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جثامنُي أبناِء اجلالّيِة باخَلارج مهّددٌة باحَلرق توقًيا من »كورونا« 

ما بعَد ُكورونــا

د. الّسعيد بوطاجيـــن 	15

ي عرَفته   املشهُد الَعام الذِّ
اجلزائُر خالَل الِعقَدين 
األِخيَرين، وما َقبَلُهما، 

ن يف »ِغينيس«  يستحقُّ أن ُيدَوّ
لألرقاِم الِقياسّية؛ ألّنُه جتاوَز 

ياراِت الَعبثّيِة وَفلسفِتها.  كلَّ التَّ
مالييُر الُدوالراِت ذهبْت 

هباًء يف ِسياقاٍت تاريخّية 
وصيفاِت؛ أّي ما  تتجاوُز كلَّ التَّ
يكِفي لبَناء ثالَثة طوابَق من 
اجَلزائر، حسَب بعِض الَعارفني 

بالّشأِن االقتصادي!

َموتى الُمغتربين.. َجثاميٌن معلَقة!َموتى الُمغتربين.. َجثاميٌن معلَقة!
شعابنـــــة: احللُّ يف وضِع اجَلثامني فيما ُيشِبه الّتابوت اإلسمنِتي 

16
ِملّف تركيِب الّسيارات

15 سنــًة حبًســـا 
نافًذا في حق أويحيى 
و12 سنــة لســالل

16

الُبليــدة.. شــوارٌع بــال حركـة والّسكــون سّيـٌد
 حتولت والية البليدة، وأغلب بلدياتها 

الـ 25، إلى ما يشبه مدينة األشباح، 
حيث خلت املدينة بالكامل من حركة 

املواطنني واملركبات، فيما انتشرت 
احلواجز األمنية يف مداخلها الكبرى 

عبر الطريق السريع يف شطره الرابط 
بني بلدية بئر توتة بالعاصمة وبلدية 
بوفاريك يف البليدة، وبلدية بومدفع 

يف والية عني الدفلى  باجتاه بلدية 
وادي جر، وعبر الطريق الوطني رقم 

واحد يف شطره الرابط بني والية املدية 
وبلدية الشفة، والطريق الوالئي رقم 

29 يف شطره الرابط بني بلدية خميس 
اخلشنة بوالية بومرداس ببلدية 

مفتاح. هذا، ناهيك عن غلق املنافذ 
املؤدية إلى قلب مدينة الورود.

04

04
املسيلة

العزلـة والَمؤونة.. 
وُكورونـا تفاِقــُم 
معاناَة مناِطق الّظـل 

08
األغواط 

حجـُز 200 قنطــاٍر 
من الَمواد االستهالكّية 
الموّجهـِة لالحتكـار 

09
ورقلة

ُمواطنون َيستِخّفون 
بَفيروِس كورونا 

حي مَبدينة الورود  أّيام احَلجر الصِّ أولى 

أّيد مجلس قضاء اجلزائر العاصمة، 
أمس األربعاء، األحكام الصادرة يف حق 

الوزرين األّولني األسبقني أحمد أويحيى 
وعبد املالك سالل، حيث حكم على 

أويحيى بــ 15 سنة حبًسا نافًذا و12 سنة 
حبًسا نافًذا على سالل،  يف قضيتي 

مصانع تركيب السيارات والتمويل اخلفي 
للحملة االنتخابية للرئيس السابق عبد 

العزيز بوتفليقة.

 اجلزائُر حُتصي 302 إصابة بكورونا و21 وفاًة

 تسجيـُل 38 إصابًة جديدة 
مؤكـدة وحالتــي وفــاة

أعلنت وزارة الصحة 
والسكان وإصالح 

املستشفيات، أمس 
األربعاء، ارتفاع عدد 

اإلصابات بفيروس 
»كورونا« إلى 302 

حالة، بعد تسجيل 
38 حالة جديدة.

 وأكد الناطق 
الرسمي للجنة متابعة ورصد وباء »كورونا«، الدكتور جمال فورار، 

تسجيل وفاتني جديدتني، األولى لشخص من والية تيبازة يبلغ من 
العمر 42 سنة والثانية تتعلق بامرأة من والية قسنطينة تبلغ من 
العمر 58 سنة جاءت من فرنسا يف 14 مارس اجلارين ليرتفع عدد 

الوفيات إلى 21 حالة منها 8 وفيات بوالية البليدة.

قاسم عبد القـــادر: 
ل أّي  ـِ لم نستقبـ

ُجثمـاٍن جلــزائرّي 
بكورونــا  ُأصيــــَب 

املتوفيـن  مصيــر  بولعســـل: 
بكورونا الدفُن أو احَلرق

03
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أخبار السياسة
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أحمد بوكليوة

يف  درار،  فوزي  باستور  ملعهد  العام  املدير  كشف 
التي  احلاالت  عدد  أن  أمس،  به  تصريحأدلى 
كورونا  فيروس  عن  الكشف  لتحاليل  خضعت 
منذ ظهور هذا الوباء داخل التراب الوطني بلغت 
اإلصابات  عدد  أن  إلى  مشيرا  حالة،   2500
معتبرا  حالة،   264 بلغت  اآلن  حتى  املؤكدة 
التي خضعت  احلاالت  بعدد  مقارنة  ضئيلة  أنها 
للتحاليل. ويف هذا السياق، أكد درار بخصوص 
ملحقات املخبر املرجعي للكشف عن الفيروسات 
أن ملحقة وهران شرعت يف عملها  باستور  ملعهد 
هذا األسبوع، يف حني ستدخل كٌل من ملحقة 

ابتداء  اخلدمة  حيز  وورقلة  وزوو  وتيزي  قسنطينة 
عنه  كشف  ما  وحسب  القادم.  األسبوع  من 
املتحدث، فإن النتائج العلمية ملعهد باستور أثبتت 
أن ساللة الفيروس املنتشر يف اجلزائر مطابقة لتلك 
الذي  الوباء  أن  موضحا  بفرنسا،  ظهرت  التي 
املعهد  وأن  فرنسا،  من  انتقل  الوطن  داخل  ظهر 
العالم  يف  اجلارية  التطورات  كل  كثب  عن  يتابع 
حول انتشار الوباء، للكشف عن سالالت أخرى 
للفيروس بهدف اتخاذ إجراءات ناجعة للتصدي 

للوضع.
تطبيق  إجراءات  بخصوص  درار  فوزي  وأوضح 
تساهم  أنها  املناطق  بعض  على  الصحي  احلجر 
أنها  كما  كورونا،  وباء  انتشار  من  التخفيض  يف 

يف  جديدة  طرق  انتهاج  يف  باستور  معهد  تساعد 
الكشف عن الفيروس وتركيزه على احلاالت التي 

تظهر لديها أعراض.
وعّبر درار، من جهته، عن أسفه جراء اإلشاعات 
التي تستهدف املعهد، السيما ما تعلق ببروتوكول 
الكشف عن الفيروس، مفندا كل النتائج السلبية 
اخلاطئة التي تروج لها بعض األوساط، قائال »إن 
معهد باستور يعد مركزا مرجعيا للمنظمة األممية، 
يقوم بتحيني معلوماته بصفة مستمرة وعن طريق 
الندوات العاملية عن بعد، ويتابع ويطبق تعليماتها 
أن  مبرزا  امليدان«،  يف  احلاصلة  التطورات  وفق 
التقنية املطبقة باملعهد تخضع للتوصيات العاملية.

عرف سعر سلة خامات »أوبك« حتسنا مقارنة مبا 
كان عليه يف بداية األسبوع اجلاري، حيث ارتفع 
إلى26.53 دوالرا يوم الثالثاء، حسب البيانات 
التي أوردتها املنظمة على موقعها اإللكتروني يوم 

األربعاء.
بداية  يف  سجل  قد  اخلامات  هذه  سعر  كان  و 
بلغ  حيث  محسوسا  انخفاضا  اجلاري  األسبوع 
72،24 دوالرا، حسب املصدر ذاته. وتضم سلة 
خامات أوبك« التي تعد مرجعا يف قياس مستوى 
اجلزائري،  صحاري  خام  وهي  نوعا   14 اإلنتاج 
واخلام العربي اخلفيف السعودي، وخام التصدير 
واإليراني  اإلماراتي،  مربان  وخام  الكويتي، 
السدر  وخام  العراقي،  اخلفيف  والبصرة  الثقيل، 
ميرايات  وخام  النيجيري،  بوني  وخام  الليبي، 
الفنزويلي، وجيرا سول االنغولي، ورابي اخلفيف 
لغينيا  وزافيرو  اإلكوادوري،  وأورينت  الغابوني، 

االستوائية، وجينو الكونغولي.

جلسة  أنهى  قد  ماي  تسليم  برنت  خام  وكان 
الثالثاء عند 15،27 دوالرا بلندن بارتفاع 4،0 
ارتفع  حني،  يف  االثنني.  بإغالق  مقارنة  باملائة 
إلى  ليصل  باملائة   8،2 بـ  األمريكي  الوسيط 
01،24 دوالرا. وجاء هذا التحسن يف ظل ترقب 
املتحدة  الواليات  يف  االقتصادي  النشاط  عودة 
يف  ارتفاع  مبثابة  البعض  يراه  والذي  األمريكية 
الرئيس  تصريح  بعد  وذلك  النفط،  على  الطلب 
إطالة  من  حذر  حيث  ترامب  دونالد  األمريكي 

مدة احلجر بسبب وباء كورونا.
دوالرا   30 عتبة  حتت  األسعار  تبقى  لكن،  و 
االقتصاد  على  كورونا  وباء  تداعيات  بسبب 
عما  فضال  النفط  على  الطلب  وبالتالي  العاملي، 
فشل  بعد  بدأت  التي  األسعار  حرب  خلفته 
اتفاق  إلى  بالتوصل  وحلفائها  »أوبك«  منظمة 
إلى  هذا،  لإلنتاج.  جديد  خفض  بخصوص 
من  بداية  اإلنتاج  تسقيف  احترام  عدم  جانب 

شهر أفريل املقبل وهو ما أدى إلى انخفاض بنسبة 
50 باملائة لألسعار يف مارس مقارنة بتلك املسجلة 
يف سهر جانفي املاضي، علما أن االتفاق احلالي 
املتعلق بخفض اإلنتاج بـ 7،1 مليون برميل يف 

اليوم ينتهي يف 31 مارس.
الثالثاء  نبه،  قد  الدولي  النقد  صندوق  وكان 
املنصرم، حول تداعيات وضعية سوق النفط على 
حيث  إفريفيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
جهاد  الدولية،  الهيئة  لهذه  اجلهوي  املدير  صرح 
انخفاضا  املنطقة  تعرف  أن  احملتمل  من  أنه  عزور 

محسوسا يف النمو هذا العام.
للطاقة  العاملية  والوكالة  »أوبك«  منظمة  وكانت 
كورونا  وباء  تداعيات  من  قبل  من  حذرتت  قد 
من  عنه  ينجر  أن  ميكن  وما  النفط،  أسواق  على 
يف  الدول  اقتصاد  على  واجتماعية  اقتصادية  أثار 

طريق النمو خاصة الضعيفة منها.
)و.أ.ج(

إنذار  جرس  مبثابة  بأنه  القرار  هذا  واصفا   
أشرف  الذي  اجلمهورية  رئيس  طرف  من 
األعلى  املجلس  اجتماع  على  بدوره 
درجة  يرفع  قرار  أنه  إلى  مشيرا  لألمن، 
اليقظة جلميع مؤسسات الدولة ومصاحلها، 
املواطنني،  سالمة  على  احلفاظ  أجل  من 
وحسبه هي رسالة تذكيرية للمواطن للقيام 

مبسؤولياته.
مجهودات  الوهاب  عبد  برتيمة  وثمن 
مجابهة  إطار  يف  العليا  السلطات 
العليا  السلطات  »إن  قائال  )كوفيد19-(، 
تطور  مع  وتنسجم  تتفق  قرارات  اتخذت 
توسيع  من  انطالقا  الفيروس  هذا  انتشار 
خاليا اليقظة على مستوى الواليات،وضم 
للواليات وتوسيعها  األمنية  اخلاليا  هذه 
ويف   .« الواليات  يف  الصحة  مدراء  إلى 
عن  املركزي  املدير  عبر  ذاته،  السياق 

على  مؤكدا  الظرف،  هذا  صعوبة  مدى 
لرفع  الوطنية  القوى  كل  إلى  يحتاج  أنه 
املبذولة  املجهودات  من  انطالقا  املعنويات 
وأعوان  الطبيني  وشبه  األطباء  طرف  من 
احلماية املدنية وأعوان األمن وأعوان الدولة 
اإلجراءات  وتطبيق  أمن  على  تسهر  التي 
الصحة  وزارة  لتوجيهات  تبعا  الوقائية 

ومجلس األطباء.
من  كال  برتيمة  دعا  أخرى،  جهة  ومن 
تكثيف  إلى  املدني  واملجتمع  اجلمعيات 
املجهودات ونشر التوعية على أوسع نطاق، 
من أجل جتاوز هذه اجلائحة، مشددا على 
ضرورة االلتزام بالتدابير الوقائية من طرف 
على  الراهن  الوضع  وأخذ  املواطنني، 

محمل اجلد.
أحمد بوكليوة

معهد باستور ُيحيِّ معلوماته باستمرار 

2500 حالــة خضَعت لتحاليـِل 
الَكشف عـن فيروس كورونا 

بحسب بيانات املنظمة 
سعُر خاماِت »أوبك« يرتفع إلى 26.53 دوالرا للبرميل

كشف املدير العام ملعهد باستور عن إخضاع 2500 حالة اشُتِبه يف إصابتها بفيروس كورونا لتحاليل 
الكشف عن الفيروس، منذ ظهوره داخل التراب الوطني، باإلضافة إلى فتح ملحقات تابعة ملعهد باستور 

يف كل من مدينة وهران وقسنطينة وتيزي وزوو، وورقلة لتخفيف الضغط عن املعهد املوجود على مستوى 
اجلزائر العاصمة.

تخصيُص 100 مليوِن دوالر مُلجابهة الَوباء

عبد الوهاب برتيمة: الوباُء 
يحتاج تفِعيل جهاِز الّيقظة 

دان  عــدل ولوبيجيــي ُتمــدِّ
ار  مستحقـــات اإليجـــَ

أعلمت وزارة السكن والعمران واملدينة شاغلي سكنات البيع باإليجار عدل والسكنات العمومية 
اإليجارية ) OPGI(، عن متديد مستحقات اإليجار واألعباء، ملدة شهر عن املوعد املعتاد.

وحسب وزارة السكن، يأتي هذا اإلجراء يف إطار التدابير املتخذة للحد من انتشار وباء “كورونا”. 
كما ميكن الغرض من اإلجراء الذي اتخدته وزارة السكن، يف التقليص من تنقل األشخاص 

وتفادي االكتظاظ يف الوكاالت البنكية ومكاتب الدفع.
ق.و

قسنطينة

ملحقُة باستور تدخُل خّيَز الخدمة 
كشف صبيحة، أمس، مدير الصحة بالنيابة عديل دعاس عن دخول ملحقة باستور حيز اخلدمة 
أمس األربعاء، وذلك على مستوى املخبر البيوتكنولوجي بجامعة قسنطينة 2، وهو ما سيخفف 

الضغط على معهد باستور باجلزائر العاصمة.
معهد  من  خبير  بحضور  جتريبها  مت  والتقنية،  الطبية  اآلالت  بأحدث  املخبر  تزويد  مت  وقد  هذا، 
األشخاص  عينات  حتليل  يف  اليوم  شرعت  عالية،  وكفاءات  طبي  طاقم  عليها  ويشرف  باستور 
املشتبه يف إصابتهم بفيروس كورونا بقسنطينة، على أن يتم استقبال عينات املدن الشرقية تباعا.
خديجة بن دالي

غرة شعبان الّيوم 

َترّقـــب هـــالِل َرمضاـن يـوَم 
23 أفريـــــل المقبــل 

 1440 شعبان  شهر  غرة  أن  أمس،  أصدرته  بيان  يف  واألوقاف،  الدينية  الشؤون  وزارة  أعلنت 
هـجري ستكون اليوم اخلميس، فيما ستكون ليلة ترقب هالل شهر رمضان يوم 23 أبريل القادم.

وأوضح املصدر ذاته أنه »نظرا لعدم ثبوت الرؤية الشرعية لهالل شهر شعبان 1441 هـجري ليوم 
الثالثاء 29 من شهر رجب 1441 هـجري املوافق لـ 24 مارس 2020 ميالدي يف كل ربوع 
التي  االستثنائية  الظروف  مع  متاشيا  املتاح،  األدنى  حدها  يف  املختصة  اللجان  حسب  الوطن، 
تعيشها البالد وموافقة للمقتضيات العلمية«، فإن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف تعلن أن غرة 

شهر شعبان ستكون يوم اخلميس 26 مارس 2020«.
وأضافت الوزارة أن ليلة الشك لترقب هالل شهر رمضان املعظم لهذا العام ستكون »يوم اخلميس 

29 شعبان 1441 هـ املوافق لـ 23 أبريل 2020 م«.
ق.و متيمون

إصابُة عامٍل بمركز الُتراث 
الثَّقافي الَمبني بالطين بكورونا

تأكدت إصابة عامل مبركز الُتراث الثَّقايف املَبني بالطني باملقاطعة اإلدارية بتيميمون، وهذا بعد 
وصول نتائج التحاليل اخلاصة به من معهد باستور. املعني ينحدر من والية تيزي وزو، وحسب 
بيان أصدره رئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية تيميمون ينبه به الساكنة إلى ضرورة اتخاذ 
كافة التدابير والوقاية من هذا الوباء. الذي ينتشر بسرعة داعيا كل من اتصل باملصاب إلى التقدم 
االستشفائية  املؤسسة  إلى  بنفسه  تقدم  قد  كان  املصاب  أن  بالذكر  جدير  الصحية.  للمصالح 

بتيميمون بعد ظهور األعراض عليه ليتم حجره فيها إلى أن تأكدت إصابته.
عبداهلل مجبري

كشف، أمس، برتيمة عبد الوهاب املدير املركزي بوزارة الداخلية 
واجلماعات احمللية لإلذاعة الوطنية، أن اجتماع املجلس األعلى لألمن، 

الذي انعقد األحد الفارط خلص إلى مجموعة من القرارات أهمها 
ضخ 100 مليون دوالر للتمكني من استيراد املواد الصيدالنية وكل 

املستلزمات ملواجهة فيروس كورونا.

 سطيف
َمناجيــر فريـِق َشبـاب بــئر العـَرش ُمصـاب بكورونــا
 كشف مناجير فريق شباب بئر العرش الواقعة شرقي والية سطيف، جمال جاب اهلل البالغ من العمر 35 سنة، عبر صفحته بالفايس بوك أن نتائج 
التحاليل التي أجراها كانت موجبة، وأكدت إصابته بفيروس كورونا، وقد طلبت اجلهات املعنية من أي شخص احتك باملعني التقرب من املصالح 
االستشفائية ألخذ عينة من دمه، يف حني طمأن املصاب أنه يتماثل للشفاء وأنه لم يلتق أي شخص بعد عودته إلى أرض الوطن األسبوع املنصرم.

آسيا.ع
سونطراك

يطـرة خ بحاسي مسعود تحَت السَّ تســّرُب الغاز ِببئر الضَّ
وقع حادث دون خطورة لم يتسبب يف أي خسائر بشرية الثالثاء املنقضي، بسبب تسرب الغاز على مستوى بئر لضخ الغاز واقع بحاسي مسعود )والية 

ورقلة(، ومت التحكم سريعا يف الوضع، حسب ما أكدته الشركة العمومية سوناطراك يف بيان لها.
و أوضحت الشركة أنه "قبل الشروع يف األشغال الروتينية على مستوى هذا البئر لضخ الغاز )ام دي 244( الواقع على بعد 15 كلم جنوبي مدينة حاسي 

مسعود، عاينت فرق التدخل العملياتية لسوناطراك تسربا للغاز والذي أدى الى اشتعال النار فيما بعد".
وأضافت الشركة الوطنية للمحروقات أنه مت اتخاذ "جميع الترتيبات التقنية واألمنية املتعلقة بهذا النوع من احلوادث، قصد التحكم يف الوضع"، كما أنه لم 

يتم تسجيل أي خسائر بشرية.
)و.أ.ج(
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جثامين أبناء الجالية الوطنية بالخارج مهددة بالحرق توقًيا من »كورونا«:

استعــادة جثاميــن الجزائرييـن 
المغتربيــن.. معاناة تبحـث عن حـّل

تعيش الجزائرية الجزائرية في الخارج 
وخاصة في أوروبا، هذه األيام، حالة من 
القلق والترقب إزاء مشروع قرار يتيح 
للحكومات األوروبية كفرنسا، إيطاليا، 

بريطانيا وإسبانيا إحراق جثامين الوفيات بسبب 
فيروس »كورونا«.فقد ُعرض على البرلمان 
البريطاني مشروع قرار يتضمن بندا يسمح 
للحكومة بإحراق الجثامين في إطار التدابير 
المتخذة لمنع انتشار »كورونا« في البالد.

