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حي يع  وخرٌق حلظِر الّتجواِل واحَلجر الصِّ طوابيٌر َطويلة يف َمناطق البَّ

بعــُض تاريـــخ َثورتنـــا 
التَّحريرّية بعيدا عن األدَلجة

د. عز الدين معـــزة 	15

ال أحَد يستطيُع أن ُينِكر أنَّ 
ورة الّتحريريَة اجلزاِئرّية  الثَّ

عبيِة،  من أبزِر الّثوراِت الشَّ
صُف الّثاني  التي َعرفها النِّ

من القرِن الِعشرين؛ فهي ثورٌة 
َشعبية بكل ما حتمُل الَكلمة 

عُب  من َمعنى، أعلَنها الشَّ
بقيادِة ُنخِبه على أعَتى 

وأوحَش استعماٍر استيطاِنّي 
عرفتُه اجَلزاِئر. 

02
قال إّن  البالَد متتلُك مخزوًنا 

كاِفًيا من الغذاء 

جراد: َعلينا مراجعُة 
نقائَص المنظومـِة 
الّصحيــة جّديـا

16

حي َطوًعا تفادًيا للَعدوى  ُسكان الواِدي يطبِّقوَن الحجر الصِّ
 امتثَل سكاُن واليِة الوادي إلجراءاِت احَلجر الّصحي، تطبيًقا 

لقراراِت احلكومة القاضّيِة بامُلكِث يف البيوت لتفاِدي انتشاِر وباء 
كورونا. وشهَدت املنطقُة يف أولى أيام احَلجر حركًة ُمنعدمًة، 

وشلاًل يف كافِة النشاطات، فيما عرفْت أسعاَر اخلضر والفواِكه 
انخفاضًا محسوسا، بينما توقَف نشاُط وسائِل الّنقل،  والتزَم 

كان بالبقاِء داخل َمنازلهم.  السُّ
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05
جيجل

ي  وباُء كورونـا ُيعرِّ
الَمنظومــة الّصحيَّة

06
بجاية

 غليــاٌن َشعبــّي فـي 
الَبلدّيات النَّاِئية بسبِب 
ميـد والَغـاز  أزمِة السَّ

08
ورقلة

توزيـــُع  أغلفــٍة 
َمالّيــة علــى 46 
أســـرًة ُمعـــوّزة

شللٌّ تام وانخفاٌض يف األسعار   

أشاد الوزير األول عبد العزيز جراد 
، على هامش الزيارة امليدانية التي 

قادته إلى املركز االستشفائي اجلامعي 
يف البليدة »فرانس فانون«، نهار أمس، 

بالكفاءات والقدرات التي أظهرتها 
الطواقم الصحية يف معاجلة ومحاربة 

وباء فيروس كورونا، معتبرا إياهم 
باجلنود يف اخلطوط الدفاعية ملواجهِة 
هذه اجلائحة، ليضيف  أن املرض كشف 
عن نقائص يف املنظومة الصحية، وأنه 

البد مستقبال من مراجعة وإعادة 
التفكير  يف وضع منظومة صحية قوية .

إحصاُء 584 حالًة مؤّكدة و 35 وفاة

تسجيُل 73 إَصابة جديدة 
بكورونــا و4 وفيــاٍت

كشفت وزارة الصحة و السكان و إصالح املستشفيات، أمس اإلثنني، عن 
تسجيل ارتفاع   يف عدد اإلصابات  بفيروس »كورونا« بني اجلزائريني، 
إذ  بلغ 584 حالة بإرتفاع   ُقدر بزيادة    73 حالة. يذكر أن    64 باملائة 

من عدد  اإلصابات  سجلت  عبر 4 واليات و هي:البليدة،اجلزائر 
العاصمة،تيزي وزو و قسنطينة.

و أشارت  الوزارة إلى أن عدد الوفيات هو اآلخر سجل ارتفاًعا طفيًفا بــ4 
وفيات يف ظرف 24 ساعة ليبلغ العدد 35 حالة وفاة عبر 14 والية و . 

يتعلق األمر بشخص يبلغ من العمر 59 سنة  ينحدر من والية بجاية. 
وأما    الوفاة الثانية فتخص شخصا يبلغ من العمر 69 سنة ينحدر من 

البليدة، باإلضافة إلى    حالتي وفاة سجلتا بوهران.  و تتعلق االمر 
بامرأة تبلغ من العمر 73 سنة و رجل يبلغ من العمر 67 سنة.

فيما أفاد البيان ذاته بأن عدد احلاالت التي متاثلت للشفاء قد ارتفع 
إلى 37 حالة.

ميد سُتحل خالل   بولنوار: ندرُة السَّ
األسبوِع اجلاري كأقَصى تقدير!

ميـــد..  ميـــد.. كيــُس السَّ كيــُس السَّ
قاِهـُر األزمـات وعاُرنا بيَن األَمم!

  حنطبلــــي: شعــوُر الاّلأمـن وضعـُف الثقـة 
ــدرة زان النُّ لطــة ُيعـزِّ فـي السُّ

زبدي: على الّسلطات توفير مخزوٍن 
كاف لتطمني املواطنني 
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أخبار السياسة
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ضاعف مجمع صيدال من قدراته اإلنتاجية 
العادي،  اإلنتاج  أضعاف  ثالث  بنحو 
يف  املستجد  كورونا  فيروس  انتشار  ملواجهة 
ملواجهة  التدابير  إطار  يف  وذلك  البالد؛ 
الوطنية  السوق  لطلبات  واالستجابة  الوباء 
باملسكنات  تعلق  ما  اإلنتاج خصوصا  بتعزيز 
 ،)C( والفيتامينات »ج«  البراسيتامول  مثل 
وحدة  مليون   2.5 من  أكثر  طرح  مت  حيث 
من  وحدة  ألف   500 وكذلك  للباراستمول 

فيتامني »ج« يف األسواق.
واملبيعات  التسويق  مدير  واكلي  يوسف  أكد 
تصريحات  يف  الصيدالنية،  للصناعة  مبجمع 
قام  املجمع  الوطنية، أن  لإلذاعة  بها  أدلى 

لتر  ألف   20 بلغت  معتبرة  كميات  بتصنيع 
بصفة  وزعت  الكحولي  الهالمي  املاء  من 
مجانية عبر الصيدلية املركزية، ملفتا إلى أن 
الثانية يف تصنيع  صيدال ستشرع يف املرحلة 
الهالم الكحولي بأحجام صغيرة 200 و100 
بدأت يف  أن  بعد  قريبا،  بتسويقه  لتقوم  ملل 
إنتاجه بوحدة قسنطينة، كما يعتزم مستقبال 
تطوير دواء كلوروكني الذي يستخدم حاليا يف 
عالج فيروس كورونا مبجرد استالم املواد اخلام 

من اخلارج.
أن صيدال  واكلي  أكد  متصل،  على صعيد 
أنها  مضيفا  معتبرة،  إنتاجية  قدرات  متلك 
استلمت مؤخرا ثالث وحدات جديدة بقدرة 

سنويا،  وحدة  مليون   80 إلى  تصل  إنتاجية 
مشيرا إلى أن القدرة اإلنتاجية ملجمع صيدال 
مليون   110 تبلغ  األدوية  صناعة  مجال  يف 
احتياجات  باملائة من   8 ما ميثل  بيع  وحدة، 

السوق الوطنية.
أكثر  املجمع يصنع  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
تخص  احلالي،  الوقت  يف  دواء   150 من 
أمراض السكري والضغط الدموي الى جانب 
كما يعتزم  واملسكنات،  احليوية  املضادات 
أدوية  عشرة  طرح  التطويري  مخططه  ضمن 
شكل  يف  األنسولني  تشمل  جديدة  جنيسة 

قارورة بالتعاون مع شريك الدمناركي.
صفية نسناس

صفية نسناس
جتندوا  منتسبيه  إن  بيانه  يف  احلزب  قال   
اجلائحة  بداية  منذ  أي  مبكرا،  كافة 
املواطنني  توعية  عملية  يف  مساهمته  لتقدمي 
الصحية  املصالح  بها  تقوم  التي  واملواطنات 
االحترام  أجل  من  الوطنية  االعالم  ووسائل 
التي  الوقائية  لإلجراءات  واملستمر  الصارم 
مشيرا  لبلدنا،  السياسية  السلطات  اتخذتها 
االعتبار  بعني  أخذت  احلزب  أن هيئات 
على  انعكست  التي  االستثنائية  الوضعية 
وتيرة وطبيعة نشاطاتها السياسية والهيكلية، 
حيث تقرر تأجيل االجتماع الشهري العادي 
للمكتب السياسي للحزب إلى موعد الحق.

شجاعة  احلريات  طالئع  حزب  ثّمن  كما 
وروح الواجب واملهنية التي اتسّم بها السلك 
للصحة  التابعني  واملهني  الطبي  الطبي وشبه 
وإنقاذ  لعالج  يومية  مواجهة  يف  العمومية، 
واحلفاظ  الوباء،  بهذا  املصابني  األشخاص 
املواطنات واملواطنني، مقدرا  على صحة كل 
املدنية  احلماية  مصالح  تبذلها  اجلهود التي 
املكلفة  الوطنيني،  واألمن  الدرك  وسلكي 
بضمان حماية وأمن املواطن ومرافقة وإسداء 
العام  والنظام  الوقاية  لضمان  املفيدة  النصائح 

طبقا لتوصيات السلطات السياسية.
يبادر  التي  املساعي  كل  احلزب  حيا  كما 
أو  جماعات  يف  مؤطرين  أفرادا  الطيبون  بها 

بتنظيف  تكفلوا  الذين  سواء  جمعيات، 
أو  املباني  أو  األحياء  تعقيم  أو  تطهير  أو 
الغذائية  باملواد  التموين  أو  املساعدات  تقدمي 

للمحتاجني والفقراء.
يف  مناضليه،  احلريات  طالئع  حزب  ودعا 
هذه  مبثل  يقوموا  ألن  مواقعهم،  مختلف 
فردية  بصفة  فيها  االنخراط  أو  املبادرات 
الوباء  هذا  انتشار  من  للحد  جماعية  أو 
تعزيز  على  والعمل  اخلطيرة،  وانعكاساته 
مختتما  باخلصوص،  االجتماعي  التماسك 
الوباء  هذا  ضحايا  أرواح  بالترحم على  بيانه 
املصابني  لألشخاص  العاجل  الشفاء  متمنيا 

به.

على  جراد،  العزيز  عبد  األول  الوزير  صرح 
املركز  إلى  قادته  التي  امليدانية  الزيارة  هامش 
»فرانس  البليدة  يف  اجلامعي  االستشفائي 
بالكفاءات  يشيد  أنه  أمس،  نهار  فانون«، 
يف  الصحية  الطواقم  أظهرتها  التي  والقدرات 
فيروس كورونا، معتبرا  وباء  معاجلة ومحاربة 
ليضيف  الدفاعية،  اخلطوط  يف  جنودا  إياهم 
املنظومة  يف  نقائص  عن  كشف  املرض  أن 
مراجعة  من  مستقبال  البد  وأنه  الصحية، 
وإعادة التفكير يف وضع منظومة صحية قوية. 
مستشفى  إلى  زيارته  األول  الوزير  استهل  و 
واجلماعات  الداخلية  بوزير  مرفوقا  البليدة، 
وإصالح  والسكان  الصحة  ووزير  احمللية 
ترحما  دقيقة صمت  بالوقوف  املستشفيات، 
كورونا،  فيروس  وباء  ضحايا  أرواح  على 

مستغال الظرف ليعزي أسرة الصحة يف فقدان 
اإلسعاف  سيارة  سائق  طاقمها،  من  رجلني 
الذي  و  بوفاريك،  يف  االستشفائية  بالوحدة 
»كوفيد  مبرض  بإصابته  متأثرا  املنية  وافته 
ورئيس  املاضي،  األسبوع  القاتل   »19  –
سي  البروفيسور  العامة  اجلراحة  مصلحة 
احمد مهدي، والذي أعلن الوزير األول عن 
خبر وفاته صبيحة أمس، ليعرج بالثناء على 
أداء الطواقم الطبية، واملجهودات املبذولة يف 
محاربة ومجابهة املرض، والتكفل باملواطنني، 
إلنقاذهم وتوفير لهم العناية الصحية، واصفا 
ليشيد  الصحي،  اجليش  يف  باجلنود  إياهم 
الذي  اجلبار  والعمل  األمن،  بسلك  أيضا 
الصحي،  احلجر  تدابير  تنفيذ  يف  به  يقومون 
ويف محاربة املضاربني وجتار االحتكار، معترفا 

بأن الدولة تعاني من أزمة صحية، وليس من 
أزمة غذائية، وأنهم يف هذه احملنة ضمنوا لكل 
عائلة املساعدة الضرورية، خاصة فيما تعلق 
باملواد االستهالكية واسعة الطلب، مضيفا أن 
الدولة لن تترك أّي عائلة إال ووستضمن لها 
الغذاء الضروري، بالرغم من الظروف الدولية 
االقتصادية التي أصبح العالم يعيشها، وأيضا 
باألسواق  النفط  أسعار  تراجع  من  بالرغم 

العاملية. 
و لم ينس الوزير األول اإلشادة أيضا بالعزمية 
النظافة،  أعوان  ويقدمه  قدمه  الذي  والعمل 
مبا  عرفانه  مبديا  املدنية،  احلماية  ورجاالت 
الصعبة،  الصحية  الظروف  هذه  يف  يبذلونه 

ويف مشاركتهم للتصدي ضد الوباء.
 عبدالناصر حمودة 

الوطني  للتجمع  البرملانية  قّررت املجموعة 
األمة، املساهمة  مبجلس  الدميقراطي، 
من  نسبة  عن  أعضائه  بتنازل  ماليا، 
الصافية  الشهرية  البرملانية  التعويضة 
األمة،  مجلس  عضو  يتقاضاها  التي 
خصصتها  التي  اجلارية  احلسابات  لصالح 
التدابير  مع  متاشيًا  الشأن،  هذا  يف  الدولة 
اجلمهورية  رئيس  أصدرها  التي  والقرارات 
تبون، من خالل تسخير كل  املجيد  عبد 
الضرورية  والبشرية  املادية  اإلمكانات 
للقرارات  وتنفيذًا  األزمة،  هذه  لتسيير 

الصادرة عن مكتب مجلس األمة.
سيناتورات  عن  صادر  بيان  حّث  و 

علي  توقيع  من  بــ«السينا«،  »األرندي« 
البرملانية للتجمع  رئيس املجموعة  جرباع 
الوطني الدميقراطي،األحد املاضي،«جميع 
أعضائها لالنخراط بفعالية، كل يف واليته 
الوالئية  اللجان  يف  قدرته  حسب  وكل 
للوقاية  القطاعي  النشاط  بتنسيق  املكلفة 
 – )كوفيد  كورونا  مرض  وباء  انتشار  من 
بتوصيات  أخذا  وذلك  ومكافحته.   )19
والتحلي  البالد،  يف  الصحية  السلطات 
دون  وااللتزام  االنضباط  درجات  بأقصى 

فزع وتخويف ودون استهزاء أو استهتار«.
عّمـــار قـــردود

حالة  أول  شفاء  بومرداس  والية  سجلت 
من فيروس كورونا على مستوى الوالية.

وقالت مديرية الصحة لبومرداس، يف بيان 
املؤكِد  األولى  احلالة  إن  أمس،  أصدرته 
إصابتها بفيروس كورونا بالوالية قد متاثلت 
التحاليل  إجراء  إعادة  بعد  وهذا  للشفاء، 

املخبرية الالزمة.
يتعلق  األمر  أن  ذاته  املصدر  وأوضح 
 53 العمر  من  البالغة  )ع.ن(  باملواطنة 
الصحي  احلجر  وحدة  يف  املوضوعة  سنة 
منايل  ببرج  أوعمران  العقيد  مبستشفى 
وبعد  حيث  اجلاري،  مارس   16 بتاريخ 
إعادة إجراء التحاليل املخبرية الالزمة على 
الصادرة  التحاليل  نتائج  أثبتت  املصابة، 
عن معهد باستور بالعاصمة أنها سالبة، ما 

يعني أن املعنية قد متاثلت للشفاء.
ويذكر أن والية بومرداس حتصي 4 حاالت 
وعشرات  كورونا،  بجائحة  مؤكدة  إصابة 
احلاالت املشتبه يف إصابتها، توجد حاليا 

يف احلجر الصحي مبستشفيات الوالية بكل 
من دلس، برج منايل والثنية، يف انتظار ما 
تسفر عنه نتائج التحاليل اخلاصة باحلاالت 

املرسلة إلى معهد باستور.
سميرة مزاري 

فرحات  واملناجم،  الصناعة  وزير  أعطى 
للمجمعات  تعليمات  براهم،  علي  آيت 
التي  للمواد  املنتجة  العمومية  الصناعية 
من  ترفع  بأن  »كورونا«  مبكافحة  صلة  لها 
يف  عليها  املتزايد  الطلب  لتلبية  إنتاجها، 

هذا الظرف الصعب.
أمر  فقد  الصناعة،  وزارة  بيان  وحسب 

مجمع  من  كل  علي،  آيت  فرحات 
»صيدال«،  الصيدالنية  الصناعات 
»أغروديف«،  الغذائية«  الصناعات  مجمع 
»جيتاكس«،  واجللود  النسيج  مجمع 
الكيميائية  للتخصصات  اجلزائري  املجمع 
املختلفة  الصناعات  مجمع   ،»ACS«
»DIVINDUS«، بتكييف منتجاتها، 

ورفع قدرات وحداتها اإلنتاجية.
لتذليل  وزارته  استعداد  الوزير  أبدى  و 
التي ميكن أن تواجه هذه  كافة الصعوبات 
املجمعات للتموين باملواد األولية الضرورية 
مالية،  الصعوبات  حيث  من  لنشاطها، 
التوطني البنكي، اجلمركة وغيرها، التخاذ 
الصعوبات  لرفع هذه  الضرورية  اإلجراءات 
مع  بالتنسيق  الراهنة،  الظروف  ظل  يف 

اإلدارات املعنية.
عّمـــــار قـــردود

ن جهود أسالك الصحة واألمن ثمَّ

طالئــُع الحرّيــاِت يدعـُو للّتجُنــد
 لمواجهــِة َفيـروس ُكورونــــا

مجّمع صيدال يضاعف قدراته اإلنتاجية
نات و500 ألَف وحدٍة من الِفيتامينات إنتاُج 2.5 مليوَن وحدٍة من الُمسكِّ

 متاشًيا مع التدابير الرسمية 

»ِسيناتـورات« األَرنـدي يتبّرعـوَن بنسبـٍة
من  راِتبــهم  الّشهــــــّري

بومرداس

فــاء تماُثــل أول ُمصابـٍة بَفيـروس ُكورونـا للشِّ

أبدى استعداد وزارته للتموين باملواد األولية 

ناعـــيَة  نـاعة يأمـُر الُمجّمعـات الصِّ وزيـُر الصِّ
قال إّن البالد متتلك مخزونا كافيا من الغذاء الُعموميــّـَة برفـِع  ُقدراِتـها  اإلنتاِجــية 

يــٍة حيــّة بجدِّ جـراد: عليـَنا مراجـعُة نقائـَص منظومِتــَنا الصِّ

أوضح حزب طالئع احلريات، 
يف أصدره يوم أمس، أن 
الوضعية اخلاصة التي 
تعيشها اجلزائر على 

مختلف األصعدة الصحية 
واالقتصادية واالجتماعية 

تتطلب من كل املواطنني 
واملواطنات أسلوبا حضاريا 
جد راق، ودرجة عالية من 
التجنيد والتضامن لغرض 
املواجهة الوطنية ضد هذا 

الوباء الناجت عن فيروس 
كورونا.



