألتجارة وألنيابة ألعامة

Óج -رأءأت
” ت- -ف -ت -يشس مسض -ت -ودع -ه ،وف -ق ً-ا ل  -إ
أŸعمول بها ،حيث ع Ìبدأخله على كمية من
أŸوأد ألغذأئية من ﬂتلف أأ’نوأع متمثلة
 315قنطار و 75كلغ من مادة ألسضميد وكمية
من مادة ألفرينة قدرت بـ 56قنطارأ و 70كلغ
وكمية من مادة ألكسضكسس قدرت بـ 57قنطارأ
و 35كلغ.
بعد أسضتيفاء إأجرأءأت ألتحقيق ‘ ألقضضية،
قدم أŸشضتبه به أمام وكيل أ÷مهورية لدى
ﬁك -م -ة أ÷ل -ف -ة ،ط -ب -ق ً-ا إ’ج -رأءأت أŸث -ول
ألفوري ،أين أصضدر ضضده عاما حبسضا نافذأ
وغ-رأم-ة م-ال-ي-ة ق-درها  5مÓ-ي Úسض-ن-ت-يم مع
مصضادرة أÙجوزأت.

مديرية الÎبية بسصيدي بلعباسس تكثف من إاجراءات الؤقاية
بأدرت مديرية الÎبية لولية سصيدي
بلعبأسس ،إا ¤تشصكل خلية أازمة على
لوضصأع اŸتعلقة
مسصتوى مقرهأ Ÿتأبعة ا أ
بوبأء كورونأ ،كمأ قأمت بتكثيف إاجراءات
الوقأية داخل اŸؤوسصسصأت التي تضصم
التÓميذ الصصحراوي.Ú
ت- -ك -ف -لت أÿل -ي -ة أل -دأئ -م -ة أŸنصض -ب -ة ب -ج -م -ل -ة
أإ’جرأءأت ألوقائية ضضد فÒوسس كورونا وألقيام
ب-اح-ت-ي-اط-ات أحÎأزي-ة إأضض-اف-ي-ة ل-ف-ائدة تÓميذ
دول -ة ألصض -ح -رأء أل -غ-رب-ي-ة ،أŸت-وأج-دي-ن ب-ب-عضس
أŸؤوسضسض -ات ألÎب -وي -ة ،م -ن خ Ó-ل م -ن -ع -ه-م م-ن
أÿروج ووضضعهم ‘ أ◊جر ألصضحي ،باإ’ضضافة
إأ ¤تعقيم مقرأت إأقامتهم بشضكل دوري.
هذأ وتعمل أÿلية على مرأقبة عملية تطهÒ
وتعقيم مقر أŸديرية وموأصضلة حملة وأسضعة

لتعقيم أŸؤوسضسضات وألفضضاءأت ألÎبوية ،خاصضة
أŸطاعم وألسضاحات.
كما تسضهر أÿلية على تفعيل قرأر تأاجيل كل
أأ’نشض - -ط - -ة أ›ÈŸة أل - -ت - -ي ت- -دخ- -ل ‘ إأط- -ار
أل- -ت- -ك -وي -ن› ،السس أأ’قسض -ام أو أل -ت -نسض -ي -ق م -ع
أسضتخدأم تكنولوجيا أإ’عÓم وأإ’تصضال ‘ كل ما
يتعلق بالتوأصضل أإ’دأري ،ألذي يتم عن طريق
أإ’Áي - -ل ،وم- -ن ذلك ت- -وزي- -ع ألÈوت- -وك- -ل أل- -ذي
يصضاحب أŸنشضور أÿاصس أŸرسضل من ألديوأن
لكل أŸؤوسضسضات مع باقي شضركاء قطاع ألتعليم.
هذأ وطالبت أŸديرية أولياء ألتÓميذ بالولوج
إأ ¤موقع ألوزأرة لÓإطÓع على نتائج أبنائهم
أŸتعلقة بالفصضل ألثا.Ê

سسيدي بلعباسس :غ.شسعدو

إ’ع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـؤا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤدة

¯ مÓحظة:
اŸقـــألت وال- - -وث- - -أئ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحأبهأ نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›أل Ÿطألبة ا÷ريدة بهأ

لشصهأر
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 ١شصأرع بأسصتور ـ ا÷زائر
الهأتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفأكسس(021)73.95.59... :

وسصسصأت التألية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطبأعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطبأعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصأرS.I.A:
تطبع بألم ؤ
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لÓطمئنان على الوضشعية ‘ بÓده على ضشوء الفÒوسس التاجي

رئيسض أ÷مهورية يتصسل هاتفيا بنظÒه أŸوريتاÊ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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مسسؤوولون سسامـون وشسخصسيات يعّزون «ألشسعب»
(الششعب) ’ -تزال برقيات التعازي تصشل قاعة التحرير ÷ريدة «الششعب»
’سشبق عز الدين بوكردوسس.
اثر وفاة الزميل ومديرها العام ا أ
ﬁند أاوسشعيد بلعيد:
عز الدين بوكردوسس خدم ا÷زائر
بصشدق وإاخÓصس

اتصشل رئيسس ا÷مهورية عبد اÛيد
تبون ،مسشاء أامسس ،هاتفيا بنظÒه
اŸوريتاﬁ ،Êمد ولد الششيخ الغزوا،Ê
لÓطمئنان على الوضشعية الصشحية ‘
بÓده ،على ضشوء تفششي وباء فÒوسس
كورونا ‘ العا ،⁄بحسشب بيان لرئاسشة
ا÷مهورية.
وجاء ‘ البيان« ،اتصصل رئيسس ا÷مهورية السصيد

عبد اÛيد تبون ،عصصر يوم األربعاء ،هاتفياً،
بأاخيه السصيد ﬁمد ولد الشصيخ الغزوا Êرئيسس
ا÷مهورية اإلسصÓمية اŸوريتانية ،لÓطمئنان
على الوضصعية الصصحية ‘ البلد الشصقيق ،على
ضصوء تفشّصي وباء كورونا فÒوسس ‘ العا.»⁄
وأاوضصح ذات اŸصصدر ،أانه و»أاثناء هذه اŸكاŸة
الهاتفية ،أاعرب الرئيسس عن تضصامن ا÷زائر
واسص- -ت- -ع- -داده- -ا ال -دائ -م Ÿسص -اع -دة أاشص -ق -ائ -ه -ا

اŸوريتاني ‘ Úالسصراء والضصراء».
بدوره ع Èالرئيسس ﬁمد ولد الشصيخ الغزوا،Ê
عن «تأاثره Ãبادرة رئيسس ا÷مهورية األخوية،
وتقديره Ÿوقفه ‘ هذه اللحظات الصصعبة .كما
ط- -م- -أان -ه ب -أان ال -وضص -ع م -ت -ح -ك -م ف -ي -ه ،وأان ك -ل
اإلج -راءات الح -ت-ي-اط-ي-ة ات-خ-ذت Ÿواج-ه-ة أاي
طارئ» ،يضصيف بيان رئاسصة ا÷مهورية.

لصشÈهم على ا◊جر الصشحي تفاديا ’نتششار فÒوسس كورونا

ألرئيسض تبون يوجه –ية تقدير لسسكان ألبليدة جوهرة أ÷زأئر
وجه رئيسس ا÷مهورية ،عبد اÛيد تبون ،أامسس– ،ية تقدير إا¤
سصكان البليدة ،لصصÈهم على ا◊جر الصصحي من أاجل التصصدي لنتشصار
فÒوسس كورونا ،مؤوكدا أان ا÷زائر سصتنتصصر ،بحول الله ،على الوباء
وعلى ا÷ميع التقيد بإاجراءات الوقاية.
وكتب الرئيسس تبون على مواقع التواصصل الجتماعي–« :ية تقدير
ألهلنا ‘ البليدة لصصÈكم على ا◊جر اŸفروضس من فÒوسس كورونا
بيق Úمنكم ،وحاشصا أان يكون عقوبة .البليدة جوهرة ا÷زائر ل تعاقب.
إان الله والدولة معكم ومع ا÷زائر قاطبة .سصننتصصر على الوباء .وبحول
الله ،لن يطول ،فعلينا جميعا التقيد بإاجراءات الوقاية .اللهم احفظ
ا÷زائريات وا÷زائري Úوعا‘ ا÷زائر».

’نسشا Êللششعب ا÷زائري
..ويششيد بالسشلوك الوطني ا إ
‘ أاوقات الششدة

أاشصاد رئيسس ا÷مهورية عبد اÛيد تبون ،أامسس ،بالسصلوك الوطني
اإلنسصا Êالذي “يز به الشصعب ا÷زائري ‘ أاوقات الشصدة التي تواجه
فيه ا÷زائر وباء فÒوسس كورونا ،وهو «السصلوك الذي يكشصف عن درجة
عالية من روح اŸواطنة واŸسصؤوولية».

وكتب الرئيسس تبون على صصفحته Ãوقع فيسصبوك« ،أاحيي كل فاعلي
ا Òÿمن اŸواطن ÚواŸواطنات ‘ الداخل واÿارج ،الذين يتسصابقون
‘ ال-ت-ع-ب Òع-ن رغ-ب-ات-ه-م Ÿسص-اع-دة اŸسص-تشص-ف-ي-ات واŸواط-ن Úال-ذين
تأاثروا بإاجراءات العزل اإلجباري وتقييد التنقل ‘ هذه اÙنة التي
تواجه فيها ا÷زائر وباء كورونا فÒوسس».
كما أاجدد -يقول الرئيسس « -شصكري لكّل الذين بادروا منذ األيام
األو ،¤إا ¤حمÓت التنظيف والتعقيم والتوعية ع Èالوطن ،أافرادا
وجمعيات مدنية ،وجماعات ﬁلية ،وأادعو ا÷ميع إا ¤اŸزيد من
النضصباط والتقيّد الصصارم بإاجراءات الوقاية ،ومنع اإلحتكاك ،حفاظا
على سصÓمة األمة».
إاّن هذا السصلوك الوطني اإلنسصا -Êيضصيف السصيد تبون  »-يكشصف عن
درجة عالية من روح اŸواطنة واŸسصؤوولية ،ويعكسس شصيم التضصامن
والتكافل التي يتميز بها شصعبنا ،خاصصة ‘ أاوقات الشصّدة .فتحية تقدير
وإاجÓل لهذا الشصعب العظيم الذي يصصدق ‘ أابنائه وبناته قول رسصول
ال -ل -ه صصّ-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسصّ-ل-م( :م-ث-ل اŸؤوم-ن ‘ Úت-واّده-م وت-راح-م-ه-م
وتعاطفهم مثل ا÷سصد ،إاذا اشصتكى منه عضصو تداعى له سصائر األعضصاء
بالسصهر وا◊مى)».
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فورأر ٣٠2 :حال ـ ـ ـة م ـ ـ ـؤوكدة م ـ ـ ـع أرتـ ـ ـ ـ ـفاع ألوفيـ ـ ـ ـ ـ ـات إأ21 ¤
سشجلت  38إاصشابة جديدة مؤوكدة بفÒوسس
كورونا ‘ ا÷زائر ،لتصشل ا◊صشيلة
’جمالية إا 302 ¤حالة مؤوكدة ،مع ارتفاع
ا إ
‘ عدد الوفيات ليصشل إا 21 ¤حالة ،بحسشب
’ربعاء،
آاخر حصشيلة كششف عنها ،أامسس ا أ
با÷زائر العاصشمة ،الناطق الرسشمي للجنة
رصشد ومتابعة فÒوسس كورونا ،جمال
فورار.
وأاوضصح ‘ لقاء إاعÓمي ،أان حالة الوفاة األو¤
سصجلت بولية تيبازة لشصخصس يبلغ من العمر 42
سصنة وهو يعمل بولية البليدة ‘ .ح Úتتعلق الوفاة
الثانية بامرأاة من قسصنطينة تبلغ من العمر 58

سصنة ،عادت من فرنسصا ‘  14مارسس ا÷اري،
وبهذه ا◊صصيلة يصصل عدد الوفيات إا ،21 ¤منها 8
على مسصتوى البليدة ،ما يعادل  ٪38من ›موع
الوفيات.
وأاضص - -اف ف- -ورار ق- -ائ ،Ó- -إان م- -ن ب 302« Úحالة
م -ؤوك-دة 150 ،م -ن -ه-ا سص-ج-لت ع-ل-ى مسص-ت-وى ولي-ة
البليدة ،ما يعادل  ٪50من ›موع ا◊الت التي
تتواجد ع 32 Èولية» ،مÈزا أانه ” إاحصصاء ما بÚ
حالة إا 3 ¤حالت فقط بـ 20ولية.
و‘ سصياق متصصل ،كشصف الناطق الرسصمي للجنة
رصصد ومتابعة فÒوسس كورونا ،أان عدد الرجال
اŸصصاب Úبهذا الوباء هو  157مقابل  145امرأاة،

حيث أان  ٪32من ا◊الت تخصس األشصخاصس أاكÌ
من  60سصنة من العمر ،مشصÒا ا ¤أان متوسصط
العمر للوفيات هو  67سصنة ،كلها كانت تعا Êمن
أامراضس مزمنة ،كاشصفا عن امتثال  24حالة للشصفاء
وغادرت اŸسصتشصفى.
من جهة أاخرى ،أاشصار ذات اŸتحدث أانه «‘ إاطار
إاجÓء اŸواطن Úمن بعضس الدول ،يوجد حاليا
 4.363شصخصس ‘ ا◊جر الصصحي ع 5 Èوليات،
 ‘ 2.253ال- -ع- -اصص -م -ة و 1.052ب- -وه -ران و527
Ãسصتغا Âو 201بعنابة وكذا  330بتلمسصان» ،وهم،
كما قال ‘« ،أاحسصن ظروف اإليواء والتكفل».

بن بوزيد ÷معيات و‡ثلي اŸرضشى:

شسرأك ـ ـ ـة ترتكـ ـ ـز عل ـ ـ ـى ح ـ ـ ـوأر أجتماع ـ ـ ـي وقـ ـ ـ ـ ـ ـائي
دع - - -ا وزي- - -ر الصص- - -ح- - -ة والسص- - -ك- - -ان وإاصصÓ- - -ح
اŸسص- -تشص- -ف -ي -ات ،ع -ب -د ال -رح -م -ان ب -ن ب -وزي -د،
ج- -م- -ع -ي -ات و‡ث -ل -ي اŸرضص -ى ،إا« ¤ال -ت -ج -ن -د
وتضص- -اف- -ر ا÷ه- -ود» م -ن أاج -ل ال -تصص -دي ل -وب -اء
كورونا ،بحسصب بيان للوزارة ،أامسس .مشصÒا ،إا¤
«ال- -دور ال -ف -ع -ال ال -ذي ت -ل -ع -ب -ه ا÷م -ع -ي -ات ‘
–سصيسس وتوعية أافراد اÛتمع للوقاية وا◊د
م- -ن ان- -تشص- -ار ه -ذا ال -فÒوسس ،خ -اصص -ة ‘ ه -ذا

الظرف الصصحي الذي تعيشصه ا÷زائر» ،داعيا
هذه ا÷معيات إا« ¤تضصافر ا÷هود والتجنيد
للتصصدي لهذا الوباء».
وب- -ذات اŸن- -اسص- -ب- -ة ،أاك -د ال -وزي -ر ع -ل -ى «إارادة
واسص- -ت- -ع- -داد ال- -وزارة لÎسص- -ي- -خ ال -ع Ó-ق -ات م -ع
جمعيات و‡ثلي اŸرضصى وإاشصراكهم بقوة ‘
عملية وضصع السصياسصة الصصحية وفقا لتوجيهات
رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-ع-زي-ز وت-ق-وي-ة

ا◊وار الج -ت -م -اع-ي ،ح-يث اسص-ت-م-ع ال-وزي-ر إا¤
انشصغالت واقÎاحات هذه ا÷معيات».
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه- -م ،ع‡ Èث- -ل- -و ا÷م- -ع -ي -ات ع -ن
«ارت-ي-اح-ه-م واسص-ت-حسص-ان-ه-م واسص-ت-ع-داده-م ل-هذا
اŸنظور ا÷ديد للشصراكة ،الذي سصيمكنهم من
ال -ق -ي -ام بشص -ك -ل أافضص -ل Ãه -م -ت -ه-م ‘ م-راف-ق-ة
اŸرضصى ‘ مسصعاهم اليومي وتزويدهم بوسصائل
ا◊ماية اıتلفة».

خلفت عدة قتلى ‘ صشفوف ا÷نود بك Óالبلدين

أ÷زأئر تدين بشسدة أ’عتدأءأت أإ’رهابية ‘ نيجÒيا وتشساد
لعتداءات التي
أادانت ا÷زائر «بشصدة» ،ا إ
ارتكبتها ا÷ماعة الرهابية بوكو حرام ‘
كل من نيجÒيا والتشصاد والتي خلفت عدة
ق -ت -ل -ى ‘ صص -ف -وف ا÷ن -ود ب -ك Ó-ال-ب-ل-دي-ن،
بحسصب ما أاكده ،أامسس ،الناطق باسصم وزارة
الشص -ؤوون اÿارج -ي -ة ع -ب -د ال -ع -زي-ز ب-ن ع-ل-ي
شصريف.
‘ تصصريح لوأاج ،قال بن علي شصريف« ،ندين

بشصدة العتداءات الرهابية اŸرتكبة من
ط- -رف ا÷م- -اع- -ة الره- -اب -ي -ة ب -وك -و ح -رام
Ãن -ط -ق -ة ك -ون -دوغ-ا شص-م-ال شص-رق ن-ي-جÒي-ا
وÃقاطعة البحÒة بجنوب التشصادﬂ ،لفة
ال- -ع- -دي -د م -ن ال -ق -ت -ل -ى ‘ صص -ف -وف ج -ن -ود
البلدين» .كما أاردف ذات اŸسصؤوول يقول:
«نقدم تعازينا لعائÓت الضصحايا ،كما نؤوكد
◊ك -وم -ت -ي ال -ب -ل -دي-ن ول-لشص-ع-ب Úالشص-ق-ي-قÚ

تضصامننا الكامل».
وخ -لصس ا ¤ال -ق -ول ،إان «ه -ذه الع -ت -داءات
ال -دام -ي -ة ا÷دي -دة ال -ت-ي ت-رت-كب ‘ ال-وقت
الذي يتجند فيه العا ⁄أاجمع ضصد تهديد
صصحي عاŸي  ⁄يسصبق تسصجيله ،تؤوكد فراغ
وع - -دم اتسص - -اق ول وع - -ي ه - -ذه ا÷م - -اع- -ة
الرهابية اÿطÒة التي تؤوكد من خÓل هذه
لفعال الجرامية يأاسصها وفشصلها اÙتوم».
اأ

أابرق ﬁند أاوسصعيد بلعيد ،الوزير اŸسصتشصار
لÓ- -تصص- -ال ،ال- -ن- -اط- -ق ال- -رسص- -م- -ي ل- -رئ- -اسص -ة
ا÷مهورية قائ« : Óفقدت ا÷زائر ،بوفاة
األخ وال -زم -ي -ل ع -ز ال -دي -ن ب -وك -ردوسس ،أاح-د
رج-الت-ه-ا ال-ذي-ن ت-ف-ان-وا ‘ خ-دم-ت-ه-ا بصصدق
وإاخÓصس و ⁄يبخلوا عليها ‘ وقت الشصدائد
حتى بأاعز ما Áلكون» ،واأعرب عن «تعازيه
اÿالصصة إا ¤أافراد عائلة الراحل وذويه وكذا
األسص -رة اإلع Ó-م -ي -ة وأاسص -رة ج -ري -دة الشص-عب
بصصفة خاصصة» ،متضصرعا إا ¤العلي القدير أان
يتغمد الفقيد بواسصع رحمته وان ّÁن عليه
باŸغفرة والرضصوان وأان يجعله مع الصصديق Úوالشصهداء واألخيار األبرار.
سشف Òسشلطنة عمان :قامة اعÓمية كبÒة
كما قدم ناصصر بن سصيف بن سصا ⁄ا◊وسصني سصف Òفوق العادة ومفوضس لسصلطنة عمان لدى
ا÷زائر تعازيه قائ« :Óتلقينا بقلوب مؤومنة بقضصاء الله وقدره نبأا وفاة اŸدير األسصبق ÷ريدة
Óسصرة اإلعÓمية ا÷زائرية وعلى
الشصعب العريقة اإلعÓمي الكب Òعز الدين بوكردوسس» ،معربا «ل أ
رأاسصها فريق جريدة الشصعب ولعائلة اŸرحوم عن اخلصس عبارات التعازي واŸواسصاة القلبية».
’قصشى :نتذكر بوفاء مواقف الفقيد اŸششرفة
خطيب اŸسشجد ا أ
كما وردت برقية من الدكتور يوسصف جمعة سصÓمة خطيب اŸسصجد األقصصى بفلسصط Úوالنائب
األول لرئيسس الهيئة اإلسصÓمية العليا بالقدسس ووزير األوقاف والشصؤوون الدينية السصابق ع Èفيها
عن تعازيه ألسصرة «الشصعب» الغراء مع اصصدق آايات اŸواسصاة إا ¤اإلعÓمي Úوالشصعب ا÷زائري
بوفاة قامة كبÒة من قامات اإلعÓم ا÷زائري .وأاضصاف يقول «نتذكر بوفاء مواقف الفقيد
اŸشصرفة الداعمة للشصعب الفلسصطيني وقضصيته العادلة ومنها مبادرته الرائدة بتخصصيصس صصفحات
من جريدة «الشصعب» الغراء لقضصية األسصرى ‘ سصجون الحتÓل اإلسصرائيلي والÎكيز اŸسصتمر
على قضصية األقصصى والقدسس واŸقدسصات ‘ فلسصط.Ú
مدير إاذاعة الششلف :عميد الصشحافي Úقلم احÎا‘ ‡يّز
من جانبه أاعرب عبد العزيز بوكفوسصة مدير إاذاعة الشصلف ‘ رسصالة تعزية ÷ريدة «الشصعب» عن
تأاثره البالغ برحيل عميد الصصحافي Úعز الدين بوكردوسس ،منّوها بدوره البارز ‘ اŸشصهد
اإلعÓمي ا÷زائري ومؤوكدا أان األسصرة الصصحفية قاطبة فقدت قامة متميزة بالروح الوطنية
وقلما احÎافيا جديرا التقدير.

بششأان ما تداولته منصشات التواصشل ا’جتماعي

ألنيابة ألعامة تعرضض تفاصسيل ›ريات ﬁاكمة كر Ëطابو

قدمت النيابة العامة ،أامسس ،تفاصشيل
›ريات ﬁاكمة كر Ëطابو من قبل
الغرفة ا÷زائية Ûلسس قضشاء ا÷زائر،
حيث ذكر النائب العام لدى اÛلسس ،أانه ”
تأاسشيسس قرار تأاييد ا◊كم الصشادر ‘ حق
اŸتهم على «مقتضشيات نصس اŸادة 347
’جراءات ا÷زائية
الفقرة  2من قانون ا إ
التي تعت ÈاŸتهم حاضشرا إاذا رفضس
’جابة».
ا إ
وجاء ‘ بيان النائب العام ،أانه «على إاثر ما نشصرته
ب- -عضس وسص -ائ -ل اإلع Ó-م ،وم -ا ت -داول -ت -ه م -نصص -ات
التواصصل الجتماعي ،بخصصوصس ›ريات ﬁاكمة
اŸدع -و ط -اب -و ك -ر Ëم -ن ق -ب-ل ال-غ-رف-ة ا÷زائ-ي-ة
Ûلسس قضصاء ا÷زائر ،وعم Óبأاحكام اŸادة 11
م -ن ق -ان -ون اإلج -راءات ا÷زائ -ي-ة ،ت-ن-ه-ي ال-ن-ي-اب-ة
ال -ع -ام -ة ل -دى ن-فسس اÛلسس ال-قضص-ائ-ي ،إا ¤ع-ل-م
الرأاي العام بأانه بتاريخ  11مارسس  2020أادانت
ﬁكمة سصيدي اﬁمد طابو كرÃ Ëا هو منسصوب
إاليه من تهم وعقابا له ا◊كم عليه بعام حبسصا،
منها سصتة أاشصهر نافذة وهو ا◊كم الذي اسصتأانفه
السص -ي -د وك -ي -ل ا÷م -ه -وري -ة ل -دى ﬁك-م-ة سص-ي-دي
اﬁمد واŸتهم».
وأاضصاف ذات اŸصصدر ،أانه و»بعد توصصل النيابة
العامة لدى ›لسس قضصاء ا÷زائر Ãلف الدعوى،
” جدولة القضصية ÷لسصة  24مارسس  2020للنظر
‘ السص- -ت -ئ -ن -اف ،Úط -ب -ق -ا ل -ل -ق -ان -ون» ،ح -يث أان -ه
«بالتاريخ اŸذكور وعم ÓباŸادة  344من قانون
اإلج - -راءات ا÷زائ - -ي - -ة ” إاخ - -راج اŸت- -ه- -م م- -ن
اŸؤوسصسص -ة ال -ع -ق -اب -ي -ة وإاحضص-اره إا ¤م-ق-ر ›لسس
قضصاء ا÷زائر من أاجل اÙاكمة».
و»أاثناء انعقاد ا÷لسصة والسص ‘ Òملفات كانت
›دول- -ة أام- -ام ن -فسس ال -غ -رف -ة Ÿت -ه -م Úآاخ -ري -ن

موقوف ” ،ÚاŸناداة ،يشص Òبيان النائب العام،
على اŸتهم طابو كر ،Ëوبعد اسصتجوابه عن هويته
وتبليغه بالتهم اŸنسصوبة إاليه ،رفضس اإلجابة عن
أاسص -ئ -ل -ة رئ -يسس ال-غ-رف-ة ،ط-ال-ب-ا ت-أاج-ي-ل ﬁاك-م-ت-ه
◊ضصور دفاعه ولكون حالته الصصحية ل تسصمح
بذلك».
وأاوضص -ح ذات اŸصص -در ،أان -ه «ل -ل -ت -أاك -د م-ن ا◊ال-ة
الصصحية للمتهم أامر رئيسس ا÷لسصة عرضس اŸتهم
على طبيب قصصد فحصصه وعليه ” اقتياد اŸعني
إا ¤ال- -ع- -ي- -ادة ال- -ط -ب -ي -ة ال -ك -ائ -ن -ة Ãق -ر اÛلسس
القضصائي» و»بعد سصاعة من الزمن قرر اÛلسس
مواصصلة إاجراءات اÙاكمة ،نظرا ◊ضصور دفاع
اŸتهم ،إال أان اŸتهم وﬁاميه “سصكوا بطلبهم
تأاجيل القضصية وهو الطلب الذي  ⁄يحظ بالقبول
من قبل قضصاة الغرفة ا÷زائية ،لعدم وجود ما
يÈره ،نظرا ÷اهزية القضصية للفصصل من جهة
و◊ضصور اŸتهم وإان كان قد رفضس اإلجابة عن
أاسص -ئ -ل -ة اÛلسس وك -ذا دف-اع-ه م-ن ج-ه-ة أاخ-رى».
واضصاف ،أانه «بعد إابداء النيابة العامة التماسصاتها
أاعطى رئيسس الغرفة الكلمة Ùامي اŸتهم طبقا
ل -ل -ق -ان -ون إال أان -ه -م رفضص -وا اŸراف -ع -ة و“سص -ك-وا
بطلبهم اŸتمثل ‘ التاأجيل».
كما أاكد البيان ،أانه «بعد اŸداولة صصدر قرار عن
ال -غ-رف-ة ا÷زائ-ي-ة قضص-ى حضص-وري-ا ب-ت-أاي-ي-د ا◊ك-م
الصصادر ‘ حق اŸتهم بتاريخ  11مارسس  2020عن
ﬁك -م -ة سص-ي-دي اﬁم-د ،م-ب-دئ-ي-ا وج-ع-ل ع-ق-وب-ة
ا◊بسس ا◊كم بها نافذة مع البقاء على الغرامة».
و‘ األخ Òذكر النائب العام ،ان «اÛلسس أاسصسس
قراره على مقتضصيات نصس اŸادة  347فقرة  2من
ق -ان -ون اإلج -راءات ا÷زائ -ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ت ÈاŸت-ه-م
حاضصرا إاذا رفضس اإلجابة».

