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الَوباُء.. الَوباء!

 د. السعيد بوطاجين 	15

  ظهرِت األوبئُة يف فجِر اخَلالئق، 
ن، ومَع ذلَك قد  غيَر أّنها لم ُتدوَّ

ِة كتٍب  جِنُدها متواِترًة يف عدَّ
سماوية، ويف عدِة ُمدّوناٍت الحقة، 

تاريخّية وأدِبّيٍة، مع ِتبايٍن كبيٍر 
بِب، ِعلمًيا ودينيا. لقْد كاَن  يف الَسّ

الّطاعوُن - ِوفَق ما ذكرُه أحمد 
العدوي - أحَد أسباِب ُسقوِط 
الّدولِة األمويِة؛ وذلَك ِعندما 

قّرَر العّباسُيون إعالَن ثورِتهم بني 
طاعوَنني َكِبيرين ضرَبا الّشاَم 

والعراَق يف منتصِف الَقرن الّثاِمن 
ميالدي. كان ذلك القرُن ُميزا، إْذ 

شِهَد ظهوَر الوباِء عشريَن مّرًة !

 تسجيـُل 131 إصابًة جديدًة بكورونا 
و14 وفــاة خــالل 24 ساعــة 

أعلن الناطق الرسمي للجنة متابعة ورصد انتشار وباء كورونا يف اجلزائر، جمال 
فورار، أمس األربعاء، تسجيل 131 حالة جديدة بفيروس »كورونا«،يف ظرف 24 

ساعة فقط، ليرتفع عدد املصابني إلى 847 حالة مؤكدة. وكشف فورار يف الندوة 
الصحفية اليومية عن تسجيل 14 وفاة جديدة ليرتفع العدد إلى 58 وفاة. 

والوفيات الـ14،  التي مت تسجيلها خالل الـ24 ساعة املنصرمة.

04
وزارة الطاقة تنفي غلقها محطاِت الوقود

َتوافــد مكّثـٌف ألصحاب الَمركبات 
علــى َمحطــات بيــع الوقـود

شهَدت مختلُف محطاِت البنزين على ُمستوى اجلزائٍر العاصمة إقبااًل  كبيًرا ألصحاِب 
امُلركبات،  ما شّكَل طوابيَر طويلًة تسببت يف غلِق عدة ُطرقاٍت،  و شلٍل شبه كليٍّ حلركة 

النقل. وتداوَل رّواد مواقع التواصل االجتماعي، يوم  أمس، صوًرا و فيديوهات لطوابير من 
امَلركبات امُلختلفة املصطفِة  يف محطات الوقود احتراًزا من غلقها.

09
الوباء انتشار  من  َيُحّد  لم  اجلزئي  احلجر 

الَجائحـــة ُتخلــط أوراَق سكـــان 
الِهضـــاب وُتشّتـــت شملهــــم 

 أخلط انتشاُر فيروس كورونا أوراَق سكان الهضاب الُعليا بسطيف، وشّتت شملهم يف أولى 
ِد باإلجراءات املتخذة لتفادي انتشار الوباء وُمتحٍد  أيام احلجر الصحي. وبني الَتقيُّ

للجائحة، ُيجمع كثيروَن على أن االلتزاَم باحلجِر املنزلي ضرورٌي إلنهاء اجتياح 
الفيروس مناطَق أخرى.

ــواِرئ طلًبــا للحمايـــِة! الطَّ جزائريــوَن ُيطالبــون بإعــالِن حالــة 
03

نشئة وغياُب امُلاسبِة  بن حمو: التَّ
الّصحــي احلجـر  خــرق  سبـــُب 

ُبــّد   قاسمــــــي: ال 
 مـن إعادة الّنظــِر

حي   يف الَوعي الصِّ
اجَلزاِئرييــن لدى 

05
عنابة والطارف

الَعاِئـــدون مـــن 
تونـس ُيغــادرون 
الحجــَر الّصحــي 

06
بجاية

غلـــُق المطاعـــِم 
والَمذابـــح يـؤرق 
واجــن  ُمربـــي الدَّ

08
 إليزي 

حواجــٌز أمنّيـــــة 
لكشـــِف حـــرارة 
الَوافدين علـى جانت

إحصاُءإحصاُء    847847  حالةحالة  مؤكدةمؤكدة    
وو  5858  وفــــــــاةوفــــــــاة

16

واِرع! واِرع!الُمواطن الَعنيد.. خطٌر يزحف في الشَّ الُمواطن الَعنيد.. خطٌر يزحف في الشَّ
حي متعة وكسًرا للروتني! ُمتهِورون يتخذون من خرق احلجر الصِّ

أقــــالم



02
أخبار السياسة
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اللجنة  ميهاوي، عضو  رياض  البروفيسور  أكد 
العلمية املكلفة مبتابعة تطور وباء فيروس كورونا 
يف  واملختص  الصحة،  وزارة  مستوى  على 
الوسائل  توزيع  تذبذب  أن  الطبي،  اإلنعاش 
تداركه بإصدار  املستشفيات مت  مستوى  على 
توصيات لكل مستشفيات والعيادات اخلاصة 
والعمومية لواليات اجلمهورية بضرورة استعمال 
الكمامات بتفاصيلها العلمية والصحية إلزالة 
مستوى  على  للفيروس  التعرض  من  املخاوف 
األطقم الطبية واملكلفة من قريب وبعيد بالدورة 

الصحية. 
إذاعية،  تصريحات  يف  ميهاوي،  أكد   
والبشرية  املادية  اإلمكانات  جاهزية  على 
وضع  لهكذا  الدولة  توفرها  التي  واللوجيستية 

مستجد.
أما بخصوص إجراءات حماية األطقم الطبية 
التي جتد نفسها يف الواجهة، كأطباء اإلنعاش 
حقل  يف  املشتغلني  الصحة  ومهنيي  والتخدير 
من  إنه  ذاته  املتحدث  فقال  التنفسي،  اجلهاز 
يكونون  والتخدير  اإلنعاش  أطباء  أن  املعلوم 
عمليا رأسا برأس مع حاملي الفيروس لدنوهم 
غيرهم  من  أكثر  ويكونون  اخلطر،  منطقة  من 

معرضني للخطر لذا من واجبنا إمدادهم بكل 
بأن  اعترافنا  مع  حتميهم،  التي  الوقاية  وسائل 
الكافية  بالنسب  متوفرة  غير  األجهزة  هذه 
ونحن يف انتظار طلبيات االستيراد الحتواء هذا 

املشكل حسب ما وعد به رئيس اجلمهورية. 
الفرصة  رياض  ميهاوي  البروفيسور  يفوت  ولم 
باالبتعاد  اجلزائريني  املواطنني  تذكير  إلعادة 
بصحتهم،  تضر  التي  السلبية  السلوكات  عن 
كعدم احترام إجراءات احلجر الصحي والتنقل 
سبيل  على  النوافذ  مغلقة  بسيارات  اجلماعي 
املثال، واصفا هذه الصورة بــ »غياب الوعي«. 
الدول  بعض  من  املتصاعدة  باألرقام  وقياسا 
حاالت  تسجيل  حيث  من  سواء  الغربية 
جديدة أو رقم الوفيات املهول، دعا البروفيسور 
على  التفاؤل  إلى  اجلزائريني  رياض  ميهاوي 
له  بالنسبة  التفاؤل  الن  فيه  نحن  مما  الرغم 
واحلذر  احليطة  أخذ  مع  مقاومة«،  »وسيلة 
االلتزام  خالل  من  املجتمعية  اليقظة  واتخاذ 
املنصوص  املنزلي  الصحي  احلجر  بقواعد 
هذا  مكافحة  وسائل  أول  كأحد  طبيا،  عليها 

الفيروس. 
صفية نسناس

 أكد رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، مساء يوم 
أن اجلزائر متلك  تلفزيونية  الثالثاء، خالل مقابلة 
قدرات كافية لم تستعمل كلها بعد ملواجهة هذا 
وباء كورونا من الناحية املادية واملالية والتنظيمية، 
مشيرا إلى أن اجلزائر من بني البلدان األوائل التي 
كورونا  فيروس  النتشار  للتصدي  قرارات  اتخذت 
واجلامعات  والثانويات  املدارس  غلق  غرار  على 

وكذا املالعب كإجراء احترازي.
عن  ن  السياق  هذا  يف  اجلمهورية،  رئيس  وأعلن 
ومؤسسات  واجلامعات  املدارس  غلق  مدة  متديد 
التكوين املهني، وهذا يف إطار إجراءات الوقاية من 
انتشار وباء كورونا ومكافحته، معتبرا أن حديث 
اتخاذ اإلجراءات  يف  اجلزائر  حول تأخر  البعض 
الالزمة مبثابة »هجمة شرسة« ملفتا إلى أن اجلزائر 
يف  الوباء  حالة  بخصوص  شيء«  أي  تخفي  »ال 
البالد، حيث يتم العمل من أجل السيطرة على 
تسمح  قدرات  متلك  البالد  وأن  خاصة  الوضع، 
الدرجة  إلى  الوباء يف حال وصوله  مبواجهة  حتى 
اخلامسة، كما وأن قدرات اجليش الشعبي الوطني 

لم تستغل بعد.
بعض  توفر  ونقص  املادية  الوسائل  وبشأن 
إلى  تبون  الرئيس  أشار  الوقاية،  مستلزمات 
أعلنتها  التي  الطوارئ  وحالة  املفاجأة  عامل  أن 
بعض  األحيان يف خلق  بعض  تسبب يف  الدولة 
الوسائل  توفر  رغم  وذلك  التوزيع  يف  التذبذب 
قال  كما   - مت  التذبذب،  هذا  إجماال. وملواجهة 
الواليات  بعض  من  املخزونات  بعض  سحب   -

وتوجيهها نحو واليات أخرى.
درِة وندرُس   ال وجوَد ملشكِل النُّ

فط رات سوِق النِّ متغيِّ
املؤسسات  مستقبل  بشأن  سؤال  على  رده   ويف 
البالد  تعيشها  التي  األزمة  ظل  يف  االقتصادية 
أكد  النفط،  أسعار  وانهيار  الوباء  تفشي  بفعل 
املؤسسات  جانب  إلى  دوما  سيكون  أنه  تبون 
واحلرفيني وأن الدولة ستتكفل بتوفير كل الوسائل 
االقتصادية التي تسمح برجوع املؤسسات الصغيرة 
يخص مسألة  وفيما  خسائر،  دون  واملتوسطة 
وفرتها  على  أكد  الغذائية،  املواد  من  املخزون 
ندرة يف  لن تكون هناك أي  أنه  املواطنني  مطمئنا 

السميد،  مادة  إنتاج  أن  مشيرا إلى  املواد،  هذه 
خالل  مرات   3 تضاعف  املثال،  سبيل  على 
املطاحن  إنتاج  ارتفاع طاقة  الفترة األخيرة بفضل 
القمح،  احتياطيات  باملائة. وعن   100 إلى 
حتمل  بواخر  قدوم  عن  اجلمهورية  رئيس  كشف 
شحنات من القمح للجزائر إلى جانب احتياطي 
أو5 أشهر، حيث أضاف:  لـ4  القمح يكفي  من 
»لدينا احتياطات صرف بـ60 مليار دوالر يف حني 
ماليير   9 عندنا  الغذاء  استيراد  فاتورة  تتعدى  ال 
يف  ندرة  عن  احلديث  ميكن  فال  سنويا،  دوالر 
السلبية على  السلوكات  لبعض  الغذاء«. متأسفا 
غرار »تخزين وتهريب« املواد الغذائية ومواد الوقاية 
»الوطنيني«  جهود  مثمنا  األقنعة  مثل  الوباء  من 

الذي يبلغون عن مثل هذه التجاوزات.
ملواجهة  البالد  استعداد  مبدى  متعلق  وعن سؤال 
اجلزائر  أن  أكد  النفط،  أسعار  انهيار  تداعيات 
من  كان  حيث  التحدي،  هذا  لرفع  مستعدة 
االقتصاد، غير  إعادة هيكلة  املفروض الشروع يف 
أن هذا االنهيار قد يتسبب يف انخفاض املداخيل 
تصبح  باملائة، ورمبا  و40  أ  باملائة   30 بـ  النفطية 
 20 املداخيل - كما قال - ال تغطي سوى  هذه 
هناك  أن  إال  االقتصادية،  حاجياتنا  من  باملائة 
هناك  وستكون  حتضر  والنصوص  مدروسة  خطة 

تغييرات.
ناعات امَللية  كورونا أنعَش الصِّ

 لفت الريس تبون إلى أن وباء كورونا كان مناسبة 
إلعادة إطالق الصناعة الوطنية يف عدة مجاالت، 
مثل املطهرات واألقنعة حيث حتركت »آلة اإلنتاج 
الوطني«، ليرتفع إنتاج هذه األقنعة إلى 90 ألف 
قناع يوميا إلى جانب ارتفاع محسوس يف اإلنتاج 

احمللي ملواد التطهير.
وأوضح أن هذه اإلمكانات الوطنية ستضاف إلى 
الصني  إلى  اجلزائر  بها  تقدمت  إلى  الطلبيات 
طقم  ألف  و30  قناع  مليون   100 على  للحصول 

كشف إلى جانب قفازات. 
ذكر  للجزائر،  املالية  باإلمكانات  يتعلق  فيما 
 370 تخصيص   - اآلن  حلد   - مت  أنه  املتحدث 
مليار سنتيم كاحتياط لشراء وسائل الوقاية قبل أن 
يتم إضافة 100 مليون دوالر أخرى مؤخرا ملواجهة 
النقد  صندوق  اقتراح  عن  كما كشف  الوباء، 

والبنك العاملي تقدمي مساعدة للجزائر يقدر مبلغها 
قائال: »املشكل  مليون دوالر،   130 بـ  االجمالي 
قرار  اتخاذ  حتى  ميكنني  ماليا،  مشكال  ليس 
لفيروس  للتصدي  دوالر  مليار   1 بتخصيص 
البالد  بأن  بالتذكير  قوله  على  مستدال  كورونا« 
متلك احتياطات للصرف تقدر بـ 60 مليار دوالر. 

 دواُء الكلوروكني أباَن عن فّعاليَته 
ونثِمن جهوَد ِقطاعّي الِصحة واألمن

الذي  الكلوروكني  دواء  أن  تبون  الرئيس   أكد 
عالج  بروتوكول  وأن  محليا،  تطويره  سيجري 
فيروس كورونا الذي أساسه دواء الكلوروكني »قد 
حيث إنه  املصابني،  بعض  »على  فعاليته  أظهر 
بعد اإلقرار بالبدء يف استعمال هذا البرتوكول يف 
عالج املصابني بفيروس كورونا حدث نقاش بني 
أن  غير  جناعته،  مدى  حول  الطب  يف  املختصني 

جتربته أثبتت فعاليته على املرضى«.
الصحة،  وزير  إلى  استنادا  أنه  إلى  وأشار 
إيجابية«،  »مؤشرات  أظهر  العالج  هذا  فإن 
ملا  أي  أيام  عشرة  بعد  النتيجة  ستظهر  بحيث 
يكتمل البروتوكول، وأفاد الرئيس تبون بأن اجلزائر 
العقار يكفي حلوالي  متلك حاليا مخزونا من هذا 
التحلي  200 ألف جزائري، مشددا على ضرورة 

بـ »االنضباط« يف مواجهة فيروس كورونا. 
وّقع  أنه  تبون  الرئيس  أعلن  أخرى،  جهة  ومن 
أول أمس على مرسوم الستحداث عالوة  صباح 
استثنائية لفائدة مستخدمي الهياكل واملؤسسات 
يف  املجندين  الصحة  لقطاع  التابعة  العمومية 
ومكافحته،  كورونا  وباء  انتشار  من  الوقاية  إطار 
موضحا أن هذه العالوة تدفع شهريا لفترة استثنائية 
يف  للتجديد، وتدفع  قابلة  أشهر   )3( ثالثة  من 
آالف   10 بني  ما  تتراوح  جزافية،  مبالغ  شكل 
اإلداريني ومستخدمي  للمستخدمني  بالنسبة  دج 
الدعم، 20 ألف دج للمستخدمني شبه الطبيني 
الطبيني، كما  للمستخدمني  دج  ألف  و40 
إلى  منه  االستفادة  متديد  ميكن  املرسوم  أن  أعلن 
على  هم  الذين  املستخدمني  من  أخرى  فئات 
كورونا  فيروس  من  الوقاية  مبهمة  مباشرة  عالقة 
ابتداء  التنفيذ  حيز  املرسوم  ومكافحته، ويدخل 
من 15 فيفري الفارط.           صفية نسناس

كذبت السفارة الصينية باجلزائر ما روجته القناة 
الفرنسية من إدعاءات، معتبرًة أن ما مت تداوله 
من تصريحات ال تعدو كونها »أكاذيب حاقدة 
بيان  يف  الصينية  السفارة  وجاهلة«.وشددت 
لها، أمس األول الثالثاء،كرد على اإلشاعات 
التي روجتها قناة عمومية فرنسية، بأن احلكومة 
مساعدات  دائما  يتذكران  الصيني  والشعب 
تقتضي  املرحلة  أن  نفسه  البيان  اجلزائر.ويرى 
للجزائر  واملساعدة  الدعم  تقدمي  الصني  من 
أنه  إلى  السياق  هذا  يف  مشيرة  واجلزائريني، 

إطار  يف  للجزائر  أخرى  مساعدات  ستصل 
الدعم ملكافحة فيروس »كورونا«.

بوقادوم  صبري  اخلارجية  وزير  وكان 
سفير  املنقضي،  قد استدعى، الثالثاء 
الكاذبة  التصريحات  »إثر  على  باجلزائر  فرنسا 
والبغيضة والقذف الذي طال اجلزائر وسلطاتها 
تلفزيونية  لقناة  التابعة  البالطوهات  أحد  يف 
لوزارة  بيان  فرنسية«، حسبما جاء يف  عمومية 
الشؤون اخلارجية.           عّمـــــار قـــردود

عّمـــــار قـــردود 
عبد  اجلمهورية  رئيس  »وقع  البيان:  يف  وجاء 
 2020 أفريل   01 األربعاء  اليوم  تبون  املجيد 
)أمس(، على مرسوم رئاسي يقضي بالعفو لفائدة 
اإلجراءات  هذه  من  ويستفيد  محبوًسا.   5037
نهائيا  عليهم  احملكوم  احملبوسني  غير  األشخاص 
تبقى من عقوبتهم  ما  أو  تساوي عقوبتهم  الذين 
ما  أو  يساوي  الذين  وكذلك  أقل،  أو  شهرا   12

تبقى من عقوبتهم 18 شهرا أو أقل«.
كما نص املرسوم الرئاسي- حسب املصدر- على 
ما  كان  إذا  شهًرا   18 بـ  للعقوبة  جزئي  تخفيض 

تبقى من العقوبة يزيد عن 18 شهًرا ويساوي 20 
سنة على األقل«، مشيرا إلى أن مدة التخفيض 
شهرا   24 إلى  ترفع  للعقوبة  الكلي  أو  اجلزئي 
الذين  نهائيا  عليهم  احملكوم  احملبوسني  لفائدة 
تاريخ  عن  سنة   60 عن  سنهم  يزيد  أو  يساوي 
العفو  إجراءات  أن  البيان  املرسوم.وأوضح  إمضاء 
عليهم  حكمت  الذين  »األشخاص  تشمل  ال 

اجلهات القضائية العسكرية.
كما ُيستثنى من الستفادة منها األشخاص احملكوم 
عليهم يف قضايا ارتكاب جرائم اإلرهاب واخليانة 
والتجسس والتقتيل واملتاجرة باملخدرات والهروب 

وجنايات  وجنح  والتسميم،  األصول  وقتل 
الفعل املخل باحلياء مع أو بغير عنف على قاصر 
واإلغتصاب، وجرائم التبديد العمدي واختالس 
الفساد  جرائم  كل  وعموما  العامة،  األموال 
املتعلق   06-01 القانون  يف  عليها  املنصوص 
بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتبييض األموال 
املتعلقة  واملخالفات  والتهريب،  النقود  وتزوير 
وحركة  بالصرف  اخلاصني  والتنظيم  بالتشريع 

رؤوس األموال«.

عّمــار  قــردود

أكد وزير الصحة والسكان وإصالح 
املستشفيات، عبد الرحمن بن 

بوزيد، أمس األربعاء، أن تفشي وباء 
»كورونا« يف اجلزائر ال يعني فشل 

املنظومة الصحية يف البالد.وقال بن 
بوزيد خالل عرضه آخر مستجدات 

تطور وباء »كورونا« باملجلس 
الشعبي الوطني أن الوباء ينتقل 
بسرعة كبيرة، وهذا ما يجعله 

خطيرا، مؤكدا أن احلجر الصحي 
هو احلل األول للقضاء على كورونا«.