من   - يكاد  أو   - جزائري  بيت  أيُّ  يخلو  ال 
يف  سواء  سميد(،  )شكارة  سميد  كيس 
احلاالت العادية أو غيرها؛ فاملرأة اجلزائرية على 
الّسميد  كيس  إلى  تنظر  ظلت  األزمنة  امتداد 
يصطلح  ما  أو  وأمنها  للعائلة  غذائي  كضامن 

عليه اجتماعيا
السميد  كنز  يف  مبررها  املرأة  وجتد  العولة«،   «
طويلة  صالحياته  مدة  كون  وتخزينه، 
واستخداماته متعددة خاصة يف املناطق الريفية 
التي ظلت تفتقر إلى مرافق احلياة، حيث يكون 
الّسميد مادًة رئيسة يف صناعة كل أنواع الغذاء. 
استهالله  نسبة  كانت  وإن  املدن،  يف  وحتى 
أنه  إال  النائية،  باملناطق  مقارنة  نسبيا  قليلة 

سيبقى عنصرا أساسيا يف املطبخ.
ميد يق.. َيبرُز السَّ وقُت الضِّ

عندما تالحظ طوابير اجلزائريني من أجل الظفر 
بكيس سميد يف مختلف مدن التراب اجلزائري 
الواسع، وعندما تدرك أن هناك من نهض فجرا 
بكيس  الظفر  أجل  من  التجوال  حظر  واخترق 
عالقة  حول  الوجودي  السؤال  يكون  سميد، 
شرعي  بالّسميد  وكمجتمع  كفرد  اجلزائري 
االجتماعية  تبعاته  إلى  بالنظر  مشروعية،  وذو 
واالقتصادية والسياسية واألمنية، وحتى صورة 

املجتمع بني األمم.
تعمل،  فاملخابز  مجاعة؛  يف  لسنا  نحن 
الذي  فما  جزئيا،   ولو   - مفتوحة  واألسواق 
يجعل الّسميد بكل هذه احلظوة؟ وما أهميته؟ 
وهل له عالقة مبا هو كائن وأٍت يف الوقت نفسه؟

ميد..الحكوَمُة نقاُط بيِع السَّ
وق!  في السُّ

إلى  بالنسبة  الّسميد  أهمية  تزداد  الواقع،  يف 
فوجود  والّشدائد،  األزمات  وقَت  اجلزائري 

كيس سميد يف البيت اجلزائري يعني أن الَبيت 
يعلُم  كما  الّسميد  ألن  ذلك  غذاِئه؛  يف  آمٌن 
كما  عديدة،  استخدامات  له  واخلاص  العام 
هاما  موردا  منه  جتعل  صالحيته  مدة  طول  أن 
املنظور،   عاب واألزمات! ومن هذا  الصِّ يف زمن 
كبيرة  الّسميد  من  املخزنة  الكمية  كانت  كلما 
غذاء  على  باالطمئنان  صاحُبها  شعر  كلما 
تبدو  هكذا  محتمل،  جوع  من  وجناته  عائلته 
عن  النظر  بغض  البسيط  ظاهرها  يف  الصورة 

صحة املقاربة من خطئها.
إعالن  ومع  األخيرة،   املدة  ويف  اجلزائر،   يف 
احلكومة تنفيذ قرار احلجر الصحي على بعض 
حال  هي  كما  شاملة  بصورة  سواء  الواليات، 

يف البليدة أو بصورة جزئية كما تقّرر يف يف كلٍّ 
قسنطينة،  تيبازة،  بومرداس،  العاصمة،  من 
عادت  املدن،  من  وغيرها  وزو  وتيزي  الوادي 
طوابير الّسميد لتصنع احلدث من شرق البالد 
املدن  إلى جنوبها، يف  إلى غربها ومن شمالها 
كما يف األرياف، الّطلب يزداد وكيس الّسميد 
فيروس  عالج  عقار  عن  أهمية  يقلُّ  يعد  لم 
كورونا، أمر دفع بالسلطات العليا يف البالد إلى 

تخصيص نقاط بيع الّسميد!
ميد  ِمن 1986 إلى 2020 .. السَّ

َرفيُق األزَماِت!
عنصرا  ظلَّ  الّسميد  إّن  القول  ُيكن  تاريخيا، 
السياسية  باألزمات  احمليطة  العناصر  من 

واالجتماعية يف اجلزائر، وأحيانا عنصرا فاعال 
فيها؛ ففي منتصف ثمانينّيات القرن املنقضي، 
ُتلقي  اجلزائر  يف  االقتصادية  األزمة  بدأت 
بظاللها على السوق، وجتّلت مظاهرها يف الندرة 
وأصبحت  املنتجات  من  العديد  طبعت  التي 
إلى  تفتقُر  البسيط  املواطن  الفالح ملجأ  أسواق 
هنا،  األساسية.  الغذائية  املواد  من  العديد 
َمحتوم،  جوٍع  من  كمنقٍذ  الّسميد  كيس  ظهر 

فانتشرت الطوابير – وقتها - وبلغت مبلغها.
يف اخلامس أكتوبر 1988،  وعلى إثر االنتفاضة 
أيضا  واألروقة  الفالح  أسواق  كانت  الشعبية، 
اقتحموها  الذين  للمواطنني  »مشروعا«  هدفا 
حتديا لسلطة الدولة التي لم تستطع توفير الغذاء 

والديقراطية.  احلرية  توفير  قبل  الكرية  واحلياة 
وهنا، أتذكر أن العديد من املواطنني ُسجنوا بعد 
حاملني  القبض  الدرك  قوات  عليهم  ألقت  أن 

أكياَس سميٍد أخذوها من أسواق الفالح.
القرن  تسعينّيات  ففي  هنا،  يتوقف  لم  األمر 
املنقضي، ومع اشتداد العنف املسلح الذي عمَّ 
كافة أرجاء الوطن، وتبعته إجراءات الطوارئ، 
النار  مشهد  إلى  ليقفز  الّسميد  كيس  عاد 
سميد  كيس  على  احلصول  فأصبح  والدمار؛ 
كإنقاذ روح من سكني إرهابي متعطش للدماء!

التي مألت اخلزائن،  املالية  البحبوحة  يف زمن 
يف عهد الرئيس املخلوع )عبد العزيز بوتفليقة(، 
بل  املشهد،  عن  غائبا  الّسميد  كيس  يكن  لم 
ظل يوقِّع حضوَره تارًة بصورة خفّية وتارة بصفة 
عالنية، مثلما جتسد يف أزمة 2011 أو ما بات 
يعرف بــ » أزمة الزيت والسكر«، وألن الزيت 
ليست  قيمتهما  الّسميد  كيس  دون  والسكر 
االستنجاد  إال  عليهما  كان  فما  بالعظيمة، 
واأللم  جلال  املصاب  ليكون  الّسميد  بكيس 

وطنيا والصدى عامليا.
اليوم: بالء عاملي ووباء وطني، إنه زمن فيروس 
الصحي  احلجر  العالم  على  فرض  كورونا، 
التي  البلدان  من  واحدة  واجلزائر  املنزلي، 
إلى مسرح  الّسميد  ليعود كيس  احلجر،  طالها 
يصطف  األكتاف،  على  محموال  األحداث، 
اجلموع  تفرقت  أجله،  من  كيلومترات  الرجال 
تخطب  أجله،  من  البعض  مات  أجله،  من 
احلكومة يف الناس بسببه؛ إّنه األمن الغذائي، 
السياسي؛  واالستقرار  االجتماعي  والتضامن 

إّنه الّسميد قاهُر األزماِت وَعاُرنا بني األمم!
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حي طوابيٌر َطويلة في َمناطق البَّيع  وخرٌق لحظِر الّتجواِل والَحجر الصِّ

ميد.. قاِهُر األزماِت وعاُرنا بيَن األَمم! ِكيُس السَّ

قررت وزارة الصناعة واملناجم، األحد املنقضي، 
لضمان  االستعجالية  التدابير  من  جملة  اتخاذ 
متوين السوق الوطنية مبادة السميد بانتضام. ومن 
من بني هده التدابير نذكر فتح جميع نقاط البيع 
التابعة للمجمع العمومي«أغروديف«، باإلضافة 
للمستهلك،  حسبما  مباشرة  السميد  بيع  إلى 

أفاد به بيان للوزارة .
و أضاف املصدر يقول: »يف إطار التدابير املتخذة 
من طرف القطاع الصناعي لضمان إنتاج وتوزيع 
هذه  يف  االستهالك  واسعة  للمنتوجات  أفضل 

الظروف الصعبة، أعطت وزارة الصناعة واملناجم 
تعليمات ملجمع الصناعات الغذائية »أغروديف« 
متوين  ضمان  قصد  التدابير  من  جملة  التخاذ 

مستمر للمواطنني، السيما مبادة السميد«.
ويف هذا الصدد، أمرت الوزارة بفتح جميع نقاط 
البيع التابعة لهذا املجمع العمومي دون استثناء، 
عبر كافة واليات الوطن إضافة إلى البيع املباشر 
توصيات  احترام  مع  للمستهلكني  املباشر  وغير 

األمن وقواعد النظافة.
نقل  ضمان  بضرورة  تعليمات  وجهت  كما 

والبيع  باإلنتاج  املكلفني  واألعوان  اإلطارات 
بالصعوبات  الوزارة  وتبليغ  للمواطنني،  املباشر 
مع  بها  التكفل  بغرض  املجمع  تواجه  قد  التي 

املصالح الوزارية املعنية.
الّسميد على نطاق واسع،  ولضمان توزيع مادة 
املطاحن  جميع  إلى  تعليمات  أيضا  وجهت 
توضيب  إلى  اللجوء  قصد  الّسميد  ومصانع 
السوق يف أكياس  الذي يتم طرحه يف  املنتوج، 
25 كلغ، حسب  بداًل من  كلغ   10 وزنها  يبلغ 
املصدر ذاته.                    عّمـــــار قـــردود

حماية  جمعية  رئيس  زبدي  مصطفى  أما 
به  أدلى  تصريح  يف  قال  فقد  املستهلك، 
التي  الصارمة  التدابير  رغم  الوطن«  لـــ«أخبار 
والفالحة،  والصناعة  التجارة  وزارات  اتخذتها 
السميد،  أزمة  إلنهاء  املسؤولة  اجلهات  وبعض 
وإغراق  احليوية  املادة  هذه  توفير  خالل  من 

األسواق الوطنية بها، إال أن األزمة لم تنتِه.
اقتناء  يف  اجلزائريني  لهفة  ثنا  محدِّ اعتبر  و 
ما  لها  السميد  وخاصة  الغذائية  املواد  وتخزين 
هذه  توفير  العمومية  السلطات  وعلى  ُيبررها، 
إلى  بالنسبة  عنها  بديل  التي ال  الغذائية  املادة 
اجلزائريني، خاصة يف ظل الظروف الراهنة حتى 

خالل  من  وذلك  بالطمأنينة،  املواطنون  يشعر 
اتخاذ إجراءات ردعية يف حق املضاربني مقابل 

توفير املخزون الكايف من الّسميد.
عّمـــــار قـــردود

أّكد رئيس اجلمعية الوطنية للتجار اجلزائريني، 
حاج الطاهر بولنوار، أن الندرة املسجلة يف مادة 
الدقيق أو الّسميد سبُبها إقبال اجلزائريني الكبير 

على شرائها وتخزينها، خوًفا من املجهول.
و كشف املتحدث أن كثيرا من اجلزائريني اقتنوا 
ُيعتبر  ما  وهو  املعهودة،   فوق حاجتهم  الّسميَد 

إفراغ خطير للسوق الوطنية من هذه املادة، وإن 
كان مبررهم يف ذلك اخلوف من طول أمد وباء 

»كورونا«.
ندرة  أزمة  انتهاء  بشأن  تفاؤله  بولنوار  أبدى  و 
يف  سُتحل  املشكلة  إن  وقال  قريًبا،  الّسميد 
نهايته  قبل   - رمبا  و-  اجلاري  األسبوع  غضون 

الديوان  اتخاذ  بعد  وذلك  تقدير،  كأقصى 
تقضي  استعجالية  إجراءات  للحبوب  الوطني 
وزارة  قررت  كما  احليوية.  املادة  هذه  بتوفير 
الصناعة واملناجم فتح جميع نقاط البيع التابعة 
املباشر  والبيع  العمومي«أغروديف«  للمجمع 
للمستهلكني.                 عّمـــــار قـــردود

يف  اخلبير  حنطبلي  يوسف  البروفيسور  اعتبر 
علم االجتماع، يف تصريح أدلى به لــ«أخبار 
يف   - الكبير  اجلزائريني  تهافَت  الوطن«، 
اآلونة األخيرة - على اقتناء وشراء وتخزين 
مادة الّسميد ذا أبعاد موضوعية ومنطقية على 
أساس أنها مادة غذائية أساسية، خاصة يف 
حيث  األزمات،  زمَن  والندرة  العوز  حاِل 
يرتفع الشعور بالالأمن لدى املواطنني،  وهذا 
الرسمي  واخلطاب  العامة  بالثقافة  مرتبط 
باألمن  العام  الرأي  طمأنة  دوره  الذي 
الغذائي، وهو ما افتقده اجلزائريون؛ والدليل 
أنه بالرغم من أن احلكومة تؤكد أن مخزونها 
اإلستراتيجي من املواد االستهالكية وخاصة 

مادة  وأن  كاملة،   ملدة سنة  يكفي  الغذائية 
الّسميد متوفرة وليست هناك أّي ندرة، إال أن 
الواقع يتنافى مع ذلك متاًما، وهو ما تعكسه 
املطاحن  أمام  املصطّفة  الطويلة  الطوابير 
واليات  مختلف  عبر  التجارية  واحملالت 
أن  يؤكد  ما  بكيس سميد،  للظفر  الوطن،  
واٍد آخر. ومن  والشعب يف  واٍد  احلكومة يف 
هنا، ندرك أن اجلزائريني محقني يف تخوفهم 
أزمة كورونا وعدم  الندرة خاصة يف ظل  من 

اتضاح الرؤية بشكل جلي«.
إلى  الّسميد  أزمة  أسباب  حنطبلي  أوعَز  و 
حيث  األزمات،  أثناء  التوزيع  إشكالية 
 - املظاهر  هذه  مثل  على  اجلزائريون  اعتاد 
الدينية  املناسبات  يف  خاصة   - الندرة  أي 
املخابز.  جميع  ُتغلق  كاألعياد،حيث 
مائدة  على  أساسية  مادة  يعتبر  اخلبز  وألن 
فإنهم  والتقاليد،  العادات  بحكم  اجلزائريني 
ُيسارعون إلى شراء الّسميد والفرينة لصناعة 
يحدث  ما  هو  املنازل،و  يف  اخلبز  وإعداد 
حالًيا بحكم احلجر الصحي واملنزلي وانعدام 
وهل  مدتهما،  حول  الصحيحة  املعلومة 
اجلزائري  ولهذا، جتد  أم ال؟  األزمة  ستطول 
يف زمن األزمات يتخلى طوًعا عن الكماليات 
وتأمني األوليات من املواد االستهالكية ويف 

مقدمتها السميد والفرينة.
عّمـــــار قـــردود

الّسلطات  تسابق الزمن الحتواء الوضع
َتدابيٌر اسِتعجالّية لضماِن التَّمويِن الُمنتَظم بمادِة الّسميد

عند األزمات يركن اجلزائريُّ للّضروّيات .. حنطبلي:

لطِة شعوُر الّلأمن وضعُف الثِّقة في السُّ
زاِن النُّدرة ما هو اختباُر )RCP( أو ) PCR(؟ ُيعزِّ

ما علقة المجتمع الجزائري بالّسميد؟ هل هي علقة طبيعية تفرضها الحاجات البيولوجية لإلنسان أم أنها تنحصر في نوعية وطبيعة غداء 
الجزائري؟ أم إن هذه العلقة »الغريبة« لها أبعاد أمنية؟ فما سرُّ » شكارة الّسميد«، التي شكلت قوتنا وصنعت عارنا بين األمم؟!

مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية املستهلك:
مأِنينة لطات توفيُر َمخزوٍن كاٍف حتى يشعَر المواطنوَن بالطُّ على السُّ

حاج الطاهر بولنوار رئيُس اجلمعية الوطنية للّتجار اجلزائريني:
ميد سُتحّل خلَل األسبوِع الَجاري كأقَصى تقدير! ندرُة السَّ

رياض هويلي



04
الحدث

 السنة 01 - العدد 151 -الثالثاء  06 شعبان  1441  هـ  - 31 مارس 2020م

فالحو الوادي في وقفة تضامنية

انطالُق َقوافـٍل بالبطاطـا والُخضـروات 
مـــن واِدي ســوف إلـى الُبليـدة

رشيد  شويخ
وحسب املعلومات املتوفرة، فإن فالحني يف 
عديد البلديات كتغزوت وورماس وحاسي 
خليفة وقمار والرباح قد أعلنوا شروعهم يف 
جمع خضر من الفالحني، خاصة البطاطا 
البليدة املوجودين يف  ونقلها لسكان والية 

حالة حجر صحي عام، وذلك يف شكل 
أعلن  كما  الواليتني.  يربط  بري  جسر 
للمبادرة.  انضمامهم  العوام  من  مواطنون 
ومت  املنقضي،  األسبوع  نهاية  منذ  وذلك 
قنطار يف   900 يزيد عن  ما  بالفعل جمع 
بلدية تغزوت ونحو 600 قنطار من بلدية 

ونقلها  الكميات  هذه  ومت شحن  ورماس، 
تتضاعف  أن  وينتظر  البليدة.  والية  نحو 
اجلاري،  األسبوع  نهاية  مع  أكثر  الكمية 
أخرى  بلديات  فالحو  انضم  أن  بعد 

للمبادرة كالرقيبة واملقرن والطريفاوي.

ظل  فى  احلدث  احلجل  عني  صنعت 
خيرى  نشاط  خالل  من  كورونا،  جائحة 
مشاركة  عرف  احملسنون  تبناه  وتطوعي 
شباب املدينة ومتطوعني ناهيك عن دميومة 

التضامن الذي ميز الساكنة.
حققت الهبة التضامنية التي تبناها شباب 
بالتبرع  املسيلة  يف  احلجل  بعني  متطوع 
الغذائية  املواد  من  معتبرة  كميات  بجمع 
واسعة االستهالك من سميد وزيوت وسكر 

ومواد غذائية أخرى لفائدة العائالت املعوزة 
التفاتًة  احملدود،  الدخل  وذات  والفقيرة 
التي  الصحية  األزمة  مع  تزامنا  تضامنية 
فيروس  وباء  تفشي  بسبب  البالد  بها  متر 
مستودع  فى  املؤونة  إحصاء  مت  و  كورونا، 
يف حي 19 جوان، هو ملك لشباب اخلير 
من أبناء البلدة وأسفرت العملية عن جمع 
توزيعها،  مت  مستعجلة  قفة   )50  70+  (
وسواعدهم  اخليرين  أبنائها  خيرة  بفضل 

للفقراء  طريقها  عرفت  تكل،  ال  التى 
على  الشباب  أقدم  حيث  واملساكني، 
إيصال القفة للمنازل يف ظل احلجر باملنازل 
حفاظا على الصحة العمومية للمواطنني. 

يف  وتضامنا  كبيرا  وعيا  الشباب  وأبدى 
تنظيم حمالت التوعية والتعقيم.

خلضر بن يوسف

اتخذت خلية األزمة الوالئية التي يرأسها 
والي والية برج بوعريريج بن مالك محمد 
جملة من اإلجراءات والتدابير والقرارات 
وباء  انتشار  من  واحلد  واملتابعة  للوقاية 
لتوجيهات  تطبيقا  وذلك  كورونا،  فيروس 

السلطات العليا يف البالد. 
تنظيم  يف  اجلديدة  اإلجراءات  ومتثلت 
حمالت تنظيف يومية لألماكن العمومية 
غلق  قرار  بعد  وذلك  دوري،  بشكل 
األسواق واملقاهي واملطاعم وكل الفضاءات 
التي من شأنها أن تستقطب اجلمهور، كما 

أصدر قرار بتسريح 50 باملائة من املوظفني 
أنواعها، باإلضافة  التجمعات بكل  ومنع 
إلى منع التراخيص اخلاصة باالجتماعات 
العمومية وكذا إلغاء رخص الغياب والعطل 
تخصيصه  مت  الذي  النداء  خط  وتفعيل 
التبليغ عن  وتوسيعه لشميل  للمواطنني، 

املضاربة واالحتكار والتجمعات. 
وألن العمليات التحسيسية يف هذا الوقت 
املواطنني  توعية  يف  تساهم  أن  شأنها  من 
الوالي  أصدر  ببيوتهم،  التزام  بضرورة 
احلية  الطاقات  كل  بتجنيد  يقضي  قرارا 

العمل  من جمعيات ومنظمات ومواصلة 
واإلجراءات  النصائح  لنشر  التوعوي 
املرافق  كل  بإحصاء  أمر  كما  الوقائية، 
التي من املمكن أن تستغل كحجر صحي 
الوباء،  ملواجهة  املتوفرة  اإلمكانيات  وكذا 
العمل  تنظيم  بضرورة  اخللية  طالبت  كما 
اخليري وتأطيره لتجنب الفوضى، واألهم 
من كل ما سبق هو التكفل باألشخاص 
ويفترشون األرض  الشوارع  يقطنون  الذين 
وضمان مأوى لهم.                               