عّمــــار قـــردود
البريطانية القى  احلكومة  قرار  مشروع  أن  رغم  و 
رفضًا واسعًا يف البالد من قبل املسلمني واليهود، 

لكونه يتعارض مع تعاليمهم الدينية،إال أنه أثار 
الرعب يف أوساط اجلزائريني املقيمني ببريطانيا.
»احترام  على  يؤكد  القرار  مشروع  أن  العلم  مع 

اجلثمان«،  حرق  بخصوص  الشخصي  اخليار 
تطلبت  حال  يف  إحراقه  على  أيضًا  ينص  لكنه 

احلاجة ذلك.

اجلزائرية  للكفاءات  الدولية  الرابطة  رئيس  كشف 
يف اخلارج، محمد بن خروفة، يف تصريح لــ«أخبار 
تعاني منذ  أن اجلالية اجلزائرية يف اخلارج  الوطن«ن 
عقود من عبء التكاليف املالية جراء نقل اجلثامني 
إلى أرض الوطن، رغم استفادة األشخاص املعوزين 
نقل  من  اخلارج  يف  اجلزائرية  اجلالية  أعضاء  من 
من  تام  وبتكفل  مجاًنا  الوطن  أرض  إلى  اجلثامني 
طرف الدولة، وذلك منذ نهاية 2017، إال أن أفراد 
تدخل  من  بد  وال  كاف  غير  ذلك  يعتبرون  اجلالية 
جعلتهم  التي  الظروف  هذه  مثل  يف  خاصة  الدولة 

يدفعون تكاليف كبيرة.
بــ  الواحد  اجلثمان  نقل  تكلفة  خروفة  بن  قّدر  و 
3100 أورو أو ما ُيعادل الـ72 مليون سنتيم، ُتضاف 
إليها 250 أورو أو ما ُيعادل 5 ماليني سنتيم عن كل 

يوم تأخر يف نقل اجلثمان إلى اجلزائر.
جثامين جزائريي أوروبا مهددة بالحرق توقًيا 

من »كورونا«
و عن احتمال تعرض جثامني اجلزائريني إلى احلرق 
يف حال عدم اإلسراع يف نقلها إلى أرض الوطن أو 
باملقبرة،  مكان  اجلنازة وحجز  تكاليف  تسديد  عدم 

أن  خروفة  بن  ببريطانيا،أوضح  احلال  هو  مثلما 
توفوا  للذين  بالنسبة  وارد جًدا خاصة  ذلك حتمال 
بسبب »كورونا«،حيث إن احلكومة اجلزائرية ترفض 
ما  فعل  األوروبية من حقها  واحلكومات  استقبالهم 
تراه مناسًبا توقًيا من الوباء.و أكد على بذله اجلهود 
املنظمات  مع  بالتنسيق  ذلك  دون حدوث  للحيلولة 
اإلسالمية يف أوروبا كاملجلس اإلسالمي يف بريطانيا 
واملجلس اإلسالمي يف فرنسا. يذكر أن محدثنا دعا 
يف  الدينية  التقاليد  احترام  إلى  الفرنسية  احلكومة 
تشييع اجلثامني.                    عّمــــار قـــردود

اجلالية  عن  البرملاني  والنائب  اإلعالمي  كشف 
تصريح  شعابنة،يف  سمير  بفرنسا،  اجلزائرية 
ملشكلة  حلول   3 اقترح  أنه  الوطن«،  لـــ«أخبار 
أصحابها  مات  والتي  بفرنسا  اجلزائريني  جثامني 
داخل  اجلثامني  ترك  أواًل  »كورونا«؛  وباء  بسبب 
مصلحة حفظ اجلثث باملستشفيات الفرنسية بالرغم 
من أن هذا احلل أو االقتراح ُمكلف مالًيا، ألنه يف 
فرنسا كل شيء يتم مبقابل مالي وليس هناك خدمة 
هناك  إن  وقال  اإلنسانية.  سبيل  يف  أو  مجانية 
فعل  بإمكانهم  مادًيا  املقتدرين  اجلزائريني  بعض 
وتتعلق  أخرى  مبشكلة  سيصطدمون  لكنهم  ذلك، 
حفظ  مصلحة  يف  بالبقاء  للجثمان  املسموحة  باملدة 
اجلثث، والتي ُتقدر ما بني 4 أو 5 أيام فقط والكفيلة 
اإلجراءات  جميع  بترتيب  امليت  ألهل  بالسماح 

سيكونون  أنهم  يعني  ما  بالسفر،  اخلاصة  اإلدارية 
ورمبا  املستشفى  من  اجلثمان  إخراج  على  مرغمني 
متاطلهم  عليهم يف حال  مالية  غرامات  سيتم فرض 

يف إخراج اجلثة.
يف  فيتمثل  شعابنة،  بحسب  الثاني-  االقتراح  أما 
وضع اجلثامني فيما يشبه التابوت اإلسمنتي، حيث 
يف أوروبا ويف فرنسا حتديًدا تتكفل البلديات بتسيير 
إسمنتية  توابيت  أو  مؤقتة  قبور  بإنشاء  تقوم  املقابر، 
أمورهم  بترتيب  امليت  ألهل  تسمح  املقابر  داخل 
للمشاهير  يحدث  ما  مثل  الدفن  عملية  وحتضير 
 6 إلى  أيام   6 من  متتد  واملدة  للطقوس  وفًقا  مثاًل، 
حافظة  مواد  من  مصنوع  التابوت  إن  أشهر،حيث 
للجثة من التحلل والتعفن، ومزود بآلة للتهوية ومنع 

اجلراثيم ونفاذ الرائحة.

و احلل الثالث، وفًقا لشعابنة، فهو دفن اجلثث يف 
املقابر الفرنسية بشكل مؤقت إلى حني انتهاء أزمة 
»كورونا« العاملية وإعادة إخراج اجلثة أو الرفاة- مثلما 
إلى  وإرسالها  الشهداء-  جثث  مع  األمر  يتم  كان 

أرض الوطن لدفنها مجدًدا.
جثامني  فقط  يخص  اإلشكال  بأن  شعابنة  أفاد  و 
فيما  أما  »كورونا«.  بسبب  توفوا  الذين  اجلزائريني 
يخص بقية املتوفني ألسباب أخرى، فإن عملية نقل 
جثامينهم من اخلارج إلى أرض الوطن تسير بشكل 
عادي.  وأشار إلى أنه قد مت نقل 23 جثة جلزائرين 
الدولي وذلك  بومدين  باريس نحو مطار هواري  من 
أنه  شعابنة  أوضح  املاضية.و  الثالثة  األيام  خالل 
يتم نقل 8 آالف جثمان جلزائريني من فرنسا سنوًيا.
عّمــــار قـــردود

جثامني  بإستقبال  املكلف  قال  جهته،  من 
اجلزائريني القادمني من اخلارج مبطار هواري بومدين 
لــ«أخبار  تصريح  القادر،يف  عبد  الدولي،قاسم 
جثمان  أي  دخول  اآلن  حتى  يتم  لم  إنه  الوطن« 
اخلارجن  فيروس »كورونا« يف  جلزائري مات بسبب 

أرض  إلى  بالدخول  لها  املسموح  اجلثامني  وأن 
ألسباب  ماتوا  الذين  باجلزائريني  تتعلق  الوطن 
اجلوي  النقل  حركة  تعطيل  وبسبب  طبيعية،حيث 
عاملًيا للمسافرين يتم جتميع جميع اجلثامني من كل 
املدن الفرنسية والدول األوروبية مبطار أورلي بباريس 

ونقلهم يف طائرات شحن البضائع مباشرة إلى مطار 
وزارة  أن  قاسم  أوضح  الدولي.و  بومدين  هواري 
اجلزائريني  لنقل جثامني  الترخيص  رفضت  الصحة 

املتوفني بسبب »كورونا« إلى البالد.
عّمــــار قـــردود

عن  الكشف  رفض  اخلارجية  بوزارة  مسؤول 
احلكومة  أن  الوطن«  لــ«أخبار  أوضح  هويته، 
عن  املترتبة  املالية  التكاليف  بكل  ستتكفل 
تأخير نقل جثامني اجلزائريني »املعوزين« فقط، 
سواء الذين ماتوا بفيروس »كورونا« أو ألسباب 
أرض  إلى  ونقلها  أخرى  أمراض  أو  طبيعية 
أهاليهم  تكلف  قد  والتي  اخلارج  من  الوطن 
أمواال إضافية بسبب الوضع يف العالم وتعطيل 
حركة النقل اجلوي للمسافرين يف معظم دوله.

اجلزائريني  جثامني  بأن  ذاته  املصدر  أفاد  و 
»ُيسمح  لن  اخلارج  يف  بــ«كورونا«  ماتوا  الذين 
أمنية  ألسباب  الوطن  أرض  إلى  بالدخول  لها 

وصحية بقرار من وزارة الصحة توقًيا من انتشار 
فيروس )كوفيد19-(، وتفشيه يف البالد وذلك 
الوباء  أزمة هذا  انتهاء  إلى حني  مؤقت  بشكل 
لهم  السماح  قرار  أن  إلى  العاملي«،مشيًرا 
فقط  اجلمهورية  رئيس  بيد  يبقى  بالدخول 
املالية  التكاليف  بكل  املادي  التكفل  وكذلك 

املترتبة عن ذلك.
اخلارجية  الشؤون  وزارة  أن  مصدرنا  كشف  و 
جميع  مستوى  على  أزمة  خاليا  بإنشاء  قامت 
وخصصت  العالم،  دول  يف  اجلزائر  سفارات 
ملساعدتهم  العائالت  ملرافقة  قنصليني  موظفني 
الالزمة  واملعلومات  اإلرشادات  بكل  ومدهم 

والتكفل بكل انشغاالتهم واهتماماتهم بأمر من 
رئيس اجلمهورية.

و40   30 بني  ما  وجود  املتحدث  ذات  نفى  و 
عدد  مطارات  يف  عالقني  جلزائريني  جثمانا 
كان  ذلك  إن  وقال  األوروبية،  العواصم  من 
حالًيا  آنذاك،لكن  الظروف  بسبب  أسبوع  منذ 
نقل  يف  يتمثل  توافقي  حل  إلى  التوصل  مت 
نقل 95  مت  وقد  البضائع  عبر طائرات  اجلثامني 
باملائة من اجلثامني التي كانت مبرمجة،مشيًرا 
مات  التي  اجلثامني  يشمل  ال  األمر  أن  إلى 

أصحابها بسبب »كورونا«.
عّمــــار قـــردود

تأثير وباء كورونا على اجلزائريني يلقي بظالله 
دول  من  العديد  يف  املقيمة  اجلالية  على 
العالم، خصوصا يف فرنسا، ففي ظل إغالق 
اجلزائر،  وإلى  من  والبحرية  اجلوية  احلدود 
يجد اجلزائريون صعوبة كبيرة يف نقل جثامني 
ذويهم إلى مختلف الواليات اجلزائرية إللقاء 

نظرة الوداع ودفنهم يف املقابر.
املشاركني يف صالة اجلنازة  فيما يقتصر عدد 

فيما  امليت،  عوائل  على  فرنسا  يف  حاليا 
بعضهم  عن  الصالة  خالل  املصلون  يبتعد 
من  كثيرة  عائالت  حترم  كما  تقريبا،  مبترين 
شخص  أي  وفاة  حال  يف  والدفن  اجلنازة 
تقوم  حيث  املستجد  كورونا  فيروس  بسبب 
الوكاالت  مع  مباشرة  بالتنسيق  املستشفيات 

اخلاصة بنقل ودفن جثامني املسلمني.
باريس:محمد رميتة

 يف منطقة مونتروي بباريس حتدثنا إلى السيد 
بن شيخ، صاحب وكالة البدر لنقل اجلثامني 
بأنه  لنا  أكد  والذي  اجلزائر،  إلى  فرنسا  من 
الطلبات يوميا لنقل  العديد من  الزال يتلقى 
اجلثامني إلى اجلزائر، فيما أضاف بأن العملية 
عبر  مباشرة  بطريقة  تتم  كانت  السابق  يف 
إجراءات سهلة وسريعة لكن تغير احلال اليوم 
بسبب  يتوفون  فمن  كورونا،  وباء  تفشي  مع 
املخصصة  املساحة  يف  دفنهم  يتم  الفيروس 

أكد  حيث  الفرنسية،  املقابر  يف  للمسلمني 
عبر  العملية  تتم  بل  تغسيلهم  يتم  ال  بأنه 
التيمم، حيث تتكفل عائلة امليت مبصاريف 
نقل  يتم  فيما  فرنسا،  يف  والدفن  النقل 
طائرات  عبر  طبيعي  بشكل  املوتى  جثامني 
هناك  أنه  أكد  حيث  الغرض  لهذا  خاصة 
حسب  على  األسبوع،  يف  ثالثة  أو  رحلتني 

عدد املوتى.       باريس:محمد رميتة

نفى النائب البرملاني عيسى نكاس عن قائمة 
األرندي يف فرنسا األخبار التي راجت مؤخرا 
جثث  بحرق  الفرنسية  السلطات  قيام  حول 
مرضهم  بعد  توفوا  الذين  املوتى  من  كثير 
استشارة  دون  مباشر  بشكل  كورونا  بفيروس 
بني  اتفاقية  هناك  بأن  أكد  حيث  ذويهم، 
حول  الفرنسية  ونظيرتها  اجلزائرية  السلطات 
ضرورة  على  تتحدث  وبتوصية  األمر،  هذا 
وضعهم يف املساحة املخصصة لدفن املسلمني 
باملقابر الفرنسية، حيث يشتري أي شخص 
من  شهري  اقتطاع  عبر  املخصصة  املساحة 
راتبه خالل فترة عمله يف فرنسا، ومن ال يقوم 
بذلك فيتم حرق جثته أو دفنه يف مكان بعيد 

مجهوال  مكانه  يبقى  حيث  سكنه  مقر  عن 
لعائلته.

أعداد  تزايد  حالة  يف  بأنه  محدثنا  قال  فيما 
إيطاليا  يف  احلال  هو  كما  فرنسا  يف  الوفيات 
فإنه قد تتغير اإلجراءات حال اكتظاظ املقابر 
باملوتى وضيق الوقت بسبب التعجيل بدفنهم 
أو حرقهم كما هو احلال مع العديد من املوتى 
األخرى،  اجلنسيات  وباقي  الفرنسيني  من 
حيث متثل عملية احلرق حال سريعا للجهات 
السريع  االنتشار  بسبب  بذلك  املختصة 
بأعداد  أيضا  املستشفيات  واكتظاظ  للفيروس 

كبيرة من املوتى.
باريس:محمد رميتة

الرعاية  بولعسل، مسؤولة  السيدة  إلى  حتدثنا 
االستشفائية  املؤسسة  يف  والصيدلية  الطبية 
الضاحية  يف  فيتري  مبنطقة  باستور  اخلاصة 
البارسية والتي قالت لنا بأن عائلة أي متويف 
حاليا يف فرنسا هي من تقوم بإجراءات النقل 
إلى اجلزائر أو أي بلد آخر يف حال كان سبب 
يتم  فيما  الوباء،  بسبب  وليس  طبيعيا  الوفاة 
بشكل  كورونا  بسبب  املوتى  مع  التعامل 
مبواد  اجلثث  ورش  تعقيم  يتم  حيث  مغاير، 
طبية خاصة مبن هم مصابون بالوباء، فيما يتم 
خاصة  أكياس  داخل  ووضعهم  بعازل  لفهم 
وبعدها  بالوفيات  خاصة  أماكن  إلى  ونقلهم 
تتم إجراءات الدفن أو احلرق، حيث أضافت 
نهار  ليل  تعمل  أزمة  خلية  تشكيل  مت  بأنه 
الذين  واملصابني  باملرضى  التكفل  أجل  من 
منح  على  تعمل  كما  املستشفى  يدخلون 
خاص  موقع  عبر  فرنسا  يف  الطبية  السلطات 

املعلومات اليومية عن ملفهم الطبي وكذا عن 
التي  احلاالت  وعن  واملوتى  املصابني  أعداد 
شفيت وخرجت من املستشفى حيث أكدت 
لنا بأن العمل يف املستشفى أضحى مضاعفا 
بسبب سرعة انتشار فيروس كورونا يف الفترة 

األخيرة.
لنا السيدة بولعسل بأن املستشفيات  وأكدت 
املرضى  دخول  اآلن  تقبل  ال  الفرنسية 
باستثناء  للمستشفيات،  بالفيروس  املصابني 
التي  تلك  خصوصا  جدا،  احلرجة  احلاالت 
أو مضاعفات  التنفس  تعاني من مشاكل يف 
وهذا  مزمنة،  أمراض  بسبب  أخرى  صحية 
بسبب اكتظاظ املستشفيات حيث ال يسمح 
للمصابني بالفيروس شغل سرير يف املشايف إن 
كانوا يف حالة صحية جيدة، حيث ينصحون 
احلجر  يف  فترة  خالل  منازلهم  يف  بالبقاء 
الصحي.           باريس:محمد رميتة

يف مكاملة هاتفية حتدثت إلينا السيدة ياسمينة 
مبرارة  اجلزائر  يف  تلمسان  مدينة  من  املنحدرة 
كبيرة عن وفاة شقيقها عثمان قبل أسبوع يف 
سبعني  العمر  من  يبلغ  حيث  ميلوز،  مدينة 
كورونا  بفيروس  إصابته  بعد  وتويف  عاما 
املستجد يف مستشفى املدينة أين مكث هناك 
يف  مشاكل  من  يعاني  كان  حيث  ألسبوع 
التنفس وهو الذي يعاني بحسبها من أمراض 
أخرى، تقول ياسمني إنها حرمت من رؤيته 

بالفيروس،  إصابته  تأكد  بعد  املستشفى  يف 
ودفن  نقل  عملية  عن  أبناؤه  استفسر  فيما 
والدهم فقوبلوا برفض السلطات يف املستشفى 
منحهم اجلثة، حيث قيل لهم بأنه سيتم دفنه 
املخصص  املكان  الطريقة اإلسالمية يف  وفق 
لذلك وأنه ال يسمح ألي شخص باملشاركة 

يف عملية الدفن.
  باريس:محمد رميتة

250 أورو عن كل يوم تأخر
تكلفـــة نقـــل الجثمـــان الواحــد ُتقـــدر بـــــ 3100 أورو 

النائب سمير شعابنة:
 الحــل فـي وضـع الجثامـين فــــيما يشبــــه التابـــوت اإلسمنــــتي 

المكلف باستقبال الجثامين بمطار هواري بومدين الدولي:
لم نستقبــل أي جثمـان جزائـــري مــات بسبــب »كورونـــا« 

ال توجد أية جثامين لجزائريين عالقة بالمطارات األجنبية
الحكومـــة ستتكفـل بتكاليـف تأخيـر نقـل جثاميــن »المعوزيــن« 

بات مصدر إزعاج لألحياء واألموات

فيـــروس كورونـــا  يحتجــز  جثاميــــن 
الجزائـريــــين  فــــي الخــــــارج

أحمد بن شيخ، مدير وكالة البدر النقل الجثامين من فرنسا ألخبار الوطن:

المتوفـى بفيـروس كورونا ال ينقـل إلـى الجزائـر

النائب البرلماني في فرنسا عيسى نكاس لـ» أخبار الوطن«:

نتمنــى أال يصـل األمـر بفرنسا حد إحـراق الجثـث

مسؤولة الرعاية بالمؤسسة االستشفائية باستور بمنطقة فيتري: :

مصير المتوفين بكورونا إما الدفن المباشر أو الحـرق

إحدى عائالت ضحايا فيروس كورونا:

لـم نحضــر جنازة أخـي ولم يسمــح لــنا بدفـــنه





ف .  سليم
بيان  ويف  عنابة  لوالية  التجارة  مديرية 
واالجراءات  التدابير  اطار  يف  انه  قالت  لها 
الرامية للحفاظ على صحة وسالمة املواطنني 
كورونا  فيروس  من  اإلصابة  خطر  من 
العدوى  انتشار  ملنع  املتخدة  التدابير  وتوسيع 
تنقالت  مبنع  اخلاصة  العامة  األوساط  يف 
تعلم جميع  فانها  الواليات  بني  األشخاص 
واملمونيني  والفواكه  للخضر  اجلملة  جتار 
عن  فضال  االجراء  بهذا  معنيني  غير  أنهم 
أنها تعلم وكالء اجلملة للخضر والفواكه أن 
نشاط سوق اجلملة للخضر والفواكه بالصرول 
» عنتر« غير معني بإجراءات التوقف وعليه 
جتار  كل  فان  التجارة  ملديرية  بيان  حسب 
مدعوين  والفواكه  للخضر  ولتجزئة  اجلملة 
يف  الفالحية  للمنتوجات  وتوفير  لضمان 
األسواق وتزويد املواطنني باحلاجيات اليومية 

املضاربة  ممارسة  ان  كما  مقبولة  بأسعار 
لالجراءات  صاحبها  تعىض  احتكار  او 
ممثلي  وكان  الصارمة.  واالدارية  القضائية 
أسواق اجلملة للخضر والفواكه قد دعوا الى 
التدخل العاجل واصدار بيان رسمي بسبب 
الشائعات ما منع الكثير من التجار واملزارعني 
ما  للسوق  وادخالها  محاصيلهم  جني  من 
بالتوقف  مهددين  األسواق  يف  التجار  جعل 
عن النشاط بسبب قلة دخول كميات كافية 
من املنتجات الفالحية لألسواق. من جهة 
املنتجات  مختلف  اسعار  تعرف  اخرى 
استقرار يف االسعار بحسب مدير  الفالحية 
املراقبة  أعوان  أن  كما  عنابة  لوالية  التجارية 
ملجابهة  تعمل  الوطني  الدرك  مع  بالتنسيق 
باسعار  التالعب  او  للمضاربة  محاولة  اي 
املواد الفالحية ذات االستهالك الواسع على 
غرار البطاطا والبصل وغيرها من اخلضروات