واعتبر بن بوزيد وباء »كورونا« أقل خطورة من 
يف  اجلزائر  أن  إلى  مشيرا  املوسمية،  األنفلونزا 
كورونا،  ملكافحة  الصينية  التجربة  إلى  حاجة 
أن  وقوتهم.وأضاف  يقظتهم  متتلك  ال  لكن 
الفيروس،  يف  التحكم  استطاعت  الصني 
بعد  واالصابات،  الوفيات  عدد  وتخفيض 

شهرين من تفشي »كورونا«.
وهو  بي  اتصَل  مشهور   رياضيٌّ 

برِع بـ40 مليون أورو ُمستعد للتَّ
وإصالح  والسكان  الصحة  وزير  كشف   و 
عن  بوزيد  بن  الرحمن  عبد  املستشفيات 
مشهورة  رياضية  جزائرية  شخصية  استعداد 
عاملًيا للتبرع مببلغ يصل إلى 40 مليون أورو، من 

أجل املساعدة يف مكافحة فيروس »كورونا«.
من جهة أخرى، أكد وزير الصحة أنه استقبل 
أن هذا األخير  بوناطيرو، مضيًفا  لوط  الدكتور 
»قال له إنه ميلك لقاحا ضد فيروس كورونا«.
وقال بن بوزيد إن بوناطيرو أخبره »بوجود أطباء 

أكدوا له جناعة اللقاح ضد كورونا«، مشيًرا إلى 
باستور  معهد  إلى  بالذهاب  بوناطيرو  »أمر  أنه 
ملعرفة  الدواء،  ملف  تقدمي  منه  طلب  حيث 
وأنه  خاصة  والكيميائية  الطبيعية  تركيبته 

جديد«.
وأضاف الوزير » قلت لبوناطيرو ال ميكننا جتربة 
وقوع  من  خوًفا  مباشرة  البشر  على  الدواء 
ثم  أوال  تركيبته  معرفة  يجب  مضاعفات، 
جتربته على احليوان، ملدة ال تقل عن 10 أيام 

حتى نرى آثاره اجلانبية«.
وأضاف الوزير«بعد جتربته على احليوان، يدرس 
ويقترح على أساتذة وعلماء الطب، ويف حال 
أشخاص  مجموعة  أو  شخص  يتبرع  جناحه، 
حيث  عليهم،  الدواء  لتجربة  املرضى  من 
يومية،  وحتاليل  دقيقة  طبية  ملراقبة  يخضعون 
على  جتربته  قبل  عليهم،  الدواء  تأثير  ملعرفة 
البقية«.وأشار بن بوزيد إلى أنه عاود االتصال 
أمس األول بالدكتور لوط بوناطيرو حول قبوله 
شروط جتربة اللقاح من عدمها إال أنه لم يلَق 

جتاوًبا.
و قال وزير الصحة إّن البعثة الصينية املتكونة 
من أطباء ومهنيني يف قطاع شبه الطبي تشرف 
على املتابعة الصحية ومعاجلة أزيد من 7 آالف 
رعية صيني باجلزائر.وأكد بن بوزيد أن البعثة 
الطبية الصينية ملا دخلت للجزائر جلبت معها 
مساعدات ممثلة يف اآلالف من الكمامات و10 
هذه  كل  أن  مؤكدا  صناعي،  تنفس  أجهزة 
الصحية  للمؤسسات  توجيهها  مت  املساعدات 
أن  الوزير  البليدة.ونفى  والية  مستوى  على 
على  تشرف  الصينية  الطبية  البعثة  تكون 

معاجلة أي مسؤولني جزائريني.

يف إطار إجراءات التوقي من تفشي وباء »كورونا«

ا  تبـون ُيصــدر عفــًوا رئاسيــً
لفائـدة 5037 محبـــوًسـا

وصف خطاب الرئيس بـ »الصريح«

ِميهاوي يدُعو الجزاِئرييَن لاللِتزاِم بالَحجر الصحي

متديد احلجر إلى 15 يوما أخرى
ـُد اتخـاَذ تدابـيَر لضمــاِن وفـــَرة المـــواِد الغذائـــية تّبـون يؤكِّ

معهد باستور طلب من بوناطيرو تقدمي ملف الدواء. . وزير الصحة:

حيِة في الَجزائر َتفِشي كورونا ال يعِني فشَل الَمنظومِة الصِّ

وقع رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، أمس األربعاء، مرسوًما رئاسًيا يقضي بالعفو 
لفائدة 5037 محبوًسا، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة اجلمهورية.

اجلزائر استدعت السفير الفرنسي

ُب  القـناَة  الِفرنسيـــة الّسفارُة الِصيـنية تكـذِّ



عمار  قردود 
و رغم إعالن احلكومة احلجر الصحي على 
املسؤولني  وإطالق  الوطن،  عبر  والية   11
البيوت  يف  للبقاء  ومتكررة  كثيرة  دعوات 
إال  العدوى،  وانتشار  من »كورونا«  توقيا 
الوطن  واليات  يف  الشوارع  من  العديد  أن 
الصحي  احلجر  بقرار  املعنية  تلك  وخاصة 
 19.00 من  بداية  التجوال  ومنع  واملنزلي 
مساًء وحتى 07.00 صباًحا، ما تزال تضج 
باجلزائريني الذين غّطوها بتجمعاتهم املثيرة 
الدهشة  ُيثير  ما  أكثر  ولعل  لالستغراب. 

مواطنو  هم   - واحد  آن  يف   - والصدمة 
ملدة  الكلي  باحلجر  املعنية   - البليدة  والية 
لــ«كورونا« يف  أيام باعتبارها أخطر بؤرة   10
البالد- حيث إن أصداء متواترة غير مطمئنة 
تأتينا من البليدة، فهناك استمرار يف خروج 
رغم  املعلنة  احلجر  حالة  وخرق  السكان 
حساسية الوضع هناك، فاملنطقة بؤرة للوباء. 

الناس  وعي  على  التعويل  أن  يبدو  و 
ال  إطالًقا،و  مجٍد  وانضباطهم بات غير 
احلجاج  سيف  إشهار  احلكومة  على  بد 

والردع  الصرامة  إال  تنفع  ال  لردعهم،حيث 
املعنية حتمل  الدولة  معهم وعلى مؤسسات 
االكتفاء  وعدم  الشأن،  هذا  يف  مسؤوليتها 
وباملقابل،  الوالية.  ومخارج  مداخل  بغلق 
على مواطني البليدة خاصة وبقية الواليات 
وال  جلل  األمر  أن  إدراك  عامة  اجلزائرية 
مزاح  أو  استهتار  أو  تهاون  أي  يحتمل 
وعنا  ويرفع عنهم  اهلل  يأذن  أن  إلى  سخيف 
من  لعدد  وفًقا  والبالء،  الوباء  هذا  جميعا 

نشطاء املجتمع املدني.

 عّمـــــــار  قــــردود 
والتشديد  املتخذة،  القرارات  كل  ومع 
التجمعات،  مبنع  خصوًصا  تنفيذها،  على 
أثارت  مسؤولة  غير  تصرفات  ظهرت  فقد 

استهجان اجلزائريني.
حظر  فرض  إلى  ناشطون  دعا  املقابل،  يف 
بأرواح  يستهني  من  كل  ومعاقبة  إجباري 
املواطنني.و  من  املتهورين  وخصوصا  الناس 
للحجر  خرق  من  يحدث  ما  اعتبروا 
كل  حلفيظة  مثيرا  املدن  بعض  يف  الصحي 
املواطنني  بحياة  استخفاف  فهو  اجلزائريني، 

وخرق لقرارات احلكومة الوقائية.
ومن النادر جًدا أن نشهد جزائريون ُيطالبون 
العمومية  السلطات  علني  وبشكل  صراحة 
مساوئها  من  بالرغم  الطوارئ  حالة  بفرض 
أن  األكيد  وتنقالتهم،و  حلرياتهم  وتقييدها 
البعض ال  لتيقنهم أن  املطالب جاءت  هذه 
ولهذا  بالقوة  إال  والقرارات  لألوامر  ميتثلون 
كان على الدولة أن تستعمل سلطة اإلكراه 

التي حتوزها وفقا لعقد اجتماعي.
القائم،  اجلزئي  احلجر  طبيعة  عن  ناهيك 
يف  اخلبير  قاسمي  رشيد  تساءل  فقد 

لــ«أخبار  تصريح  يف  االجتماع،  علم 
من  التجوال  حظر  »معنى  الوطن«،ما 
صباًحا؟  السابعة  ولغاية  مساًء  السابعة 
معظم  عادة  اجلزائريني،ألنه  يحمي  ال  هو 
األوقات  تلك  يف  بيوتهم  يلتزمون  املواطنني 
به  العمومية تقصد  السلطات  إذا كانت  إال 

اللصوص واملنحرفني..!«.
حي؟  من يقُف وراَء خرِق الَحجر الصِّ

واليات  عدة  يف  شعبية  أحياء  شهدت 
الطائشني  الشباب  جزائرية خروج عدد من 
الصحي،  للحجر  السلطات  فرض  رغم 
ندد  »كورونا«.و  فيروس  انتشار  من  للحد 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  نشطاء 
معتبرين  الصحية،  غير  التجمعات  بهذه 
قوات  أداء  على  التشويش  يف  تساهم  أنها 
األمن وتستنزف طاقتهم، حيث مت تسجيل 
خروق للحجر الصحي يف عدة أماكن خاصة 
يف الواليات الــ11 املعنية باحلجر اجلزئي.و 
مع  بصرامة  التعامل  إلى  األمن  قوات  دعوا 
األمن  يهددون  الذين  للقانون  املخالفني 

الصحي والقومي للبالد.

 - اآلن  - حتى  اجلزائريني  ميتثل جميع  لم 
وزارة  عن  الصادرة  الوقائّية  اإلرشادات  إلى 
الصحة  منّظمة  بتوصيات  عماًل  الصّحة 
اإلجراءات  »خرقوا«  وكثيرون  العاملّية. 
»كورونا«،  فيروس  من  الوقائية  والتدابير 
واالحتفاالت،  األعراس  إقامة  عدم  ومنها 
والتجّمعات  املكتّظة  األماكن  وتفادي 
حصل  اخلرق  واالحتكاك.  واالختالط 
عشرات  فيه  جتّمع  عام  مكان  من  أكثر  يف 
املواطنني، سواء من خالل حضور اجلنازات 

يف  جماعات  جماعات  فيها  واملشاركة 
واألكل  العزاء،  جلسات  حضور  أو  املقابر 
عن  ناهيك  واحد،  طبق  من  اجلماعي 
االختالط والتسامر وتبادل أطراف احلديث 
كوضع  السالمة  بإجراءات  االلتزام  دون 
الكمامات والقفازات وتطبيق إجراء التباعد 
بني  متر   1 مسافة  باحترام  االجتماعي، 
واملصافحة  التقبيل  وتفادي  كل شخصني، 
تقتضي  التي  املمارسات  من  وغيرها 
االحتكاك                 .عّمـــــــار قــــردود

اخلبير  حمو  بن  العزيز  عبد  األستاذ  أرجع 
تصريح  يف  االجتماعي،  النفس  علم  يف 
لــ«أخبار الوطن«، عدم االلتزام باإلرشادات 
الطبّية والوقائّية إلى أكثر من سبب، أبرزها 
وعدم  االجتماعية  واملسؤولّية  التنشئة 
مبدأ  وغياب  اآلخرين  لرأي  االكتراث 
احملاسبة،و قال إن »عددا من اجلزائريني نشأ 

يف بيئة متساهلة من دون عقاب«.
و أوضح بن حمو أنه طاملا أّن هؤالء املتهورين 
ضيق  من  يعاني  أحدًا  أمامهم  يَروا  لم 
لهم  قريب  أو  املرض  يسّببه  الذي  التنّفس 

فإّن تصنيف اخلطورة  أو عزيز عليهم مات، 
قال  منخفضًا،و  الزال  منهم  كثيرين  لدى 
اللوم  نلقي  عمن  البحث  عن  »فلنكّف 
بنسبة  ُتالم  الدولة  كانت  إذا  ألنه  عليه، 
الباقية  الـ70 يف املائة  30 يف املائة، فنسبة 
تقع على الشعب أو بعضه، وإذا لم يكترث 
حق  فبأّي  وحياتهم،  لصحتهم  اجلزائريون 
نفع  ال  اكتراثهم  عدم  على  اآلخرين  نلوم 
لم  إذا  طوارئ  حلالة  حتى  أو  عامة  لتعبئة 
نفسه«.                  حماية  مسؤولّية  الشعب  يتحمل 
عّمـــــــار قــــردود

أفاد رشيد قاسمي اخلبير يف علم االجتماع 
حسَّ  يفتقدون  اجلزائريني  »بعض  بأن 
الذي  والصحّية،  االجتماعّية  املسؤولّية 
اآلخرين  جتاه  املسؤولية  حتّمل  درجة  يحّدد 
وعدم االستهتار بصّحتهم، وبغيابه ال يبالي 
املنزل  مالزمة  وضرورة  باإلجراءات  الفرد 
حتى لو حمل بعض األعراض مثل السعال 
يتطلب  خطير  أمر  وهو  واحلمى،  والعطس 
إعادة النظر يف تنشئة الكثير من اجلزائريني، 

لدى  الصحي  الوعي  غياب  إلى  إضافة 
وال  املنازل  يغادرون  يجعلهم  ما  األفراد 

يحتاطون يف األماكن العام ».
يتحول  عندما  التهور  أن  قاسمي  اعتبر  و 
فإنه  شيء،  كل  من  سلبي  موقف  إلى 
العدمية  أشكال  من  شكاًل  لنفسه  يتخذ 
الوعي وهي يف حقيقتها مجرد  التي تدعي 
وعي زائف قد يعود بالسلب على أصحابها.             
عّمـــــــار قــــردود
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يوم  العزيز جراد،  األول، عبد  الوزير  أصدر 
بعض  رفض  بخصوص  تعليمة  األحد، 
أو  العالج  لوصفات  االمتثال  األشخاص 
من  الوقاية  إطار  يف  الصحي  احلجر  إلجراء 
التعليمة  وضعت  ومكافحته.و  كورونا  وباء 
الشخص  يرفض  »عندما  تسخير  إجراء 
فيروس  كورونا  بوباء  إصابته  يف  املشتبه 
االمتثال  به،  املصاب  أو  )كوفيد19-( 
أو  الكشف  أو  الطبي  العالج  لوصفات 
يقطع  عندما  أو  الصحي،  احلجر  إلجراء 
احلجر  مكان  يغادر  أو  عالجه  الشخص 

الصحي مهما كانت طبيعته«.

مصالح  على  »يتعني  الوضع،  هذا  أمام  و 
املعنية  الصحية  املؤسسة  أو  املختصة  األمن 
أن ُتشعر فورا والي الوالية أو رئيس املجلس 
وأن  إقليميا،  املختصني  البلدي  الشعبي 
هاتني  من  تسخيرة  الصفة  بهذه  تطلب 
السلطتني«، حسب ما جاء يف تعليمة الوزير 
األول، التي تشير إلى أنه »يجب أن يكون 
طلب التسخيرة مرفًقا بشهادة طبية أو بتقرير 
طبي يعدهما الطبيب املعالج طبقا للقانون«.

و يف حالة صدور التسخيرة يف حق الشخص 
فيروس  كورونا  بوباء  إصابته  يف  املشتبه 
يكون  »فإنه  به،  املصاب  أو  )كوفيد19-( 

معرضا  أصبح  قد  بأنه  علم  على  بذلك 
لعقوبة احلبس من شهرين إلى ستة أشهر، 
إلى  دج   20.000 من  تتراوح  وغرامة 
100.000 دج طبقا للمادة 187 من األمر 
 1966 جوان   08 يف  املؤرخ   66-156 رقم 

املتضمن قانون العقوبات«.
وخُلصت التعليمة، يف األخير، إلى التأكيد 
استثنائي  إجراء  هي  التسخيرة  »هذه  أن 
املواطنني  صحة  على  احلفاظ  إلى  يهدف 
والنظام العام«، مبرزة أن هذا التدبير سيكون 
»آخر ما يلجأ إليه بعد فشل إقناع الشخص 
املعني«.               عّمـــــــار قــــردود

يصر بعض الشباب على ممارسة حماقاتهم 
ومثير  صاخب  بشكل  والغناء  كالرقص 
لالستياء، حيث يلتقون يف أماكن معزولة، 
حياتهم  مزاولة  على  آخرون  يصر  فيما 
القدم،  كرة  لعب  إلى  تصل  التي  العادية 
غير آبهني بخطورة ما يفعلون يف ظل انتشار 
اآلخر  البعض  يتجول  فيما  »كورونا«،  وباء 
ويعطسون  ويسعلون  واألحياء  الشوارع  يف 
املسنات  وجوه  يف  خاصة  املارة،  وجوه  يف 

واملسنني لتخويفهم بنقل العدوى إليهم.
ويبتكر جزائريون آخرون أي طريقة من أجل 
يف  بالبقاء  الرسمية  التوجيهات  مخالفة 
والغريب  الصحي،  احلجر  واحترام  البيوت 

أنهم يكونون يف املنازل طيلة ساعات النهار، 
ويسارعون مساء وحتديًدا مع بداية احلجر يف 
الواليات املعنية عند الساعة 19.00 مساًء 
للخروج إلى الشوارع، ويا ليت األمر اقتصر 
ويصرخون  يتجمعون  جتدهم  بل  ذلك  على 
أو وعي،  دون خوف  بينهم  فيما  ويحتكون 
زيادة  يف  يفعلون  ما  بخطورة  مكترثني  غير 
الناجم  »كوفيد19-«  مرض  تفشي  سرعة 
»كورونا« املستجد،  بفيروس  اإلصابة  عن 
الذي ظهر يف الصني أول مرة نهاية 2019.

و رغم قيام السلطات احمللية يف بعض أماكن 
انتشار هؤالء الشباب بفرض إجراءات أكثر 
قاوموا  »املتمرد«  الشباب  أن  إال  صرامة، 

رجال الشرطة والدرك الوطني، بشكل يثير 
املخاوف، على غرار ما حدث بقسنطينة.

بل  الطائشة،  املمارسات  هذه  على  تعليًقا 
بن  العزيز  عبد  قال  والالمسؤولة،  واملتهورة 
االجتماعي،  النفس  علم  يف  اخلبير  حمو 
أنهم  يظنون  وأمثالهم  الشباب  هؤالء  إن 
أبطال عندما يخالفون القوانني والتعليمات، 
من  مجموعة  إال  ليسوا  احلقيقة  يف  لكنهم 
يشكلون  مايجعلهم  والتافهني،  املغفلني 
وهم  اآلخرين  وعلى  أنفسهم  على  تهديًدا 
مرضى نفسًيا وإذا لم يقِض عليهم »كورونا« 

سيقضي عليهم تهورهم.
عّمـــــــار قــــردود

ل  تهديدا لحياتهم وحياة غيرهم رغم أّن سلوكهم  يشكِّ

ُمتهِورون يَتخذون من خرِق الَحجـِر 
حي متعًة وكســًرا للروتيـن! الصِّ

عندما أقّرت الحكومة جملة من 
اإلجراءات الوقائية لمواجهة تفشي 

فيروس »كورونا«، كانت تعلم مسبًقا 
أن الدولة وحدها ال يمكن أن تقوم 
بذلك، إذا لم يرافقها تجاوب شعبي 

ووعي بالمسؤولية من قبل المواطنين. 
فرغم الكم الهائل من االنتقادات الحادة 
والالذعة التي تفنن الجزائريون في 
توجيهها إلى الحكومة، التي قصرت 
- في اعتقادهم - في احتواء الوباء 
وتطويقه قبل انتشاره وتفشيه، إال 

أن بعض الجزائريين لم يمتثلوا ألوامر 
الحكومة وقراراتها االحترازية وضربوا 
بها ُعرض الحائط، غير ُمبالين بخطورة 
تصرفاتهم الطائشة وسلوكهم المتهورة.

تفاديا النتشارالوباء
عقوبــاٌت تقـــِضي بَسجــــِن كــــلِّ رافـــٍض للَحجـــر الّصحــــي

وجدوا يف خرق القوانني فرصة للظهور
رقـاِت يُجولـوَن ويسعلـُون فـي وجــوِه الَمــارة! ُمستهِتـــرون فـي الطُّ

جزائريـــــوَن ُيطالبـــون بإعـــــالِن
ا للحمايـــِة! ـــواِرئ طلبـً  حالــة الطَّ

ُمواطنون يقيمـوَن األعـراَس ويحُضـروَن الجنائــز!