قضشية تركيب السشيارات والتمويل اÿفي

 15سسنة سسجنا ‘ حق أويحيى و 12لسسÓل وتÈئة آأخرين

نطقت الغرفة ا÷زائية األوÃ ¤جلسس قضصاء
ا÷زائر ،أامسس ،حكما بالسصجن Ÿدة  15سصنة ‘
حق الوزير األول السصابق أاحمد أاويحيى و12
سصنة سصجنا ‘ حق الوزير الول السصابق عبد
اŸالك سصÓل ،و 5سصنوات نافذة ‘ حق وزيري
الصص- -ن- -اع -ة السص -اب -قﬁ Úج -وب ب -دة وي -وسص -ف
يوسصفي ‘ ،قضصيتي تركيب السصيارات والتمويل
اÿف-ي ل-ل-ح-م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ل-رئ-اسص-ي-ات أافريل
.2019
كما نطقت ذات اÙكمة ‘ نفسس القضصية،
أاحكاما بالسصجن النافذ Ÿدة  4سصنوات ‘ حق

ك - -ل م - -ن ال- -رئ- -يسس السص- -اب- -ق Ÿن- -ت- -دى رؤوسص- -اء
اŸؤوسصسصات علي حداد ،ورجلي األعمال :حسصان
عرباوي ،واحمد معزوز .وثÓث سصنوات سصجنا
نافذا ‘ حق رجل األعمال ﬁمد بايري ونفسس
Óطار بوزارة الصصناعة أام ÚتÒة.
ا◊كم ل إ
وقضصت اÙكمة بالسصجن سصنت Úسصجنا نافذا
‘ حق كل من وا‹ بومرداسس سصابقا Áنية
زره- -و Êو‚ل ال- -وزي- -ر الول السص- -اب- -ق ف- -ارسس
سصÓل ،فيما اسصتفاد كل من وزير النقل السصابق
عبد الغني زعÓن واŸدير العام السصابق للبنك
الوطني ا÷زائري عبود عاشصور من بالÈاءة.
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ا◊جر الذاتي طوق ‚اة

^ تعليق /نور الدين لعراجي

لعÓن عن تسسجيل أاول حالة إاصسابة بفÒوسس كورونا «كوفيد ‘ »19-ا÷زائر لرعية إايطا‹ ،وبعد
قبل شسهر و–ديدا بتاريخ  25فيفري ” ،ا إ
لسسبوع ÚاŸقبل Úيكونان موعدا حاسسما ،ومن ثمة ا◊ل بيد
لخصسائيون ‘ الصسحة ،على أان ا أ
لصسابات  ،264فيما يجمع ا أ
أاربعة أاسسابيع ناهز عدد ا إ
اŸواطن ،Úب Úاللتزام الطوعي بحجر صسارم و‚اة ،أاو السستهتار ومصس Òل ينبغي التهاون معه.

^ فريال بوشصوية

األط -ب -اء والسش -ل -ط -ات ،وب -ات ل ي -خ -رج إال
لقضشاء ا◊اجيات الضشرورية ،على أان يخرج
فردا واحدا من العائلة فقط ،لكن األمرد
غ Òك -اف ،ق -ي -اسش -ا إا ¤ب -عضض السش-ل-وك-ي-ات
السشلبية .فعلى سشبيل اŸثال ،و–ت عنوان
التضشامن ،يتم بيع البطاطا والسشميد وغÒه،
فتتششكل Œمعات مصشغرة ،تعت ÈخطÒة ‘
هذا التوقيت بالضشبط ،على اعتبار العدوى
تنتقل بسشرعة كبÒة ‘ ،وقت مددت فيه
دول ،ع- -ل -ى غ -رار أاŸان -ي -ا م -ث  ،Ó-مسش -اف -ة

األمان من م Îإا ¤مÎين.
لذلك ،فإان توخي ا◊ذر والبتعاد بحوا‹
مÎي -ن ب Úاألشش -خ -اصض ،واألحسش-ن ت-ف-ادي
اÿروج إال للضشرورة القصشوى ،لسشيما وأان
ال -دول -ة ات-خ-ذت إاج-راءات ه-ام-ة ،لسش-ي-م-ا
للطبقة الششغيلة ،سشواء بتسشريح  ٪50من
العمال ،أاو باعتماد صشيغة العمل عن بعد
عندما تكون متاحةﬁ ‘ ،اولة لتسشهيل
ا◊جر الذاتي ،غ Òأان اإلششكال بالنسشبة
لشش -ري -ح -ة ع -م -ال ل يسش-ت-ه-ان ب-ه-ا– ،صش-ل

قوتها من عملها اليومي ،ينبغي التكفل بها
‘ إاطار عمل تضشامني.
ويكون ا◊جر الصشحي الذاتي حاسشماÃ ،ثابة
طوق ‚اة ،ينبغي أان يؤوخذ على ﬁمل ا÷د.
وتعّد إايطاليا مثال حيا عن الكارثة التي
تسشبب فيها الفÒوسض ،إاذ وعلى مدار يومÚ
متتالي Úبلغ عدد ضشحاياه  ٨00إايطا‹ ‘
يوم واحد ،وهو رقام مرعب ،يكون له أاثر
بالتأاكيد على تصشرفات اŸواطن ا÷زائري
الذي يتع Úعليه أاخذ العÈة من غÒه.

لمان
دعا نائب رئيسس جمعية ا أ
◊ماية اŸسستهلك خالد بلبواب،
اŸواطن Úا ¤التضسامن مع سسكان
البليدة الذين يعيشسون ظروفا
صسعبة بعد فرضس ا◊جر الشسامل،
مؤوكدا أان اجتياز أازمة تفشسي
فÒوسس كورونا يتطلب تضسافر
ا÷هود والتحلي بالوعي وروح
اŸسسؤوولية.

^ صصونيا طبة

كششف بلبواب ‘ تصشريح لـ «الششعب» ،أان
ا÷معية وصشلتها ششكاوى من بعضض سشكان
ال-ب-ل-ي-دة ب-ق-ط-ع ال-ك-هرباء واŸاء وإايقاف
خدمة األنÎنت ،خاصشة ‘ ظل ا◊جر

الصش -ح -ي ل -ل-ح-د م-ن ان-تشش-ار ال-وب-اء ب-ع-د
تسش- -ج- -ي- -ل أاك Èع -دد م -ن الصش -اب -ات ‘
الولية ،مؤوكدا أان ا÷معية قامت بتبليغ
الشش -ك -اوى ا ¤اŸصش -ال-ح اŸع-ن-ي-ة ل-وق-ف
هذه القرارات التي سشتؤودي ا ¤تأازË
الوضشع أاك Ìوخروج السشكان من بيوتهم.
وأاششار ا ¤أان جمعية األمان تسشاهم ‘
–سشيسض اŸواطن Úبأاهمية اŸكوث ‘
اŸن -ازل وت -وع -ي -ت -ه -م بضش -رورة الل -ت-زام
بالجراءات الوقائية ،إاذ تعمل بالتنسشيق
م -ع ج -م -ع -ي -ة ك -اف -ل ال -ي -ت -ي -م ع-ل-ى نشش-ر
فيديوهات توعوية ع Èمواقع التواصشل
الج-ت-م-اع-ي ت-تضش-م-ن نصش-ائح وإارششادات
حول كيفية الوقاية من الصشابة بالداء،
إاضشافة ا ¤وضشع ششباك ﬂصشصض لتبليغ
انششغالت ومششاكل اŸواطن Úا ¤وزارة

التجارة وﬂتلف اŸصشالح.
م - -ن ج - -ه - -ة أاخ - -رى ،ط - -الب ب- -ت- -ج- -رË
اŸضش-ارب-ة ال-ت-ي ي-ع-ت-م-ده-ا بعضض التجار
ل- -ت- -ح- -ق- -ي -ق ال -رب -ح السش -ري -ع م -ن خ Ó-ل
اسشتغÓل التهافت على اŸواد الغذائية
من قبل اŸسشتهلك Úوالذي بلغ الذروة
م -ن -ذ ب -داي -ة أازم -ة «ك -ورون-ا» ،م-ؤوك-دا أان
األمر خط ‘ Òوقت من اŸفروضض أان
ي -ك -ون ف -ي -ه الشش -عب ا÷زائ -ري م -ت -ح-دا
للتغلب على هذه اÙنة ،قائ« :Óالوفرة
م -وج -ودة ‘ ك -ل اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة ول-يسض
صشحيحا أان هناك ندرة ‘ مادة السشميد،
ل -ك -ن اŸشش -ك -ل ي -ك -م-ن ‘ غ-ي-اب ث-ق-اف-ة
السشتهÓك وزيادة اللهفة التي تسشببت ‘
بيع ﬂزون ششهرين ‘ مدة يوم Úفقط
وبأاسشعار مرتفعة».

الشسركات الوطنية تلتزم بإاجراءات الوقاية

تقلي ـ ـصص عـ ـدد العمـ ـال مـ ـع ضضمـ ـان مواصضل ـ ـة النشضاط
إالتزمت معظم اŸؤوسسسسات القتصسادية بإاجراءات الوقاية من فÒوسس كورونا اŸسستجد حفاظا على سسÓمة عمالها،
لبقاء على بعضس العمال الذين
لمراضس اŸزمنة ،مع ا إ
حيث قامت بتسسريح كل النسساء العامÓت والعمال ذوي ا أ
لديهم مهام ضسرورية Ÿواصسلة نشساط اŸؤوسسسسة ،وفق نصس اŸرسسوم التنفيذي اŸتعلق باŸوضسوع.
Óسش -م -نت ع -ل -ى مسش -ت-وى ك-ل
وغلق اŸطاعم ا÷ماعية على مسشتوى «ج -ي -ك -ا» ل  -إ
^ سس .بوعموشصة
ق- -واع -د ا◊ي -اة ،م -ع اإلك -ت -ف -اء ب -ت -وزي -ع فروعها بنفسض اإلجراءات ،بتسشريح كل
النسشاء ،وذوي األمراضض اŸزمنة ،كما ”
‘ ه - - - -ذا الصش- - - -دد ،ب- - - -اشش- - - -ر ›م- - - -ع الوجبات اÙمولة فقط.
«سشوناطراك» إاجراءات وقائية احÎازية نفسض اإلجراء اتبع على مسشتوى مصشفاة تقليصض توقيت العمل من الثامنة صشباحا
ل -ت -ف -ادي ال-فÒوسض» م-ن-ذ إاعÓ-ن ال-وزي-ر «سش -ي -دي رزي -ن» بÈاق -ي ،ال -ت -ي واصش -لت حتى الثانية بعد الزوال ،توقيف التوقيع
األول ه- -ذه اإلج -راءات ،وذلك ب -اإلب -ق -اء نششاطها ،حيث خضشع  1200عامل بها ب-ال-بصش-م-ة ،غ-ل-ق م-ط-ع-م الشش-رك-ة ،وغ-ل-ق
على التعداد البششري الكا‘ لسشتمرار ل -ت -ع -ل -ي -م-ات ال-ن-ظ-اف-ة ،واحÎام مسش-اف-ة اŸرشش-ات ا÷م-اع-ي-ة ،وسش-ت-ظ-ل اŸت-ابعة
اÿدم -ة ،وت -وق -ي -ف ال -رح Ó-ت اÿاصش -ة األمان وتوف Òكل وسشائل الوقاية الطبية ،اليومية Ÿدى تطور الوضشع العام داخل
بعمال اÛمع وكذا ا◊د من الدخول لضش- -م- -ان “وي -ن ال -ع -اصش -م -ة وال -ولي -ات اŸؤوسشسشة وخارجها ،والعمل على اتخاذ
واÿروج ع Èال -ب-واب-ات ل-ت-ق-ل-ي-ل ا◊رك-ة األخ - -رى .ب -اŸق-اب-ل ،ع-م-دت شش-رك-ة اإلجراءات اŸناسشبة لذلك.

نحن امام مصش› Òهولة عواقبه‚ ⁄ ،د امامنا ‘ غ Òالطباء ،نششد
على آازرهم ،ونتوسشل اليهم ،كي Áنحونا ،ذلك المل البسشيط ‘ الششفاء،
وليسض التعا‘ ،يكفي اÿروج من دائرة اÿطر وتخطي عتبة اŸوت الذي
ينتظر كل واحد منا على مششارف اŸكان ،الطباء ،ومن ششملتهم اŸهنة
وحدهم ‘ اÿطوط المامية Ùاربة الفÒوسض ،وتوقيف حياته العابرة
للقارات والزمان ،وحدهم «اÓŸئكة» يصشدقون ‘ عملهم وهم ينقذون
الرواح من فÒوسشات سشامة ،ل –مل ‘ خÓيا ادنى قيم النسشانية...
وحدهم يواجهون اÿطر اÙتوم بصشدور عارية ،لكنها قوية برجال المن
وﬂتلف السشÓك الواقفة ‘ اŸيدان Ÿنع انتششاره“ ،نحهم جرعات
الطمأانينة وقوة العزÁة.
ننتظر منهم ان النظر الينا بع Úالرأافة وهم «اÓŸئكة» ‘ ديرهم
يعا÷ون اŸرضشى ومن هم على فراشض اŸوت ،دون خوف ول تردد ‘ أاداء
اŸهنة النبيلة كما يجب◊ ‘ ،ظة اŸوت التي قد تصشيب اي كان ،فيأاتي
السشؤوال Ÿاذا  ⁄يرفع الذين أاتوا العلم درجات ؟Ÿ ،اذا  ⁄يكن الطبيب
سشيدا وحصشورا ؟ Ÿاذا اج Èالطبيب على تقاضشي اجرة زهيدة ل تكفي
Óبحاث ؟ اواصشدارات جديدة تتعلق بالطب والعÓج ؟.
ششراء دوريات ل أ
Ÿاذا جعل من لعب كرة القدم اسشطورة خالية ،يتقاضشى ميزانية كاملة،
وقزم الطبيب ا ¤درجة انه يقتات ‘ سشاعات الفراغ ،ب Úمسشتششفيات اÿاصشة
وعيادات ليسشابق ا◊ياة عّله يظفر Ãا يليق به ،كباحث ‘ الطب والعلوم.
‘ خضشم هذه الزمة النسشانية اŸرعبة واÿطÒة السشتثنائية ،هل
ب -إالم -ك -ان السش -ت -ن-ج-اد ب-ج-م-اه ÒاÓŸعب ‘ ظ-ل «غ-ي-اب ال-وع-ي « ،أام
السشتنجاد بÓعب كرة قدم ليمنح للمواطن Úفنياته اŸيدانية Ÿراوغة
(كوفيد) 19 -؟ وماذا لوان اŸنظومة السشياسشية سشاهمت ‘ منح هذه
الششريحة حقها ،ورافقت أاسشرة البحث العلمي ‘ ا‚از اŸذكرات الطبية،
ومنحهم المكانيات اŸادية ،هل سشيكون ا◊ال كما هواليوم ؟ الطبيب
يواجه اŸوت بصشدر عار ،ولعب كرة القدم يتوارى عن النظار ‘ بيوت
مششيدة يقيم فيها ا◊رسض.
ال -ي-وم ن-ع-يشض م-فÎق-ا أازل-ي-ا سش-اق-ت-ه الق-دار ل-يسض ل-ل-ج-زائ-ر وح-ده-ا ،ب-ل
اŸعمورة كلها ،ولكن حالنا ينذر بالششؤوم ،يتطلب اعادة النظر ‘ بناء الوعي
والقيم ،مع “ك Úالطاقات ا÷ادة والباحثة عن ششمسض ا◊قيقةŸ ،نحها
اŸكانة التي تسشتحق كأاحد الفواعل السشاسشية ‘ اŸعادلة الجتماعية
واألمنية.
فÒوسض « كورونا « ل يهدد الصشحة واإلنسشان فقط ،بل يهدد المن القومي
كمنظومة ششاملة ،عند العجز على مواجهة خطر يداهمنا ،يع Èا◊دود
دون تأاششÒة ،ولن تنفع أامامه «أارمادة» من الذخÒة ،وكل ما ينفع هوتلك
القيم التي تزرع ‘ عقول النخب من أاطباء وباحث Úباÿصشوصض.

للكشسف عن الفÒوسس بعد ا◊جر الصسحي

نائب رئيسس جمعية ا أ
لمان ◊ماية اŸسستهلك:

وفرة ‘ اŸواد الغذائية واŸشضكل غياب ثقافة ا’سضتهÓك

معهـ ـ ـ ـد باسضت ـ ـ ـ ـور ينته ـ ـ ـ ـج طرقـ ـ ـ ـ ـا جدي ـ ـ ـ ـدة

سسينتهج معهد باسستور طرقا جديدة ‘ الكشسف عن فÒوسس كورونا بعد تطبيق إاجراءات ا◊جر الصسحي
على بعضس اŸناطق ،بحسسب مديره العام ،فوزي درار ،مؤوكدا لوأاج ،أامسس ،أان إاجراءات تطبيق ا◊جر
الصسحي على بعضس اŸناطق «سسيسساهم ل ﬁالة ‘ التخفيضس من انتشسار الوباء‡ ،ا سسيدفع Ãعهد باسستور
إا ¤انتهاج طرق جديدة ‘ الكشسف عن الفÒوسس وتركيزه على ا◊الت التي تظهر عليها أاعراضس».

وب- -خصش- -وصض ا◊الت اŸسش -ج -ل -ة
◊د اآلن ،أانها «ضشئيلة ( 264حالة)
م- -ق- -ارن- -ة ب -ان -تشش -ار ال -فÒوسض ‘
ال -ع -ا ⁄وك -ذا ب-ع-دد ا◊الت ال-ت-ي
خضش -عت ل -ل -ت -ح -ال-ي-ل وال-ت-ي ب-ل-غت
 2500م - -ن- -ذ ظ- -ه- -ور ال- -وب- -اء ‘
ا÷زائ -ر» ،مضش-ي-ف-ا أان-ه م-ع شش-روع
ﬂتلف ملحقات اŸعهد ا÷ديدة
‘ عملها ،سشيتم «تخفيف الضشغط
على ا ÈıاŸرجعي للكششف عن
ال -فÒوسش -ات ب -ال-ع-اصش-م-ة» ،مششÒا
إا ¤أان ملحقة وهران «ششرعت ‘
العمل مؤوخرا وملحقات قسشنطينة
وت - -ي- -زي وزو وورق- -ل- -ة سش- -ت- -دخ- -ل

اÿدمة األسشبوع القادم».
فيما يتعلق بسشÓلة الفÒوسض اŸنتششر
‘ ا÷زائ - -ر ،ق - -ال ذات اŸسش- -ؤوول إان
«–اليل اŸعهد أاثبتت أانها مطابقة
لتلك التي ظهرت بفرنسشا‡ ،ا يدل
على أان الفÒوسض الذي ظهر داخل
الوطن انتقل من فرنسشا» .وتتم متابعة
عن كثب «كل التطورات ا÷ارية ‘
ال -ع -ا ⁄ح -ول ان -تشش -ار ال -وب -اء ،سش -ي-م-ا
بفرنسشا ،للكششف عن سشÓلت أاخرى
ل- -ل- -فÒوسض ب- -ه -دف ات -خ -اذ إاج -راءات
ناجعة للتصشدي للوضشع».
وع Èدرار ،من جهته أاخرى ،عن
Óشش-اع-ات اŸغ-رضش-ة التي
أاسش-ف-ه ل -إ

حرصص على حماية العمال والزبائن وضضمان اÿدمة
 ⁄يتأاخر الصسندوق الوطني للتوف Òوالحتياط عن مواكبة مواجهة خطر تفشسي وباء فÒوسس كورونا،
إاذ اتخذت اŸديرية العامة لـ «كناب بنك» سسلسسلة إاجراءات عملية ،تهدف ◊ماية العمال والزبائن ،مع
ضسمان دÁومة النشساط على مسستوى ﬂتلف الوكالت.

^ سصعيد بن عياد
أافادت مسشؤوولة العÓقات العامة
إاي- - - -ب- - - -اريسش - - -ن نصشÒة÷ ،ري - - -دة
«الششعب» ،بأانه إا ¤جانب إاطÓق
ع- -م- -ل -ي -ة ت -وع -ي -ة واسش -ع -ة ت -خصض
ال -ت -ع -ل -ي -م -ات ال -وق -ائ -ي -ة ‘ إاط-ار
م-ك-اف-ح-ة خ-ط-ر ال-فÒوسض وتوفÒ
وسش-ائ-ل ال-ن-ظ-اف-ة ال-ي-وم-ي-ة ل-لعمال
والزبائن من ماء وصشابون سشائل

وﬁلول كحو‹ ‘ كل الوكالت
واŸقراتŒ ” ،هيز فئات العمال
ال -ذي-ن ل-دي-ه-م اتصش-ال م-ب-اشش-ر م-ع
ا÷م- - -ه - -ور ك - -ال - -ق - -ابضشÃ ،Úواد
ووسش-ائ-ل –م-ي-ه-م ،م-ن-ه-ا ق-ف-ازات
وأاقنعة واقية.
ك- -م -ا وضش -عت اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة
ن -ظ -ام -ا مÓ-ئ-م-ا ل-تسش-ي Òا◊رك-ة،
بتنظيم دخول الزبائن واŸواطنÚ
اŸتوجه Úإا ¤هذا البنك وفروعه

عل ـ ـ ـ ـى اŸواطـ ـ ـن أان يث ـ ـ ـ ـق ‘ الكف ـ ـ ـ ـاءات الوطنيـ ـ ـ ـ ـ ـة
لزرق ،منذ انتشسار كورونا اŸسستجد› ،ال لنشسر اŸعلومات اŸغلوطة واŸضسللة ،حول عدد الوفيات واŸصساب ،Úحيث نشسر مؤوخرا خ Èوفاة طبيبة
أاصسبحت مواقع التواصسل الجتماعي أاو ما يسسمى بالفضساء ا أ
لخ Òهو حرب بيولوجية لضسرب اقتصساد الصس.Ú
لمريكية بنشسر الفÒوسس وأان هذا ا أ
بالفÒوسس ،وهي لتزال حية ترزق .كما كÌت فيديوهات لرؤوسساء بعضس الدول يتهمون الوليات اŸتحدة ا أ

^ سصهام بوعموشصة
حول هذا الأمر نصشح ﬁمد ملهاق ،رئيسض
÷ن -ة الÎب -ي -ة وال -ت -ع -ل -ي-م وال-ت-ك-وي-ن ل-ولي-ة
ا÷زائ- -ر وب -احث ‘ ع -ل -م ال -فÒوسش -ات‘ ،
اتصشال هاتفي لـ «الششعب» ،اŸواطن Úباأن ل

تسشتهدف اŸعهد ،لسشيما ما تعلق
بÈوتوكول الكششف عن الفÒوسض،
م -ؤوك -دا أان اŸع -ه -د ي -ع -م -ل «وف -ق
ت- -وصش- -ي- -ات اŸن- -ظ -م -ة ال -ع -اŸي -ة
للصشحة وتلك اŸعمول بها بكل من
أاوروبا وآاسشيا والوليات اŸتحدة
األم-ري-ك-ي-ة» ،م-وضش-ح-ا أان اŸع-هد
ال- -ذي ي- -ع- -د «م- -رك- -زا م- -رج- -ع -ي -ا
ل-ل-م-ن-ظ-م-ة األ‡ي-ة ،ي-ق-وم ب-تحيÚ
م -ع -ل-وم-ات-ه بصش-ف-ة مسش-ت-م-رة وع-ن
طريق الندوات العاŸية عن بعد
وي -ت -اب -ع وي-ط-ب-ق ت-ع-ل-ي-م-ات-ه-ا وف-ق
التطورات ا◊اصشلة ‘ اŸيدان».

الصسندوق الوطني للتوف Òيحتاط من كورونا

لخبار من مصسادرها ،ملهاق:
دعا لسستقاء ا أ

ينسشاقوا وراء اŸعلومات اŸضشللة والأخبار
ال -زائ -ف -ة ،وضش -رورة م -ت -اب -ع -ة الأخ -ب -ار م -ن
مصشادرها الرئيسشية وهي اŸنظمة العاŸية
للصشحة ،التي تنششر اإحصشائياتها يوميا ،وكذا
وزارة الصشحة ا÷زائرية ع Èاللجنة العلمية
اŸكلفة برصشد ومتابعة «كوفيد ،»19 -والتي
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«اÓŸئكة» ‘ حاجة إا ¤الدعاء

اأ’سضبوعان اŸقبÓن حاسضمان ...النجاة أاو الغرق

ت -ك -تسش-ي األي-ام ال-ق-ادم-ة أاه-م-ي-ة ب-ال-غ-ة ‘
مواجهة الوباء ،على اعتبار أان فÎة حضشانة
ال-فÒوسض ،لسش-ي-م-ا ل-ل-م-ئ-ات ال-ذي-ن ق-دم-وا
على م ÏرحÓت جوية( ،تبدأا األعراضض
واإلصش-اب-ات ‘ ال-ظ-ه-ور) وسش-ي-ك-ون ا◊ج-ر
الصشحي الذاتي أا‚ع سشبيل للوقاية وتعزيز
جبهة وقف انتقال العدوى.
من هذا اŸنطلق ،فإان مصش Òا÷زائريÚ
ب Úأاي -دي -ه -م ،ف -إام -ا أان ي -ن -ق -ذوا أان -فسش -ه-م
وذويهم ،وإاما أان ُيلقوا بهم للتهلكة دون
ع -ل -م -ه -م ح -ت -ى ،ك-ي-ف ذلك؟ ،ألن ،ب-حسشب
اÿصشائي ٪٨0 ،Úمن اŸصشاب Úيجتازون
اŸرضض تقريبا دون الششعور به ،أاو تكون
األع -راضض خ -ف-ي-ف-ة ل-دي-ه-م ،ل-ك-ن ب-ق-در م-ا
يكون الفÒوسض ضشعيفا أامامهم ،بقدر ما
تكون قدرتهم لنقله إا ¤اآلخرين قوية ،ما
يسشتدعي ا◊ذر وا◊جر الذاتي ،كخطوة
وق-ائ-ي-ة إاح-ت-ي-اط-ي-ةŒ ،نبا لنتششار العدوى
بحصشر مكان النتششار.
ات -خ -ذت ال -دول -ة ج -م-ل-ة ق-رارات ،ب-ف-رضض
ح -ج -ر ت-ام ع-ل-ى ولي-ة ال-ب-ل-ي-دة ،م-ع ح-ظ-ر
Œوال ليلي ‘ ا÷زائر العاصشمة اŸصشنفة
‘ اŸرت -ب -ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن ح-يث اإلصش-اب-ات.
وكانت أاو ¤ا◊الت Ãدينة الورود ،خÓل
وليمة وّفرت اŸناخ لششتعال فتيل كورونا.
وÙاولة تقييد –رك وتنقل اŸواطن،Ú
أا◊ت السش -ل -ط -ات ال -ع -م -وم -ي-ة ع-ل-ى أاع-ل-ى
مسشتوى اعتماد ا◊جر اŸنز‹ ،باعتباره
أا‚ع سشبل الوقاية ،لتكون الكرة ‘ مرمى
اŸواطن.
ه -ذا األخ ،Òاسش-ت-ج-اب ‘ غ-ال-ب-ي-ت-ه ل-ن-داء

العدد
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ت - -ع - -ط - -ي ال - -ن- -ت- -ائ- -ج وال- -ت- -وصش- -ي- -ات وك- -ذا
الإحصش - - -ائ - - -ي- - -ات ح- - -ول ع- - -دد اŸصش- - -ابÚ
واŸت - -وف ،Úداع- -ي- -ا اŸواط- -ن ل- -ل- -وث- -وق ‘
ال- -ك- -ف- -اءات ا÷زائ- -ري- -ة وم- -ا ت- -ب- -ذل- -ه م- -ن
›هودات Ÿكافحة الوباء.
واأضشاف ملهاق ،اأنه يجب تفادي الإصشغاء

Ÿا يتداول ع Èمواقع التواصشل الجتماعي
باأن هذا الوباء حرب بيولوجية ششنتها دول
كÈى ،ق -ائ « :Ó-م -ا ي -ه -م اÛت -م-ع ال-ع-ل-م-ي
ال -دو‹ وال -وط -ن -ي ،ه -و ك -ي -ف ي -وق-ف “دد
ال -فÒوسض وح -م -اي -ة اŸصش -اب Úلإن -ق-اذ اأكÈ
عدد ‡كن منهم».

ب -ف -رضض احÎام مسش -اف-ة ال-ت-ب-اع-د
الجتماعي ‘ حدود م Îواحد
على األقل ب Úاألششخاصض ،الذين
ي- -ج- -دون م -نشش -ورات وم -لصش -ق -ات
ﬂتلفة تتضشمن نصشائح وإارششادات
مفيدة.
باŸوازاة– ،رصض اŸؤوسشسشة على
ضشمان كافة اÿدمات من سشحب
وإايداع لÓأموال و“وين موزعات
الدفع اإللكÎوŸ Êواجهة الطلب
اŸتزايد.
ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-ه-ي-اك-ل ال-داخلية،
ق -ررت اŸدي -ري -ة ال -ع-ام-ة اإلب-ق-اء
على التعداد الكا‘ لضشامن ا◊د
األدنى للخدمة مع وضشع  ٪50من
اŸسشتخدم ‘ Úعطلة Ÿدة 14
يوما ،مع إاعطاء األولوية للنسشاء
ا◊وامل واألمهات اللواتي لديهن
أاط -ف -ال سش -ن -ه -م أاق-ل م-ن  ،16إا¤
جانب اŸصشاب Úبأامراضض مزمنة،
مع تششجيع العمل عن بعد برخصشة
من اŸسشؤوول اŸباششر Ÿا يسشمح
النششاط بذلك.

»æWh

ألخميسس  2٦مارسس  2020م
ألموأفق لـ  0١شسعبان ١44١
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info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com

رئيسس نقابة النفسشاني Úخالد كداد لـ «الششعب»:

خط أاخضصر لÓسصتشصارات النفسصية للتكفل بآاثار الفÒوسس
الوضشع يحتاج إا ¤فرق متطوعÛ Úابهة الوباء

الدكتور أاحمد قوراية:

ألعدد
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النفسصانيون جبهة صصلبة Ÿسصاعدة األطباء
«الوسشواسس القهري» يكسشر الÈوت Úويؤودي ا ¤ارتفاع ضشغط الدم
أاك - -د ق - -وراي - -ة ع- -ل- -ى اأه- -م- -ي- -ة ا÷انب
ال -ن -فسش -ي ‘ ه-ذا ال-ظ-رف ،ال-ذي ي-ج-ري
ال-ع-م-ل ف-ي-ه ع-ل-ى م-واج-ه-ة ال-وب-اء ع-ل-ى
لحرى ،يضشيف« ،نحن ‘
جبهت ،Úاو با أ
ال -واق -ع ‰ر ب -وب -اءي -ن «ك -ورون -ا» ووب -اء
يصش -اح-ب-ه يسش-م-ى «ال-وسش-واسس ال-ق-ه-ري»،
الذي يعا Êمنه كل الناسس».