عنابة  بوالية  األمن  مصالح  متكنت 
أمس من القضاء على ظاهرة التجارة املوازية 
مع  بالتنسيق  بالبوني  الفوضوي  بالسوق 
االمكانيات  كل  بتسخير  البلدية  مصالح 
من  العشرات  إلزالة  والبشرية  املادية 
على  تستغل  كانت  التي  التجار  الطاوالت 
مدار األشهر الفارطة يف جتارة اخلضر والفواكه 
حيث ىغم قرار غلق األسواق بسبب تفشي 
فيروس كورونا املستجد بالوالية اال أن نشاط 
هذا السوق الغير شرعي ظل مستمرا ويعرف 
حركية جتارية نشطة ويستقطب يوميا املئات 
البلدية  أحياء  من  القادمني  املواطنني  من 
وحتى من البلديات األخرى املجاورة كاحلجار 
وسيدي عمار كما حتول ايضا الى مكان لباعة 

املتجولني ملختلف السلع والبضائع.
وكانت مصالح األمن بالبوني قد طلبت 
من التجار منذ الصباح الباكر مغادرة السوق 
إزالة  الشروع يف  قبل  يتم حجز سلعهم  واال 
وتطهير  كبيرة  جرافة  باستعمال  الطاوالت 
املكان من االوساخ الكبيرة التي خلفها نش

للروائح  إنبعاث  وسط  السوق  اط 
تطهير  بعملية  بعدها  القيام  ليتم  الكريهة 
واسعة باملنطقة من خالل شاحنات التطهير 
التابعة لبلدية البوني االمر الدي لقي إرتياح 
السوق  مبخاذاة  القاطنني  خاصة  املواطنني 

بوسط البلدية.
ف سليم

للتيار  املتكررة  االنقطاعات  تسببت 
جفاف  يف  الباردة  عني  دائرة  يف  الكهربائي 
والشرفة  العامة  بلديتي  احياء  يف  احلنفيات 
يف  استياء  حالو  عن  اسفر  ما  عنابة  بوالية 
املاء  غياب  وان  خاصة  املواطنني  اوساط 
فيه  تعرف  الذي  الوقت  يف  ياتي  الشروب 

والية عنابة تساقط امطار غزيرة.
عنابة  وحدة  للمياه  للجزائرية  بيان  وقال 
املياه  توزيع  يف  احلاصل  للتذبذب  نظرا  أنه 
الصاحلة للشرب على مستوى بلديتي العلمة 
للمياه  اجلزائرپة  مصالح  قامت  أين  والشرفة 

مستوى  على  ميدانية  بخرجة  عنابة  وحدة 
حقل قرباز ومحطة الضخ العلمة حيث تبني 
املتكررة  االنقطاعات  الى  راجع  السبب  ان 
الضخ  محطة  مستوى  على  الكهربائي  للتيار 
غاية  الى  دقيقة  6و30  الساعة  من  العلمة 
8و  الساعة  من  االبار  اما  11صباحا  الساعة 
وهذه  االسطر  كتابة هذه  الى حد  دقيقة   30
االنقطاعات يوميا على مستوى احملطة خاصة 
ملباشرة  الكهربائي  التيار  استقرار  انتظار  يف 

التوزيع والنظام العادي.
ف سليم

وقمع  الرقابة  مصالح  متكنت 
الغشبمديرية التجارة لوالية عنابة، بالتنسيق 
من  قنطار   17 من حجز  األمن،  مصالح  مع 
اللحوم البيضاء، وقنطار و40 كلغ من احشاء 

الدجاج غير الصاحلة لإلستهالك.
الوطن  »أخبار  مصادر  وبحسب 
»فالعملية متت بناًء على مراقبة شاحنة تبريد 
يف إحدى نقاط املراقبة التابعة ملصالح األمن 
وعند تفحص وثيقة مدى صالحية الدجاج، 
تبني ان الوثيقة منتهية الصالحية مند مدة. 

على  البيضاء  اللحوم  كميات  حتويل  و 
البيطرية  املعاينة  وبعد  البيطرية  املفتشية 
اتضح أن احملجوزات غير صاحلة لالستهالك 
حتويل  مع  بذلك  محضر  وحترير  اتالفها  ليتم 

امللف على اجلهات القضائية املختصة.
البوني  ببلدية  األمن  مصالح  أن  ويجدر 
كانت االسبوع الفارط قد متكنت من حجز 3 

قناطير من كبدة الدجاج الفاسدة.
ف سليم

للدرك  اإلقليمية  الفرقة  متكنت 
فرع  مع  وبالتنسيق  بالعناصر  الوطني 
بوالية  الغدير  ببرج  التجارية  مديرية 
مستودعات  مداهمة  من  بوعريريج  برج 
معاينتها  بهدف  القمح  منتجات  تخزين 
مادة  من  كمية  حجز  مت  أين  ومراقبتها، 
كلغ  و50  قنطار   250 بـ  وتقدر  السميد 
كانت  اخلواص  ألحد  تعود  حضنة  نوع 
معدة  مهجور  مبسكن  مبستودع  مخبئة 

للمضاربة. 
مكافحة  اطار  يف  ذلك  ويأتي 
الغذائية  املواد  يف  واملضاربة  االحتكار 
الظرف  هذا  الواسع يف  االستهالك  ذات 
وهي  كورونا،  فيروس  تفشي  مع  الراهن 
املصالح  بها  تقوم  التي  االحتياطات 
أجل  من  األمنية  املصالح  رفقة  الوالئية 

وقف جشع التجار. 

 لقي شابني مصرعهما وجرح اثنان 
يف حادث مرور مروع وقع بالطريق البلدي 
بني احلمادية والواد األخضر جنوب والية 

برج بوعريريج. 
انحراف  يف  متثل  الذي  احلادث 
سيارة واصطدامها بشجرة بذات الطريق، 
اثنني  وإصابة  شابني  مقتل  يف  تسببت 
متفاوتة  بجروح  معهما  كانا  آخرين 
العيادة متعددة  نقلهم نحو  أين  اخلطورة، 
مصالح  قبل  من  باحلمادية  اخلدمات 
احلماية املدنية، فيما مت فتح حتقيق ملعرفة 

مالبسات احلادث. 

والتدخلبأمن  البحث  فرقة  متكنت 
معتبرة  كمية  حجز  من  قسنطينة  والية 
مستوى  على  االستهالكية  املواد  من 
احترام  لعدم  ماسينيسا  اجلديدة  املدينة 
احترام  عدم  الصحية،  النظافة  إلزامية 
إلزاميةإعالم املستهلك، حيازة منتوجات 
الفوترة.  انعدام  مع  شرعي  مبرر  دون 
وحسب بيان مصالح امن والية قسنطينة 
إلى معلومات حتصلت  تعود  القضية  فإن 
بخصوص  والتدخل  البحث  فرقة  عليها 
االستهالكية،  املواد  أسعار  يف  املضاربة 

من  كمية  حجز  مت  التحريات  بتكثيف 
لتر   2310 يف  متثلت  االستهالكية  املواد 
من  غرام  كلغ  و1288  املائدة،  زيت  من 
مادة الفرينة و1675 كلغ من السكر و162 
كلغ من العجائن، مع حجز 141 كلغ من 
غير  أنه  تبني  األنواع  مختلف  من  اجلنب 
و60  خياطة  آلة  لالستهالك،  صالح 
وقد  سباك،  عالمة  يحمل  فارغ  كيس 
قبل  من  العامة  للمنفعة  السلع  حتويل  مت 

املصالح اإلدارية املختصة.
خديجة بن دالي

الفالحية  املصالح  مدير  طمأن 
مواطنو  اجلودي  قنون  السيد  باملسيلة 
الدقيق  مادة  توفير  على  املسيلة  والية 
الوالية  بإقليم  املوجودة  ال29  باملطاحن 
قنطار  ب17ألف  قدرت  إنتاجية  بطاقة 

يوميا. 
تهافت  بعد  التطمني  هذا   يأتي 
ناهيك  املادة  هذه  اقتناء  على  املواطنني 
اجلشعني  التجار  بعض  استغالل  عن 
الدقيق  اقتناء  إمكانية  بعد  خاصة 
أن  على  مضيفا  املطاحن  من  مباشرة 
املصالح الفالحية قد أعطت أوامر بتوزيع 
أكثر من 4000قنطار من البطاطا املخزنة 
املراقبة  مع  اجلملة  جتار  على  أسبوعيا 
مصالح  قبل  من  واملستمرة  الدائمة 

التجارة  مبديرية  الغش  وقمع  املراقبة 
غرام  للكيلو  45دج  يتعدى  ال  بسعر 
الواحد حيث سنعمل بكل هوادة حملاربة 
التجار احملتكرين واملضاربني مؤكدا على 
تبقى  الواسع  االستهالك  ذات  املواد  أن 
كافية لتلبية حاجيات املواطن بالوالية. 
املصالح  عن  األول  املسؤول  دعا  كما 
بروح  للتحلي  املسيلي  املواطن  الفالحية 
يلزمه  ما  اقتناء  خالل  من  املسؤولية 
معانيه  أجل  يف  تضامنا  تعني  والتي 
جتاوز  بهدف  جتاوزات  أي  عن  والتبليغ 
هذه املرحلة اخلطيرة التي تقتضي تغليب 
العقل والتقيد بأوامر الدولة والتي تعني 

سالمتك وسالمة اجلزائر. 
جمال أبو أشرف

الّطارف
 ُندرة حاّدٌة في مادة الَسميد بجّل البلديات 
ال تزال جل بلديات والية الطارف تعاني من الندرة 
املسجلة يف مادة السميد حيث أن الطلب يفوق العرض 
الغدائية  املواد  محالت  أمام  تنتهي  ال  باتت  والطوابير 
ونقاط البيع يف بلديات الوالية كام الطبول والطارف وبن 

مهيدي والقالة وبوثلجة وغيرهم من البلديات.
رغم  البيع  لنقاط  تصل  لتي  احلصص  أن  حيث   
العدد  تكفي  انها ال  اال  الوطني  الدرك  توزيعها مبصالح 
اعلنت  التي  االجراءات  رغم  للمواطنني.و  الكبير 
املضاربة  لوقف  الطارف  لوالية  التجارة  مديرية  عنها 
مبادة السميد ولتمكني املواطن من احلصول على كيس 
وبالسعر  اإلنتاج  معامل  اصحاب  من  مباشرة  الدقيق 
اليزال  الوضع  فان  كلغ   25 للكيس  دج   1000 املقنن 

على حاله االسبوع الثالث على التوالي
العمل على  التجارة  املواطنني من مديرية  ويطالب 
زيادة حصص البلديات من مادة السميد من اجل تلببة 
الطلب خاصة يف الظروف التي متر بها البالد جراء تفشي 
ولوضع  االخيرة  احلكومية  واالجراءات  كورونا  فيروس 
واالحتكاك  التجمعات  تشكل  التي  للطوابير  حدا 
القرارات  الي  تذهب  ما  عكس  للمواطنني  املباشر 
االخيرة للمجلس األعلى لألمن مبنع التجمعات ألكثر 

من شخصني.
ف سليم

سكيكدة
نجاُة عائلٍة من الموت إثَر انهيار كوخ

جنت، ليلة أول أمس، عائلة تتكون من عدة أفراد 
إنيهار كلي لكوخ طوبي  من املوت احملقق، وهذا عقب 
القصديري  التجمع  مستوى  على  الصفيح  من  وسقفه 

حمادي كرومة يف سكيكدة.
العائلة  فإن  الوطن«،  »أخبار  مصادر،  بحسب  و 
إنهياره  ثواني قبل  الكوخ  الفرار بسرعة من  جنحت من 
يف ظل تسرب كميات هائلة من مياه األمطار فيه وحتوله 
إلى مسبح كبير، حيث واصلت األحوال اجلوية ترديها 
لليوم الثاني على التوالي، كما تدخلت احلماية املدنية 
نفسية  لصدمات  تعرضوا  الدين  العائلة  أفراد  السعاف 
من  العائلة  رب  طالب  الدي  الوقت  يف  رعب،  وحالة 
إجتماعي  سكن  إلى  بترحيله  التعجيل  الوالية  والي 

الئق خاصة وأن بات مشردا مع اسرته.
جمال بوالديس

جيجل
حجُز 200 كيَس سميٍد كانت موجهًة لالحتكار

بوالية  الوطني  للدرك  اإلقليمية  املجموعة  كشفت 
جيجل عن حجز 110 قارورة معقم اليدين و200 كيس 
سميد كانت موجهة للمضاربة، وهذا يف إطار املداهمات 
التي تقوم بها مختلف الوحدات ملنع املضاربة يف السلع 

الغذائية املواد الصيدالنية.
وقال البيان أنه وخالل قيام أفراد الفرقة اإلقليمية 
ببلدية العوانة بدوريات عبر الطريق الوطني رقم 43، مت 
توقيف سيارة من نوع طويوطاهيليكس وبعد تفتيشها مت 
ضبط بداخلها 110 قارورة معقم اليدين )جال كحولي( 
حجم صغير بسعة 250 مل ومن صنع محلي، ولدى 
ومصدرها  بالسلع  اخلاصة  الفواتير  عن  صاحبها  سؤال 
بيعها  بصدد  كان  وأنه  ميلكها  ال  أنه  اتضح  ووجهتها 
حجزه  مت  وقد  الوالية،  مستوى  على  املضاربة  حملالت 
نفس  ويف  التحقيق.  ملواصلة  الفريق  مقر  إلى  واقتياده 
توقيف  مت  والتحري  املراقبة  لعملية  ومواصلة  الفترة، 
وعند  أيضا،  العوانة  ببلدية  الصفيصفة  مبشتى  شاحنة 
أنه  احململة صرح  البضاعة  نوع  إستفسار صاحبها حول 
الصندوق  تفتيش  بعد  لكن  املاشية،  أعالف  يحمل 
اخللفي للمركبة وفتح األكياس املعبأة اتضح أن احلمولة 
تتمثل يف مادة القمح الصلب املطحون أي السميد وبوزن 

50 قنطار للكيس الواحد.
ب. زهرة
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رت من مغبَِّة االحتكار والُمضاربة مديرية التِّجارة بعنابة حذَّ

وكالُء الخَضـر والفواِكـه غيـُر 
َمعنييـّن بقـراِر غلـِق األســواق 

نبَّهت مديرية التجارة 
لوالية عنابة، يوَم 
أمس، إلى أّن أّي 

مضاربة في األسعار أو 
احتكاٍر للخضر والفواكه 

سيعرضان صاحبها 
إلجراءات قضائية 
وإدارية صارمة.

القضاُء على سوِق الُخضر والفواِكه الفوضوي بالبوني

تذبـذٌب فــي التَّـزُود بالمـــاِء بعيــن البـــاردة

حجُز 17 قنطاًرا مـن الّدجـاج غيـر صالـٍح لالستهـالك 

برج بوعريريج

حجــُز 250 ِقنطــارا مــن الّسميـــد 

قسنطينة 

ا مـن الَمـواد الِغذائيـة  الـّدرك يحجـُز أطنانـً

املسيلة 

د وفـرَة الّسميـد  مديـُر المصالـِح الفالحيَّـة يؤكِّ

برج بوعريريج

مصرُع شابَّيـن وإصابـة شخصيـِن في حادث َسيـر
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خالَل فترة الّحجر الِصحي الُمحّددة بعشرة أيام 

إجـــراءاٌت َخاصـــة لتلبيـــِة 
احتياَجات الُمواطنين بالُبليـدة 

استنادا  اإلجراءات،  هذه  وتتعلق 
بضمان  املصالح،  لذات  بيان  أوضحه  ملا 
سير  دميومة  خالل  من  الصحية  التغطية 
يستفيد  إذ  الطبي،  التأطير  وكذا  املرافق 
رخص  من  العمومية  الصحة  مستخدمو 

خاصة تضمن تواجدهم بأماكن العمل.
تقدمي  االجراءات  هذه  تتضمن  كما 
الصيدالنية  املواد  ببيع  اخلاصة  اخلدمات 
وضمان  الصيدليات  لفائدة  التمويل  وكذا 
ومواد  األساسية  الغذائية  باملواد  التزويد 
على  احلفاظ  من خالل  والتعقيم  التنظيف 

سلسلة االنتاج والتوزيع.
وأضاف البيان أن مراكز االنتاج تستفيد 
املنتوج  وكذا  األولية  املواد  نقل  رخص  من 
بهدف ضمان متوين السوق، علما أن نقاط 
البيع تبقى مفتوحة على أن تدعم مببادرات 

للبيع املباشر على مستوى األحياء.

توزيع  كذلك  يخص  اإلجراء  نفس 
والفواكه  كاخلضر  األخرى  األساسية  املواد 

واحلليب واللحوم.
تنقل  يبقى  أنه  إلى  البيان  وأشار 
مبرر  بوجود  مشروط  املنزل  خارج  املواطنني 
واحد  فرد  على  يقتصر  أن  ويجب  مقبول 
اليومية  احلاجيات  لقضاء  العائلة  من 
يف  املدنية  للحالة  وثيقة  تقدمي  ويستحسن 
طرف  من  الوضعية  لدراسة  خضوعه  حالة 

املصالح املختصة.
وخلص البيان إلى أن »االلتزام بقواعد 
الصحي مؤشر ال محالة على درجة  احلجر 
على  واحلفاظ  املسؤولية  وحتمل  الوعي 
بغريب  ليس  وهو  عائلتكم  وصحة  سالمة 

على املجتمع البليدي«.
ق.م

ِفرق َقمع الغّش تكثُف دوريات الُمراقبة 
التابعة  الغش  وقمع  الرقابة  فرق  كثفت 
خرجاتها  بجاية،من  لوالية  التجارية  ملديرية 
للمضاربة،بعد  التصدي  امليدانية،بهدف 
تسجيل ارتفاع أسعار بعض املواد االستهالكية، 
فيروس  تفشي  تداعيات  من  اخلوف  نتيجة 

كورونا،حسبما أفادت به املديرية.
العملية  لهذه  التجارة  مديرية  جندت 
باجلملة  البيع  نقاط  مختلف  50فرقة،وتشمل 
الغذائية واسعة  للمواد  التجزئة  ومحالت جتارة 
املادية  اإلمكانات  كافة  توفير  االستهالك،مع 
من أجل مراقبة األسعار،وكذا السلع املعروضة 
من حيث اجلودة وقابليتها لالستهالك، حماية 
الغش  قمع  فرق  املواطنني. متكنت  لصحة 
األيام  بجاية،خالل  لوالية  التجارة  ملديرية 
غرار  على  غذائية  مواد  حجز  األخيرة،من 
من  علبة  و2376  السميد  من  قنطارا   250
مختلفة  صيدلية  مواد  إلى  املرغرين،باإلضافة 
أعوان  بها  قام  التي  امليدانية  اخلرجات  خالل 
األسعار  يف  املضاربة  مكافحة  إطار  املراقبة،يف 
بجاية،لوضع  والية  والي  تعليمات  إطار  يف 
الصعب  الظرف  هذا  يف  خاصة  للمضاربة  حّد 
كورونا  داء  بسبب  والعالم  البالد  تعيشه  الذي 
إلى  باألمر  املعنيني  تقدمي  مّت  فيروس،حيث 
العدالة،علما أّن الفرق املختلفة ملديرية التجارة 
الالزمة،  والبشرية  املادية  الوسائل  جّندت كّل 
إلى  األسعار،باإلضافة  يف  املضاربة  ملكافحة 
أصحاب الصيدليات الذين يستغلون هذه الفترة 
املواطنني  جعل  ما  وهو  األسعار  رفع  أجل  من 
جهة  الظاهرة.ومن  هذه  من  كثيرا  يشتكون 
الشراء  فواتير  مبراقبة  الفرق  هذه  اخرى، تقوم 
املستهلك  والتجزئة،وحتسيس  اجلملة  بسعر 
السلع،  أسعار  إعالن  يف  خاصة  بحقوقه، 
بإجراءات  متبوعة  إعذارات  توجيه  عن  فضال 
ردعية وحترير محاضر يف حق كل تاجر مخالف 
تشهدها  التي  األسعار  ارتفاع  على  للقضاء 
املديرية  أكدت  االستهالكية.  املواد  بعض 
على وفرة املواد ذات االستهالك الواسع، على 
املواد  »أن مخزون  الغذائية، مضيفة  املواد  غرار 
لعدة  كاف  الوالية  مستوى  على  االستهالكية 
أيضا،  التجارة  مديرية  ودعت  مقبلة«،  أشهر 
وتفادي  اإلشاعات  وراء  االنسياق  عدم  إلى 
التهافت على اقتناء هذه املواد، بسبب اخلوف 
من تداعيات تفشي فيروس كورونا، حيث أن 
هذه التصرفات تشجع على املضاربة، لهذا على 
لتفادي  استهالكهم  منط  تغيير  عدم  املواطنني 

حدوث اختالل يف ميزان العرض والطلب. 
بـــلقاسم.ج

بجاية
ُعّمال المستشفى الجامعي »خليل 

عمران« غاضبون!
املستشفى  وعمال  الطبي  الطاقم  يشتكي 
املزرية  للظروف  اجلامعي«خليلعمران«ببجاية، 
نتيجة غياب ابسط وسائل  التي يتخبطون فيها 
الكمامات  غرار  كورونا على  فيروس  الوقاية من 
والقفازات،بعد أن مت تخصيص املؤسسة لتصبح 

ملحقا للكشف عن املصابني بفيروس كورونا.
املعقول  غير  من  بأنه  أكدوا  احملتجون 
ان سالمتهم  ظروف، حيث  هكذا  مبثل  العمل 
نتيجة  احملك  على  باتت  عائالتهم  وسالمة 
املعنية،  اجلهات  طرف  من  الالمباالة  سياسة 
مبا  الوقاية  لوسائل  املاسة  حاجتهم  إلى  وأضافوا 
أنهم يواجهون اخلطر يوميا باحتكاكهم باملرضى 
املشتبه يف إصابتهم بفيروس كورونا، ويجابهون 
الطاقم  اشتكى  العدوى،كما  انتقال  أخطار 
املعنية  للمصالح  تام  واألعوان من غياب  الطبي 
معتبرين  الوقاية  بوسائل  تزويدهم  أجل  من 
املؤسسة  أن  ضدهم،رغم  ممارسا  ظلما  هذا 
يشتبه  الذين  املواطنني  قبل  من  إقباال  تشهد 
األخير  بالفيروس،يف  باإلصابة  حاالتهم  يف 
الصحة  ووزير  بجاية  والية  والي  احملتجون  ناشد 
املستشفيات،التدخل ووضع  والسكان وإصالح 
تزويدهم  وكذا  املمارسة ضدهم،  لالمباالة  حد 

بوسائل الوقاية.
بـــلقاسم.ج

 أعلنت مصالح والية البليدة عن جملة من التدابير واإلجراءات الخاصة بوضع 
حي، تتعلق بضمان توفير االحتياجات  إقليم الوالية تحت طائلة الحجر الصِّ

األساسية للمواطنين وتفادي أيَّ اختالل قد يطرُأ في هذا الصدد.