عبد العزيز بن حمو اخلبير يف علم النفس االجتماعي:
حـي نِشئة وغياُب الُمحاسبِة سبـُب خـرِق الَحجـر الصِّ التَّ

رشيد قاسمي اخلبير يف علم االجتماع:
ّد مــن  إعـادة الّنظــــِر فـــي الَوعــــي ال بــُ

حـــي  لــــدى   الَجزاِئـــرييــــن   الصِّ

على الرغم من التدابير المشددة التي اتخذتها الحكومة لمكافحة تفشي فيروس 
»كورونا« المستجد، إال أن أرقام اإلصابات والوفيات مازالت تتزايد يوًما بعد يوم.و 
تضمنت تلك التدابير الحجر الصحي وتقييد حركة الناس، والتركيز على عدم االختالط 

واتخاذ التباعد االجتماعي وسيلة للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.
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3 سنوات سجنا في حق بوضياف وزعالن

الحكـم علـى عبـد الغانـي هامـل
 بـــ 15 سنــة حبًســا نافــًذا

عّمــــــار  قـــردود
باجلزائر  أمحمد  سيدي  محكمة  أصدرت 
املدير  بسجن  يقضي  حكما  العاصمة 
الغني  عبد  الوطني  لألمن  األسبق  العام 
غرامة  ودفعه  نافًذا،  حبًسا  سنة   15 هامل 
قيمتها 8 ماليني دينار جزائري، وهذا عن 
تبييض  املشروع،  غير  والثراء  الفساد  تهم 
على  واحلصول  النفوذ  األموال، استغالل 
مشروعة املوجهة  غير  بطرق  عقارية  أوعية 

ضده هو وعدد من أفراد عائلته.
كما مت احلكم على أميار هامل بـ10 سنوات 
سجنا نافذا، ومراد هامل 8 سنوات سجنا 
لشفيق  نافذا  سجنا  سنوات  و7  نافذا، 
لشهيناز  نافذا  سجنا  سنوات  هامل، و3 
الغني  عبد  لزوجة  نافذتان  وسنتان  هامل 

هامل.
احملكمة  فحكمت  العائلة،  خارج  من  أما 
رحاميية  حملمد  نافذا  سجنا  سنوات   3 بـ 

بوضياف،  املالك  لعبد  نافذة  سنوات  و3 
و3  غالي  ملوسى  نافذا  سجنا  سنوات  و5 
سنوات  و3  صبان،  لنب  نافذة  سنوات 
سجنا نافذا لعبد الغني زعالن. و5 سنوات 
وسنتان  بالي  علي  حق  يف  نافذا  سجنا 
لعبد  النفاذ  موقوفة  وسنتان  بوعمران  لعلي 
شنني  ناصر  استفاد  فيما  خلدون،  الرحيم 

من البراءة.

 غادر، أمس األربعاء، 190 مسافرًا جزائريًا 
الذي  الصحي،  احلجر  تونس  من  قدموا 
طبق عليهم بفندقي »العلمي« و«التبجاني« 
احملددة  الفترة  انقضاء  بعد  الوادي،  بوالية 
الوقائية  اإلجراءات  إطار  يف  يوما،  بـ14 

لتفادي انتشار فيروس كورونا.
دخلوا  املعنيون  الوالية،  مصالح   وبحسب 

إغالق  تونس  قرار  عقب  الوطني  التراب 
الطالب  احلدودية  البوابة  عبر  حدودها 
العربي جتنبًا النتشار الوباء، وينتمي هؤالء 
إليزي، غرداية،  املسافرين لواليات ورقلة، 

واألغواط، والوادي.
 و أضافت املصالح ذاتها أن املسافرين قضوا 
الفندقيتني  املؤسستني  يف  يومًا   14 مدة 

اخلاص، خضعوا خاللها  للقطاع  التابعتني 
ملراقبة طبية خاصة، لم تسجل خاللها أية 

أعراض إصابة بفيروس كورونا.
أخر  مسافرًا   40 يغادر  أن  املرتقب    ومن 
مطلع  »سوف«  بفندق  الصحي،  احلجر 
األسبوع املقبل.                  رشيد شويخ

يف  سطيف،  والية  أمن  مصالح  حجزت 
املواد  من  530قنطارا  متفرقتني،  عمليتني 
طريق  عن  للبيع  موجهة  كانت  الغذائية 
املضاربة، إلى جانب 140 قنطارا من املواد 

املخصصة لتغذية األنعام والدواجن.
وأوضح بيان صدر يوم أمس عن مصالح أمن 
ورود  بعد  متت  األولى  العملية  بأن  سطيف 
أزال  عني  دائرة  أمن  عناصر  إلى  معلومات 
شخص  بتورط  تفيد  سطيف،  والية  بأمن 
يف تخزين مادة السميد ومشتقاته من أجل 
توجيهها للمضاربة. وعلى إثرهذه املعلومات 
باشرت مصالح الشرطة أبحاثها التي مكنت 
تخزينه هذه  ومكان  املعني  هوية  من حتديد 
هامة  كميات  حجز  جرى  حيث  املادة، 
فاقت  والتي  ومشتقاته  السميد  مادة  من 
غذاء  من  قنطارا  و140  قنطارا   430 الـ 
األنعام والدواجن والتي كانت موجهة للبيع 

باملضاربة.
املصلحة  عناصر  بها  قامت  الثانية  العملية 
والية  بأمن  العمومي  لألمن  الوالئية 
رقابية  دوريات  إثر  جاءت  والتي  سطيف، 
توقيف  مت  حيث  املدينة،  أحياء  بأحد  متت 

للمراقبة  وإخضاعها  البضائع  لنقل  شاحنة 
معتبرة  بكمية  محملة  أنها  لتبني  األمنية، 
املواد  من  من 100 قنطار  بأزيد  قدرت 
حيازة  دون  واالستهالكية،  الغذائية 
حتى  أو  مصدرها  تثبت  فواتيَر  صاحبها 
وجهتها، مع عدم حيازته سجال جتاريا يتيح 

له ممارسة أي نشاط جتاري.
 بعد استكمال جميع اإلجراءات القانونية 
املعمول بها، أعدت الضبطية القضائية ملفا 
جزائيا ضد املشتبه فيهم، قدمو مبوجبه أمام 

النيابة املختصة إقليميا.
ق.م

شهدت مختلف محطات البنزين على مستوى والية اجلزائر العاصمة 
إقبااًل كبيًرا ألصحاب املركبات، ما شكل طوابيرا طويلة تسببت يف 
غلق عدة طرقات وشّلل شبه كلي حلركة النقل.وتداول رواد مواقع 
التواصل االجتماعي، أمس، صوًرا وفيديوهات لطوابير من املركبات 

املختلفة يف محطات الوقود احتراًزا من غلقها.
توزيع  الوطن« ألبرز محطات  »أخبار  بها  قامت  ميدانية  و يف جولة 
مبداخل  موجودة  السيارات  من  قوافل  كانت  بالعاصمة  الوقود 
احملطات، ما أحدث ضغطا كبيرا بها. وبعد االستفسار، أبدى عدد 
مثلما  البنزين  محطات  غلق  من  تخوفهم  السيارات  أصحاب  من 
احلجر  إعالن  على  السلطات  إقدام  ورمبا  البليدة،  والية  يف  حدث 
الصحي الكلي هو ما أثار الرعب يف نفوس أصحاب السيارات من 
املواطنني وجعلهم يقبلون بكثافة عن تزويد مركباتهم بكميات كافية 

من الوقود حتسًبا ألي طارئ.
يحدث هذا بالرغم من أن شركة »نفطال« أشارت عند بداية أزمة 
»كورونا« إلى أن محطاتها ستبقى مفتوحة وأن الوقود متوفر، وجددت 
البنزين  محطات  غلق  خبر  وتفنيدها  ذلك  على  أمس  تأكيدها 
وزارة  نفت  أكثر.كما  ليس  إشاعة  مجرد  واعتبارها  املواطنني،  أمام 
بغلق  قرار  أي  األربعاء، إصدارها  أمس  يوم  جهتها،  من  التجارة، 

محطات الوقود كإجراء احترازي لتفادي انتشار فيروس »كورونا«.
 وزارة التجارة تنفي قرارها غلَق محطات الوقود

الوقود  محطات  بغلق  يقضي  قرار  أي  إصدارها  التجارة  وزارة   نفت 
كإجراء احترازي لتفادي انتشار فيروس »كورونا«.وأوضحت الوزارة، 
قاطعا  نفيا  التجارة  وزارة  األربعاء:«تنفي  أمس  أصدرته  بيان  يف 
الوقود،  محطات  بغلق  يقضي  مصاحلها  عن  صادر  قرار  أي  صدور 

الذي تتداوله بعض اجلهات على منصات التواصل االجتماعي«.
 نفطال: محطات البنزين ستبقى مفتوحة وقرار غلقها إشاعة

أمس  نوري،  مصطفى  نفطال،  بشركة  التسويق  فرع  مدير  فّند 

األربعاء، إشاعة غلق محطات البنزين أمام املواطنني.وأكد نوري، 
إغالق  حول  يروج  ما  أن  الوطنية،  اإلعالم  لـوسائل  تصريح  يف 

محطات البنزين مجرد إشاعات أطلقها أشخاص يريدون التهويل.
مفتوحة،  تبقى  الواليات  كل  عبر  البنزين  »محطات  نوري:  وقال 
أن  موضًحا  أنواعها«،  بكافة  متوفرة  البنزين  من  الالزمة  والكميات 
الواليات  وال يف  العاصمة  اجلزائر  تغلق ال يف  لن  البنزين  محطات 
األخرى.وأكد نوري أن مخازن نفطال من الوقود مملوءة مابني 70 إلى 
80 باملائة، وقدرة التخزين تصل إلى 15 يوما مع التجديد اليومي. 

وزارة الطاقة تنفي غلق محطات الوقود
ما  الوقود  واملناجم، أمس، اشاعة غلق محطات  الطاقة  وزارة  نفت 
بيان  بالعاصمة.أشار  احملطات  كافة  أمام  طوابير ضخمة  يف  تسبب 
الوزارة أن محطات بيع الوقود تبقى مفتوحة كل أيام األسبوع و24 
أن  وأضاف  الوطني،  املستوى  على  وهذا  ساعة،   24 على  ساعة 
للرد حتى على احلجم  الكافية  بالكمية  البترولية متوفرة  املنتوجات 
أن  مؤكدة  الوقود  مخزون  عن  أرقاًما  الوزارة  للطلب.وقدمت  الكبير 
امتالء مراكز التخزين بلغ 70 باملائة يف حني كان 60 باملائة يف بداية 

اجراءات احلجر.
عّمـــــار قـــردود

يعيشها  التي  والقلق  ووسط حالة االستياء 
عن  اجلزائرية  السلطات  تعلن  لم  هؤالء، 
بإعالن  مكتفية  الفعلي إلجالئهم،  املوعد 
من  ابتداء  جديدة  إجالء  رحالت  برمجة 
يوم اجلمعة املقبل، لكن هذا اخلبر لم يلق 
ترحيبا لدى هذه الفئة، خاصة أن عددهم 
ال يتجاوز 100 شخص على أقصى تقدير، 
تركيا  يف  العالقني  عدد  وصل  حني  يف 
الرحالت  وتلك  اآلالف.  إلى  واإلمارات 
األعداد  أولوية  حسب  مبرمجة  ستكون 

بالتأكيد. 
الرسمية،  املصادر  من  األخبار  غياب  ومع 
مضطرين  أنفسهم  العالقون  هؤالء  وجد 
مختلف  من  واإلشاعات  األخبار  لتلقي 
اجلهات على رأسها الفيسبوك، مما خلق جوا 
من القلق واالرتباك خصوصا لدى املغّرمني 
من  خوفا  معظمهم  أبدى  حني  يف  منهم. 
مطار  يف  العالقني  سيناريو  معهم  يتكرر  أن 
ملناوشات  األمر  تطور  بعدما  تركيا،السيما 
واجالئهم  التركية،  الشرطة  مع  ومشادات 
املطار  يف  املبيت  من  اسبوع  من  اكثر  بعد 
احلراسة  مشددة  جامعية  إقامات  نحو 

وظروف معيشية أقل من املتوسط.
ويضيف بعض العالقني يف قطر أن أسوء ما 
تأشيراتهم،  صالحية  انتهاء  هو  يواجههم 
مالية  غرامات  يف  فورا  الدخول  وبالتالي 
سنتيم  املليون  تقارب  باهظة  مببالغ  يومية 
لليوم الواحد.فيما يستغل أصحاب املصالح 
األوضاع لعرض متديدات مببالغ تتراوح بني 
300 و600 ريال قطري شهريا، ما يقارب 
ظل  ويف  دج.   30000 الى  دج   15000
هؤالء،  يعيشها  التي  املزية  األوضاع  هذه 
ناشدوا السلطات اجلزائرية املسؤولة لتسريع 
معتبرا  عددا  وأن  خاصة  إجالئهم  عملية 
والهبات  املساعدات  على  يعيشون  منهم 
واجلمعيات  احملسنني  من  تصلهم  التي 
اخليرية القطرية، مؤكدين على أن حالهم ال 
يحتمل التأخير أكثر، خاصة وأن األوضاع 
تتأزم كل يوم أكثر، وال أحد يستطيع اجلزم 
بالفايروس  اإلصابة  حاالت  وأن  بشيء. 
مما  يوم.  كل  كبيرا  ارتفاعا  تسجل  بقطر 
يجعلهم ضمن دائرة اخلطر ومهددين بحمل 

الفايروس ونقله إلى اجلزائر.
مراَسلة خاصة

دعت حركة النهضة إلى »إظهار وإبراز كل 
الشعب  أبناء  بني  والتآزر  التضامن  أشكال 
احلنيف«،  ديننا  مببادئ  عمال  اجلزائري، 
واالحتكار  املضاربة  محاربة  على  وشددت 
وكل ما من شأنه اإلضرار بالوطن واملواطن.
أمس  أصدرته  بيان  يف  احلركة  أفادت  و 
يزيد  العام  أمينها  توقيع  وحمل  األربعاء، 
بلدان  »وباقي  متر  اجلزائر  بأن  عائشة،  بن 
العالم بأزمة وبائية، لم ير العالم مثيال لها 
واملكان. حيث صار  الزمان  تقارب  يف ظل 
العالم قرية صغيرة، تفشت فيه بسبب تلك 
العدوى بسرعة فائقة، وعجز اإلنسان عن 
من  إليه  توصل  مما  الرغم  على  مواجهتها 

تكنولوجيا متطورة، ومخابر مجهزة بأحدث 
الوسائل والتجهيزات«.

اجلديدة  الضغوط  حتدي  أن  أضافت«إال  و 
لم  الصحية  الرعاية  أنظمة  تواجهها  التي 
موجهة  اجلائحة«،  هذه  مواجهة  على  تقو 
باألسباب  باألخذ  الوطن  ألبناء  دعوات 
السالمة  بقواعد  بااللتزام  ممثلة  الوقائية، 
يف  باملكوث  العدوى  انتقال  لتفادي 
حفاظا  باآلخرين  االحتكاك  وعدم  البيوت 
بالدعاء  هلل  والتضرع  اجلميع،  صحة  على 
بالطاعات عسى أن يرفع عنا  إليه  والتقرب 
هذا الوباء.                    عّمـــار قـــردود

كانت موجهة للمضاربة فيها
حجــــز 530 قنطـارا مـن المــواد  الغذائـــية بسطيــــف

نفطال تقول إن قرار غلقها إشاعة 

علــى محطــات بيــع الوقـــودتوافـــد مكثـّف ألصحاب المركبات 

الوادي 
190 مسافـــــرًا يغــــــادرون الحجــــــر الصحـــــي

شددت على محاربة املضاربة واالحتكار وكل ما يضر الوطن واملواطن
حركـــة النهــــضة  تدعــو أبنـــاء الشعــــب الجزائـــري

 إلــــى  التحّلــــي  بالتضامــــن و التــــآزر 

عقب تأزم وضعهم
الجزائريــــون  العالقــون فـــي  قـــــطر 

يطالبــــون السلطــــات  بإجالئهــــم    عاجـــــــال
بعد مرور أكثر من أسبوعين على غلق الجزائر مجالها الجوي أمام عدد من 

الوجهات الخليجية، ما يزال العشرات من المواطنين الجزائريين الزوار والسواح 
عالقين هناك. بعضهم دون مأوى والبعض اآلخر دون مصاريف أو أكل حتى.



عني  دائرة  ألمن  الشرطة  قوات  جنحت 
اخلارجي  احلضري  األمن  مع  بالتنسيق  الباردة 
تفكيك  يف  التجارة،  ومديرية  عمار  سيدي 
ورشة سرية لصناعة مواد التنظيف بطريقة غير 

شرعية. 

 العملية اسفرت عن حجز 17 برميل بسعة 
واملالبس،  األواني  غسيل  سائل  من  لتر   160
ماء جافيل بسعة 900 لتر صانيبون بسعة 300 
لتر، معطر بسعة 30لتر، 230 كيس من امللح، 
153 برميل فارغ مهيأ، 03 براميل بسعة 240 

لتر، بها سائل صابون وسائل غسيل املالبس، 
بها  جاك  نوع  من  شاحنة  السوائل،  خلط  آلة 
القانونية  اإلجراءات  كافة  إتخاذ  مع  صهاريج، 
 38 العمر  البالغ من  املخالف،  الالزمة يف حق 
سنة.                                      ف.سليم

ف  سليم

•   254 معتربا يغادرون الحجر 
الصحي بعنابة 

للحجـر  خضعـوا  مغترب   254 غـادر 
وفنـدق  بسرايدي،  املنتـزه  بفندق  الصحي 
مبركب  املبيت  ووحـدة  بعنابة،  الريــم 
والرياضـة،  الشباب  التابعة ملديرية  الطاباكـوب 
 14 وقضائـهم  تونس  من  عودتهـم  بعد  وذلك 
يومـا يف احلجر دون أن تظهر عليـهم أية أعراض.

و أكـدت مصادر أن العمليـة شملـت 52 
والية  من  و202  الطارف،  والية  من  شخص 
عنابـة ومواطنيـن من واليات أخرى على غـرار 

العاصمة، غرداية، وقسنطينة.
تسخيرها  مت  املذكورة  الفنادق  وكانت 
يف  تونس  من  العائدين  املواطنني  الستقبال 

منتصف الشهر الفارط اين مت إخضاعهم للحجر 
لوالية  الصحة  مديرية  اشراف  حتت  الصحي 
متخصصني  اطباء  ومبرافقة  األزمة  وخلية  عنابة 
عدم  ثبوت  قبل  ونفسانيني  االوبئة  علم  يف 
تواجدهم  فترة  خالل  كورونا  بفيروس  اصابتهم 
على األراضي التونسية. وحسب مصادرنا فان 
مديرية الصحة سخرت حافالت لنقلهم الى مقر 
األخرى  وللواليات  والطارف  بعنابة  سكناهم 

كقسنطينة والعاصمة.
•  300 مسافر يغادرون مراكز الحجر 

الصحي بالطارف
عائد  جزائري  مسافر   300 من  أكثر  غادر 
من تونس مراكز احلجر الصحي املخصصة لهم 
الطارف،عقب  بوالية  فنادق  على مستوى عدة 
التي  للفحوصات والتحاليل املخبرية  خضوعهم 

أثبتت عدم إصابتهم بفيروس كورونا املستجد.

املسافرين  بزيارة  الطارف  والي  قام  و 
مستوى  على  املقيمني  تونس  من  العائدين 
الفنادق بكال من القالة وبوثلجة، عشية انقضاء 
فترة احلجر الصحي احملددة بـ 15 يوما، وعددهم 

302 مسافرًا لإلطمئنان على صحتهم.
لضرورة  املواطنني  الصحة  مديرية  ودعت 
توخي احلذر وااللتزام بقواعد احلماية وإجراءات 
احلجرالصحي، تفاديًا النتشار الفيروس بحسب 

بيان للهيئة ذاتها.
عددًا  »املديرية سجلت  ان  البيان  وأضاف 
إصابتها  املخبرية  التحاليل  أثبتت  احلاالت  من 
بفيروس كورونا »، موضحة أنها » ليست مخولة 
من  األمر  ألن  احلاالت،  وأسماء  أماكن  بذكر 
وهناك  الوباء،  لرصد  الوطنية  اللجنة  صالحية 
قرار ومرسوم وزاري يشير الى ذلك وقد مت نشره 

سابقًا » يضيف البيان ذاته.