^ حياة كبياشش

دعا رئيسس النقابة الوطنية
للنفسشاني Úخالد كداد ،وزارة الصشحة
إا ¤فتح خط أاخضشر ‘ كل ولية
يخصشصس لÓسشتششارات والدعم النفسشي
للمواطن ÚخÓل فÎة ا◊جر الصشحي
اŸنز‹ ،وتسشي Òحالت الهلع واÿوف
واÿطر اŸصشاحب لها نتيجة انتششار
فÒوسس كورونا.

^ زهراء.ب
ق- -ال ك -دأد ‘ أتصس -ال ه -ات -ف -ي بـ «ألشس -عب» ،إأن
أ◊ج- -ر أŸن- -ز‹ ل- -ه ت- -دأع- -ي -ات خ -طÒة ع -ل -ى
أŸوأط -ن ،Úف -ب -اإلضس -اف -ة إأ ¤أن -تشس -ار مشس -اع -ر
أÿوف وعدم أألمان ألناŒة عن تفشسي وباء
فÒوسس كورونا بعدة وليات‚ ،د عائÓت ل
“لك ألقدرة على تأاط Òأبنائها وŒهل كيفية
ألتعامل معهم وضسبطهم ‘ هذأ ألظرف ألصسعب،
سس-ي-م-ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ذي-ن ل-دي-ه-م أط-ف-ال مصس-ابون
بالتوحد ،حيث يحتاجون إأ ¤رعاية خاصسة ‘
أأليام ألعادية ،فما بالك ‘ هذأ ألوضسع ،مؤوكدأ
ضس -رورة –م -ل وزأرة ألصس -ح -ة مسس -ؤوول -ي-ات-ه-ا ‘
أل -ت -ك -ف -ل ب -ال -ب -ع-د أل-ن-فسس-ي أŸصس-احب ل-ع-م-ل-ي-ة
مكافحة أثار وتدأعيات «كوفيد.»١9-
وأسستغرب رئيسس نقابة ألنفسساني ،Úأسستثناء

وزأرة ألصس -ح -ة ل -ه -م م-ن أÿدم-ات ألصس-ح-ي-ة،
وألÎكيز فقط على ألعمل ألطبي ،رغم أن دور
أل -ن -فسس-ا Êم-ه-م ن-ظ-رأ ل-وج-ود ح-الت ضس-غ-ط
وإأجهاد وخوف وسسط أألطباء وأعوأن ألصسحة
أŸوك -ل إأل -ي -ه -م ع-م-ل-ي-ة أل-ع-ن-اي-ة ب-األشس-خ-اصس
أŸصساب ÚبالفÒوسس ،موضسحا أن ألوزأرة كان
أألو ¤ب- -ه- -ا تشس- -ك- -ي- -ل ف- -رق م- -ت- -ك -ام -ل -ة م -ن
أŸتطوع Úللتكفل با◊الت أŸسسجلة ،وليسس
Œنيدأ كام Óلعمال ألقطاع ،ألن هذأ ألوضسع
يسسبب ضسغطا وعبئا كبÒين على فريق ألعمل،
فقد يؤودي خوف أحدهم أو نسسيانه إأجرأء من
إأج- -رأءأت أل- -وق- -اي -ة إأ ¤أرت -ك -اب أخ -ط -اء ‘
ألعمل ،كما Áكن أن يعرضس زمÓءه للخطر.
وأضس- -اف ق- -ائ ‘« :Ó- -ك- -ل دول أل- -ع- -ا ⁄ي- -ت -م
ألع -ت-م-اد ‘ م-ث-ل ه-ذأ أل-ظ-رف ،ع-ل-ى ف-ري-ق
ع -م -ل م -ت-ط-وع مشس-ك-ل م-ن أط-ب-اء‡ ،رضس،Ú
صسيدلي Úونفسساني ،Úيوضسع ‘ خط ألدفاع
أألول Ûابهة ألوباء ،وتسسند لغ ÒأŸسستعدين
لهذأ ألعمل مهام أخرى كاإلمدأد وأإلسسناد،
حتى ل يكون ضسغط وإأجهاد لفريق ألعمل».
ورغم ذلك ،يتوأجد ألنفسسانيون ‘ أŸيدأن
جنبا إأ ¤جنب مع ألفرق ألطبية وأألسسÓك
ألصس-ح-ي-ة أألخ-رى ،ح-يث ي-ق-دم-ون خ-دم-ات-هم
على مسستوى مرأكز أ◊جر ألصسحي للوأفدين
من أÿارج ،لمتصساصس صسدمة ﬁتملة نتيجة

إأجرأءأت ألوقاية ألصسارمة أŸتخذة ‘ حقهم،
فقد يشسعر أفرأد أ÷الية ألذين قدموأ من
ب -ل -دأن م-وب-وءة إأ ¤ع-ائÓ-ت-ه-م ب-أارضس أل-وط-ن
بالظلم وألغضسب وحتى أÿوف من أŸوت ‘
ح -ال ت-أاك-دت إأصس-اب-ت-ه-م ب-ال-فÒوسس ،وه-ذأ م-ا
ي -ت -ط -لب وج-ود ﬂتصس ن-فسس-ا Êي-ح-اول ق-در
أŸسستطاع طمأانتهم بأاهمية أ◊جر ألصسحي
وت -ه -دئ -ة ن -ف -وسس -ه -م وت -ق -د Ëنصس -ائ -ح ع-ام-ة
ل -ل-م-ح-ج-ور ع-ل-ي-ه-م ‘ ب-ه-و ألسس-ت-ق-ب-ال ،ق-ب-ل
توزيعهم على ألغرف ألفردية ،حتى يتسسنى له
–ديد أألشسخاصس ألذين هم بحاجة للمتابعة
ألنفسسية أليومية.
كما تكمن أهمية أıتصس ألنفسسا ،Êيضسيف
كدأد ‘ ،تقد Ëألدعم للفرق ألطبية ألتي
ت -ع -م -ل –ت ضس -غ-ط شس-دي-د ،سس-ي-م-ا ب-ال-نسس-ب-ة
للعامل ‘ Úمصسالح أإلنعاشس ،وألعامل Úمع
أŸرضس - - -ى أŸصس - - -اب Úب - - -ال- - -فÒوسس ،ح- - -يث
يتعرضسون إأ ¤تعب مزدوج جسسدي ونفسسي،
ناهيك عن تأانيب ألضسم ‘ Òحال كان مصسÒ
أŸريضس أل- -وف- -اة ،وه- -و م- -ا ي- -ف -رضس ت -ق -دË
أŸسساعدة لهم من طرف نفسساني Úعن طريق
Óطباء وأŸمرضس،Ú
تكوين ›موعات كÓم ل أ
من أجل ألتفريغ أإلنفعا‹ أŸرتبط بكل ما
شساهدوه وعجزوأ عن ألقيام به ،حتى ل يشسكل
عائقا ‘ ألتدخÓت ألقادمة.

يعتÈون ناقل Úللعدوى ،عبد الكر Ëحبي:

منـ ـ ـع األطفـ ـ ـال م ـ ـن ا ÿـ ـ ـروج أاول خط ـ ـ ـوة للوقايـ ـ ـ ـ ـة

لولياء
لكادÁية لعلوم أامراضس ا◊سشاسشية عبد الكر Ëحبي ،على ضشرورة منع ا أ
لطفال ،نائب رئيسس ا أ
أاكد اıتصس ‘ طب ا أ
لبنائهم ،خاصشة وان الدراسشات وصشلت إا ¤أان أاعراضس فÒوسس كورونا ل تظهر
لصشابة أ
أاطفالهم من اÿروج لتفادي انتقال عدوى ا إ
لجراءات الوقائية والحÎازية ،كاششفا ‘ ذات السشياق عن
عليهم ،ما يحولهم إا ¤أاك Èناقل للعدوى ،مششÒا ا ¤وجوب تلقينهم كل ا إ
أاهمية إايجاد حل Ÿواصشلة دراسشتهم عن بعد.

^ فتيحة كلواز

كشس -ف ع-ب-د أل-ك-ر Ëح-ب-ي ،أن أÛت-م-ع ي-ع-ت-ق-د،
خطًأا ،أن أألطفال ل يصسابون بفÒوسس كورونا،
ب -ي -ن -م -ا ت-وج-د ‘ أل-ع-ا ⁄ح-الت إأصس-اب-ة ألط-ف-ال
صسغار ‘ .أŸقابل على أألولياء أن يعلموأ أن
ألفÒوسس عند ألطفال ‘ أغلب أ◊الت ل تظهر
أعرأضسه ،ما يجعل منهم أك Èناقل للعدوى .لذلك،
أصسبح من ألضسروري منع أألطفال من أÿروج أ¤
ألشسارع مع تطبيق كل إأجرأءأت ألوقاية ،خاصسة
غسس- -ل أل- -ي- -دي -ن Ÿدة ل ت -ق -ل ع -ن  20ث-ان-ية مع
ت-خ-ل-ي-ل-ه-م-ا ج-ي-دأ ب-اŸاء وألصس-اب-ون ل-ل-قضساء على
أل -فÒوسس ،ألن ب -ال -ت -خ -ل -ي-ل أ÷ي-د ت-ك-ون ف-ع-ال-ي-ة
ألقضساء على ألفÒوسسات وليسس ألصسابون فقط،
وهي سسلوكات ليسست مرتبطة بهذأ ألفÒوسس فقط
بل هي وقاية يجب أتباعها بصسفة دأئمة ‘ حياتنا
أليومية.
و‘ حالة طفل مصساب ،أوضسح حبي ،أنه يجب أن
ي -ب -ق -ى ‘ أل -ب-يت ‘ غ-رف-ة م-ع-زول-ة ،ح-يث ي-ق-وم
شسخصس وأحد فقط من ألعائلة سسوأء أألب أو
أألم ب -رع -اي -ت -ه ،م-ع أت-خ-اذ إأج-رأءأت أل-وق-اي-ة ألن
ألطفل غالبا ما يرفضس ألتقيد بارتدأء ألكمامة
ألوأقية وكل تلك ألسسلوكيات ألحÎأزية ،بسسبب
عدم وعيه وعدم إأدرأك أÿطر أÙدق به بسسبب
كورونا.
وأشس - - - - - -ار أıتصس ‘ طب أألط - - - - - -ف - - - - - -ال إأ¤
ضسرورة تدخل وزأرة ألÎبية إلطÓق ألدرأسسة عن
بعد إلبقاء ألطفل ‘ جو ألدرأسسة وليسس من أجل
–ديد مسستوأه ،خاصسة أننا ل نعلم متى ينتهي

هذأ ألوباء ،فبقاء ألطفل بعيدأ عن ألدرأسسة Ÿدة
ط-وي-ل-ة سس-ي-ج-ع-ل م-ن ع-ودت-ه إأل-ي-ه-ا م-ه-م-ة صس-ع-بة
وشس-اق-ة .م-ن ج-ه-ة أخ-رى ،سس-ت-ع-ط-ي-ه ب-ذلك شس-ي-ئا
يشسغله ‘ أŸنزل ،باإلضسافة إأ ¤أن بقاء ألطفل ‘
بيت صسعب جدأ ولعله ألسسبب ‘ ألقلق ألذي نرأه
‘ ألعائلة أ÷زأئرية ،لذلك تعت Èألدرأسسة إأحدى
أ◊لول إللهائه وملء ألفرأغ ألذي يعيشسه.
وع -ن إأم -ك -ان -ي -ة ن -ق-ل أŸرأة أŸرضس-ع-ة أŸصس-اب-ة
ألعدوى لبنها ،أكد حبي أن ألدرأسسات أ◊الية
أŸوجودة ‘ ألعا ⁄ ⁄تسستطع –ديد إأن كان
حليب أألم ناق ÓللفÒوسس أم ل .لذلك ،يجب أن
تأاخذ تدأب Òوقائية بتفادي ألتصسال أŸباشسر مع
رضس -ي -ع -ه -ا ،ح -يث ت -ق -وم ب -إارضس -اع-ه بشس-ك-ل Áن-ع
ألتصسال أŸباشسر .كما حذر من ألبيع ألعشسوأئي
للكمامات ،ألن مكان بيعها ألصسحيح ألصسيدليات،
ن-اصس-ح-ا بضس-رورة أسس-ت-ع-م-ال-ه-ا ب-ط-ري-ق-ة سس-ل-ي-م-ة،
ف -اÓŸح -ظ أن أغ -لب مسس-ت-ع-م-ل-ي-ه-ا ل ي-حÎم-ون

ا÷معية ا÷زائرية للزوايا
والثقافــــــــــــة الصشوفيــــــة

ألشسروط ألصسحيحة لرتدأئها.
لذلك ،كما أضساف ،على مسستعملها أن يضسعها
بطريقة مناسسبة بالتأاكد من عدم وجود فرأغات
Áكن دخول ألهوأء عÈها ،وعند وضسع ألكمامة
يجب أل يحك –تها ،مهما كان ،فيمكن أن يتسسلل
ألفÒوسس أ ¤أÛرى ألهوأئي .كما يجب على من
يضس -ع -ه -ا أل ي -ن -زع -ه -ا ل-ل-ت-ح-دث ‘ أل-ه-ات-ف ،ألن
أل -فÒوسس ي -ن -ت -ظ-ر أي ف-رصس-ة ل-ي-ن-ت-ق-ل أ ¤دأخ-ل
أ÷سس- -م .ك- -م- -ا ي- -جب ت- -غ- -يÒه- -ا ك- -ل م- -رة .أم- -ا
أŸسستعملة فيجب رميها ‘ ألنفايات بشسكل جيد
وغسسل أليدين قبل Ÿسس ألوجه أو أألنف.
وذّكر عبد ألكر Ëحبي ،أن ألتفك Òفيما بعد
«كورونا» أصسبح ضسرورة ،ألنها تتطلب تأاقلما مع
معطيات جديدة ،لذلك ل يجب أن نحصسر أنفسسنا
‘ إأجرأءأت ألوقاية فقط ،ألننا سسنكون أمام حالة
أجتماعية وعائلية –تاج أ ¤تفك Òمسسبق ‘
طريقة تسسيÒها.

أب -رز ق -ورأي -ة ‘ تصس -ري -ح لـ «ألشس-عب» ،خ-ط-ورة
أإلصسابة بالوسسوأسس ألقهري ألذي يخلق ألهلع
وأÿوف وأل- - -رعب أل - -ن - -فسس - -ي أŸرضس - -ي ل - -دى
أŸوأطن‡ ،Úا يؤودي إأ ¤أرتفاع ‘ ضسغط ألدم.
وهذه ألعناصسر ،كما يوضسح ،تؤودي كلها إأ« ¤كسسر
ألÈوت ‘ »Úأ÷سسم ،مفيدأ أن كلها خطوأت
نفسسية مرضسية.
وأشس - -ار ‘ ذأت ألسس- -ي- -اق ،إأ ¤عÓ- -ق- -ة أŸرضس
ألنفسسي باŸرضس ألعضسوي ،حيث أن ألوصسول إأ¤
ه- -ذه أŸرح- -ل- -ة ي -ؤودي أ ¤ضس -ع -ف أŸن -اع -ة ‘
أ÷سس- -م ،ول ي -ت -م -اث -ل أŸع -ن -ي ‘ ه -ذه أ◊ال -ة
للشسفاء ،ألن مناعة أ÷سسم تكون ضسعيفة وبالتا‹
ل يسستطيع أŸصساب مقاومة فÒوسس كورونا،
بسسبب أÿوف وألرعب ألنفسسي وحالة ألهلع.
ولهذأ أصسبح دور ألنفسساني Úمهما جدأ ‘ فهم
ألناسس ونشسر ألوعي ألنفسسي ،حتى يسساعد على
تقوية أ÷هاز أŸناعي لدى أŸصساب ÚبفÒوسس
كورونا من جهة ،ويعملون على تهدئة ألنفوسس
من ألÎويع من جهة ثانية .مضسيفا ،أن هذأ
ألوسسوأسس أصسبح مÓزما ÷ميع أŸوأطن‘ Ú
بÓدنا و‘ ألعا ⁄ككل.
وبحسسب قورأية ،فإان هذأ ألوسسوأسس يتصسوره
أإلنسسان ع Èبر›ة نفسسية قبلية ،متوهما أنه
سسيموت بهذأ ألوباء ،وقبل ذلك يÈمج نفسسه أنه
سسيموت بالوسسوأسس ألقهري خوفا ورعبا .لذلك،
ك -م -ا ي -نصس -ح ،ع -ل -ى ك-ل أل-ن-اسس ﬁارب-ة أÿوف

وأل -رعب أل -ن -فسس -ي م -ن خ Ó-ل أن -فسس -ه -م ،وذلك
بتقوية إأÁانهم بأانه لن يصسيبهم إأل ما كتب ألله
ل -ه -م ،م -ع أل -ت -زأم ق -وأع -د أل -وق -اي -ة وأل -ن -ظ-اف-ة
أŸسستمرة.
عن دور ألنفسساني Úأكد أŸتحدث ،أنه يتمثل ‘
كيفية تقد Ëفهمٍ للناسس فيما يتعلق با◊جر
ألصسحي ،وعرضس حقيقة وباء كورونا ،وألعمل
خ -ل-ق “اسس-ك-ا وتضس-ام-ن-ا ن-فسس-ي-ا ،أل-ذي ي-ح-ارب
ألسسلوكات ألسسيئة مثل أŸضساربة ألتي ÷أا أليها
بعضس ألتجار ،باإلضسافة أ ¤نشسر ثقافة نفسسية
إأي -ج -اب-ي-ة ‘ أÛت-م-ع ،ت-ت-م-ح-ور ح-ول أل-ت-ع-اون
وألتضسامن لكل أ÷زأئري Úمن أبسسط موأطن
أ ¤أŸسسؤوول ألول على ألبÓد ،وغضس ألنظر
عن كل أÓÿفات Ùاربة هذأ ألوباء.
من ألنصسائح للتغلب على أÿوف وألفزع جرأء
كورونا ،عدم ألتعاطي مع أŸعلومة ألتي تروع
وتسستند على ألسسلبية ألنفسسية (كأان يقال مث‘ Ó
إأيطاليا تو‘  900شسخصس ‘ أليوم) وضسرورة
ألبتعاد عن أألخبار ألتي ينتج عنها رعب نفسسي
لدى كبار ألسسن وأŸصساب Úبأامرأضس مزمنة.
ويرى قورأية ،أن أإلعÓم لبد أن يقدم حقائق
ع-ادي-ة ب-ط-ري-ق-ة ذك-ي-ة ب-دون ت-ه-وي-ل ول ت-ه-وين،
لÓبتعاد عن «ألرسسائل أŸشسفرة» ألتي يرسسلها
أحيانا فتسساهم ‘ خلق شسكوك ووسسوسسة “تد
لدأخل ألبيت ،فيصسبح أŸوأطن يتخوف من أي
شسيء يلمسسه.

تتعلق بوسشائل الكششف السشريع للتحاليل ،د .بوعÓق:

وصصول معدات وأاجهزة طبية تغطي ثÓثة أاشصهر
لمراضس اŸزمنة
كششف منسشق ا أ
الدكتور عبد ا◊ميد بوعÓق ،أامسس،
لجراءات الوقائية والتدابÒ
‘ سشياق ا إ
الحÎازية التي اتخذت ،عن وصشول
معدات وأاجهزة طبية من الصش ،Úعلى
غرار وسشائل الكششف السشريع لفÒوسس
كورونا بالتحاليل وأاجهزة إانعاشس
وكمامات طبية ،يتم اسشتÓمها ‘
غضشون يوم Úوالتي تكفي Ÿدة  3أاششهر
اŸقبلة.

^ خالدة بن تركي
أك - - -د ب - - -وعÓ- - -ق ‘ ،أتصس- - -ال بـ «ألشس- - -عب» ،أن
ألسس -ل -ط -ات ،إأ ¤ج -انب أت -خ -اذه -ا ت -دأب Òم -ن -ع
أن- -تشس- -ار أل- -وب -اء ‘ أل -ولي -ات وع -زل أل -فÒوسس
وإأيجاد ألدوأء لعÓج أ◊الت أŸصسابة ،تعمل
ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع رج -ال أع-م-ال ج-زأئ-ري Úع-ل-ى
إأحضس -ار شس -ح -ن-ة ق-ي-م-ة م-ن أŸع-دأت وأألج-ه-زة
أل -ط -ب -ي -ة ،ع -ل -ى غ -رأر أج-ه-زة أل-كشس-ف ألسس-ري-ع
ل-ل-ت-ح-ال-ي-ل أل-ط-ب-ي-ة ل-لشسخصس أŸصساب ألذي يتم
ألكشسف عن نتائجها أليوم ‘  48سساعة ‘ ،حÚ
أألج -ه -زة أ◊دي-ث-ة تسس-م-ح ب-الطÓ-ع ع-ن ن-ت-ائ-ج
أل -ت -ح -ل-ي-ل ‘  45دق -ي -ق -ة م -ا ي -ج -نب أ◊الت
أŸشسكوك فيها عناء أ◊جر ألصسحي أŸقام ‘
أنتظار ألنتائج.
وأضساف أŸتحدث ،بخصسوصس ألشسحنة ألطبية
أنها تشسمل عددأ معتÈأ من أجهزة أإلنعاشس
ألتي تعت Èجد هامة للمصساب Úوألذين يعتمد
شس -ف -اؤوه -م ب -نسس -ب -ة ك -بÒة ع -ل -ي-ه-ا ،خ-اصس-ة ذوي
أألم -رأضس أŸزم -ن -ة ،ع -ل -ى غ -رأر ضس -غ -ط أل -دم
ألسسكري ،أمرأضس ألقلب وألربو .غ Òأن أŸتاحة
أليوم ل Áكن أن تكفي ‘ حال تدهور أألوضساع
ما دفع لسستÒأد هذه أألجهزة.

وب -خصس -وصس أل -ك-م-ام-ات أل-ط-ب-ي-ة أل-ت-ي يشس-ت-ك-ي
أŸوأط -ن م -ن ن-ف-اده-ا ،ط-م-أان ب-وعÓ-ق أ÷م-ي-ع
ب -ت -وأف-ره-ا أب-ت-دأء م-ن ن-ه-اي-ة أألسس-ب-وع أ÷اري،
ب-ج-م-ي-ع أŸن-اط-ق وب-ال-ع-دد أل-ذي يسس-م-ح بتوفÒ
أ◊ماية من هذأ ألفÒوسس أŸسستجد ألذي تعد
ألوقاية ألوسسيلة ألوحيدة Ûابهته .مؤوكدأ ‘
سس - -ي- -اق ج- -ه- -ود ›اب- -ه- -ة أل- -وب- -اء ،أسس- -ت- -ع- -دأد
أ÷زأئ -ري ،Úخ -اصس -ة أصس-ح-اب أŸال وأألع-م-ال
ل -ت -ق -د Ëمسس -اع-دأت ◊م-اي-ة أب-ن-اء ب-ل-ده-م م-ن
أل -فÒوسس أل -ع -اŸي أل -ذي ف -تك ب-كÈى أل-ب-ل-دأن
ألغربية ألتي “لك منظومة صسحية قوية أل أنها
عجزت عن مقاومته.
و‘ درأسسة علمية لوضسع ألفÒوسس ‘ أ÷زأئر،
أشسار ،أسستنادأ للتحليÓت ،إأ ¤أنه يÎأجع بعد
أسسبوع وهذأ بعد إأحاطة ألدأئرة ألوبائية وهي
م -ن -ط -ق-ة أل-ب-ل-ي-دة ودوأئ-ر أل-ب-وؤر أل-ث-ان-وي-ةŸ ،ن-ع
ألن -تشس -ار وه -ي أل -فÎة أل -ت -ي سس -تسس-م-ح ب-ظ-ه-ور
ح -الت ح -ام -ل -ة أألع -رأضس و ⁄ي -ظ -ه -ر ع -ل-ي-ه-ا
أŸرضس وهنا تبدأ أسسÎأتيجية أŸقاومة ألتي
تسسمح بÎأجع أ◊الت وألسسيطرة على ألوضسع
‘ باقي ألوليات ،ما يسسهل ألتحكم نهائيا ‘
بؤورة ألعدوى خÓل أأليام ألقليلة ألقادمة ،خاصسة
بعد قرأر ألتزأم ألناسس بيوتهم وفرضس حظر
ألتجول.
وب -خصس-وصس م-ا ي-ت-دأول ع Èوسس-ائ-ط أل-ت-وأصس-ل
ألجتماعي ،بارتفاع عدد أŸصساب ،Úوفقا Ÿا
ج- -اء ب- -ه ب- -عضس ع- -ل- -م- -اء أألوب- -ئ -ة ‘ أ÷زأئ -ر،
كـ»أحتمالت» ،فإانه ل Áكن إأثبات ذلك علميا،
ألن أل- -دول أألوروب- -ي- -ة ل “لك ن- -فسس م- -ن- -اع- -ة
أ÷زأئري Úألذين وطبقا لعادأتنا وتقاليدنا ،فإان
أغ -لب م -أاك -ولت -ن -ا ط -ب -ي -ع-ي-ة ،م-ا ي-ق-وي أ÷ه-از
Óنسسان ،عكسس أألوروبي .Úإأضسافة أإ¤
أŸناعي ل إ
أل -ط -ب -ي -ع-ة أ÷ي-ن-ي-ة أل-ت-ي ل ت-ت-ط-اب-ق “ام-ا م-ع
أألوروبي.Ú

تثمـ ـ ÚاÛه ـ ـودات اŸتواصصل ـ ـة للدول ـ ـة ‘ مكافح ـ ـة الوب ـ ـاء

«الششعب»  -دعت ا÷معية ا÷زائرية للزوايا والثقافة
الصشوفية ،إا ¤التجنيد ضشد وباء فÒوسس كورونا
الفتاك ،الذي يتزايد يوما بعد يوم ويجتاح العا⁄
وحششد كل الوسشائل اŸادية واŸعنوية ،مثمنة كافة
اÛهودات اŸتواصشلة للدولة ا÷زائرية من أاجل
مكافحة هذا الوباء اÿبيث.
وأع -ل -نت ‘ ب -ي -ان ،وق -ع-ه رئ-يسس-ه-ا ن-ورأل-دي-ن مشس-وط ،تسس-ل-مت
«ألشسعب» نسسخة منه ،أمسس ،مباركة أإلجرأءأت ألوقائية ألتي

ب -ادرت ب -ه -ا وزأرة ألشس -ؤوون أل-دي-ن-ي-ة وأألوق-اف ،ك-غ-ل-ق أŸسس-اج-د
لسسÓ- -م- -ة أŸوأط- -ن Úوك- -ذأ إأصس- -دأر أل- -ف -ت -اوى ألشس -رع -ي -ة ل -ه -ذه
أŸمارسسات ألعملية وأيضسا أ÷انب ألتوعوي لعلماء أألمة وأألئمة
ومشسايخ ألزوأيا من أجل ألوقاية من هذأ ألوباء وتنشسيط صسÒورة
مكافحته بكل ألوسسائل أŸشسروعة .مضسيفة ،وقوفها وقفة إأجÓل
وإأك -ب -ار وأحÎأم وتشس -ج -ي -ع ل -لسس -اه-ري-ن ع-ل-ى سسÓ-م-ة أŸوأط-نÚ
وأŸقيمÚ؛ من أطباء‡ ،رضس ،Úموظف ،Úمتعاون ،ÚمتطوعÚ
وكل ألعامل ‘ ÚأŸنافذ ألÈية وألبحرية وأ÷وية ،لدفع ألضسرر

عن غÒهم.
ووجهت أ÷معية أ÷زأئرية للزوأيا وألثقافة ألصسوفية ،ندأء إأ¤
كافة ألشسعب أ÷زأئري تدعو فيه إأ ¤أللتزأم با◊جر ألصسحي،
أحÎأم ق-وأع-د أل-ن-ظ-اف-ة وأل-ت-ط-ه Òوأل-ت-ع-ق-ي-م ،إأحÎأم توجيهات
ونصس -ائ -ح أه -ل ألخ -تصس -اصس وأل -ه-ي-ئ-ات أŸع-ن-ي-ة ك-وزأرة ألصس-ح-ة
وأألسسÓك أألمنية أıتلفة ،أÙافظة على ألصسلوأت ‘ أŸنازل
وألÎكيز على ألدعاء وقرأءة ألقرآأن وألذكر وألسستغفار وألتضسرع
إأ ¤ألله عز وجل لÒفع عنا ألوباء.
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متعاملون ،منظمات خÒية ومصسالح اأ’من ‘ اŸيدان

تشسهد عاصسمة الشسرق ا÷زائري حالة تأاهب ،جراء التخؤف من انتشسار
وباء فÒوسس كؤرونا عﬁ Èيطها وبلدياتها .لهذا ،أانشسئت ÷ان و’ئية وبلدية وŒندت مؤؤسسسسات
’مكانات اŸادية واŸعنؤية لتفادي انتشسار
أامنية ومدنية وجمعيات من أاجل التحسسيسس ومد يد العؤن لتؤف Òا إ
’زيد من  200حالة مؤؤكدة ،ما دفع إا ¤رفع درجة التأاهب
’صسابات با÷زائر أ
«كؤفيد  ،»19سسيما بعد تصساعد عدد ا إ
والعمل على تؤف Òما أامكن من مؤاد ا◊ماية من كمامات وقفازات وﬁلؤل كحؤ‹ ع Èكافة اŸؤؤسسسسات
العمؤمية واŸسستشسفيات واŸصسحات العÓجية.