توقيف  الوطنيمن  الدرك  عناصر  متكن 
جتاري  محل  على  السطو  حاوال  شخصني 

بأوالد فايت )غرب اجلزائر العاصمة(.
انه  الوطني  الدرك  ملصالح  بيان  وأوضح 
للدرك  األخضر  الرقم  طريق  عن  بالغ  »إثر 
ببلدية  جتاري  محل  تعرض  مفاده  الوطني، 
باستعمال  سطو  محاولة  إلى  فايت  أوالد 
كان  إجرامية  مجموعة  طرف  من  العنف 
أفرادها مدججني باألسلحة البيضاء، تدخل 
بأوالد  الوطني  للدرك  اإلقليمية  الفرقة  أفراد 
والتدخل  األمن  فصيلة  أفراد  برفقة  فايت 
القبض  إلقاء  من  متكنوا  حيث  بالشراقة، 
غاز  قارورتي  وحجز  فيهما  املشتبه  على 
البوتان وكمية من األسلحة البيضاء متمثلة 
عمليات  يف  يستعملونها  وعصي  سيوف  يف 

السطو واالعتداء«.
»أفراد  أن  املصدر  نفس  وأضاف 
املجموعة اإلجرامية، وأثناء محاولتهم تنفيذ 
قاموا  التجاري،  احملل  على  السطو  عملية 
برمي قارورة لغاز البوتان وهي مشتعلة داخل 
احملل املذكور قصد ترويع مرتاديه من املواطنني 
والعاملني به، إال أنهم تصدوا لهم بشجاعة، 
وسرعة  الوطني  بالدرك  االتصال  مكن  وقد 
التبليغ عن الفاعلني من توقيفهم ووضع حد 

لنشاطهم اإلجرامي«.
إلى  القضية  يف  املتورطني  اقتياد  مت  وقد 
سيتم  حيث  معهما،  للتحقيق  الفرقة  مقر 
تقدميهما أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة 

الشراقة.
ق.م

للدرك  اإلقليمية  الفرقة  أفراد  متكن 
الوطني لبلدية دار بن عبد اهلل يف غليزان، 
من حجز كمية معتبرة من القفازات الطبية 

املعقمة،قدرت بـ 15400 زوج
قامت  بعدما  العملية،  هذه  وجاءت 
 « نوع  من  مركبة  بتوقيف  املصالح  ذات 

رونوماستار » قادمة من والية وهران باجتاهها 
نحو والية تيارت، وهذا على مستوى نقطة 
املراقبة مبفترق الطريق الوطني رقم 23 و04 

الرابط بني واليتي غليزان وتيارت. 
ب.أمني

للكشف  التحاليل  مخبر  دخل 
باستور  ملعهد  التابع  كورونا  فيروس  عن 
كانت  أن  بعد  حيز،  وهران  بالصديقية 
املشتبه  باحلاالت  اخلاصة  التحاليل 
جميعها  ترسل  كورونا  بفيروس  إصابتها 

إلى معهد باستور باجلزائر العاصمة.
وصرح الدكتور يوسف بوخاري بقوله 
بالتكفل  سيسمح  بوهران  مخبر  »فتح  أن 
بكافة احلاالت املشتبه بها باجلهة الغربية 

للبالد«.
التجهيزات  مختلف  استالم  ومت 
األخيرة,  األيام  خالل  باملخبر  اخلاصة 

بينما استفاد الفريق الطبي املكلف بإجراء 
يسمح  ما  محلي,  تكوين  من  التحاليل 
ب«ربح كثير من الوقت« ال سيما وأن هذا 
املخبر سيسمح بظهور نتائج التحاليل بعد 
ثالث أو أربع ساعات فقط, كما أشار إليه 

نفس املصدر.
تخفيف  من  أيضا  سيمكن  كما 
باجلزائر  باستور  معهد  على  الضغط 
باإلعالم  املكلف  أبرزه  مثلما  العاصمة, 

ملديرية الصحة والسكان لوالية وهران.
ق.م

املختصة  »مادينات«  مؤسسة  دعت 
إلى  بومرداس  والية  مواطني  النظافة  يف 
األوساخ يف ظل  بؤر  تقليص  املساهمة يف 

تفشي وباء كورونا.
لها،  بيان  يف  املؤسسة  وأوضحت 
جتند  يتطلب  الراهن  الوضع  أن  أمس، 
اجلميع السيما من جهة املواطن، وبالتالي 
على  العمل  العائالت  على  يتوجب 
ملساعدة  املنزلية  النفايات  حجم  تقليص 

عمال النظافة على مواصلة مهامهم.
وناشدت مؤسسة مادينات لبومرداس 
إخراج  مبواقيت  التقيد  إلى  العائالت 
من  ابتداءا  وذلك  املنازل،  من  القمامة 

الساعة السادسة إلى الثامنة مساءا فقط، 
يف  العمال  على  املهمة  تسهيل  أجل  من 
رفع النفايات وتقليص بؤر األوساخ يف ظل 

تفشي فيروس كورونا القاتل.
األيام  يف  شرعت  املؤسسة  أن  ويذكر 
القليلة املاضية يف حمالت تنظيف وتعقيم 
وعديد  املناطق  مختلف  مست  واسعة 
مقرات  من  للجمهور  املستقبلة  املرافق 
جانب  إلى  العالج  ومراكز  للبلديات 
كإجراء  احلافالت  ومواقف  املستشفيات 
على  كورونا  فيروس  انتشار  ملنع  احترازي 

مستوى الوالية.
سميرة مزاري

والية  بأمن  الشرطة  قوات  متكنت 
أشخاص   04 توقيف  من  بلعباس  سيدي 
تتراوح أعمارهم بني 16 و26 سنة تورطوا يف 
سرقة أكثر من 3000 قفاز طبي معقم من 
إستشفائية  ملؤسسة  تابعة  صيدلية  داخل 
يف  توقيفهم  مت  الذكر  السالفني  عمومية، 
حالة تلبس بعد مراقبة دقيقة لتحركاتهم. 
إستغالل  إلى  تعود  القضية  حيثيات 
والتدخل  البحث  بفرقة  الشرطة  قوات 

تابعة  صيدلية  تعرض  مفادها  ملعلومات 
ملؤسسة إستشفائية عمومية لعملية السرقة 
قفازات  اخلصوص  وجه  على  طالت  التي 
طبية، على إثر ذلك مت وضع خطة محكمة 
لإلطاحة بهم بعد ترصد حتركاتهم، حيث 
متكن أفراد الشرطة من إلقاء القبض عليهم 
التي  املسروقات  حاملني  تلبس  حالة  يف 
متثلت يف 3083 قفاز طبي مطاطي معقم. 
رفيق.ف

سيدي بلعباس
حجُز 3 آالف زوٍج مـن القّفـازات الطبيــّة

العاصمة 
طـــو  توقــيُف  شخصـــيِّن حـــاوال  السَّ

علـى محـٍل  بأوالد  فايـــــــت 

بجاية
ُعّمال المستشفى الجامعي »خليل عمران« غاضبون!

غليزان
حجُز 15 ألَف زوٍج من الُقّفازات الطبّية

وهران
ديقَية يدخُل حيَز الِخدمة معهُد َباستور بالصِّ

بومرداس
مؤسســـــُة »مادينــــات« َتدعـــو 

لتقليـــِص بـؤِر األوَســـــــاخ
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أخبار السر ايا

من املفارقات يف سكيكدة أن فريقا طبيا تابعا للصحة اجلوارية 
بعني قشرة نظم مؤخرا وقفة احتجاجية أمام مقر العيادة بسبب 

انعدام وسائل الوقائية واملعدات التي تدخل يف الوقاية من فيروس 
كورونا،. على اعتبار أن الفريق الطبي يشهد إهماال كبيرا من قبل 
القائمني على الصحة اجلوارية يف سكيكدة وعني قشرة، حيث ال 

ميلك الفريق الطبي أي وسائل للوقاية سواء الكمامات أو القفازات وال 
حتى السوائل املطهرة، ما دفع بهم إلى االحتجاج وطلب املساعدة من 

املتبرعني.

 انضم مدرب نادي احتاد البليدة 
سفيان منشة وزوجته إلى املوجودين 

يف قائمة امُلصابني بفيروس كورونا 
امُلستجد، وفقا ملا كشفه املدرب.

وطال فيروس كورونا املستجد العديد 
من الشخصيات املعروفة كرؤساء 

بلديات ومناضلني باألحزاب. يذكر 
أن جدال يدور عبر وسائل التواصل 

االجتماعي حول مدى جناعة 
الكشف عن هوية املصابني وذكر 

أسمائهم للرأي العام،. نظرا ملا ميثله 
املوضوع من انعكاس على املصابني 

ذاتهم وذويهم.

أعلن »جاك ما« مؤسس مجموعة علي بابا عن إنشاء منصة 
لتسهيل التواصل عبر اإلنترنت بني العاملني يف املجال الطبي 

حول فيروس كورونا اجلديد، وتقاسم املوارد املضادة للوباء 
وعرض التقنية ذات الصلة.

ويساعد برنامج منصة التشارك العاملية ملكافحة »كوفيد19-« 
الفرق الطبية على التواصل مع بعضها البعض وتبادل املعرفة 

واخلبرة العملية ملكافحة الوباء.

مت استحداث العديد من سبل التكافل 
االجتماعي يف ظل أزمة فيروس كورونا، سواء 
بعمليات التعقيم أو التوجه للعائالت املعوزة، 

يف حني اهتدى فاعلو خير بالبليدة إلى أسلوب 
جديد مع انطالق حظر التجوال الشامل على 

مدار اليوم، متثل يف ترك قفة حتتوي على 
مختلف املواد االستهالكية أمام أبواب العائالت،. 

خاصة احملتاجة منها والرحيل دون ترك أثر 
أو إحراج مستقبلها واملستفيد منها، مجسدين 

ِذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُهْم يِف َسِبيِل  اآلية الكرمية »اَلّ
ا َواَل َأًذى«. ِ ُثَمّ اَل ُيْتِبُعوَن َما َأنَفُقوا َمًنّ الَلّ

استغرب العديد من 
الفاعلني قرار غلق 

إذاعة البليدة بسبب 
احلجر، واعتبروه 

قرارا غير صائب، فقد 
كان األولى،. حسبهم، 

أن يبقى الطاقم 
العامل باإلذاعة يف 

مقر اإلذاعة مع توفير 
اإلمكانات له، ليبقى 
صوت سكان البليدة 

مسموعا.

كورونــا..وجــدُل  الخصوصـية 

..بتوقيِت 
الّطوارئ!

أحجــٌر علـى األثيــر؟! 

بال َمنٍّ أو أَذى!بال َمنٍّ أو أَذى!

خــّط دفـــاٍع هـــّش

كنـُز علـي  بابا! 

 انتقد الكاتب رفيق طيبي القائمني على املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية ببرج 
بوعريريج التي حتاول كسر احلجر »الثقايف« الذي دام أربع سنوات وقَت الطوائ ! إذ 
اقتر القائمون عليها تنظيم مسابقة لألطفال جترى يف هذا الوقت عن بعد، يف حني 

أنه املكتبة لم لم تشتغل أبدا عن »قرب«! وطيبي يف منشور له على الفايسبوك،يقوا: 
»املكتبة صدمت املواطنني بإعالنها عن نيتها مرافقة املواطنني خالل تفشي فيروس 

كورونا يف حني يعتقد أن األوان قد فات ملغادرة حجر ثقايف ومهني دام سنوات.
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كانت مخبأة داخَل مستودع 

حجــُز 200 قنطــاٍر من الَمــواد 
االسِتهالكيــــّة   باألغـــــواط

نورين عبدالقادر 
وحسب رئيس خلية االتصال والعالقات 
فإن هذه  بالنيابة، محمد بن نيسان،  العامة 
 30( شخصني  توقيف  من  مكنت  العملية 
و65 سنة(، وسيتم بعد إجناز ملف اإلجراءات 
اجلزائية لقضية احلال تقدمي املشتبه فيهما أمام 
السيد وكيل اجلمهورية لدى محكمة االغواط 
عن قضية املضاربة غير املشروعة واملمارسات 

التجارية التدليسية.
ملكافحة  املشتركة  املصالح  وتعكف  هذا 
ومصالح  الوطني  األمن  من  املكونة  الغش 
التجارة والبياطرة والبلدية بعملية مراقبة عامة 
تشمل احملالت التجارية من أجل القضاء على 
أي نوع من انواع االجتار غير الشرعي مبا فيها 
التدليسية،  التجارية  واملمارسات  االحتكار 

حسب ذات املصدر

زاهية  سعاد 
وقال مصدر مطلع لـ »أخبار الوطن« أن 
للمؤسسات  التابعة  والتدخل  األمن  فرق 
جميع  سخرت  البترولية  والشركات 
الوسائل املادية وكل االمكانات العملياتية 
التفلة”  رمي  كتقنية  العملية  لهذه 
 »wireline« وتقنية االسالك ”Boue
قبل  الغاز  تسرب  يف  التحكم  أجل  من 
اندالع احلريق وبالفعل متكنت من السيطرة 
كل  بإزالة  الوضع  يف  والتحكم  البئر  على 
وبحسب  احلريق،  عن  املترتبة  األخطار 
تقنيو  الذي الزال  فإن احلريق  ذاته  املصدر 
يبحثون  املجال  هذا  املختصة يف  الشركات 
هذه  يف  إلخمادها  املمكنة  احللول  تنفيذ 
البئر نهائيا ال يشكل أي خطر على البيئة، 
ما  اإلنتاجية  الطاقة  على  يؤثر  ال  أنه  كما 

تغطية  قادرة على  يجعل شركة سوناطراك 
التزاماتها  السوق وإيفائها بكل  حصتها يف 
وتبقى  الدولية،  السوق  يف  زبائنها  جتاه 
غير  اآلن  حد  إلى  احلريق  نشوب  أسباب 
تعود  التي  البئر  قدم  أن  غير  بدقة  محددة 
إلى  البترول  إلنتاج  كبئر  نشاطها  بداية 
بداية سنوات الستينيات من القرن املاضي 
واستغاللها  نشاطها  حتويل  يتم  أن  قبل 
يف  تساهم  التي  املضغوط  الغاز  لضخ  كبئر 
وقوع هذا  عوامل  أحد  االنتاج تشكل  رفع 
أن  إلى  األخير  يف  اإلشارة  جتدر  احلادث. 
عملية إخماد حريق بئر يف قطاع احملروقات 
إلى أشهر كما حدث  يستغرق من أسبوع 
حاسي  ببئر  نشب  قد  كان  الذي  باحلريق 
البكرة الذي اندلع يف شهر جانفياملنقضي 

ولم يتم اخماده كليًة الى غاية الساعة

بورقلة  الوطني  الدرك  فصائل  متكنت 
تتكون  أشرار  مبجموعة  االطاحة  من 
يعمل  شخص  قتل  بتهمة  3شبان  من 
احملروقات  عن  للتنقيب  مراقب  كمهندس 
للتنقيب  الوطنية  باملؤسسة  بسونطراك 
بحاسي مسعود يوم السابع من شهر مارس 

اجلاري.
استوقفت  قد  العصابة  كانت  حيث 
الدفع  رباعيتي  سيارتني  من  تتكون  قافلة 
حيز  دخلوا  عماال  تقل  لسونطراك  تابعتني 
السيارتني  سرقة  بهدف  الشهرية  عطلتهم 
الفرار  ان احد سائقي السيارتني متكن من 
وتطلق  تالحقه  العصابة  ما جعل  بسيارته 

النار على السيارة أين اصابت رصابة رأس 
ملنزله  التوجه  بصدد  كان  الذي  املهندس 
أسرته  احضان  بني  مارس  شهر  لقضاء 
يف  حفته  ولقي  اسبق  كان  القدر  ان  غير 
مبقتل  العصابة  عرفت  إن  وما  املكان  عني 
املهندس الشاب حتى فرت إلى وجهة غير 
معلومة تاركة الساب يسبح يف بركة دمائه 
العقابية  املؤسسة  املتهمني  ايداع  مت  وقد 
التحقيق  قاضي  على  عرضهم  انتطار  يف 
الشنعاء  اجلرمية  هذه  يف  التحقيق  ملواصلة 
مقتبل  يف  شاب  اطار  ضحيتها  راح  التي 

العمر
أمين عبزو

لبلدية  الشمالية  القصور  ناشد سكان 
الوالية  جنوب  كلم   30 الواقعة  فنوغيل 
االم ادرار السلطات احمللية والوالئية بوضع 
بالطريق  الرابط  الفرعي  املدخل  للعنة  حد 
الوطني رقم 06 بوضع ممهالت عليه حيث 
العلوشةوودغة  لقصور  املؤدي  الطريق  بات 
وبنهمي وعباني وتاسفاوت يشهد كثير من 
السرعة  املميتة وهذا بسبب  املرور  حوادث 
قوانني  الذين اليحترمون  للسائقني  املفرطة 

الطريق  هذا  شهد  واشاراته.حيث  املرور 
عديد احلوادث املميته وكذا اخلسائر املادية 
كان اخرها اصتضام شاحنة بسيارة نفعية 
شخصني  ضحيته  وراح  مازدا  نوع  من 
لكلتا  املادية  االضرار  الى  باالضافة 
املجتمع  ممثلي  طالب  فقد  املركبتني.هذا 
هذا  على  ممهالت  بوضع  لفنوغيل  املدني 

الطريق اخلطير جدا. 
عبداهلل مجبري

ورقلة
طيــن فــي قتـــِل القبض علـى الُمتورِّ

 مهنـــدٍس بحاســـي مسعــود

أدرار
الُممهــّالت مطلــُب سّكــــان القصـــوِر 

مـــالَية  بفنوغــــيل الشَّ

ورقلة
نشوُب حريٍق َمهول بإحدى أباِر الغاز

بادرت مديرية التجارة يف األغواط بتوزيع 
البلديات  على  السميد  مادة  من  شحنات 
بسبب  التجارية  احملالت  يف  ندرتها  ملواجهة 
يف  السكان  طرف  من  عليها  املتزايد  اإلقبال 
بعض  طرف  من  واحتكارها  األخيرة  األيام 

التجار لبيعها بأسعار مرتفعة.
أن  البلديات  بعض  من  مصادر  وأفادت 
العثور  يف  كبيرة  صعوبات  يواجهون  املواطنون 
القاطنني  خاصة  سميد  أو  فرينة  كيس  على 

بالتجمعات السكنية النائية وباملناطق الريفية 
التي التوجد بها نقاط لبيع هذه املادة. 

الُمّوالون يشتكوَن ُندرًة في العلف 
الوضعية  من  االغواط  موالو  اشتكى 
الناجتة عن انتشار وباء فيروس كورونا حيث مت 
تسجيل ندرة يف املواد العلفية من نخالة وشعير 

يف نقاط بيعها بعد منع تنظيم األسواق. 

من  للرفع  الظرف  التجار  بعض  واستغل 
أسعار الكميات املتوفرة لديهم، وعبر املوالون 
عن قلقهم وخوفهم على ثروتهم احليوانية التي 
تعاني من شح املراعي بسبب موجة اجلفاف 
مع  األعالف،  وندرة  املنطقة  ضربت  التي 
اإلشارة أن أغلب مناطق والية االغواط عرفت 
أعقبتها  األمطار  من  معتبرة  لكميات  تساقطا 
وقد  الفارطة،  ساعة   48 خالل  قوية  رياح 
قد  التي  األمطار  بهذه  خيرا  املوالون  استبشر 
وتنقذ  الذرع  وتدر  الزرع  وتنبت  املراعي  حتيي 
ثروتهم احليوانية من خطر اجلوع واألمراض. 