البروفيسور  عنابة  جامعة  رئيس  أكد 
عنابة  جامعة  جاهزية  أمس   « مانع  »محمد 
أيام،  للطلبة منذ عدة  الدروس عن بعد  لتقدمي 
على  حاليا  للجامعة  الرقمية  األرضية  تتوفر  إذ 
اجلامعية  السنة  استمرار  لضمان  درس   3179
رغم الظروف الراهنة التي متر بها البالد بتفشي 

فيروس كورونا. 
والعملية حسب مدير جامعة باجي مختار 
متواصلة بفضل مجهودات األساتذة واإلداريني 
إال  الطالب  على  ما  بأنه  وأضاف  والتقنيني، 
ودون  شاء،  متى  الدروس  هذه  من  اإلستفادة 
إستمرارية  يضمن  مبا  والزمان،  املكان  شرط 

اجلائحة.  هذه  ظل  يف  احلالية  اجلامعية  السنة 
كما اكد » محمد مانع » نعمل على توفير تقنية 
ثانية تسمح لألستاذ والطالب التفاعل عن بعد 

وسنعلن عن ذلك يف القريب العاجل. 
ف سليم

وكذا  املواطن  ومسايرة  مرافقة  إطار  يف 
اإلستراجتية  لتجسيد  العمومية  السلطات 
سخر  كورونا  وباء  انتشار  ملكافحة  الوطنية 
امن والية الطارف حوالي 2600 شرطي من 
من  الوالية  التابع ألمن  الطبي  الطاقم  بينهم 
وجميع  نفسانيني  وأخصائيني  بياطرة  أطباء 
 123 يقارب  ما  أجنز  أين  املادية  اإلمكانيات 
عملية حتسيس لفائدة مختلف شرائح املجتمع 
 14 كورنا  وباء  انتشار  من  الوقاية  حول سبل 

عملية تعقيم وتطهير باستعمال مضخة املياه 
دوائر  جميع  شملت  النظام  حفظ  لوحدات 
عملية   23 يف  شاركت  كما  الطارف  والية 
مختلف  طرف  من  منظمة  وتعقيم  تطهير 
عملية   16 تنظيم  مع  الطارف  والية  مديرات 
تعتبر  التي  الفوضوي  واألسواق  التجار  إزالة 
املواطنني  بني  الوباء  انتشار  يف  سوداء  نقاط 
كما مت إجناز 25 خرجة ميدانية ملراقبة احملالت 
خاصة  قضية   19 عاجلت  ما  يف  التجارية 

يف  املضاربة  بعمليات  الصلة  ذات  بقضايا 
بغلق  اخلاصة  التنظيمات  ومخالفة  السلع 
 06 امنيا  رافقت  فيما  التجارية  احملالت 
عمليات إجالء ملواطنني العائدين من احلدود 
عبر  هاتفية  مكاملة   655 وتلقت  التونسية 
تقدمي  و17 بخصوص   1548 االرقام اخلضراء 
توجيهات وارشادات للمواطنني حول مواضيع 

ذات صلة فيروس كورونا.
ف سليم

واملوارد  البحري  الصيد  مديرية  أعلنت 
خلية  تشكيل  عن  جيجل،  لوالية  الصيدية 
واالقتصادية  االجتماعية  اآلثار  لتدارك  متابعة 
قطاع  يف  املتخذة  الوقائية  التدابير  عن  الناجمة 
الصيد البحري للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت ذات املديرية أن اخللية ستتكون من 
املسؤولة األولى على رأس القطاع بالوالية، مدير 
رئيس  املائيات،  وتربية  البحري  الصيد  غرفة 
غرفة الصيد البحري، وكذا رئيس جلنة الشؤون 

االجتماعية على مستوى ذات الغرفة.
من  التنسيق  مهمة  اللجنة   وستتولهذه 
املتضررين  بالبحارة  التكفل  آليات  ضبط  أجل 
من قرار والي الوالية، املتعلق بالتوقيف املؤقت 
دخول  وكذا  والنزهة،  الترفيهي  الصيد  لنشاط 

بالصيد  اخلاصة  اجلديدة  والسفن  القوارب 
البحري والقادمة من واليات أخرى.

أيضا  احملسنني  ذاتها،  الهيئة  دعت  كما   
للمشاركة يف الهيئة التضامنية لدعم هذه الفئة 

من خالل االتصال مبصالح املديريات املعنية.
اجلدير بالذكر أن العديد من هؤالء البحارة 
يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق وحيد 
لهم مما يعني أنهم سيحالون على البطالة املؤقتة 
ما  وهو  القرار،  هذا  مفعول  سريان  مدة  طيلة 
صفوف  لتوحيد  نداء  يوجه  بعضهم  جعل 
خاصة  لوضعيتهم  سريع  حل  إليجاد  البحارة 

وأن شهر رمضان الكرمي على األبواب.
ب. زهرة

قافلة  امس  يوم  قسنطينة  والية  خصصت 
من  طن   50 البليدة، ضمت  لسكان  تضامنية 
مختلف املواد الغذائية ومواد التعقيم، منها 20 
طن من مادة السميد والعجائن وأيضا 20 طن 
من املواد الغذائية واملياه املعدنية وكذا 10 اطنان 
الورقية  واملناديل  والتنظيف  التعقيم  مواد  من 
املعمقة مت نقلها ضمن 6 شاحنات انطلقت يوم 
البليدة حسب  والية  باجتاه  قسنطينة  امس من 

ما صرح ب مدير التجارة بوالية قسنطينة. وقد
االمني  السيد  القافلة  إشارةانطالق  أعطى 
والصناعة  التجارة  ومديري  للوالية  العام 
احملليني  االقتصاديني  بحضوراملتعاملني 
الذين  املساعدات  هذه  فيتقدمي  املساهمني 
العموميةيف  السلطات  مجهودات  لدعم  جتندوا 

مجابهةانتشار وباءكوفيد 19. 
خديجة بن دالي

 21 يقارب  ما  قسنطينة  والية  خصصت 
شاحنة مزودة مبختلف أجهزة التنظيف والتعقيم 
خصوصا  قسنطينة  والية  محيط  لتنظيف 
لبلدية  التابعة  العشر  واملندوبيات  املدينة  وسط 
الشركات  إحدى  خصصت  حيث  قسنطينة، 
مزودة  شاحنة   17 والتعقيم  بالتنظيف  اخلاصة 

مبختلف املواد املعقمة من مادتي الكلور واجلافيل 
ملؤسسات  تابعة  شاحنات   4 إليها  يضاف 
احمللية  السلطات  استغلت  وقد  هذا  عمومية. 
أجل  من  الثالث  يومه  يف  الصحي  احلجر  فترة 

تنفيذ العملية.
خديجة بن دالي

واد  ببلدّية  خرازة  حي  مواطني  يتخوف 
بسبب  بيئية حقيقية  كارثة  وقوع  من  العنب، 
تراكم  نتيجة  للقمامة،  العشوائي  االنتشار 
البلدية  ملصالح  الكلي  الغياب  بسبب  القمامة 
االتهام  اصابع  السكان  لها  يوجهون  التي 
أبدى  حيث  تعبيىرهم  حد  على  بالتقصير 
إليها احلي  آل  التي  للحالة  امتعاضهم  السكان 
تعيشها  التي  الراهنة  األوضاع  ظل  يف  خاصة 
البالد بتفشي فيروس كورونا، منددين يف نفس 
الوقت بسياسة الالمباالة التي تنتهجها مصالح 
ملصاحلها،  كلي  لغياب  العنب،  واد  بلدية 
الوالئية،  السلطات  تعليمات  من  بالرغم 
دورية  بصفة  نظافة  بحمالت  القيام  بضرورة 

عبر  السكانية،  والتجمعات  األحياء  مبختلف 
مدعمة  البلدية  أن  خاصة   ،12 الـ  البلديات 
بكافة اإلمكانيات املادية من شاحنات النظافة 
واحلاويات، إضافة إلى دعم البشري من عمال 
يوم  يوما بعد  الوضع سوءا  يزداد  النظافة حيث 
وانبعاث  القاذورات  انتشار  احلي  يشهد  حيث 
الروائح الكريهة. كما طلب مواطنو حي خرازة 
واد  لبلدية  البلدي  الشعبي  املجلس  من رئيس 
العنب بالنيابة بضرورة وضع الكثافة السكانية 
البلدية  اولويات  بها حي خرازة يف  يتميز  التي 

خاصة يف جانب النظافة والبيئة واحمليط.
ف سليم

من  بقاملة  تاملوكة  بلدية  سكان  اشتكى 
يف  الكهربائي  التيار  يف  املتكررة  االنقطاعات 
ينغص  كابوسا  أصبح  والذي  األخيرة  اآلونة 
حياة السكان يف ظل التزامهم بتعليمات احلجر 
الصحي خوفا من تفشي وباء كورونا املستجد.

السكان  قدمها  التي  الشكوى  وحسب   
أخبار  جريدة  تسلمت  والذي  الوالية  لوالي 
بضرورة  السكان  طالب  منها،  نسخة  الوطن 
حل األشكال يف اقرب وقت، بحيث أصبحت 
تتعدى  الواحد  اليوم  يف  املتكررة  االنقطاعات 
تعرفها  التي  الظروف  ظل  يف  انقطاعات   10
البالد بحيث أثرت سلبا على التزامهم باحلجر 
الصحي يف ظل غياب أجهزة التلفزيون، كما أن 
تدفق  سرعة  على  أيضا  توثر  االنقطاعات  هاته 

االنترنت حسب ما ذكره السكان، ناهيك على 
خصوصا  واحلرفيني  التجار  على  سلبا  تأثيرها 

اصحاب املخابز.
وحدة  سونلغاز  مؤسسة  أرجعت  وقد  هذا 
إلى  املتكررة  االنقطاعات  مشكلة  تاملوكة، 
تأكيدات  من  بالرغم  االخيرة،  اجلوية  الظروف 
السكان ان االنقطاعات حتدث أيضا يف االحوال 
التي  الفرضية  يرجح  ما  وهو  املستقرة،  اجلوية 
كشفت  والتي  الوطن  اخبار  مصادر  بها  أسرت 
أخرى  بلدية  إلى  البلدية  محول  حتويل  عن 
لم  ما  وهو  مستعمل  مبحول  البلدية  وتزويد 

يتماشى مع طاقة استيعاب البلدية. 
خديجة بن دالي 
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أخبار الداخل

قضوا 15 يوما في الفنادق بعنابة والطارف

 الُمغتربون الَعاِئدون من تونس 
حي  ُيغادرون الحجَر الصِّ

جيجل

 خليـــة »متابـــــعة« للتكفــل  بالبحـــارة
 المتضـــررين مـــن الوبـــاء

قسنطينة

تخصيص 21 شاحـنة لتعقـيم  وتنظــيف المحيـــط 

قاملة

سكان »تاملوكة« يشتكون انقطاَع التيار الكهربائي 

عنابة
تفكـــــيك ورشـــة سريـــــة لصنـــاعة مــــواد الّتنظــــيف 

مدير جامعة باجي مختار بعنابة:
تسجيـــل 3179 درســــا الستكــــمال البرنامــــج الجامـــــعي

الطارف
2600 شرطـــــي لمرافقــــة المواطنيـــن خــالل الجائـــــحة 

 غادر المسافرون العائدون من دولة تونس، بكلٍّ من واليتي الطارف وعنابة، مراكز الحجر الصحي بعد أن 
أثبتت التحاليل المخبرية عدم إصابتهم بفيروس كورونا. يذكر أن المحجور عليهم قضوا 15 يوما في الفنادق 

تفاديا النتشار العدوى بالوباء.

 قسنطينة

تخصيـــص  50 طنــا  مــن الــمواد  الغذائيــــة 
ومــواد  التعقــيم  لسكــان  البلــيــــدة

عنابة 

مواطنو حي »خّرازة« يشتكــون تكــدَس القمامــة
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استجابة واسعة لدعوات الحجر المنزلي ببجاية

يدقــوَن ناقـــوَس الخـــطر!الّشـــَوارُع خاِلــية والُمواِطــنون 

بـــلقاسم . ج
النداء  لهذا  املواطنني  استجابة  كانت  و 
كبيرة جدا ويف نطاق واسع ومّست مختلف 
يوم  بعد  يوم  يزداد  فاخلوف  الشرائح، 
ارتفاع  يف  اجلزائر  يف  الوباء  فبؤرة  بالوالية، 
بجاية  والية  سجلت  ان  بعد  هذا  مستمر 
ذلك  مع  مؤكدة،  حالة  و31  وفاة  حالتي 
على  تتغّلب  الالوعي  مظاهر  بعض  التزال 

الطابع العام لعّدة بلديات.
بجاية،السيما  والية  شوارع  معظم   بدت 
وبلدية  تيشي  بلدية  اوقاس  بلدية  من  كل 
من  متاًما  فارغة  أمس  أّول  وادغير،منذ 
كبير  بشكل  اإلكتظاظ  قّل  كما  السّكان 
احملاّلت  وكذا  والفواكه  اخلضر  أسواق  من 
التجارية، وذلك استجابة لدعوات األطباء 
لتفادي  اإلجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 
وذلك  البيوت  من  املستطاع  قدر  اخلروج 
املعروف  كوفيد19  فيروس  لتفّشي  تفادًيا 
بكورونا بني املواطنني، ويف هذا الصدد عّبر 
لنا أحد املواطنني بارتياحه العميق ملثل هذه 
اإلجراءات داعًيا املواطنني إلى التحّلي بروح 
الشجاعة واملواطنة واملواصلة يف حملة البقاء 
بلديات  عّدة  قامت  قد  وهذا  املنازل،  يف 

عيش  سيدي  بلدية  غرار  على  بالوالية 
بعملّيات  القصر  وبلدية  متزريت  وبلدية 
تعقيم متواصلة للشوراع كما مت إقفال جميع 
وكذا  والدينية  والثقافية  الرياضية  القاعات 

األماكن السياحية بالوالية.
ويف فروم باالذاعةاجلهوية«صومام«م الطبيب 
االطباء  نقابة  رئيس  الدكتور«حجوط« 
البقاء  حملة  كبير  بشكل  بالوالية،شّجع 
متتلك  ال  اجلزائر  أن  على  مؤّكدة  املنازل  يف 
املعّدات وال اآلالت الضرورية لعالج املرض 
إال  اجلزائر  متتلك  ال  واسع،إذ  نطاق  على 
اإلستشفائية  األسّرة  من  محدود  عدد 
ميكن  وال  اإلصطناعي  التنفس  وآالت 
للدولة اجلزائرية التصّدي ألي حالة تفّشي 
الطبيب  وأّكد  واسعة،،  رقعة  على  للوباء 
للتصّدي  األمثل  السبيل  هي  الوقاية  أن 
التضحّية  اجلميع  كورونا،وعلى  لفيروس 
من أجل مساعدة األطّباء على حتديد رقعة 
املرض واحتوائه ودون إجراء البقاء يف املنازل 
سيجد الفيروس فسحة لإلنتشار مؤّكدة أن 
للوصول  واحًدا  شهرا  أخذ  الذي  الفيروس 
يأخذ  لن  العالم  دول  باقي  إلى  الصني  من 
إلى  البليدة  والية  من  للوصول  آخر  شهًرا 

واحلذر  احليطة  تبقى  الواليات،ولذا  باقي 
هي السبيل األمثل إلنقاذ األرواح من هذا 

الفيروس الفّتاك وهذه مسؤولية اجلميع.
الدكتور«حجوط«نصائح  الطبيب  قّدم  كما 
كورونا  ملرض  للتصّدي  للمواطنني  قّيمة 
ثّم أخذ أقساط  املنازل ومن  البقاء يف  أّولها 
جّيدة من النوم لتقوية جهاز املناعة وممارسة 
احلركات الرياضية يف البيت،كما نصحت 
من  الكثير  تناول  وعدم  الصحّية  بالتغذية 
إلى  الطبيبة  دعت  كما  األبيض،  السّكر 
احلذر من استعمال القطع واالوراق النقدية 
اآلخرين  ومصافحة  التسليم  من  واحلذر 
املمارسات  أو  التقبيل  وكذا  عناقهم  أو 
الطبيبة  دعت  كما  انواعها،  على  احلميمة 
واستعمال  بالصبر  التحّلي  إلى  املواطنني 
الوعي  لزيادة  اإلجتماعي  التواصل  وسائل 
البيوت  من  اخلروج  وعدم  املواطنني  بني 
إلى  املواطنني  منّبهة  القسوى،  للضرورة  إاّل 
تفادي اإلشاعات والترويج لها ممّا قد يسبب 
يسبب  قد  ومما  املواطنني  بني  ذعر  حاالت 
متّنت  كما  عصبي  انهيار  حاالت  بدوره 
خير  الوقاية  وتبقى  للجميع  واحلظ  التوفيق 

من العالج.

شرعت جلان قرى بلدية فرعون جنوب والية 
الطبية  املصالح  إعالن  بعد  مباشرة  بجاية، 
ببلدية  كورونا  لفيروس  ثانية  حالة  تسجيل 
من  التطوعي  التجنيد  يف  اجلارة،  برباشة 
أجل تنظيف وتعقيم أزقة العديد من القرى 

يف مسعى احلد من توسع رقعة الداء.
وهو نفس الشئ بالنسبة للعديد من البلديات 
بالتطبيق  القصوى  السرعة  إلى  مرت  التي 
العاجل واحلريف لتعليمات السلطات العليا.
لم تنتظر تنسيقية قرى بلدية فرعون بدائرة 
مباشرة  طوارئ  حالة  لتعلن  كثيرا  اميزور، 
االستشفائي  املركز  إدارة  صرحت  بعدما 
أول أمس  اجلامعي »خليل عمران«، مساء 
كورونا  لفيروس  ثانية  حالة  تسجيل  عن 

من  يبلغ  برجل  األمر  ويتعلق  املنطقة  يف 
األولى  احلالة  تسجيل  بعد  سنة   62 العمر 
وضع.  عن  ناهيك  املنصرم،  مارس   14 يف 
عقالء  معية  البلديات  رؤساء  عقد  حيث 
جلان القرى اجتماعا طارئا بدائرة اميزور،مت 
القرارات  من  مبجموعة  اخلروج  خالله  من 
من  الصادرة  لتلك  مكملة  االستعجالية، 
احمللية  السلطات  أو  الرسمية  اجلهات  طرف 
السيد  اميزور  بلدية  رئيس  عنها  قال  التي 
»خراز اكلي«بأنها جاءت مكملة بعد إسناد 
لها مهام توفير املواد الالزمة ووسائل التعقيم 
ووضعها حتت تصرف املواطنني املتطوعني، 
بـــلقاسم.ج

للمقاطعة  املنتدب  الوالي  -اتخذ  اجلزائر 
االدارية للرويبة باجلزائر العاصمة جملة من 
احلكومي  العمل  تنفيذا ملخطط  االجراءات 
املتعلق مبحاربة انتشار فيروس كورونا،  وهي 
االجتماع  عن  متخضت  الت  االجراءات 
االخير الذي جمع الوالي املنتدب مع رؤساء 
املجالس البلدية وممثلي مختلف القطاعات.