     صفاء كوثر بوعريسة

تقرت  محكمة  األحد،  يوم  نطقت، 
ببراءة املتهم ياسني بن ساسي )يف العقد 
املنسوب  اجلرم  من  العمر(،  من  اخلامس 
رئيس  منصب  يشغل  كان  املوقوف  إليه. 
حاسي  لبلدية  البلدي  الشعبي  املجلس 

يف  متابعا  كان  حيث  لعهدتني،  مسعود 
الدولة،  أموال  تبديد  منها  القضايا  عديد 
شخصية،  ألغراض  املنصب  استغالل 
قضية املسبح البلدي القدمي بوسط حاسي 
ساحته  املبرأة  املتهم  أن  علما  مسعود، 

سنة  من  أزيد  منذ  املؤقت  احلبس  أودع 
أطلق  أن  إلى  بتقرت،  العقابية  باملؤسسة 
سراحه مساء أول أمس بعد النطق باحلكم 
املذكور.                   يوسف بن حيزية 

الدول  ملنظمة  العامة  األمانة   أكدت 
املنظمة  التزام  »أوبك«  للنفط  املصدرة 
باحلوار مع الدول املنتجة غير األعضاء، 
الوسيلة  اتفاقية اخلفض هي  أن  معتبرة 
املثالية ملواجهة آثار تفشي فيروس كورونا 

على األسواق الدولية.
يف  للمنظمة،  العامة  األمانة  كتبت  و 
افتتاحية العدد األخير لنشرتها: »على 
مدار 60 عاًما، أثبتت »أوبك« باستمرار 
املعلومات  وتبادل  والتعاون  احلوار  مزايا 
إنه منوذج  التحديات املشتركة.  ملواجهة 
سنحتاجه  الذي  الدولي  التعاون  لنوع 
ولتخفيف  »كوفيد19-«،  من  للتعايف 
ألزمات  واالقتصادية  البشرية  األضرار 

الصحة العامة يف املستقبل«.
االفتتاحية  ذكرت  الصدد،  هذا  يف  و 
الدول  مع  »أوبك«  منظمة  تعاون  أن 
يف  ساهم  للنفط  املنتجة  األخرى 
الطاقة،  إمدادات  واستدامة  »استقرار 
لصالح املنتجني واملستهلكني واالقتصاد 
التعاون«  »إعالن  أن  مؤكدة  العاملي«، 

للتعاون  وقوية  وموثوقة  فعالة  »أداة  ميثل 
الطوعي«. وأضافت:«إن ميثاق التعاون 
مثالية  أرضية  يعد  اخلفض(  )اتفاق 
املستقبل  يف  األوبئة  مخاطر  لدراسة 
على  تأثيرها  من  للحد  معا  والعمل 

السوق«.
على  الفيروس  انتشار  تأثيرات  حول  و 
االقتصادي،  النشاط  قطاعات  مختلف 
»األوبئة  أن  على  االفتتاحية  شددت 
تزعزع  كوفيد19-  مثل  الرئيسية 
غير  ألنها  خاص  بشكل  االستقرار 

متوقعة وخطيرة ومدمرة«.
للصحة  األولوية  منح  ينبغي  كان  »إذا 
العامة، فليس من السابق ألوانه البدء 
من  للتخفيف  طرق  يف  التفكير  يف 
تقول  املستقبل«  يف  االضطرابات  هذه 
حلظات  »يف  انه  مؤكدة  االفتتاحية 
استثنائية كهذه، احلوار املنتظم والتعاون 
وعالقات الثقة تصبح ذات قيمة بالغة«.
ق.م

سجلت وحدات احلماية املدنية، خالل 
سير  حوادث   07 األخيرة،  ساعة   24
خطيرة، إذ تسببت يف وفاة 06 أشخاص 
متفاوتة  بجروح  آخرين   07 وإصابة 
احلادث  مكان  يف  إسعافهم  مت  اخلطورة 
املستشفيات  إلى  حتويلهم  قبل  عينه، 
يذكر  املدنية.  احلماية  أعوان  من طرف 
أثقل حصيلة سجلت على مستوى  أن 
وإصابة  شخص  بوفاة  متنراست  والية 
سياحية  سيارة  انقالب  إثر  شخصني 
ودائرة  بلدية   01 رقم  الوطني  بالطريق 

متنراست.
املدنية  احلماية  مصالح  تدخلت  كما 
لـ  األولية  اإلسعافات  تقدمي  أجل  من 
11 شخصا جراء استنشاقهم غاز أحادي 
من  املنبعث   ،)co( الكربون  أكسيد 
داخل  املاء،  وسخان  املدفئة  جهاز 
البيض   : واليات  من  بكل  مساكنهم 
 )05( تيارت  والية  أشخاص(،   03(

إسعاف  على  باإلضافة  أشخاص، 
)03( أشخاص من والية سعيدة جراء 
داخل  املتسرب  املدينة  غاز  استنشاقهم 
بالضحايا  التكفل  ومت  هذا،  املنزل. 
وإسعافهم قبل حتويلهم يف حالة مستقرة 
طرف  من  احمللية  الصحية  املراكز  إلى 

احلماية املدنية.
احلماية  مصالح  تدخلت  حني،  يف   
إخماد  أجل  من  البليدة  لوالية  املدنية 
من  متكونة  شقة  داخل  شب  حريق 
باملكان املسمى حي بن حمدان   )05(
العاليق،  واد  دائرة  خليل  بن  بلدية 
حيث سبب هذا احلريق إصابة شخص 
بحروق من الدرجة الثانية وشخص آخر 
تقدمي  جرى  وعليه،  صدمة.  حالة  يف 
لهما اإلسعافات األولية قبل وحتويلهما 
أعوان  طرف  من  احمللي  املستشفى  إلى 

احلماية املدنية.
رحمة عمار

توليب«  »روايال  فندق  واحتضن  هذا، 
بسكيكدة، و«قوس قزح« باخلروب بوالية 
قسنطينة عملية توزيع ما ال يقل عن 1700 
قفة، وساهم يف عملية التوزيع جمعيات 
احملتاجني  بإحصاء  قامت  وبلديات 
على  لتعميمها  دعوات  وسط  والفقراء، 
سارت  أنها  الوطن، خاصة  أنحاء  كامل 
وفق اإلجراءات الصحية من دون احتكاك 
عندما  كرامتهم  وحفظت  زحام،  وال 
وصلت املؤونة الغذائية ومواد التنظيف إلى 

بيوت الكثير منهم.
من جهة أخرى، ركز فريد رمضاني مدير 
املجمع على ضرورة أن يبقى رجال األعمال 
على اتصال بعائالت اجلزائر العميقة يف 
خاصة  البالد،  تواجهها  التي  احملن  كل 
وأجمع  الوبائي،  الطابع  ذات  األزمات 

تتزامن  التي  القفة  من  املستفيدين  كل 
أن  على  الكرمي،  الشهر  اقتراب  مع  أيضا 
احتواءها على مادة السميد والفرينة وعلى 
رحالت  تقليص  أجل  من  التطهير  مواد 
جعلتهم  التي  واملضاربة  والزحام  البحث 
يقضون  وفقرهم  حاجتهم  من  بالرغم 
أياما صعبة، مراهنني على االنتصار على 
محنة كورونا بقليل من األضرار، والقت 
املبادرة استحسان سكان والية سكيكدة، 
قفة   1700 من  أكثر  توزيع  خالل  من 
التي  الضرورية،  الغذائية  باملواد  متخمة 
للعائلة  بالنسبة  احلاجيات،  أهم  تشكل 
اجلزائرية، حتى تقيها اخلروج من البيت.

                                            ق.م

انطلقت، يوم أمس من والية الوادي، شاحنات محملة بالبطاطا وأنواع أخرى من الخضر نحو والية البليدة في مبادرة 
تضامنية أطلقها فالحو وسكان وادي سوف معها، في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها مدينة الورود بسبب جائحة 

شباب يصنع األمل

يَن بعـــــين الحجـــــل تخصيـــــُص 120 قــــــفًة للمعــــوزِّ

برج بوعريريج :

 إجـــراءاٌت صاِرمـــة لمواجـــهِة َجائــــــــحة كــــــــورونا

قضى أزيد من سنة وراء القضبان 

المحكمــُة َتقضـي ِببراءِة ياسيـن بن ساسـي رئيس بلدية حاسي مسعود 

شملت واليتي سكيكدة وقسنطينة

العملــيُة الّتضامنــية الُكبــرى تــوّزع 
1700 قــفٍة على المعــــوّزين

خالل 24 ساعة

مصــرُع 6 أشخــاٍص في حـــوادِث المــرور 

منظمة »أوبك« 

اتفاُق خفِض اإلنتاج هو الوسيلُة الُمثلى لمواجهِة َفيروس كورونا

تشهد والية سكيكدة استمرار للحملة التضامنية الكبرى التي تم إطالقها، 
وجاءت بالتنسيق مع مجّمع رمضاني للفنادق، المسّير لعدد من المركبات 

السياحية في قسنطينة وسكيكدة، وبالتعاون مع بعض المتعاملين االقتصاديين.



اخلاصو  العيادات  من  العديد  قام   
االطباء املختصني بغلق مقر عياداتهم يف 
املرضى  لدى  كبيرة  بلبلة  خلقت  خطوة 
من  واضحها  تنصال  اعتبروها  والذين 
انسانيتهم واخالقيات املهنة حيث اعرب 

اخلطوة  هاته  من  استغرابهم  عن  املرضى 
والتي جعلتهم يعيشون حتت ظغط وخوف 
كبيرين خاصة أصحاب االمراض املزمنة 
طبية  ومراقبة  رعاية  وجود  جتب  التي 
دورية حيث قامت احدى الطبيبات بطرد 

املرضى من عيادتها بعبارة اخطوني موتو 
وحدكم من جهة أخرى برر األطباء هاته 
اخلطوة بسبب انعدام سبل الوقاية الالزمة 

وهذا ماوعد به مدير الصحة توفيره قريبا

املؤسسات  جل  تعرف 
عجزا  بالوالية  والصحية  االستشفائية 
كبيرا يف مواد التعقيم واملطهرات االمر 
الصحي  بالقطاع  العمال  جعل  الدي 
الصعبة  عملهم  ظروف  يشتكون 
ما  وهذا  للخطر  حياتهم  وتعريض 
االستعجاالت  قسم  ممرضو  عنه  عبر 
وصلت  شكوى  خالل  من  اجلراحية 

لنا  الوطن والذين اكدوا  لشبكة اخبار 
انهم يزاولون عملهم يف أوضاع خطيرة 
حقيقي  خوف  يف  يعيشون  جتعلهم 
من  بكل  تواصلت  االحتجاجات 
بسيدي  اجلوارية  الصحة  مؤسستي 
معروف وزيامة منصورية والتي ينطوي 
متعددة  عيادات  عدة  جناحهما  حتت 
فبسيدي  عالج  وقاعات  اخلدمات 

معروف اشتكى عمال مستشفى امليلية 
اشتكى  فيما  التطهير  وسائل  بافتقار 
مهنيوا وعمال العيادة بزيامة منصورية 
استنادا  وتوزيعها  الكمامات  ندرة  من 
من  واملنصب  الوظيفي  للمستوى 
الصحية  الهياكل  مازالت  أخرى  جهة 
أنواع  ندرة يف مختلف  تعرف  بجيجل 
هاته  املسكنات  منها  خاصة  االدوية 

ان  على  بجيجل  الكل  يجمع 
مستشفياتها الثالث ومؤسساتها اجلوارية 
ال تضمن الرعاية الطبية الالزمة بالوالية 
واألجهزة  للوسائل  الفتقارها  نظرا  وهذا 
الطبية الالزمة زد الى ذلك العجز الذي 
توفير  يف  بالوالية  الطبية  املصالح  تعرفه 
أطباء مختصني وهذا ما كان يطالب به 

الوقت  ففي  سنني  مند  الوالية  سكان 
املستشفيات  جل  فيه  تسارع  الدي 
واالستعداد  امورها  ضبط  الى  بالوطن 
ملواجهة الفيروس وتوفير الرعاية الصحية 
املستشفيات  مسؤولي  مازال  للمرضى 
ترتيب  يحاولون  بجيجل  والعيادات 
سبل  عن  والبحث  وامورهم  اوراقهم 

انعدام  ظل  يف  االضرار  باقل  اخلالص 
التجهيزات ومحدودية إمكانياتها الطبية 
والبشرية وهذا ما وقفنا عليه باملستشفى 
الوالئي محمد الصديق بن يحي والذي 
فاذا  الوالية  مستشفيات  اكبر  يعتبر 
بقية  حال  هي  كيف  حاله  هذا  كان 

املستشفيات والعيادات

جيجل،  بوالية  الصحة  قطاع  يتخبط 
كّرستها  متتالية،  أزمات  يف  سنوات،  مند 
منظومة صحية مريضة، مقابل نقص العتاد 

وباء  انتشار  ومع  األدوية.  يف  وندرة  الطبي 
كورنا، ازدادت األوضاع سوءا ؛ وفيما تشهد 
يف  فادحا  ُنقصا  الصحية  املؤسسات  أغلب 

مستلزمات الِوقاية وسوائل التعقيم، عجزت 
أغلق  بينما  باملرضى،  التكفل  عن  أخرى 
األطباء اخلواص عياداتهم يف وجوه املرضى!

الوقت  ويف  كورنا  فيروس  ازمة  عز  يف 
التي يجب توفير ادنى الرعاية الطبية مازل 
بقاعة  طبيب  غير  من  ايراقن  بلدية  سكان 
العالج مند أيام السباب تبقى مجهولة هاته 

القاعة التي يقصدها مواطنون من عدة قرى 
جعلهم  الذي  السبب  بابور  جبال  ومداشر 
نفس  منصورية  زيامة  بلدية  يقصدون 
ومشاتي  رابح  أوالد  بلدية  تعرفها  احلالة 

يشتكي  أخرى  جهة  من  اجلبلية  البلدية 
معاجل  طبيب  غياب  من  مواطنواغبالة 
ببلديتهم مند مايزيد عن نصف عام ومازاد 

الطني بلة هو غياب سيارة اسعاف باملنطقة

نداء  جيجل  مستشفى  مدير  اطلق 
توفير  اجل  من  الوالية  لسكان  استغاثة 
وهدا  باملستشفى  العمال  لنقل  حافالت 
الظروف  هاته  يف  العمل  لصعوبة  نظرا 
التضامنية  اخلطوة  هاته  ان  مؤكدا  الصعبة 

مهامهم  الطبية  االطقم  أداء  ستسهل 
اإلنسانية من جهة أخرى طلب املدير من 
املتقاعدين  واملمرضني  اخلواص  األطباء 
الصحية  املؤسسات  مختلف  لدى  التطوع 
الناس  حياة  انقاض  يف  املساعدة  وتقدمي 

ومجابهة الفيروس فيما مت توفير مركز الشبه 
الطبي وفندق بربروس من اجل اإلقامة مع 
توفير جل متطلبات الراحة يحدث هذا يف 

ظل نقص الكوادر الطبية باملستشفيات

الوادي  بلدية رأس  أشرف شباب من 
حسنة  مببادرة  القيام  على  بوعريريج  ببرج 
احلساس  الوقت  هذا  يف  الكثير  تضفي 
صناعة  يف  ومتثلت  البالد،  تشهده  الذي 
كمامات طبية وتوزيعها مجانا خاصة على 
هذه  يف  الكبير  الشح  ظل  يف  املستشفيات 
املواد يف الصيدليات ورفع ثمنها من بعض 

االنتهازيني. 
شباب  من  التطوعية  احلملة  وجاءت 
اخلياطة  ماكينات  رفقة  سوية  اجتمعوا 
اخلاصة بهم مقسمني على فرقتني، تقومان 
وتوزيعها  وتعقيمها  الكمامات  بخياطة 

مجانا خاصة يف املؤسسات االستشفائية، 
حتتاجه  ما  أهم  أحد  من  املبادرة  تعتبر  أين 
املصابني  أعداد  تزايد  مع  حاليا  الوالية 
يف  املستجد،  كورونا  بفيروس  والوفيات 
إلى  الشباب  هؤالء  انتاج  وصل  حني 

خمسة آالف كمامة طبية معقمة يوميا. 
ويسعى الشباب بكل جهد على مدار 
الساعة الى خياطة آالف الكمامات الطبية 
عجز  لسد  مستقبال  والصحية  املعقمة 
الكمامات لدى املستشفيات وأعوان األمن 

وكذا املواطنني. 
صفاء كوثر بوعريسة

والية  بلديات  من  العديد  تشهد 
سكيكدة، أزمة يف التزود بأكياس احلليب 
على  توزيعه  املوردين  عزوف  بسبب  عبر 
اقتناء  املواطنني  اضطر  التجارية،  احملالت 

احلليب املعلب رغم غالئه. 
السميد  أزمة  تزال  ال  املقابل  يف 
ويف  تنتهي  ال  التي  الطوابير  أمام  مستمرة 
تاجر  على  لتوزيعه  البلديات  إحتكار  ظل 
بلجان  دفع  ما  محدودة،  وبكمية  وحيد 
والي  ودعوة  اخلطر  ناقوس  دق  إلى  الوقاية 
الوالية لفتح التزود جلميع التجار مع مراقبة 

تسقيف أسعاره وردع التجار املخالفني.
جمال بوالديس

بجيجل  محليون  منتخبون  ناشد 
التدخل  القادر كلكال،  الوالية عبد  والي 
العاجل لتنظيم بيع مادة السميد قبل وقوع 

الكارثة وحتولها الى بؤر النتشار كورونا.
باملجلس  الصحة  جلنة  رئيس  دعا 
الشعبي الوالئي، عبد احلكيم بوالعام، يف 
احمللية  السلطات  الوطن«  لـ«أخبار  تصريح 
التحرك  إلى  الوالية  والي  رأسها  وعلى 
وتنظيم العملية من خالل توفير هذه املادة 
الضرورية باحملالت، مؤكدا أن األشخاص 
من  قدموا  البيع  نقاط  أمام  املتجمعني 
تنقل  إمكانية  يعني  ما  أخرى،  واليات 

الفيروس بسهولة.
كساسرة  قالت، حكيمة  من جهتها 
جتمع  مشاهد  إن  الوالئي،  باملجلس  عضو 
بيع  نقاط  أمام  املواطنني  من  العشرات 
يف  احلاصلة  الفوضى  مدى  تبرز  السميد 
عملية التوزيع بوسط مدينة جيجل، وكذا 
على مستوى مطاحن السالم ببلدية أوالد 

يحي خدروش.

 ويف السياق ذاته، قال رئيس بلدية 
ضبط  عدم  إن  براهيمي،  أحمد  غبالة، 
السلطات العمومية لعملية توزيع هذه املادة 
السكان  صحة  تعريض  توفرها  وضمان 
تلك  حتول  إمكانية  مع  حقيقية  لكارثة 
الوباء  إلى وسيلة النتقال  الطويلة  الطوابير 

القاتل.
ب. زهرة

محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  أمر 
اجرامية  مجموعة  ايداع  بالطارف  القالة 
وترويج  حيازة  تهمة  عن  املؤقت  احلبس 
بالطارف  القالة  أمن  وكان  املخدرات. 
من  تكون  اجرامية  بعصابة  االطاحة  من 
املتاجرة  مجال  يف  تنشط  اشخاص  ثالثة 
من  معتبرة  كمية  حجز  مع  باملخدرات 
املخدرات قدرة بـ 2 كلغ و681 غ نوع قنب 
هندي باالضافة الى اسلحة بيضاء مركبة 
ومبلغ مالي يعد من عائدات عملية البيع.

وجاءات عملية التوقيف إثر ورود معلومات 
مفادها  املختصة  األمنية  للمصالح  مؤكدة 
اجراميه  ملجموعة  مشبوه  نشاط  وجود 

املخدرات  وترويج  حيازة  يف  متخصصة 
محكم  كمني  وإثر  الفور  وعلى  بالقالة 
بها  االيقاع  مت  العصابة  لهذه  وضعه  مت 
القلب  من  كلغ  ال3  يقارب  ما  وبحوزتها 
مدمني  اوساط  يف  للترويج  معدة  الهندي 
هذه السموم ليتم على الفور حتويل املوقوفني 
إجراءات  لإلستكمال  األمن  مقر  على 
التحقيق حول مصدر هذه املخدرات واجناز 
على  حتويلهم  مع  حقهم  يف  قضائي  ملف 
احلبس  ايداعهم  مت  اين  القالة  محكمة 

املؤقت.
ف سليم
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أخبار الداخل

عاية ونقٌص في وسائل الوقاية  مستشفيات عاجزة عن توفير الرِّ

ي الَمنظومــَة وبــاُء كورونـــا ُيعــرِّ
َة فــــي ِجيـــــجل   الّصحيــــّ

 ُقرًى بال طبيٍب وال سيارِة إسعاف!

حة يستِغيُثون   َمسؤولو الصِّ

برج بوعريريج 

شبــاٌب ينِتجـــوَن 5 آالِف كمـــامٍة 
يومــــيًّا  بـــرأس  الــــوادي

سكيكدة

أزمـــُة حليــٍب وأزمــُة سمــيد..أيًضــا! 

جيجل 

ميد«  تحذيراٌت من تحّوِل نقاِط َبيع »السَّ
بـــؤًرا   إلنتشـــاِر الَوبــــــاء

الطارف 

حبُس أفراِد ِعصابة يمتهنوَن االتجاَر 
رات  فـــي  القالـــة بالُمخــــدِّ

حي   العياداُت الَخاصة في الَحجر الصِّ

 ندرٌة في األدوّية 

 خدماٌت ضِعيفة 

••   نقٌص في الوسائِل وندرٌة في األدوّية    نقٌص في الوسائِل وندرٌة في األدوّية    
        ••   الخواُص يغلقون أبواَب ِعياداتهم    الخواُص يغلقون أبواَب ِعياداتهم 

            ••   ُقرًى دوَن طبيٍب وال سّيارة إسعاٍف    ُقرًى دوَن طبيٍب وال سّيارة إسعاٍف 

سهام  عاشور 
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تزاُمًنا وانتشاِر وباء »كوفيد – 19« في والية ِبجاية

غليــاٌن َشعبـّي في الَبلدّيـات النَّاِئيـة
ميـد والَغــاز   بسبـِب أزمــِة السَّ

بـــلقاسم .ج
بجاية،على  والية  سكان  صبر  يدم  ولم   
الوالية  محالت  من  السميد  مادة  نفاذ 
السكان عن  املئات من  طويال، حيث عبر 
من  املادة  هذه  غياب  تواصل  على  تذمرهم 
الوالئية  السلطات  مطالبني  املتاجر  رفوف 
إنهاء  بقوة وحزم من أجل  للتدخل  واحمللية 
وكسر  باملفتعلة  وصفوها  التي  األزمة  هذه 
الذين  املناسبات  وجتار  املضاربني  شوكة 
قاموا بالسيطرة ويف ظرف وجيز على مخزون 
الوالية من هذه املادة من أجل املتاجرة بها 
يف  ماتسبب  يردونها  التي  باألسعار  وبيعها 
معدودة  ساعات  ظرف  ويف  املادة  هذه  نفاذ 

نت  حالة  املنطقة.وشوهد  محالت  من 
االحتقان وذلك بسبب تواصل غياب مادة 
قارورات  وكذا  املتاجر  رفوف  عن  السميد 
وبشكل  بدورها  اختفت  التي  البوتان  غاز 
األمر  املتخصصة  احملالت  من  مفاجئ 
الذي تسبب يف غليان شعبي غير مسبوق 
إطار  يف  ملنازلهم  السكان  مالزمة  مع  موازاة 
احلرب املعلنة على فيروس كورونا. يحدث 
بعض  رؤساء  لنا  أكد  الذي  الوقت  هذا يف 
البلديات الذين اتصلنا بهم بأنهم شرعوا يف 
إعداد قوائم بأسماء العائالت احملتاجة ملادة 
السميد ببلدياتهم من أجل توفير الكميات 
املادة  من  العائالت  هذه  حتتاجها  التي 

املذكورة وذلك بالتنسيق مع بعض املطاحن 
بخراطة  »أرياض«  مقدمتها  ويف  بالوالية 
قنطار   400 نحو  تنتج  التي  عيش  وسدي 
يف اليوم ويف سياق ذي صلة احتجت مئات 
القاطنة  تلك  وحتديدا  ببجاية،  العائالت 
غاز  قارورات  غياب  على  اجلبلية  باملناطق 
والتي  املتخصصة  احملالت  من  البوتان 
اختفت بدورها بسرعة البرق حيث طالبت 
العائالت بحل هذه املشكل سيما يف  هذه 
ظل العودة القوية ملوجة البرد بهذه املناطق. 