مجهولون يسرقون رؤس ماشية 
بعين بكاي

تعرض أحد املربني للماشية بتجمع عني 
البكاي ببلدية احلاج املشري إلى عملية سرقة 
رؤوس  تسعة  استهدفت  مجهولني  طرف  من 
مصالح  أن  االشارة  مع  مستودع،  من  ماشية 
الدرك باألغواط سجلت عدة قضايا يف سرقة 

املواشي مبناطق الوالية
نورين عبدالقادر

بوالية  املغير  بلدية  ومركز  القرية  بني  الرابط  دندوقة  قرية  طريق  يعرف 
الوادي،واملمتد علىمسافة حوالي 4 كلم، وضعا كارثيا منذ سنوات، دون أن 

تدخل اجلهات املعنية إلعادة تصليحه أو جتديده.
وحافالت  وشاحنات  سيارات  من  املركبات  وأصحاب  املواطنون  ويذكر 
احلفر  بسبب  خطيرا،  صار  احليوي  الطريق  هذا  بأن  وخاص،  عمومي  نقل 
على  املتواجدة  الصعبة  املسالك  عن  فضال  حوافه،  وتآكل  واالنكسارات 
النخيل  غابات  يشق  الذي  الرئيسي،  الطريق  هذا  بأن  وأوضحوا  مستواه. 
يتحول عند تهاطل األمطار، إلى برك وأوحال وبالوعات وتسرب مياه السقي 
بشكل  الدخول  الفالحني  على  املستحيل  من  يصبح  حيث  إليه،  واخلنادق 
عادي إلى حقولهم ومزاولة نشاطهمالفالحي. وأشار هؤالء بأنهم راسلوا مرارا 
وتكرارا السلطات احمللية، غير أنها لم تأبه مبطالبهم، رغم موجة االحتجاجات 
للمطالبة  والتالميذ،  السكان  عشرات  طرف  من  مرة،  من  أكثر  وقعت  التي 
بتصليح الطريق، مشيرين بأن السلطات التي تتذرع بحاجة الطريق إلى دراسة 
تقنية من أجل تصليحه، تنتظر وقوع كارثة من مثل انزالق الطريق، وحدوث 
استياء  من  ضاعف  مما  للتدخل،  إجراءات  اتخاذ  عن  تعلن  حتى  ضحايا 

وغصب السكان.
رشيد شويخ

الوادي من حجز  التجارة بوالية  متكنت مصالح مديرية 
الفرينة، كانت مخزنة يف أحد  الدقيق من  قنطارا من   144
مستودعات بلدية جامعة ومعدة للمضاربة بها، يف ظل شح 

التمون بها عبر أسواق ومحالت اجلهة.
التجارة مبعية  التي قامت بها مصالح  العملية املذكورة، 
مصالح األمن يف بلدية جامعة، مت حجز ما وزنه اإلجمالي 
قنطارا و50 كيلوغراما بالضبط، وحسب ما توفر من معلومات 
معبأ  كانت  الفرينة  على  فيها  الذي  املخزن  صاحب  فإن 
كان  األخير  هذا  كون  جتارية  عالمة  إي  حتمل  ال  بأكياس 
 300 عن  فيها  الواحد  وزن  يقل  أكياس،  يف  بنفسه  يعبأها 
غرام عن 25 كيلوغرام، على أساس أن وزنها 25 كيلوغرام، 
زيادة عن وضع أكياس مباشرة، ومالمسة لألرض، وغياب 
الطبية للعمال. ومت حترير ضد املعني املخالفات،  الشهادات 
خداع أو محاولة خداع املستهلك من حيث النتائج املنتظرة 
إعالم  إلزامية  إحترام  وعدم  املنتوج،  صالحية  ومدة  منه، 

املستهلك نقص بيانات الوسم التجاري. 
رشيد شويخ

األغواط
ع الّسميـــَد علـــى الَبلدّيــــات مديـــريُة التِّجـارة تـوزِّ

الوادي
حجُز 144 قنطاًرا من الفرينة بَجاْمعة

الوادي
طريُق »دندوقة« تشهُد وضًعا َكارِثيا

تمكنت مصالح أمن والية األغواط من حجز كميات معتبرة من الّسميد والفرينة والكسكسي، قدرت 
بنحو 200 قنطار، كانت مخبأة بمستودع يقع وسط مدينة األغواط. يذكر أن المواد المحجوزة 

كانت مهيئة لالتجار بها بطريقة المضاربة في األسعار.

نشب صبيحة اليوم حريق مهول بإحدى أبار الغاز بالطريق المؤدية 
الي منطقة حاسي العقرب النفطية التي تبعد بحوالي 20 كم عن 

مدينة حاسي مسعود.
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أخبار الجنوب

زاهية سعاد
مليونية كمدينة  والية نصف  أّن سكان  يبدو 
احملدق  باخلطر  الوعي  درجة  بعد  يبلغوا  لم  ورقلة 
اليومية  بالتعليمات  السكان  يلتزم  ال  حيث  بهم، 
البالد على شكل  العليا يف  التي تعطيها السلطات 
رسائل إعالمية تنشرها يف مختلف وسائل اإلعالم. 

 َحركة عادية وال أحد 
يخشى كورونا

عاصمة  شباب  من  للعشرات  حديثنا  عند 
ملخاطر  متاما  مدركني  غير  انهم  تبني  ورقلة  الوالية 
مجموعات  يف  يتجمعون  فتجدهم  للعدوى  تلقيهم 
ويتسامرون ويسهرون الي وقت متأخر رغم حتذيرات 
السلطات العليا يف البالد إال انهم غير آبهني باملخاطر
تقدم  اخلدمة  حيز  ورقلة  مبدينة  املطاعم  تبقى 
لوالي  سابقة  لتعليمة  تطبيقا  محمولة  الوجبات 
بتجميد  ايام  منذ  فيها  أمر  قد  كان  الذي  الوالية 
للوجبات  بيعها  على  يقتصر  بحيث  جزئيا  نشاطها 

دون فتح املطاعم لألكل داخلها.
األخرى  هي  ورقلة  مبدينة  املقاهي  تبقى  كما 
التعليمات حيث  تبعا لذات  تقدم خدمات جزئية 
لكن  للزبائن  القهوة  تقدم  بورقلة  املقاهي  الزالت 

بدون السماح لهم باجللوس داخلها.

 ندرة حادة في مواد التعقيم 
ببيع  االعتيادي  نشاطها  الصيدليات  تزاول 
تام  انعدام  تسجيل  مع  للسكان  األدوية  جميع 
للمعقمات بها اضافة انعدام االقنعة الطبية متاما بها 
بعد الهوس الذي أصاب السكان منذ ايام باقتناءها 
خفض  ادوية  اقتناء  على  السكان  تهافت  كما 
احلرارة للصغار والكبار بكميات كبيرة ما سيجعلها 
بعض  حسب  القادمة  القليلة  االيام  يف  نادرة 
الصيادلة بجنوب املدينة فقد اقتنى بعض السكان 
اسبيجيكودوليبران  دوائي  من  مضاعفة  كميات 
من  بهم  يلحق  قد  اليةطاريء  ومشتقاتهما حتسبا 
جهة وخوفا من ندرتها كاملعقمات واالقنعة الطبية 

من جهة أخرى.

 طوابير للحصول على المواد 
الغذائية وأزمة سميد

من  مضاعفة  كميات  على  احلصول  يزال  وال 
اخلضر والفواكه واملواد الغذائية والبقوليات الهاجس 
تهافت  حيث  ورقلة  والية  سكان  على  املسيطر 
لكل  نفاذا  فيها  واحدثوا  احملالت  على  الساكنة 
املواد الغذائية العامة خاصة مادتي الدقيق والفارينة 
وهو ما جعل مطاحن اجلنوب العمومية تفتح نقاط 
احلجيرة  ومدينة  ورقلة  مدينة  من  بكل  بيع خاصة 

ومدينة تقرت.

طوابير طويلة امام نقاط 
بيع الدقيق والفرينة وعدم 

احترام مسافات الوقاية
اجلنوب  )سومباك(  فتحت  فقد  أسلفنا  وَكما 
نقاط بيع باملدن الكبري بوالية ورقلة حيث شهد مقرها 
بعاصمة الوالية توافدا كبيرا جدا للمواطنني من أجل 
الذي الحظناه  والفارينة غير ان  الدقيق  اقتناء اكياس 
إلتصق  الوقاية حيث  لقواعد  السكان  احترام  عدم  هو 
املواطنون بعضهم ببعض يف مشهد مخيف للغاية غير 
التباعد  التي تنص على  والوقاية  االمان  آلهني ملسافة 
ما  وهو  ونصف  1متر  عن  تقل  ال  ملسافة  االفراد  بني 
يجعل خطر االصابة بالعدوى أمرا واقعال وال مفر منه.

مواد منتهية الصالحية وتجار 
في قبضة األمن

تقوم  التي  املداهمات  حملة  كشفت  وقد 
التجار  من  العشرات  الى  الوطني  االمن  قوات  بها 
باجلملة والتجزئة عن تكديس عدد من جتار املدينة 
لكميات  الكبرى  املخادمة  مبنطقة  منهم  خاصة 
الصالحية  منتهية  االيتهالكية  املواد  من  معتبرة 
حيث اصيب الشارع احمللي بصدمة قوية خاصة وأن 
مدبنة ورقلة شهدت حمالت تطوعية يف االسابيع 
لهم  يتبرع  ولم  واملعدومة  الفقيرة  األسر  مع  املاضية 

هوالء التجار بتلكم امَلواد قبل نفاذها.

ال يضعون كّمامات وال قفازات واقية

سكــان ورقلــة يستخّفـون بفيــروس 
كورونــــا رغــم الّتحذيــرات! 

إليزي

بلدّية ُبرج الحواس دوَن إنارة 
تشهد العديد من األحياء والطرق الرئيسية يف بلدية برج احلواس 270 كلم جنوب والية اليزي 

انعدام شبه كلي لإلنارة العمومية. 
وهو األمر الذي بات يؤرق السكان على حد تعبيرهم ل إخبار الوطن خصوصا مع ارتفاع يف 
ما  األودية  أطراف  على  كلها  املدينة  باعتبار  الضارة  واحلشرات  الزواحف  وخروج  احلرارة  درجات 
يشكل خطرا على صحتهم.  مستغربني يف ذات السياق عن جتاهل السلطات احمللية لألمر وعدم 
بحثهم عن حلول جذرية ملشكل الظالم الدامس الذي يخيم على املدينة معكرا صفوا منط عيش 

الساكنة. 
وكما ناشدت العديد من العائالت القاطنة حي وسط املدينة وتبكاتواهدجيرن وحي اللوجمات 
حلحلة  قصد  بالتدخل  الوالية  والي  رأسها  على  الوصية  اجلهات  احلواس  برج  ببلدية  متشي  وتني 
املشكل القائم منذ مدة تفوق الشهرين لكون مصالح البلدية مت اللجوء اليها يف عديد املناسبات إال 
أنها الزالت يف ثبات عميق رغم أن املشكل ال يحتاج ملجهود اكبر لوجود األعمدة الكهربائية والتي 

حتتاج إلى املتابعة والصيانة فقط من طرف عمال البلدية. 
براهيم مالك

النعامة

األمُن يحجز 300 قرٍص ُمهلوس 
 متكن عناصر من فرقة التدخل والبحث بأمن والية النعامة، وعلى إثر معلومات مؤكدة مفادها 
الوسط  يف  العقلية  واملؤثرات  املهلوسة  األقراص  بترويج  عمره  من  الثالث  العقد  يف  شخص  قيام 

الشباني ملدينة العني الصفراء.
 واستغالال للمعلومة مت استصدار إذن بتفتيش مسكن املشتبه فيه والذي كانت نتائجه إيجابية 
يف ذات السياق وتبعا لتصريحات املشتبه فيه الذي أكد أن مصدر األقراص املهلوسة مت اقتناءها من 
عند شخص ثان والذي يعتبر املمول الرئيسي، يف العقد الثالث من عمره مقيم مبدينة العني الصفراء 
نتائجه  كانت  والذي  الذكر  السالفي  املسكنني  بتفتيش  إذن  استصدار  مت  أين  ميلك شقتني  الذي 
اإلجمالي  عددها  املقدر  املهلوسة  األقراص  من  كمية  على حجز  العملية  أسفرت  إيجابية حيث 
بـ: 305 قرص مهلوس من مختلف األنواع وحجز كمية من املخدرات يقدر وزنها اإلجمالي بـ: 
42.20 غرام باإلضافة إلى حجز مركبة سياحية كان يستغلها املشتبه فيه يف نقل وترويج األقراص 

املهلوسة 

أطباٌء يطلقوَن حمالٍت توعوّية 
التواصل  مواقع  عبر  الكورونا  داء  حول  حتسيسية  توعوية  حملة  املشرية  مدينة  أطباء  أطلق 

االجتماعي وبعياداتهم اخلاصة، وأيضا باملرافق والهياكل الصحية التي يعملون فيها.
مطالبني سكان والية النعامة بااللتزام والبقاء ببيوتهم جتنبا النتشار عدوى مرض الكورونا، 
مع نشر بعض النصائح الضرورية،والتعليمات البسيطة، والتي ُتساهم يف تعزيز مناعة األشخاص 

والوقاية من املرض.
القبل  أو  باليد  السالم  وجتنب  والصابون،  باملاء  لليدين  املتكرر  بالغسل  األطباء،  وينصح 
أماكن  جتنب  إلى  إضافة  األشخاص،  وجوه  يف  العطس  وعدم  املرضى،  خاصة  األشخاص  بني 

االكتظاظ، خاصة بأماكن العمل واملراكز التجارية واألسواق الشعبية. 

 استجابٌة واِسعة إلجراء الَحجر الَمنزلي 
امتثل سكان والية النعامة إلى نداءات السلطة يف املكوث باملنازل وعدم اخلروج إال للضرورة 
بحيث عرفت شوارع مدينة املشرية حركية ضعيفة للمواطنني مع غلق املقاهي واملطاعم ومختلف 

احملالت. 
يف حني فتحت فقط محالت بيع املواد الغذائية واخلضر واملخابز وكل ما يتعلق باالستهالك 
اليومي أبوابها مع ضمان وفرة املنتوجات وهو ما طمأنت بشأنه مديرية التجارة التي أكدت أن التموين 
وتوقفت  هذا  والسلع.  املنتجات  وفرة  ضمان  أجل  من  توقيفه  يتم  ولن  باق  االستهالكية  باملواد 
مختلف وسائل النقل العمومية واخلاصة التي تكتسي الطابع اجلماعي عن العمل ابتداء من نهار 
البلديات والواليات وغيرها فيما ضمنت سيارات  النقل احلضري وبني  أمس على غرار حافالت 

األجرة عملية النقل داخل النسيج احلضري.

 جمعياٌت تراِفق الُمتقاعدين 
في بريد الَجزائر 

رافقت جمعية اإلصالح واإلرشاد رفقة جمعية فورميديا اإلجراءات التنظيمية الوقائية التي 
اتخذتها مديرية البريد واملواصالت بوالية النعامة حتسبا الستقبال املتقاعدين لسحب رواتبهم تزامنا 

مع فترة استالم املعاشات.
والذين  املدينة  بوسط  املركزي  البريد  مقر  نحو  للمتقاعدين  كبيرا  توافدا  أمس  لوحظ   حيث 
معاشاتهم  تقاضي  يف  دورهم  انتظار  خالل  بالوقوف  توعيتهم  يف  تتمثل  جديدة  لتدابير  خضعوا 
بعيدين عن بعضهم البعض على مسافة متر واحد دون احتكاك فيما بينهم جتنبا النتشار العدوى 
وقد التزم هؤالء املتقاعدين بهذه الضوابط يف أجواء استحسنها اجلميع وقد مت سحب معاشاتهم دون 
إشكال وسط حضور رجال األمن، يف حني أكد عضو من جمعية اإلرشاد واإلصالح أن اليوم األول 

عرف توافدا محتشما يف بعض املراكز البريدية املتواجدة بالعديد من البلديات.

صاحُب مطحنٍة يوّزُع »الفرينة« 
علــى الُمعوزيـــــن 

يف مبادرة استحسنها سكان والية النعامة أقدم مسير مطاحن بطاط على فتح أبواب 
مخازن مطحنته الواقعة بحي الوئام أين قدم مخزون الفرينة لسكان مدينة املشرية بأسعار 
جد معقولة وبحضور فرق املراقبة من مديرية التجارة، وتقدمي حصص من أكياس الفرينة 
الفرينة  أكياس  بيع  على  النعامة  مطاحن صحارى  مسير  أقدم  املعوزين، يف حني  لفائدة 
بأسعار عادية ودون مضاربة وبحضور أعوان من مديرية التجارة مع توفير شاحنة ستجوب 
العائالت القاطنة باملناطق النائية واملعزولة مع تخصيص كميات معتبرة من أكياس الفرينة 

لفائدة العائالت الفقيرة. 
سالمي ابراهيم

أدرار

حمــالٌت تحسيسّيــة لتفــاِدي انتشــــار كورونــا
تواصل قوات الشرطة بأمن والية أدراريف تطبيق التدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا وهدا من خالل حتسيس وتوعية املواطنني املتواجدين 

على مستوى الساحات واالماكن العمومية.
 وشملت هذه احلمالت التوعوية دعوة املواطنني للتحلي باالجراءات الوقائية سيما ماتعلق بتجنب التجمعات مبختلف اشكالها والبقاء يف 
منازلهم وكدا استغالل الفضاء اإلذاعي إلذاعة ادرار اجلهوية من خالل بث حصص توعوية من تنشيط إطارات تابعة ألمن والية أدرار باالضافة 
يف  املكوث  بضرورة  املواطنني  الشرطة  قوات  من خاللها  تدعوا  التي  والضوئية  الصوتية  املنبهات  استعمال  مع  والراجلة  الراكبة  الدوريات  الى 
املنازل وعدم اخلروج، مع القيام بدوريات رفقة الشركاء على مستوى الهياكل التي تشهد إقبال كبير للمواطنني وإعالمهم بالقرار املتضمن الغلق 

املؤقت )املقاهي، املطاعم،قاعات احلفالت. ..(، هده العمليات التحسيسية تخللها توزيع مطويات وملسقات حتسيسية توعوية. 

الكـالُب الّضالـة تفِتـك بـرؤوِس الَماشيـة 
استيقظ سكان قصر تينورت ببلدية سالي جنوب أدرار على مجزرة سببها كالب ضالة هجمت على رؤوس املاشيةواملاعز لسكان القصر 
املذكور وهذا وقدخلفت احلادثة هلعا وقلقا لدى الساكنة الذين طالبوا السلطات احمللية بضرورة التعاون للقضاء على هذه الكالب الضالة التي 
مازالت حرة. لإلشارة فإن العام الفارط قد شهد هجوم كبير ملثل هذه الكالب على حظائر احمللية للسكان يف مختلف مناطق املنطقة مخلفة نفوق 

املئات من هذه احليوانات.
عبد اهلل مجبري
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ُل قريًبــا وليــة ستفصــِ  اللَّجنــُة الدَّ
 في مستقبِل األلَعاب الُمتوسطية 2021 

تقاُم بوهران وتتزامن مع  تظاهرات دولّية تأّجلت 

جتتمع، يف األيام املقبلة، اللجنة الدولية أللعاب 
السلطات  مع  التشاور  بعد  املتوسط  األبيض  البحر 
لأللعاب   19 الـ  الطبعة  مصير  يف  للفصل  اجلزائرية 
املتوسطية  املقررة الصائفة املقبلة يف وهران، يف ظل 
رياضية  تظاهرات  عدة  مع  األخيرة  تزامن  احتمال 
دولية تأجلت مؤخرا، على خلفية تفشي وباء كورونا 
الذي يضرب أغلب بلدان العالم، حسبما علم من 

اللجنة احمللية لتنظيم األلعاب.
الساحة  »أن  بيان  يف  اللجنة  هذه  واعتبرت 
األخيرة.  اآلونة  يف  كثيرة  تقلبات  تعرف  الرياضية 
2020، جاء  القدم  أوروبا لكرة  فبعد تأجيل كأس 
يف  سلفا  املقررة  األوملبية  األلعاب  على  اليوم  الدور 
هذه الصائفة إلى موعد الحق«. وتابع البيان »هذه 

األلعاب  تنظيم  على  تؤثر  أن  شأنها  من  الوضعية 
املتوسطية املقررة لصائفة 2021، وهو ما يدفع اللجنة 
اجلزائرية،  السلطات  مع  للتشاور  لأللعاب  الدولية 
منظمة هذه التظاهرة، قبل االجتماع يف األيام املقبلة 
للبث يف مستقبل الدورة املتوسطية القادمة«. وأوضح 
ذات املصدر بأنه »ال ميكن يف الوقت الراهن التكهن 
بأي شيء بخصوص هذا امللف«، مشددا يف الوقت 
وجميع  الرياضيني  وصحة  »أمن  أن  على  نفسه 
قرار  كل  يف  االنشغاالت  محور  سيكونان  الفاعلني 

ستتخذه اللجنة الدولية لأللعاب«.
صحية  وضعية  املعمورة  دول  أغلبية  وجتتاح 
يحصد  الذي  كورونا  وباء  انتشار  بفعل  صعبة 
بالسلطات  دفع  ما  الضحايا،  من  اآلالف  عشرات 

البلدان إلى توقيف املنافسات الرياضية  يف مختلف 
التدابير املتخذة  احمللية، كإجراء احترازي يف سياق 
للحد من انتشار هذه اآلفة.ومعلوم أيضا بأن كأس 
القدم،  لكرة  اجلنوبية  أمريكا  وكأس  لألمم  أوروبا 
فضال عن األلعاب األوملبية، وهي تظاهرات كانت 
مبرمجة كلها خالل الصائفة املقبلة، قد تأجلت إلى 
موعد الحق. ويرى املالحظون بأن هذه التأجيالت 
من شأنها أن تضر باأللعاب املتوسطية ألن احتمال 
تزامن األخيرة مع املواعيد اجلديدة لتلك املنافسات 
قائم، ما سيؤثر بالسلب يف هذه احلالة على اشتراك 
النجاح  وعلى  وهران  موعد  يف  الرياضيني  أفضل 

اجلماهيري واالعالمي للدورة أيضا.
القسم الرياضي

والرياضية  االوملبية  اللجنة  رئيس  اعتبر 
اجلزائرية بالنيابة، عبد الرحمن حماد، أن قرار 
املقرر  من  كان  التي  االوملبية  االلعاب  تأجيل 
تنظيمها من 24 جويلية الى 9 اوت بالعاصمة 
ومتوقعا، يف ظل  أنه عقالني  اليابانية طوكيو، 
وباء كورونا فيروس الذي ما فتىء يحصد أرواح 

البشرية عبر العالم.
اتخاذه  مت  الذي  ومتوقعا  عقالني  قرار  »إنه 
من قبل اللجنة االوملبية الدولية يف ظل انتشار 
اجلزائريني  الرياضيني  منع  الذي  كورونا  فيروس 
أحسن  يف  التحضيري  مسارهم  مواصلة  من 
الرحمن  عبد  به  أفاد  ما  الظروف.« حسب 
أوملبياد  يف  البرونزية  امليدالية  صاحب  حماد، 

سيدني 2000.
تهدد  فتئت  ما  التي  اجلائحة  هذه  وأمام 
األوملبية  اللجنة  أعلنت  البشرية  صحة 
الدولية واليابان يف بيان مشترك، تأجيل دورة 
األلعاب األوملبية الصيفية التي كانت مقررة 
تفشي  خلفية  على  العام،  هذا  طوكيو  يف 

فيروس كورونا املستجد.