صفحتها  ذاتهاعبر  للهيئة  بيان  وبحسب 

االخيرة  االجراءات  فتتعلق  الرسمية،  
الصحة  قطاع  مبستخدمي  الشامل  بالتكفل 
النقل واالطعام  توفير  العمومية، عن طريق 
التكوين  مركز  مستوى  على  وذلك  وااليواء 

املهني التابع لكوسيدار. 
توفير سيارات  ذلك«  مع  باملوازة  كما سيتم 
مستوى  على  التسخير  طريق  عن  اسعاف 
الصناعية،  باملنطقة  املتواجدة  املؤسسات 

وفتح قوائم املتطوعني املتقاعدين، املنتسبني 
لقطاع الصحة على مستوى املراكز الصحية 

لالستعانة بهم عند احلاجة«.
»االعداد  لضرورة  ذاتها  املصالح  دعت  كما 
املساعدات  مراكز  تأطير  لقوائم  الفوري 
عبر  احملتاجني  وإحصاء  املعوزة،  للفئات 
يضيف  السكانية«  ولتجمعات  األحياء 
البيان ذاته.                                 ق.ك

الكيحل  عني  دائرة  أمن  مصالح  متكنت 
بالتنسيق  متوشنت  عني  والية  ألمن  التابع 
مواد  حجز  من  التجارة  مديرية  مصالح  مع 
غذائية  ومواد  للمضاربة  موجهة  غذائية 
العملية  جاءت  حيث  الصالحية،  منتهية 
الدائرة  امن  لعناصر  معلومات  ورود  إثر 
بدائرة  التجار  ألحد  مخزن  بوجود  تفيد 
الكيحل يقوم بتخزين كميات معتبرة  عني 

أين متت عملية مراقبة  الغذائية،  املواد  من 
وتفتيش املخزن بالتنسيق مع مصالح مديرية 
العملية حجز  وأسفرت  التجارة،  يف حني 
الفرينة،  مادة  من  كلغ   1587 مجموعه  ما 
التي كانت موجهة للمضاربة، كما متكنت 
حجز  من  العملية  ذات  إطار  يف  أيضا 
املختلفة  الغذائية  املواد  من  معتبرة  كميات 
العملية  ذات  وخالل  الصالحية،   منتهية 

املواد  حجز  بعد  تنظيف،  مواد  ضبظ  مت 
إجتاه  واإلدارية  القانونية  اإلجراءات  واتخاذ 
 6 حقه  يف  الصدور  مت  وقت  يف  املخالف،  
أشهر حبس نافذة بدون إيداع وغرامة مالية 

مقدرة ب50 الف دينار جزائري
.رفيق.ف

من  واحلد  السوق  حماية  تعزيزا لتدابير 
ومكافحة  االستهالكية  املواد  يف  الندرة 
ظاهرة املضاربة،  وبتعليمة من والي والية 
سيدي بلعباس السيد ليماني مصطفى، مت 
أمس وإنطالقا من موقع سيرك عمار املجاور 
إطالق   56 فيفري   24 األوملبي  للمركب 
قافلة متوينية نحو دائرتي مرين ومرحوم والتي 

وفرت مختلف املواد الغذائية واالستهالكية 
املنتجني.و شارك يف  بأسعار مرجعية لدى 
هذه القافلة متعاملون عموميون وخواص من 
الغذائي  والتحويل  اإلنتاج  شعب  مختلف 
وحتت تأطير وإشراف مصالح مديرية التجارة 

واملصالح الفالحية.                 رفيق.ف

للهالل  الوالئية  اللجنة  األيام  هذه  تستعد 
 1400 لتوزيع  ببومرداس  اجلزائري  األحمر 
على  األساسية  الغذائية  املواد  من  قفة 

العائالت املعوزة.
وحسب ما علمته »أخبار الوطن« من ذات 
ستمس  التضامنية  املبادرة  فإن  اللجنة، 
خالل األيام القليلة املقبلة توزيع نحو 1400 
قفة حتوي مختلف املواد الغذائية األساسية 
السيما  بالوالية،  الفقيرة  العائالت  على 
تلك القاطنة بالقرى واملداشر النائية، التي 
جتد صعوبات كبيرة يف التزود باملواد الغذائية 

خاصة يف هذا الظرف احلساس.

التي  القفف  أن  املصادر  ذات  وأضافت 
سيشرع الهالل األحمر اجلزائري يف توزيعها 
ستضم كيس من السميد وزن 10 كلغ إلى 
جانب مواد غذائية أخرى كالسكر، القهوة 
جانب  إلى  املصبرة...  الطماطم  الزيت، 
عدة أنواع من العجائن، كمحاولة للتخفيف 
من معاناة العائالت املعوزة بالوالية يف ظل 
الذي  املنزلي  انتشار جائحة كورونا واحلجر 
وقائي  كإجراء  املواطنني  على  توجب 

احترازي ضد الفيروس التاجي.
سميرة مزاري

العانة  قفة   115 حوالي  توزيع  مؤخرا  مت 
الظل  املعوزة واملهمشة يف مناطق  العائالت 
الذي  الصعب  الظرف  ظل  يف  فارس  بعني 

متر به البالد.
مع  التضامنية  العملية  هذه  وجاءت 
السلبية  وتداعياته  كورونا  وباء  انتشار 
الضعيف  الدخل  ذوي  العائالت  على 
ما  وهذا  اليومي  والعامل  واملعوزة  واحملتاجة 
اطفال  حلماية  احلياة«  جمعية »امل  دفع 
من  اعانات  بتخصيص  الدماغي  الشلل 
عني  وهي  الدواوير  لسكان  غذائية  مواد 
,العبابسة  الدين  نور  مركز,قرية  فارس 

,الغريبية,دوار اوالد بوعالم ,الكفايفية,دوار 
حلسن  وسيدي   , بوخلوة  سيدريون,اوالد 
,واوالد سالم,حسنة , النحاحلة ,الدرارعة 
والدير كما اكد رئيس اجلمعية انهم تعمدو 
املواطن  كرامة  على  للحفاظ  التصوير  عمد 

الزوالي. 
ملواصلة  اجلمعية  تسعى  السياق  نفس  ويف 
عملياتها التضامنية والوصول الى اكبر عدد 
خالل  من  ودعمها  احملتاجة  العائالت  من 
عمليات اخرى قادمة واملساهمة يف ايصال 
املواد للعائالت التي تعاني من هذا الظرف 
الصعب.                       بلعالم بهيجة.

بوالية  الدواجن  تربية  نشاط  شهد 
يشهده  لم  كبيرا  ركودا  بجاية،مؤخرا 
املذابح  توقف  بسبب  قبل،  من  الفالحون 
عليها  الطلب  توقف  وبسبب  العمل  عن 
أبوابها،عقب  املطاعم  أغلقت  بعدما 
اجلزائرية  الدولة  اتخذتها  التي  اإلجراءات 

للحد من تفشي فيروس كورونا.
املربون أكدوا بأنهم لم يجدو ملن يبيعون وبان 
يف حال استمرار هذا الوضع وهذه املعطيات 
فان شعبة تربية الدواجن مهددة بالتوقف،و 
رغم تدخل الديوان الوطني للتغذية وتربية 
الدواجن وإتفاقه مع املجلس الوطني لتربية 

ألف   100 االمتصاص  اجل  من  الدواجن 
كايف  غير  اإلجراء  هذا  أن  إال  قنطارا، 
من  مبزيد  يطالبون  الذين  الفالحون  حسب 
عن  نشاطهم.  البحث  إلنقاذ  اإلجراءات 
ألنفسهم  حماية  الوقائية  الوسائل  هذه 
اخرى،  جهة  الفتاك. ومن  الوباء  هذا  من 
اإلدارية  املعوقات  من  الفالحون  يشتكي 
هي  اإلدارية  امللفات  وكثرة  والبيروقراطية 
الفالحني  جعلت  التي  األسباب  بني  من 
نشاطهم  عن  اإلعالن  من  يتهربون 
ألفالحي.                        .بـــلقاسم.ج

بدت شوارع عّدة بلديات في بجاية خاليًة  تماًما، على غرار شوارع  بلدية فرعون وبلدية أغيل علي وبلدية برباشة 
وغيرها، استجابة لدعوات األطّباء والسلطات المحلية ببجاية للبقاء في المنازل، تجنبا لتفشي فيروس كورونا. 

بجاية 
حمــالت تعقيـم تطوعـية وغلـق لألمـاكن  العمومية بفرعــون

العاصمة 
ُل بمستخدمــــي قـــــطاع الصــــحة مقاطـعـــة الرويـــبة تتكّفـــَ

عني متوشنت
حجــز ألـف كيلوغــرام  من الفرينــة والمــواد منتهــية الصالحـــية

بجاية 
غلــق المطاعـــم والمذابـــح يــؤرُق مربــي  الدواجــــن 

سيدي بلعباس
قافلة تضامنية إلعانة سكان المناطق النائية 

بومرداس
تخصيـص 1400 قفــة لمساعـدة العائـــالت  المعــــوزة

معسكر
توزيع إعانـات علـى سكـان المناطـق المعـزولة بعـين فـارس
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أخبار السر ايا

إثَر تفشي وباء كورونا القاتل، لم تعد الدولة – بالضرورة - 
مصدر التضامن الوحيد،  ففي هذه الظروف أصبحت مبادرات 

التعاون تنبع من إنسانية أفراد المجتمع كله، وتجلت في 
تصرفات محمودة مثل في وضع أحد المواطنين يقطن حي 

البدر ببني تامو شقة تحت تصرف األطباء، كونها ال تبعد عن 
مستشفى فرانس فانون إال بنحو 7 كيلومترات،  وعن المؤسسة 
العمومية االستشفائية البليدة )فابور( بنحو 3 كيلومترات فقط، 

وذلك كي يجّنب األطباء مشقة التنقل إلى المشفى.

دعا وزير الحج والعمرة 
السعودي دول العالم 

اإلسالمي للتريث في إبرام 
عقود الحج، حتى تتضح 

الرؤية بشأن تفشي جائحة 
»كورونا«، وهو تلميح 
الحتمال إلغاء موسم حج 

هذا الموسم.
يذكر أن السعودية أحصت 
يوم 1 أفريل الجاري نحو 
1563 حالة إصابة مؤكدة 

بفيروس كورونا، منها 
165 حالة شفاء ونحو 

53 حالة وفاة.    

أبدت المنتجة سميرة بن جيالني تعجبها وأسفها الشديدين، 
في منشور أتاحته على صفحتها »فايسبوك«، من ظاهرة 
سرقة األفكار، حيث قالت: »نحن البلد الوحيد الذي ُتسرق 
فيه أفكارك ومشاريعك رغم أنك تعلن عنها وتسجلها في 

المؤسسات المختصة«، وأردفت تقول: »سنبقى نحارب من 
أجل أن تبقى المهنية ألصحاب المهنة«. يذكر أن بن جيالني 
تقصد بكالمها أشباه الممثلين والمخرجين وحتى المنتجين 

المتطفلين - حسبها.

في الوقت الذي جندت فيه الدولة  كل إمكانياتها المادية والبشرية والعمل 
ليل نهار لدعوة المواطنين للبقاء في منازلهم والتزام الحجر الصحي المنزلي 
وتفادي التجمعات ألكثر من اثنين للحد من  انتشار وباء كورونا  تفاجأ سكان 
األغواط بتنظيم الوالية للقاء يوم االثنين جمع والي الوالية ورؤساء الدوائر 
ورؤساء المجالس المنتخبة وممثلي جمعيات األحياء والجمعيات الخيرية 

والهيئة التنفيذية في قاعة االجتماعات لدراسة التعليمة رقم 124 الصادرة 
عن الوزير األول الخاصة بتأطير العمل التضامني دون اتخاذ اإلجراءات 
الوقائية التي وردت في الصفحة الرسمية للوالية 
، وكان باإلمكان اللجوء إلى تقنية التحاضر عن 

بعد لمتابعة تسيير شؤون الوالية لتفادي مثل هذه 
التجمعات التي قد تؤدي إلى العدوى ..

أبرقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن 
حقوق اإلنسان مراسلًة مستعجلة إلى والي 
والية جيجل ومدير التجارة بالوالية، من 
أجل الّتدخل فورا لتنظيم عملية بيع مادة 

ميد، كونها تشهد تدافعا كبيرا وطوابيَر  السَّ
ال تكاد تنتهي، فأضحت – بذالك - تهّدد 
حياة المواطن. وأكدت الرابطة أنه على 

الجهات الرسمية بالوالية، وعلى رأسهما 
والي الوالية ومدير التجارة، التدخل عاجال 
إليقاف هذه الَمهزلة التي تعرفها جل نقاط 
البيع، والتي أصبحت خطرا حقيقيا يهدد 

المواطنين بالعدوى.

الَفـــــــّج   مــَوبـــــوء!

كّلــكـْم نـاٍج إّل مـن أبـــَى!

ُفضــّوا طوابيــَر المــَوت!

ُدوَنــكم 
عّقارَتنا!

قرصـــنٌة ِفكــريــة

أطلق أطباء جزائريون صرخات وتدوينات على شبكات 
التواصل االجتماعي، طالبوا فيها المواطنين بااللتزام 

بالحجر الصحي، ودعوا السلطات إلى فرض حجر صحي 
تام في كل البالد. وجاءت هذه التدّخالت من متخصصين 
بعد تصاعد عدد الوفيات جراء فيروس كورونا والحاالت 
المصابة بالعدوى، خالل األسبوع الجاري.  ودّق األطباء 

بهذه الصرخات ناقوس الخطر، محّذرين من مغّبِة 
االستهتار بأهمية الحجر الصحي المنزلي، مؤكدين أنه ال 

نجاة للبالد والعباد من الجائحة إال بالتمسك به!

ل تنه عن التجمعات وتأتي مثلهال تنه عن التجمعات وتأتي مثلها
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تدابير احترازية لمواجهة خطر فيروس كورونا

حواجــٌز أمنــّية لكشــِف حــرارة 
الَوافديــــن علـــى جانـــت

براهيم  مالك 
االجراءات  اطار  يف  العملية  هذه  وتدخل 
االحترازية للوقاية من فيروس كورونا املستجد. 
حديثهم  يف  املنطقة  سكان  أعرب  جهتها  ومن 
ل أخبار الوطن عن مدى ارتياحهم ملثل هكذا 
إجراءات لكون الطريق الوطني رقم 03 مدخل 

تكاثف  تتطلب  واسعة  حركية  يشهد  املدينة 
املواطن  صحة  ضمان  اجل  من  اجلميع  جهود 
معتبرين إياه إجراءا يعزز من آلية مواجهة انتشار 
ملحني  الوطني  التراب  عبر   19 كوفيد  جائحة 
تكثيف حمالت  أهمية  على  السياق  ذات  يف 
التحسيس والتحذيرات من مختلف اجلمعيات 

نسبة  لرفع  التدخل  املنطقة وضرورة  الفاعلة يف 
اجراءات  كافة  لتطبيق  الساكنة  لدى  الوعي 
الوقاية من اجل كبح انتشار الفايروس املستجد 
احلالي  الدواء  لكونه  املنزلي  باحلجر  والتقيد 

املتوفر لداء املستعصي.

يستغلون  أدرار  والية  يف  التجار  بعض  مازال 
والفواكه  اخلضر  األسعار  رفع  يف  كورونا  أزمة 
الذي  الشعبي  بودة  سوق  يف  مايحدث  وهذا 
عما  مضاعفة  واصبحت  األسعار  فيه  التهبت 
السابق ففي جولة قادتنا لسوق بودة  كانت يف 
أسعار  ارتفاع  سجلنا  الوالية  عاصمة  بقلب 
الطماطم  البطاطا90دج  الى100دج  البصل 
170دج  بنوعيه  الفلفل  الصناعية100دج 

100دج  اخليار  اجلزر90دج  والكوسة120دج 
فحدث  الفواكه  أسعار  أما  والشمندر80دج 
وذوي  الفقراء  متناول  يف  تعد  لم  والحرج 
البرتقال  سعر  جتاوز  حيث  الضعيف  الدخل 
باملوازة  واملوز300دج  التفاح  ال200دج 
أسعارها  تتراوح  احمللية  املنتجات  بعض  توجد 
للبصل  و60دج  للخس  مابني100و130دج 
فاليقل  الطماطم  اما  والشمندر  واجلزر  املورق 

اإلرتفاع  التجار  وبرر  هذا  عن70دج.  سعرها 
مرده إلى خضوع السوق ملنطق الطلب والعرض 
وكذا ارتفاع اسعارها يف سوق اجلملة فضالعلى 
وذلك  الشمالية  األسواق  من  التموين  نقص 
جراء الظروف االستثنائية التي متر بها البالد يف 
ضعف  ذلك  على  زياده  كورونا.  وباء  مواجهة 
تغطية  لوحده  اليستطيع  الذي  احمللي  اإلنتاج 

األسواق احمللية.          عبد اهلل مجبري

اإلعالن  بعد  تقرت  والية  بطالو  أمس  انتفض 
اسباس  مبؤسسة   32 الـ  املناصب  قائمة  عن 
تالعب  ضد  سونلغاز،  األم  للشركة  التابعة 
من  باملدينة  الشغل  على  القائمني  املسوؤلني 
بوكالة  أمس  عنها  املعلن  القائمة  تغيير  خالل 

التشغيل، حسب تصريحاتهم
عدم  حال  يف  بالتصعيد  البطال  الشباب  هدد 
ولها  العمل  تستحق  التي  األسماء  إدراج 
يكتنف  الذي  الغموض  على  ناهيك  األولوية، 
العملية على تلك املناصب التي يتم التالعب 

األمر  يتعلق  عندما  خاصة  مرة،  كل  يف  بها 
الشباب  هؤالء  أفاد  الوطنية، حيث  بالشركات 
املناصب  تلك  انه مت تسريب  الوطن«  أخبار  لـ« 
قبل  سلفا  املذكورة  بالشركة  موثوقة  مصادر  من 
نفس  ويف  بتقرت،  التشغيل  بوكالة  تعليقها 
لنا البطال س، ك 32 سنة متزوج  السياق عبر 
وأب لطفلني وهو من ممثلي البطالني بتقرت، ان 
تلك املناصب املذكورة مت التالعب بها وإخفاءها 
ومت توزيعها وتقاسمها على عدة أطراف متورطة 
من  أطراف  وكذا  والبلدية،  الشركة  من  سواء 

أشخاص  تسجيل  يتم  حيث  التشغيل  مكتب 
ويطالب  هذا  باملنطقة،  مقيمني  ليسوا  قوائم  يف 
هؤالء الشباب من السلطات املعنية بفتح حتقيق 
لنا  عبر  فقد  كله  هذا  ورغم  القضية،  هذه  يف 
القضية  بهذه  سيذهبون  أنهم  البطالني  هؤالء 
أين  احلالية  الفترة  يف  خاصة  احلدود  أبعد  إلى 
تعيش البالد أزمة وباء كورونا ويتم نشر القائمة 
التساؤالت  من  العديد  يطرح  ما  املذكورة، 
حسبهم..                   يوسف بن حيزية

أوريدو  النقال  الهاتف  متعامل  زبائن  يعاني 
تدني  من  تقريبا  أسبوع  منذ  ورقلة  بوالية 
خدمات االنترنت جراء ضعف التدفق، وحًتُول 
دون دخول الشبكة العنكبوتية، وهذا ما عطل 
أين  احلالية  الفترة  يف  خصوصا  الكثيرين  أمور 

رغم  وهذا  الصحي،  احلجر  يف  املواطن  يعيش 
املنطقة  ساكنة  رفعها  التي  املتكررة  النداءات 
على مستوى وكالة ورقلة بوسط املدينة من أجل 
يف  متنفسا  تعد  والتي  االنترنت  حتسني خدمة 
الوقت الراهن، إال أن اجلهات املعنية لم تأخذ 

ذكر  حيث  حسبهم  االعتبار  بعني  مطالبهم 
االستفادة  دون  الفواتير  يسددون  أنهم  البعض 

من اخلدمة بشكل الئق.