متكنت قوات الشرطة بأمن دائرة سفيزف 
األشخاص  أحد  لنشاط  حد  وضع  من 
العسل دون  مادة  ينشط يف مجال حتضير 
احليازة على السجل التجاري ن حيث مت 
قناطير   08 يناهز  ما  ذلك حجز  إثر  على 

من مادة العسل معبأة بعلب من مختلف 
أي  بدون  للتسويق  وموجهة  األحجام 
قضائي  ملف  إجناز  مت  حني  يف  رخصة، 
أمام  تقدميه  الذكر من أجل  السالف  ضد 

اجلهات القضائية املختصة. 

الشرطة  قوات  متكنت  نوعية  عملية  يف 
بأمن دائرة ميرين من حجز ما يناهز 75 
موجهة  كانت  الفرينة  مادة  من  قنطارا 
مت  احملجوزة  الكمية  املضاربة،  لغرض 
احليازة  دون  شاحنتني  منت  على  ضبطها 

إمتالك  عدم  التجاري،  السجل  على 
الفاتورة، إستعمال محرر مزور، حيث مت 
على إثرها توقيف 04 أشخاص وتقدميهم 
إيداعهم  مت  أين  القضائية  اجلهات  أمام 

احلبس. 

الشرطة  قوات  متكنت  السياق  نفس  ويف 
السادس من حجز أكثر  باألمن احلضري 
بعضها  النب  مادة  من  كلغ   400 من 
متضح  غير  وأخرى  الصالحية  منتهية 

مت  حيث  الصالحية،  إنتهاء  تاريخ  فيها 
إتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة يف هذا 
بحضور  احملجوزة  الكمية  وإتالف  الشان 

ممثل مصالح مديرية التجارة. 

احلضري  باألمن  الشرطة  قوات  متكنت 
غير  غذائية  مواد  حجز  من  عشر  الثاني 
على  توفرها  عدم  مع  لإلستهالك  صاحلة 
مدة  إنتهاء  والتخزين،  احلفظ  شروط 
التجاري،  السجل  وإنعدام  الصالحية 
املساكن  أحد  مبرآب  مخزنة  كانت  والتي 

بسيدي  مسكن   1500 بحي  الواقعة 
املالية  قيمتها  بلغت  حيث  بلعباس، 
سنتيم،  مليون   78 من  أكثر  اإلجمالية 
املفرغة  مستوى  على  إتالفها  مت  حيث 
عن  ممثل  بحضور  للنفايات  العمومية 

مديرية التجارة لوالية سيدي بلعباس. 

قررت مؤسسة نفطال -مقاطعة غاز البترول 
ثالثة  فتح  اعادة  البليدة,  بوالية  املميع 
البليدة  بلدية  مستوى  على  بنزين  محطات 
دون  فقط  البوتان  غاز  قارورات  لبيع  وهذا 

باقي املنتجات الطاقوية األخرى
لوكالة  تصريح  يف  املؤسسة  مدير  وأوضح 
بلدية  أن  سليم  السيد  اجلزائرية  االنباء 
الوالية  بلديات  باقي  وعلى خالف  البليدة 
ال تتوفر على نقاط لبيع قارورات غاز البوتان 
مستوى  على  املتواجدة  تلك  باستثناء 
إطار  يف  غلقها  مت  التي  البنزين  محطات 

الوالية  أقرتها مصالح  التي  الوقائية  التدابير 
للحيلولة دون تفشي هذا الوباء املعدي األمر 
محطات  ثالثة  فتح  اعادة  استدعى  الذي 
الطاقوي  املنتج  هذا  لتوفير  البلدية  بهذه 

لسكانها.
وبحسب ذات املسؤول فقد سجلت املؤسسة 
ارتفاعا بنسبة 20 باملائة يف حجم مبيعاتها 
على  الصحي  احلجر  تطبيق  بداية  منذ 
اعادة  بعد  السبت  أمس  مت  بحيث  الوالية 
فتح محطات البنزين ببلدية البليدة بيع 11 
ألف قارورة غاز البوتان, مشيرا إلى أن الوالية 

الذاتي  اإلكتفاء  يضمن  مخزون  على  تتوفر 
ملدة 15 يوما أخرى.

بها  تقوم  التي  الوقائية  التدابير  إطار  ويف 
املعدي,  الفيروس  هذا  تفشي  ملنع  املؤسسة 
غاز  قارورات  جميع  أن  املسؤول  ذات  أكد 
والتعقيم  التطهير  لعمليات  تخضع  البوتان 
هذه  تطبيق  عن  فضال  هذا  يومي  بشكل 
املنشآت  مختلف  مستوى  على  العملية 

التابعة للمؤسسة.
ق.م

على  الواقع  صاحلي  حي  سكان  طالب 
بعد امتار من مكتب والي والية تيزي وزو 
وغيره من األحياء بتحسني الوضعية املزرية 
طويلة، حيث  منذ سنوات  يعيشونها  التي 
وناشدوا  والالمباالة،  التهميش  استنكروا 
الظروف  من  انتشالهم  احمللية  السلطات 

القاسية واملعاناة املستمرة.
اخبار  بـ«  لقائهم  خالل  السكان  وطال 
الرئيسية  الطريق  تعبيد  بإعادة  الوطن« 
وتهيئتها،  السكنية  األحياء  ومسالك 

إدراج  األحياء،  لعديد  الغاز  كإيصال 
املرافق االجتماعية املختلفة وتوفير األماكن 
عام  من  أكثر  فمنذ  والترفيهية  الشبانية 
الصرف  أشغال وضع شبكات  انتهاء  على 
الصحي بحي صاحلي مازالت احلفر تشكل 
املركبات  وأصحاب  للسكان  إزعاج  مصدر 

جّراء األشغال املستمر.
التجزيئات  مبختلف  القاطنون  شدد  ة 
السنوات  يف  اتسعت  التي  السكنية 
السلطات  حتقيق  ضرورة  على  األخيرة، 

شاملة  تهيئة  برنامج  بوضع  لوعودها  احمللية 
كإيصال الغاز املاء والكهرباء واجناز شبكات 
احتجوا  السكان  أن  ورغم  الصحي  الصرف 
املّرات،  عديد  يف  املزري  الوضع  هذا  على 
للمطالبة بتجسيد البرامج املسّطرة منذ أعوام 
والتي لم تعرف طريقها للتنفيذ،و إعطائهم 
لم  لكنهم  والتهيئة،  التنمية  من  نصيبهم 
يستفيدوا من شيء يذكر على حّد تعبيرهم
أحمد.أليان

بوالية  اخلواص  احد  قام 
حفالت  قاعة  بتوفير  بجاية 
دون  باالشخاص  للتكفل 
وباء  النتشار  تفاديا  مأوى 

كورونا مؤخرا
املدير  أكد  الصدد  هذا  يف 
للنشاط االجتماعي  الوالئي 
صالح  اهلل  السيد« بوعبد 

يتم جمع ونقل هؤالء األشخاص  املجتمع، بحيث  الفئة من  التكفل بهذه  يتم  »أنه 
ثالث مرات يف الليل ومرة يف النهار مع أعوان احلماية املدنية وعناصر الشرطةإلى املركز 
املخصص لهم »قاعة احلفالت« ألحد اخلواص الذي تبرعا بها يف هذه األزمة إليواء 
املتشردين،غير أنهم ال ميكثون فيه ويخلقون املشاكل للخروج مع الصباح كونهم يفضلون 

العيش خارج الفضاءات املغلقة وال نستطيع إجبارهم على البقاء.
وأضاف يوجد جلنة تتشكل من قطاعات الصحة والنشاط االجتماعي واحلماية املدنية 
والهالل األحمر اجلزائري تسهر على هذه الشريحة، وكإجراء وقائي يتم يوميا تعقيم 
املركز الذي يأويهم وتوزيع كل وسائل الوقاية على مستخدمي هذه املنشأة ذات الطابع 

االجتماعي.

ألرباب  الوالئي  املكتب  بادر 
بجاية،إلى  األعمال«أفسيو«بوالية 
تقدمي مساهمة تضامنية يف اطار احلملة 
الوطنية ملكافحة فيروس كورونا تتمثل 
يف 20 ألف كمامة وواقية إلى املصالح 

الصحية.

أشار  حيث  املكتب  رئيس  وحسب 
العدد  هذا  رفع  املمكن  من  أنه  إلى 
اسهاما  وذلك  ألف   30 إلى  قريبا 
العجز  لتغطية  األعمال  رجال  من 
املسجل ومساعدة العاملني باملؤسسات 

الصحية واملختلفة وحتى املواطنني.

املجلس  رئيس  اخرى، كشف  جهة  من 
مّت  أنه  حدادي،  الوالئيمهني  الشعبي 
مليار   2 ب  مالييقدر  غالف  تخصيص 
ملساعدة  سنتيم  مليون  و500  سنتيم 
بلدية   52 مجموع  من  فقيرة  بلدية   50
محاربة  اطار  يف  بجاية،وأقبو،  باستثناء 
فيروس كورونا، وذلك  الناجم من  الوباء 

املواد  القتناء  البلديات  هذه  لتمكني 
فيها  مبا  والتعقيم،  بالتطهير  اخلاصة 
قصد  لها  واملكملة  املناسبة  األدوات 
التعقيم  حمالت  تنظيم  يف  الشروع 
واملناطق  القرى  مستوى  على  وتعميمها 

التابعة لها.
بـــلقاسم.ج

البليدة

إعـــادُة َفتـــــح ثــــالِث نقـــاط لبيـــــع َغــــاز البوَتـــان 

تيزي وزو

ُسّكــان َحــــي »صالحــــي« ُيطاِلبـــون بالتَّهيــــئة الَحضريـــة 

بجاية

تخصيُص قاعِة َحفالٍت للتَّكفل باألشخاِص دوَن مأوى

بجاية

الـ »أفسـيو« يـوّزُع 20 ألـَف كّماــمٍة طبيـّـَة

تخصيـُص 2 ملـياَر سنتـيٍم للبلدّيـات الَفقـــيرة 

ثار سكان العديد من المناطق النائية بوالية بجاية بسبب غياب مادة الّسميد، ونقص التزود بغاز البوتان، موازاة 
من إقرار إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة تفاديا النتشار وباء كورونا، غير أن السلطات المحلية لم 

تتمكن من توفير ضروريات الحياة اليومية، ما وّلد حالة من الغضب واالحتقان لدى المتضررين.

أخبار سيدي بلعباس

القبُض على َشخٍص يحـوُز 8 قناطيـَر عســٍل

حجــُز 75 قنطــاًرا مـن مــادِة الفرينة 

الشرطــة تضــِبُط 400 كلغ مـن البـُن 

َحجز مواٍد غذائّية غيـُر صالحـة لالسِتهــاَلك

رفيق.ف
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يبدو أن إدمان الجزائريين القهوَة بلغ بهم مبلغا كبيرا؛ إذ لم 
يكتفوا بتداول صورها عبر مواقع التواصل االجتماعي وعلى 
نطاق واسع، بل راحوا يتَقّفوَن إعالنات بيع القهوة المتاحة 
على مستوى خدمات التسويق بموقع التواصل االجتماعي 

»فايسبوك«. يذكر أن القائمين على إعالنات بيع القهوة يدعون 
الراغبين فيها للتواصل معهم وسيتكفلون بجلب القهوة لهم،  
رغم أنه تم منع أصحاب المقاهي من مزاولة نشاطهم التجاري، 

ليظهر جليا أن إدمان القهوة باٌب جديٌد يخرق عبره القانون!

كشف بياُن المجلس الشعبي الوطني، 
الذي ُنشر في صفحة التواصل االجتماعي 

»فيسبوك« الخاصة بالمجلس، عن 
تخصيص قيمة مالية يقَتِطعها المجلس 
من رواتب النواب واإلطارات للمساهمِة 
في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس 

كورونا.
 يذكر أن البيان جاء تأكيدا على اتخاذ 
قرار االقتطاع من رواتب النواب،  
الخطوة التي شهدت  مدا وجزرا؛ إذ 
رحب بها بعُض النواب فيما اعتبرها 

بعضهم تجاوزا في حقهم، كون المجلس 
لم يشاورهم في األمر قبل اتخاذ القرار.

دعا الكاتب واإلعالمي اسماعيل يبرير قّراَءه لمطالعة روايته 
األخيرة »منبوذو العصافير«، خالل قضائهم فترة الحجر 
المنزلي الذي فرضته جائحة كورونا.  وعلق الكاتب في 
منشور له أتاحه عبر صفحته الفايسبوك، يقول: »كانوا 
منبوذي العصافير، صاروا منبوذي بعضهم، لماذا لم تقرأ 

»منبوذو العصافير«؟ الرواية ضّد الكورونا«.

عمدت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة إلى توزيع كتب بفندق 
مزافران بزرالدة،  وهو واحد من  الهياكل المخصصة 

للحجر الصحي على المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا 
المستجد، موضحة أن الخطوة جاءت بالتنسيق مع النقابة 

الوطنية لناشري الكتب، حيث تم تخصيص 100 ألف نسخة 
شملت مختلف المجاالت.

وتندرُج هذه الخطوة التي أقدمت عليها الوزيرة في إطار 
تكريس مقولة »الكتاب خير جليس«، فهل ستتمكن بن دودة 

من إحياء هواية القراءة والمطالعة لدى المحجور عليهم 
بسبب أزمة كورونا؟!

في منشور ساخر،  علّق الناقد 
السينمائي عبد الكريم قادري على 

الكتاب العرب بصفة عامة، الذين هم 
بصدد الكتابة في إطار جديد ُعرف 
بـ »أدب الُعزلة«. كتب الناقد في 
منشور أتاحه في موقع التواصل 

االجتماعي »الفايسبوك« الخاص به 
يقول: »ابن خلدون اعتزل الناس في 
مغارة 4 سنوات خوفا من الطاعون 
ولم يشتِك، والكاتب العربي مكث 

أسبوعا في البيت فبدأ يؤسس ألدب 
الُعزلة«.

كورونــــا..أخــرَج أضغاَنــُكم!

فتبّينوا أْن ُتِصيبونَنا بأذًى!

أيَن أنُتــم من ابِن خلــدون!؟

حــجــــــــٌر 
»VIP«

إّن للقهوِة 
ُسلطـان!

َعصافيـري.. مالُذكـم!

توفي البروفيسور »سي أحمد مهدي«، أمس، وهو 
رئيس مصلحة الجراحة العامة بمستشفى فرانتز فانون، 
إال أنه كان قد واجه سلسلة من اإلشاعات بشأن وفاته، 
مؤخرا، وذلك لعلو كعبه في مجاله الذي جعله عرضة 

لألخبار الكاذبة واإلشاعات التي نعته أكثَر من مرة وهو 
حّي يرزق قبل أن 
ينتقل لجوار ربه 

أمس,
والحادثة تدعو 
لتحّري الحقيقة 

والتيقن من 
األخبار قبل 

نشرها، خاصة أن 
منصات التواصل 
االجتماعي تشهد 
فوضى كبيرة في 
ظّل أزمة تفشي 
فيروس كورونا.
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لمساعدِة العائالِت الُمعوّزة في ُمواجهة الجائحة

تنظيـــُم حمــلٍة لَتعقيــِم 500
 منــزٍل بـــأدَرار

 قال رئيس اللجنة، دليمي محمد املبادرة 
كانت تستهدف يف البداية 150 عائلة إال أن 
بإمكانيات  اللجنة  دعمت  الوالية  مصالح 
نحو 500 عائلة  الى  املبادرة  لتوسيع  إضافية 

من الفئات املعوزة، استنادا لذات املسؤول. 
ستشمل  التي  املبادرة  هذه  وخالل 
مختلف بلديات الوالية بالتنسيق مع الكشافة 
اجلمعيات  من  وعدد  اجلزائرية  االسالمية 

يجري توزيع عينة من املساعدات التي تضم 
تقدمي  جانب  إلى  والتعقيم  التنظيف  مواد 
وشبه  األطباء  طرف  من  وإرشادات  نصائح 
من  الوقائية  التدابير  حول  املتطوعني  الطبيني 

هذا الفيروس.
ويف سياق اإلجراءات املتعلقة باحلد من 
والية  مصالح  أشارت  الفيروس  هذا  تفشي 
الصحي  احلجر  رفع  إلى  لها  بيان  يف  أدرار 

باملجمع  يعملون  الذين  من  عن 51 شخصا 
الغازي لرقان جنوب الوالية بعد انقضاء مهلة 

احلجر والتأكد من سالمتهم الصحية.
الذين خضعوا للحجر  وميثل األشخاص 
تعاملوا  الذين  العاملني  ملدة 14 يوما  الصحي 
إصابته  تأكدت  الذي  االيراني  الرعية  مع 
بالفيروس وغادر اجلزائر نحو إسبانيا بعد متاثله 

للشفاء مبستشفى أدرار.                   ق.م

الشبانية  اخلير  وافعلوا  جمعية  قامت 
على  مالية  مبالغ  بتوزيع  بورقلة  اخليرية 
زهاَء 46 عائلة معوزة بورقلة تبرع بها أحد 
نشاطات  ضمن  ذلك  ويدخل  احملسنني 
ازمة  خالل  فتحتها  التي  املكثفة  اجلمعية 

فيروس كورونا املستجد بالبالد. 
الى  العملية  هذه  تضاف  حيث 
هذه  تأسست  التي  الروتينية  نشاطاتها 
اجلمعية من أجلها كتوفير بعض العالجات 
لبعض املرضى املعوزين واجراء الفحوصات 
الطبية املعمقة لهم وكذا املساهمة يف جمع 
جراحية  عمليات  الجراء  مالية  مبالغ 
الى  باالضافة  منهم  للبعض  الوطن  خارج 
االعانات  توزيع  وهو  االساسي  نشاطهم 

اجلديزة  واأللبسة  الغذائية  كاملواد  العينية 
ابناء  من  احملتاجني  على  املستعملة  وحتى 
القافلة  اجلمعية  قامت  حيث  ورقلة  والية 
لرباع  عقلة  لقريتي  املوجهة  التضامنية 
العائالت  لفائدة  انقوسة  بدائرة  ودبيش 
من  أكثر  مست  والتي  واملعوزة  الفقيرة 
يف  املساعدات  متثلت  اين  عائلة  خمسني 
50 قفة من املواد الغذائية وأكثر من 400 
ونساء  اطفال  األعمار  مختلف  من  كسوة 
جمعية  قامت  كما  منهم  الرجال  وحتى 
أكثر  بتقسيم  بعدها  الشبانية  اخلير  وافعلوا 
احملتاجة  العائالت  على  على  قفة   30 من 

مبدينة. 
زاهية سعاد

باجي  برج  املنتدبة  والية  استفادت 
صندوق  إطار  يف  مالية  اعتمادات  مختار 
ممكنها  وهذا  احمللية  للجماعات  التضامن 
يتعلق  فيما  تنموية  عمليات  تسجيل  من 
بالصرف الصحي واملياه الصاحلة للشرب. 