@ قسسنطينة :مفيدة طريفي

اسستجابة ملموسسة لشسعار «اقعد ‘ دارك»
قامت «الشصعب» بجولة اسصتطÓعية رصصدت
خÓ-ل-ه-ا ع-م-ل-ي-ة ت-ط-ب-ي-ق اإلجراءات والتدابÒ
اŸت-خ-ذة ب-قسص-ن-ط-ي-ن-ة ،ح-يث ل-وح-ظ أان نسصبة
التغطية بالوسصائل الوقائية غ Òكافية ،لهذا
عملت هيئات وحتى مواطنون وحرفيون على
صصناعتها للقضصاء على الندرة .وعرفت عديد
النقاط بالولية ظهور ورشصات خياطة حولت
نشصاطها بالكامل لتصصميم وإاعداد الكمامات
الواقية وتوزيعها على اŸواطن ÚواŸؤوسصسصات
العمومية.

مصسانع ومؤوسسسسات تضسع إامكاناتها
–ت التصسرف

‘ إاطار رفع درجة ا◊ذر وا◊يطة وإاعÓن
دخ -ول ا÷زائ-ر اŸرح-ل-ة ال-ث-ال-ث-ة م-ن ان-تشص-ار
الوباء ،أاعلنت عديد اŸؤوسصسصات القتصصادية
اÿاصص -ة إا ¤م -د ي -د ال-ع-ون ل-ت-وف Òإام-ك-ان-ات
مادية وبشصرية ،من بينها ›مع «باŸا» الذي
أاعلن تضصامنه ،ع Èبيان نشصره ع Èموقعه
ال -رسص -م -ي ،و” إارسص -ال -ه ل -ك -اف -ة ال -ق -ط-اع-ات
واللجان اŸسصؤوولة عن تسصي Òاألزمة.
وال- -ت- -زم اÛم- -ع ب- -تسص -خ Òك -اف -ة اŸوارد
اŸادي -ة وال -بشص -ري -ة ال -ت -ي Áت -ل-ك-ه-ا اÛم-ع،
م-ت-م-ث-ل-ة ‘ مصص-ن-ع إلن-ت-اج ا◊ل-يب ومشص-تقاته
بطاقة إانتاجية تقدر بـ 100أالف ل /Îيوميا،
وتوف› Òموعة من وسصائل النقل ،إاضصافة إا¤
وسصائل لوجيسصتيكية وإاقامات ›هزة بالكامل،
Áكن أان تسصاعد السصلطات العمومية اŸعنية
‘ م- -واج- -ه- -ة األزم -ة وذلك ب -روح ال -تضص -ام -ن
والتعبئة Ÿسصاعدة اŸواطن.Ú
اŸب - -ادرة لقت اسص - -ت - -حسص- -ان- -ا ك- -بÒا م- -ن
اŸنظمات وا÷معيات اÒÿية ،سصيما منها
ال -ه Ó-ل األح -م -ر ا÷زائ -ري ال -ذي وج-ه ن-داء

ألصص -ح -اب اŸؤوسصسص -ات واŸصص -ان -ع ل-رف-ع روح
ال-تضص-ام-ن وال-ت-ط-وع ب-غ-ي-ة اÿروج م-ن ال-ن-درة
وال -ن -قصض ال -ذي Áك -ن ان يسص-ج-ل ‘ ال-ت-ك-ف-ل
با◊الت اŸصصابة ‘ حال انتشصار الوباء.

الهÓل اأ’حمر يجند اŸتطوعÚ

من جانبه يسص ÒالهÓل األحمر ا÷زائري
وفق إاسصÎاتيجية دقيقة ومتكيفة مع الوضصع
الراهن Ûابهة وباء كورونا ،تتمثل ‘ جهود
كل اللجان الولئية كلّ حسصب قدراتها ،لتعزيز
نشصاطها اŸيدا.Ê
‘ ذات السصياق ،انطلقت اللجنة الولئية
ل-ل-هÓ-ل األح-م-ر ب-قسص-ن-ط-ي-ن-ة ،ال-ت-ي ب-ح-وزت-ها
ورشصة خياطة لتتجند ‘ هذا الÈنامج بصصنع
ال -ك -م-ام-ات ال-ط-ب-ي-ة ل-ت-غ-ط-ي-ة ط-ل-ب-ات السص-لك
الطبي وشصبه الطبي كأاولوية.
وعملت على فتح باب التطوع ‘ مقدمتها
اÿياطة ،مع توف Òإامكانية النقل ،فضص Óعن
اسص- -ت- -ق- -ب -ال اك ÈاŸت -ط -وع Úم -ن أاج -ل رف -ع
مسصتوى التدخل ع Èكافة إاقليم الولية‘ .
ه- -ذا السص- -ي -اق ،أاك -د رئ -يسض اŸك -تب ال -ولئ -ي
ال -دك -ت -ور ع -ب-د ال-ن-ور ع-ل-ي لـ «الشص-عب» ،أان-ه-م
بصص- -دد ال- -ع- -م- -ل ع- -ل -ى ت -وف Òم -ا ت -يسص -ر م -ن
الكمامات الطبية ،حيث اسصتقبلوا متطوعÚ
ÿياطتها ،إاضصافة إا ¤فريق الهÓل األحمر.
واحÎام -ا ل -ع -دم ال-ت-ج-م-ع ي-ت-م أاخ-ذ اŸادة
األولية Ÿنازل اŸتطوعات واŸتطوع Úوعند
ان-ت-ه-ائ-ه-م ي-ت-م ج-م-ع-ه-ا م-ن م-ن-ازل-هم بطريقة
م -ن -ظ -م -ة ،مضص -ي-ف-ا أان ال-هÓ-ل األح-م-ر ي-ف-ت-ح
م- -ك- -ات- -ب- -ه ل- -ل- -م -تÈع Úم -ن رج -ال األع -م -ال
واŸت - -ط - -وع ‘ Úال - -تصص - -دي ألزم- -ة فÒوسض
كورونا.

تسسجيل ثا Êحالة مؤؤكدة بدائرة قايسس

–ويل  11شسخصسا كانوا بتونسس
إا« ¤دار اŸعلم» بخنشسلة

أاثبتت –اليل معهد باسستؤر با÷زائر
ال- -ع- -اصس- -م -ة ،أامسس ،أان اŸغÎب اŸت -ؤاج -د
Ãسس -تشس -ف -ى الشس -ه -ي -د «ح-ي-ح-ي ب-ل-ق-اسس-م»
ب- -دائ- -رة ق -ايسس ،غ -رب و’ي -ة خ -نشس -ل -ة،
مصساب بؤباء «كؤفيد  ،»19لتسسجل بذلك
Óصس- -اب -ة ب -ه -ذا ال -فÒوسس
ث- -ا Êح- -ال- -ة ل - -إ
ŸغÎب يبلغ من العمر 67سسنة «ب.ع».
خنشسلة :اسسكندر ◊جازي
اŸصص- -اب م- -وضص- -وع ‘ ا◊ج- -ر الصص- -ح -ي
للمسصتشصفى منذ اكتشصاف األعراضض عليه قبل
أايام ،حيث ” اتخاذ كل اإلجراءات الضصرورية
ورف -ع درج -ة ال -ت -أاهب م -ن ط-رف ال-ط-اق-مÚ
ال -ط -ب -ي واإلداري ل -ل -مسص -تشص-ف-ى –سص-ب-ا ألي
طارئ.
و‘ إاطار مواصصلة ا◊جر الوقائي ،قامت
فرقة طبية خاصصة رفقة فرقة من عناصصر
ال -درك ال-وط-ن-ي ل-ولي-ة خ-نشص-ل-ة ،ب-إاجÓ-ء 11
مواطنا من سصكان الولية كانوا قابع‘ Ú
ا◊جر الصصحي بأاحد فنادق ولية تبسصة ،بعد
–ويلهم إاليها عند دخولهم من دولة تونسض
الشصقيقة ،حيث كانوا قبل تفشصي الوباء ‘
رحÓت سصياحية وعÓجية هناك.
وقد ” –ويل هؤولء إا ¤فندق دار اŸعلم
اŸت -واج -د Ãركب ح -م-ام الصص-ا◊ Úب-دائ-رة
ا◊امة ،غرب ولية خنشصلة ،أاين سصيكملون
م -دة ا◊ج -ر الصص -ح-ي ال-وق-ائ-ي اŸق-در بـ14

ي -وم -ا ،ث -م إاط Ó-ق -ه -م ‘ ح -ال -ة ع -دم ظ-ه-ور
أاعراضض اإلصصابة بالوباء.
وقد ” ‘ هذا الصصدد ،تسصخ Òكل فنادق
ولية خنشصلة للحجر الصصحي الوقائي –سصبا
ألي طارئ .علما ان هذه الفنادق منها ما هو
ملك للخواصض ومنها ما هو تابع لتعاضصديات
ع- -م -ال -ي -ة اج -ت -م -اع -ي -ة ” ،ت -زوي -ده -ا ب -ك -ل
اŸت -ط -ل -ب -ات ل -ت -وف Òك -ل إام -ك -ان -ات ال-ع-يشض
وال- -راح- -ة ل- -ك- -ل مشص- -ت- -ب -ه  ⁄ت -ظ -ه -ر ع -ل -ي -ه
األعراضض.
’صسابة بأام
تسسجيل أاو ¤حا’ت ا إ
البؤاقي
من جهة أاخرى ،أاورد بيان ÿلية اإلعÓم
لولية أام البواقي ،نق Óعن مدير الصصحة،
تسصجيل حالت Úمؤوكدت Úباإلصصابة بفÒوسض
كورونا ،بناء على التحاليل اÛراة من طرف
معهد باسصتور بالعاصصمة والتي ” الكشصف
عنها مسصاء أاول أامسض.
ا◊ال - -ة األو‹ Ãسص- -تشص- -ف- -ى اب- -ن سص- -ي- -ن- -ا
بعاصصمة الولية والثانية Ãسصتشصفى سصليمان
ع -مÒات ب -دائ -رة ع Úم -ل -ي -ل -ة ⁄ ،ي -ت -م ذك-ر
ج-نسص-ي-ه-م-ا وع-م-ري-ه-م-ا ،ح-يث ” ات-خ-اذ ك-ل
اإلجراءات الوقائية الطبية اŸطلوبة ‘ هذا
الشصأان ‘ ،الوقت الذي تواصصل فيه اŸصصالح
الصصحية وخلية األزمة –قيقها الوبائي مع
كل من كان ‘ اتصصال مع اŸصصاب.Ú

مصسالح اأ’من تواصسل التحسسيسس

من جهتها تسصاهم مصصالح األمن الولئي
ب-خ-روج-ه-ا ل-لشص-ارع ‘ ال-ق-ي-ام ب-ح-م-ل-ة ت-ع-ق-يم
واسصعة لتطويق انتشصار الفÒوسض ،حيث قامت
اŸصص -ال -ح ب -ت -ج -ن -ي -د ك -اف-ة ال-وسص-ائ-ل اŸادي-ة
والبشصرية –ت اإلشصراف اŸباشصر لرئيسض أامن
الولية للمسصاهمة ‘ تنظيف وتعقيم شصوارع
الولية ،من خÓل برنامج يشصمل كافة أاحياء
وسص -ط اŸدي -ن -ة ،ع Ó-وة ع -ل -ى ب -ل -دي -ات -ه-ا 12
وم -دن -ه -ا السص -ك -ن -ي -ة ا÷دي -دة ع -ل -ي م-ن-ج-ل-ي
وماسصينيسصا.
ت-ت-واصص-ل ال-ع-م-ل-ي-ة Ÿدة أاسص-ب-وع ،ح-ت-ى ي-ت-م
ت -ع -ق -ي -م ك -اف-ة أاح-ي-اء ال-ولي-ة ،فضص Ó-ع-ن بث
ن- -داءات ع Èم- -كÈات الصص- -وت ل- -ل- -م -واط -نÚ
بضصرورة التزام منازلهم ،حفاظا على الصصحة
العمومية والوعي بضصرورة ا◊د من انتشصار
فÒوسض ك -ورون -ا اÿط Òوالسص -ري -ع الن-تشص-ار،
واÿروج إال ‘ حالت الضصرورة فقط.
وأاعطت ا◊ملة التوعوية نتائج إايجابية،
بدءا بالتزام اŸواطن Úبعدم مغادرة منازلهم
إال للضصرورة وكذا اسصتجابة أاصصحاب اŸطاعم
واÓÙت ب -ال -ت -وق -ف ع -ن ال -ع-م-ل اسص-ت-ج-اب-ة
ل-ل-ت-ع-ل-ي-م-ات ال-رامية Ÿضصاعفة تداب Òوجهود
ا◊د من انتشصار الوباء والقضصاء عليه.
كما قامت ذات اŸصصالح بخرجات ميدانية
ع -دي -دة عŒ Èن -ي -د أاع -وان الشص -رط-ة ◊ف-ظ
النظام العام ‘ بعضض األماكن التي يقصصدها
اŸواط-ن-ون ك-م-راك-ز الÈي-د ون-ق-اط ب-ي-ع م-ادة
السصميد.
كما يتم ا◊رصض على تطبيق تداب Òالوقاية
من خطر اإلصصابة بعدوى الفÒوسض ،من خÓل
التأاكد من تطبيق اإلجراءات الحÎازية ،على
غرار احÎام مسصافة التباعد الجتماعي بÚ
اŸواط- - - -ن ÚاÙددة  ÎÃواح- - - -د ،ك- - - -م- - - -ا
ج -ن -دت ك -اف -ة اإلم -ك-ان-ات لضص-م-ان اŸراف-ق-ة
األمنية لعملية إاجÓء اŸواطن Úا÷زائريÚ
القادم Úمن اÿارج (فرنسصا ومصصر) ،حيث ”
التكفل Ãرافقة العملية أامنيا من اŸطار إا¤
غاية الفنادق اŸسصخرة للحجر الصصحي والتي
سصخر لها أازيد من  300شصرطي لتأامينها بشصكل
م -ب -اشص -ر ح -ت -ى ان -ت -ه-اء فÎة ا◊ج-ر الصص-ح-ي
اÙددة بـ 14يوما.

ب Úضسرورة العمل والبحث عن إاقامة
قرب اŸسستشسفيات

‘ اŸق -اب -ل ت-واج-ه األسص-رة ال-ط-ب-ي-ة ،ع-ل-ى
رأاسصها األطباء وعمال شصبه الطبي ،إا ¤جانب
ال -ع -م -ال اŸه -ن -ي Úوأاع -وان األم -نÃ ،خ-ت-ل-ف
اŸسصتشصفيات ،خطر اإلصصابة بعدوى فÒوسض
كورونا ،خاصصة وأانهم ا÷بهة األو ¤اŸرابطة
‘ م-واج-ه-ة خ-ط-ر ال-ع-دوى ون-ق-ل-ه-ا ب-ط-ري-ق-ة
سصريعة لعائÓتهم ،ما يزيد من تعقيد الوضصع،
‘ ظل نقصض فادح ‘ وسصائل الوقاية (مثل
الكمامات التي يÓحظ اسصتعمالها عشصوائيا
م- -ن ب- -عضض اŸواط- -ن Úخ Ó-ف -ا ل -ت -وج -ي -ه -ات
األطباء) ،مقابل تعدد مصصادر تنقل الفÒوسض
‘ ﬂتلف األقسصام الطبية على رأاسصها قسصم
األمراضض اŸعدية ،الصصدرية و Èﬂالتحاليل،
ح-يث أان-ه-م م-ط-ال-ب-ون بضص-م-ان ت-غ-طية صصحية
دائ -م -ة ‘ صص -ور ل -رف -ع ال -ت -ح -دي يسص-ت-ح-ق-ون
مقابله التقدير.
ويعتقدون ،وهو أامر وارد ‘ ،ظل ضصعف
ج -دار ال -وق -اي -ة ،أان -ه ‘ ح-ال ت-فشص-ي اŸرضض
سصيكونون ضصمن أاك Èحصصيلة من اŸصصاب Úمن
ق -ط -اع الصص -ح-ة ،خ-اصص-ة األط-ب-اء .ل-ذا ،ي-ق-ول

اح -ده -م« ،ن -ط -الب ب -ت -وف Òاإلم -ك-ان-ات ألداء
واجبنا اŸهني والنسصا ،»Êحيث أاكد عدد من
األط- -ب- -اء أان- -ه- -م م -ت -خ -وف -ون م -ن إاصص -اب -ت -ه -م
بالفÒوسض ‘ ظل ندرة وسصائل ا◊ماية.
للعلم ،أان أاغلبية عمال قطاع الصصحة من
ف -ئ -ة ال -نسص -اء ،وأام -ام ف-رضض ال-ع-م-ل دون أاخ-ذ
إاجازات وغلق ا◊ضصانات ،وجدت الكثÒات
م-ن-ه-ن صص-ع-وب-ة ‘ ال-ع-ث-ور ع-ل-ى م-ك-ان إلب-ق-اء
أاب-ن-ائ-ه-ن ،خ-اصص-ة وأان ال-ب-عضض م-ت-خ-وف-ون من
خطر العدوى ويفضصلون عدم الحتكاك بهن،
وه -و م -ا خ-ل-ق ل-ه-ن مشص-اك-ل .ع-ل-م-ا أان ه-ن-اك
طبيبات يعملن خارج الولية التي يقطن بها،
كما تضصطر بعضض ا◊وامل ‘ ظل نقصض اليد
العاملة واألطباء ،إا ¤العمل ‘ هذه الظروف،
Óصصابة بسصبب نقصض
رغم أانهن األك Ìعرضصة ل إ
اŸناعة بسصبب ا◊مل.

كنفدرالية أارباب العمل
تتÈع Ãواد وقائية

‘ اŸقابل ،كشصف رئيسض اŸكتب الولئي
لكنفدرالية أارباب العمل بقسصنطينة «الهامل
مرنيز» ‘ ،إاطار العمل اŸشصÎك ،رفقة أاحد
أاعضص -ائ -ه شص -رك-ة «ف-ي-ط-وكسض» ،أان-ه ” ت-ق-دË
كمية من اŸواد اŸطهرة عالية ا÷ودة من
أاجل ﬁاربة فÒوسض كورونا وقارورات غازية
م -ط -ه -رة ك -دف -ع-ة أاو ‘ ،¤ان-ت-ظ-ار اسص-ت-م-رار
عمليات التÈع األيام اŸقبلة.
وق - -ام اŸك - -تب ال - -ولئ - -ي ب - -دع- -وة ك- -اف- -ة
اŸت-ع-ام-ل Úالق-تصص-ادي ÚلÓ-نضص-مام للمبادرة
ال-ت-ط-وع-ي-ة وال-ع-م-ل ب-ال-ت-نسص-ي-ق ل-لتصصدي لهذا
ال -وب -اء .ك -م -ا سص -ي -ت -م الج -ت-م-اع م-ع م-ؤوسصسص-ة
ال - -ق - -روضض اŸصص - -غ - -رة «أاو‚ام» وج - -ام - -ع- -ة
قسصنطينة ( )3لطÓق مبادرة صصنع الكمامات،
ح -يث سص -ي -ت -م خ -ي -اط -ت -ه -ا م -ن ط-رف ال-نسص-اء
اŸسص - -ت - -ف - -ي- -دات م- -ن ال- -ق- -روضض اŸصص- -غ- -رة
كمتطوعات والكنفدرالية تتكفل بشصراء اŸواد
األول -ي-ة وا÷ام-ع-ة م-ت-ط-وع-ة ب-ع-م-ل-ي-ة ت-ع-ق-ي-م
الكمامات وسصيتم النطÓق ‘ العملية األيام
القليلة القادمة.

فعالية ملحق التحاليل
بعد اسستغÓله لفريق باسستور

أاك -د م -دي-ر الصص-ح-ة ل-ولي-ة قسص-ن-ط-ي-ن-ة ،أان
اŸل-ح-ق اÿاصض ب-ال-ت-ح-ال-ي-ل ال-ط-ب-ي-ة والكائن
مقره بالدقسصي ،اŸتواجد منذ سصنوات ويقوم

Ãه -ام صص -ح-ي-ة ،سص-ي-ت-م اسص-ت-غÓ-ل-ه ›ددا م-ن
ط -رف م -ع -ه -د ب -اسص-ت-ور ك-م-ل-ح-ق-ة ل-ه ‘ ،ظ-ل
األزم-ة الصص-ح-ي-ة ال-ت-ي ف-رضص-ه-ا «ك-وف-يد،»19-
وذلك ل -ل -ت -خ -ف -ي-ف م-ن الضص-غ-ط ال-ك-ب Òال-ذي
يعرفه معهد باسصتور با÷زائر العاصصمة ،ما
تسصبب ‘ تأاخر ظهور النتائج Ÿدة Œاوزت 3
أاي -ام وه -و م -ا ي -ؤوث -ر ع -ل -ى ات -خ-اذ الج-راءات
الحÎازية ‘ الوقت اŸناسصب.
ودف- -ع ه- -ذا ا÷ه- -ات اıتصص- -ة ل- -ل- -ق- -ي -ام
بتجهيزه بكافة اإلمكانات الÓزمة للعمل ،من
خ Ó-ل أاج -ه -زة ط -ب -ي -ة وع -ل -م -ي -ة والشص-روع ‘
اسصتقبال العينات اŸشصتبه فيها على اŸسصتوى
ا÷ه -وي ،ل -ت -خ -ف -ي -ف الضص -غ -ط ع-ل-ى اŸع-ه-د
اŸركزي ،وهو اŸلحق الطبي الذي إالتحق به
فريق طبي ،أامسض الأربعاء ،من معهد باسصتور
اŸركزي لضصبط األمور التقنية والنطÓق ‘
العمل مباشصرة.

«اقعد ‘ دارك –مي نفسسك
وغÒك» يلقى اسستجابة

عرف شصعار «اقعد ‘ دارك –مي نفسصك
وغÒك» اسصتجابة قوية من طرف العائÓت،
سص-ي-م-ا م-ن-ه-م ال-ف-ئ-ة الشص-ب-اب-ي-ة ،ح-يث Œده-م
يؤوكدون على أان خروجهم للشصارع لن يفيد
بشص -يء ،ب -ل سصÒف -ع م -ن إام -ك -ان -ي -ة إاصص -اب-ت-ه-م
ب -ال -فÒوسض وق -د ي -قضص -ي ع-ل-ى ع-ائ-ل-ت-ه-م و‘
مقدمته أاولياءهم.
‘ خ -رج -ة م -ي -دان-ي-ة ق-امت ب-ه-ا «الشص-عب»
لعدد من أاحياء وبلديات الولية ،لوحظ مدى
اسص- -ت- -ج- -اب- -ة اŸواط- -ن◊ ÚمÓ- -ت ال -ت -وع -ي -ة
ا÷واري- -ة وال- -ت -ي أاط -ل -قت أايضص -ا ع Èم -واق -ع
التواصصل الجتماعي والتحسصيسض من خÓلها
بخطورة الوضصع ‘ حال انتشصار الوباء ‘ ظل
ضص - -ع - -ف اإلم - -ك - -ان - -ات ووسص - -ائ- -ل اإلن- -ع- -اشض
ب- -اŸؤوسصسص- -ات اإلسص- -تشص- -ف- -ائ- -ي -ة ح -ال -ة زي -ادة
الصصابات.
و–ول وسص- -ط اŸدي- -ن- -ة Ÿك- -ان خ- -ال م -ن
ا◊ركة ،بعد أان أاغلقت اÓÙت واŸطاعم
أابوابها “اما اسصتجابة لتوجيهات الوقاية التي
أاعلتنها السصلطات العمومية لعزل الوباء الذي
ينتشصر باÓŸمسصة وانعدام شصروط النظافة،
ل- -ت- -ق- -تصص- -ر ا◊رك- -ة ع- -ل -ى ع -دد ﬁدود م -ن
السصيارات والتي Œد أاصصحابها خرجوا من
أاج-ل قضص-اء ح-اج-ي-ات-ه-م وال-ع-ودة ا ¤م-ن-ازلهم
مباشصرة خوفا من التقاط العدوى.

ا◊جر الصسحي ‘ يؤمه الثاÊ

تواصسل حمÓت التضسامن وتوزيع
اŸواد ا’سستهÓكية ‘ البليدة

تفاعلت جمعيات خÒية و›موعات شصبابية والهÓل األحمر ا÷زائري وﬁسصنون فضصلوا أان
يظلوا ضصمن خانة اÛهول ،Úمع الكارثة الوبائية ا÷ائحة التي أاصصابت ا÷زائر عموما والبليدة
خصصوصصا ،وضصاعفوا من حمÓت التضصامن والتكافل الجتماعي وقاموا بتوزيع مواد غذائية
اسصتهÓكية ،مواد صصيدلنية وكمامات باÛان.
سصلوكيات ليسصت با÷ديدة على ا÷زائري ‘ ،Úمشصاهد إانسصانية  ⁄يتخلف فيها اŸواطنون
عن تقد Ëمعا Êالتضصامن والتكافل ‘ ،ظل أازمة صصحية وبائية معقدة ،حيث أاقدم ﬁسصنون
›هولون على توزيع ووضصع مواد غذائية اسصتهÓكية واسصعة ‘ أاكياسض بÓسصتيكية وتركها أامام
مسصاكن عائÓت معوزة ،دون أان يÎكوا أاي أاثر لهوياتهم.
فيما واصصلت جمعيات نشصطة وهيئات خÒية ،مثل الهÓل األحمر ا÷زائري ،وأاصصحاب
ﬂابز وملبنات و›موعات شصبانية تنشصط ‘ إاطار العمل اÒÿي ،على توزيع مواد تطهÒ
وتعقيم وكمامات ،لفائدة اŸراكز السصتشصفائية ،ودور الرحمة واأليتام ،والعائÓت اŸعوزة،
فضص Óعن عرضض مادة اÿبز ›انا.
كما أان إاحدى اŸلبنات قامت بتوزيع ما ل يقل عن  25طنا من مادة ا◊ليب اŸعلب ›انا
أايضصا ،وهي أافعال اسصتحسصنها الكثÒون ،خاصصة وأان من ب Úهؤولء اÙسصن Úوا÷معوي Úمن
قدم من وليات أاخرى ووضصعها –ت تصصرف هذه الفئات.
‘ سصياق ا◊جر الصصحي الشصامل ‘ يومه الثا ،Êللحد من انتشصار فÒوسض كورونا ،ظلت
Óﬁت بيع اŸواد الغذائية ،وŒار بيع اÿضصار والفاكهة مفتوحة لتلبية متطلبات الزبائن ،مع
اللتزام باحÎام اإلجراءات والنصصائح الوقائية العامة مثل اŸسصافة الآمنة ب Úالزبائن ،خاصصة
وأان أاغلب اŸواد السصتهÓكية واسصعة الطلب ظلت متوفرة وأاسصعارها مقبولة ،ماعدا الدقيق
بأانواعه الذي ظل نادرا.
البليدة :لينة ياسسمÚ

الخميسص  ٢٦مارسص  ٢0٢0م
الموافق لـ  01ششعبان  1٤٤1هـ
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ألتزأم صشارم بالتدأب Òألوقائية بورقلة

إالغاء كل مواعيد األفراح العائلية والبقاء ‘ البيوت
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www.ech-chaab.com
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أحياء فضشوأن و تنيسش Úبقرية إأزرنن بتمÔأسشت

السشكان يطالبون بالكهرباء الريفية

يبدي ألعديد من سشكان ورقلة أسشتجابة إأزأء دعوأت أ’لتزأم بالبقاء ‘ أŸنازل وŒنب ألتجمعات إأ¤
’سش--ب--وع أ÷اري وبشش--ك--ل وأضش--ح –رك-ات أŸوأط-ن Úدأخ-ل وخ-ارج أح-ي-ائ-ه-م
ح--د م--ا ،ح--يث ق--لت خÓ--ل أ أ
وأقتصشرت على ألدوأعي ضشرورأت للخروج من أŸنازل إأ ¤حد بعيد.