يوسف بن حيزية

من  العديد  إلنتاج  ورشة  يومني  من  افتتحت 
مسعود  حاسي  مبدينة  طبية  الشبه  املستلزمات 
الوطنية  باألسواق  ندرة  تعرف  والتي  ورقلة 
تفشى  من  الوقاية  إطار  يف  وذلك  واحمللية 
ما  وهو   )19 )كوفيد  املستجد  كورونا  فيروس 
افاد به مدير غرفة الصناعة والتجارة »الواحات« 
بورقلة وأكد السيد ))صدوق خليل(( أن غرفة 
مبرافقة  قامت  قد  »الواحات«  والصناعة  التجارة 
العاملة  اليد  وتوفير  الورشة  فتح  عملية  وتأطير 

وأحذية  بدالت  إلنتاج  التطوعية  العملية  لهذه 
مسعود  حاسي  مبدينة  طبية  وأقنعة  وكمامات 
من أجل املساهمة يف تغطية نسبة لالحتياجات 
ظل  يف  الضرورية  املستلزمات  هذه  من  احمللية 
جائحة  ظهور  بسبب  العاملية  الصحية  األزمة 

كوفيد19-
تشجيعا من  التضامنية  املبادرة  هذه  لقيت  وقد 
بورقلة  والسكان  للصحة  الوالئي  املديرية  طرف 
التسريع  بخصوص  توجيهاتها  أعطت  حيث 

االستشفائية  املؤسسة  لفائدة  طلبية  جتهيز  يف 
على  وتعميمها  بوضياف«  »محمد  العمومية 
بعض  أبدت  كما  الصحية  املؤسسات  باقي 
الذي  القماش  لنوعية  النظر  إعادة  يف  التحفظ 
وذلك  الطبية  الكمامات  إلنتاج  خصص 

بتطابقها للمعايير الصحية الوقائية.
زاهية سعاد

حتجز  النعامة  والية  جنوب  مبغرار  األمن  قوات 
أزيد من قنطارين من القنب الهندي

متكنت عناصر مصالح أمن دائرة مغراربالتنسيق 
والية  ألمن  التابعة  والتدخل  البحث  فرقة  مع 
مفادها  مؤكدة  معلومات  إثر  على  بحر  النعامة 
مشبوهني  ألشخاص  عادية  غير  حركة  وجود 
وغرباء عن املنطقة على مستوى الوادي املتواجد 
بالقصر القدمي ملدينة مغرار وإستغالال للمعلومة 
عناصر  متكنت  أين  فيهم  املشتبه  ترصد  مت 
تتراوح  أشخاص،   07 توقيف  من  مصاحلنا 
أعمارهم بني 20 و40 سنة وحجز كمية معتبرة 
التي كانت مخبأة على مستوى  من املخدرات 
الوادي والتي بلغ وزنها اإلجمالي بـ: قنطارين 
نوع  من  املخدرات  من  غرام  و950  كلغ  و51 

القنب الهندي املعالج، كما مت يف ذات السياق 
سنتيم  مليون   16 بـ  قدره  مالي  مبلغ  حجز 
بيع  عائدات  من  تعتبر  جزائري  دينار  و7000 
هذه املخدرات ومركبة سياحية كان يستعملها 
املشتبه فيهم لنقل وترويج هذه السموم باإلضافة 
إلى حجز 06 هواتف نقالة كانت تستعمل يف 
عملية االتصال فيما بينهم لتسهيل حركتهم، 
وبعد امتام عملية التحقيق مت إجناز ملف قضائي 
أمام  وتقدميهم  القضية  هذه  يف  املتورطون  ضد 
املخدرات  وتصدير  استيراد  جناية  عن  العدالة 
املخدرات  وشحن  ونقل  مشروعة  غير  بطريقة 
إجرامية  جماعة  إطار  يف  العبور  طريق  عن 
منظمة.                       إبراهيم سالمي

مبادرات  االغواط  بلديات  كل  تشهد 
بعض  من  مسبوقة  غير  عفوية  تضامنية 
الذين  املتطوع  والشباب  النشطة  اجلمعيات 
يعملون ليل نهار من أجل جمع أكبر حصص 
للعائالت  وإيصالها  االستهالكية  املواد  من 
حادا  تنافسا  العملية  تشهد  حيث  املعوزة 
بني النشطني يف العمل التضامني اخليري، 
وحسب بعض النشطني الذين التقت بهم 
كبير  تفاعال  وجدوا  أنهم   « الوطن  »أخبار 
ا من طرف احملسنني من أصحاب احملالت 
رجال  وبعض  البسطاء  واملواطنني  التجارية 
بكميات  عليهم  أغدقوا  الذين  األعمال 
كبيرة من املواد االستهالكية واألموال التي 

الفقيرة  العائالت  على  توزيعها  يوميا  يتم 
والهشة، كما مكن هذا النشاط اخليري من 
اكتشاف جيوب كبيرة للفقر عبر األحياء. 

الفضاءات  سكان  يواجه  أخرى  جهة  من 
الضروريات  لتوفير  حقيقية  معاناة  الريفية 
من املواد االستهالكية خاصة مادة السميد 
تدعيم  يتم  التي  الكميات  أن  حيث 
األغواط  مطاحن  طرف  من  بها  البلديات 
فقط  املدن  قاطني  على  وتوزع  جدا  قليلة 
وتنعدم هذه املادة باحملالت التجارية ونقاط 

البيع التي كانت تباع فيها. 
نورين عبدالقادر

التيجانية  للطريقة  العامة  اخلالفة  اشادت   
بوالية االغواط مبجهودات الدولة يف مواجهة 
فيروس كرونا وباالجراءات املتخذة الحتواء 

والباء 
بلعرابي  علي  الشيخ  العام  اخلليفة  ودعا 
العالم  يف  أتباعها  له  بيان  يف  التجاني 
الفقراء  ومساعدة  الذكر  من  باالكثار 
الصحية،  باملأمورات  والتقيد  والضعفاء 
الدولة  تبذلها  التي  باملجهودات  وأشادت 
للتكفل  اجلمهورية  رئيس  رأسها  وعلى 

وضع  ويف  الدولية  املطارات  يف  بالعالقني 
مخطط متكامل قانونيا وصحيا ملواجهة هذا 
الوباء، كما حيت احلكومة والطاقم الطبيى 
والشبه طبي ومختلف املصالح التي تقف يف 
الصفوف االولى للحد من انتشار هذا الوباء 
والتكفل باملصابني به، وأبدت تضامنها مع 
اإلنسانية التي هاجمها هذا الداء على حني 
غفلة من أمرها، وختم البيان بالتضرع الى 

اهلل ان يرفع هذا البالء
نورين عبدالقادر

على  الواقعة  النائية  تيني  قرية  سكان  وجه 
بعد 30 كلم من مقاطعة جانت نداء استغاثة 
ووضع  التدخل  بضرورة  الوصية  اجلهات  إلى 
ازدادت  التي  الشرب  مياه  مع  ملعاناتهم  حد 
األمر  بها  القرية  سكان  التزود  يف  اضطراباتها 
الذي انعكس سلبا على حياتهم ويهدد بقائهم 
املادة  تلك  على  الطلب  تزايد  مع  خصوصا 
احليوية موازتا مع ارتفاع يف درجات احلرارة التي 

تشهدها املنطقة.
تيني  لقرية  احلي  جمعية  رئيس  كشف  وكما 
يعتمدون  أنهم  الوطن  أخبار  ل  حديثه  يف 
الشروب  باملياه  القرية  لتزويد  صهريجني  على 
كبير  تذبذب  سجل  األخيرة  اآلونة  يف  لكن 

الذي  األمر  الشروب  باملياه  الساكنة  تزويد  يف 
العطش  مواجهة  يف  كابوس  إلى  حياتهم  حول 
الذي بات يهدد حياتهم وبقائهم باملنطقة ففي 
كل مرة يضيف ذات املصدر تستفيد القرية من 
الصهاريج ولكن سرعان ما تغيب ويعود املشكل 
الوصية  للجهات  إعالمهم  رغم  جديد  من 
دون  لكن  البلدية  مستوى  وعلى  املقاطعة  يف 
جدوى فمطلبهم الوحيد النتشالهم من الوضع 
الكارثي حاليا هو تسجيل مشروع إمداد القرية 
احللول  تلك  من  ملوا  لكونهم  الشروب  باملياه 
عطش  من  تغني  وال  تثمن  ال  التي  الترقيعية 

يف كل مناسبة.                براهيم مالك

تم تنصيب حواجز مشتركة 
للدرك الوطني ومصالح 

الوقاية للمؤسسة العمومية 
للصحة الجوارية بمدخل مقاطعة 
جانت، حيث يخضع سائقو جميع 
المركبات الوافدين على المنطقة 
لعمليات الكشف الحراري التي 
يشرف عليها األطباء، الذين 
تكفلوا أيضا بتقديم نصائح 

وتوجيهات للمسافرين.

أدرار
الّتجــــار يلهبــــون أسعــار الخضــر والفواكــه فـي عـز األزمـــة

ورقلة
بطالـــــو تقــــرت يخرجـــــون إلــــى الشــــــارع 

ورقلة 
زبائــــن »أوريـــدو« متذمــرون مــن تدنـــي خدمــة اإلنترنــت 

ورقلة
افتتــــاح ورشـــــة إلنتــــاج  المستلزمـــات شــــبه  الطبيـــــة 

جانت
العطــش يهـدد  سكـــان  قريــــة »تيـــني« النائيـــة

النعامة 
 حجـــــــز  قنطـــارين  مــــن  القــــنب  الهنــــدي 

األغواط
مبـادرات   تضامنـــية إلعانــــة العائـــــالت المعــــوزة 

باالغواط
 الخالفـة العامــة للطريقـــة التجانـــية تشـــيد
 بمجهـــودات الدولـــة فــي مواجهــة الوبــــاء
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آسيا.ع
 هدوء حذر بالمناطق الجنوبية 

على عكس ما كنا نتوقعه لم يبد سكان اجلهة اجلنوبية للوالية على غرار بلديات 
الوباء يف أوساطهم، فهم يعيشون  عني آزال، عني وملان وغيرها أي تخوف من انتشار 
حياة طبيعية عادية، جتمعات للشباب يف الشوارع وداخل احملالت وغيرها دون مراعاة 
واختلفت  اجلهات،  مختلف  أطلقتها  التي  التحذيرات  من  بالرغم  احتياطات،  أي 
اآلراء بيهم، وبحديثنا مع بعضهم صرحوا أن هذا الوباء ال أساس له من الصحة، يف 
حني شبهها كبار السن مبا مرت به اجلزائر سنوات األربعينيات أو ما يطلق عليه، عام 
الكوليرا وأكدوا أن ما قامت به السلطات هو األساس فيما يتعلق باحلجر املنزلي داعني 
أبناء املنطقة االمتثال لألوامر، ولإلشارة فإن أقلية الشباب لم ميتثل لألوامر ولم يحترم 

القوانني، خاصة فيما يتعلق بإقامة التجمعات ليال.

  الجائحة تشتت شمل العائالت بالجهة الشرقية 
وببلدية العلمة وبعد تسجيل أول وفاة بها بهذا الفيروس، بدأ اخلوف يخيم على 
أبناء أكبر منطقة جتارية باجلهة الشرقية للوطن، وأكد بعضهم أن هذا الوباء انعكس سلبا 
على حياتهم، خاصة أصحاب املقاهي واملطاعم الذين أكدوا أنها كانت مصدر قوتهم، 
وبعد قرار الغلق الذي أصدرته اجلهات العليا للبالد توقفت أعمالهم، من جهتهم جتار 
شارع دبي أكدوا أنهم مع قرار السلطات، املتعلق باحلجر املنزلي وحظر التجوال ليال ألن 
مدينتهم ال تنام ال ليال وال نهارا، مضيفني أن انتشار الوباء زاد من تخوفهم وجتارتهم 
خاصة بعد توقيف االستيراد خالل هذه الفترة وهو ما سيزيد من معاناتهم، حني تساءل 
العديد من أبناء الوالية عبر عديد البلديات خاصة الذين يعملون يف القطاع اخلاص عن 
مصيرهم خاصة وأنهم أرباب أسر، داعني اجلهات العليا التفكير فيهم مثلما فكرت يف 

املوظفني يف القطاع العمومي.

  نقص المؤونة يربك سكان المناطق
 الغربية والشمالية

كغيرهم من أبناء واليتهم تخوف سكان البلديات الشمالية والغربية بوالية سطيف 
من هذه اجلائحة التي أصابت املئات وهلكت العشرات من اأٍلرواح باجلزائر، وما زاد من 
تخوفهم هو نقص املؤونة، حيث صرح العديد منهم أن أغلب مناطقهم جبلية ويف ظل 
البرد القارص الذي تعرفه املناطق تزداد معانتهم خاصة مع قارورة غاز البوتان، فبعدما 
كان أصحابها يستغلون فرصة الشتاء للرفع من األسعار أصبحت اآلن تترفع للضعفني 

من طرف هؤالء،

فيما اشتكى البعض اآلخر من نقص املواد األكثر استهالكا على غرار احلليب، 
السميد مطالبني السلطات بالتدخل خاصة وأنهم يعتبرون أنفسهم منسيني من طرف 
السلطات، وجاءت هذه األزمة لتجعلهم يعيشون يف عزلة تامة عن العالم، خاصة بعد 

الدعوة إلى البقاء يف املنازل.

 سكان مناطق الّظل متخوفون من األزمة
وأبدى سكان مناطق الظل على غرار القاطنني ببلدية القلتة الزرقاء شرق الوالية، 
الوالية،  شمال  جميلة  ببلدية  وعكريش  لكحل  والكاف  آزال،  بعني  الدالية  ومنطقة 
وتزيد  إليهم  األزمة  هذه  وصول  من  تخوفهم  ورتيالن  وبني  عموشة  ببلديات  ومناطق 
األمر تعقيدا مؤكدين أن مناطقهم تفتقر إلى أدى ضروريات احلياة، وما إن بدأ التفكير 
فيهم من قبل السلطات إال وألقت هذه اجلائحة بظاللها عليهم، وزادت من معاناتهم 
فال طرقات تصلح، وال غاز طبيعي يدفئهم، وال مرافق طبية لديهم فكيف يتحكمون 
يف األمر إذا وصل الفيروس إليهم، مؤكدين أنهم بعدما كانوا يف مناطق ظل أصبحوا يف 

مناطق ذل، وأصبحوا يعيشون يف عزلة تامة عن العالم.

 كورونا ترفع األسعار ونقص السميد يؤزم الوضع 
يف الوقت الذي تكاثف اجلميع ملواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، استغل بعض 
التجار األزمة طمعا منهم يف الربح السريع، بعد قيامهم برفع أسعار اخلضر والفواكه وهو 
ما الحظناه بأسواق جرمان بالعلمة، وسوق عني وملان وكذا سوق جميلة، حيث تراوح 
سعر الطماطم ما بني 80 و100 دج، البطاطا ما بني 50 و70 دج بعدما كانت قبل أيام 
3500 دج للكغ، وفيما يتعلق بأسعار  الثوم ففاق سعره  40 دج، أما سعر  ال تتجاوز 
الفواكه فحدث وال حرج فقد فاق سعر البرتقال سقف 1800 دج، وأكد اجلميع أن هذا 
األمر أنهك جيوب املواطن البسيط، ما جعله يناشد السلطات احمللية من أجل التدخل 
ووضع حد لهؤالء الذين استغلوا األزمة التي متر بها اجلزائر عموما، من جهتهم التجار 
البعض  الزيادة يف األسعار كان بسبب ويف ذات اإلطار قام  الذين حتدثنا معهم أكدوا 
اآلخر باملضاربة واالحتكار يف مادة السميد داخل مخازنهم مما زاد األمر تعقيدا، وخلق 
أزمة حقيقية يف وسط املواطنني الذين ما إن تأتي الشاحنة إلى املنطقة إال وجتد طوابير 
وكأنهم أنصار أمام باب امللعب ينتظرون فتحه من أجل الولوج، وطالب السكان خاصة 

القاطنني ببلديات الكبرى بفتح نقاط بيع جديدة.

 إجراءات خاصة للتكفل بالمواطنين
له،  التابعة  املصالح  أنه مبعية  أكد  بلكاتب  السيد محمد  الوالية  والي  من جهته 
واقفة إلى جانب املواطن السطايفي يف هذه احملنة التي متر بها اجلزائر عموما يف الوقت 

متوينية،  أو  غذائية  أزمة  وليست  صحية  أزمة  من  تعاني  اجلزائر  أن  مؤكدا  الراهن، 
البقاء  إلى  املواطنني  بالوالية يكفي ملدة سنة كاملة، داعيا  السميد  مضيفا أن مخزون 
يف املنازل وجتب الطوابير الكبيرة تفاديا النتشار الفيروس، وأن هذه املادة احليوية ستصل 
بتحويل  بعدم  املطاحن  أصحاب  أمر  أنه  كما  بانتظام  عليهم  وستوزع  البلديات،  كل 
كل الدقيق إلى مادة السميد والتوقف حاليا عن إنتاج العجائن ألن األولوية للسميد، 
باإلضافة إلى فتح نقاط بيع جديدة بالبلديات الكبرى، على غرار العلمة، بوقاعة، عني 
آزال وغيرها، يف حني يتم وصول هذه املادة احليوية إلى سكان مناطق الظل إلى بيوتهم 
من  أزيد  بتوزيع  قامت  التي  األسبوع  هذا  بداية  السلطات  به  قامت  ما  وهو  بيتا،  بيتا 
400 قنطارا من السميد، 2000 طن من املواد الغذائية يف انتظار أن تتواصل األسبوع 
املواد  التي تعد من بني  البطاطا  أنه مت فتح أسواق اجلملة وتوفير مادة  املقبل، وأضاف 
التي  الصعبة  الظروف  وبالرغم من  أنهم  املجتمع، مضيفا  أوساط  استهالكا يف  األكثر 
التضامن  آليات  بفضل  وهذا  تعاني،  أسرة جزائرية  أي  الدولة  تترك  لن  البالد  بها  متر 
التي وضعتها الدولة وهبة التضامن التي قام بها محسني الوالية، يف حني توعد التجار 
املضاربني واحملتكرين للمواد الوسعة االستهالك مبعاقبتهم وقد تصل العقوبة إلى تشميع 

محالتهم وغلقها باإلضافة إلى إرسال ملفاتهم إلى العدالة.

 الحجر الكلي ضرورة ملحة 
وطالب أغلبية سكان والية سطيف السلطات العليا للبالد، بتجسيد احلجر الكلي 
وليس اجلزئي فقط، ألن هذا قرار غير صائب، مؤكدين أنه ويف ظل األجواء الباردة التي 
طلوع  ومبجرد  الليل، يف حني  بيوتهم يف  يلزمون  املواطنني  فأغلب  الوالية حاليا  تعرفها 
النهار جتد أن عشرات الشباب مجتمعني غير مبالني بخطورة األمر، مؤكدين أن احلجر 

الصحي الكامل العالج الوحيد ملواجهة كورونا.

 حمالت توعوية لتفادي الوباء القاتل 
ويف إطار محاربة فيروس كورونا، دعت مختلف السلطات احمللية من رؤساء دوائر 
اجلمعيات  اجلمارك،  املدنية،  احلماية  الوطنيني،  والدرك  األمن  مصالح  وبلديات، 
الناشطة وأسرة رياضية وفنية بالوالية، كل مواطني الوالية بضرورة أخذ احليطة واحلذر 
احلجر  تغادروا  وال  التخالطو  أقارب  تستقبلوا  »ال  شعار  حتت  الفيروس،  انتشار  ملنع 
ما  غرار  على  القصوى،  للضرورة  إال  منازلهم  من  اخلروج  منهم عدم  طالبني  املنزلي«، 
صرح به املكلف باإلعالم على مستوى أمن الوالية محافظ الشرطة عيساني عبد الوهاب 
السلطات  به  الي قامت  القانون كما أن هذا اإلجراء  لتطبيق  أن مصالح األمن تسعى 
العليا للبالد هو حفاظا على صحة املواطن وصحة غيره يف آن واحد، هذا ويبقى وعي 

املواطن هو الذي يحميه.

الحجر الجزئي لم َيحّد من انتشار الوباء

الَجاِئحة ُتخلط أوراَق سكان الِهضاب وُتشتِّت َشملهم 
 أخلط انتشار فيروس كورونا أوراق سكان الهضاب العليا بسطيف، وشتت شملهم في أولى أيام الحجر الصحي. وبين الَتقيُِّد باإلجراءات المتخذة لتفادي انتشار الوباء 

ومتحٍد للجائحة، ُيجمع كثيرون على أن االلتزام بالحجر المنزلي ضروري إلنهاء اجتياح الفيروس مناطق أخرى.
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ُكورونــــا يعلِّق مستقبَل ميسي مع »البلوغرانا«
عقده ينتهي في جوان القادم

جاءت أزمة فيروس كورونا لتعصف بكل خطط برشلونة املستقبلية بشأن 
إمتام املفاوضات مع أسطورة الفريق ليونيل ميسي، قصد جتديد عقده.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية املوسم املقبل، كما ميلك شرًطا 
يف عقده مينحه حرية الرحيل، نهاية املوسم اجلاري، دون أي مقابل.

وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن فيروس كورونا وما 
سببه من جتميد للنشاط يف أوروبا، وعزل الالعبني واملسؤولني يف منازلهم، 
سيتسبب يف تأجيل حسم املفاوضات. وأشار التقرير إلى أن ميسي ال يرغب 

يف الرحيل عن برشلونة، ويرغب يف التوصل التفاق من أجل التجديد.
يف الوقت ذاته، فإن مسؤولي برشلونة هادئون للغاية يف هذا الشأن، فقد 
يتأجل احلديث عن أي شروط لوقت الحق، بعدما كان االتفاق املبدئي أن 

يتم االنتهاء من كافة التفاصيل قبل جوان املقبل.
ميسي  ممثلي  بني  هاتفية  اتصاالت  إجراء  ميكن  املرحلة  هذه  وخالل 
انتهاء  حلني  تأجيلها  سيتم  املفاوضات  من  األهم  املرحلة  لكن  وبرشلونة، 

أزمة فيروس كورونا.
القسم الرياضي

أوليفر كـــان: نويـــر سيبقــى 
أساسًيــا رغــم قـدوم نوبـــل 

قال أوليفر كان، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ، إن مانويل نوير سيظل حارس املرمى األول للفريق، حتى بعد 
انضمام ألكسندر نوبل قادما من شالكه، يف جويلية املقبل.