من  محلية  مصادر  ذكرت  وقد  هذا 
تسجيل  مت  قد  إنه  املذكورة  الوالية  دائرة 
جتديد  تتضمن  الري  قطاع  يف  عمليات 
الرئيسية  الصحي  الصرف  شبكة  وتوسيع 
مت تسجيل جتديد  مراحل كما  على ثالث 
أحياء  مستوى  على  الشبكة  هذا  وتوسيع 
القيام  إنه  املصادر  هذه  وأضافت  املدينة. 
التطهير  بعمليات  خاصة  بالتجهيزات 
كلور  هيدرو  شاحنة  اقتناء  غرار  على 
وضاغط  الصحي  للصرف  مضختني  وكذا 

هوائي. أمابخصوص شبكة املياه الصاحلة 
مت  إنه  املصادر  هذه  فأضافت  للشرب 
عبر  الشبكة  هذه  وتوسيع  جتديد  تسجيل 
جميع أحياء مدينة برج باجي مختار وكذا 
بسعة  مائي  خزان  وإجناز  ومتابعة  دراسة 
لبئرين  مخبئني  وإجناز  مكعب  متر   1000
عمقني. ويكون بإجناز الفعلي لهذه املشاريع 
حل مشكلة عويصة لطاملا أرقت املسؤولني 
احملليني بهذه املنطقة وهي مشكلة الصرف 
السنوات  يف  تعاظمت  التي  الصحي 
التي  االنسدادات  كثرة  بفعل  األخيرة 
برك  إلى  املدينة  هذة  وأزقة  شوراع  حولت 
وصحة  للبيئة  تهديدا  تشكل  ملوثة  مائية 

السكان.
عبد اهلل مجبري

ديسمبر   11 حي  سكان  يشتكي 
للقمامة  تراكم  من  ادرار،  بوالية   1960
األمر  املنزلية داخل هذا احلي،  والنفايات 
راسلوا  الذين  املواطنني  استياء  أثار  الذي 
إزاء  ساكنا  حترك  لم  التي  املعنية  اجلهات 

هذه الوضعية
األوساخ  هذه  تراكم  أدى  وقد  .هذا 
اختفاء  إلى  الفوضوية  البناءات  وبقايا 
الوالية  بعاصمة  املتواجد  احلي  معالم 
وقد  للمدينة.  احلضارية  الصورة  من  وشوه 
هو  األيام  هذا  يف  الساكنة  معاناة  من  زاد 
رمي احليوانات النافقة وسط هذه األوساخ 
تشمئز  كريهة  روائح  منها  تنبعث  فصارت 

عنها  ونتج  صحتهم  وتهدد  األنفس  منها 
من  اخلوف  من  املنازل  ابواب  غلق  أيضا 
احلشرات والعقارب التي بدأت تخرج من 
امللموس  اإلرتفاع  نتيجة  الشتوي  سباتها 
السكان  يناشد  الوضع  وأمام هذا  للحرارة. 
الوصايا  الهيئات  وجميع  الوالية  والي 
املفارغ  لهذه  أجل وضع حد  من  بالتدخل 
وخصوصا  األوساخ  هذه  ورفع  العشوائية 
يف  الوالية  تشهدها  التي  الظروف  هذه  مع 
كورونا  جائحة  انتشار  من  احلد  إجراءات 

التي تهدد السكان.
عبداهلل مجبري

سقط عمودان كهربائيني وعدة كوابل اثر 
الوادي  والية  على  هبت  التي  العاتية  الرياح 
عن  الكهربائي  التيار  انقطاع  يف  تسبب  ما 
بعد  اال  ترجع  لم  لساعات  املنازل،  عشرات 
والغاز  الكهرباء  توزيع  مديرية  تقيني  تدخل 

بالوالية. 
التي شهدتها والية  القوية  لرياح  وكانت 
الوادي خالل اليومني املاضني، والتي جتاوزت 
يف  الساعة  يف  كيلومتر   60 من  أكثر  سرعتها 

تذبذبات  تسجيل  مت  حيث  املناطق،  بعض 
الكهربائية  بالطاقة  التموين  يف  وانقطاعات 
بكل  املناطق  وبعض  ونسة،  ميه  بالبلدية 
الى  باإلضافة  والرباح،  البياضة  بلديتي  من 
الرقيبة،  لبلدية  التابعتني  والفولية  قريتي هبة 
اإلدارية  باملقاطعة  املناطق  بعض  عرفت  كما 
الكهرباء  يف  انقطاعات  الوالية،  بذات  املغير 
خاصة بلدية سيدي عمران، جامعة، املغير، 

اسطيل، احلمراية.

كهربائي  عمود  سقط  ذاته  السياق  ويف 
ما  وهذا  جامعة  ببلدية  واخر  اسطيل  ببلدية 
كما  املذكورة،  باجلهة  التيار  انقطاع  إلى  أدى 
الكهربائية  الكوابل  بعض  سقوط  تسجيل  مت 
ببلدية املغير وكذا قرية هبة ببلدية الرقيبة هذا 
وتدخل أعوان املديرية الوالئية لتوزيع الكهرباء 
ما مت تسجيله  بالوادي، ألجل إصالح  والغاز 
للعشرات  الكهربائي  التيار  من خسائر وإعادة 

من بيوت البلديات املتضررة    رشيد شويخ

سليمان  سيدي  بلدية  سكان  يأمل 
من  التفاتة  ورقلة،  الوالية  مقر  عن   185
املنتدبة  الوالية  مستوى  على  املسؤولني 
بالتنمية  االهتمام  من  مزيدا  تقرت، 
ال  املجاالت،  شتى  يف  الشاملة  احمللية 
سيما زيادة املشاريع التنموية، خصوصا ما 
تعّلق بفئتي الشباب واملعاقني بدمجهم يف 

شغل  مناصب  وبتوفير  االجتماعية  احلياة 
تتماشى وطبيعتهم، يف الوقت الذي طالب 
السكنات  الزيادة يف حصص  السكان  فيه 
الدميوغرافية  للزيادة  نظرا  صيغها  بجميع 

التي تشهدها هذه البلدية املنسية سنويا.
يوسف بن حيزية

عبر العشرات من أهالي حي بامنديل 
6 كلم عن مقر الوالية ورقلة، عن أسفهم 
املشاريع  من  العديد  بقاء  من  وتذمرهم 
مجمدة حلد الساعة ويتقدمها مشروع اجناز 
جتسيد،  دون  سنوات  منذ  بحيهم  ثانوية 
فهناك مشاريع بإمكانها دفع عجلة التنمية 
املتوقفة حسبهم، فوالية ورقلة تعد األغنى 
على املستوى الوطني لكنها مصنفة يف ذيل 
الوطني من حيث  املستوى  على  الواليات 

االنسداد  فحالة  التنموية،  البرامج  تنفيذ 
زاد  الوالئي  الشعبي  باملجلس  كان  الذي 
على  بضالله  يلقي  زال  وما  بلة،  الطني 
باجلهة، متسائلني عن  املشاريع  وتيرة سير 
األسباب احلقيقية التي تعيق بالعديد من 
الوالي بالتدخل  املشاريع املجمدة، وطالبوا 
احلي  سكان  حلم  بتحقيق  الغبار  ورفع 

املذكور وتنفيذ البرامج املسطرة باملنطقة.
يوسف بن حيزية

ورقلة

التَّنميُة الَمحلّية مطلُب سّكان »سيدي سليمان« بتقـرت

ورقلة

توزيُع أغلـفٍة ماليـّة علــى 46 أســرًة ُمعــوزة

أدرار

 ُبرج باِجي مخَتار تستفيُد من مشاريــَع َتنمويـة 

أدرار

َحي »11 ديسمبر« يتحّوُل إلى مفرغٍة ُعمومـية

االغواط  والية  أمن  مصالح  نفذت 
عمليات نوعية خالل عشرة أيام الفارطة لشل 
واسعة  للسلع  واحملتكرين  املضاربني  نشاط 

االستهالك. 
السميد  من  قنطار   200 حجز  فبعد 
األغواط  مدينة  بوسط  والكسكس  والفرينة 
مدينة  أحياء  بأحد  البطاطا  من  قنطار  و257 
الشرطة  فرقة  األسبوع  نهاية  أوقفت  أفلو، 
القضائية املتنقلة بأمن دائرة أفلو سيارة من نوع 
إفيكو مرقمة بوالية قسنطينة محملة بكميات 
لصناعة  املوجهة  األولية  املواد  من  كبيرة 

احللويات بعضها غير مفوتر، والبعض اآلخر 
منتهي الصالحية ومت الغش يف آجال صالحية 
املنتوج تقدر قيمتها املالية بأكثر من 70 مليون 
سنتيم وسيتم املتهم سائق السيارة البالغ من 
العمر 32 سنة لوكيل اجلمهورية مبحكمة أفلو 
حسب رئيس الفرقة املتنقلة للشرطة القضائية 

بأمن دائرة أفلو سمار سيد أحمد
..وحجَز ِسلًعا غيَر صاحلٍة لالستهالك

ميدانية  خرجة  مكنت  أخرى  جهة  من 
الوالئية  باملصلحة  الشرطة  عناصر  بها  قامت 
للشرطة العامة والتنظيم وفرقة شرطة العمران 

خاصة  جتارية  محالت  البيئةشملت  وحماية 
بيع  ومحالت  وقصابات  الغذائية  باملواد 
باجلملة للمواد الغذائية من ضبط وحجز سلع 
غير صاحلة لإلستهالك متثلت يف 2880 علبة 
سعة  من  املعلب  احلمص  مادة  من  زجاجية 
بيضاء  من حلوم  كلغ   08 يقارب  وما  غ   180
على  ليتم  القهوة.  من  علب  و06  وحمراء 
الفور وبالتنسيق مع الشركاء إتالف الكميات 
التقني  الردم  مركز  مستوى  على  احملجوزة 
واتخاذ التدابير واإلجراءات القانونية يف حق 

املخالفني.               نورين عبدالقادر

كشف املدير اجلهوي ملجمع أقروديف 
)مطاحن االغواط ( السيد حمدي السعيد 
أن كمية احلبوب املتوفرة بتعاونية احلبوب 
باألغواط تكفي حتى نهاية السنة اجلارية. 
وطمأن سكان الوالية والواليات التي 
الغذائية )االغواط،  باملواد  يغطيها املجمع 
غرداية، متنراست ( أن مادة السميد متوفرة 

برنامج  تسطير  مت  وقد  كافية  بكميات 
نقاط  وتزويد  عادلة  بصفة  لتوزيعها  يومي 
مت  حيث  دوريا،  للمجمع  التابعة  البيع 
لتوزيعها أسبوعيا  8أالف قنطار  تخصيص 
ل24  وحصص  لوحدها،  األغواط  مبدينة 
بلدية موزعة عبر تراب الوالية ووجه نداء 
أمام  والتجمع  الطوابير  لتفادي  للمواطنني 

وعائالتهم  أنفسهم  حلماية  البيع  نقاط 
من  واحلد  كورونا  فيروس  وباء  خطر  من 
انتشاره، مؤكدا أن املجمع يعمل بقدراته 
القصوى وجند كل عمله طيلة 24 ساعة 
للسهر على توفير هذه املادة بكميات متوفرة        
     نورين عبدالقادر

األغواط

األمـــــُن َيشــــّل نشـــــــاَط الُمضاِربيـــــــن

شرعت اللجنة الوالئية للهالل األحمر الجزائري، بأدرار، في مبادرة لتعقيم 500 منزل تأوي 
عائالت معوزة، وذلك للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

الوادي

العواِصــــــُف الّرملـــــيُة تقطــــُع التِّيــــار الَكهربائـــــي
ورقلة

ُمواطنو »بامنديـل« ُيطاِلبـون بإنجـاِز َثانوّيـٍة

كمية الحبوب المتوفرة إلى نهاية السنة
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 امتثَل سكان والية الوادي إلجراءات احلجر الّصحي، تطبيقا لقرارات احلكومة 
القاضية إلى املكث يف البيوت لتفادي انتشار وباء كورونا. وشهدت املنطقة يف أولى أيام 
احلجر حركة منعدمة، وشلال يف كافة النشاطات، فيما عرفت أسعار اخلضر والفواكه 
داخل  بالبقاء  السكان  والتزم  النقل  وسائل  نشاط  توقف  بينما  محسوسا،  انخفاضًا 

منازلهم. 

 استجابٌة واِسعة 
الكبيرة  االستجابة  على  وقفنا  الوادي،  ملدينة  الوطن  أخبار  قادت  جولة  ففي 
للمواطنني لدعوات احلجر املنزلي، إذ بدأ الشارع الرئيس للمدينة محمد خميستي وقد 
شلت احلركة به متاما فالغالبية العظمى من احملالت التجارية أبوابها موصدها، وحركة 
املركبات بطيئة جدا وعلى غير العادة قلما متر سيارتان وراء بعضهما، أمام حركة املارة 

فهي نادرة جدا خاصة إذا ما إبتعدنا عن املستديرة الـ35. 

 ركوُد التِّجارة 
التجارية،  احلركة  أمام  متاما  موصودا  العادة  غير  على  بدأ  بدوره  األعشاش  سوق 
باستثناء باعة اخلضر والفواكه واملواد الغذائية واجلزارين مت اغالق باقي احملالت التجارية 
الوطن أن حركة  والفواكه كشف ألخبار  باعة اخلضر  أنشطة أخرى، أحد  التي متارس 
أصابع  عدد  عددهم  يتجاوز  وال  جدا  قليل  املتسوقني  فعدد  منعدمة  تكون  تكاد  البيع 
اليد، وعزى محدثنا ذلك إلى أن غالبية الناس قد أخذت احتياطاتها قبل أيام وقامت 

بإقتناء كميات كبيرة من اخلضر. 

 انِخفاُض األسَعار 
لم  البطاطا  فسعر  والفواكه،  اخلضر  أسعار  تراجع  إلى  أدت  املتسوقني  عدد  قلة   
اجلزر  دج   90 تراوح ب70و  فسعاره  البصل  أما  دج  والطماطم ب60  دينار  يتجاوز40 
السوق  نحو  توجهنا  باألعشاش  والفواكه  اخلضر  سوق  وبعد  دج.   70 اجللبانة  25دج 
املركزي وسوق دبي الذي كان خاليا من التجار اإل بعض احملالت التي كانت مفتوحة 
ليس للبيع بل للقيام ببعض اإلصالحات، حيث صرح أحد هؤالء أنه وجد الفرصة 
سانحة للقيام ببعض األشغال على مستوى محله التجاري، كما لم يخلو السوق من 
للسوق  فالداخل  مشلولة  عندهم شبه  البيع  كانت حركة  الذين  والفواكه  اخلضر  باعة 
املتسوقني حسب أحدهم  قلة عدد  يبني  ما  والفواكه،  باعة اخلضر  أعيان كل  تترصده 
الذي قال أنه ومنذ الساعة 7 ونص صباحا لم يتجاوز عدد الذين دخلوا السوق 100 

شخصا بعد 4 ساعات كاملة من العمل. 

 نقٌل َمشُلول
غائبة  الطاكسي  سيارات  فحركة  األقدام  على  سيرا  ليبيا،  سوق  نحو  بعدها   
وسوق  دبي  سوق  بني  املسافة  طول  على  و  السبت،  يوم  منذ  املدينة  وأحياء  فيشوارع 
ليبيا ورغم وجود عشرات احملالت املتخصصة أغلبها يف املعدات الكهرومنزلية والهواتف 
النقالة وقطع الغيار، كانت كلها مغلقة أمام املستهلكني الذين بدورهم لم يكن لهم أثر، 

بإستثناء زبونني أثنني ال ثالث لهما كانا يقفان أمام املخبزة املوجودة يف منطقة املالح، 
وبعض األشخاص حول مكتب البريد والذي وضعت كراسي متباعدة على مسافات ال 
تقل عن املتر بني بعضها البعض. سوق ليبيا خال متاما من أي بائع أو مشتري حتى أن 
الباب الرئيس مت اغالقه، ومت وضعه عدد من رجال األمن حوله ملنع أي حركة جتارية، 

ولم تستثنى من ذلك إال سوق اخلضر. 
والفواكه باجلملة وبالتجزئة الذي تدب فيه احلركة ببطيء مع وفرة للخضر والفواكه. 

ط« يصنُع االسِتثناء   حيُّ »الشَّ
غير أن االستثناء كان يف حي الشط، أين توجد أكبر مساحتني جتاريتني يف مدينة 
الوادي، حيث يتجمع العشرات من األشخاص فيها بشكل يجعلها مكتظة وال حتترم 
فيها مساحة التباعد اإلجتماعي التي أقرها رئيس اجلمهورية يف مرسوم تنفيذي أصدره 
مؤخرا.رغم املجهودات الكبيرة التي يقوم مسيروها من خالل تدخلهم يف كل مرة من 
أجل إبعاد هؤالء عن بعضهم البعض. ليبقى تدخل السلطات األمنية أمام احمللني وحده 

الكفيل بفرض إجراءات احلجر الصحي. 
أما مساءا وما إن اقتربت ساعة فرض حظر التجوال، حتى بدأت السكان وعلى 
قلتهم يف العودة إلى منزلهم، وال يتبقى إال بعض املراهقني الذين يحاولون ازعاج مصالح 

األمن الذي يدخلون يف كر وفر يف شوارع القرى واملدن.
رشيد شويخ 

حي  شللٌّ تام وانخفاٌض في األسعار في أولى أيام الَحجر الصِّ

حي َطوًعا تفادًيا للَعدوى  ُسّكان الواِدي يطبِّقوَن الحجر الصِّ

مصاِلحه نفّذت 200 تدخٍل خالل أسبوٍع واحد 

ميد قريبا! ــد توّفَر السَّ مديــُر التِّجــارة بالــَوادي ُيؤكِّ
التابعة  الفرق  مختلف  أن  أومدور  شريف  الوادي  لوالية  التجارة  مدير  كشف 
للمديرية نفذت خالل األسبوع املنقضي 200 تدخل، يف عموم بلديات والية الوادي 
القانونية  التسعيرات  واحترام  واملضاربة  الغش  قمع  إطار مخطط  وذلك يف  ؛  الثالثني 

للمواد الغذائية املدعمة.
و طمئن مدير التجارة سكان والية الوادي، أن كل السلع الضرورية متوفرة مبا فيها 
التهافت عليها منذ أسابيع مع بداية ظهور فيروس  التي كثر  والفرينة،  الدقيق  مادتّي 
كورونا املستجدكونفيد 19،ودعا ذات املسؤول املستهلكني إلى عدم اللهفة، و كذاالتجار 
إلى الكف عن املضاربة.و نفى مدير التجارة أومدور، وجود أي ندرة يف املواد الغذائية 

األخيرة،  األيام  خالل  تسجيل  مت  حيث  السميد،  مادة  يف  ماعدا  االستهالك  كثيرة 
تهافت  إلى  التجارية  أرجع نقصها يف احملالت  التي  املادة،  ما يخص هذه  تذبذب يف 
شأنها  من  التي  اإلجراءات  كل  اتخذت  مصاحله  أن  مضيفا  عليها،  املواطنني  ولهفة 

التمكني من اقتناء مادة السميد بأسعارها احلقيقية وبكمية كبيرة.
كما أكد مدير التجارة إعطاء تعليمات صارمة كي تباع مادة السميد بنقاط البيع 
التابعة ملطاحن الوالية، فيما تقوم هذه األخيرة بتزويد البلديات التي ال متلك وحدات 
تابعة لها عن طريق شاحنات، مضيفا أنه مت اتخاذ هذا القرار تفاديا للمضاربة، ومطمئنا 
بأنه تقرر تشديد الرقابة على عملية تزويد املواطنني باملواد األساسية والضرورية بأسعارها 

املعقولة.وعن عملية مراقبة احملالت التجارية من املضاربني وجتار املناسبات والسماسرة، 
فقد أشار املسؤول إلى تسخير أزيد من 50 فرقة للمراقبة، منها 23 خاصة مبراقبة النوعية 
وقمع املمارسات اخلاصة بالنوعية والغش و27 فرقة أخرى متصلةباملمارسات التجارية 
الغذائية  املواد  بتخزين  القيام  أو  للمضاربة  حد  وضع  شأنها  من  التي  القانونية،  غير 
األساسية قصداملضاربة بها، كما مت تكثيف املراقبة والتحقيقات التي تستهدف التثبت 

من أسعار املواد الغذائية املدعمة كالدقيق واحلليب والزيت والسكر.

رشيد شويخ
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يوفنتــوس َيسعــى إلى التَّخلــِص مـن هيغوايــن
مع استعادة ديباال أفضَل مستوياته

بدأ يوفنتوس اإليطالي رحلة البحث عن التعاقد مع مهاجم جديد، يف ظل الشكوك التي 
حتوم حول مستقبل األرجنتيني غونزالو هيغواين مع السيِّدة العجوز.

وبحسب صحيفة »كالتشيو ميركاتو«، لم يعد املهاجم البالغ من العمر 32 عاًما والذي ميتد 
تعاقده مع يوفنتوس حتى 2021، ضامًنا التواجد يف التشكيل األساسي، مع استعادة مواطنه 

باولو ديباال ألفضل مستوياته قبل توقف النشاط احلالي بسبب تفشي فيروس كورونا.
ويبحث البيانكونيري عن تدعيم خط هجوم الفريق اإليطالي بالعب قادر على منافسة باولو 

ديباال والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مثل ماورو إيكاردي.
وميثل عقد هيغواين أزمة ليوفنتوس، حيث ال تشعر اإلدارة بالرضا من مدته أو األجر املتفق 

عليه، وستحاول بيع املهاجم األرجنتيني بالثمن املناسب يف الفترة املقبلة.
القسم الرياضي

سانشــو في َطريقه لاللتحاِق بُصفوف 
ياطيـــــن الُحمـــر« »الشَّ

من  موقفه  سانشو،  غادون  دورمتوند،  بوروسيا  جنم  حدد 
الصيفي  امليركاتو  يونايتد خالل  مانشستر  إلى  انتقاله  إمكانية 
املقبل. وذكرت صحيفة إندبندنت أن سانشو أكد بشكل غير 

رسمي، انتقاله املوسم املقبل إلى صفوف الشياطني احلمر.
املنتخب  العب  ضم  من  واثًقا  يونايتد  مانشستر  ويبدو 
جنيه  مليون   100 قيمتها  تفوق  قد  صفقة  يف  اإلجنليزي، 

إسترليني.
سانشو  مع  التعاقد  حق  ميلك  سيتي  مانشستر  أن  ورغم 
بعدما باعه لدورمتوند قبل 3 أعوام، ال ميلك الالعب نفسه أي 
يف  الثقيل  العيار  من  العبني  بوجود  السماوي  إلى  للعودة  نية 
مركزه مثل رحيم سترلينغ ورياض محرز وساني. ويف حال أمت 
سيتي سيحصل  املان  فإن  آخر،  فريق  أي  إلى  انتقاله  سانشو 

على نسبة 15 باملائة من قيمة الصفقة.
ويف 90 مباراة رسمية خالل مسيرته االحترافية القصيرة، 

سجل سانشو 31 هدًفا وقدم 42 متريرة حاسمة.