ورقلة:إاÁان كا‘
ذكر بعضص اŸواطن Úلـ»الششعب» أان اللتزام
با◊جر اŸنز‹ وبقواعد وإاجراءات الوقاية
Ÿنع تفششي هذه ا÷ائحة يعد أاك Ìمن حيوي
من أاجل سشÓمة الفرد وا÷ماعة خاصشة ‘
الوقت ا◊ا‹ الذي دخلت فيه بÓدنا اŸرحلة
ال -ث-ال-ث-ة ب-ع-د ارت-ف-اع ا◊الت ع-ل-ى اŸسش-ت-وى
ال-وط-ن-ي وتسش-ج-ي-ل ال-ولي-ة ألول ح-ال-ة إاصش-اب-ة
مؤوكدة بالفÒوسص صشرحت بها مصشادر ﬁلية
م -ؤوخ-را ب-اإلضش-اف-ة إا ¤ح-الت أاخ-رى مشش-ت-ب-ه
فيها.
ومن جهة أاخرى ششكل هذا الوضشع انعكاسشا
واسشتجابة ◊مÓت التحسشيسص والتوعية التي
تشش -ه -ده -ا ال -ولي -ة ،إاذ ي -ذك -ر أان-ه وإا ¤ج-انب
توسشيع ›ال ا◊صشصص التوعوية من أاجل رفع
مسشتوى ا÷انب الوقائي ‘ جميع األوسشاط
م -ن ط -رف ال -ه-ي-ئ-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ذات الصش-ل-ة،
سش -ج-لت ع-دة ج-م-ع-ي-ات ون-اشش-ط Úج-م-ع-ويÚ
مشش- -ارك- -ة م- -ت- -م- -ي- -زة ‘ ال- -ع- -م- -ل ال -ت -وع -وي
باإلجراءات الوقائية للتصشدي لتفششي فÒوسص
ك-وف-يد  19ول-رف-ع درج-ة ال-وع-ي وال-ت-حسشيسص

Ãخاطر هذا الوباء وطرق الوقاية منه كما
ان -خ -رط ال -ك -ث Òم -ن -ه -م ‘ ح -م Ó-ت ت -ع-ق-ي-م
Óم- -اك- -ن ال- -ع- -ام- -ة واŸؤوسشسش -ات واإلدارات
ل - -أ
ال -ع -م -وم -ي -ة ب -ال -ولي -ة وŒدر اإلشش-ارة إا ¤أان
العمليات التضشامنية بالولية سشجلت إاطÓق
مديرية جامعة قاصشدي مرباح بورقلة Ÿبادرة
ق -ام م -ن خÓ-ل-ه-ا ›م-وع-ة م-ن ال-ك-ي-م-ي-ائ-يÚ
وطلبة الدكتوراه Ãخ Èتثم Úوترقية اŸوارد
الصش-ح-راوي-ة ب-ك-ل-ي-ة ال-ري-اضشيات وعلوم اŸادة
بتصشنيع كميات معتÈة من معقم اليدين من
أاجل دعم مسشتخدمي الصشحة العمومية ومعقم
األسشطح ا÷اهز للرشص موجهة للمسشتششفيات
بالولية وخارجها ” تصشنيعها وفقا Ÿقاييسص
منظمة الصشحة العاŸية.
ه -ذا وشش -م -ل ال -نشش -اط ال -ت-حسش-يسش-ي أايضش-ا
إاط Ó-ق ب -عضص اŸت -ط -وع Úوال -ن -اشش -ط Úم -ن
اÛتمع اŸد ÊاÙلي نداءات Ÿنع إاقامة
حفÓت األعراسص وما يصشاحبها من Œمعات
خÓل هذا الظرف السشتثنائي الذي نعيششه
وحسشب أاحد اŸتطوع Úالذي –دثت إاليه
«الششعب» فإان هذه التجمعات كانت من بÚ
مسشببات رفع حالت اإلصشابة بالفÒوسص ‘

ع -دة م -ن -اط -ق م -ن ال -وط -ن ل -ذلك ك-ان اŸه-م
التنويه إا ¤ضشرورة الدعوة إا ¤تأاجيل كل
مظاهر التجمع ،مؤوكدا أانها لقت قبول من
ال -ب -عضص ف -ي-م-ا  ⁄يÎاج-ع ال-ب-عضص اآلخ-ر ع-ن
إاقامة األعراسص داخل بيوتهم وŒدر اإلششارة
هنا إا ¤أان الكث Òمن اŸواطن Úالذين كانوا
على وعي بحسشاسشية الوضشع الوبائي وضشرورة
Œنب أاي اح -ت -م -ال -ي-ة ل-ت-وسش-ي-ع دائ-رة ان-تشش-ار
الفÒوسص كانوا قد أاقدموا على إاعÓن تأاجيل
حفÓت وولئم الزفاف التي كانت م›Èة
ع Èحسشاباتهم على الفيسص بوك إا ¤غاية
–سشن األوضشاع وقد لقى موقفهم هذا الكثÒ
من الدعم والسشتحسشان ومن جهتها منعت
ع-دة ب-ل-دي-ات ع-م Ó-ب-ال-ت-داب Òال-وق-ائ-ي-ة ضشد
فÒوسص ك -ورون -ا اŸسش -ت -ج -د إاق-ام-ة األع-راسص
ال -ف -ردي -ة وا÷م -اع -ة ع -ل -ى مسش -ت -وى ال-ب-ي-وت
واألحياء من أاجل تفادي اإلصشابة بالفÒوسص
وتفششي الوباء كما أاكدت أان األمر ينطبق على
إاب -رام ع -ق -ود ال -زواج اŸدن-ي-ة والشش-رع-ي-ة م-ع
فرضص إاجراءات إادارية وقانونية يتعرضص لها
أاي ﬂالف لهذه التعليمة.

يع Èبلدية أوماشش (بسشكرة)

انطÓق مششروع ربط الطريق الوطني رقم  3نحو ا÷نوب

يرتقب أن تنطلق قريبا أششغال ربط
ألطريق ألوطني رقم  3باŒاه و’يات
أ÷نوب بالطريق ألو’ئي رقم  36عÈ
ب- -ل- -دي- -ة أوم- -اشش غ- -رب و’ي -ة بسش -ك -رة
وذلك ع- -ل- -ى مسش -اف -ة  11ك -ل -م ،ب-ع-د أن
أششرف مؤوخرأ على ألعملية رمزيا وزير
ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية وألتهيئة
ألعمرأنية ،كمال بلجود ،خÓل زيارته
’خÒة للو’ية.
أ أ

بسسكرة :حمزة Ÿوشسي
ششدد وا‹ بسشكرة عبد الله أابي نوار على
اŸسشؤوول Úو القائم Úعلى اŸششروع ،بضشرورة
تسشليمه ‘ اآلجال اÙددة على أان يكون
مطابقا للمواصشفات التقنية ،لضشمان اسشتغÓله

ألك Èمدة ‡كنة مع ا◊رصص على الصشيانة
الدورية ،ومن ششأان اŸششروع ا◊لم الذي طال
انتظاره فك العزلة عن مناطق الظل با÷هة
الغربية  ،خاصشة منطقة بالرتيم ذات الطابع
الفÓحي و ما جاورها.
وسش- -يسش- -اه -م اŸشش -روع ف -ور دخ -ول -ه ح -ي -ز
اÿدم-ة ت-ف-ع-ي-ل ا◊رك-ة ال-ت-ج-اري-ة ب-اŸنطقة
وربط وليات ا÷نوب وتسشهيل حركة تنقل
اŸواط -ن ÚواŸرك-ب-ات ،ك-م-ا ت-ن-درج ال-ع-م-ل-ي-ة
حسشب م- -ا أاف- -ادت ب- -ه مصش- -ادر م -ن م -دي -ري -ة
األششغال العمومية صشاحبة اŸششروع ‘ ،إاطار
ب -رن -ام -ج إاع -ادة الع-ت-ب-ار لشش-ب-ك-ة ال-ط-رق-ات،
اŸسش -ط -ر ıت-ل-ف ال-ط-رق-ات ب-ال-ولي-ة ال-ت-ي
–صش -ي ع -ددا م -ن ال -ن-ق-اط السش-وداء ،ن-ت-ي-ج-ة
لرت- -ف -اع ح -الت اإلهÎاء ال -ت -ي ع -ق -دت م -ن

وضشعية السش Òبدرجات ﬂتلفة ،خاصشة عند
ال- -ت- -ق- -ل- -ب- -ات ا÷وي -ة و ذلك ‘ إاط -ار ت -ل -ب -ي -ة
اح -ت -ي -اج -ات اŸواط-ن Úو ال-ت-ك-ف-ل اإلي-ج-اب-ي
بانششغالتهم و ترقية ا÷انب التنموي.
و جدد سشكان عديد القرى و التجمعات
الفÓحية ببلديات طولقة ،أاولد جÓل ،ليوة،
مليلي و غÒهم ،مطالبة السشلطات اÙلية
ب-السش-ع-ي ل-تسش-ج-ي-ل مشش-اري-ع ت-ن-م-وي-ة ل-تحسشÚ
ظ -روف ح-ي-ات-ه-م ال-ي-وم-ي-ة ب-ال-ت-ج-م-ع-ات ال-ت-ي
يصشفونها باŸهمششة والنائية واŸعزولة.
كما سشيضشع اŸششروع حدا Ÿعاناة التÓميذ
و السشكان خاصشة أاثناء التقلبات ا÷وية ،حيث
ت-ت-ح-ول شش-ب-كت ط-رق-ات ه-ذه ال-ت-ج-معات إا¤
برك مائية مليئة باألوحال بعد ان تغمرها
السشيول ا÷ارفة ،حيث تسشتحيل معها ا◊ركة.

يطالب سشكان أحياء كل من «أهان
فضش- - -وأن « و « ت- - -ن - -يسش « Úأل - -وأق - -ع - -ة
بضشوأحي قرية إأزرنن حوأ‹  35كلم
’ه-ق-ار  ،م-ن ألسش-ل-ط-ات
م -ن ع-اصش-م-ة أ أ
’ول
أÙل -ي -ة و ع -ل -ى رأسش-ه-م أل-ق-ائ-م أ أ
على ألو’ية دومي جي ، ‹Óبضشرورة
أل- -ت- -دخ -ل أل -ع -اج -ل و أل -وق -وف ع -ل -ى
م -ع -ان -ات -ه -م ع-ل-ى غ-رأر سش-ك-ان أل-ق-رى
أÛاورة ل- -ه- -م  ،و أل- -ع- -م -ل ع -ل -ى ب -عث
تنمية ﬁلية تسشاهم ‘ ألتخفيف من
ألتخلف ألذي ’زم مناطق سشكناهم .

“Ôاسست ﬁ :مد الصسالح بن حود
لحياء سشالفة الذكر  ،على
ششدد مواطنو ا أ
ضشرورة عمل السشلطات اÙلية من أاجل
ربطهم بالقرية «إازرنن»  ،و هذا من خÓل
ف -ت -ح اŸسش-الك ال-ت-ي ت-ع-ت Èم-ن-ف-ذ و ن-اف-ذة
تسشهل بعث التنمية ‘ اŸناطق التي تعاÊ
التهميشص منذ زمن بعيد  ،بتهيئة اŸسشلك
الرابط ب Úحي «أاهان فضشوان» و القرية
الم على بعد  08كلم  ،وكذا اŸسشلك ما بÚ
حي «تنيسش »Úو إازرنن كذلك على بعد 10
كلم .
حيث ع ÈاŸواطنون ‘ هذا السشياق ،
لسش -ت-ج-اب-ة و ال-ع-م-ل ع-ل-ى
ع -ن أام -ل -ه -م ‘ ا إ
لهمية اŸسشالك
–قيق هذا اŸطلب نظرا أ
و التي تعد حجرة أاسشاسص لششق طرق نحو
لخ -رى  ،خ -اصش -ة و ان -ه -ا ت-ع-تÈ
اŸن -اط -ق ا أ
مسشالك ‘ منطقة سشياحية من ششأانها أان
لحياء و القرى ‘ اŸسشتقبل من
تسشاعد ا أ

حركة التنقل ب Úالقرى اÛاورة و منه إا¤
لهقار  ‘ ،ظل إانعدام القرى على
عاصشمة ا أ
أاهم متطلبات ا◊ياة اليومية كالصشحة مث.Ó
و ‘ سش- -ي- -اق أاخ- -ر  ،ن- -اشش -د اŸواط -ن -ون
السشلطات اÙلية  ،بضشرورة التكثيف من
مشش -اري -ع ال -ك -ه -رب -اء ال -ري -ف -ي -ة  ،م -ن أاج -ل
مسشاعدة الششباب ‘ مواصشلة رفع التحدي
لسشتثمار ‘ هذا
‘ الفÓحة  ،و دخول ا إ
اÛال الذي أاصشبح يعرف توجه العديد من
الشش -ب -اب ‘ ظ -ل ت-خصش-يصص ال-دول-ة ل-ت-وفÒ
الدعم فيما يخصص أاليات تششغيل الششباب ،
لخياء إاسشتفحال كبÒ
‘ وقت تعرف فيه ا أ
للبطالة ‘ أاوسشاط ششبابها .
لمر الذي جعل العديد منهم ‘ هذا
اأ
السش -ي -اق  ،ي -ط -ال -ب -ون ب -ت -وف Òو ت -خصش-يصص
لجتماعية و
مناصشب عمل ‘ إاطار الششبكة ا إ
لدماج اŸهني  ،و تسشوية وضشيعة القدماء
اإ
منهم.
من جهة أاخرى  ،أاكد اŸواطنون على
أاه- -م -ي -ة ت -خصش -يصص حصش -ة م -ن السش -ك -ن -ات
لحيائهم من أاجل اŸسشاهمة ‘
الريفية أ
إاسش- -ت- -ق -رار اŸواطÃ Úن -اط -ق -ه -م ،و ع -دم
النزوح نحو القرى اÛاروة التي يطالب
فيها السشكان بنفسص اŸطلب ‡ ،ا يؤوكد
على ضشرورة أاخذ السشلطات اÙلية لهذا
لعتبار .
اŸطلب بع Úا إ
ه- -ذا و ع ÈاŸواط -ن -ون ع -ن أام -ل -ه -م ‘
–سشن أاوضشاعهم ‘ اŸسشتقبل القريب ،
خاصشة ‘ وقت “ت فيه عملية إاحصشاء
للمناطق التي تعا Êمن تأاخر ‘ التنمية ،
‘ خطوة من الدولة للتكفل بها .

يعانون أكÌمن أسشبوع

حي النزلة بالوادي بدون مياه صشا◊ة للششرب
يشش - -ت - -ك- -ي سش- -ك- -ان ح- -ي أل- -ن- -زل- -ة
ب- - -ال- - -وأدي ،م - -ن شش - -ح أ◊ن - -ف - -ي - -ات،
ل -ت -ذب -ذب أل -ت -زود ب -اŸي-اه ألصش-ا◊ة
ل - -لشش- -رب ،أل- -ذي أدخ- -ل ألسش- -ك- -ان ‘
م - -ت - -اه - -ة أل - -ب - -حث ع- -ن ه- -ذه أŸادة
ألضش-روري-ة ،وأŸع-ان-اة أŸسش-تمرة منذ
أك Ìم -ن أسش -ب -وع ،وزأد أ’م -ر سش -وءأ
وضش- - -ع أل- - -بÓ- - -د إأزأء ت- - -فشش - -ي وب - -اء
ك- -ورون- -ا ،أ’م -ر أل -ذي ضش -اع -ف م -ن
معاناتهم ،وأÿوف من تفاقم أزمة
أŸياه.
ال -وضش -ع -ي -ة ه -ذه ،ج -ع -لت أاب-ن-اء ا◊ي،
يطالبون ا÷هات اŸعنية بضشرورة التدخل
العاجل من اجل وضشع حد لهذه األخÒة،
والتخفيف من معاناة السشكان ،بتزويدهم
اŸياه الصشا◊ة للششرب ،ال ان ذلك ⁄
ي- -ت- -ح -ق -ق ،الم -ر ال -ذي زاد م -ن ﬂاوف
السشكان لغياب السشلطات اÙلية ‘ هذه
الظروف بالذات.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ي-ط-الب سش-ك-ان ح-ي
العشش-اشص ب-ع-اصش-م-ة ال-ولي-ة ،اي-ف-اد ÷نة
خ -اصش -ة ل -ل-وق-وف ع-ل-ى وضش-ع-ي-ة ال-ط-ري-ق
الرابط ب Úمقر البلدية ومفÎق الطرق
باÓŸح العششاشص ،الذي يعرف تدهورا
ك - -بÒا بسش- -بب اهÎاء شش- -ب- -ك- -ات ق- -ن- -وات
الصش-رف الصش-ح-ي ،وأاصش-ب-ح يشش-ك-ل خ-ط-را
ب - -ي - -ئ - -ي - -ا ،وم - -ر وري- -ا ‘ ن- -فسص ال- -وقت،
لÓ-سش-ت-ع-م-ال ال-ك-ب Òب-ه-ذا األخ ،Òب-ح-ك-م
موقعه السشÎاتيجي بوسشط اŸدينة.
وأاوضش- -ح ال- -ع -دي -د م -ن اŸواط -ن Úم -ن
سش - - -ك- - -ان ا◊ي واŸارة ،ان ه- - -ذا األخÒ
أاصشبح مششك ÓكبÒا ،وعائقا خطÒا امام

مسشتعملي الطريق اŸؤودي لسشوق الوادي،
كما اأثر على اŸركبات ıتلف أانواعها،
وتسش -ب -بت ت -لك ا◊ف -ر ب-ح-وادث م-روري-ة،
ورغ - -م ال- -ع- -دي- -د الشش- -ك- -اوى اŸرف- -وع- -ة
للمصشالح اŸعنية من قبل اŸواطن ،Úال
ان األمور لتزال على حالها ،وأاكدوا على
ضشرورة ترميم الطريق وإاصشÓحه ،تفاديا
◊وادث اŸرور ب - - - -ه - - - -ذا ال- - - -ط- - - -ري- - - -ق
السشÎاتيجي.
وكان ان ›موعة من سشكان حي أاولد
احمد وأام سشلمى بلدية الوادي ،مطالبÚ
بصشيانة ششبكة الطرق الداخلية باŸنطقة،
ج-راء ع-م-ل-ي-ة ا‚از ﬂل-ف-ات الشش-ب-ك-ات،
اي- -ن اأك- -د اÙت -ج -ون أان ه -ذه ا÷ه -ة ”
ا‚از بها ششبكات اŸياه ،الصشرف الصشحي
وال -غ -از ال -ط -ب -ي -ع -ي ،وسش -ط ال -ط -رق-ات و
الشش - -وارع و  ⁄ت- -ق- -م ا÷ه- -ات اŸك- -ل- -ف- -ة
ب -الصش-ي-ان-ة ،خ-اصش-ة ‘ داخ-ل ال-ت-ج-م-ع-ات
السشكنية ،و إان “ت الصشيانة ل تكون وفق
اŸعاي Òالتقنية الÓزمة ،وأاوضشح سشكان
ا◊ي ،ب -أان ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ات تسش -ب -بت ‘
اهÎاء شش -ب-ك-ة ال-ط-رق ب-ا÷ه-ةÃ ،ا ف-ي-ه-ا
داخل السشوق اŸركزي ،على غرار الششارع
الرئيسشي الرابط ب Úأاولد احمد ،و حي
 300مسشكن الذي ” حفره و “رير أانبوب
كب Òلششبكة اŸياه منذ نحو قرابة السشنة و
 ⁄ي- -ت- -م تصش- -ل -ي -ح -ه رغ -م ال -ع -دد ال -ك -بÒ
للمركبات Ãختلف األحجام ،متسشببا ‘
ت -ط -اي -ر ال -غ -ب -ار ،و اه -ت Ó-ك اŸرك -ب-ات،
م- -ط- -ال- -ب Úب›Èة مشش- -اري -ع ل -ل -ت -ه -ي -ئ -ة
ا◊ضشرية ألقدم أاحياء الوادي.

الوادي :خ.ع
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إإلزم منزلك ...وإلثقافة تأاتيك
بهدف ا’سشتمرار ‘ العمل الثقا‘
واإ’بداع فـي هذا الظرف ا’سشتثنائي،
سشطّرت وزارة الثقافة برنا›ا وطنيا
ُيعنى بتعزيز تواجد النششاط الثقا‘ عن
ب-ع-د ب-اسش-ت-ع-م-ال ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات اإ’عÓم
وا’تصشال« ،كوسشيلة للتكيّف مع الظروف
الّراهنة والعمل على اسشتمرارية العمل
الثقا‘ و–ّدي ال ّصشعاب».

إŸسسرح ب Úيديك

وع- -ل- -ى خ- -ط- -ى اŸسش -رح ال -وط -ن -ي
ا÷زائ -ري ،ال -ذي سش -ب -ق ل -ن -ا ت-فصش-ي-ل
ب -رن -ا›ه ا’فÎاضش-يّŒ ،ن-دت أاغ-لب
اŸسش -ارح ا÷ه-وي-ة Ÿواصش-ل-ة ال-نشش-اط
ال- -ث- -ق- -ا‘ ع -ن ُب -ع -د ،ع -ن ط -ري -ق بّث
’عمال اŸسشرحية التي أانتجتها على
ا أ
روابط أانÎنت خاصشة .ونذكر من هذه
اŸب -ادرات ع -رضس مسش -رح مسش -ت -غ -اÂ
ا÷ه- -وي Ÿسش- -رح -ي -ات «ب -ك -ال -وري -ا»،
«اŸن-ب-ع» و»خ-اط-ي-ن-ي» ،ع-رضس مسشرح
سش -ك -ي -ك -دة ا÷ه -وي Ÿسش-رح-ي-ات «م-ا
ب- -ق- -ات ه- -درة»« ،ف- -ن- -دق ال- -ع -ا،»ÚŸ
«ح -ق -ي -ق -ة ال -ك -ذب»« ،راه -ون -اف-يسس»،
وذلك على صشفحة الفيسشبوك اÿاصشة
باŸؤوسشسشة ،كما أاعلن مسشرح سشكيكدة
ا÷هوي عن مسشابقة وطنية مفتوحة
أام - -ام الصش - -غ - -ار ال- -ذي- -ن ’ ي- -ت- -ج- -اوز
أاعمارهم  ١٦سشنة ‘ ،كاتبة نصشوصس
مسشرحية قصشÒة تتعلق بالوقاية من
الوباء اŸتجدد كوفيد .١9
أاما مسشرح قاŸة ا÷هوي فحاول
التميز بإاجراء مسشابقات فكرية ثقافية
ت -وع -وي-ة ح-ول ال-قصش-ة ال-قصشÒة –ت
ششعار « كيف –مي نفسشك» ،وخلق
فكر تصشوري –ت عنوان «التحدي»
ب Úعائلة اŸسشرح ا÷هوي وأاصشدقاء
اŸسشرح .فيما سشيعرضس مسشرح العلمة
ا÷ه - -وي Ÿسش - -رح - -ي - -ت - -ي «ال - -ق- -راب
والصش- -ا◊ »Úو»ان- -ت- -ح- -ار ال- -رف- -ي- -ق- -ة
اŸيتة» ،كما كششف اŸسشرح ا÷هوي
للعلمة أانه بصشدد إانششاء تطبيق خاصس
ب-اŸؤوسشسش-ة وك-اف-ة نشش-اط-ات-ه-ا ال-ف-ن-ي-ة
واŸسشرحية يتم –ميله ع.Play È
Store
ويعرضس مسشرح تيزي وزو ا÷هوي
’عمال اŸسشرحية ،نذكر
لعدد من ا أ
م -ن -ه -ا «ي -ام -ن -ة»« ،ال -عشش -ي-ق وع-ويشش-ة
وا◊راز»« ،ث- - -م- - -ن ا◊ري - -ة»« ،ي - -وب - -ا
’رضس والدم» ،وغÒها .كما
الثا« ،»Êا أ
وضشعت وزارة الثقافة رابط مششاهدة
«اÿبزة» ( )١97٠لعبد القادر علولة،
على موقع يوتيوب.
’م البواقي
وينظم اŸسشرح ا÷هوي أ
مسش -اب -ق-ة م-ف-ت-وح-ة ل-لشش-ب-اب ت-تضش-م-ن
ارسشال مقاطع مسشرحية ﬁورة تدور
ح-ول م-وضش-وع ال-وب-اء وك-ي-ف-ي-ة ت-فاديه،
ف -ي -م -ا ي -قÎح مسش-رح ب-ج-اي-ة ا÷ه-وي
ب -رن -ا›ا م-ن ضش-م-ن-ه ع-رضس م-ق-اط-ع
فيديو من ذخÒة ›موعة مسشرحيات
اŸسش - - -رح ا÷ه - - -وي «ع - - -ب - - -د اŸالك
ب-وق-رم-وح» ،وع-رضس رسش-وم م-ت-ح-ركة.
و‘ نفسس ا’Œاه سشار مسشرح سشوق
أاهراسس ،أاما اŸسشرح ا÷هوي لوهران
فسشيعمل على وضشع بعضس اŸسشرحيات
من الربرتوار على صشفحة الفايسشبوك
اÿاصشة باŸسشرح.

أام -ا اŸسش-رح ا÷ه-وي ل-ع-ن-اب-ة ف-ق-د
أاع- -ل- -ن ع -ن إاط Ó-ق مسش -اب -ق -ة مسش -رح
ال-ع-ائ-ل-ة ،ومسش-اب-ق-ة رسش-م ح-ول فعالية
«أابي خذ Êإا ¤اŸسشرح» ،إا ¤جانب
بث مسشرحيات ع Èالنت .و‘ نفسس
ا’Œاه يذهب مسشرح ا÷لفة ا÷هوي،
وإا ¤جانب النششاطات سشابقة الذكر،
يقÎح إانششاء منتديات فكرية تطرح
من خÓلها أافكار للمناقششة عن بعد،
وإاقامة مسشابقات فكرية وفنية خاصشة
’طفال واليافع Úعن بعد.
بفئة ا أ

موسسيقى وسسينما ومعارضس
إفÎإضسية

وكما سشبق لنا النششر على لسشان مراد
ششويحي مدير اŸركز الوطني للسشينما
السش -م -ع -ي ال -بصش -ري ،ف-ق-د أاع-ل-نت ه-ذه
اŸؤوسشسشة تنظيمها أايـام الفيلم القصشÒ
ا’فÎاضشي للهواة ،من  3١مارسس إا٠3 ¤
أاف -ريـل ،وذلك ب -ال -ت -ع -اون م -ع ال -راب -ط-ة
Óع Ó-م وا’تصش -ال ل-لشش-ب-اب
ال -و’ئ -ي -ة ل  -إ
لو’ية بومرداسس.
أاما أاوبرا ا÷زائر «بوعÓم بسشايح»،
ف-ت-ع-ت-زم اسش-ت-غÓ-ل ال-وسش-ائ-ط السش-م-ع-ي-ة
البصشرية التي تتوفر عليها دار اأ’وبرا
(صش -ور ،ف -ي -دي -وه -ات) ’سش -ت -ع-م-ال-ه-ا ‘
اŸوقع اإ’لكÎو Êوصشفحة الفايسشبوك،
قصش -د إاضش -ف -اء نشش -اط ث-ق-ا‘ ّ Áك-ن م-ن
التعريف بدار اأ’وبرا ،وا◊فÓت التي
نظمت بها بششكل ﬂتصشر ،إا ¤جانب
إادراج الزيارات ا’فÎاضشية للمؤوسشسشة،
و“ك Úا÷م -ه -ور ال-واسش-ع واŸت-ع-ام-لÚ
من التعرف على الفضشاءات التي تتوفر
عليها دار اأ’وبرا ،وﬁاولة ربط الصشلة
ب- -ج- -م- -ه -ور دار اأ’وب -را ‘ ه -ذه ال -فÎة
ا’سشتثنائية من خÓل إارسشال فيديوهات
أ’ط- -ف- -ال ي- -ع- -زف -ون ف -ردي -ا ع -ل -ى آا’ت
م -وسش-ي-ق-ي-ة ،ح-يث ي-نشش-ر ال-ف-ي-دي-و ع-ل-ى
صش -ف -ح -ة دار اأ’وب -را وÁك-ن ل-ل-ج-م-ه-ور
ال- -تصش- -ويت ع -ل -ي -ه م -ب -اشش -رة ،وال -ه -دف
اأ’سشاسشي هو اكتششاف اŸواهب وربط
ج -م -ه -ور اأ’ط -ف -ال Ãث-ل ه-ذه ال-ف-ن-ون.
Óطفال
وبنفسس الششكل سشتقام مسشابقة ل أ

‘ ال- -رقصس ال- -كÓ- -سش- -ي- -ك -ي وأاخ -رى ‘
الغناء ،إاقامة مسشابقة ‘ العزف على
اآ’’ت اŸوسش -ي -ق -ي -ة م -ن خ Ó-ل إارسش -ال
ف -ي-دي-وه-ات أ’ط-ف-ال ي-ي-ق-وم-ون  ،ي-نشش-ر
الفيديو على صشفحة دار اأ’وبرا وÁكن
ل -ل -ج -م -ه -ور ال-تصش-ويت ع-ل-ي-ه م-ب-اشش-رة ،
وال - -ه - -دف اأ’سش - -اسش - -ي ه - -و اك - -تشش- -اف
اŸواهب وربط جمهور اأ’طفال Ãثل
ه - -ذه ال - -ف - -ن - -ون  ،وÁك - -ن أان ن - -فÎضس
للفائزين Ãسشابقة العزف جوائز رمزية.
وتقدم للفائزين Ãسشابقة العزف جوائز
رمزية إا ¤جانب “كينهم من عروضس
على ركح دار اأ’وبرا.
م- -ن ج- -ه -ت -ه ،أاع -ل -ن م -رك -ز ال -ف -ن -ون
واŸعارضس بتلمسشان عن معرضس «قافلة
الششهيد» ،اŸتمثل ‘ زيارة افÎاضشية
ل-ل-م-ع-رضس م-رف-ق-ة ب-ف-ي-دي-وه-ات أ’فÓم
وثائقية خاصشة باŸوضشوع ،وكذا اقÎاح
Óط-ف-ال ح-ول اŸع-ل-وم-ات
مسش -اب -ق-ات ل -أ
اŸك- -تسش- -ب- -ة ب -ع -د زي -ارة اŸع -رضس .إا¤
ج- -انب م- -ع- -رضس افÎاضش -ي «اح -ك -ي -ل -ي
تلمسشان» ،يقدم أاهم اŸراحل التاريخية
لتطور تلمسشان منذ العهد الروما Êحتى
العهد ا◊ديث واŸعاصشر .باإ’ضشافة إا¤
ورششات افÎاضشية لتعليم الرسشم.