وأضاف أوليفر كان، يف تصريحات لصحيفة »شبورت بيلد«، امس األربعاء: »نوير رمز للنادي ورمز لنجاحنا 
واستمراريتنا.. حراس املرمى بشكل عام، كما سبق لي أن أظهرت، ميكنهم االستمرار يف اللعب ألعمار أكبر، لكن 

التحدي هو البقاء يف أعلى املستويات«.
وكان قرار بايرن ميونخ بالتعاقد مع نوبل )23 عاما(، يف صفقة انتقال حر، قد حاز على اهتمام كبير يف الدوري 

األملاني.
وذكرت تقارير إعالمية أن بايرن ميونخ، يعرض على نوير جتديد العقد حتى عام 2023، لكن احلارس يرغب يف 

التجديد خلمسة أعوام، علما بأن عقده احلالي يستمر حتى جوان 2021.
وأضاف أوليفر كان، احلارس السابق للمنتخب األملاني والفريق البافاري، أنه يفترض أن نوبل يسعى لكسب 

الوقت.
وأوضح كان »بالتعاقد مع ألكسندر نوبل، نضم بذلك حارس مرمى يتمتع مبوهبة كبيرة، وستكون لديه فرصة 
التطور خلف نوير والتعلم منه.. فال يحظى الكثيرون بفرصة العمل كل يوم، مع أفضل حارس مرمى يف العالم«.

كشفت تقارير 
صحفية إسبانية، امس 
األربعاء، أن الكولومبي 
خاميس رودريغيز، جنم 
ريال مدريد، يف طريقه 
للرحيل عن سانتياغو 

برنابيو.
وشارك خاميس 

على فترات متباعدة مع 
ريال مدريد هذا املوسم، 
األمر الذي فتح الباب 
أمام إمكانية رحيله يف 

الصيف املقبل. وبحسب 
صحيفة »ماركا« 

اإلسبانية، فإن ريال 
مدريد سيعرض خاميس 

للبيع، حملاولة جني 
بعض املال.

ويف ظل األزمة 
االقتصادية التي ضربت 
معظم األندية يف أوروبا، تبدو أن وجهة خاميس املقبلة ستكون إلى 
الدوري اإلجنليزي. وتعتبر أندية آرسنال وإيفرتون وولفرهامبتون هي 
األندية األكثر اهتماًما باحلصول على خدمات خاميس يف الصيف.

وأشار التقرير إلى أنه إذا قرر االنضمام إلى أًيا من األندية 
الثالثة، سيتم منحه وقًتا كافًيا للعب، ودوًرا مهًما مع الفريق.
ويبدو أن إيفرتون هو األقرب لضم خاميس، الذي يقوده 

املدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي، الذي تدرب خاميس على يديه 
سابقا يف ريال مدريد وبايرن ميونخ، وكان حريًصا على ضمه إلى 

نابولي مطلع هذا املوسم أيضا.
ويف املرتبة الثانية، يأتي آرسنال، الذي يعتبر أول 

املهتمني واملعجبني كذلك يف إجنلترا بقدرات خاميس، ثم 
وولفرهامبتون الذي تربط مسؤوليه عالقات قوية مع خورخي 

مينديز، وكيل الالعب.

ر سان  »اليويفا« يحذِّ
جيرمان بسبب هاالند

وجه االحتاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« حتذيرا رسميا إلى 
باريس سان جيرمان، بسبب جنم بوروسيا دورمتوند إيرلينغ هاالند.
ووفقا لصحيفة »ليكيب« الفرنسية، فقد حذر اليويفا سان 

جيرمان، بسبب »السلوك غير الالئق«، يف رأي الهيئة احلاكمة لكرة 
القدم األوروبية، لالعبيه عقب مباراة إياب دور الـ16 لدوري أبطال 

أوروبا، أمام بوروسيا دورمتوند على ملعب حديقة األمراء.
وخطف سان جيرمان بطاقة التأهل لدور الـ8 بعد الفوز بنتيجة 
2-3 يف مجموع املباراتني، لكن عقب لقاء اإلياب قام العبو باريس 
مجتمعني بتقليد احتفال إيرلينغ هاالند، جنم دورمتوند، كنوع من 

السخرية من الالعب النرويجي الشاب.
وكان هاالند احتفل بذات الطريقة يف لقاء الذهاب الذي أقيم 
يف أملانيا. ولم يقر اليويفا أي عقوبة على باريس سان جيرمان، لكنه 

اكتفى بالتحذير.
وكانت املباراة قد أقيمت خلف األبواب املغلقة، خوًفا من 
تفشي فيروس كورونا املستجد، إال أن جماهير سان جيرمان، 
جتمعت باآلالف خارج امللعب واحتفلت مع الالعبني بالتأهل.

 تيـــر شتيغــــن
 في طريقه لتجديد 
عقده مع برشلونة 

قال تقرير صحفي إسباني، امس 
األربعاء، إن برشلونة بات قريبا من التوصل 
التفاق مع حارسه األملاني مارك أندريه تير 

شتيغن، بشأن جتديد تعاقده.
وينتهي عقد تير شتيغن مع برشلونة يف 
صيف 2022، وسط محاوالت من بعض 
األندية األخرى للتعاقد معه، أبرزها بايرن 

ميونخ.
وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« 

اإلسبانية، فإن برشلونة سيقّدر بشكل كبير 
حارسه تير شتيغن، نظًرا ملا قدمه مع النادي 

منذ وصوله عام 2014.
وأوضحت أنه جرت اتصاالت بالفعل 
بني برشلونة وتير شتيغن، من أجل التوصل 
التفاق. وأبلغ تير شتيغن إدارة ناديه برغبته 

يف زيادة راتبه، وهو األمر الذي رحب به 
النادي الكتالوني تقديرا ملا قدمه مع البارسا 

يف السنوات املاضية.
ومن املنتظر أن يتم عقد لقاء بني 

مسؤولي برشلونة وممثلي الالعب عقب نهاية 
أزمة كورونا، للتحدث حول الراتب الذي 

سيحصل عليه احلارس األملاني.

إبراهيموفيتــــش 
 يسحـــب الثِّقـــة
َ من مشـروع ميالن
لن يجدد املهاجم السويدي زالتان 

إبراهيموفيتش )38 عاما( عقده مع ميالن، 
الذي ينتهي يف 30 جوان املقبل، وسيغادر 
النادي اإليطالي الصيف القادم، وفقا ملا 

أوردته امس األربعاء وسائل إعالم محلية.
ولم يعد إبرا يؤيد املشروع الرياضي، 

الذي روج له الرئيس التنفيذي مليالنو، إيفان 
غازيديس، وال يستبعد االعتزال بعد نهاية 
املوسم، حسبما ذكرت صحيفة )ال غازيتا 
ديلو سبورت( اإليطالية على صدر غالفها.

وبعنوان »إيبرا باي باي ميالنو«، سلطت 
الصحيفة الضوء على غضب السويدي بشدة 

من إقالة الكرواتي، زفونيمير بوبان، من 
منصب املدير الرياضي للنادي، وهو شخص 
تربطه به عالقة صداقة قوية. يضاف إلى 
ذلك، احتمال استقالة باولو مالديني، 

املشرف الفني على فريق ميالن، الصيف 
املقبل.

وعاد إبراهيموفيتش، الذي سافر للسويد 
يف ظل األوضاع الطارئة بسبب فيروس 

كورونا، إلى ميالن يف جانفي املاضي، بعد 
انتهاء عقده مع لوس أجنلوس غاالكسي، 
حيث بدأ مرحلته اجلديدة يف إيطاليا، 

بتسجيل 4 أهداف يف املباريات العشر األولى 
التي خاضها.

د  دورتموند يحدِّ
سعــَر سانشــو
قال تقرير صحفي بريطاني، امس األربعاء، إن 

بوروسيا دورمتوند، حدد سعر جنمه اإلجنليزي الشاب غادون 
سانشو، واملطلوب يف عدد من األندية األوروبية الكبرى.

وأملح هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورمتوند، 
لرغبة سانشو يف الرحيل قائاًل: »علينا أن نتقبل رغبة 

الالعب«.
وبحسب صحيفة »التاميز« البريطانية، فإن دورمتوند لن 

يقبل بأقل من 125 مليون أورو لبيع سانشو.
ويعتبر هذا الرقم غير قابل للتفاوض بالنسبة 

للمسؤولني يف دورمتوند، على الرغم من األزمة االقتصادية 
التي ضربت األندية بسبب فيروس كورونا.

وينافس باريس سان جيرمان عمالقة الدوري 
اإلجنليزي للحصول على سانشو، حيث ترغب أندية 

ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي يف الفوز بخدمات 
الالعب. وعلى الرغم من اإلمكانات املادية الكبيرة 

لنادي العاصمة الفرنسية، إال أن رغبة الالعب يف العودة 
للبرمييرليج، قد حتسم األمر.

آرسنــال، إيفرتــون 
وولفرهامبتون مهتمون 

بخدمــات خاميــس

توقــٌع جديــد لموعـد 
استئنـــاف »الليغــا«

قال خومي روريس الرئيس التنفيذي ملجموعة ميديابرو اإلعالمية إن دوري 
الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم قد يعود إلى احلياة يف جويلية املقبل بدون 
مشجعني، لكن سينتهي املوسم حينها على الفور إذا أصيب أي العب بفيروس 

كورونا.
وتوقف النشاط الكروي يف إسبانيا منذ العاشر من مارس املاضي بسبب 

االنتشار السريع لفيروس كورونا لكن خومي روريس توقع استئناف املسابقة خلف 
األبواب املغلقة يف غضون ثالثة أشهر.

وقال روريس حملطة »كادينا كوبي« اإلذاعية اإلسبانية يف وقت مبكر من صباح 
أمس األربعاء: »أتوقع عودة كرة القدم يف جويلية وبالتحديد دون مشجعني لكن 

أوال يجب أن تكون هناك فترة إعداد«.
وتعرض العبون من فالنسيا وإسبانيول وأالفيس لإلصابة بالفيروس 
وقال روريس: »إذا أصيب أي العب بعد استئناف املسابقة سيتم إنهاء 

املوسم«. وأضاف: »إذا جاءت أي نتيجة اختبار إيجابية يوم 20 جويلية على 
سبيل املثال سيتم إنهاء األمر وسنودع املوسم. يجب اتخاذ كل إجراء ممكن 

لضمان عدم حدوث ذلك«.
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احلسني  الدفاع  نادي  مدرب  اعتبر 
لكرة  املغربية  البطولة  يف  الناشط  اجلديدي 
أول  عمراني،  القادر  عبد  اجلزائري  القدم، 
أمس، أن الالعب سيكون بحاجة على األقل 
للميادين،  العودة  أجل  من  أسابيع،  لثالثة 
األولى  الرابطة  نشاط  علق  الذي  الوقت  يف 
اجلزائرية منذ 16 مارس بسبب جائحة فيروس 

كورونا )كوفيد19-(.
بفترة  مير  بأسره  عمراني«العالم  وقال 
صعبة، يف اجلزائر وعلى غرار باقي الدول، كل 
ومنافسات  الرياضة  منها  القطاعات مشلولة، 
كرة القدم. يف حال العودة للمنافسة، سيكون 
األمر صعبا جدا، كل شيء تغير بالنسبة لنا. 
سيكون  التدريب،  منهجية  مستوى  فعلى 
الالعب بحاجة الى ثالثة أسابيع على األقل 
املنافسة. من  استئناف  أجل  العمل من  من 
التعرض  نظرا خلطر  مباشرة  العودة  املستحيل 

لإلصابة الذي يكون مضاعفا«.
ونظرا للوضع الصحي يف اجلزائر، قررت 
وزارة الشباب والرياضة تعليق كل املنافسات 
الرياضية مع غلق كل املنشآت الرياضية وتلك 

اخلاصة بالشباب واملوجهة للترفيه، الى غاية 
5 أفريل.

 19 وأضاف عمراني »عدت للجزائر يوم 
قبل  من  املتخذة  لإلجراءات  وتطبيقا  مارس 
الصحي  احلجر  يف  حاليا  أتواجد  السلطات، 
إال  لي  يتبق  لم  بتلمسان.  الزيانيني  بفندق 
بضعة أيام قبل العودة للمنزل. ال ميكننا فعل 
أي شيء يف مثل هذه الظروف الى الدعاء من 

أجل أن تتحسن األمور وتعود لطبيعتها«.
احلسني  الدفاع  مع  جتربته  الى  وبالعودة 
الفارط  التحق به يف ديسمبر  الذي  اجلديدي 
قال  للتجديد،  قابل  أشهر  ستة  مدته  بعقد 
عمراني أنه غير راض عن الفترة التي قضاها 
حتى اآلن مع الفريق املغربي »صراحة، لست 
راض عن املشوار احملقق حلد اآلن. االنتدابات 
املستوى  يف  تكن  لم  املسؤولون  بها  قام  التي 
الترتيب.  وسط  أجل  من  يلعب  والفريق 
عن  ونبتعد  الثامن  املركز  نحتل  حاليا، 
نقطة«. وتابع  ب11  البيضاوي  الوداد  الرائد 
»أمضيت عقدا مدته ستة أشهر، مع إمكانية 
مصير  أعرف  ال  إضافيني.  ملوسمني  متديده 

البطولة املغربية ولكن إذا ألغيت، فإن عقدي 
ينتهي بصفة آلية«.

ولدى تطرقه الى مغادرته شباب بلوزداد، 
يخف  لم  اجلزائرية،  للبطولة  احلالي  الرائد 
الفريق  لتركه  الشيء  بعض  ندمه  عمراني 

الذي يقوده حاليا الفرنسي فرانك دوما.
»لو كان مدرب آخر ملا ترك شباب بلوزداد 
الذي يتمتع بكل الوسائل ويحتل الريادة. يف 
ولكن  الشيء،  بعض  ندمت  نفسي،  قرارة 
أرفض  لسني،  فنظرا  مبدأ،  قضية  القضية 
يستوقفني  أن  أو  والشتم  للسب  أتعرض  أن 
أشخاص بعد املباراة لطلب تفسيرات. تركت 
الريادة  يف  يزال  وال  األول  املركز  يف  الشباب 
أظن  كثيرا.  أسعدني  ما  وهو  ذهابي،  بعد 
والشباب  سدى  يذهب  لم  املنجز  العمل  أن 
بالقول  البطولة«، يختتم  بلقب  الفوز  بإمكانه 
املدرب الذي أنقذ النادي العاصمي من شبح 
بكأس  للتتويج  وقاده  الفارط  املوسم  السقوط 

اجلمهورية.
القسم الرياضي

يوجد حاليا في الحجر الصحي بفندق الزيانيين.. عبد القادر عمراني: 

الاّلعـب بحاجــة إلى ثالثـة 
أَسابيع كي الَعودة للُمنافسة

غالم وبن طالب يطالبان الشعب 
الجزائري بالحذر من كورونا

واصل جنوم املنتخب اجلزائري األول لكرة القدم، حمالتهم التوعوية، للمساهمة 
يف احلد من انتشار فيروس كورونا املستجد.

ونشر االحتاد اجلزائري لكرة القدم، فيديو توعوي، ملتوسط ميدان نادي نيوكاسل 
اإلجنليزي نبيل بن طالب، يحث فيه الشعب اجلزائري على ضرورة املكوث بالبيت من 

أجل التصدي لهذا الوباء اخلطير.
وقال »يف هذه األوقات العصيبة التي منر بها، يبقى االلتزام باحلجر املنزلي واتباع 

النصائح الوقائية، احلل الوحيد من أجل تسهيل مهمة األطباء. أرجو من اهلل أن 
يحفظنا جميًعا«.

كما توجه فوزي غالم، العب نابولي اإليطالي، بالشكر جلميع العاملني 
بقطاع الصحة واألطباء يف اجلزائر، منوًها بالتضحيات التي يقدمونها يومًيا حلماية 
األشخاص، واحلفاظ على األرواح. وتابع »أطلب من اجلميع التقيد باإلرشادات 

الوقائية من أجل ضمان سالمتهم وسالمة عائالتهم«.

االتحاديـة الجزائرية تفكر 
في إجراء البطولة الوطنية 

للكاتــا عــن بعـــد
تفكر االحتادية اجلزائرية للكاراتي-دو يف إجراء البطولة الوطنية الختصاص الكاتا 
عن بعد، إذا ما تواصل تطبيق احلجر الصحي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، 

حسب ما أعلنت عنه الهيئة الفدرالية.
وأكدت االحتادية اجلزائرية أن التحضيرات اخلاصة بإقامة بطولة اجلزائر للكاتا 

بواسطة التكنولوجيا متواصلة، حيث سيجري املصارعون عروضهم باملنزل نظرا للوضع 
الصحي الراهن الذي تعيشه البالد والعالم، ويقوم احلكام بتنقيطهم عن بعد، كون هذا 

االختصاص عبارة عن استعراض وال يتطلب حضور منافس.
ولم يتم بعد حتديد أي تاريخ إلجراء املنافسة، حيث اكتفت الهيئة التي يرأسها 

سليمان مسدوي بالقول أنها ستقوم بتقدمي كافة التفاصيل الحقا.
كما أعلمت الهيئة الفدرالية مصارعي الكاتا أن التسجيالت اخلاصة بالدورة 

الدولية عن بعد، املرتقب إقامتها منتصف أفريل، قد انطلقت على موقع »سبور داتا« 
املختص.

فارق الحياة متأثرا بإصابته بـ »كوفيد - 19«
االتحاد الفرنسي ينعى رئيس 
مارسيليا السابق »بابي ضيوف«
نعى االحتاد الفرنسي لكرة القدم السنغالي بابي ضيوف الرئيس السابق لنادي 

مارسيليا، والذي فارق احلياة اول أمس، متأثرا باإلصابة بعدوى فيروس كورونا 
املستجد.

ويعتبر ضيوف أول حالة وفاة بفيروس كورونا يف السنغال التي سجلت حتى اآلن 
175 إصابة، حسب ما ذكره التليفزيون السنغالي الرسمي.

وكان الصحفي السابق ضيوف قد تولى رئاسة مارسيليا بني عامي 2005 
و2009، وأنهى الفريق املوسم ضمن املراكز الثالثة األولى بالدوري الفرنسي 3 مرات، 

كما وصل إلى نهائي كأس فرنسا مرتني.
وذكر االحتاد الفرنسي يف بيان: »تلقينا هذا املساء، ببالغ احلزن، نبأ وفاة 

بابي ضيوف عن عمر يناهز 68 عاما. ستبقى ذكراه كقائد يتمتع بحضور وحب 
وحماس.« وذكرت صحيفة »لوكوتيديان« السنغالية: »عالم الرياضة يف حداد«.

وكان ضيوف قد دخل مستشفى جامعة »فان« يف العاصمة السنغالية داكار بعد 
ظهور العدوى، وكان مقررا أن ينقل إلى فرنسا للعالج، لكن حالته تدهورت بشكل 

سريع ليفارق احلياة.
وبعد ساعتني فقط من اإلعالن عبر موقع شبكة التواصل االجتماعي »تويتر« 

عن إصابة ضيوف بعدوى فيروس كورونا املستجد ووفاته، تقدم نادي مارسيليا بالعزاء 
لعائلة رئيسه السابق. وذكر نادي مارسيليا: »سيبقى بابي )ضيوف( يف قلوب املنتمني 

للنادي كواحد من أفضل البارعني يف تاريخه.«

»فيفــا« يتحـرك لمساعدة 
مجتمــع كــرة القــدم

أكد االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« اول أمس، أنه يعتزم تقدمي مساعدات لكرة 
القدم العاملية بعد أن أغرق وباء فيروس كورونا املستجد األندية والبطوالت فى ركود 

مالي غير مسبوق.
وأدى انتشار فيروس »كوفيد19-« إلى شلل شبه كامل يف احلركة الرياضية حول 
العالم مبا يف ذلك تعليق البطوالت الكروية اخلمس الكبرى باالضافة الى دوري أبطال 
أوروبا والدوري األوروبي )يوروبا ليغ( إلى أجل غير مسمى، كما أسفر عن إرجاء كأس 

أوروبا وكوبا أميركا 2020، إلى العام املقبل.
وقال االحتاد الدولي الذي لديه 1,5 مليار دوالر )1,36 مليار أورو( احتياطي يف 
بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس، إنه يفكر يف سبل مساعدة مجتمع كرة القدم 

العاملي.
وأضاف الفيفا أن الشكل الذي ستتخذه هذه املساعدة قيد الدراسة واملناقشة 

حاليا بالتعاون مع أعضاء االحتاد واالحتادات احمللية والشركاء اآلخرين. وكان الفيفا قد 
أعلن يف وقت سابق أنه أنشأ مجموعة عمل تساعد االحتادات القارية للحد من تأثير 

أزمة فيروس »كوفيد19-«.