أفادت تقارير صحفية إجنليزية، بأن يورغن كلوب املدير 
الفني لفريق ليفربول، يطمح يف دعم صفوفه بأحد جنوم 

برشلونة، خالل املوسم املقبل.
وبحسب صحيفة »ليفربول إيكو« املهتمة بأخبار ليفربول، 
فإن يورغن كلوب، املدير الفني للريدز، معجب بأداء دميبلي 
ويرحب به يف آنفيلد. وغاب دميبلي )22 سنة( عن برشلونة 
بداية من النصف الثاني للموسم احلالي بسبب اإلصابة، 

وتأكد عدم قدرته على اللعب لنهاية املوسم.
من جانبه، يرحب دميبلي باللعب يف البرمييرليغ، 

والتعرف على أجواء الدوري اإلجنليزي، على الرغم من عدم 
تفكيره يف ترك برشلونة حتى اآلن.

ويف برشلونة، ورغم إميانهم بقدرات دميبلي واالجتاه ملنحه 
فرصة جديدة، إال أن صبرهم قد نفد بسبب كثرة إصاباته، 
التي وصلت إلى 11 إصابة، منذ انضمامه للفريق يف صيف 
2017. وأشار التقرير إلى أن دميبلي يحظى باهتمام كبير من 
قبل آرسنال أيًضا. ومن املتوقع أن يتراوح السعر احملتمل لبيع 

دميبلي ما يقرب من 80 مليون أورو.

مانشستر يونايتد ُمهتّم 
بخدماِت فالفيردي

يسعى نادي مانشستر يونايتد اإلجنليزي، للتعاقد مع أحد 
جنوم ريال مدريد اإلسباني، هذا املوسم وبحسب صحيفة 

»سبورت« الكتالونية، فإن مانشستر مهتم للغاية باحلصول على 
خدمات الدولي األوروغوياني فيدي فالفيردي، جنم وسط ريال 
مدريد، حيث يرون أن أسلوب أدائه مقارب لستيفن جيرارد جنم 

ليفربول السابق.
ويقدم فالفيردي )21 عاًما( مستويات مميزة مع ريال مدريد 
هذا املوسم، وحجز مقعًدا أساسًيا على حساب الكرواتي لوكا 

مودريتش.
ويرغب أولي غونار سولسكاير، املدير الفني ملانشستر 
يونايتد، يف استقدام صفقتني أو ثالث من العيار الثقيل، 

وطلب أن يكون فالفيردي أحدها، رغم علمه بصعوبة التعاقد 
معه. وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد ال يفكر على اإلطالق يف 
السماح لفالفيردي بالرحيل، خالل هذه املرحلة، حيث يعتبر 
من القوام األساسي للفريق. جدير بالذكر أن فالفيردي لديه 

شرًطا جزائًيا يف عقده مع ريال مدريد، قيمته 500 مليون أورو.

صراٌع ثالثّي على شاِكيري 
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن متابعة إشبيلية لالعب 

ليفربول، من أجل ضمه يف الصيف املقبل. ويف ظل توقف 
الدوري اإلجنليزي حالًيا، وعقب اخلروج من دوري أبطال أوروبا 
من دور الـ16، بدأ ليفربول يف النظر إلى قائمة الفريق يف املوسم 

املقبل، والالعبني الذي ميكن االستغناء عنهم.
وخرج السويسري شيردان شاكيري من حسابات مدربه 
يورغن كلوب، حيث شارك على فترات متباعدة هذا املوسم، 

وبالتالي فإن رحيله عن آنفيلد يف نهاية املوسم أمر وارد.
ويحتاج كلوب إلى مجموعة جديدة شابة من الالعبني، 
الذين لديهم الدافع والطموح لتحقيق االنتصارات واأللقاب.
وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، فإن إشبيلة من 
أكثر املهتمني بضم شاكيري، باإلضافة إلى روما وسيسكا 

موسكو، حيث نال إعجاب املدرب اإلسباني جولني لوبيتيجي.
وسيحاول إشبيلية، التوصل التفاق مع ليفربول، من 

أجل تقليل املبلغ املطلوب لبيع شاكري والذي يصل إلى 30 
مليون أورو.

بايرن ِميونخ يرِبُط 
مولر بعقٍد َجديد

بات الالعب توماس مولر قريًبا للغاية 
من جتديد تعاقده مع فريقه بايرن ميونخ 

األملاني، وذلك بعد املفاوضات التي دارت 
بني الطرفني يف األيام املاضية.

وبحسب صحيفة »كيكر« األملانية، 
فإن بايرن ميونخ توصل إلى إمكانية 

جتديد عقد توماس مولر لعامني إضافيني 
حتى عام 2023، دون الكشف عن أي 

تفاصيل أخرى.
وتدرج توماس مولر البالغ من العمر 

30 عاًما، يف فرق الشباب لبايرن ميونخ، 
وقضى مسيرته بالكامل رفقة العمالق 
البافاري. وشارك مولر مع بايرن ميونخ 

يف 521 مباراة، وسجل 195 هدًفا وصنع 
188 آخرين.

ِريـــال َمدريــد 
ويوفنتـــــــوس 
يتراَجعان عن ِفكرة 
ضـــمِّ بوغبـــا
ذكر تقرير صحفي بريطاني، امس 
اإلثنني، أن مانشستر يونايتد واثق من 

إمكانية احتفاظه بخدمات العب الوسط 
الفرنسي بول بوغبا.

وقالت صحيفة »إندبندنت« إن مانشستر 
يونايتد يثق يف احتفاظه بخدمات بول بوغبا، 
بسبب تغير خريطة التعاقدات نتيجة لتفشي 

فيروس كورونا املستجد.
وأبدى بوغبا، يف وقت سابق، رغبته 
يف خوض جتربة جديدة مع حصوله على 

اهتمام ناديه السابق يوفنتوس إضافة إلى ريال 
مدريد.

وفشل بوغبا يف االرتقاء ملستوى 
التوقعات منذ عودته إلى مانشستر يونايتد، 
وعانى هذا املوسم من اإلصابة التي أبعدته 

فترة طويلة عن املالعب.
ويف ظل الظروف االقتصادية احلالية، 

سيجد يوفنتوس وريال مدريد صعوبة يف تقدمي 
عرض مناسب ملانشستر يونايتد من أجل 

التخلي عن بوغبا الذي انتقل إلى الشياطني 
احلمر عام 2016 مقابل 89 مليون جنيه 

إسترليني.

كيــن: ال ألعـــُب للمتعـــِة فقــط.. 
ورِحيلــي عــن توتنهــام وارٌد

آثار املهاجم الدولي اإلجنليزي هاري كني، جنم توتنهام، 
اللغط بشأن رحيله عن السبيرز خالل املرحلة املقبلة.

وارتبط اسم كني باالنضمام إلى ريال مدريد ومانشستر 
يونايتد، يف ظل بحث الفريقني عن تدعيم مركز املهاجم الصريح 

يف صفوفهما. وخالل ظهوره يف بث مباشر عبر حسابه على 
»إنستغرام«، أكد كني أنه ال يستبعد الرحيل عن توتنهام يف 
املستقبل، وذلك يف رد على سؤال وجهه له أحد املتابعني.

وقال كني: »غالًبا ما يتم طرح هذا السؤال، ال أستطيع أن 
أقول نعم أو ال«. وأضاف: »أنا أحب توتنهام وسأظل أحبه 

دائًما، ولكن إذا شعرت أننا ال نتقدم كفريق أو أننا ال نسير يف 
االجتاه الصحيح، سأرحل«. وأكد: »أنا ال ألعب للمتعة فقط، 

أنا العب طموح«.
وتعد رسالة كني مبثابة حتذير إلدارة توتنهام، والتي يجب 
عليها دعم الفريق بشكل قوي، كي يتمكن من النافسة على 

األلقاب.
وشدد كني على أنه رمبا تكون هناك حاجة إللغاء الدوري 
املمتاز، إذا لم يكن هناك إمكانية الستئنافه قبل نهاية شهر 

جوان بسبب تفشي وباء »كورونا« املستجد.
وقال كني جليمي كاراجر، الناقد الرياضي بشبكة »سكاي 

سبورتس« يف حوار عبر تطبيق انستغرام :« أعلم أن رابطة الدوري 
ستفعل أي شيء يف إمكانها إلنهاء املوسم«. وأضاف :«يجب 
أن يكون هناك موقف محدد، رمبا احلد األقصى بالنسبة لي هو 

نهاية جوان«.

السارتي:  غريزمان كبُش ِفداء َبرشلونة 
يرى األوروغواياني مارتن السارتي، املدير الفني السابق لريال سوسيداد، أن مستقبل أنطوان غريزمان، مهاجم 

برشلونة، بات محل شك. وقال السارتي، الذي سبق له تدريب غريزمان يف سوسيداد، ويعتبر مبثابة األب 
الروحي له، خالل تصريحات لصحيفة »ألديسمارك« اإلسبانية »مستقبل غريزمان محل شك، ألن برشلونة مير 
بفترة صعبة«. وأضاف: »يجب البحث عن كبش فداء وشخص مسؤول، وغريزمان هو آخر صفقة للنادي، ومت 

دفع الكثير من األموال لضمه، وأعتقد أنهم وضعوا حمال ثقيال عليه«. وتابع مدرب األهلي املصري السابق: »أي 
شخص غير ليونيل ميسي يف برشلونة هو محل شك، وأرى غريزمان حزيًنا وخافًتا.. ليس مرتاًحا«. واختتم: 

»على غريزمان االنتظار لفترة أطول قلياًل للتكيف، أو فجأة سيكون الوقت قد حان للبحث عن خيار آخر.. ليس 
أفضل أو أسوأ، بل مختلف لتطوير إمكانياته«.

ديمبلي محلُّ اهتماِم ليفرُبول
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ميدان  متوسط  دواجي،  اهلل  عبد  يرى 
أهلي البرج الناشط يف الرابطة االولى احملترفة، 
اجلوالت  يف  بقوة  العودة  على  قادر  فريقه  أن 
الذي  التحسن  ظل  يف  البطولة،  من  املتبقية 
عرفه مستوى الفريق مع قدوم املدرب دزيري 

بالل.
املأمورية  أن  عاًما   24 صاحب  ويدرك 
يف  البرايجي،  النادي  على  سهلة  تكون  لن 
حاِل عودة نشاط البطولة املتوقفة مؤقتا بسبب 
انتشار فيروس كورونا املستجد، يف ظل تقارب 

مستوى جميع األندية.
وسلط دواجي الضوء على حظوظ فريقه 
حتدث  وكذلك  اجلزائر،  بكأس  التتويج  يف 
اليومية طيلة فترة احلجر الصحي  عن خططه 
الالعبني  كسائر  عادي  بشكل  »أحضر  قائال 
والرياضيني يف العالم، فنحن مطالبون بالتأقلم 
األندية  كل  أركان  هزت  التي  األزمة  مع 
التدرب على  على  اجلميع  وأجبرت  العاملية، 
انفراد. بالنسبة لي، أنا حريص على التقيد 
فانا  البدني،  واملعد  الفني  اجلهاز  بتعليمات 
به  ألتزم  التدريبات،  برنامج  يوم  كل  أتلقى 

النشاط«.  استئناف  مع  جاهزا  أكون  حتى 
نختار  أن  وأضاف »هذا قضاء اهلل، ال ميكننا 
األشخاص  صحة  حساب  على  القدم  كرة 
سيكون  أبيت  أم  شئت  ولكن  وسالمتهم، 
رفقة  العمل  وأن  خاصة  الكبير،  تأثيرها  لها 
بشكل  التدرب  عن  كثيرا  يختلف  املجموعة 

انفرادي«.
»اجلميع  قائال  كشف  أخر  جانب  من 
حتسن  البرايجي  النادي  مستوى  أن  الحظ 
يف  جنح  لقد  دزيري،  املدرب  قدوم  مع  كثيرا 
إعادة الروح للمجموعة، ومنح الثقة لالعبني، 
فوق  الالعبني  مردود  على  إيجابا  انعكس  ما 
أرضية امليدان، واعتقد أن النتائج احملققة تؤكد 

أننا يف السكة الصحيحة.«
يف  كان  البطولة  توقف  أن  دواجي  وقال 
أقوى،  سنكون  أننا  »أعتقد  النادي  صالح 
كبير  لوقت  بحاجة  مدرب  أي  وان  خاصة 
التدريب،  يف  وأسلوبه  منهجيته  لتطبيق 
الوقت  من  املزيد  دزيري  سيمنح  التوقف 
الفريق.  مستوى  وتطوير  األخطاء،  لتصحيح 
الذهاب  هو  املوسم  هذا  لنا  بالنسبة  األهم 

تنتظرنا  اجلزائر،  كأس  منافسة  يف  بعيدا 
مباراة صعبة جدا يف إياب ربع النهائي، أمام 
لها  التحضير  على  سنعمل  سطيف،  وفاق 
نظفر  حتى  بواقعية  معها  والتعامل  بجدية، 
بالنسبة  أما  نهائي.  للنصف  التأهل  بتأشيرة 
سنعمل  مباريات   8 لنا  تبقت  لقد  للبطولة، 
على تسييرها لقاء بلقاء، وسنسعى جاهدين 
إلى حصد أكبر قدر ممكن من النقاط الحتالل 

مرتبة مشرفة.
ويف ختام حديثه وجه دواجي رسالة إلى 
قائال  اجلزائري  والشعب  البرج  أهلي  أنصار 
جانبنا  إلى  الوقوف  إلى  األهلي  أنصار  »أدعو 
إلكمال املوسم بقوة، فنحن يف منعرج حاسم، 
أعتقد أننا غير بعيدين عن حتقيق إجناز بكأس 
حتى  يدعمونا  أن  عليهم  ويجب  اجلزائر، 
النهاية. كما اطلب من الشعب اجلزائري أن 
كورونا،  فيروس  أزمة  لتجاوز  بالصبر  يتحلى 
وأمتنى أن متر هذه األزمة بسالم، وأن ال حتصد 
املزيد من األرواح، واسأل املولى عز وجل أن 

يرفع عنا الداء والبالء«.
القسم الرياضي

أكد أن أهلي البرج سيعود أقوى، دواجي:

ُمستوانــا تحّســَن مع قــدوِم 
دزيري وكأُس الجزائِر هدُفنا

تحت شعار التضامن مع الشعب الجزائري

المكتُب الِفيدرالي يجتمُع 
بل  الّيوَم لتحديد أفضِل السُّ
لَتقديــِم الُمساعـدات 
أعلنت اإلحتادية اجلزائرية لكرة القدم »الفاف«، عن انعقاد اإلجتماع الشهري 

ملكتبها الفيدرالي، هذا الثالثاء 31 مارس، إنطالقا من الساعة الـ11 صباحا. وكشف 
املوقع الرسمي لالحتاد اجلزائري، امس اإلثنني، أن هذا اإلجتماع، سيتم عقده بطريقة 

خاصة، وذلك باستعمال تقنية الفيديو.
وأوضحت »الفاف«، أن اإلجتماع سينعقد حتت شعار التضامن مع الشعب 

اجلزائري يف محنتهم ضد فيروس كورونا.
وسيدرس املكتب الفيدرالي، خالل هذا اإلجتماع، أفضل السبل لتقدمي 

املساعدات، واملساهمات للسلطات العمومية، لتجاوز هذه املرحلة الصعبة.

بن سبعيني: الُبوندسليغا 
أفضُل من البطولِة الفرنسّية 
أعرب الدولي اجلزائري، رامي بن سبعيني، مدافع نادي بوروسيا مونشنغالدباخ 
األملاني، عن تفاؤله بقدرة فريقه على إنهاء املوسم يف مراكز املقدمة، عطفا على ما 

قدمه من مستوى فني، منذ انطالق املوسم.
وقال بن سبعيني يف حوار، نشره موقع البوندسليغا، اول أمس »مونشنجالدباخ 
لديه فريق متكامل هذا املوسم، وميتلك روح املجموعة، وميكن للجميع مالحظة ذلك 

من خالل قتالية الالعبني فوق املستطيل األخضر«. وتابع »املدرب ماركو روزي، 
يجيد حتفيز الالعبني ويعرف كيف يخاطبهم، إنه يساعدنا كثيرا، وبتواجده أعتقد أننا 

قادرون على إنهاء املوسم بني اخلمسة األوائل«. وأضاف »لم أندم أبدا على مغادرة 
البطولة الفرنسية، أنا هنا عن قناعة تامة، صحيح أن مستوى »الليغ 1« جيد ويضم 
فرقا قوية، لكن املستوى يف أملانيا أفضل، ويساعد أكثر على التطور، بسبب وجود 

أندية كبيرة«.
ويف اخلتام، أكد بن سبعيني على أنه يفضل اللعب على الرواق األيسر، وقال 

»لقد تلقيت تكويني كمدافع محوري، لكنني طاملا أردت اللعب كجناح أيسر، أحب 
هذا املركز كثيرا، ألنه يساعدني على دعم زمالئي يف الوسط والهجوم«.

باِريس َسان جيرمان يصرُّ 
على التَّعاقِد مع َمحرز

كشف موقع »كالتشيو ميركاتو« اإليطالي، أن ليوناردو املدير الرياضي لباريس سان 
جيرمان، يصر على التعاقد مع رياض محرز.

وأكدت ذات املصادر، أن ليوناردو يعول على قرار االحتاد األوروبي بحرمان »السيتي« 
من  به  املقدم  الطعن  رفض  حالة  األوروبية. ففي  املنافسات  ملوسمني يف  املشاركة  من 
طرف »السيتي« إلى احملكمة الرياضية، فإن العبو السيتي سيغادرون ال محالة وهذا ما 

يتمناه ليوناردو للتعاقد مع النجم اجلزائري.
كما أن البياسجي مستعد لدفع 80 مليون أورو إلقناع »السيتي« بالتخلي عن محرز 

بالرغم أن إدارة الفريق اإلجنليزي أكدت أنه ليس للبيع.

فيما احتل عطال المركز الثاني
دولور يتصّدُر ترتيَب أسرِع 
الّلعبين في »الليغ 1« 

أسرع  ترتيب  الفرنسي  مونبوليي  العب  دولور،  أندي  اجلزائري،  الدولي  تصدر 
الالعبني يف الدوري الفرنسي لهذا املوسم.

وتفوق دولور على زميله يف املنتخب الوطني والالعب احلالي لفريق نيس الفرنسي 
يوسف عطال، الذي احتل املركز الثاني كأسرع الالعبني يف »الليغ1«.

وقدرت سرعة دولور بـ 36.8 كم/سا، يف حني قدرت سرعة يوسف عطال بـ 36.6 
كم/سا. وتفوقا جنما »اخلضر« على كل جنوم »الليغ1« مبا فيهم كليان مبابي، أنخل دي 

ماريا ونيمار جونيور.

لتحديد موعد العودة للتدريبات الجماعية
الّزمالــك الِمصـريُّ ينتِظـر 

قــراَر »الكـــاف«
ينتظر اجلهاز الفني للزمالك املصري بقيادة الفرنسي، باتريس كارتيرون، قرار االحتاد 
اإلفريقي لكرة القدم »كاف«، بشأن مباراتي نصف نهائي دوري األبطال، لتحديد موعد 

العودة للتدريبات اجلماعية.
وحسبما علم، رفض اجلهاز الفني حتديد موعد استئناف املران، قبل إعالن الكاف 
نظيره  الزمالك  فيه  سيواجه  الذي  األبطال،  دوري  نهائي  نصف  بشأن  النهائي  موقفه 

الرجاء املغربي.
وذلك يف ظل أنباء عن تأجيل هذا الدور إلى جوان املقبل، بدال من أول أسبوع يف 

ماي، وهو ما سيجبر اجلهاز الفني على تأجيل العودة للتدريبات، إذا تأكد ذلك.
وكان كارتيرون قد قرر يف وقت سابق، تأجيل تدريبات الفريق ألجل غير مسمى، 

بسبب عدم وضوح الرؤية، فيما يخص استئناف الدوري املصري املمتاز.

 2020 طوكيو  أوملبياد  إلقامة  اجلديد  املوعد  عن  الكشف  سيتم 
الذي مت إرجاؤه إلى العام املقبل، هذا األسبوع، على األرجح بحسب 

ما أعلن املنظمون أمس االثنني.
وكشف رئيس اللجنة املنظمة أللعاب طوكيو 2020 يوشيرو موري 
الصيف  يف  األلعاب  إقامة  من  والسلبيات  اإليجابيات  يدرسون  بأنهم 
بهذا  قرارها  الدولية ستتخذ  األوملبية  اللجنة  أن  إلى  مشيرا  الربيع،  أو 

الشأن قريبا.
لطوكيو  التنفيذية  اللجنة  اجتماع  بعد  للصحافيني  موري  وقال 
2020 "اعتقد بأنه سيكون ثمة إعالن من قبل رئيس اللجنة االوملبية 

توماس باخ هذا األسبوع".
وكان من املفترض ان تقام العاب طوكيو من 24 جويلية الى التاسع 
من اوت من العام احلالي، لكن اللجنة االوملبية الدولية واللجنة املنظمة 
قررتا تأجيل هذا احلدث الرياضي الضخم الى العام املقبل بسبب تفشي 

فيروس كورونا املستجد.
وسرت معلومات بان اللجنة املنظمة ستستغل قرار التأجيل إلقامة 
االلعاب يف ربيع العام املقبل وحتاشي احلرارة املرتفعة والرطوبة العالية يف 
فصل الصيف، علما بانه مت نقل سباق املاراطون من طوكيو الى مدينة 

سابورو التي تتمتع بطقس معتدل خالل فصل الصيف.
لكن من املرجح اقامة االلعاب يف الفترة من 23 جويلية الى الثامن 
من أوت 2021 بحسب ما كشفت شبكة "ان ايتش كاي" اليابانية نقال 

عن مصادر ضمن اللجنة املنظمة.