االنسانية  املعضلة  هذه  أمام  أنه  »أعتقد 
عبر  االنسانية  االرواح  حتصد  الزالت  التي 
العالم، كان من واجب الهيئة االوملبية الدولية 
تأجيل احلدث االوملبي الى 2021. الرياضيون 
يتواجدون يف حالة حجر صحي وكل التربصات 
التحضيرية متوقفة حاليا. ال ميكننا حتضير هذا 

املوعد يف مثل هذه الظروف.« يقول حماد.
بالنيابة  االوملبية  الهيئة  رئيس  واستغل 
التزام  وتأكيد  الرياضيني  لطمأنه  الفرصة  هذه 
هيأته يف مرافقة الرياضيني اجلزائريني ومتكينهم 
الظروف. »سنواصل  أحسن  يف  التحضير  من 
الرياضيني اجلزائريني قصد متكينهم  عملنا اجتاه 
بالتنسيق  االوملبي  للموعد  اجليد  التحضير  من 
بإبالغ  وسنقوم  الدولية  االوملبية  اللجنة  مع 
يؤكد  الحقا.«  املستجدات  بكل  الرياضيني 
األبيض  البحر  ألعاب  تنظيم  حماد.وعن 
املتوسط التي تقام سنة 2021 مبدينة وهران أي 
يف نفس السنة التي تنظم فيها االلعاب االوملبية 
بطوكيو قال حماد »من السابق ألوانه احلديث 

عن أي تأجيل.«

بـــــاب  وزارُة الشَّ
والِرياضة ترّحُب بقرار 
َتأجيل أولمبَياد ُطوكيو 

رحبت وزارة الشباب والرياضة، بقرار تأجيل 
أوملبياد طوكيو2020 الذي اتخذته اللجنة الدولية 

األوملبية جراء تفشي جائحة فيروس كورونا 
)كوفيد19-(، معتبرة إياه صائبا للحفاظ على صحة 

الرياضيني وكل املعنيني بهذا احلدث الرياضي 
العاملي.

وقالت الوزارة يف بيان لها »ترحب اجلزائر بقرار 
تأجيل األلعاب األوملبية طوكيو2020 الذي اتخذه 
رئيس اللجنة األوملبية الدولية، السيد توماس باخ 
والوزير األول الياباني، السيد شينزو أبي«، مضيفة 
»هذا اإلرجاء الذي فرض نفسه بالنظر الى الوضعية 
الصحية اخلطيرة التي يشهدها العالم على إثر تفشي 
وباء كورونا فيروس، سيسمح ال محالة باحلفاظ على 
صحة الرياضيني واملنظمني وكل األشخاص املعنيني 

بهذا احلدث الرياضي العاملي الهام«.
كما اعتبرت وزارة الشباب والرياضة »الوضعية 

احلالية التي لها األثر البالغ على حتضيرات 
الرياضيني، تعد أيضا سببا داعما لهذا اخليار 

الصائب«.
وأعلنت اليابان واللجنة األوملبية الدولية، أول 

أمس، عن تأجيل دورة األلعاب األوملبية على خلفية 
تفشي فيروس كوفيد19- يف خطوة غير مسبوقة تطال 

احلدث الرياضي األكبر عامليا.
وأفاد الطرفان يف بيان مشترك »يف الظروف الراهنة 

وبناء على املعلومات املقدمة من منظمة الصحة 
العاملية، خلص رئيس اللجنة األوملبية الدولية 
ورئيس الوزراء الياباني إلى أن األوملبياد الثاني 
والثالثني يف طوكيو يجب أن يتم تأجيله إلى ما 

بعد عام 2020، لكن ليس أبعد من صيف 2021 
حلماية صحة الرياضيني وجميع املعنيني باأللعاب 

األوملبية واملجتمع الدولي«.
وثمنت وزارة الشباب والرياضة اجلهود الكبيرة 
التي بذلتها وال تزال تبذلها احلكومة اليابانية الى 

جانب اللجنة األوملبية الدولية من أجل اجناح 
األلعاب األوملبية، معبرة عن دعمها الكامل، يف 

هذا الظرف اإلستثنائي، لكل القائمني على تنظيم 
هذا احلدث الرياضي الذي تتطلع اجلزائر بكل عزم، 

كسابق عهدها، إلى املشاركة فيه.
يذكر أنه سبق ملواعيد رياضية كبيرة مقررة هذا 

الصيف أن أجلت الى عام 2021، أبرزها كأس أوروبا 
وبطولة كوبا أميركا لكرة القدم.

اعتبر القراَر صاِئًبا 
وُمنتظًرا. . مرسلي:
 سالمـــــُة 

ياضييَن أهمُّ  الرِّ
من كــلِّ َشيء!

وصف نور الدين مرسلي كاتب 
الدولة املكلف برياضة النخبة يف 
احلكومة اجلزائرية، قرار تأجيل 
أوملبياد طوكيو 2020 بالصائب 

واملنتظر، معتبرا أن سالمة 
الرياضيني واجلماهير أهم من كل 

شيء.
وأعلنت اليابان واللجنة األوملبية 
الدولية يف بيان مشترك أول أمس، 

تأجيل دورة طوكيو 2020 إلى 
العام املقبل، بسبب انتشار فيروس 

كورونا املستجد.
وقال العداء السابق مرسلي، 

املتوج بسباق 1500 متر يف أوملبياد 
أتالنتا 1996، واملتوج بطال للعالم 
3 مرات »كرياضي وبطل أوملبي 
وعاملي سابق، أرى أن سالمة 
الرياضيني خصوصا، واألفراد 
عموما، تأتي يف املقام األول 

وقبل أي شيء آخر«. وأضاف 
»أمام االنتشار الرهيب للفيروس 
حول العالم، ليس أمامنا سوى 
التجند بقوة وتنفيذ توصيات 

اخلبراء وتعليمات السلطات بالتزام 
البيوت وعدم مخالطة اآلخرين«.

وأضاف »يف ظل هذا الوضع 
االستثنائي، بات من غير املمكن 
على الرياضيني التحضير اجليد 
للمسابقات الرياضية املقبلة، 
ويف مقدمتها أوملبياد طوكيو 
2020، لذا كرياضي أوملبي 

ومسؤول رياضة النخبة يف اجلزائر 
طالبت بتأجيل هذه األلعاب إلى 
موعد الحق«. وأوصى مرسلي 

الرياضيني بالتزام تعليمات السالمة 
واملكوث يف منازلهم مع احلفاظ 

على التدريبات اليومية فيها، ألن 
الرياضة مهمة وتساهم يف تقوية 

جهاز املناعة الذي ميثل خط الدفاع 
األول يف مواجهة كورونا.

رئيس الّلجنة األولمبية الجزائرية بالنِّيابة.. حماد:
 ِمـن الّساِبـــق ألواِنـه الحديـُث 
عن أيِّ تأجيٍل أللَعاب وهـران!

رئيس الّلجنة األولمبّية الّيابانية.. ياسوهيرو ياماشيتا:

ع!  قراُر التَّأجيِل جاَء أسرَع ِمن الُمتوقَّ
امس  اليابانية  األوملبية  اللجنة  رئيس  ياماشيتا  ياسوهيرو  قال 
األربعاء إن قرار تأجيل أوملبياد طوكيو بسبب جائحة فيروس كورونا 
بعد  احلدث  جناح  يرغب يف ضمان  لكنه  املتوقع،  من  أسرع  جاء 

تأجيله ملدة عام.
من  تأجيل  أول  وهو   ،2021 إلى  األوملبية  األلعاب  وتأجلت 
أزمة  لتطيح  عاما،   124 البالغ  احلديث  األلعاب  تاريخ  يف  نوعه 
فيروس كورونا بآخر األحداث الرياضية الدولية البارزة املتبقية هذا 

العام.
وكان الضغط يزداد على اللجنة األوملبية الدولية وأبدت هيئات 
رياضية وبعض الرياضيني غضبهم من استغراق كل هذا الوقت يف 
اتخاذ قرار بدا حتميا لكن ياماشيتا أبلغ الصحفيني بأن الوقت حان 

للتحلي باإليجابية واالستعداد.
كما قال ياماشيتا، وهو العب جودو سابق يبلغ من العمر 62 
عاما وسبق له نيل ميدالية ذهبية يف أوملبياد لوس أجنلوس 1984، 
إن التأجيل ملدة عام أفضل من عامني بسبب عملية التأهل. وجاء 
املتوقع لكن ياماشيتا أبدى  الدولية أسرع من  اللجنة األوملبية  قرار 

احترامه له من أجل ألعاب »آمنة ومكتملة«. وقال ياماشيتا الذي 
لأللعاب  اليابان  مقاطعة  بسبب   1980 موسكو  أوملبياد  عن  غاب 
»سأكمل قريبا 63 عاما وهناك العديد من األشياء غير املتوقعة وال 

ميكن تخيلها يف احلياة
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 قضيَت سنوات طويلًة العبا ُمحترفا ..
 هل تتذكر البدايات؟

بدأت مثل أي شاب اخر عاشق لكرة القدم من مالعب األحياء 
وكانت  املسيلة  وفاق  فريق  إلى  االنضمام  فرصة  لي  أتت  ذلك  وبعد 
فرصة ذهبية عملت جاهًدا على استغاللها حتى اصل لتمثيل أفضل 
املوسم  وهذا  واالحتراف  وفاق سطيف  مع  مت  ما  وهو  اجلزائر  الفرق يف 

متكنت من حتقيق هذا الهدف.

 حقق فريق ضمك نتائَج مميزة مع المدرب
 نورالدين زكري!

لم أتفاجأ من ذلك ألن مسيري الفريق حرصوا بشكل جاد على 
الدور  ومنذ  مت  ما  وهو  اإلضافة  على  قادرة  عناصر  باستقطاب  التغيير 
الثاني كنا نلعب بطريقة جيدة ومتكنا من حصد معدل نقطي مقبول، 

وكنا نستحق األفضل اال ان احلظ لم يكن جلانبنا يف لقاءات عدة.

كيف يقضى زغبه يوميه بعد إيقاف النشاط الكروي 
بسبب فيروس كارونا؟

بشكل طبيعي من خالل أداء التدريبات املنزلية والبقاء مع العائلة 
والتواصل مع األصدقاء هاتفًيا والقيام ببعض الواجبات وبإذن اهلل أنها 

فترة وستمر وتعود األمور ملا كانت عليه سابقا وأفضل.

 لماذا لم تستمر مع الوحدة سوى أشهرا 
قليلة رغم أنك  قّدمت أداء جيدا؟

هو سؤال يوجه إلدارة الوحدة ألن مستواي كان مقنعا لي شخصًيا 
بدليل وصول عرض ضمك بفترة االنتقاالت الشتوية وراضي متاًم الرضا 
أمتلك  كنت  ألني  بالصيف  الفريق  لعرض  وقبول  قدمته  ما  كل  عن 

مشروع معهم ولكن احلمد هلل أعيش أيام جيدة مع ضمك.

هل وجدت اختالفا فنيا  بين عمل كارينيو وزكري؟
هناك فوارق عدة وعالقتي مع زكري رائعة للغاية إذ اننا كنا مًعا يف 
وفاق سطيف وقدمنا مستوي كبير خالل املوسم األخير محليا وإفريقيا، 
واآلن نحن يف ضمك وانا اعرف أسلوبه يف التدريب وخارج امللعب وهو 

مدرب كبير.

 كيف ترى وجود الحارس األجنبي
 في الدوري السعودي؟

خطوة موفقة للغاية واستفاد منها حتى احلارس احمللي، واآلن هناك 
اسماء محلية وأخرى سيكون لها مستقبل كبير وعلى ضوء ذلك فإن 

عرين األخضر سيكون بخير يف السنوات القادمة.

 في رأيك.. َمن أفضل حارس في الدوري
 السعودي حاليا ؟

محلًيا يعجبني كثيًرا محمد العويس حارس األهلي اعتبره األفضل 
ومن األجانب هناك رايس مبوحلي جنم نادي االتفاق الذي ميتلك مسيرة 

كبيرة مع املنتخب وواصل عطاءه اجليد يف الدوري السعودي.

من هو أقوى منافس واجهته مع فريقك الموسم الجاري؟
من األندية بالتأكيد نادي الهالل وبالنسبة للمهاجمني حمد اهلل 

جنم النصر يقلق أي حارس.

 هل توجد فروق كبيرة بين البطولة
 الجزائرية والبطولة السعودية؟

بال شك الفوارق كبيرة، ففي الدوري السعودي يتواجد جنوم كبار 
على املستوي األجنبي واحمللي والتعاقدات اخلارجية يف الدوري احمللي 
منحت البطولة مكانة مختلفة عن باقي املسابقات العربية، وال أنسى 

أيضا ان احلضور اجلماهيري يضيف حماًسا اكبر للدوري.

 ما هي أبرز األشياء التي شدت انتباهك 
في المجتمع السعودي؟

حقيقة السعودية كدولة مكاًنا مثالي للعيش فالشعب يتعامل مع 
األجانب بأسلوب محترم وال تشعر بينهم انك غريب ونستطيع التأقلم 

سريًعا.

 العب أجنبي وآخر سعودي تعتبرهم 
األفضل في الدوري؟

من  األفضل  وهو  للغاية  متميز  الهالل  العب  الدوسري  سالم 
من  األهلي  ميثل  الذي  باليلي  يوسف  للمحترفني  وبالنسبة  احملليني، 

طراز عالي وأراه إضافة سواء للفريق أو الدوري.

كلمة أخيرة..«أخبار الوطن« تسمعك!
أود ان اقول للجميع يف ظل األوضاع احلالية ومع انتشار فايروس 
يحمى  ان  اجل  من  بالتعليمات  االلتزام  اجلميع  على  وجب  كارونا 
ثمن  بأي  تقدر  ال  الصحة  ألن  به،  واحمليطني  وعائلته  نفسه  اإلنسان 
علينا  احملافظة  والهدف  القرارات  من  قائمة  اتخذت  اململكة  وحكومة 
جميعها واملرحلة احلالية تتطلب تكاتف اجلميع وهي مجرد أسبوعني 

وكل شيء سيعود لوضعه الطبيعي.
القسم الرياضي

ولي الجزائري .. مصطفى زغبة: الحارس الدَّ

 مبولِحــي أفضُل حارٍس أجَنبـيٍّ 
عودية وباّليلي أفضُل العب! في السُّ

أمام رغبة سان جيرمان في التعاقد معه  

مانشستـر سيتي يعارُض فكرَة 
التَّخلــي عــن َمحــرز

كشفت تقارير صحفية 
اجنليزية، نوايا مانشستر سيتي حول 
رغبة باريس سان جرمان يف التعاقد 

مع النجم اجلزائري رياض محرز. 
وذكرت صحيفة »ذا صن«، أن 

سيتي سيعارض فكرة بيع محرز، 
رغم أن النادي الفرنسي مستعد 
لتلبية شروط النادي اإلجنليزي 

املالية حيال هذا األمر. وأضافت 
الصحيفة، أن مانشستر سيتي 

بقيادة املدرب اإلسباني جوسيب 
غوارديوال، يضع محرز ضمن 

خططه األساسية للموسم املقبل.
وأشارت أيضا إلى أن محرز منفتح 

على إمكانية متديد بقائه، رغم أن عقده احلالي لن ينتهي قبل 3 أعوام، وهو يتقاضى 
حاليا 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، لكن سيتي سينتظر عاما إضافيا قبل فتح 

باب التفاوض بهذا الشأن.
وذكر مصدر يف مانشستر سيتي لـ«ذا صن«: »هناك اهتمام، لكن ال توجد لدينا 

نوايا ألن ندع محرز يرحل، لقد أخبر بيب أنه سعيد جدا ويشعر أخيرا أنه وجد 
مكانا له يف الفريق، رغم دخوله وخروجه املتكرر من التشكيلة األساسية«. وأضاف 

»نحن جميعا مرتاحون من الوضع ولن نناقش عقدا جديدا حتى العام املقبل على أقل 
تقدير«.

ويقدر مانشستر سيتي قيمة محرز حاليا بـ80 مليون جنيه إسترليني، أي بزيادة 
20 مليون جنيه إسترليني عن املبلغ الذي دفعه النادي لشراء الالعب من ليستر سيتي 

قبل عامني. ويواصل محرز التقدم يف سباق جائزة أفضل مراوغ يف تاريخ كرة القدم 
الذي تنظمه اذاعة »أر أم أسي« الفرنسية. وتفوق رياض محرز يف عدد األصوات 

على األرجنتيني ديغو أرماندو مارادونا، من خالل صبر اآلراء الذي نظمته الصفحة 
الرسمية لقناة »أر أم أسي« على تويتر. ويواجه العبنا اجلزائري يف الدور املقبل 
البرازيلي نيمار داسيلفا الذي يحمل ألوان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

الّنصــُر الّسعـودي قد يضمُّ 
براهيمــي وبـن العمـري

نصح تقرير صحفي سعودي، أمس، نادي النصر احمللي يريد ضم ثنائي املنتخب 
اجلزائري خالل فترة التحويالت الصيفية املقبلة، ويتعلق االمر باملدافع احملوري جمال 

بلعمري واجلناح األيسر ياسني براهيمي.
وبحسب موقع »سعودي سبورت« فإن بلعمري هو اخليار األنسب يف الدفاع بالنسبة 
للفريق العاملي، ويف الهجوم سيعوض براهيمي رحيل بعض األسماء البارزة خاصة وأنه 
أظهر قدرات هائلة هذا املوسم مع الريان القطري. وقال ذات املوقع ان عدم جتديد عقد 
بلعمري مع فريق الشباب السعودي، داللة على انه سيكون متاحا، أما براهيمي فقد 

حتدثت يف وقت سابق تقارير صحفية عن اهتمام النصر بخدماته.
محمد هشام

أونجي الفرنسي ُينافس اتحاَد 
العاصمة على عنتر يحيى!

عنتر  مع  التعاقد  يف  تفكر  أوجني  إدارة  أن  الفرنسية،  »ليكيب«  صحيفة  كشفت 
يحيى، لشغل منصب املدير الرياضي يف الفريق. ومباشرة بعد إقالة بيكو من منصب 
املناجير العام للفريق، فإن إدارة أوجني تريد إعادة هيكلة اإلدارة ككل. وتردد إسم عنتر 
يحيى، الذي سبق له أن شغل ذات املنصب مع فريقه أورليون وهو الذي يحظى بثقة 

الرئيس سعيد شعبان.
يذكر أن إدارة إحتاد العاصمة كانت يف مفاوضات متقدمة مع قائد »اخلضر« السابق 

من أجل االلتحاق بنادي »سوسطارة« وشغل منصب املدير الرياضي.