ال -ك-اتب الصش-غ– Òت شش-ع-ار «ال-قصش-ة
Óطفال ،وورششة
البطولية» مفتوحة ل أ
ح - -ول ال - -ك- -ت- -اب –ت ت- -أاط Òكّ- -ت- -اب
جزائري ،Úإا ¤جانب مسشابقة عروضس
إابداعية ‘ الفيلم القصش Òوالفيديو،
ومسش -اب -ق -ة أاحسش-ن رسش-م ك-اري-ك-ات-وري

حول الوباء –ت ششعار «كورونا بعيون
’ط -ف -ال» ،وي -تضش -م-ن كÓ-ه-م-ا ثÓ-ث
ا أ
جوائز.
أام-ا ال-نشش-اط-ات ال-ت-حسش-يسشية فنجد
ف -ي -ه -ا ت -ق-د Ëم-وضش-وع م-ك-ت-وب ح-ول
فÒوسس ك- -ورون- -ا ،وتصش- -م- -ي- -م ح -م -ل -ة
إاع Ó-ن -ي -ة ح -ول ال-وق-اي-ة م-ن-ه ،وإا‚از
مطوية من ِقبل كل مكتبة حول الوباء
وذلك Ãسش -اه -م -ة ج -م -ي -ع ال-ف-ئ-ات’ ،
سشيما أاطّباء اŸنطقة.
على صشعيد آاخر ،أاعلنت اŸنظمة
الوطنية لناششري الكتب ‘ ،بيان تلقينا
نسش- -خ -ة م -ن -ه ،أان «›م -ل أاعضش -ائ -ه -ا
قرروا دعم القارئ عن طريق إاجراء
ت - -خ- -ف- -يضش- -ات ه- -ام- -ة ع- -ل- -ى ›م- -ل
إاصشداراتهم مع توف Òعروضس خاصشة
ت- -تضش- -م- -ن ع- -ن -اوي -ن ›ان -ي -ة» ،وذلك
«م-راف-ق-ة ل-ل-ق-راء ،ودعمًا Ÿعنوياتهم،
‘ ظل التعليمات اÿاصشة Ãواجهة
وباء فÒوسس كورونا القاضشية ÓÃزمة
البيوت ،وتبقى سشارية اŸفعول إا ¤أان
ي -ن -ج -ل -ي ال -وب -اء وت-رف-ع ق-ي-ود ا◊ج-ر
الصشحي العام».
كما دعت اŸنظمة الوطنية لناششري
الكتب اŸكتبات ،وششركات التوصشيل،
وسش -ائ-ر اŸت-دخ-ل ‘ Úسش-لسش-ل-ة ت-وزي-ع
ال -ك -ت -اب ،إا ¤إاج -راء أاقصش -ى ق-در م-ن
التخفيضشات ـ ـ ‘ حدود قدرتها ـ ـ ‘
«هذا الظرف الذي يسشتدعي إاظهار
أاع-ل-ى درج-ات ال-تضش-ام-ن بﬂ Úت-ل-ف
أافراد اÛتمع ا÷زائري».

ثبوت إصسابة رئيسس
جامعة هارفارد
بفÒوسس كورونا

معسسكر  :أم أ ÒÿسسÓطني
دعا لقام ‘ ذات السشياق إا ¤اسشتغÓل هذه التجربة
اŸريرة التي –رم العائÓت واأ’فراد من حريتها حماية
لصشحتها  ‘« ،تغي Òالطباع السشيئة و ا’نششغال Ãا يفيد
ال- -ف- -رد و ›ت- -م- -ع- -ه  ،و اŸسش -اه -م -ة أايضش -ا ‘ مسش -اع -دة
السشلطات على عملها ‘ التصشدي للوباء من خÓل ا’لتزام
باإ’جراءات الوقائية و البقاء ‘ البيوت» ..
و قال الفنان و اıرج السشينمائي عمر لقام  ،أان إاجراء
حظر التجوال هو بالنسشبة له فرصشة للتقرب من عائلته
ب-اع-ت-ب-ار أان ك-ام-ل وق-ت-ه ك-ان مسش-خ-را ل-ل-ع-م-ل السش-ي-ن-م-ائي
–ضشÒا لششهر رمضشان ،قائ Óأان بقاؤوه ‘ البيت و خروجه
إا’ ‘ ح -ا’ت الضش -رورة ’ق -ت -ن -اء ح -اج -ي-ات اأ’سش-رة Ÿدة
نصشف سشاعة يوميا ،مكنه جدا من معرفة انششغا’ت أاسشرته
و ك -ان ف-رصش-ة لÓ-سش-ت-م-اع إال-ي-ه-م وال-ت-ق-رب م-ن-ه-م ’سش-ي-م-ا
مششاكلهم اŸتعلقة بسشن اŸراهقة و الدراية و ما ششابه من
متاعب تربية اأ’بناء ،إا ¤جانب القيام ببعضس اأ’ششغال
اŸنزلية وتصشليح مسشتلزمات البيت كا◊نفيات ومصشابيح
الكهرباء وا’عتناء بالنباتات اŸغروسشة من اجل الزينة.
أاما ‘ الششق اŸرتبط باسشتمرارية عمله الفني ‘ هذا
الظرف اÿاصس  ،قال لقام انه» «يواصشل من البيت كتابة
سشيناريوهات أ’فÓم ومسشلسشÓت للتلفزيون و يحضشر لها
اŸقاطع للتصشوير وجداول العمل واأ’دوار واأ’ماكن  ،إا¤
جانب كتابة روايات إاذاعية من اجل تسشجيلها وأاهمها
رواية « قادة الفهاÁي» ا÷زء الثا Êلرمضشان ، ٢٠٢٠و
تركيب بعضس ا◊صشصس واأ’فÓم التي يصشورها ،خاصشة
اأ’ف Ó-م ال -قصشÒة ال -ت -ي يسش -ت -ع -م -ل -ه -ا ك -ت -ك -وي -ن ل-لشش-ب-اب

منصسة إإلكÎونية تثقيفية و ترفيهية لأÓطفال

ع -ن ب -ع -د وذلك ل -ت -ع -ذر ت -ق-د Ëم-ث-ل ه-ذه
اأ’نشش -ط-ة ب-ق-اع-ة ال-ع-روضس بسش-بب ال-وضش-ع
ا◊ا‹ اŸتعلق بتفششي فÒوسس كورونا».
ك- -م -ا ” إاط Ó-ق ع Èذات ال -فضش -اء
اإ’ل - -كÎو ,Êمسش - -اب - -ق- -ة ف- -ن ط- -ي ال- -ورق
Óط -ف -ال بصش -ق -ل
(اأ’وري -غ -ام -ي) يسش -م -ح ل  -أ
مواهبهم ‘ هذا اÛال وحتى Ãسشاعدة
اأ’ولياء واŸششاركة بها إاضشافة إا› ¤ا’ت
أاخرى تعنى بالرسشم وكتابة القصشة القصشÒة
حيث تتوج بجوائز رمزية بصشفة أاسشبوعية,
مثلما ذكر مكاوي.
و‘ سش- -ي- -اق م -تصش -ل ,يضش -ي -ف ق -ائ « Ó-
ف - -ت - -حت دار ال - -ث - -ق - -اف- -ة ب- -ع“ Úوشش- -نت
صشفحاتها التفاعلية عﬂ Èتلف اŸنصشات

اŸنخرط ‘ Úجمعية «إاراما الو’ئية» للفنون و الثقافة
التي يÎأاسشها ،موضشحا انه يسشتغل نششاطه ا÷معوي أايضشا
ل- -ل- -ت- -واصش- -ل م- -ع اŸب- -دع Úالشش- -ب -اب ،ووضش -ع خÈت -ه ‘
خدمتهم».
كما وجه الفنان عمر لقام دعوته ÷مهوره الفني و
عموم اŸواطن Úإا ¤البقاء ‘ البيت حماية أ’نفسشهم من
خطر الوباء اŸتفششي ،قائ Óأان البقاء ‘ البيت فرصشة
للتقرب من العائلة وتصشليح ما أافسشده التغيب وا’بتعاد
،وخاصشة ا÷انب الروحي اŸتعلق باأ’حاسشيسس والعاطفة
اŒاه اأ’بناء وﬁاولة فهم انششغا’تهم التي تقف عائقا
أام-ام دراسش-ت-ه-م و ت-ط-ل-ع-ات-ه-م اŸسش-ت-ق-ب-لية ،وكذلك فرصشة
للتضشرع و التقرب من الله و ا’نششغال بالعبادة و الذكر،
دون أان يهمل عمر لقام اإ’ششارة إا ¤التواصشل ب Úاأ’زواج
’،سشيما اأ’زواج الذين هم مدعوون إا ¤البقاء ‘ البيت و
اŸسشاعدة ‘ أاششغاله و بذل جهد ◊ماية أاسشرهم من
ﬂاطر اÿروج من خÓل حثهم على اŸطالعة و قراءة
الكتب بد’ من تصشفح ا’نÎنيت كثÒا و البقاء مطو’ ‘
تصشفح مواقع التواصشل ا’جتماعي .

اعلن رئيسس جامعة هارفارد لورانسس
باكوإان نتائج الفحوصس التي خضشع لها
هووزوجته ،أاديل باكو ،جاءت إايجابية
لفÒوسس كورونا ا÷ديد.
وق- -ال ب- -اك- -و‘ ب- -ي- -ان «ب -دأان -ا نشش -ع -ر
بأاعراضس يوم اأ’حد أاو’ سشعال ثم
ح- - -م- - -ى ،وقشش- - -ع - -ري - -رة ،وأاوج - -اع ‘
ال- -عضشÓ- -ت اتصش- -ل -ن -ا ب -أاط -ب -ائ -ن -ا ي -وم
ا’ثن.»Ú
وأاضشاف« ،لقد خضشعنا للفحوصس أامسس
وتلقينا النتائج قبل بضشع دقائق» .وذكر
باكوأانه ’ يعرف كيف أاصشيبا باŸرضس،
مضشيفا «لقد تواصشلنا مؤوخرا مع عدد
أاقل بكث Òمن اأ’ششخاصس مقارنة Ãا
هوعليه ا◊ال دائما».
فقد بدأا الزوجان العمل من اŸنزل
ي- -وم  ١٤م-ارسس .وسش-ي-خضش-ع-ان ل-لعزل
الذاتي Ÿدة  ١٤يوما.
وأاضشاف باكو»أانا ﬁظوظ بالعمل مع
ف -ري-ق ع-ظ-ي-م ،ف-ال-ع-دي-د م-ن زمÓ-ئ-ي
سش - -ي - -ت- -ول- -ون ال- -ق- -ي- -ام ب- -اŸزي- -د م- -ن
اŸسش-ؤوول-ي-ات خÓ-ل اأ’سش-اب-ي-ع ال-ق-ليلة
اŸقبلة حيث أاركز أانا وزوجتي أاديل
على التعا‘».
‘ وقت سشابق من هذا الششهر ،طلبت
ج-ام-ع-ة ه-ارف-ارد م-ن طÓ-ب-ه-ا مغادرة
سش-ك-ن-ه-م ا÷ام-ع-ي ب-ح-ل-ول  ١5مارسس
للحد من الكثافة ‘ ا÷امعة وسشط
تفششي فÒوسس كورونا ا÷ديد.

تسصجيÓت مصصورة من إانتاجها الغنائي واŸسصرحي ع Èمواقع التواصصل

دار الثقافة لع“ Úوشصنت

ال -قسص -م ال -ث-ق-ا‘ :اسص-ت-ح-دثت دار
ال -ث -ق -اف -ة «ع -يسص -ى مسص -ع -ودي» ل -عÚ
“وشص -نت ،م -نصص -ة إال -كÎون-ي-ة أاط-ل-ق
ع- -ل- -ي- -ه- -ا تسص- -م- -ي- -ة «فضص- -اء ال- -ط- -ف -ل
ا÷زائ - -ري اŸب - -دع»  ،وال - -ت - -ي Áك - -ن
م- -ت- -اب- -ع- -ت- -ه- -ا ع Èم- -وق- -ع ال- -ت -واصص -ل
ا’جتماعي «الفايسصبوك» وكذا عÈ
«اليوتوب» ,حسصبما ما صصرح به ،أاول
’مÚ
أامسص ،م- - -دي- - -ر ال- - -دار ﬁم - -د ا أ
مكاوي.
ت -ق -دم ه -ذه اŸنصش -ة ,ي -ق -ول م-ك-اوي «
ج -م-ل-ة م-ن ال-ع-روضس اŸسش-رح-ي-ة واأ’فÓ-م
الكارتونية وحصشصس ترفيهية توفرها دار
الثقافة لفائدة اأ’طفال من أاجل متابعتها

نتائج الفحوصص
إايجابية

أاوضصح الفنان واıرج السصينمائي عمر لقام ،أان البقاء
‘ ال -ب -ي -وت ك -إاج -راء وق -ائ -ي ل -ل -ح -د م -ن ان-تشص-ار ع-دوى
فÒوسص كورونا ليسص بالصصعوبة التي يتصصورها بعضص
أاف -راد اÛت -م -ع ،مشصÒا ‘ ح-دي-ث-ه لـ»الشص-عب» ،أان ح-ظ-ر
ال -ت -ج -وال ه -و ف -رصص -ة ل -ل -ت -خ-لصص م-ن ب-عضص السص-ل-وك-ات
السصلبية و العادات السصيئة على غرار التدخ Úو الÎدد
على اŸقاهي .

مسسابقات ..تخفيضسات وكتب
›انية

وم- -ن اŸشش- -ارك ‘ Úه- -ذا الÈن -ام -ج
‚د اŸك -ت -ب -ات ال -رئ -يسش-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة
ال -ع -م -وم -ي -ة وُم -ل -ح-ق-ات-ه-ا ،ال-ت-ي ت-ن-ظ-م
نششاطات ثقافية «من أاجل ضشمان ا◊ق
فـي ال -ث -ق -افـة م -ن ج -ه -ة ،واسش -ت-م-راري-ة
خدمات اŸكتبة ف ـي كلّ الظروف من
خÓل ُمرافقة رواد اŸكتبة عن بعد».
’نشش -ط -ة اŸقÎح-ة ب-رن-ام-ج
وم -ن ا أ
’حسشن
حكواتي عن ُبعد ،ومسشابقة أ
بطاقة قراءة لكتاب إالكÎو Êيتناول
’وبئة ،تتخللها أاسشئلة «كويز»
›ال ا أ
م -ن أاج -ل ال -ت -ف -اع -ل -ي-ة ،وت-قّ-دم ثÓ-ث
’حسشن التلخيصشات ،ومسشابقة
جوائز أ
أاحسشن تسشجيل صشوتي لقراءة كتاب،
وتتضشمن ثÓث جوائز أايضشا ،ومسشابقة

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

إ◊جر فرصسة للتقرب من إلعائلة وتطوير إŸوإهب

«’ يجب للثقافة أان تتوقف» ..هو الشصعار الذي نشصعر بأان جميع الفاعل ‘ Úهذا القطاع قد تبنّوه ‘ ،مواجهة تفشصي فÒوسص كوفيد  19اŸسصتجد ،الذي تسصبّب ‘ تعليق النشصاطات الثقافية ،بل وأاثّر ‘
’زمة التي سصّببها هذا الفÒوسص ‘ ،الداخل كما
’سصعار الكتبّ– ،ولت ا أ
ا◊ياة العامة للمواطن .Úوب Úمسصابقات ونشصاطات ترفيهية تفاعلية ،وعروضص مسصرحية ومعارضص افÎاضصية ،وتخفيضصات ناشصرين أ
‘ اÿارج ،إا ¤عامل فّرق ب Úالناسص اجتماعيا ،ولكنه جمع بينهم إانسصانيا..

أسسامة إأفرأح

الخميسس  ٢٦مارسس  ٢٠٢٠م الموافق لـ  ٠١ششعبان ١٤٤١هـ العدد١٨٢١١ :

دعا إا ¤التزام الناسص Ãنازلهم
اıرج السصينمائي عمر لقام:

نشصاطات افÎاضصية Ÿواجهة «كورونا»

اإ’ل- -كÎون- -ي- -ة اŸرت- -ب -ط -ة ب -ال -ف -ايسش -ب -وك
وال -ي -وت -وب أاسش -اسش -ا ,أام -ام ﬂت-ل-ف ف-ن-اÊ
ومبدعي الو’ية لبث ومضشات –سشيسشية
ورسشائل توعوية لعامة اŸواطن Úتدعوهم
فيها إا ¤ا’لتزام بتداب Òالوقاية لتفادي
خطر اإ’صشابة بفÒوسس كورون ,وفق ذات
اŸتحدث.
ك -م -ا ب -ادر ب -اŸن -اسش -ب -ة  ،ع -دد م-ن
الفاعل ‘ ÚاÛال الثقا‘ بالو’ية إا¤
بث ع -دد م -ن ال -ك -تب اأ’دب -ي -ة اŸسش-م-وع-ة
لفائدة الطلبة خصشيصشا ,كمسشاهمة منهم
‘ حملة «أاقعد ‘ دارك» اŸعول عليها
كثÒا ‘ تطويق انتششار وباء كورونا,كما
أاشش Òإاليه.
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«إلثقافة ب Úإيديك» مبادرة مصسرية للتغلب على ملل إ◊جر إلصسحي
إغÓق إŸتاحف وتعقيمها وتأاجيل إŸهرجانات إلسسينمائية وإŸوسسيقية

ب - -دأات وزارة ال - -ث- -ق- -اف- -ة
اŸصشرية ،اول امسس ،ببث
تسش -ج -ي Ó-ت مصش -ورة م -ن
إان - -ت - -اج - -ه - -ا ال - -غ - -ن- -ائ- -ي
واŸسشرحي ع Èحسشابتها
Ãواق- - - -ع ال- - - -ت- - - -واصش- - - -ل
ا’ج-ت-م-اع-ي ل-لÎوي-ح عن
اŸواط -ن Úال -ذي-ن ف-رضس
ع - - - -ل- - - -ي- - - -ه- - - -م ا◊ج- - - -ر
الصش-ح-ي.ودشش-نت م-ب-ادرة
«خليك ‘ البيت..الثقافة
ب Úاي- - - - -ديك» ع- - - - -ل- - - - -ى
«ي -وت -ي -وب» و»ف -يسش -ب-وك»
ب- - -إاذاع- - -ة ح- - -ف- - -ل ن- - -ادر
للمطربة الراحلة أام كلثوم
ب -ت -ق -ن -ي -ة الـ»ه-ول-وج-رام»
أاقيم على اŸسشرح الكب Òلدار اأ’وبرا ‘ السشادسس من
مارسس ا÷اري Ãششاركة مي فاروق وريهام عبد ا◊كيم.
شش -م -لت اŸواد ال -ت -ي سش -ت -ع -رضش -ه -ا ال -وزارة خÓ-ل اأ’ي-ام
ال -ق -ادم-ة ع ÈاŸنصش-ات اإ’ل-كÎون-ي-ة مسش-رح-ي-ة «أاه Ó-ي-ا
بكوات» بطولة حسش Úفهمي وعزت العÓيلي وسشهرة مع
اŸوسش -ي -ق -ار ع-م-ر خÒت وب-ال-ي-ه «ب-حÒة ال-ب-ج-ع» ل-ف-رق-ة
مسش -رح سش -ان ب -ط -رسشÈج وأاوب -ريت «ال-ل-ي-ل-ة ال-ك-بÒة» ،م-ن
تأاليف صشÓح جاه Úوأا◊ان سشيد مكاوي بأاداء فرقة باليه
أاوبرا القاهرة وغÒها من اأ’عمال.
وحقق حفل أام كلثوم آا’ف اŸششاهدات خÓل السشاعات
اأ’و ¤من طرحه ‘ وقت –ولت فيه ا◊كومة للعمل
ب-نسش-بة  5٠ب -اŸئ -ة م-ن م-وظ-ف-ي-ه-ا ودعت أاغ-لب شش-رك-ات
القطاع اÿاصس موظفيها للعمل من اŸنزل.وقالت وزيرة
الثقافة ،إايناسس عبد الدا ،Ëإان اŸبادرة «تأاتي كأاحد

ا◊لول البديلة لتقد Ëأالوان اإ’بداع ا÷اد للجمهور ‘
ظ-ل ت-ع-ل-ي-ق اأ’نشش-ط-ة ال-ف-ك-ري-ة وال-ف-ن-ي-ة ن-ظ-را ل-ل-ظ-روف
الطارئة التي “ر بها البÓد».
وعلقت دار اأ’وبرا واŸسشارح وقصشور الثقافة أانششطتها
وعروضشها ‘ ،وقت سشابق من هذا الششهر حتى إاششعار آاخر
ك-م-ا أاغ-ل-قت دور السش-ي-ن-م-ا أاب-واب-ه-ا وت-أاج-لت اŸهرجانات
السشينمائية واŸوسشيقية إا ¤أاجل غ Òمسشمى ‘ إاطار
مكافحة انتششار فÒوسس كورونا.
وأاعلن رئيسس الوزراء ،مصشطفى مدبو‹ ،،فرضس حظر
التجول بدءا من امسس وŸدة أاسشبوع Úمن السشابعة مسشاء
إا ¤السشادسشة صشباحا.وأاظهر أاحدث إاحصشاء أاعلنته وزارة
الصش- -ح- -ة اŸصش- -ري -ة ،ارت -ف -اع ح -ا’ت اإ’صش -اب -ة اŸؤوك -دة
بفÒوسس كورونا أ’ك Ìمن  ٤٠٠بينما بلغت الوفيات ٢٠
حالة.

قر

اءة نقدية

موسسم هجرة إلشسعر نحو إلروإية
إنه حقا أإدب إسستعجا‹؟!