الرياضي  احلدث  تطال  مسبوقة  غير  خطوة  وهو  التأجيل،  وأدى 
األكبر عامليا، إلى تقلبات يف جميع اجلوانب التنظيمية لأللعاب مبا يف 

ذلك املواقع الرياضية، األمن، حجز التذاكر واإلقامة.
االلعاب  تأجيل  قرار  بأن  اعتبر يف تصريحات سابقة  وكان موري 
تشكيل  إلى  ولفت  جدا،  باهظة  تكاليف  إلى  سيؤدي   ،2021 لعام 
مجموعة عمل للبدء بهذه املهمة املعقدة وغير املسبوقة، مشيرا إلى أن 
العاملني يف طوكيو 2020 سيواجهون مشاكل لم يواجهوها يف السابق. 
"انا واثق من انهم سيكونون على قدر املسؤولية، لكنها ستكون مهمة 

صعبة للغاية".
ووفقا لصحيفة "نيكاي" اليابانية اليومية، فإن التأجيل قد يكلف 
2,7 مليار دوالر مبا يف ذلك رسوم تأجير املواقع، والتغييرات يف حجوزات 

الفنادق واالجور االضافية للموظفني وأفراد األمن الى امور أخرى.
أبعد تقدير،  2021 على  إلى صيف  أوملبياد طوكيو  تأجيل  وميثل 
حتديا لوجستيا كبيرا للمنظمني الن ثمة معضلة أساسية تتعلق بالقرية 
األوملبية التي سيقطنها 11 ألف رياضي قبل أن يتم حتويلها الى شقق 

سكنية وتسليمها ملالكيها اجلدد.
وقد وضعت الئحة من 940 شقة للبيع منذ صيف عام 2019 وقد 
بيع معظمها بحسب الصحف احمللية. ويتعني على شركة التطوير التي 
شيدت هذا املشروع، اقناع هؤالء املالكني بتأجيل انتقالهم للسكن يف 

الشقق التي اشتروها. 

بحسب ما أعلن عنه المنظمون

الموعُد الجِديـــد لـ »أولمبياد 
طوكيو« قد ُيحّدد هذا األسبوع



12
أخبار الثقافة

 السنة 01 - العدد 151 -الثالثاء  06 شعبان 1441  هـ  - 31 مارس 2020م

اإلصداُر مرَجٌع للمبدعين والباحثين في الفنِّ الّرابع

يد حافـظ  الباحــُث مفتــاح خلــوف ُيصـِدر »أعماُل السَّ
الَمسرحّيـِة من الَفهِم والتَّفسيِر إلى صناعِة الَوعــي« 

التعريف  من خالل  للمساهمة  التطبيقي  العمل  على  معتمدة  معّمقة  دراسة  مبثابة  يعد  الذي  الكتاب  هذا  وجاء 
بأعمال املبدع املسرحي السيد حافظ وإسهاماته كما وكيفا، فقد أبدع نحو ما يناهز األربعني عمال مسرحيا استحضر فيها 

مختلف األساليب الفنية واالجتاهات الدرامية احلديثة واملعاصرة.
القارئ  أيدي  أنه يضع بني  الكتاب  باملسيلة على ظهر غالف  واللغات  اآلداب  لكلية  العلمي  املجلس  رئيس  قال 
التي تعتبر من حيث أشكاله ومضامينه صورة مصغرة من  التركيز على جتربة السيد حافظ املسرحية  محاولة يف كتابه 
املسرح العربي عامة واجلزائري خاصة، والسيد حافظ من طينة الكتاب الذين راهنوا على الكتابة، يف زمن تضاءلت فيه 

قيمة الكلمة، بسبب كثرة اإلحباطات، واتساع رقعة اخليانات، وتفشي ظاهرة التسيب الثقايف والفني.

الِكتاب َيحوي تجربًة غنّية بمكوناِتها األدِبّية والَجمالّية
وعن اختياره للسيد حافظ أمنوذجا تطبيقيا قال الدكتور الباحث أن نصوص السيد حافظ فعال متتلك القدرة على 
وتركيب  الشخصيات،  بناء  حس  وبني  االنزياحي،  بطابعها  اللغة  شعرية  بني  جتمع  نصوص  فهي  واإلقناع  اإلمتاع 
األحداث وتنوعها وغناها، فضال عن األسلوب العجائبي الذي هو نتاج خيال خصب، وذكاء وموهبة أصيلة، وهي كلها 

أمور تبرهن على مدى غنى هذه التجربة اإلبداعية التي تشكل حالة خاصة يف املسرح العربي.
فهي جتربة غنية مبكوناتها األدبية واجلمالية والتقنية، حيث يجد فيها الدارس ما هو ثمني لثراء الكتاب بالتجارب 

املسرحية إبداعا ونقدا.
عامة،  السيد حافظ  بكتابات  اهتمامنا  وراء  كان  الذي  هو  الغنى  هذا  أن  الكرمي  القارئ  أخفي عن  »ال  ليضيف: 
وبكتاباته املسرحية على وجه اخلصوص، بل إن هذا الغنى نفسه هو الذي أهل نصوصه املسرحية لتكون مادة للدرس 
اجلامعي األكادميي يف مستواه العالي، فمن خالل البحث يف إشكالية شعرية الكتابة املسرحية يف املسرح العربي – 

الذي هو أحد محاور الدراسات العليا يف جامعتنا – كان ال بد من الوقوف عند جتربة السيد حافظ املسرحية للبحث 
عن األسس اجلمالية فيها باعتبارها منوذجا للتجريب«.

منوها: »وها نحن اليوم نقدم ضمن هذا الكتاب جزءا مما انتهينا إليه بالتحليل واملناقشة والتعليق، والكتاب يف أصله 
بحث معمق ونظرا ألهميته ارتأينا طبعه، تعميما للفائدة من جهة، وتقديرا للجهود التي يبذلها املبدع السيد حافظ قصد 

ترسيخ كتابة مغايرة تؤمن باالختالف والتنوع«.

سُيصِدر ِكتابا عن »ِشعرّية الكتابة الَمسرحية« َقريبا 
األستاذ مفتاح خلوف أستاذ النقد املسرحي والدراما، أستاذ محاضر صنف أ رئيس املجلس العلمي للكلية، رئيس 
فرقة بحث يف تطبيقات املنهج السيميولوجي يف املسرح، ورئيس فرقة بحث يف الظواهر املسرحية التراثية يف إقليم توات، 
ورئيس جلنة  باتنة،  ملسرح  الفنية  اللجنة  يف  الثقافة  وزارة  وممثل  بو ضياف،  محمد  العلمي جلامعة  املجلس  وهو عضو 

التحكيم باملهرجان الوطني للمسرح األمازيغي.
ملتقيني  وترأس  والوطنية،  الدولية  املجالت  مقاالت يف  وله عدة  والدولية  الوطنية  امللتقيات  العديد من  شارك يف 
وطنيني للمسرح األول عن فسيفسائية الفن املسرحي والثاني عن املسرح يف اجلامعة وعضو جلان علمية يف عديد امللتقيات 

الوطنية والدولية.
يعتبر خبير محكم يف العديد من املجالت الوطنية والدولية ومناقش لعديد من رسائل الدكتوراه اجلامعية وملفات 
التأهيل اجلامعي لألساتذة، وله عدة مؤلفات منها محاضرات يف املسرح اجلزائري، محاضرات يف النقد العربي القدمي، 
دراسات يف مسرح السيد حافظ من الفهم والتفسير إلى بناء الوعي، وحاليا منكب على تأليف كتاب آخر عن شعرية 

الكتابة املسرحية عند السيد حافظ والذي سيصدر قريبا.

يد حافظ الَمسرحّيِة من الَفهِم والتَّفسيِر إلى صناعِة الَوعي«.   يعتبر الكتاب الصادر عن دار المجدد بسطيف  صدر، مؤخرا، للباحث الدكتور مفتاح خلوف كتاٌب موسوم بـ »أعماُل السَّ
مرجعا للباحثين في الفن الرابع والمبدعين وطلبة الفنون الدرامية، الذين يريدون إثراَء معارفهم، فهو يساعدهم في إنجاز مذكرات تخرجهم، حسبما ذكره أستاذ النقد المسرحي 

والدراما بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة. 

أطلقت منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( مبادرة تتمثل يف منتجات ومضامني رقمية 
شاملة يف مختلف مجاالت التربية والعلوم والثقافة للحد من انعكاسات الغلق الناجمة عن انتشار فيروس كورونا يف 

عدد من الدول األعضاء.
إلى دعم  املبادرة  »االيسيسكو« تسعى من خالل هذه  أن  االلكتروني  موقعها  نشر على  للمنظمة  بيان  وأوضح 
جهود الدول األعضاء واملجتمع الدولي يف مواجهة فيروس كورونا واحلد من انعكاساته على مجاالت التربية والعلوم 
»إكراهات  التكنولوجية يف ظل  الوسائل  وتوفير  الطارئة  احلالية  األوضاع  التعامل مع  اقتراح حلول يف  عبر  والثقافة، 

الغلق« الناجمة عن انتشاره.
وتتضمن مبادرة »بيت اإليسيسكو الرقمي« سلسلة متنوعة ومتكاملة من إجراءات الدعم امليداني السريع، ومن 
والعلوم  التربية  تغطي مجاالت  رقمية شاملة  ومنتجات ومضامني  تكنولوجية حديثة  ووسائل  مرنة  تواصلية  أدوات 

والثقافة.
تالميذ  إليها  يحتاج  التي  والبرمجيات  املعرفية  األدوات  كبيرة من  أيضا مجموعة  اإلجراءات  كما تشمل هذه 
تربوية جلميع  ودالئل  الرقمي،  التعليمي  احملتوى  ومنتجو  واملدّرسون  والباحثون  اجلامعات  وطالب  واملعاهد  املدارس 

املستويات، ومحتويات تعليمية تفاعلية، يف جميع التخصصات إضافة إلى احملتويات الفكرية والثقافية.
ويفتح املجال لزائري »بيت اإليسيسكو الرقمي« للتواصل وتبادل إنتاجهم اإلبداعي عبر منصة تفاعلية تتضمن 

محتويات للتوعية والتثقيف الصحي توقيا من فيروس كورونا.
وثقافية  تربوية  محتويات  تقدم  اإللكتروني  موقعها  عبر  رقمية  قناة  إطالق  إلى  االيسيسكو  منظمة  تسعى  كما 
وعلمية وتكنولوجية وتوفير جتهيزات ومعدات ذكية يتم تزويدها مبحتويات رقمية متنوعة قبل توزيعها على عدد من 

الدول األعضاء عبر جلانها الوطنية.
ق.ث

في مجاالت التربية والعلوم والثقافة

»اإليسيسكو« تقترُح مضاميَن رقمّيًة خاصة بـ »كوفيد – 19«
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الجزائريــون 
يستنِكـروُن 
َصدقاِت الُمراِئين!  

حتدث رشيد رجراج، بداية األسبوع، على وجوب 
مساعدة العائالت الفقيرة يف تصريح للقناة اإلذاعية 

األولى قائال: “نعرفوا بعض الناس راهم يف حاجة، العجوز 
ميا تعرف األقارب لي راهم محتاجني هي من أكلفها 

مبساعدتهم”. وأضاف: أنا ضد الناس اللذين يقوموا بحملة 
تضامنية ليس لوجه اهلل، لكن من أجل كسب الشهرة وأخذ 
الصور، ربي يهديه قادة الشايف يصور طفلة صغيرة ببالطو 
بيض حتب الدير اخلير بينك وبني موالك”، “حبيت الدير 
اخلير ديرو بينك وبني موالك وإن شاء اهلل قادة الشايف راهو 
يسمع فيا، الصورة ماعجبتنيش وماعجبتش اجلزائريني، 

التضامن مليح لكن بني اإلنسان وبني مواله”.

  جامعة بجايـــة 

 كشــفت اجلمعيــة الطبيــة التابعــة  
بجامعــة  الطبيــة  العلــوم  ملعهــد 
يتــم  عمــل  برنامــج  تســطير  عــن 
ــم  ــمل تنظي ــام يش ــذه األي ــه ه ترتيب
حمــالت توعيــة وحتســيس لفائــدة 
افــراد املجتمــع ضــد فيروس"كورونــا"، 
حملــة حتســيس وتوعيــة للوقايــة مــن 
"صحتنــا  شــعار:  حتــت  الفيــروس 
لإلســهام  تهــدف  املبــادرة  أوال"، 
بــني  الصحيــة  الثقافــة  ترســيخ  يف 
العــادات  باتبــاع  املجتمــع  أفــراد 
ــة  ــي حتمــي مــن اإلصاب الســليمة الت
أهمهــا  األمــراض،  مــن  بالكثيــر 
والصابــون  باملــاء  اليديــن  غســل 
عــن  واالبتعــاد  مســتمرة  بصفــة 
ــراض  ــم أع ــن لديه ــخاص الذي األش
البــرد أو االنفلونــزا واالبتعــاد عــن 
التجمعــات، األماكــن املغلقــة والتــي 
ــرا وكــذا حلمــل  ــا كبي تعــرف ازدحام
شــرائح  ملختلــف  توعويــة  رســالة 
واحلــذر  احليطــة  بضــرورة  املجتمــع 
ــد. ــذ اجل ــة مأخ ــذه القضي ــذ ه وأخ
واســعة  احلملــة مشــاركة  وعرفــت 
باســتعمال  اجلمعيــة،  ألعضــاء 
ويتولــى  والقفــازات.  الكمامــات 
اإلنســانية  املبــادرة  هــذه  جتســيد 
القليلــة  األيــام  يف  املعهــد  طلبــة 
فعاليــات  يف  يشــارك  القادمة،كمــا 
والطبيــة  الصحيــة  القافلــة  هــذه 
ــف  ــن مختل ــا متطوعــون م وحيثياته
اجلهــات الصحيــة وجمعيــات محليــة 
الســياق، جتــدر اإلشــارة  ويف هــذا 

يف  يجــري  العمــل  هــذا  أن  إلــى 
إطــار تفعيــل االجــراءات الوقائيــة 
والتدابيــر االحترازيــة التــي تقتضيهــا 
قواعــد احلمايــة الصحيــة مــن مخاطــر 
هــذا الــداء الــذي اصبــح مفعولــه 
يــزداد بزيــادة انتشــاره يف األوســاط 
التــي ظهــر فيهــا، واملطلــوب مــن 
اجلميــع أخــذ احليطــة واحلــذر واتبــاع 
ــة  ســلوكيات بســيطة متعلقــة بالنظاف
ــى اخلــوف  اجلســدية، دون اللجــوء ال
والهلــع باعتبــار أن احلالــة النفســية 
ــذه  ــل ه لإلنســان مهمــة جــدا يف مث
الســاعة  حــد  والــى  الوضعيــات، 
فــإن املعلومــات املتوفــرة مــن اجلهــات 
علــى  الصحــي  بالقطــاع  املعنيــة 
مســتوى املستشــفى اجلامعــي خليــل 
أي  تســجيل  عــدم  تؤكــد  عمــران 
ــو  ــار، وه ــذا املضم ــر يف ه ــة تذك حال

األمــر الــذي يجعــل اجلميــع يف حالــة 
تبقــى  لكــن  وســكينة،  طمأنينــة 
ــالج.ويف  ــف ع ــن ال ــر م ــة خي الوقاي
نفــس املوضــوع أصــدر أحمــد معبــد 
صارمــة  تعليمــات  بجايــة،  والــي 
وقاعــات  املالهــي  غلــق  تخــص 
النشــاطات  ومختلــف  احلفــالت 
خــالل  وذلــك  والدينيــة  الثقافيــة 
ــاز  ــع اجله ــده م ــذي عق ــاع ال االجتم
ــذه  ــة،ويف خضــم ه ــذي للوالي التنفي
املجهــودات بــدأ النــاس يتجاوبــون 
ــدؤوا باالنحســار  ــة وب بصــورة تدريجي
يف منازلهــم والتقليــل مــن التجمعــات 
يف الشــوارع واألماكــن العامــة مــع 
أفواههــم  يف  الكمامــات  وضــع 
والقفــازات يف أيديهــم، ســعيا منهــم 

للوقايــة مــن املــرض.
بـــلقاسم.ج

 الجمعّيـُة الِطبّيـة لمعهــِد الُعلـوم  
ُس بإجراءاِت الوقاَية الِطبَية تحسِّ

ببجاية  

  تنامي الوعي الوقائي 
لدى المجتمع المدني

 بعد اإلعالن عن تسجيل 10وفيات وأكثر من 72 حالة إصابة مؤكدة  
بفيروس كورونا باجلزائر،  يسعى سكان والية بجاية، إلى التأقلم مع الوضع 
الراهن حيث أن العديد من املواطنني بوالية بجاية، يتعاملون مع هذا األمر 
بالكثير من احلذر وحيث لوحظ قلة تواجدهم باملقاهي واألسواق واملطاعم، 
و الفضاءات العامة بفضل حتذيرات اجلهات الرسمية واملختصة عن مدى 
خطورة تلك األماكن املزدحمة لنقل العدوى يف حال إن كان أحدهم أو 

بعضهم حامال للفيروس مع جتنب االزدحام واملصافحة لتفادي انتشاره.  
وعلى صعيد التدابير واإلجراءات االحترازية املتخذة ملكافحة فيروس كورونا 
املستجد من طرف املصالح املعنية فقد شملت بث حصص وبرامج للتوعية 

بطرق الوقاية من الفيروس عبر إذاعة الصومام اجلهوية ببجاية، احمللية وإطالق 
عمليات تنظيف بعدة مؤسسات عمومية وفضاءات جتارية وساحات،  كما 
مت تهيئة منشآت صحية الستقبال املرضى يف حال وجود اشتباه للمرض 

وتشكيل جلان يقظة بكافة البلديات ملتابعة آليات تنفيذ االحتياطات الالزمة 
واإلجراءات االحترازية ملواجهة كورونا.