تعقيم مقر«الفاف« ومركز سيدي موسى
ِخذ  االتحاُد الَجزائري لكرة الَقدم يتَّ

احتياطاته لتفاِدي تفشي كورونا
موسى  بسيدي  التقني  املركز  من  كل  أن  الرسمي  موقعها  عبر  »الفاف«  كشفت 
ومبنى الفاف بدالي براهيم قد مت تعقيمهما حملاربة فيروس كورونا. وجاء يف ذات البيان 
ضد  التعقيم  أجل  من  الفاف(  )أكادميية  مليانة  خميس  مركز  على  سيكون  الدور  أن 
احترازي  كإجراء  للتعقيم،  القدم  لكرة  اجلزائري  اإلحتاد  مقر  وخضع  كورونا.  فيروس 
لتفادي تفشي فيروس كورونا، ضمن الطاقم العامل مبقر »الفاف«. وقام طاقم مختص، 
التابعة  واملرافق  إبراهيم،  بدالي  »الفاف«  مقر  مكاتب  جميع  بتعقيم  أمس،  اول 
املركز  مست  التي  تلك  بعد  اخلطوة،  هذه  كورونا. وتأتي  فيروس  تفشي  لتفادي  له، 
مبركز خميس  األبعاء،  امس  االجراءات  نفس  اتخاذ  مت  موسى، كما  بسيدي  التقني 
مليانة. وتواصل بهدا اإلحتادية اجلزائرية لكرة القدم، مساعيها للممساهمة يف احلد من 

تفشي فيروس كوونا يف اجلزائر.

 فرض الحارس الّدولي الجزائري مصطفى زغبة الُمحترف في نادي ضمك حالًيا والوحدة سابًقا نفسه بين أبرز الحراس 
في الدوري السعودي، وكان رحيله عن فرسان مكة مفاجأة لعدد من النقاد.
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الكاتبة والناقدة األدبية ُمنى صريفق لـ »أخبار الوطن« 

العمُل األدِبّي اإلبَداعيُّ يتأرجُح بين الِمصداقية والتَّتويج!

ربيعة ماسة حجوج
أجل  من  صراعا  العربي  وطننا  يف  باتت  األديبة  اجلوائز  إن 
والتميز،  لالختالف  مجاال  عاد  فاإلبداع  النجومية،  إلى  الوصول 
من  اجلوائز  بعض  متكنت  األخيرة  الثالثة  السنوات  غضون  ففي 
ما  وقت  إلى  وأصبحت  العربي،  الوطن  يف  للرواية  أسماء  تصدير 
تكرار  على  وحتثه  عليها،  احلاصل  شأن  من  ترفع  مضافة  قيمة 

التجربة.
تذهب الكاتبة والناقدة األدبية منى صريفق احلائزة على جائزة 
كتارا يف النقد سنة 2019 إلى القول بأن األمر أصبح مييل شيئا 
فشيئا لنوع من االختيارات غير املضبوطة، أو نوع من االرجتالية، 
وإهمال عنيف للنقد وأهميته يف جعل النصوص تستحق تتويجها 

كنصوص يحفل بها القارئ املهتم.
أجد  ما  غالبا  »كنت  الوطن«:  »أخبار  بقولها لـ  أكدت  كما 
املمارسات  هذه  من  أراه  ما  كل  بعد  اآلتي  السؤال  أطرح  نفسي 
أو  األدبي،  العمل  يتوج  أن  يجب  هل  املرضية:  غير  الثقافية 
نص  أي  تتويج  عدم  فكرة  هل  الظروف؟  كانت  مهما  اإلبداعي 
أن  نظري  يف  نص؟  أي  يتوج  ال  لكي  الدرجة  لهذه  مبتذلة  فكرة 
تعترف الّلجان القائمة على اجلوائز األدبية بصفة خاصة - واألمر 
ال ينحصر مثال على جائزة »علي معاشي« بل على كل اجلوائز 
األدبية يف اجلزائر- أن كل املتنافسني يف دورة يف ذاتها غير مؤهلني 
للفوز باجلائزة، عوض إعطاء اجلائزة لعمل ال يرقى نقديا ألن يكون 

حامال السم اجلائزة«.
وتضيف »أتذكر يف هذا السياق مثاال طريفا جرى بيني وبني 
عليها  وما  فيها  ما  كل  وعن  املوضة،  عن  فيه  نتحدث  صديقة 
تبيع  أن  مشهورة  ملاركة  كيف  سؤال،  فبادرني  وجماليا«  »ماديا 
أصالتها  هو  واحد،  لسبب  اخليال  يفوق  بسعر  مستلزماتها  كل 
كبيرة  مرموقة  أدبية  بجائزة  وكيف  تأسيسها!  سنوات  وقيمة 
يريدون  آخرين  كتاب  حتى  أو  احلس  مرهفي  كتاب  مع  تتعامل 
أو  مجامالت  أو  مالبسات  أي  من  خالية  ونظرة  ألعمالهم،  نقدا 
محاباة، أن تقدم اسمها ألي كان؟! وال أعني أيا كان أنه إنقاص 
من قيمة املشاركني، بل املنافسة هي التي جتعل من فكرة العمل 
اخلطورة  بالغ  أمرا  محلية  شرعية  وافتكاك  الوجود  وإثبات  والتميز 

وليس بالسهولة التي نراها يف اجلوائز األدبية يف اجلزائر.

مفيدة أن األمر ال يتوقف يف الساحة الثقافية يف اجلزائر على 
قهر املتنافسني أو حتى تهميشهم باختفاء أسماء اجلوائز األدبية، 
بل وصل األمر إلى فضائح على العلن، كأن يتوج كاتب بجائزة، 
وفجأة يجد نفسه ينتظر دون جدوى إذ أن كل مستحقاته املتعلقة 

باجلائزة التي تنافس فيها نصه لم تصله بعد.
»أخبار  صريفق« لـ  »منى  تضيف  علّي  األسئلة  تتوالى 
الوطن« من كل حدب وصوب: أين تكمن املصداقية فعال؟! يف 
الهيئات  يف  تكمن  أم  تتويجه؟  ثم  اإلبداعي  األدبي  العمل  قراءة 
املؤسسة للجائزة يف حد ذاتها؟ هل فعال هذا املستوى يليق باجلزائر 
كحاضرة ثقافية بها تعدد جغرايف مهول؟ مينحنا التعدد والتنوع ما 
ميكن أن يعيش به عالم بأسره، أم أن فكرة استسهال األدب والفن 
أوكارا،  اجلوائز  هذه  من  جعلت  به،  املتعلقة  املطلقة  واجلماليات 
تضمن  التي  الشريفة،  للمنافسة  واسعة  ساحات  تكون  أن  بدل 
للكاتب حقه ورمزيته املثقلة باالحترام لكل ما يريد اإلجابة عنه 

يف عمله األدبي واإلبداعي؟.
دهما الجائزة! قيمُة الكاتب والعمل األدبي ُتحدِّ

جدلية قاتلة هي هذه األوضاع التي نراها أمامنا على صفحات 
الفيسبوك وعلى صفحات اجلرائد، أعتقد ‘تضيف منى’ أن فكرة 
احترام األدب ال تنبع إال من شخص يعرف متاما قيمته، ويعرف 
متاما ما يعني أنه يوجد كاتب يكتب من أجل حياة اآلخرين ولن 
إذا  إال  أصيلة  مرموقة  أدبية  جائزة  اسمه  شيء  اجلزائر  يف  يتحقق 
كان هذا االعتقاد راسخا فيها، فقيمة األدب وقيمة الكاتب متنحان 

اجلائزة فخرا واستمرارية.
كما متنح اجلائزة شرعية يقتنصها الكاتب بكل قوة وثقة يف أن 
عمله بالفعل قد متيز بني آالف النصوص »بنية وجمالية وتأويال 
للماضي واحلاضر واملستقبل وفق توليفة يصنعها هو ضمن جتربته 
بلغت  مهما  محاباة،  أو  سياسات  أو  اعتبارات  دون  من  اخلاصة 
درجة قربه شخصيا من احملكمني أو قرب دار النشر باجلائزة املشارك 

فيها.
أدبية  منصات  عبر  تعرض  التي  اجلوائز  بنتائج  يتعلق  وفيما 
مختلفة، تقول صريفق أنها تتبعت مؤخرا نتائج العديد من اجلوائز 
األدبية على املستوى العربي، وكانت حتديدا متحفظة بشكل كامل 
عن اخلوض يف أي نقاش حولها، حلني كونت فكرة عن اجلائزة يف 

هذه  تتخّيرها  التي  اللجان  وعن  املؤسسة  هيئاتها  وعن  ذاتها  حد 
اجلوائز األدبية التي اكتسبت قيمة ال يستهان بها.

 تتويُج نصٍّ على حساب  آخر ال يعني 
أن النص غير المتّوج ليَس جيدا! 

طريقة  معرفة  »أردت  صريفق،  منى  تشير  دقة  أكثر  وألكون 
تفكير غالبية املتتبعني لها من اجلزائر، القراء واملثقفني والدارسني 
ملجرد  العدم  من  تظهر  نصوصا  أن  ووجدت  فيها،  واملشاركني 
فينكب  اجلوائز!  لهذه  والطويلة  القصيرة  القوائم  يف  أسمائهم  ذكر 
تقييمية،  آلراء  ونشرا  دراسة،  غريب،  بشكل  عليها  الدارسون 
تنعدم فيها يف مرات عدة مقاييس القراءة احملكمة، معرفة بأصل 
يف  املشارك  الكاتب  كتابة  بطريقة  وانتهاء  األدبي  العمل  وجنس 

هذه اجلائزة«.
فقط  الكتاب  يناصرون  للجوائز  املتتبعني  أغلبية  أن  تأكدت 
دقة  أكثر  وألكون  ذاتها،  والثقافة  ذاته،  البلد  إلى  ينتمون  ألنهم 
لها  املشهورة  األدبية  املسابقات  هذه  أن  متناسيني  ذاتها،  املقاطعة 
خلفية إعالمية قوية داخل الوطن العربي، ومصداقية لن أشكك 
فيها، ولكن أبدا لن أناقض اعتقادي يف أن املدرسة اجلمالية حلكام 
تفكير  طبيعة  ومن  آلخر،  بلد  من  حتما  تختلف  قد  اجلوائز  هذه 

ألخرى.
أخرى  نصوصا  أن  بتاتا  يعني  ال  آخر  على  نص  تتويج  إن 
مشاركة فيها قد فشلت يف حتقيق مبتغاة من الكتابة يف حد ذاتها، 
ومن بني هذه اجلوائز »اجلائزة العاملية للرواية العربية« التي يطلق 
املتتبعني  من  الكثير  أفرحت  والتي  العربية،  البوكر  جائزة  عليها 
للثقافة واألدب يف اجلزائر بوصول أسماء جزائرية لقائمتيها الطويلة 

والقصيرة.
متتبع  لكل  ولكن  جزائرية،  أسماء  بوجود  فخري  أنكر  لن 
طريقة معينة يف فهم وحتليل األمور، وأنا لي طريقتي اخلاصة يف 
رؤية األمور بخاصة ما يتعلق بالنصوص األدبية، وقد أتبنى يف هذا 
املسلك رؤية تفكيكية دقيقة، مفادها أنني ال أقرأ لكل اسم مت نشر 
اسمه يف قائمة من القوائم، بل أنا أقرأ لكل اسم يف وقته وحّيزه 
re- الريفيوهات وعقلية  اإلعالم،  بهرجة  عن  بعيدا  ،املناسب 

views الفيسبوكية املجاملة واحملابية لكل اسم مت ظهوره.

أكدت الكاتبة والناقدة األدبية منى صريفق، لـ »أخبار الوطن«، أن العمل األدبي اإلبداعي يتأرجح بين المصداقية والّتتويج، وأن قيمة الكاتب والعمل 
األدبي ُتحددهما الجائزة؛ منوهة إلى أن تتويج نص على حساب نص آخر ال يعني بالضرورة أن النص غير المتّوج ليس جيدا.

 الجزء الثانــي 
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»كورونا« تطلُق مبادراٍت َتضامنّية واسعة بين ُسكان تبسة 

لتجا ا من  لعديد  ا استغالل  يف ظل 
لراهن الذي تعايشه اجلزائر  ا ر للوضع 
نوعية  ربة والغش.يف  املضا من خالل 
ملوا ا ر فيمايخص  رتفاع األسعا وا د  ملوا ا
لواسع. ا االستهالك  ذات  ئية  لغذا ا   د
البس ملواطن  ا لفواكه،يعمل  وا واخلضر 
على حتقيق العكس من خالل م يط 
ساعدة احملتاج.لتقوية الروابط األخوية 

التي تعرفها معظم واليات الوطن.
التي  احلساسة  الفترة  هذه  يف  تتواصل 
متر بها اجلزائر،  معظم بلديات والية تبسة 
من  انطلقت   ، واسعة  تضامنية  حملة 
مساعدة الشباب لعناصر احلماية املدنية يف 
عمليات تعقيم الشوارع واملرافق الهامة إلى 
العائالت املعوزة  الغذائية على  املواد  توزيع 
والفقيرة وغيرها من العمليات االنسانية .
التجاري  مركزه  جتهيز  يف  يبادر  مواطن 
ليكون عيادة طبية حتسبا لوقوع ألي طارئ
اجلزائر  فيه  دخلت    الذي  الوقت  يف 
كورونا  وباء  انتشار  يف  الثالثة  املرحلة  إلى 
أصبح األمر أكثر جدية لدى الكثيرين من 
منهم  البعض  ،حيثانطلق  املنطقة  أبناء 
وقوع  قبل    استباقية  التفكير يف حلول  يف 

الكارثة ، ومن  هؤالء ابن مدينة الشريعة  
حاليابتجهيزه   يقوم  جتاري  مركز  وصاحب 
شبه  ليكون  املواطنني  من  مجموعة  رفقة 
و    مؤقتة  اخلدمات  متعددة  صحية  عيادة 
حلاالت  املنطقة    لتسجيل  حتسبا  جاهزة 
منشورا  األخير  هذا  وقدأطلق  إصابة، 
أجل  من  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 
و  أطباء  من  متطوع  طبي  فريق  تكوين 
ممرضني  يعمل على مدار الساعة ،مشيرا 
إلى أن هذا املركز ميكن أين يتحمل حوالي 

50 سرير إذا استدعى األمر لذلك.
ممرضون يقدمون مساعدات طبية في 

المنازل في  كل وقت
انطلق  املبادرات  هذه  ملثل  ومواصلة 
أرقامهم    وضع    يف  الشريعة  بلدية  ممرضو 
أجل  من  املواطنني  تصرف  حتت  اخلاصة 
أي  يف  بيوتهم  إلى  والتنقل  بهم  االتصال 
الصحية  الرعاية  تقدمي  أجل  من  وقت 
املمكنة  مهما كانت صفتها ، على غرار  
 خاصة   ، اإلبر    ، حقن  اجلراح  تضميد 
املزمنة  باألمراض  املصابني  و  السن  لكبار 
وهذا   اجلراحية،  العمليات  وكذا أصحاب 

تفاديا    املنازل  يف  البقاء  أجل  من  فقط 
لإلصابة بفيروس كورونا القاتل .

شباب يقدمون مساعدات غذائية 
للعائالت المعوزة

التضامنية  املبادرات  على  مثال  وخير   
التي  تلك  الشريعة  بلدية  تشهدها  التي 
قاموا  الذي  الشباب    من  بعض  بها  قام 
باقتناء  مجموعة من املواد الغذائية واسعة 
أموالهم اخلاصة وتوزيعها  االستهالك  من 
على العائالت املعوزة والفقيرة يف أحيائهم 
هم  الذين  األشخاص    من    مطالبني   ،
لتقدمي  بهم  االتصال  وحاجة،  عوز  يف 

املساعدات الغذائية .
مجموعة  أطلقت    اإلطار  نفس  ويف 
بالسلع  اخلاصة    التجارية  احملالت  من 
واسعة االستهالك مبادرة تضامنية مفادها  
الغذائية  املواد  للسلعو  املباشر  التوصيل 

للمواطنني عند وقوع األزمة .
حمالت تحسيسية واسعة مع  التعقيم 
وقبل هذا وذاك  فقد انخرطت العديد 
يف  املتطوعة  الشبانية  املجموعات  من 
أنحاء  كافة  عبر  التحسيسية  العمليات 

التحسيس  الوحيد  هدفها   ، تبسة  والية 
بخطورة فيروس كورونا املستجد الذي وضع 
التعريف  العالم ككل حتت رحمته، وكذا 
االستهزاء  تفادي  مع  منه  الوقاية  بكيفية 
بحذر    التعامل  وكذا  بالصحة  واالستهتار 
لم  الذين  لألشخاص  خاصة  شديد 
التي  املعنية  السلطات  لنداءات  يستجيبوا 
تنص على االلتزام باملكوث يف البيوت بعد 
وهذا  اخلطر،  مرحلة    إلى  اجلزائر  دخول 
تقدمي  و    الشوارع  يف  التجول  خالل  من 
،الصغار  للمواطنني    مباشرة  شروحات 

والكبار منهم .
و يف نفس السياق ، ذات الفئة تساعد 
املرافق   و  الشوارع  أيضا يف عمليات تعقيم 
املهمة التي تستقبل يوميا أعداد معتبرة من 
البريد  ومراكز  ملستشفيات  مثال    املواطنني 

والدوائر والبلديات.
وبوجود مثل هذه الفئات يف الوالية التي 
والتي تعمل  على علم مبدى خطورة األمر 
على  منع التجمعات ميكن أن يجنبنا من  
تسجيل أرقاممخيفة من اإلصابات من هذا 

الوباء .
فيروز رحال

أصدر والي بومرداس يحي يحياتن، 
األعراس  إقامة  مبنع  قرارا  االثنني، 

واحلفالت عبر كامل إقليم الوالية.
نص القرار الذي حتوز »أخبار الوطن« 
األعراس  إقامة  منع  على  عنه،  نسخة 
يف  سواء  الوالئم  أنواع  وكل  واحلفالت 
األحياء أو املنازل عبر كامإلقليم الوالية 

إلى إشعار الحق.
القرار  أن  بومرداس  والي  وأضاف 
ساري املفعول اعتبارا من تاريخ إمضائه 
 23 لــ  املوافق  االثنني  أمس  يوم  أي 
كلمخالفة  أن  مضيفا   ،2020 مارس 
ألحكام هذا األخير ستعرض صاحبها 

لعقوبات طبقا للتشريع املعمول به.
ويذكر أن قرار منع األعراس واحلفالت 
جاء تكملة لعدة قرارات والئية أصدرت 
تقضي  املاضية،  القليلة  األيام  خالل 
على  للمقاهيواملطاعم  الفوري  بالغلق 
تلك  باستثناء  البلديات  كل  مستوى 
املوجهة  اجلاهزة  الوجبات  تقدم  التي 
غلق  وكذا  املطاعم،  خارج  لالستهالك 
الوالية،  عبر  األسواقاألسبوعية  عديد 
من  كل  أقرها  التي  للتعليمات  تطبيقا 
رئيس اجلمهورية والوزارة األولى الرامية 
يف  التجمعات  أشكال  كل  إلغاء  إلى 

هذاالظرف احلساس.