 ⁄أاعد أاحتمل صشراحة وبأادواتي اŸنطقية
والعقلية أان أاقرأا على سشبيل اŸثال حوارا لششباب
جزائري أاوششابة تÎاوح اأعمارهما ما ب ١7 Úو٢٠
وهما يصشدران اأول عمل روائي لهما ‘ عمر
Œربتهما اأ’دبية؟ا ورغم ذلك ُيعجب به اÙاور
ويكتب ‘ أاعلى الصشفحة وبالبنط العريضس عن أانه
أاصشغر روائي ‘ هذا اŸعرضس اأوذاك،وكأانه يقدم
لنا مفاجأاة من العيار الثقيل؟ا هذا اأ’مر ‘ حدود
العادي يتنافى صشراحة مع العقل Ÿاذا ؟ا ـ اإ’ ‘
حدود توفر ا÷نون والعبقرية ،أ’ن هذا اŸبدع ⁄
يكتب ’ قصشة و’ ششعرا حتى تراه قفز نحوالرواية
(وحتى وإان كتب بعضس اÙاو’ت) فعامل السشن
يلعب دورا جوهريا أ’نه مرتبط بالتجربة ا◊ياتية.
الظاهرة ششبه السشلبية اأ’خرى ‘ حياة اŸبدعÚ
،
ت
Ÿودا
بقلم :جمال نصصرالله
ا÷زائري ،Úأانهم صشاروا يتباهون بإاحدى ا ُ
وهي أان كثÒا من الششعراء –ولوا  3٦٠درجة ،بل
شصاعر وناقد أادبي
هجروا الششعر والتحقوا بالرواية أ’نها فن العصشر
والطريق اأ’قرب للششهرة،وهذا ليسس موضشوعنا هنا ،فقط نحن نعرج على الكم الهائل
من اأ’عمال الروائية التي تصشدر ‘ أاك Ìمن دار...والتفسش Òاأ’قرب للحقيقة هوأان
كث Òمن الناششرين  ⁄يعد يهمهم سشوى الربح السشريع ،فمن يدفع أاك Ìهواأ’قرب
للميدان حسشبهم ،والدليل ‘ هذا اأن أاغلب اأ’عمال التي خرجت للوجود إان قرأاتها من
أاولها آ’خرها ’ تع Ìفيها اأوتلتمسس غ Òأاششباه تقارير يومية وخواطر وجدانية وبعضس
ا◊كايات اŸسشتنسشخة من ا◊ياة العامة والتي من ا◊كمة واإ’حÎام أا’ ُتكتب..بل
ُتروى ششفويا أاوُتقال ‘ اŸقاهي اأو‘ صشالونات اŸواعيد؟ا أ’نك بقراءتها سشوف تتعب
نفسشك وتضشيّع وقتك أ’نها ’ تÎك فيك أادنى أاثر؟ا
لقد بدأا الروائي الكولومبي غارسشيا ماركيز كتابة الفن الروائي بعد العديد من
اÛموعات القصشصشية و‘ ١9٨٢توج بنوبل واأ’مر كذلك من أامثاله أاما ‘ عاŸنا
العربي فتجد نفسس السش Òا◊سشن سشار عليه يوسشف اإدريسس مث Óوتوفيق ا◊كيم
وصشو’ إا ¤عبد اÛيد ابراهيم أاوادوارد اÿراط اأواأصشÓن ابراهيم.هؤو’ء  ⁄يكتبوا
الرواية مباششرة،بل “رنوا و–ذقت Œاربهم بعد سشنوات من النششر ‘ الصشحف
واÓÛت،وبعد مدار من العقود كتب منهم عششرات الروايات وأاغلبها  ⁄ينجح أاي
أانها أاعمال  ⁄تصشبح عÓمة فارقة ‘ تاريخية الرواية العربية أاوتراهما قد صشمدت
أامام التحو’ت الكÈى.وآاخرون ‚حت من ب Úالعششرات من أاعمالهم رواية واحدة؟ا
أانظروا تولسشتوى الروسشي وتششيكوف وبلزاك وغي دي موباسشانŸ،اذا أاعمالهم
أاصشبحت خالدة حتى قرننا ا◊ا‹...وما هي العوامل التي سشاعدتهم وبأاية أادوات فنية
“ت كتابتها...لقد ُكتبت أاعمالهم وهم ‘ قمة نضشجهم العقلي والفكري أاي بعد أان
أاصشبحوا ششيوخا ‘ التجارب و‘ السشن؟ا و ⁄يكن فقط عامل الصشدق هواŸتوفر كما
يتخيل البعضس.
وهذا ’ يعني اأننا نطلب من ششبابنا الذين هم على الطريق أا’ يكتبوا الرواية إا’ بعد
سشنهم السشبع Ú؟ا...ولكن اأملنا الكب– ‘ Òذيق وتثقيف Œاربهم والثبات والتأا Êقبل
اŸغامرة واŸقامرة أ’ن التاريخ ’يرحم...أاملنا اأن يتعاركوا مع عا ⁄القصشة القصشÒة
حتى وهي أاصشعب الفنون بل هي اأصشعب وأاعسشر من الرواية أ’نها تعتمد على اإ’ختزال
وضشغط اأ’حداث...فالرواية يكتبها الناضشج عقليا كما يقال واŸسشÎيح فكريا،أ’نها
عا ⁄فسشيح يعتمد على التأا Êوالتبصشر والتأامل البعيد ومزج
اأ’فكار ومواجهة الصشراعات بكل حنكة وترو.أاما القصشة فهي الدخول ‘ اأ’دغال
الضشيقة،وكلما اأوغلت بها تزداد اıارج ضشيقا؟ا
زيادة عن أان العÈة ليسس ‘ الطبع والنششر و’ ‘ كÌتها...فأانا أاعرف روائيا جزائريا
كتب زهاء الـ١٤رواية،وتقريبا اإطلعت على اأغلبها.واŸصشيبة أانني ‘ كل مرة أاخرج
ُمخيب الظن....أ’نها هراء على هراء...بل هي ›رد Œارب مقِلدة أ’عمال الغÒ
أاو›رد حكي من أاجل ا◊كي وا◊ششو.والكتابة من أاجل الكتابة؟ا وقد سشاعده على
الطبع مهنته التي تدر عليه اŸال الوف ...Òعزمت بعدها أا’ أاقرأا لهذا الكاتب نهائيا،
مفضش Óمششاهدة فيلم أاوﬁاضشرة اأحسشن على اأ’قل أاسشتفيد من معلومات أاوأا“تع
بأاحداث،أ’ن العمل الروائي الذي ’ يقدم رسشالة أاويؤوثر ‘ حواسشك النفسشية والعقلية ـ
ما جدواه ؟ا
لقد كتب الطيب الصشالح من السشودان روايته موسشم الهجرة للششمال عام  ١9٦٦ورغم
ذلك ظلت ذات متعة قرائية صشا◊ة لكل زمان ومكان،أ’نها قدمت طرحا حضشاريا
وازدواجية اإ’نسشان العربي ب Úالششرق والغرب ونالت عدة جوائز .إاذا فكتابة الرواية ’
يوجد بها إاعجاز أاويرافقها ‘ ذلك ،و’ يجب أان توجد ب Úثنايا فكرة أانه يوجد ‘
النهر ما ’ يوجد بالبحر فهي بالضشرورة –تاج اإأ’ اأدمغة عمÓقة لكتابتها بأاششكال
فنية مبتكرة.دالة على Œاربها ا◊ياتية ورؤواها اŸسشتقبلية دون نسشيان ا◊اضشر
واŸاضشي.نفسس الششيء ينطبق على الششعر وهكذا دواليك أاي التجربة الكتابية على
Óنسشان وتÈز
العموم....الرواية يجب اأن ُتقِدم طرحا جديدا وبدائل للحياة اŸأاسشوية ل إ
الصشراعات بطرائق رمزية...الرواية فن مقدسس ’ يجب أان يقÎب منه إا’ أاصشحاب
النفسس الطويل واأ’فكار اأ’ك Ìرجاحة واتسشاعا لتحمل هموم ا◊ياة وتعقيداتها.
أاما الهلهلة لنششرها فهي جناية حضشارية ‘ مسشار اŸبدع والقراء على حد سشواء بل
خيانة للحرف اŸطبوع....نقطة أاخرى أاريد أان أاشش Òإاليها وقد ’حظتها بعد تصشفح
كث Òمن أاعمال سشي Óاأ’خ Òاأن بعضس الناششرين بدوا عاجزين عن تصشنيف
اأ’عمال..فأانت Œد بعضس اأ’عمال ’ “ت بصشلة أ’ي فن من الفنون اأ’دبية...ورغم
ذلك يصشر صشاحبها عن اأنها كذا وكذا...اإنها مششكلة التصشنيف؟اوما خفي أاعظم طبعا
‘ عا ⁄متسشارع ...تكتب فيه الناسس دون حياء أاوخوف من النقد والتششريح؟ا
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كورونا يحصسد مزيدا من الضسحايا ومعلومات تفسسر كÌة الوفيات بإايطاليا
لربعاء ،رسصميا تشصخيصس إأصصابة و‹ عهد
‘ أبرز أخبار وباء كورونا ألتي ل تنتهي ،أكد ألقصصر أŸلكي ألÈيطا ،Êأمسس أ أ
أŸملكة أŸتحدة ،أم Òويلز تشصارلز ،بفÒوسس كورونا أŸسصتجد «كوفيد.»19-
إŸت -ح -دة م -رشش -ح-ة ألن ت-ك-ون م-رك-ز إن-تشش-ار
وأإكد بيان صشدر عن كÓرنسس هاوسس ،مقر
إلوباء عاŸيا ،بعدما كانت إلصش Úهي إŸركز
إلعائلة إŸلكية إلÈيطانية ‘ وسشتمنسش ،Îأإن
بادئ إألمر ثم أإوروبا.
نتائج فحصس كورونا إلذي خضشع له إألمÒ
‘ غضش- -ون ذلك ،ق- -ال إل -رئ -يسس إألمÒك -ي
تششارلز ( 71عاما) جاءت إيجابية ،مششÒإ إ¤
دونالد ترإمب ‘ مؤو“ر صشحفي إن بÓده
أإن إلنجل إألك Èللملكة إليزإبيث إلثانية ‘
ت- -وإج- -ه «ﬁن- -ة وط- -ن- -ي- -ة ع- -ظ- -ي -م -ة» ،وحث
«حالة طيبة» ووضشع نفسشه قيد إلعزل إلصشحي
إألمÒكي Úعلى إللتزإم بالتباعد إلجتماعي.
‘ منزله Ãدينة أإبردين باسشكتلندإ.
لكنه أإضشاف أإنه يتطلع إ ¤إنهاء إجرإءإت
ولفت إلبيان إ ¤أإن قرينة أإم Òتششارلز،
Óنشش -ط -ة إل -ت -ج-اري-ة وإŸؤوسشسش-ات
إإلغ Ó-ق ل  -أ
كامي ،Óدوقة كورنوإل ،خضشعت أإيضشا لفحصس
إıتلفة بحلول عيد إلفصشح ‘  12أإفريل
كورونا وجاءت نتائجه سشلبية (أإي غ Òمصشابة
إŸقبل ،وهو تصشريح جر عليه إنتقادإت من
بالفÒوسس) وهي إآلن قيد إ◊جر إلصشحي مع
خصشومه إلدÁقرإطي.Ú
زوجها.
وذكرت تقارير إخبارية بريطانية أإن إألمÒ
تششارلز إلتقى وإلدته إŸلكة إليزإبيث آإخر مرة
‘  12م- -ارسس ،أإي ق- -ب -ل أإب -ك -ر وقت ‡ك -ن
إلصشابته بالوباء.
ول يزإل إلنزيف إإليطا‹ مسشتمرإ جرإء
ة
ك
ل
م
Ÿ
إ
‘
ت
ل
ج
ش
س
س
س
م
أ
إ
ر
وح- -ت- -ى ن -ه -ا
إل- -ع- -ا ‘ ⁄م- -وإج- -ه- -ة ك- -ورون -ا ‘ ،ح Úأإد ¤فÒوسس ك- - -ورون- - -ا ،ح- - -يث أإودى ،أإمسس إألول،
ة
ب
ا
ش
ص
إ
ة
ل
ا
ح
8
1
6
7
و
ة
ا
ف
و
ة
ل
ا
ح
إŸتحدة 423
مسشؤوول إيطا‹ كب Òبتصشريحات من ششأانها أإن وحده ،بحياة  ،743ليصشل ›موع إلوفيات إ¤
بالفÒوسس.
تفسشر عدد إلوفيات إلهائل ‘ بÓده جرإء  6820أإي نسشبة  %9,8من إإلصشابات إلبالغ
عددها .69,176
إلفÒوسس.
وق- -د أإد ¤رئ- -يسس وك- -ال -ة إ◊ال -ة إŸدن -ي -ة
وق- -ال وزي- -ر إÿارج- -ي- -ة إألمÒك- -ي م- -ايك
بومبيو ،إن إ◊زب إلششيوعي إلصشيني إ◊اكم إإلي -ط -ال -ي -ة Ãع-ل-وم-ات م-ن شش-أان-ه-ا أإن ت-فسش-ر
تفيد أإحدث إإلحصشائيات ،بأان إلفÒوسس ي-ح-رم إل-ع-ا ⁄م-ن إŸع-ل-وم-ات إل-ت-ي ي-ح-تاجها إرت -ف -اع نسش -ب -ة وف -ي -ات إل-فÒوسس ‘ إي-ط-ال-ي-ا
إلقاتل أإصشاب  420,897ششخصس وأإودى بحياة للحيلولة دون حدوث إصشابات أإخرى بفÒوسس مقارنة ببقية دول إلعا.⁄
و‘ تصشريحات لصشحيفة «ل ريبوبليكا» قال
 ،18,831وه - -و م - -ا Áث - -ل نسش- -ب- -ة  %4,5م- -ن كورونا.
كما إتهم إلوزير إألمÒكي إيرإن وروسشيا ،أإ‚ي- -ل -و ب -وري -ل -ي ،إن ع -دد ح -الت إإلصش -اب -ة
›م- -وع إإلصش -اب -ات ‘ ،ح“ Úاث -ل ل -لشش -ف -اء
بفÒوسس كورونا إŸسشتجد ‘ إلبÓد قد يزيد
 108,520شش - - - -خصس ،أإي  %25م - -ن ›م - -وع بششن حمÓت تضشليل بخصشوصس إلفÒوسس.
بعششرة أإضشعاف عن إألرقام إŸعلنة رسشميا.
إŸصشاب.Ú
وأإضشاف« ،مقابل كل نتيجة إيجابية معتمدة
و‘ ترتيب إلدول ل تزإل إيطاليا –تل
رسشميا هناك عششرة غ Òمعتمدة».
إŸرتبة إألو ¤من حيث عدد إلوفيات ،تليها
وتعني هذه إŸعلومات أإن هناك  600أإلف
إسش -ب -ان -ي-ا ،ف-الصش Úث-م إي-رإن ،ب-ي-ن-م-ا ي-ت-فشش-ى
ج-اءت تصش-ري-ح-ات ب-وم-ب-ي-و ب-ي-ن-م-ا ي-ت-فششى حالة إصشابة مؤوكدة بفÒوسس ‘ إيطاليا.
إŸرضس بششكل سشريع ‘ إلوليات إŸتحدة،
فÒوسس ك- -ورون -ا بشش -ك -ل سش -ري -ع ‘ إل -ولي -ات
و‘ إسشرإئيل ،أإعلنت وزإرة إلصشحة تسشجيل
مهددإ بكارثة ‘ أإقوى دولة بالعا.⁄
وق- -د إت -ه -مت إل -ولي -ات إŸت -ح -دة ،إلصش ÚإŸت - -ح - -دة ،ح - -يث أإصش - -اب ح- -ت- -ى ي- -وم إمسس  140إصشابة جديدة بفÒوسس كورونا لÒتفع
بحجب إŸعلومات إلتي من ششأانها أإن تسشاعد  ،53,740وأإودى بحياة .780
إإلجما‹ إ.2170 ¤
وقالت منظمة إلصشحة إلعاŸية إن إلوليات

اللغز اإليطا‹

أارقام الضسحايا ‘ ارتفاع ﬂيف

أامريكا ...البؤورة ا÷ديدة

إأصصابة خمسصة وزرأء وسصفÒي أمÒكا وإأيطاليا

بوركينا فاسسو ...البلد األك Ìتضسررا غرب أافريقيا

عدد ألضصحايا
يتجاوز 2077
وأŸصصابون  27ألفا

السسلطات
اإليرانية –ظر
اÿروج من طهران

قالت صشحيفة «لوموند» إلفرنسشية ،إن بوركينا
فاسشو هي إلبلد إألك Ìتضشررإ بوباء كورونا (كوفيد-
 )19ح -ت -ى إآلن ‘ غ -رب -ي أإف -ري -ق -ي-ا ،ح-يث ت-وف-يت
إل -ن -ائب إل -ث -ان -ي -ة ل-رئ-يسس إلŸÈان وأإصش-يب خ-مسش-ة
وزرإء ،إ ¤جانب إ◊ديث عن إصشابة كل من إلسشفÒ
إإليطا‹ وإألمÒكي‡ ،ا أإثار غضشبا على ششبكات
إلتوإصشل إلجتماعي بسشبب ما إعتÈوه «ترإخي»
إ◊كومة ‘ إدإرة إلوباء.
وقالت إلصشحيفة ،إن إألمر إعت ‘ Èإلبدإية أإنباء
كاذبة ،قبل أإن يؤوكده أإصشحاب إلششأان أإنفسشهم.
فقد أإعلن وزير إلتعليم سشتانيسشÓسس أإوإرو على
ف-يسش-ب-وك إصش-اب-ت-ه يوم  19م -ارسس إ÷اري ،ق-ائ:Ó-
«ع -قب إل -تشش -خ -يصس ظ -ه -ر أإن -ن-ي إي-ج-اب-ي ب-ال-نسش-ب-ة
لفÒوسس كورونا» ،و‘ إليوم إلتا‹ أإعلن نظÒإه ‘
إإلدإرة إإلقليمية وإŸعادن عن إصشابتيهما.
و ⁄ي -ت -أاخ -ر وزي -ر إلشش-ؤوون إÿارج-ي-ة أإل-ف-ا ب-اري
كثÒإ بعدهم ،حيث قال بعد يوم Úفقط من نفي
«إإلشش -اع -ة» رسش -م -ي-ا ،إن-ه مصش-اب ب-ال-فÒوسس« ،ل-ق-د
–ق-قت إلشش-ائ-ع-ات ،ت-ل-ق-يت ل-ل-ت-و إخ-ت-ب-ارإ إي-ج-اب-ي-ا
لكوفيد.»19-
و‘  23مارسس إ◊ا‹ ،جاء دور وزير إلتجارة

ه -ارون -ا ك -اب-وري ل-ي-ع-ل-ن إصش-اب-ت-ه ه-و إآلخ-ر ل-ي-ك-ون
خامسس إلوزرإء إلذين تأاكدت إصشابتهم من أإصشل 29
عضشوإ ‘ حكومة بوركينا فاسشو ،كما أإصشيب كل من
إلسشف Òإإليطا‹ وإألمÒكي ‘ هذإ إلبلد بكورونا
إŸسشتجد.
وقالت مصشادر ،إن إلوباء ‘ إزدياد مطرد ‘ هذإ
إلبلد إلذي هو إآلن إألك Ìتضشررإ ‘ غربي أإفريقيا،
وإلذي سشجل فيه مركز عمليات إلسشتجابة للطوإرئ
إلصشحية ،حتى  24مارسس إ÷اري 114 ،إصشابة و4
وفيات ،من ضشمنها وفاة عضشو إŸعارضشة وإلنائبة
إل- -ث- -ان -ي -ة ل -رئ -يسس إ÷م -ع -ي -ة إل -وط -ن -ي -ة روز م -اري
كومباوري كونديتامدي.
هذإ وأإعلنت إلسشلطات عن خطة من إŸتوقع أإن
تكلف إلدولة  11مليار فرنك أإفريقي ( 16.7مليون
يورو) ،وأإعلن إلرئيسس عن سشلسشلة من إإلجرإءإت
إلتقييدية ،مثل إغÓق إŸطارإت وإ◊دود إلÈية،
وف -رضس ح -ظ -ر إل -ت -ج -ول Ÿدة  19سش-اع-ة ،وإغÓ-ق
إ◊انات وإŸطاعم وإألسشوإق إلكبÒة ،وذلك بعد
ت -ع -ل -ي -ق إل -درإسش -ة ب-اŸدإرسس وإ÷ام-ع-ات ،وح-ظ-ر
إلتظاهرإت وإلتجمعات إلعامة وإÿاصشة.

ح-ظ-رت إلسش-ل-ط-ات إإلي-رإن-ي-ة
إÿروج م -ن إل -ع -اصش-م-ة ط-ه-رإن،
ب -اسش -ت -ث -ن -اء سش -ي -ارإت إإلسش -ع -اف
وق -وإت إألم -ن وشش -اح -ن -ات ن -ق -ل
إÙروق -ات ،ح-يث ن-ق-لت وك-ال-ة
إألنباء إلرسشمية «إرنا» عن وزير
إل -دإخ -ل-ي-ة ع-ب-د إل-رضش-ا رج-م-اÊ
فضشلي قوله ،إن إلتدب Òسشيدخل
حيز إلتنفيذ «إليوم أإو غدإ ».
وسش -ت -م -ن -ع إي-رإن ،إح-دى أإكÌ
إلدول تضشررإً من فÒوسس كورونا
إŸسشتجد ‘ إلعا ،⁄إعتبارإً من
إليوم إÿميسس أإو غدإ إ÷معة،
إل -ت -ن-ق-ل ب ÚإŸدن ب-ه-دف وق-ف
ت -فشش-ي إل-وب-اء ،ك-م-ا أإع-ل-ن ،أإمسس
إألربعاء ،مسشؤوولون حكوميون.
وأإعلن إلناطق باسشم إ◊كومة
إإلي-رإن-ي-ة ع-ل-ي رب-ي-ع-ي «ع-مليات
إلسشفر إ÷ديدة سشتمنع ،إÿروج
من إŸدن سشيمنع» ،حيث أإعلن
إلرئيسس إإليرإ ،Êحسشن روحاÊ
‘ وقت سشابق أإن إجرإءإت صشعبة
ع-ل-ى إلسش-ك-ان سش-ي-ج-ري تطبيقها
قريباً.
وأإع- - - -ل - - -نت وزإرة إلصش - - -ح - - -ة
إإلي - - -رإن- - -ي- - -ة ،إمسس ،وف- - -اة 143
ششخصس إضشا‘ بسشبب إصشابتهم
بفÒوسس كورونا إŸسشتجد‡ ،ا
ي- -رف -ع إ◊صش -ي -ل -ة ‘ إل -ب Ó-د إ¤
 2077حالة وفاة.
ووفً-ق-ا ل-ه-ذه إإلحصش-ائ-ي-ة ف-إان
عدد إإلصشابات إإلجمالية يرتفع
وفق إألرقام إلرسشمية إ27017 ¤
حالًة منذ بدء تفششي إلوباء ‘
إيرإن ،إحدى أإك Ìإلدول تضشررإً
من إلفÒوسس ‘ إلعا.⁄

لطلسصي
مسصتنجدة با◊لف أ أ

إاسسبانيا تتجاوز الصس Úوتقفز
إا ¤اŸرتبة الثانية من حيث الوفيات
Œاوز عدد ألوفيات ألناجمة عن فÒوسس كورونا أŸسصتجد ‘ إأسصبانيا حصصيلة
لربعاء.
ألصص Úمع تسصجيل  3434حالة ،بحسصب أرقام نشصرتها ألسصلطات ،أمسس أ أ
وقالت مصشادر إعÓمية ،إنه ‘ يوم وإحد،
تو‘  738ششخصشًا ‘ إسشبانيا مقابل  514وفاة
ب Úي -وم -ي إلث -ن Úوإل-ثÓ-ث-اء ،وت-ل-ي إسش-ب-ان-ي-ا
بذلك إيطاليا إلتي تسشجل إلعدد إألك Èمن
إلوفيات ‘ إلعا ⁄جرإء إلفÒوسس.
ه- -ذإ وق- -د ط- -ل -بت إل -ق -وإت إŸسش -ل -ح -ة
إإلسشبانية ،من حلف ششمال إألطلسشي «ناتو»
ت -ق -د ËإŸسش -اع -دة إإلنسش -ان -ي -ة إلسش -ب-ان-ي-ا ‘
م -ك -اف -ح -ة فÒوسس «ك -ورون -ا» إŸسش -ت -ج-د م-ع
إرت- -ف -اع ع -دد إل -وف -ي -ات وإإلصش -اب -ات بشش -ك -ل
ﬂيف.
ورغ -م إج -رإءإت إإلغ Ó-ق غ ÒإŸسش -ب -وق-ة
إلتي فرضشتها إلسشلطات ‘  14مارسس ،وإصشلت
إل -وف -ي -ات وإإلصش -اب-ات إلرت-ف-اع‡ ،ا إضش-ط-ر
إلسشلطات إ ¤إسشتدعاء إ÷يشس للمششاركة ‘
جهود وقف إنتششار إلوباء.
وبعد أإن زإدت إلسشلطات عدد إلفحوصشات،
إرت -ف -ع ع -دد م -ن ” تشش -خ -يصش -ه -م ب-اإلصش-اب-ة
بـ«كوفيد »19-بنحو  %20حسشب وزإرة إلصشحة.
وقالت إلسشلطات إلصشحية إنه سشيتضشح قريبًا
م- - -ا إذإ ك - -انت إج - -رإءإت إإلغ Ó- -ق ق - -د أإتت
بالنتيجة إŸرجوة.
وكالعديد من إلدول إألخرى ،تعا Êإسشبانيا
من نقصس إإلمدإدإت إلطبية إلجرإء إلفحوصس
للفÒوسس ،وكذلك إلعÓجات ومعدإت إ◊ماية
ل-ل-ع-ام-ل Úع-ل-ى إÿط-وط إألو ‘ ¤م-ك-اف-ح-ة
إلوباء.

وذك -ر ح -ل -ف شش -م -ال إألط-لسش-ي أإن إ÷يشس
إإلسشبا Êطلب «مسشاعدة دولية» تششتمل على
إإلمدإدإت إلطبية للمسشاعدة على إ◊د من
إن - - -تشش- - -ار إل- - -فÒوسس ب Úصش- - -ف- - -وف إ÷يشس
وإŸدني ،Úوإششتمل إلطلب على  450جهاز
تنفسس ،و 500أإلف علبة فحصس سشريع ،و500
جهاز تهوية و 1.5مليون قناع وجه.
هذإ ،ومع إسشتمرإر إرتفاع أإعدإد إŸصشابÚ
وإŸتوف ،Úسشعت حكومة رئيسس إلوزرإء بيدرو
سشانششيز ،إلثÓثاء إ ¤إ◊صشول على موإفقة
إلŸÈان ل -ت -م -دي -د فÎة إل-ط-وإرئ ألسش-ب-وعÚ
إضش -اف-ي Úح-ت-ى  11أإف -ري -ل ،أإي عشش-ي-ة ع-ي-د
إل - -فصش - -حﬁ ‘ ،اول- -ة ل- -ل- -ح- -د م- -ن إن- -تشش- -ار
إلفÒوسس.
وإلرت - -ف- -اع إل- -ك- -ب ‘ Òأإع- -دإد إŸصش- -ابÚ
ب -ال -فÒوسس دف -ع إل -ن -ظ -ام إل -ط -ب -ي إ ¤شش-فÒ
إلنهيار ،حيث أإصشيب نحو  5400من إلعاملÚ
‘ ›ال إلرعاية إلصشحية بالفÒوسس ،أإي نحو
 %12من إجما‹ إŸصشاب .Úوسشجلت منطقة
مدريد أإعلى عدد من إإلصشابات.
وبسشبب إلضشغط على خدمات إ÷نازإت،
قام إŸسشؤوولون ‘ مدريد بتحويل حلبة تزلج
‘ م -رك -ز Œاري إ ¤مشش -رح -ة م -وق -ت -ة،ك -م-ا
ح-ولت إل-ع-اصش-م-ة إإلسش-ب-ان-ي-ة ج-زًءإ م-ن م-ركز
إŸعارضس إلعمÓق إ ¤مسشتششفى ميدإ Êيتسشع
لنحو  1500سشرير Áكن توسشيعه ليتسشع إ¤
نحو  5500مريضس.

بعد فتح مقاطعة هوباي أبوأبها ›ددأ

ازدحام واختناقات ‘ حركة اŸرور

مع إعادة فتح أإبوإبها ،أإمسس إألربعاء ،بعد ششهرين من إ◊جر بسشبب إنتششار فÒوسس كورونا
إŸسش -ت -ج -د ،شش -ه -دت م -ق -اط-ع-ة ه-وب-اي إلصش-ي-ن-ي-ة إزدح-ام-ا شش-دي-دإ ‘ إل-ق-ط-ارإت وإ◊افÓ-ت
وإختناقات ‘ حركة إلسش.Ò
وأإمام ﬁطة ماششينغ ،إŸدينة إلتي تضشم  800أإلف نسشمة ،إصشطف حششد يرإفقه أإطفال –ت
إŸطر ليتمكن من ششرإء بطاقة سشفر ومغادرة إŸقاطعة إŸنقطعة عن أإنحاء إلبÓد منذ نهاية
جانفي.
وكانت إ◊كومة إلصشينية أإعلنت ،إلثÓثاء ،أإن إلقيود على إلتنقÓت سشÎفع ببعضس إلششروط
إعتبارإ من منتصشف إلليل لكامل مقاطعة هوباي ،باسشتثناء كÈى مدنها ووهان ،حيث ظهر
إلفÒوسس ‘ نهاية  2019قبل أإن ينتششر ‘ جميع أإنحاء إلعا.⁄
ولن يرفع إ◊جر إŸفروضس على  11مليون نسشمة قبل إلثامن من إفريل.
يبلغ عدد سشكان إŸقاطعة خمسش Úمليون نسشمة وششهدت إلنتششار إلأك Èللوباء إلذي أإدى إ¤
وفاة حوإ 3300 ¤ششخصس ‘ إلصش Úمن أإصشل أإك Ìمن ثمان Úأإلفا أإصشيبوإ بالفÒوسس.
و” فرضس إغÓق إŸقاطعة قبل إلعطلة إلطويلة لرأإسس إلسشنة إلصشينية إلتي عاد فيها مÓيÚ
إلعامل ÚإŸهاجرين ‘ مدن ششرق إلبÓد وجنوبها إ ¤مناطقهم إألصشلية.
إلنتيجة هي أإن آإلف إŸهاجرين ينتظرون بقلق إمكانية عودتهم إ ¤أإماكن أإعمالهم إلتي
يعيلون منها عائÓتهم.

á°VÉjôdG

إلخميسض  26مارسض  2020م
إلموإفق لـ  02شسعبان  1441هـ

’وŸبية بطوكيو إا2021 ¤
’لعاب ا أ
بعد تأاجيل ا أ

وزارة الشضباب والرياضضة ترحب بالقرار وتعتÈه صضائبا
ث -م -نت وزارة الشس -ب -اب وال -ري-اضس-ة ‘
’وŸبية الدولية
بيان لها ،قرار اللجنة ا أ
بتأاجيل أاوŸبياد طوكيو  2020إا ¤السسنة
اŸق -ب-ل-ة ،بسس-بب ت-فشس-ي فÒوسض ك-ورون-ا
«ك-وف-ي-د  »19 -ع Èال-ع-ا ،⁄ب-ي-ن-ه-ا البلد
اŸن-ظ-م ال-ي-اب-ان ،ح-يث اع-ت Èال-ب-ي-ان أان
القرار صسائب وذلك قصسد ا◊فاظ على
صس -ح -ة ال -ري -اضس-ي Úوك-ل اŸع-ن-ي Úب-ه-ذا
ا◊دث الرياضسي العاŸي.
ﬁمد فوزي بقاصض
رح- -بت إ÷زإئ -ر ب -ق -رإر ت -أاج -ي -ل إأ’ل -ع -اب
إأ’وŸبية إلتي كان من إŸقرر تنظيمها من 24
ج -وي-ل-ي-ة إ ¤غ-اي-ة  09أإوت  2020بالعاصسمة
إليابانية طوكيو ،وذلك بعدما ” إإ’عÓن عن
هذإ إلقرإر ‘ بيان مشسÎك ،إلثÓثاء ،من
إللجنة إأ’وŸبية إلدولية وإليابان ‘ ،خطوة
هي إأ’و ¤من نوعها أ’ك Èحدث رياضسي ‘
إلعا ⁄منذ إنطÓق إأ’لعاب ‘ أإول نسسخة سسنة
 ،1896لكن إأ’لعاب إأ’وŸبية عرفت إإ’لغاء ‘
ثÓ- -ث م- -ن- -اسس- -ب- -ات ك- -ام- -ل- -ة بسس -بب إ◊ربÚ
إلعاŸيت Úإأ’و ¤وإلثانية.
إع - -تÈت وزإرة إلشس - -ب - -اب وإل - -ري- -اضس- -ة أإن
إلوضسعية إ◊الية إلتي لها إأ’ثر إلبالغ على
–ضسÒإت إلرياضسي Úتعد أإيضسا سسببا دإعما
لهذإ إÿيار إلصسائب ،ونوهت إلوزإرة با÷هود
إلكبÒة إلتي بذلتها و’ تزإل تبذلها إ◊كومة

إليابانية إ ¤جانب إللجنة إأ’وŸبية إلدولية
م -ن أإج -ل إ‚اح إأ’ل-ع-اب إأ’وŸب-ي-ة ب-ط-وك-ي-و،
م -عÈة ع -ن دع -م-ه-ا إل-ك-ام-ل ‘ ه-ذإ إل-ظ-رف
إ’سس-ت-ث-ن-ائ-ي ل-ك-ل إل-ق-ائ-م Úع-ل-ى ت-نظيم هذإ
إ◊دث إلرياضسي إلدو‹ ،إلذي تتطلع إ÷زإئر
بكل عزم كسسابق عهدها للمشساركة فيه.
هذإ ،و” خÓل إأ’يام إأ’خÒة تأاجيل أإكÌ
من حدث رياضسي عاŸي ،تتقدمها إلنسسخة
 16من كأاسض أإ· أإوروبا لكرة إلقدم إلتي كان
من إŸقرر تنظيمها من  12جوإن إ12 ¤
جويلية  12 ‘ 2020عاصسمة أإوروبية ،و”
تأاجيلها إ ¤نفسض إلتاريخ من سسنة  ،2021وهو
نفسض إŸصس Òإلذي لقيه تنظيم «كوبا أإمÒكا»
إلتي كانت سستحتضسنها إأ’رجنت Úوكولومبيا ‘
تنظيم مشسÎك من  11جوإن إ ¤غاية 11
جويلية لكنها تأاجلت بسسنة كاملة.
من جهة أإخرى ،من إÙتمل تأاجيل أإلعاب
إل -ب-ح-ر إأ’ب-يضض إŸت-وسس-ط ‘ إأ’ي-ام إŸق-ب-ل-ة

إلتي سستحتضسنها مدينة وهرإن صسائفة 2021
م -ن  25ج- -وإن إ ¤غ -اي -ة  05ج-وي-لية ،نظرإ
’سستحالة تنظيم تظاهرت Úدوليت ‘ Úذإت
إلوقت ،كون ذلك إأ’مر سسيتسسبب ‘ ضسرر كبÒ
للبلد إŸنظم إ÷زإئر ،إلتي تعول عليها كثÒإ
لتأاكيد علو كعبها ‘ تنظيم كÈى إŸنافسسات
إل- -دول- -ي- -ة ،خصس -وصس -ا أإن أإفضس -ل إل -ري -اضس -يÚ
إأ’وروبي Úوإأ’فارقة سسيتنقلون إ ¤إأ’لعاب
إأ’وŸبية ‘ تلك إلفÎة ،وهو ما يجعل إ◊كم
بالفشسل على أإلعاب وهرإن إلتي لن تشسارك
فيها إلنجوم إلكبÒة إŸعروفة.
هذإ وكشسفت مصسادر «إلشسعب» ،أإن إللجنة
Óل-ع-اب إŸت-وسس-ط-ي-ة سس-ت-تشس-اور مع
إل-دول-ي-ة ل -أ
إلسسلطات إ÷زإئرية قبل إ’جتماع ‘ إأ’يام
إŸقبلة مع إŸسسؤوول Úإ÷زإئري Úللبت ‘
مسس-ت-ق-ب-ل إل-دورة إŸت-وسس-ط-ي-ة إل-ق-ادم-ة إل-ت-ي
سستكون إلباهية عروسسا لها.