 
 ..والبلديات تتخذ التدابير االحترازية والوقائية 
 بدأت العديد من البلديات بوالية بجاية،علىغرار"بجاية،تيشي،اوزال 

قن،سيدي عيش،متزريت...." يف تنفيذ عمليات التطهير وتعقيم الشوارع 
واملرافق واإلدارات العمومية واملنشآت الصحية وبعض األسواق إضافة إلى 
مقراتها ومصاحلها التقنية وأخرى ملجابهة فيروس كورونا يف إطار التدابير 

الالزمة وتنفيذ اإلجراءات االحترازية والوقائية التي تتخذها كافة اجلماعات 
احمللية للحد من انتشار الفيروس.ضرورة إزالة األسواق الفوضوية الغريب يف 
األمر وجود الكثير من األطفال واملواطنني يف الشوارع وجلوس العديد منهم 
يف املقاهي فضال عن تصرفات وسلوك بعض املواطنني وعدم أخذهم احليطة 
واحلذر والتقيد باإلجراءات الصادرة عن اجلهات املختصة وااللتزام بتنفيذها 
بجدية جتنبا النتشار فيروس كورونا رغم التحذيرات من هذه املخاطر والتنبيه 

من التخفيف من االزدحام واالبتعاد عن أماكن التجمعات العامة حفاظا على 
سالمتهم وخصوصا األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما أو الذين 
يعانون من أمراض مزمنة واألكثر عرضة ملخاطر اإلصابة بفيروس كورونا وهو 
األمر الذي لم يراعه عدد كبير من املواطنني ببجاية،، حيث شهدت عدة 

أسواق ومحالت جتارية والساحات العامة وكذا أسواق يومية مثل سوق القصر 
للخضر والفواكه إلى غاية أول أمس حركة عادية للمواطنني،  كما أن خطر 

فيروس كورونا لم يقلص من الزبائن الذين يقبلون على هذه األسواق واللجوء 
إلى تخزين املواد الغذائية والتهافت على املنتجات والسلع بشكل يومي دون 

جتنب االكتظاظ.
   بـــلقاسم.ج 
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الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

ورة الّتحريريَة  ال أحَد يستطيُع أن ُينِكر أنَّ الثَّ  
َعرفها  التي  عبيِة،  الشَّ الّثوراِت  أبزِر  من  اجلزاِئرّية 
ثورٌة  فهي  الِعشرين؛  القرِن  من  الّثاني  النِّصُف 
أعلَنها  َمعنى،  الَكلمة من  ما حتمُل  َشعبية بكل 
عُب بقيادِة ُنخِبه على أعَتى وأوحَش استعماٍر  الشَّ

استيطاِنّي عرفتُه اجَلزاِئر. 
غير أن هذه الثورة العظمى لم يستطع إلى   
اجلزائريون  املؤرخون  عنها  يكتب  أن  الساعة  حد 
عظمة  يف  يكونوا  لم  صراحة  فهم  بها،  يليق  مبا 
الشعب اجلزائري خالل مرحلة الثورة، ولم يسجلوا 
تفاصيلها بأمانة لتستفيد منه أجيال االستقالل، 
وأن جزءا من تاريخ الثورة مازال مسكوتا عنه، وإن 
كان ذلك له ما يبرره أثناء مسيرة الثورة التحريرية 
كي ال تتمزق وحدة الصف ويضيع الهدف ومبادئ 

أول نوفمبر 1954.
وأرى اآلن، أنه ال يوجد أي مبرر للسكوت   
ايجابياتها  بكل  الثورة  أحداث  مجريات  عن 
السلبيات ال  الكتابة عن  أن  وسلبياتها، وخاصة 
تنقص شيئا من عظمة ثورتنا التحريرية فال ميكن 
للشجرة أن تخفى اجلبل، ومعروف تاريخيا أنه ال 
بني  وتصفيات جسدية  بال خالفات  لثورة  وجود 
قادتها وليس عيبا الكتابة عنها بل هي تدخل يف 
إطار املصاحلة مع التاريخ ونقل احلقيقة بال انتقائية 
أو أدجلة جليل ما بعد االستقالل فالشعوب التي 
انتهت صراعاتها الداخلية هي تلك الشعوب التي 
مصاحلة  فال  التاريخية  حساباتها  تصفية  انتهت 

وطنية بال تصفية حسابات.
وحديثي اآلن عن بعض أخطاء الثورة ال   
أثارت  قضية  هناك  وأهميتها،  قيمتها  من  يقلل 
انتباهي وانتباه أغلب اجلزائريني وهي حينما عينوا 
رأس  على  بوضياف«  »محمد  الراحل  الرئيس 
املجلس األعلى للدولة بعد إقالة املرحوم »الشاذلي 
بن جديد« يف 11 جانفي 1992، ومروا به يف موكبه 
)تليملي  بوعكوير«  »صالح  شارع  على  الرئاسي 
العاصمة،  يف  الكبرى  الشوارع  من  وهو  سابقا( 
الشارع،  هذا  يحمله  الذي  االسم  عن  سألهم 
إلى  وصوله  ومبجرد  ثائرته  فثارت  باسمه  فأخبروه 
مكتبه يف املرادية أصدر مرسوما مباشرا ينص على 
تغيير اسم الشارع من »صالح بوعكوير« إلى »كرمي 
بلقاسم« الذي اغتالته مخابرات الرئيس »هواري 
اخليانة  بتهمة   1970 سنة  أملانيا  يف  بومدين« 
تدبير  محاولة  يف  واملتمثلة  الوطن  ضد  العظمى 

عملية انقالب للرئيس »هواري بومدين« مبساعدة 
.»CIA« املخابرات املركزية األمريكية

»صالح  أن  يرى  بوضياف«  »محمد   
اجلزائرية لصالح  الثورة  يعمل ضد  بوعكوير« كان 
»دحو  السابق  الداخلية  وزير  لكن  االستعمار، 
التسليح  وزارة  رئيس جمعية قدماء  قابلية«،  ولد 
امللتقى  خالل  يذكر  »املالغ«  العامة  واالتصاالت 
الذي  ماتيي«  »انريكو  اإليطالي  حول  الدولي 
نظمته سفارة إيطاليا باجلزائر يوم 07/12/2010، 
الوزارة  عمليات  يف  ساهم  بوعكوير  صالح  أن 
السرية، وقد اغتيل لهذا السبب، ويضيف قائال: 
»شغل صالح بوعكوير منصبا ساميا، حيث كان 
لدى  والتصنيع  االقتصادية  للشؤون  عاما  مديرا 
وكان  باجلزائر،  الفرنسي  العام  احلاكم  مصالح 
واعتبر  السرية  بالوثائق  الوطني  التحرير  ميد جبهة 
املالغ،  يف  الفاعلة  العناصر  أحد  بوعكوير  صالح 
البترولية  املوارد  تخص  بوثائق  كذلك  ميدنا  وكان 
الصحراء اجلزائرية حيث ساهمت  والسياسية يف 
تلك الوثائق يف تدعيم ملف املتفاوضني اجلزائريني 
يف إيفيان، ووجد صالح بوعكوير مقتوال يف شهر 
يعود  اغتياله  سبب  أن  ويرى   ،»1961 سبتمبر 
لذلك  االستعمار  طرف  من  أمره  اكتشاف  إلى 
متت تصفيته، وشهد شاهد من أهلها. .. أيهما 
نصدق »محمد بوضياف« الذي كان مسجونا يف 
فرنسا مع بقية زمالئه، أم »دحو ولد قابلية« الذي 

كان أحد العناصر املسؤولة يف املالغ؟
عندما يكتب تاريخ ثورتنا حسب األهواء   
الضحية  تكون  واالنتقائية  واألدجلة  والعواطف 
وأخالق  مسؤولية  التاريخ  كتابة  احلقيقة.  هي 
ليست يف متناول كل من يحمل قلما ويبدأ بسرد 
معروف  هو  ما  هواه،  التاريخية حسب  األحداث 
أجهزة  تخترق  أن  استطاعت  اجلزائرية  الثورة  أن 
فرنسا  يف  ودبلوماسية  وعسكرية  وسياسية  إدارية 
موظفني  كانوا  الذين  اجلزائريني  بعض  بواسطة 
فيها وحتى بعض الفرنسيني الذين ساندوا ثورتنا 
اغتالت  فقد  باملئات  ويعدون  ومعنويا،  ماديا 
املنظمة اإلرهابية للجيش »OAS«منهم أي من 
الفرنسيني املؤيدين لثورتنا أكثر من مئة فرنسي. 

»بوضياف« ليس من حقه أن يتسرع يف اتخاذ 
ذلك املرسوم وكان عليه أن يتريث ويسأل املجاهدين 
الذين مازالوا أحياء عن دور »صالح بوعكوير« وما 
والرتبة  األوحد  الزعيم  عقلية  لكن  للثورة،  قدمه 

العسكرية األعلى التي سيطرت على كل القرارات 
دون الرجوع إلى أهل االختصاص واخلبرة أوقعتنا 
يف الكثير من السلبيات، ولألسف أن هذه العقلية 
مازالت  احلقيقة  وحدها  وترى  تخطئ  ال  التي 
هذا  على  ثورتنا  سارت  ولو  ومتعنتة،  مستمرة 
املنهج ملا استطاعت أن حتقق ذلك االنتصار الرائع 
التاريخ  كتابة  استيطاني.  استعمار  أبشع  على 
السياسيني  مهمة  وليست  األكادمييني  مهمة  هي 
ثورتنا  ارتكبتها  أخطاء  من  كم  والعسكريني، 
قرن  أكثر من نصف  مرور  وبعد  خالل مسيرتها، 
من استرجاع سيادتنا علينا دراسة تلك األخطاء 
وإعادة االعتبار ألولئك الذين سقطوا خطأ بسبب 
صفوف  الفرنسية  املخابرات  الختراق  أو  وشاية 
األخطاء  بعض  وسأذكر  الوطني،  التحرير  جبهة 
الشنيعة التي ارتكبتها ثورتنا بسبب التسرع نظرا 
الثورة، ومن  تعيشه  التي كانت  الصعبة  للظروف 
هذه املجازر التي يجب إقامة نصب تذكارية لها: 
أكثر  ضحيتها  ذهب  التي  احلمراء  الصومام  ليلة 
من ألف شخص من األطفال والنساء والشيوخ، 
مجاهد  ألف  تصفية  متت  التي  األزرقية  وكذلك 
فيها ملجرد الشك، وال ننسى كذلك مجزرة ملوزة 
رجال  من  مدني   300 من  أكثر  فيها  التي سقط 
املستوى  على  التصفيات  أما  وأطفال،  ونساء 

الفردي فتعد باآلالف.
قول  وإمنا  املاضي  النبش يف جراح  ليس هديف 
األحقاد  من  األوطان  سينقذ  الذي  هو  احلقيقة 
متت  الذين  ألولئك  االعتبار  فرد  والضغائن، 
جتاه  سلوكهم  يف  املعمق  التحقيق  دون  تصفيتهم 
الثورة التحريرية، يف نظري ليس انتقاصا من قيمة 
الشرفاء  املجاهدين  وطنية  يف  التشكيك  أو  الثورة 
والشهداء الذين طهروا بدمائهم الزكية جزائرنا من 
جنس االستعمار الفرنسي، بل ذلك االعتراف ورد 
االعتبار سيزيدنا تالحما وحبا أكثر فمن املعروف 
عن اجلزائريني أنهم متسامحني مع الذين يعترفون 
ال  الذين  أولئك  على  جدا  وحاقدين  بأخطائهم 
يعترفون بتجاوزاتهم يف حق الشعب اجلزائري.   
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بلســــــــــــان: ريـاض هـــويليتسجيُل 73 إصابة جديدة بكورونا و4 وفياٍت

 َهــــؤالء 
ليُســـوا 
مواِطنين!

ي ال  وَماذا عِن امُلواطِن الذِّ
ُيباِلي ال ِبحياتِه وال بحياِة 
أوالِده وَعائلِته، وال ِبحياة 

األَخرين!؟ ماذا َعن امُلواطِن 
ي َتضّطُر احُلكومُة إلى  الذِّ
وِة الُعمومّيِة  استعماِل القُّ

لَتجِنيبه امَلخاطر؟! أليَس 
هذا امُلواطن عبًئا على 

ولِة!  اأُلسرِة وامُلجتمِع والدَّ
؟ أليَس هذا املواطُن حجرَة 

عثرٍة يف َمساِر بناِء َدولِة 
امُلواطنة! ؟

 َقد َنختلُف مع ِسياساِت 
احُلكومِة يف ملٍف أو ِملّفنِي، أو 
اِت امَلطروحِة، وَهذا  كلِّ امِللفَّ
ياسيُة  ؛ فالّرؤيُة السِّ َطبيعيٌّ
قاِش  للِملّفاِت امَلطروحِة للنِّ
َتختِلُف حسَب امَلرجعّياِت 

الِفكرّيِة واألهداِف امَلرجّوِة، 
مِة يف  روِف امُلتحكِّ والظُّ

ياقاِت امُليطِة  امَلوقِف والسِّ
به.لكن، أن َتتوّرَط يف 

خرِق احَلظِر - ُجزئًيا كاَن 
خرُقك أو ُكلًيا - ِسيما إذا 
كاَن هذا احَلظُر أو احَلجُر 

نا أماَم  ِصحّيا،  فهَذا َيعِني أنَّ
ُمواطٍن غيُر ُمباٍل، غيُر َواٍع، 

غيُر ُمتحّمٍل مَلسؤولّياِته 
االجتماعّيِة والَوطنّيِة 
واإلنسانّية؛ وهنا، ميكُن 

الَقوُل - دوَن ُمواربٍة - إّننا 
أماَم ُمواطٍن َعدمِي األهِلّية، 
لطاِت أن َتلجأ  وجَب على السُّ

إلى اإلجَراءاِت الَقانونّيِة 
الّصارمِة حِلمايِة امُلجتمِع 

ولِة من مثِل هؤالء  والدَّ
امُلواطننَي امَلارِقني.

ي َننشدُه  غييَر الذِّ  إّن التَّ
من أجِل جزائَر جِديدٍة؛ 
جزائُر املواطَنِة؛ جرائُر 
ميقراطّيِة ال ميكُن  الدِّ

َتقيُقه إذا كاَن امُلواطُن 
ال مَيتِثل إلى اإلجراءاِت 

الَهاِدفة حلَمايتِه من الوباِء، 
ِل ُقواِت الّدرِك  إال بتدخُّ
رطِة! َففي مثِل هذا  والشُّ

امُلستوى نكوُن قد َدخلنا يف 
َمرحلِة اخَلطِر، ليَس ألّننا لم 

م يف األزمِة بأبعاِدها  َنتحكَّ
ة وَتداعّياِتها امَللّيِة،  الَعامِليَّ
إّنا ألّننا أمام أزمِة إنساٍن، 
أزمِة مواطٍن ُمستهتٍر غيُر 

ُمباٍل، ُمواطٍن غيُر َمسؤوٍل. 
إنَّ عدَم االمِتثاِل إلى 

إجَراءاِت الِوقاَية يف ِمثل 
سُم  ي يتَّ رِف، الذِّ هذا الظَّ
بانِتشار راِئحِة امَلوِت من 

َحوِلنا وعبَر أرجاِء امَلعمورِة، 
َينبِغي أن ُيتعاَمَل معُه 

كَجرميٍة ُمكتِمَلة األركاِن، 
تستوِجُب تسليَط أقَسى 

الُعقوباِت؛ فالَوعُي ال ُيلِقي 
هُلكِة،   بصاِحبه إلى التَّ

واالسِتهتاُر ليَس »ْرجَلة« أو 
ُمعارضًة، إّنا هَو »ْجياحة«، 

ال َتِقّل خُطورُتها عن َجاِئحة 
ُكورونا. 

أوضح عضو جلنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا 
لدواء  املرضى  استجابة  أن  بركاني  بقاط  محمد  الدكتور 
»هيدروكسي كلوروكني« ال تظهر نتائجها إال بعد 10 أيام 
، و »من املبكر جدا« اإلعالن عن هذه النتائج يف اجلزائر 

بعد 6 أيام فقط من استعمال هذا العالج.
أدلى  تصريح  يف  األطباء،   عمادة  رئيس  واعتبر 
تعلن  أن  جدا«  املبكر  »من  أنه  )و.أ.ج(،   لـ  أمس  به 
اللجنة عن مدى استجابة املرضى املستفيدين من العالج 

»هيدروكسي كلوروكني« لهذا الدواء الذي ال تظهر نتائجه 
»إال بعد 10 أيام ».

وحسب    املتخصص يف األمراض الصدرية،  فإن 
وتأثيره    والفيروسية  العيادية  الدواء  هذا  نتائج  مالحظة 
على صحة املريض الذي خضع لهذا العالج »ال تظهر إال 

بعد 10 أيام من تطبيقه وليس قبل هذه املدة«.
وكشف الدكتور بقاط،  من جانب آخر ،  أن جلنة 
فيروس كورونا قررت تعميم وصف  رصد ومتابعة تفشي 

املصابني  جميع  كلوروكني«على  »هيدروكسي  دواء   
باملرضى  تتكفل  التي  املصالح  بكل  كورونا،   بفيروس 
للحاالت  وصفه  أي  أسبوع  قبل  تطبيقه  تقرر  ما  عكس 
أخرى،  عن  ذاته، من جهة  اخلبير  وعبر   فقط.  احلادة 
على  للمستشفيات  املركزية  الصيدلية  لتوفير  »ارتياحه« 
املخزون الضروري الكايف من مادة »هيدروكسي كلوروكني« 

لفائدة جميع املواطنني.
)و.أ.ج( 

كورونا بَفيروس  امُلصابني  جميِع  على  تعميًمُه  تقّرَر 

نتائُج استعماِل » كلوروكين« ال تظهُر قبَل  10 أيام

إصالح  و  السكان  و  الصحة  وزارة  كشفت 
تسجيل  عن  اإلثنني،  أمس  املستشفيات، 
»كورونا«  بفيروس  اإلصابات   عدد  ارتفاع   يف 
بإرتفاع    حالة   584 بلغ  إذ   اجلزائريني،  بني 
باملائة   64 73 حالة. يذكر أن     بزيادة     ُقدر 
واليات   4 عبر  اإلصابات  سجلت   عدد   من 
و  وزو  العاصمة،تيزي  هي:البليدة،اجلزائر  و 

قسنطينة.
هو  الوفيات  عدد  أن  إلى  الوزارة  أشارت   و 
اآلخر سجل ارتفاًعا طفيًفا بــ4 وفيات يف ظرف 
 14 عبر  وفاة  حالة   35 العدد  ليبلغ  ساعة   24
العمر  يبلغ من  يتعلق األمر بشخص  والية و . 
59 سنة  ينحدر من والية بجاية. وأما    الوفاة 
69 سنة  العمر  الثانية فتخص شخصا يبلغ من 
ينحدر من البليدة، باإلضافة إلى    حالتي وفاة 
من  تبلغ  بامرأة  االمر  تتعلق  و  بوهران.   سجلتا 
العمر 73 سنة و رجل يبلغ من العمر 67 سنة.

فيما أفاد البيان ذاته بأن عدد احلاالت التي 
متاثلت للشفاء قد ارتفع إلى 37 حالة.

عّمـــار قـــردود

584 حالًة مؤّكدة و35 وفاة إحصاُء 

تعييُن 8 نواٍب 
ُجـدٍد للّرئيس 
الُمديِر الَعـام 
لُسوناطـراك
،  أمس اإلثنني،  8  ُعنيِّ
نواب جدد للرئيس املدير العام 
لسوناطراك، حيث مت تعيني 
جياللي عبودة نائب رئيس 
مكلف باملالية، تعيني أمني 

ماليكة نائب رئيس مكلف بنقل 
احملروقات عبر األنابيب، تعيني 
محمد سليماني نائب رئيس 
مكلف بنشاط االستكشاف، 

تعيني زرداني رشيد نائب رئيس 
مكلف باإلستراتيجية و التخطيط 
و االقتصاد ،و فتحي عرابي نائب 
رئيس مكلف باألعمال و التطوير 

والتسويق، وبعطوش بوطوبة 
نائب رئيس مكلف بالتكرير و 

البيتروكيمياء،  إلى جانب تعيني 
فتيحة نفاح نائب رئيس مكلفة 
بالتسويق ونصر الدين فتوحي 
نائب رئيس مكلف بالتمييع و 

الفصل.
عّمـــار قــردود

ناشد عمال مستشفى » يسعد خالد« لألمراض املعدية مبعسكر  السلطات احمللية ،  
وعلى رأسها الوالي ،   ضرورة توفير اإلمكانات الطبية خاصة بعد وفاة أول حالة بوباء 

كورونا .
وأعرب العديد من العمال عن خوفهم  الشديد من العدوى بالفيروس اخلطير  
احلماية   وسائل   توفر  عدم  ظل  يف  خاصة  وذويهم،  ألهلهم   ونقله    كورونا، 
كاأللبسة و األقنعة  الوقائية وكذا  الكمامات  اخلاصة بالفيروس ومعقم اليدين،   
خصوصا األطباء و املمرضني الذين هم يف الواجهة  ومع احتكاك مباشر مع املرضى 

املصابني أو املشتبه يف إصابتهم.
يف  الصحية  األطر  جميع  ضمان  يجب   أنه  الصحي   باحلجر  العاملون  أكد  كما 
الوقائية  الوسائل  بتسخير مختلف  امليدان؛  وذلك  العملية  ، وتسهيل عملهم يف  هذه 
الطبية .  وجاء هذا اإلضراب إثر حتويل مريض أصيب بضيق يف التنفس من مستشفى 
»مسلم الطيب« إلى مستشفى »يسعد خالد«، ما أدى على احتكاك الطاقم املناوب به 
قبل اكتشاف إصابته بالوباء الحقا. وأكدوا الغاضبون أنهم يف إضراب مفتوح   بسبب 

عدم توفير مطالبهم واملعدات الالزمة ملواجهة هذه األزمة .

اإلمكاَنات َر جميِع  توفُّ أّكَد  املستشفى   ُمدير 

عّمــاُل مستشَفــى »يسعد خالـد« بمعسكـر ُيضِربــون 

بودواو  لبلدية  رئيسا  العربي  النائب عالل  أمس،  يوم  ب،  ُنصِّ
السابق  البلدي  الشعبي  املجلس  لرئيس  بالنيابة،  خلفا  ببومرداس 
املتابعة  املاضي على خلفية  الذي عزل بحَر األسبوع  مدني مداغ، 

القضائية.
قد  مداغ  مدني  السابق  بودواو  بلدية  رئيس  وكان 
التواصل  مبوقع  حسابه  على  له  منشور  أمس،  يف  يوم  كشف، 
العربي  ذاته   باملجلس  النائب  تولي  عن  االجتماعي  »فايسبوك« 

عالل منصب رئاسة بلدية بودواو.
وجاء يف املنشور »بداية من هذا األسبوع،  سيتولى مؤقتا أخي 
ينقشع  أن  إلى  بالنيابة،  بودواو  بلدية  رئاسة  العربي  عالل  وصديقي 
إلى  منه  إشارة  يف  األسود«،   من  األبيض  اخليط  ويتبني  الضباب 

املتابعة القضائية التي كانت سببا يف عزله من املنصب.
ويف سياق متصل، نصب أول أمس  رئيس دائرة بومرداس محمد 
مساهل النائب علي بلونيس رئيسا للمجلس الشعبي البلدي لقورصو ، 

خلفا لعلي كانوني من حزب األرندي،  الذي عزل - هو اآلخر - بأمر 
من والي بومرداس، حيث سيمتد التوقيف إلى غاية صدور احلكم يف 
القضية املتابع فيها،  وذلك تطبيقا للمادة 43 من قانون البلدية )11ـ 
10( املؤرخ يف 22 جوان 2011، الذي ينص على توقيف كل منتخب 

متابع قضائيا.
سميرة مزاري

بومرداس

تنصيـــُب »العربي عــالل« رئيًســا لبلديــة بـودواو بالنِّيابــة

بهيجة بلعالم 

ِة األولى بالُبليدة  شنقريَحة ُيؤّدي  الّيوَم زيارًة إلى الّناحَيِة الَعسكريَّ
يقوم رئيس أركان اجليش الوطني الشعبي بالنيابة،  اللواء السعيد شنقريحة ، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية األولى بالبليدة، اليوم الثالثاء، حسبما أفاد به 

بياٌن  وزارة الدفاع الوطني. وستشكل الزيارة فرصة لتفقد بعض الوحدات وترؤس اجتماع مع قيادة وإطارات الناحية العسكرية األولى.
عّمـــــار 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
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