قراٌر والئّي  يمنع إقامَة األعراِس والَحفالت ببومرداس

موازاة مع استغالل بعض التجار األزمة الصحية

سميرة مزاري
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

   وبعد سنني من االستهتار 
نفسها  اجلزائر  وجدت  املبرمج 
اخلطاب  أّن  مع  الوحل،  يف 
العكس  يّدعي  ظّل  الرسمي 
بإحصاء االجنازات الوهمية التي 
العقول  وهّجرت  اخلزينة  أفرغت 
للبلد  ميكن  كان  التي  واملواهب 
أن يتكئ عليها. كان ميكنلحكم 
العصابات أن يغدّو مرجعية راقية 
للمافيا. لقد مّت تدمير املؤسسات 
والقطاع  واملدرسة  القاعدية 
كان  ما  وكّل  واجلامعة  الصحي 
ذا عالقة بالعقل والقيم والبحث 

العلمي يف الوطن. 
الذي عرفته اجلزائر  التصحير 
أنهك  األخيرين  العقدين  يف 
الفعلية  طاقاته  من  وأفرغه  البلد 
عربية  دول  بها  استعانت  التي 
ألنها  نفسها  خلدمة  وأجنبية 
أبنائها.  ملستقبل  تؤسس  كانت 
تؤسس  العصابة  كانت  يف حني 
ظّل  يف  نفسها  وخلدمة  للدمار، 
اجلهوية  وهيمنة  العقل  انتفاء 
تفكر  لم  ملاذا  القبلية.  والنزعة 
القطاعات  ترقية  يف  الدولة 
قطاع  ومنها  االستراتيجية، 
السدمي؟  إلى  نزل  الذي  الصحة 
لقد كان الرئيس يعالج يف فرنسا 
وكان  الفقراء،  بأموال  وسويسرا 
وأبناؤهم  واملسؤولون  الوزراء 
يذهبون إلى اخلارج يف أول طائرة 
الفقراء  بأموال  الزكام،  لعالج 
أيضا، وكانت املستشفيات تزداد 
انهيارا يف ظّل تبوأ منطق سريالي 
ال يضاهى حتى يف أكثر البلدان 

تخلفا.
مختلف  ظهرت  هكذا     
وعجز  البدائية،  األمراض 
الطب عن تقدمي أبسط اخلدمات 
األطباء  احتقار  ظّل  للمواطن يف 
وتهميشهم وقمعهم وتهجيرهم، 
الكافية  األجهزة  ويف ظّل غياب 
يف  األمراض  لتشخيص 
املستشفيات التي لم تعد صاحلة 
إليه  ذهب  ما  عكس  للعالج، 
الذين  الوزراء  مختلف  خطاب 
تعاقبوا على هذا املنصب، بل إّن 
املستشفيات  إن  قال:  من  هناك 

اجلزائرية أفضل من مستشفيات 
املتحدة.  والواليات  سويسرا 
كانت هذه التصريحات متلفزة، 
وعادة ما كانت تقدم يف فضائيات 
واألمريكي.  السويسري  يتابعها 
احتراز،  دون  ذلك  حدث 
منلك  أننا  لو  كما  املأل،  وأمام 
ببعض  مقارنة  مستشفيات، 
اجليران الذين أولوا أهمية خاصة 
للطب والبحث، وللمخابر. هل 
يجب أن نقدم عينات متثيلية عن 

ذلك؟
كما  اجلزائر،  يف  البحث    
املخابر، يف الدرجة صفر، وأغلب 
يتقاضون  اجلزائريني  الباحثني 
بعض  نظير  شهريا  دينار  صفر 
اجلهد الذي يقدمونه يف مختلف 
نظير  أو  العلمية،  املجاالت 
املتعلقة  واملناقشات  احملاضرات 
وأطاريح  املاجستير  برسائل 
الدكتوراه. لكّن الوزارات املعنية 
للواقع،  مناقضا  خطابا  تقدم 
نحن  إن  له  قيمة  وال  مستهترا، 
وما  اجلزائرية  املخابر  بني  قارنا 
تثمني  من  العالم  يف  يحصل 

للبحث، وللنشر والكتاب.
البائد،  النظام  اهتم  لقد    
وكثير من األنظمة التي سبقته، 
واملزمار  والطبل  الدف  بتشجيع 
على  القدم  وكرة  والرقص 
استراتيجية  مؤسسات  حساب 
من  وحتصينه  البلد  لترقية  مؤهلة 
املمكنة.  واالنحرافات  العلل 
الفكر  ضد  أنظمة  كانت 
املهزوم.  الوطن  وضد  والثقافة، 
إّن راتب الالعب يفوق خمسني 
يف  واجلّراح  الطبيب  راتب  مرة 
أّن  كما  عمومي،  مستشفى 
أو  الفاشل،  للمطرب  مينح  ما 
البذيء، يفوق راتب البروفيسور 
انهارت  لذلك  املرات.  عشرات 
املنظومة  وساخت  اجلامعة، 
وباملقابل،  برمتها،  الصحية 
قيمة  ذات  السفاسف  أصبحت 
اعتبارية كبيرة ألنها لقيت دعما 
احلاكمة  األجهزة  من  استثنائيا 
تخطط  ظلت  التي  ومؤسساتها 

لليباب األعظم. 

هم   19 كوفيد  أو  كورونا،    
على  أمجادهم  بنوا  الذين  هؤالء 
العقل  وتهميش  االختالس 
اجلزائر.  يف  العلمي  والبحث 
والكوليرا  الطاعون  هم  هؤالء 
والفيروسات  األمراض  وكل 
املستعصية التي ميكن أن تصيب 
خالل  يرغبوا،  لم  ألنهم  األمة 
يف  احلكم،  يف  تواجدهم  فترات 
دولية،  مبعايير  مستشفيات  بناء 
التي  الصحية  املنظومة  تقوية  يف 
بلغت مرحلة كبيرة من الهشاشة 
كانت  األموال  أن  رغم  والفقر، 
وكافية  ذلك،  لتحقيق  كافية 
كّل  يف  محترم  مستشفى  لبناء 
والية، ويف كّل قرية. لقد ترك لنا 
ومرضى  متهالكا،  قطاعا  هؤالء 
سريرا  أو  متكأ،  يجدون  ال 
لو  كانوا سيخسرون  ماذا  ودواء. 

أنهم حققوا هذا احللم؟ 
خارج  يعاجلون  كانوا  لقد    
يعتبرون  يكونوا  ولم  الوطن، 
إمنا  الفعلي،  وطنهم  اجلزائر 
التي  ولذريتهم  لهم  كبيرا  بنكا 
فترة  يف  الريع  بأموال  تكّرشت 
عليها  القبض  يتعذر  سريالية 
لذلك،  املتاحة.  باألوصاف 
تعيد  أن  القادمة  األنظمة  على 
النظر يف بعض منطقها، أن تولي 
أهمية خاصة لقطاعات مفتاحية 
ال تأتي بإنتاج مباشر، كما قال 
ذلك  حتقق  إمنا  غيفارا،  تشي 
على املدى البعيد ألنها ضرورية 
على  تبني  بشرية  حضارة  لكل 
ملزمة  احلالية  اجلزائر  العقل. 
الطبل،  ألّن  الوعي  باستعادة 
األمة  يحصن  ال  أهميته،  رغم 
يقدم  وال  املختلفة،  األوبئة  من 
والبحث،  الطب  يقدمه  ما  لها 
أننا سعينا، منذ مدة، إلى  رغم 
محوهما من اهتماماتنا السياسية 
ألسباب ال حتتاج إلى أّي تبيني. 
يوم  يف  كورونا  فيروس  سيختفي 
ما، وستأتي أوبئة أخرى ال ميكن 
بالرقص،  أو  باألقدام  مواجهتها 
علينا  أتت  التي  بالشعارات  وال 
مذ كان اجلهل املقدس هو الذي 

يفكر ويخطط وينفذ.
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أقالم

 مـــا بعـــَد ُكورونــــا
بقلم الدكتور السعيد بوطاجين روائي وأكاديمي جزائري  	

ي عرَفته  	  المشهُد الَعام الذِّ
الجزائُر خالَل الِعقَدين األِخيَرين، 
ن في  وما َقبَلُهما، يستحقُّ أن ُيدوَّ
»ِغينيس« لألرقاِم الِقياسّية؛ 

ألّنُه تجاوَز كلَّ التَّياراِت الَعبثّيِة 
وَفلسفِتها. مالييُر الُدوالراِت 

ذهبْت هباًء في ِسياقاٍت تاريخّية 
تتجاوُز كلَّ التَّوصيفاِت؛ أّي ما 
يكِفي لبَناء ثالَثة طوابَق من 
الَجزائر، حسَب بعِض الَعارفين 
بالّشأِن االقتصادي!  كيف 
حدث ذلك؟ لقد ظلت الدولة 
الجزائرية، خالل عقود، 

تحت سلطة الشخص الواحد، 
أو الزعيم، وظل الشعب، من 

منظور زعيم القبيلة وزبانيته، 
في خدمة الرعية التي تعتبره 
مجموعة من العبيد الذين ال 

يرقون إلى مستوى البشر، وقد 
تقّوت هذه النظرة الدونية خالل 
العشرين سنة األخيرة، إذ نظر 
النظام إلى األمة، بالعودة إلى 
خطابه وممارساته، كما نظرت 
إليها السلطات االستعمارية. لقد 
كانت النظرة االستعالئية هي التي 
تحكم، وهي التي تمجد الفرد 

الواحد األوحد.



16

القصوى

º18
الصغرى

º13 

 05:33الفجر:

 06:59الشروق:
12:57الظهر:
 16:21العصر:
 18:59املغرب:

20:17العشاء:

  السنة 01 - العدد 147 
اخلميس  01 شعبان 1441  هـ  - 26 مارس 2020م

بلســـان: ريــــــاض هـويلي15 سنًة حبًسا نافًذا في حقِّ أويحيى و12 سنًة لسالل

طريـٌق 
وَمتاهات!

وِل امَلبنّيِة على  يف الدُّ
ساِت، َتتحرُك َكبنياٍن  امُلؤسَّ
َمرصوٍص ُيواِجه األزماِت 

بكلِّ ُقوٍة وَصالبٍة؛ َففي 
فِرقِة  ن ال مجاَل للتَّ امِلَ
اِس أو الَهيئاِت أو  بنَي النَّ
سات؛ الُكّل يتجّنُد  امُلؤسَّ
عِب، وإنقاِذ  خلدمِة الشَّ

ي  ولِة من امَلخاطِر التِّ الدَّ
ُدها. َتتهدَّ

يِف اجلزائِر جتُد داِئًما 
ولِة  االسِتثناء؛ َفمفهوُم الدَّ

أضَحى ُمرتِبًطا ارِتباًطا 
ظاُم  ظاِم، والنِّ َوِثيقا بالنِّ

ا  لطِة. أمَّ أصبَح ُمرتِبًطا بالسُّ
لطُة، َفقد اخُتزِلت يف  السُّ
َمجموعٍة من األْشخاِص. 

ويِف مثِل َهذا امُلستوَى َتطفوا 
طِح َمجموعٌة من  على السَّ

لوكاِت أقلَّ ما ُيقاُل  السُّ
عنها إّنها َليسْت من صَفاِت 
ولِة، وال ِمن ُمارساِت  الدَّ

ي َتّتِسم  األنِظَمة التِّ
ميقراِطّيةـ وُتقيُم  بالدِّ

عِب وُمختلِف  اعتباًرا للشَّ
ِفئاِته!

يِف اجلزائِر الّتي ُتواِجه 
وَم وباًء َعجزْت عن  اليَّ
ُمجاَبهِته دوٌل ُكبرَى، 
باقِتصاداِتها الَقوّية، 

رة،  ِة امُلتطوِّ وأبَحاِثها الِعلميَّ
اقّيِة،  حّيِة الرَّ وأْنِظَمتها الصِّ

وُمجتمِعَها امُلهيَكِل، 
وَخدماِتها امُلنّظمِة، َما تزاُل 

َتصّرفاُت بعِض امَلسؤولنَي 
بعيدًة كلَّ الُبعِد َعّما 

رُف - َظرٌف  َيقتِضيِه الظَّ
وصَفُه رؤساِء ُدوٍل بَحالِة 
حرٍب؛  َفبدَل َتعِبئِة كلِّ 

الَطاقاِت الَوطنّيِة من أفراٍد 
وُمؤّسساٍت َخاصٍة وَعامٍة 
حّيِة  مِلُواجهِة األزمِة الصِّ

ُدنا، الحظَنا  ي ُتهدِّ التِّ
ُجنوَح الَبعِض خِلدمِة 
أْشخاٍص وَكياناٍت على 

ِحساب اخِلدَمة الُعمومّيِة 
وعلى ِحساِب امَلصلحِة الُعلَيا 

للَبلد!
إنَّ األمَل يف ِبناِء جزائَر 

ة مُبؤّسساِتها؛  َقويَّ
عاِدلٌة بُحكِمها؛ رائدٌة 

بطاقاِتَها ال مُيكُن َتقيُقه 
بسياسِة الَوالِء واإلقَصاِء 

وامَلسوبّيِة؛ فِتلكُم ِسياساٌت 
َهّدمْت ُدواًل وأسَقطْت 

أنِظمًة وَفّككْت ُمجتمعاٍت.
 وِمن هذا امَلنظوٍر َيبُدو 

إعالُن الَقِطيعِة مع 
ياساِت  امُلمارساِت والسِّ

ني  الّتي َجعلْت اجَلزائريِّ
ارِع، قواًل  َيخرجوَن إلى الشَّ
وَعمال، غيَر َقابٍل للّتأخيِر، 
وَلن يكوَن ذلَك إاّل بإَشاعِة 
اِس واالرتكاِز  الَعدِل بنَي النَّ
خلِص  على امُلؤّسساِت، والتَّ
من َعبدِة األشخاِص، وفتِح 
امَلجاِل لَتكاُفِؤ الُفرص بنَي 

ني.  اجَلزاِئريِّ
 نقوُل هذا الَكالَم لَعلَّ ُهناك 

غ! َمن َيسمُع ويقَرأ. .وُيبلِّ

قضاء  مبجلس  العامة  النيابة  سارعت    
مجريات  حول  توضيحات  لتقدمي  أمس،  اجلزائر، 
محاكمة كرمي طابو من قبل الغرفة اجلزائية ملجلس 
قضاء اجلزائر، الثالثاء املاضي، حيث ذكر النائب 
العام أنه مت تأسيس قرار تأييد احلكم الصادر يف حق 
املتهم على »مقتضيات نص املادة 347 فقرة 2 من 
قانون اإلجراءات اجلزائية التي تعتبر املتهم حاضرا 

إذا رفض اإلجابة«.
وأوضح بيان النائب العام لدى مجلس قضاء 
 24 القضية جللسة  أنه مت جدولة  أمس،  اجلزائر، 
مارس 2020 للنظر يف االستئنافني طبقا للقانون«، 
 344 باملادة  وعمال  املذكور  »بالتاريخ  إنه  حيث 
من قانون اإلجراءات اجلزائية مت إخراج املتهم من 
املؤسسة العقابية وإحضاره إلى مقر مجلس قضاء 

اجلزائر من أجل احملاكمة«.
يف  والسير  اجللسة  انعقاد  أضاف«أثناء  و 
ملتهمني  الغرفة  نفس  أمام  مجدولة  كانت  ملفات 
آخرين موقوفني، مت املناداة على املتهم طابو كرمي، 
وبعد استجوابه عن هويته وتبليغه بالتهم املنسوبة 
إليه، رفض اإلجابة عن أسئلة رئيس الغرفة طالبا 
حالته  ولكون  دفاعه  حلضور  محاكمته  تأجيل 

الصحية ال تسمح بذلك«.

احلالة  من  و«للتأكد  أنه  ذاته  املصدر  وأوضح 
املتهم  عرض  اجللسة  رئيس  أمر  للمتهم  الصحية 
على طبيب قصد فحصه وعليه مت اقتياد املعني إلى 
القضائي«.و  املجلس  مبقر  الكائنة  الطبية  العيادة 
أضاف البيان: »بعد ساعة من الزمن قرر املجلس 
مواصلة إجراءات احملاكمة نظرا حلضور دفاع املتهم، 
لتأجيل  بطلبهم  متسكوا  ومحاميه  املتهم  أن  إال 
من  بالقبول  يحظ  لم  الذي  الطلب  وهو  القضية، 
قبل قضاة الغرفة اجلزائية لعدم وجود ما يبرره نظرا 
جلاهزية القضية للفصل من جهة ، وحلضور املتهم 
وإن كان قد رفض اإلجابة عن أسئلة املجلس وكذا 

دفاعه من جهة أخرى«.
وأضاف املصدر أنه »بعد إبداء النيابة العامة 
حملامي  الكلمة  الغرفة  رئيس  أعطى  التماساتها 
املرافعة  رفضوا  أنهم  إال  للقانون،  طبقا  املتهم 
ومتسكوا بطلبهم املتمثل يف التأجيل«.و أكد البيان 
اجلزائية  الغرفة  عن  قرار  صدر  املداولة  »بعد  أنه 
قضى حضوريا بتأييد احلكم الصادر يف حق املتهم 
سيدي  محكمة  عن   2020 مارس   11 بتاريخ 
بها  احلكم  احلبس  عقوبة  وجعل  مبدئيا  امحمد، 

نافذة مع اإلبقاء على الغرامة«.
عّمــــار قـــردود

مجلس قضاء اجلزائر يوضح بخصوص محاكمة طابو 

القانوُن يعتِبر الُمّتهَم حاضرا 
إذا رفــض إجابــة الَقاضــي

أيد مجلس قضاء اجلزائر العاصمة، أمس األربعاء، األحكام 
وعبد  أويحيى  أحمد  األسبقني  األولني  الوزرين  حق  يف  الصادرة 
املالك سالل، حيث حكم على أويحيى بــ15 سنة حبًسا نافًذا 
تركيب  مصانع  قضيتي  يف  سالل،  على  نافًذا  حبًسا  سنة  و12 
السيارات والتمويل اخلفي للحملة االنتخابية للرئيس السابق عبد 

العزيز بوتفليقة.
هذا، وحكم القاضب باحلبس النافذ 5 سنوات على الوزيرين 
حداد  علي  على  احلكم  مت  فيما  يوسفي،  ويوسف  بدة  محجوب 
بــ 4 سنوات حبسا نافذا وعلى محمد بايري بـ 3 سنوات حبسا 
نافذا و4 سنوات حبسا نافذا لرجلي األعمال أحمد معزوز وحسان 
لعرباوي وسنتني حبسا نافذا ليمينة زرهوني وفارس سالل، كما 

مت تأييد حكم البراءة لصالح عبد الغني زعالن.
عّمـــــار قـــردود

الّسيارات تركيب  ملُف 

فيما ُرفض طلِب اإلفراِج عن َسمير بلعربي وَحميطوش 

إيداُع الصحفي درارني الحبَس الُمؤقتإيداُع الصحفي درارني الحبَس الُمؤقت
السياسي سمير  الناشط  العاصمة،أمس األربعاء، اإلفراج عن  رفضت غرفة االتهام مبجلس قضاء اجلزائر 
وإيداعه احلبس  درارني  الصحفي خالد  القضائية على  الرقابة  بإلغاء  وقامت  وكذا سليمان حميطوش.  بلعربي 
أمحمد  الثالثة لدى محكمة سيدي  للغرفة  التحقيق  و كان قاضي  القضائية.  الرقابة  أن كان حتت  املؤقت بعد 
باجلزائر العاصمة قد أمر يف 10 مارس اجلاري بإيداع الناشط السياسي سمير بلعربي، وسليمان حميطوش احلبس 

املؤقت،بعد أن وجهت لهما تهمة التحريض على التجمهر غير املسلح واملساس بالوحدة الوطنية.

الوطني: لألمن  العامة  المديرية 

علــى كــلِّ الُمواطنيـــن االلتــزاُم علــى كــلِّ الُمواطنيـــن االلتــزاُم 
الّصــارُم بتدابيــِر الوقاّيــة الّصــارُم بتدابيــِر الوقاّيــة 

ذكرت املديرية العامة لألمن الوطني املواطنني باإلجراءات التي اتخذتها السلطات العليا للبالد بداية من 
االثنني املاضي، ملواجهة وباء كورونا )كوفيد 19(، وكذا وسائل تعزيز اآللية التي مت وضعها لوقف انتشار الوباء 
عبر التراب الوطني. و أفاد بيان املديرية بأنه وعلى الصعيد الوطني، فقد تقرر غلق كل املقاهي واملطاعم واحملالت، 
باستثناء محالت املواد الغذائية )املخابز وامللبنات والبقاالت ومحالت اخلضر والفواكه(، مؤكدين أن أي مخالف 
لهذا اإلجراء ستسحب منه رخصته وسيوضع يف قائمة سوداء، كما لن يحصل بعدها على أي رخصة استغالل.
و على مستوى والية البليدة، أشار البيان ذاته إلى أنه مت اتخاذ القرارات التالية: حجر تام يف البيوت ملدة 
10 أيام قابلة للتمديد مع منع احلركة من وإلى هذه الوالية، مضيفني أنه يجب أن تكون اخلرجات االستثنائية 
مرخصة مسبقا من طرف السلطات املختصة لألمن الوطني أو الدرك الوطني، ويتم اتخاذ إجراءات استثنائية 
لضمان متوين السكان باملستلزمات الطبية واملواد الغذائية.و دعت املديرية العامة لألمن الوطني كافة املواطنني 
لاللتزام الصارم بهذه التدابير الوقائية، السيما االلتزام باحلجر الصحي التام بوالية البليدة، وااللتزام الصحي 

باجلزائر العاصمة يوميا من الساعة 19:00 مساء إلى 07:00 صباحا.
عّمـــار قــردود

البليدة:  أهل  يخاطُب  تّبون 

إنَّ اهلَل والّدولَة معُكم وسننتِصر على الوَباء قريًبا
وجه رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، حتية احترام وتقدير ألهل البليدة لقاء صبرهم على احلجر الصحي املفروض عليهم وعلى مدينتهم لوقايتهم من انتشار وتفشي فيروس 

»كورونا«.و قال الرئيس تبون يف تغريدة له نشرها على حسابه »تويتر«: »البليدة هي جوهرة اجلزائر وهي ال ُتعاَقب، وحاشا أن يكون هذا الوباء عقوبة«.
وواصل الرئيس يقول »إن اهلل والدولة معكم ومع اجلزائر قاطبة سننتصر على هذا الوباء وبحول اهلل لن يطول«.واختتم الرئيس تبون تغريدته بالقول«علينا جميعا التقيد بإجراءات 

الوقاية، اللهم احفظ اجلزائر«.
عّمـــار قـــردود

302 إصابة بكورونا و21 وفاًة  اجلزائُر ُتصي 

 تسجيـــُل 38 إصابــًة جديـدة 
مؤكـــدة وحالتــــي وفـــاة

 302 إلى  »كورونا«  بفيروس  ارتفاع عدد اإلصابات  األربعاء،  أمس  املستشفيات،  والسكان وإصالح  الصحة  وزارة  أعلنت 
حالة، بعد تسجيل 38 حالة جديدة.

 وأكد الناطق الرسمي للجنة متابعة ورصد وباء »كورونا«، الدكتور جمال فورار، تسجيل وفاتني جديدتني، األولى لشخص 
من والية تيبازة يبلغ من العمر 42 سنة والثانية تتعلق بامرأة من والية قسنطينة تبلغ من العمر 58 سنة جاءت من فرنسا يف 14 

مارس اجلارين ليرتفع عدد الوفيات إلى 21 حالة منها 8 وفيات بوالية البليدة.
عّمـــار قـــردود



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