كان ينتظر اسستئنافها ‘  5أافريل

الرابطة مضضطرة لتمديد توقف البطولة بسضبب قانون ا◊جر اŸنز‹
أاضس- -حت ال- -راب- -ط- -ة اÎÙف- -ة ل- -ك- -رة
ال -ق -دم مضس -ط -رة ا ¤ت-أاج-ي-ل اسس-ت-ئ-ن-اف
ع- -ودة ال- -ب- -ط- -ول -ة ب -ع -د ق -ان -ون ا◊ج -ر
اŸن-ز‹ ال-ذي دخ-ل ح-ي-ز ال-ت-ط-بيق وهو
’م -ر ال -ذي سس -ي -ج-ع-ل ال-راب-ط-ة ت-راج-ع
ا أ
حسساباتها حول تاريخ عودة البطولة أاو
اللجوء إا ¤إاقرار السسنة البيضساء والذي
ي-ب-ق-ى خ-ي-ارا صس-ع-ب-ا ات-خ-اذه ب-النظر ا¤
انعكاسساته على الفرق.
عمار حميسسي
ت -ت -ج-ه إل-رإب-ط-ة إل-وط-ن-ي-ة إÎÙف-ة ل-ك-رة
إلقدم كسسائر نظÒإتها ‘ إلعا ⁄لتمديد فÎة
Œم -ي -د إل -ب -ط -ول -ة إ ¤ن -ه -اي -ة شس -ه -ر أإف -ري -ل
إلقادم إو بدإية شسهر ماي بعد أإن حددت
تاريخ إÿامسض من أإفريل كموعد ’سستئناف
م- -ن- -افسس- -ت -ي إل -رإب -ط -ت ÚإÎÙف -ت Úإأ’و¤
وإلثانية.
وجاء قرإر فرضض إ◊جر إŸنز‹ إلكلي
ع-ل-ى و’ي-ة إل-ب-ل-ي-دة وإ÷زئ-ي ع-ل-ى إل-ع-اصس-مة
Ÿدة  10إيام ليزيد من هذه إلفرضسية خاصسة
إن هذإ إ’جرإء يتوقع إ÷ميع إن يتم “ديده
بسسبب صسعوبة إلقضساء على إلفÒوسض ‘ 10
إيام .وسستضسطر إلرإبطة إÎÙفة لتأاجيل
م -وع-د إسس-ت-ئ-ن-اف إŸن-افسس-ة إ ¤أإوإخ-ر شس-ه-ر
أإفريل إ÷اري إو إ ¤إلنصسف إ’ول لشسهر ماي
إذإ  ⁄ت -ت -حسس -ن إأ’وضس -اع ‘ إأ’ي -ام إل -ق-ادم-ة
وسستتبع نفسض خطوإت بقية إلدوريات إلعاŸية

على غرإر إلبطولة إ’‚ليزية إلتي ” “ديد
فÎة توقفها إ ¤شسهر ماي إلقادم ويوجد
إحتمال آإخر أإن تتأاخر إ ¤شسهر جوإن.
و ⁄ت- -تضس- -ح إلصس -ورة ب -ع -د ‘ إل -ب -ط -ول -ة
إلفرنسسية حيث هناك تضسارب ‘ إآ’رإء حول
م-وع-د إسس-ت-ئ-ن-اف إل-ب-ط-ول-ة إل-ف-رنسس-ي-ة ما بÚ
منتصسف شسهر ماي وشسهر جوإن فيما وضسع
إ’–اد إ’يطا‹ إلـ 2ماي تاريخا ’سستئناف
إلدوري وهو إلتاريخ إلذي يبقى مبدئيا علما
أإن إي -ط -ال -ي -ا ه -و أإك Èب -ل -د م -تضس-رر م-ن وب-اء
فÒوسض كورونا إلذي حصسد آإ’ف إلقتلى من
إŸوإط -ن Úإ’ي -ط -ال -ي Úوم -اي -زإل ي-تسس-بب ‘
إŸئات من إŸوتى يوميا.

يشس- -ار إ ¤أإن إŸك- -تب إل- -ف- -درإ‹ ل –Ó-اد
إ÷زإئ -ري ل -ك -رة إل -ق -دم سس -يضس -ط -ر ل -ت-أاج-ي-ل
إجتماعه للمرة إلثانية حيث كان إ’ول مقررإ
ي - -وم  23م- -ارسض وإج- -ل إ ¤ن- -ه -اي -ة إلشس -ه -ر
وبالتحديد يوم  31مارسض إ’ إنه سسيؤوجل ’
ﬁالة إ ¤تاريخ ’حق بسسبب إ◊جر إŸنز‹
إ’جباري على إلبليدة وإلعاصسمة وسسيتطرق
‘ حال إجتماعه عن بعد من خÓل وسسائل
إلتوإصسل Ÿرإقبة إلتطورإت بشسأان تفشسي وباء
فÒوسض كورونا وإتخاذ قرإرإت جديدة بشسأان
م -وع -د إسس -ت -ئ -ن -اف إŸن -افسس -ة ب -ال-تشس-اور م-ع
إلرإبطة إلوطنية إÎÙفة لكرة إلقدم وكافة
إلرإبطات إأ’خرى.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’لعاب اŸتوسسطية 2021
ا أ
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اللجنة الدولية تفصضل ‘ مسضتقبل الدورة قريبا
Œت-م-ع ‘ إأ’ي-ام إŸق-ب-ل-ة إل-ل-ج-ن-ة إل-دولية
أ’لعاب إلبحر إأ’بيضض إŸتوسسط ،بعد إلتشساور
م- -ع إلسس -ل -ط -ات إ÷زإئ -ري -ة،
للفصسل ‘ مصس Òإلطبعة 19
Óلعاب إŸتوسسطية إŸقررة
ل أ
إلصسائفة إلقادمة ‘ وهرإن،
‘ ظ - -ل إح - -ت - -م - -ال ت- -زإم- -ن
إأ’خÒة م -ع ع -دة ت-ظ-اه-رإت
رياضسية دولية تأاجلت مؤوخرإ،
على خلفية وباء كورونا إلذي
يضس -رب أإغ-لب ب-ل-دإن إل-ع-ا،⁄
ب -حسسب مصس -در م -ن إل-ل-ج-ن-ة
إÙلية لتنظيم إأ’لعاب.
وإعتÈت هذه إللجنة‘ ،
بيان –صسلت وأإج على نسسخة
م-ن-ه« ،أإن إلسس-اح-ة إل-ري-اضس-ي-ة ت-ع-رف ت-ق-ل-بات
كثÒة ‘ إآ’ونة إأ’خÒة .فبعد تأاجيل كأاسض
أإوروب -ا ل -ك-رة إل-ق-دم  ،2020ج -اء إل -دور ع -ل-ى
إأ’ل -ع -اب إأ’وŸب -ي -ة إŸق -ررة سس -ل -ف -ا ‘ ه -ذه
إلصسائفة إ ¤موعد ’حق».
وتابع إلبيان« :هذه إلوضسعية من شسأانها أإن
تؤوثر على تنظيم إأ’لعاب إŸتوسسطية إŸقررة
لصسائفة  ،2021وهو ما يدفع إللجنة إلدولية
Óل-ع-اب ل-ل-تشس-اور م-ع إلسس-ل-ط-ات إ÷زإئ-ري-ة،
ل -أ
م -ن-ظ-م-ة ه-ذه إل-ت-ظ-اه-رة ،ق-ب-ل إ’ج-ت-م-اع ‘
إأ’ي- -ام إŸق -ب -ل -ة ل -ل -بت ‘ مسس -ت -ق -ب -ل إل -دورة
إŸتوسسطية إلقادمة».
وأإوضسح ذإت إŸصسدر ،بأانه «’ Áكن ‘
إلوقت إلرإهن إلتكهن بأاي شسيء بخصسوصض

هذإ إŸلف» ،مشسددإ ‘ إلوقت نفسسه على أإن
«أإم -ن وصس -ح -ة إل-ري-اضس-ي Úوج-م-ي-ع إل-ف-اع-لÚ
سسيكونان ﬁور إ’نشسغا’ت
‘ كل قرإر سستتخذه إللجنة
Óلعاب».
إلدولية ل أ
وŒت - -اح أإغ - -ل - -ب - -ي - -ة دول
إŸع -م -ورة وضس -ع -ي -ة صس-ح-ي-ة
صس -ع -ب -ة ب -ف -ع -ل إن-تشس-ار وب-اء
كورونا إلذي يحصسد عشسرإت
إآ’’ف من إلضسحايا ،ما دفع
ب - -السس - -ل- -ط- -ات ‘ ﬂت- -ل- -ف
إل- - -ب- - -ل- - -دإن إ ¤ت- - -وق- - -ي- - -ف
إŸن - -افسس - -ات إل - -ري - -اضس- -ي- -ة
إÙل -ي -ة ،ك -إاج-رإء إحÎإزي
‘ سس -ي-اق إل-ت-دإب ÒإŸت-خ-ذة
للحد من إنتشسار هذإ إلوباء.
 ·Óوكأاسض
ومعلوم أإيضسا ،أإن كأاسض أإوروبا ل أ
أإم -ري -ك -ا إ÷ن -وب -ي -ة ل -ك-رة إل-ق-دم ،فضس Ó-ع-ن
إأ’ل -ع -اب إأ’وŸب -ي -ة ،وه -ي ت -ظ -اه -رإت ك-انت
م›Èة ك -ل -ه -ا خÓ-ل إلصس-ائ-ف-ة إŸق-ب-ل-ة ،ق-د
تأاجلت إ ¤موعد ’حق.
ويرى إÓŸحظون بأان هذه إلتأاجيÓت من
شس -أان -ه -ا أإن تضس-ر ب-اأ’ل-ع-اب إŸت-وسس-ط-ي-ة ،أ’ن
إحتمال تزإمن إأ’خÒة مع إŸوإعيد إ÷ديدة
لتلك إŸنافسسات قائم ،ما سسيؤوثر بالسسلب ‘
هذه إ◊الة على مشساركة أإفضسل إلرياضسي‘ Ú
م- -وع -د وه -رإن وع -ل -ى إل -ن -ج -اح إ÷م -اهÒي
وإإ’عÓمي للدورة أإيضسا

–ويÓت

بوغبا قد Áدد عقده مع مانشضيسض Îسضيتي
–اصسر إلشسكوك مسستقبل ‚م وسسط مانشسسس Îيونايتد ،بول
بوغبا ‘ ،ظل إهتمام ريال مدريد ،وجوفنتوسض بخدماته،
لكن يبدو أإنه مصس Òإلفرنسسي سسيشسهد منعطفا مغايرإ
خÓل إأ’سسابيع إŸقبلة.
ويرتبط بوغبا بعقد مع مانشسسس Îيونايتد حتى نهاية
إŸوسسم إŸقبل‡ ،ا زإد من إلتكهنات حول رحيله بنهاية
إŸوسس -م إ÷اري ،ل -ت -ح -ق -ي -ق ع -ائ-د م-ادي ج-ي-د ÿزي-ن-ة
إلشس-ي-اط Úإ◊م-ر .وب - -حسسب شس- -ب- -ك- -ة «أإي أإسض ب- -ي أإن»
إأ’مريكية ،فإان مسسؤوو‹ مانشسسس Îيونايتد يثقون ‘ عدم
قدرة إلريال وجوفنتوسض على –قيق مطالبهم بشسأان قيمة
بوغبا حاليا..
ويعود ذلك إ ¤توقف نشساط كرة إلقدم حول إلعا،⁄
وبالتا‹ عدم حصسول إأ’ندية على عوإئد إلبث أإو نسسبة
إإ’عÓنات .وكانت تقارير قد أإشسارت ‘ وق ٍ
ت سسابق إ¤
أإن مانشسسس Îيونايتد حدد  110مليون يورو لبيع بوغبا
‘ إلصسيف إŸقبل ..وأإوضسح تقرير نفسض إŸصسدر إن
إأ’قرب هو تفعيل مانشسسس Îيونايتد خيار “ديد عقد بوغبا Ÿوسسم إضسا‘ ،لينتهي ‘ صسيف
.2022

تخفيضض رواتب ’عبي بايرن ميونيخ بـ٪20

نوير :قرار منطقي ‘ ظل األوضضاع ا◊الية

قال مانوي نوير قائد فريق بايرن ميونخ ،إنه من إلطبيعي أإن يقبل إلÓعبون تخفيضض روإتبهم
خÓل أإزمة فÒوسض «كورونا» إŸسستجد ،بعد أإن وإفق ’عبو إلفريق إلبفاري على تقليصض
روإتبهم .قال نوير لصسحيفتي «مونشس ÔمÒكور» و»تي.زد» إأ’Ÿانيت ،Úأإمسض إأ’ربعاء« :نحن
’عبو كرة إلقدم ›موعة إحÎإفية متميزة بشسكل خاصض .من إلبديهي أإن يتم تخفيضض إلروإتب،
عندما تكون هناك حاجة لذلك».
وأإوضسح نوير 33 ،سسنة« :لدى بايرن ميونخ حوإ‹  1000موظف وأإك Ìمن ذلك بكث ‘ Òجميع
أإنحاء إلنادي يقومون بأادوإر مهمة .أإردنا مسساعدتهم كفريق ‘ هذه إÿطوة ونوفر لهم إأ’من».

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

^  26مارسش  :1٩02ا◊كومة الفرنسشية
تصشدر قانون اÙاكم السشتثنائية ‘
ا÷زائر.
^  26م-ارسش  :1٩٥٥ا◊ل-ف الأطلسشي
يسشاند ا◊كومة الفرنسشية ماديا ‘ حربها
على ا÷زائر.
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بطل إافريقيا ‘  400م Îحواجز،
عبد اŸليك لهولو:

تأجيل أوŸبيأد طوكيو
ﬁطة للتحضض Òأ÷يد
اع -ت Èب -ط-ل اإف-ري-ق-ي-ا ‘ سش-ب-اق 400
م Îحواجز ،ا÷زائري عبد اŸليك
ل- -ه- -ول- -و ،ت- -اأج- -ي- -ل اإج- -راء الأل- -ع -اب
الأوŸبية 2020-ب -ط -وك -ي-و ،بسش-بب
ت- -فشش- -ي ج- -ائ- -ح- -ة ك -ورون -ا فÒوسش،
«اأم - -را ج- -ي- -دا»Ã ،ا اأن ذلك Áن- -ح- -ه
ال- -وقت ال- -ك- -ا‘ م- -ن اأج- -ل ال -ت -حضشÒ
ا÷يد لهذا اŸوعد الرياضشي الكب.Ò
صصرح لهولو لـ «وأج» قائ« :Óفرحت كثÒأ
عند سصماعي خ Èألتأاجيل ،أمسس ،خاصصة
بعدما قطعت –ضصÒأتي منذ بضصعة أشصهر.
كنت متوأجدأ بالو’يات أŸتحدة أأ’مريكية
ع -ن -دم -ا ب -دأ أل-فÒوسس ‘ أ’ن-تشص-ار ،ح-يث
أوق- -فت ت- -دري- -ب- -ات- -ي وع- -دت سص- -ري -ع -ا إأ¤
أ÷زأئ-ر .ه-ذأ أل-ت-أاج-ي-ل سص-ي-م-ن-حني ألوقت
ألكا‘ من أجل ألتحضص Òبطريقة جيدة».
Óبقاء على أأ’لعاب
«كنت من ألرأفضص Úل إ
أأ’وŸب- -ي -ة  ‘ 2020 -ت-اري-خ-ه-ا أأ’صص-لي.
أن- -ط- -ل- -قت ‘ –ضصÒأت- -ي شص- -ه -ر ديسص -مÈ
أل-ف-ارط ب-أام-ري-ك-ا ،رف-ق-ة ›م-وعة عدأئÚ
م- -ن أŸسص- -ت- -وى أل- -ع- -ا‹ ب- -ق- -ي- -ادة أŸدرب
بÒشصاون جاكسصن ،قبل أن أتوقف بسصبب
كورونا فÒوسس .كنت مرتاحا هناك لوجود
كامل أإ’مكانات بوتÒة حصصت ÚتدريبيتÚ
يوميا ،عكسس توأجدي با÷زأئر ،ألتي تقل
ف-ي-ه-ا وسص-ائ-ل أل-ت-حضص Òب-ال-نسص-ب-ة للمسصتوى
ألعا‹».
وب -خصص -وصس ك -ي -ف -ي -ة قضص -ائ-ه فÎة أل-ع-زل
أŸن- -ز‹ بسص- -بب أل- -فÒوسس ،أف- -اد أل- -ب -ط -ل
أ÷زأئري ،أنه يوأصصل –ضصÒأته Ãفرده.
«أن-ا م-ق-ي-م ح-ال-ي-ا ب-ف-ن-دق م-ل-عب  5جويلية
(أ÷زأئر) ،حيث –صصلت على تسصريح من
وزأرة ألشصباب وألرياضصة للتدرب Ãفردي
‘ ميدأن ألسصاطو .أنا على أتصصال دأئم
Ãدرب-ي أأ’م-ري-ك-ي ،ح-يث أُع-ل-م-ه باأ’زمنة
ألتي أحرزها ‘ ألتدريبات».
وأضص-اف ،أب-ن م-دي-ن-ة ج-ي-ج-ل ،أن-ه ي-ن-ت-ظر
رزن- - -ام- - -ة أŸن- - -افسص - -ات أ÷دي - -دة أل - -ت - -ي
سصيطرحها أ’–اد ألدو‹ أ’لعاب ألقوى،
حتى يتمكن من ضصبط برنا›ه أ÷ديد:
«م- -ن أÙت- -م- -ل أن أع- -ود إأ ¤ت- -دري -ب -ات -ي
ب -أام -ري -ك -ا ‘ أل -ف-ا— م-اي-و أŸق-ب-ل .ح-ال-ي-ا
أأ’مور غ Òوأضصحة “اما».

 1٥°ا÷زائر

 1٥°وهران

 1٥°وهران

الثمن  10دج

18211

تـ ـ ـوقيـ ــ ـف Œـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأر  ﬂـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرأت
ومهأجريـ ـ ـ ـ ــن غ ــ ـ ـ ـ Òشضرعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÚ
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france prix 1

اŸدية تتجند Ÿنع انتششار
فÒوسش كورونا

وضض ـع  10ح ـ ـ ـأ’ت مشضتب ـ ـه
فيهـ ـأ ‘ أ◊جـ ـ ـر ألصضح ـ ـ ـ ـي

وضشعت اŸصشالح الصشحية باŸدية 10 ،حالت
–ت ا◊جر الصشحي ،من بينها حالتان
موجبتان بحسشب التحاليل اÈıية .هذا ما
رصشدته «الششعب» بع ÚاŸكان.
وبحسصب بيان إأعÓمي ع Èموقع ألو’ية ،فإان هؤو’ء
يخضصعون للرقابة ألطبية وألرعاية ألصصحية ،وقد ”
أتخاذ كافة ألتدأب ÒألÓزمة وتسصخ Òكل ألوسصائل
ألبشصرية وأŸادية ع Èكامل ترأب ألو’ية ’حتوأء
ألفÒوسس ومنعه من أ’نتشصار.
أكد ذأت ألبيان ،أن مصصالح ألو’ية ›ندة Ÿتابعة
ه -ذأ أل -وضص -ع بصص -ف -ة مسص -ت -م-رة ،وأ’ج-ل ذلك ودع-م-ا
للمجهودأت أŸبذولة ،تهيب بجميع أŸوأطن Úتوخي
ك- -ل أ◊ي- -ط- -ة وأ◊ذر ،وأ’ل -ت -زأم ب -احÎأم أل -ت -دأبÒ
أل-وق-ائ-ي-ة ألÓ-زم-ة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى صص-ح-ت-ه-م وت-ف-ادي
أنتشصار ألعدوى ‘ مثل هكذأ ظروف صصحية خطÒة.

اŸدية :علي ملياÊ

Óمن
اŸديرية العامــــــــة ل أ
لششــــارة
الوطني بلغة ا إ

تعزيز أ◊ملة ألتوعوية
Ÿوأجه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ألوبـ ـ ـ ـ ـ ـأء

«الششعب»  ‘ -اإطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ،و‘ سشياق العمليات اŸتواصشلة الهادفة
لصشد انتششار ظاهرة الإŒار باıدرات ببÓدنا“ ،كنت مفرزة مششÎكة للجيشش الوطني
الششعبي ،بالتنسشيق مع مصشالح ا÷مارك بالنعامة ،بالناحية العسشكرية الثانية ،يوم  24مارسش
 ،2020من توقيف ثÓثة (Œ )03ار ﬂدرات وحجز كمية كبÒة من الكيف اŸعالج تقدر
بـ( )611كيلوغرام.
‘ سص- -ي- -اق م- -تصص- -ل ،أوق- -فت م- -ف -رزة ﬂدرأت ب- -ح -وزت -ه -م ( )8076ق -رصص -ا للتهريب.
للجيشس ،بالتنسصيق مع عناصصر ألدرك مهلوسصا.
فيما أوقف عناصصر ألدرك ألوطني،
بسص- -ط- -ي- -ف ،ب- -ال -ن -اح -ي -ة أل -عسص -ك -ري -ة م - -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ،أوق- -فت م- -ف- -رزة ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع مصص-ال-ح أ’أم-ن ألوطني
أÿامسصة ،ثمانية (Œ )08ار ﬂدرأت للجيشس خÓل عمليات متفرقة بكل ب-اأدرأر ،ب-ال-ن-اح-ي-ة أل-عسص-ك-ري-ة ألثالثة،
وضص -ب -طت ( )85290ق -رصص -ا م -ه-ل-وسص-ا من جانت بالناحية ألعسصكرية ألرأبعة ث Ó- -ث - -ة ( )03أشص- - -خ - -اصس وح - -ج - -زوأ
و أربع ( )04مركبات ومبلغا ماليا قدره و“Ôأسصت ب- -ال- -ن- -اح- -ي- -ة أل -عسص -ك -ري -ة ( )114،9طنا من أŸوأد ألغذأئية .كما
( )04مÓي Òسصنتيم ‘ .ح Úأوقفت ألسص -ادسص-ة )223( ،شص -خصص -ا وح -ج-زت ” ت- -وق- -ي- -ف سص- -ب- -ع -ة وعشص -ري -ن ()27
مفارز أخرى للجيشس ألوطني ألشصعبي ،خ -مسص -ة ثÓ-ث )35( Úم-ول-دأ ك-ه-رب-ائيا م -ه -اج -رأ غ Òشص -رع -ي م-ن ج-نسص-ي-ات
بكل من ألطارف وقسصنطينة بالناحية وأإحدى وعشصرين ( )21مطرقة ضصغط ﬂت -ل -ف -ة ب -ع Úأم -ي -ن -اسس ب -ال -ن -اح -ي-ة
ألعسصكرية أÿامسصة ،ثمانية (Œ )08ار و( )1600ل Îم- - -ن أل- - -وق- - -ود أŸوج- - -ه ألعسصكرية ألرأبعة.

أأزيـ ـد م ـن  60ت ـدخ Óللحمأيـ ـة أŸدنيـ ـة بألعأصضمـ ـة
لو’ية للجزأئر ،خÓل أول يوم من أ◊جر
ألصصحي أ÷زئي بالعاصصمة ،نفذت  63تدخÓ
م-ت-ع-ل-ق-ا ب-إاسص-ع-اف وإأجÓ-ء أŸوأطن ،ÚمشصÒأ
إأ ¤أنه « ⁄تسصجل أي حالة وفاة خÓل هذه
ألتدخÓت».
وأضص- -اف أÓŸزم ب- -ن خ -ل -ف أل -ل -ه ،أن أغ -لب
أŸسصعف Úيعانون من أمرأضس ألربو وألسصكري
وأرتفاع ضصغط ألدم .وأكد ذأت أŸسصؤوول ،أن
أ◊ماية أŸدنية سصخرت كل ألوسصائل ألبشصرية
وأŸادي-ة ل-ن-ق-ل أŸسصَ-ع-ف Úإأ ¤أŸسص-تشص-ف-ي-ات
للتكفل بهم.

انضشم اإ ¤قائمة النجوم الرياضشيÚ

فيدرر يتÈع Ãليون فرنك سضويسضري للعأئÓت أŸتضضررة من ألوبأء

ق -رر ’عب أل -ت -نسس ألشص -ه Òروج -ي -ه ف -ي -درر،
ألتÈع Ãليون فرنك سصويسصري ( 1.02مليون
دو’ر) ل- -ل- -ع- -ائÓ- -ت أŸتضص -ررة م -ن ج -ائ -ح -ة
فÒوسس ك- -ورون- -ا ‘ ب Ó-ده .وك -تب أŸصص -ن -ف
أأ’ول عاŸيا سصابقا ‘ ،حسصابه على توي،Î
أمسس أأ’رب- -ع -اء« :ه -ذه أوق -ات صص -ع -ب -ة ع -ل -ى
أ÷ميع و’ يجب أن نÎك أي شصخصس وحده.
(زوج -ت -ي) مÒك -ا وأن -ا ق -ررن -ا أل -تÈع Ãل-ي-ون
فرنك سصويسصري أ’ك ÌألعائÓت أŸتضصررة ‘
سص - -ويسص- -رأ» .وأضص- -اف صص- -احب  20ل -ق-ب-ا ‘
ألبطو’ت أأ’ربع ألكÈى« :مسصاهمتنا ›رد
بدأية .نتمنى من أآ’خرين تقد ËأŸسصاعدة

ألعدد

 14°ا÷زائر

‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة

‘ اأول يوم من ا◊جر الصشحي ا÷زئي

سشجلت مصشالح ا◊ماية اŸدنية لولية
ا÷زائر ‘ ،أاول يوم للحجر الصشحي
ا÷زئي اŸقرر بالعاصشمة ‘ ،إاطار
لجراءات السشتعجالية لحتواء
ا إ
جائحة فÒوسش كورونا اŸسشتجد ،أازيد
من  60تدخ Óمتعلقا بإاجÓء وإاسشعاف
اŸواطن ،Úبحسشب ما أافاد به ،أامسش
لعÓم لدى
لربعاء ،اŸكلف با إ
ا أ
اŸديرية اÙلية لذات السشلك.
أوضصح أÓŸزم أأ’ول خالد بن خلف ألله‘ ،
تصصريح لـ/وأج ،أن مصصالح أ◊ماية أŸدنية

الفجر0٥.1٥ ................:
الششروق06.42 ..............:
الظهر12.٥4.................:
العصشر16.2٥ ................:
المغرب1٩.0٩ ...............:
العششـاء20.28..................:

للمزيد من ألعائÓت أÙتاجة .معا نسصتطيع
أج -ت-ي-از أأ’زم-ة» .ب -خ -رج -ت -ه ه -ذه ،أنضص-م
ألسص - -ويسص - -ري إأ ¤ق - -ائ- -م- -ة ‚وم أل- -ري- -اضص- -ة
أŸتÈع Úب- -اأ’م- -وأل ب- -ع- -د ت -فشص -ي ج -ائ -ح -ة
ك -ورون -ا ،ح -يث ك -ان ل -ي -ون -ي-ل م-يسص-ي م-ه-اج-م
برشصلونة وجوزيب غوأرديو’ مدرب مانشصسصÎ
سصيتي قد تÈعا Ãليون يورو ( 1.08مليون
دو’ر) لكل منهما لتقد Ëمسصاعدأت طبية
Ÿك-اف-ح-ة أل-فÒوسس .م -ن ج -ه -ت -ه ،أشصÎك
ك-ريسص-ت-ي-ان-و رون-ال-دو م-ه-اج-م ج-وفنتوسس ،مع
وكيل أعماله جورج منديز ‘ ،ألتÈع بأاجهزة
طبية Ÿسصتشصفيات ‘ بلده ألÈتغال.

كأريكأت /ÒعنÎ

Óمن ألوطني
«الششعب» -عززت أŸديرية ألعامة ل أ
ع ÈأŸوقع ألرسصمي ،وصصفحتيها على ألفايسصبوك
وتوي ،Îبرنا›ها أإ’عÓمي ألوطني Ÿوأجهة أنتشصار
وباء كورونا ( ،)19COVID-بتوجيه رسصائل توعية
بلغة أإ’شصارة من خطر ألفÒوسس ،قصصد ألتوأصصل مع
أك Èع - -دد م - -ن أŸوأط - -ن ،Úم- -وج- -ه- -ة ع- -ل- -ى وج- -ه
أÿصص -وصس ل -ف -ائ -دة ف -ئ -ة ألصص-م وأل-ب-ك-م ،وت-ع-ري-ف-ه-م
باإ’جرأءأت أ’حÎأزية ألوأجب أتخاذها للحد من
أنتشصار هذأ ألوباء.
ألرسصالة أإ’عÓمية تتمثل ‘ ومضصة تخاطب فئة
ألصصم وألبكم ،من إأ‚از مصصالح أ’تصصال وألصصحافة
وشصارك فيها عنصصر من مصصالح أ’سصتقبال بأامن و’ية
جيجل ،كان ‡ن أسصتفادوأ من تكوين تخصصصصي ‘
›ال ألتوأصصل بلغة أإ’شصارة.
Áكن أإ’طÓع على ألومضصة ع ÈأŸوقع ألرسصمي
Óم-ن أل-وط-ن-ي ،وصص-فحتيها على
ل-ل-م-دي-ري-ة أل-ع-ام-ة ل -أ
ألفايسصبوك وتوي.Î