أعلن القائد األسبق للمنتخب الوطني اجلزائري لكرة القدم، 
عنتر يحيى، اول أمس، مشاركته يف مبادرة خيرية رفقة العبني 
دوليني سابقني وحاليني ملساعدة سكان والية البليدة يف مواجهة 
الشخصية  صفحته  على  جاء  ما  حسب  العاملي،  كورونا  وباء 
دعا  التي  املبادرة،  هذه  وتتمثل  االجتماعي.  التواصل  مبواقع 
إليها مسؤول سابق باالحتاد اجلزائري لكرة القدم يقطن بالبليدة، 
اجلمهور  عند  مميزة  قيمة  لديها  وكرات  قفازات  أقمصة،  بيع  يف 
وباء  ملكافحة  البيع  عائدات  توجه  أن  على  اجلزائري،  الرياضي 

كورونا العاملي يف البليدة.
وبادر كثير من الرياضيني اجلزائريني إلى املساهمة، كل على 
طريقته، يف القيام بحمالت كثيرة مماثلة للتعبير على تضامنهم مع 
سكان البليدة، املدينة التي حتولت إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا 

وتخضع حاليا إلى احلجر الصحي الشامل.
الرابطة  لبطولة  احلالي  الرائد  بلوزداد،  شباب  العبو  وكان 
أجورهم  من  بجزء  تبرعهم  عن  أعلنوا  قد  القدم،  لكرة  األولى 
الشخصية ملواجهة الوباء، قبل أن تقوم الشركة الراعية لهذا النادي 
مجمع مادار، بالتبرع بأجهزة طبية لصالح املؤسسات االستشفائية 
من أجل مساعدة الطاقم الطبي يف معاجلة األشخاص املصابني 

بفيروس كورونا.
وتتمثل هذه التبرعات يف 9 أجهزة للتنفس االصطناعي و17 
جهاز تنفسي محمول و3 أجهزة خاصة بنبضات القلب وجهازين 

مراقبة خاصة بغرفة االنعاش.

للتضامن مع سكان البليدة

عنتر يحيى ينّضـُم لمبادرة خيرية 
أطلقهــا العبــون دوليـــون
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بين الثقافة وتسّييس المسابقات األدبية

ِمصداقيــُة الجائزة تكُمن في قوِة لجنـَة التَّحِكيـم

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

على تكرار التجربة.
صريفق  منى  األدبية  والناقدة  الكاتبة  قالت 
وجود  يتطلب  األمر  كان  »وإن  الوطن«:  »أخبار  لـ 
كثيرا  نبتعد  ولن  حيثياتها  بكل  املوجة  يساير  ناقد 
الطيب  رأيت ذاتها يف جائزة  التي  عن هذه اجلدلية 
أسماء  تتويج  فيها  مت  التي  الروائي،  لإلبداع  صالح 
مع  األعمال  تقرأ  التي  اللجان  معركة  لتبدأ  مغربية 
الفائزين  كون  يف  الربوع  مختلف  من  املتابعني  تنمر 
كلهم من بلد واحد ينتمي إليه الناقد األساسي يف 

جلنة التحكيم«.
تضيف منى صريفق: »كل هذه التعليقات وكل 
هذا الكم الهائل من عدم التبصر يف حقيقة اجلائزة 
األدبية يجعل من موقف الكاتب الذي يخوض حربا 
ضد اسم اجلائزة -على قيمتها ورمزيتها - يقع من 
فكرة طمعه يف  جليا  يظهر  فهو  اخلطورة،  بالغ  مزلق 
اجلائزة املالية بشكل ينقص كثيرا من هيبته ورمزيته 
ككاتب يحاول اخلروج من هذه احلياة بأقل اخلسائر 
تعطي  ال  جوائز  توجد  حياته،  يف  فداحة  املادية 

القيمة احلقيقية للكاتب«.
كاتب  يوجد  »كما  ذاته،  السياق  يف  مشير 
يسرع  فتجده  يكتب  ملا  احلقيقة  القيمة  يعطي  ال 
فحسب!  املالي  عائدها  بسبب  اجلائزة  القتناص 
وبني جلان محابية وجوائز حتدد أهدافها ومخططاتها 
القّيمة، وأخرى تهمل كل ما سبق ذكره من أهداف 
ضد  يثورون  وآخرون  يظلمون  وكتاب  ومخططات، 
قرارات اللجان، جند املتتبع لصفحات الثقافة تائها، 
وغير قادر على اختيار طرف رشيد يكمل معه مسيرة 

املعرفة الثقافية داخل اجلزائر وخارجها«.
وبالعودة إلى ذات النقطة وهي مصداقية اجلائزة 
وكتارا،  كالبوكر،  جوائز  التحكيم،  جلان  ومحايدة 

جائزة  ومؤخرا  والعويس،  الشارقة  صالح،  الطيب 
من  الكثير  لدى  تشكيك  باتت محل  تقرأ،  اجلزائر 
كأعضاء،  شاركوا  أو  حتكيم  جلان  ترأسوا  ممن  النقاد 
على  كاتب  فوز  حول  متباينة  آراء  هناك  يجعل  ما 
أو  املنتج  كان  إذا  عّما  التساؤل  وكُثر  آخر!  حساب 
النص يستحق فعال، وماذا عّمن استبعد أو غيّيب؟!
مصداقية الجائزة تكمن في قوة 

لجنة التحكيم 
األمر تخطى احلدود احلمراء، بل لقد وصل إلى 
حد خسارة العديد من اجلوائز ملصداقيتها، وإلى أبعد 
من ذلك، على خلفية الكثير من الفضائح املتعلقة 
قول  حد  على  قراءتها  وعدم  النصوص،  بتهميش 
الكثيرين، واستبعاد أسماء أدبية لها وزنها، وقيمتها 
األديبة التي كانت سّبابقة يف تناول مواضيع معظمها 
لم يسبقها إليها أحد، وعلى مدار أكثر من عشرين 

سنة من العطاء، واإلنتاج األدبي العزيز.
ففي اتصال مطول ومتابعة لها زمنا ليس بالقصير، 
تواصلنا مع الكاتبة السورية لينا هويان احلسن، التي 
عديدة  مسابقات  يف  أعمالها  من  بالعديد  شاركت 
وتوجت معظمها على مدار سنوات، تضيف يف هذا 
املوضوع الذي أّرقها وقالت عنه إنها استهلكته، وهذا 
»ليست  األخير  نصفها  حول  قضيتها  خلفية  على 
املريبة  والتشابهات  بيال«  قالت  التي  تلك  رصاصة 
بينها وبني نص خالد خليفة عن نصه »لم يصدق 
عليهم احد« الذي شاركا بهما يف جائزة البوكر لهذه 
السنة، بأن اجلنة لم تقم بعملها كما ينبغي، كتبت 

منشورا عبر صفحتها على فيس بوك.
لها،  حوارات  عدة  يف  بوضوح  رأيها  ونشرت 
العربية واملجالت  العديد من اجلرائد  ومقابالت مع 
التعاون  عدم  قررت  أنني  باختصار  »املسألة  قائلة: 
العملية  بني  والتقاطعات  التشابهات  أن  بحقيقة 
القضية  أثرت  توارد األفكار، وعندما  تتجاوز حكما 
كنت قد استشرت أكثر من ناقد له خبرة، وكذلك 
نشرت  الفكرية،  امللكية  بحقوق  مختصة  محامية 
التفاصيل بوضوح ونقاط محددة ال تقبل اجلدال على 
أني سأخوض  معرفة  رغم  فيسبوك،  مبوقع  صفحتي 
ما  غالبا  الثقايف  فالوسط  حقيقي،  بيتك  معركتي 

فالشلليات  ذلك  من  أكثر  بل  للشجعان،  يفتقد 
األخطبوطية ولدت الشجاعة من قلوب قوم الثقافة.

جاء  مهمة  نقاط  طرحت  أيضا  لها  منشورا  ويف 
 2020 البوكر  جائزة  حتكيم  للجنة  »مساءلة  فيها: 
ولم  مثال،  باستعجال  العملني  قرأمت  حضرتكم  إذا 
تالحظوا التقاطعات وال األسلوبني شبه املتطابقني، 
وإذا  مصيبة  فهذه  األمكنة  وال  الزمنية  الفترة  وال 
وراء  ما  حلسابات  وفقا  و«طنشتم«  وانتبهتم  قرأمت 
الكواليس ال نعلمها فاملصيبة أعظم، أمتنى أن تأتي 
التواطؤات،  من  نظيفة  ضمائر  من  النقدية  اآلراء 
نظيفة  روحا  النقد  فليثبت  واحدة  مّرة  والتحيزات، 

وسليمة دون حسد واستذئاب.«
أني  البداية  منذ  أعلم  ترون  »كما  وتضيف: 
أسميه  الذي  اليباب  القفز  هذا  يف  الوحيدة  البطلة 
املستقبل  يف  أعمالي  أرشح  لن  قطعا  ثقايف،  وسط 
جلائزة البوكر، يف العام املاضي كنت يف جلنة حتكيم 
اجلزائر تقرأ، كرست وقتي لقراءة النصوص املرسلة 
الضوء  يسلط  تقرير  كتبت  ذلك  من  أكثر  بل  لي، 
التقييم،  إلى  باإلضافة  رواية،  كل  موضوع  على 
والكاتبة اجلزائرية هاجر قويدري التي تكبدت عناء 
من  إذن  بذلك،  لي  تشهد  احملكمني  إدارة مجموعة 
والشيء  يقرأ،  أن  يفترض  جلنة  يف  محّكـما  يكون 
األكيد أن روايتي لم تقرأ من قبل جلنة حتكيم جائزة 
البوكر 2020، سأكتفي بهذا القدر من التعليق حول 
املوضوع، وقد ذكرت سابقا أنني جلأت إلى احملكمة 

وسأحصل على حقي عبر القضاء«. 
جوائز أدبية وجدل واسع حول 

أحقيتها واستحقاقها
الهادي سعدون،  العراقي عبد  القاص والشاعر 
أن:  قال  عربية،  جلريدة  تصريحاتها  إحدى  يف 
متداول يف  عدمه  من  وأهميتها  باجلوائز  »التشكيك 
هذا  طبيعة  َتتبع  كثرتها  أّن  كما  العالم،  بلدان  كل 
البحر من  النوع األدبي من غيره. الصحيح يف هذا 
التلميحات واملوافقات أو الرفض للجوائز هو احلرص 
املادية  على تشجيع اجلوائز احلقيقية، ليس لقيمتها 

بقدر قيمتها الفكرية واإلبداعية.«
الفلسطينية  واملترجمة  الناقدة  نظر  وجهة  ومن 

أبو رحمة فإن اجلوائز األدبية تعددت بشكل  أماني 
يثير التساؤالت فعال حول اجلوائز والقائمني عليها، 

ومن ينالها أيضًا.
وتبنّي أبو رحمة على الصعيد ذاته »أنه لم يترافق 
هذا الكم من اجلوائز واملهرجانات بنهضة أدبية وفنية 
يف  وال  اخلليج  دول  يف  ال  وجادة،  أصيلة  وبحثية 
باقي الدول العربية، بل رافقت الفضائح أغلب هذه 

اجلوائز وكثير من الفائزين بها ومعظم أعمالهم.
والناجت، بحوث مادة مكررة، ومسروقة يف أحيان 
احملترم،  األدبي  للمستوى  ترقى  ال  وأعمال  أخرى، 
تقييمات  ُتعطي  صلة،  ذات  غير  حتكيم  وجلان 
للجائزة،  املتقدمني  حتى  أحًدا  ُتقِنع  ال  انطباعية 
عن  وبعدها،  اجلائزة  قبل  طويال  السجال  ويستمر 
العمل  وأهمية  جلانها،  أعضاء  وأهلية  كواليسها 
وظروف الفوز مما يفقدها الكثير من املصداقية، األمر 
الذي وصل إلى أن بتنا نسمع مثال إن جائزة ما ذهبت 
العام املاضي إلى مواطن ذلك البلد، وعليه فإن الفائز 
لهذا العالم لن يكون منه حتى بات املراقب يستنتج 
الفائز باجلائزة قبل إعالن نتائجها استناًدا إلى معايير 

ال عالقة لها بالنص اإلبداعي أو النقدي«.
وتقدم أبو رحمة تساؤالت عّدة، منها: هل هذه 
موضوعية؟ ما عالقة اجلنسية أو غيرها من الصفات 
ليبقى  باإلبداع؟،  والعامة  الشخصية  العالقات  أو 
بعيدة  القائمة  اجلهات  مادامت  قائما،  اللغط  هذا 
عن املعنى احلقيقي اِلستحقاق ومنح اجلائزة، الذي 
أخرى  حسابات  أي  تدّخل  لم  ما  نيلها،  به  يجدر 
يف قائمة شروط منحها للجائزة، وبعيدا عن املسائل 
نرقى  حتى  أخرى،  أطراف  محاباة  أو  الشخصية 
إلى مصاف  العربية  ونوصل جوائزنا  الثقايف  بالعمل 
اجلوائز الثقيلة واحملترمة، التي تقدر فيها الدول وحتترم 

ُكّتابها وُمبدِعيها.
فبعيدا عن احلّيز اجلغرايف الضّيق الذي ينتمون 
إليه أو احلسابات السياسية، والعرقية، وااِلنتماءات 
الذرائع  والهوية، وعن  للدّين  ينُسُبونها  التي  املُشيَنة 
العلمية  بالبحوث  باالستشهاد  املتعلقة  الواهية 
من  فقط  سرقات،  واعتبارها  التاريخية،  والشواهد 

أجل أن يستبعد نص ويتقدم آخر.

بين الثقافة وتسّييس المسابقات األدبية، والصراع من أجل الشهرة والعالمية، تكمن أهمية الجائزة اإلبداعية التي أصبحت هدف بعض الكتاب الذين ينتهزون الفرصة للظهور والبروز 
في الساحة األدبية، وتوسيع دائرة مبيعات الكتاب الفائز، لتبقى مصداقية الجائزة في قوة لجنة التحكيم.

الجـزء الثالـــث
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  الظروف المالئمة غيُر متوفِّرة

  أعلنــت العديــد مــن العيــادات اخلاصــة، مبختلــف بلديات 
ــه  ــة يف وج ــة مؤقت ــا بصف ــق أبوابه ــن غل ــل، ع ــة جيج والي
املرضــى، باعتبــار أن العيــادات ال تتوفــر علــى شــروط الوقايــة 

ــا. مــن فيــروس كورون
ــررت  ــارة ب ــذه العب ــا«، به ــا آمن ــد مكان ــم تع ــادة ل  «العي
إحــدى العيــادات اخلاصــة بواليــة جيجــل قــرار تعليــق العمــل 
بهــا مؤقتــا، مؤكــدة أن أســباب ذلــك تعــود الســتمرار انتشــار 
وبــاء كورونــا وازديــاد حــاالت اإلصابــة بــه بالواليــة، إضافــة 
إلــى عــدم توفــر الظــروف املالئمــة الســتقبال املرضــى«، وعــدم 
حيازتهــا أيضــا علــى اإلمكانيــات الالزمــة التــي متكنهــا مــن 
منــع العمــل بصفــة عاديــة، هــذا الوضــع فاقــم معانــاة املرضــى 
بالواليــة وخاصــة أولئــك الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة 
وكانــوا يتابعــون وضعيتهــم الصحيــة بشــكل دوري لــدى هؤالء 
األطبــاء، ممــا يعنــي أن التخلــف عــن مواعيدهــم ســيؤدي إلــى 

عواقــب وخيمــة. وقــال أحــد املواطنــن يف تصريــح أدلــى بــه 
لـــ »أخبــار الوطــن« أن والدتــه كانــت تعالــج لــدى طبيبــة عامة 
منــذ مــدة، إال أنــه ومنــذ بدايــة األزمــة الصحيــة لــم تتمكــن 
مــن االتصــال بهــا، لتأكيــد اســتمرارها يف العمــل مــن عدمــه، 
فمــا كان منهــا إال أن توجهــت إلــى العيــادة املعنيــة بعــد 
ــود  ــدم وج ــأ بع ــة، لتفاج ــة طارئ ــات صحي ــا مبضاعف إصابته
الطبيبــة، وهــو مــا جعلهــا تباشــر رحلــة بحــث عــن أي عيــادة 
ــث – ــر البح ــم يقتص ــة، ول ــزال يف اخلدم ــرى ال ت ــة أخ طبي
حســب ذات املتحــدث- علــى بلديــة جيجــل فقــط بــل امتــد 
ــدوى،  ــن دون ج ــر لك ــة الطاهي ــرى كبلدي ــات أخ ــى بلدي إل
حيــث اضطــر إلــى إعــادة والدتــه إلــى املنــزل لتتحمــل 
ــار  ــت لـــ »أخب ــة أخــرى، فقال آالمهــا يف صمــت. أمــا مواطن
الوطــن« أيضــا إن طبيبهــا النســائي اخلــاص طلــب منهــا القيــام 
ببعــض التحاليــل الطبيــة بشــكل مســتعجل وجلــب نتائجهــا 

ــدواء الــالزم لهــا، إال أنهــا ويف  حتــى يتمكــن مــن وصــف ال
الوقــت الــذي قصــدت فيهــا مستشــفى محمــد الصديــق بــن 
ــواب  ــت بأب ــل فوجئ ــة إلجــراء التحالي ــة الوالي يحــي بعاصم
املشــفى موصــدة يف وجــه الــزوار واملواطنــن، وذلــك علــى إثــر 
اســتقبال أول حالــة مشــتبه بإصابتهــا بفيــروس كورونــا وهــي 
احلالــة التــي مت تأكيدهــا فيمــا بعــد، هــذا األمــر أجبرهــا علــى 
التوجــه للقطــاع اخلــاص الــذي علــق نشــاطه مؤقتــا وبالتالــي 
فلــم يبــق لهــا حــل آخــر ســوى تأجيــل إجــراء التحاليــل إلــى 
غايــة هــدوء األوضــاع رغــم تخلفهــا عــن املوعــد الــذي حــدده 
الطبيــب يف وقــت ســابق. ويف انتظــار تزويــد األطبــاء اخلــواص 
باملعــدات واملســتلزمات الوقائيــة الالزمــة يبقــى هــؤالء املرضــى 
يعانــون يف منازلهــم متضرعــن هلل زوال هــذا الوبــاء وإعــادة فتــح 

العيــادات اخلاصــة الســتئناف عالجهــم.
 ب. زهرة

 شباب المعجـــزات

يف اكبــر عمليــة تضامنيــة بواليــة ميلــة مبختلــف 
لتوزيــع  احملليــة  واملؤسســات  واملنتجــن  الشــركاء 

املعــوزة. العائــالت  علــى  املســاعداتت 
ــاعدات  ــف املس ــن مختل ــة م ــه بقافل ــوم التوج مت الي
للمناطــق التــي ســبق احصاؤهــا ضمــن مناطــق الظــل 

ــة ــة واحلياتي ــروف االجتماعي للظ
ــض  ــاء وبي ــوم بيض ــاعدات حل ــت املس ــث ضم حي
إضافــة إلــى حليــب األكيــاس ومــا يزيــد عــن 3 قناطيــر 
مــن العجائــن الغذائيــة وخضــر وقــد شــملت كل مــن 

ــة. ــذات الوالي ــار زارزة والشــيقارة ب ــي مين بلديت

توزيع مساعدات غذائية بمناطق الّظل 
مركب النسيج »الجزائري 
– التركي« يمنح مصالح 
األمــن 2000 كمامـة

منح املركب اجلزائري التركي “تايال” بسيدي خطاب 2000 
كمامة ملصالح األمن واحلماية املدنية وبلدية سيدي خطاب.

وحسبما أفادت به إدارة املركب، فإن املركب شرع مؤخرا يف خياطة 
كمامات معقمة وذلك ضمانا لوقاية األفراد االمن ومصالح الدرك 

املجندين للعمل يف ظل الظرف احلالي الذي متر به البالد. 

 الَمرضى يتألمون والعياداُت الخاَصة بجيجل ليست آمنًة
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

ومَع  ن،  ُتدوَّ لم  أّنها  غيَر  اخَلالئق،  فجِر  يف  األوبئُة    ظهرِت 
ِة كتٍب سماوية، ويف عدِة ُمدّوناٍت  ذلَك قد جِنُدها متواِترًة يف عدَّ
بِب، ِعلمًيا ودينيا.  الحقة، تاريخّية وأدِبّيٍة، مع ِتبايٍن كبيٍر يف الَسّ
ِوفَق ما ذكرُه أحمد العدوي - أحَد أسباِب  الّطاعوُن -  لقْد كاَن 
ُسقوِط الّدولِة األمويِة؛ وذلَك ِعندما قّرَر العّباسُيون إعالَن ثورِتهم 
بني طاعوَنني َكِبيرين ضرَبا الّشاَم والعراَق يف منتصِف الَقرن الّثاِمن 
ميالدي. كان ذلك القرُن ُميزا، إْذ شِهَد ظهوَر الوباِء عشريَن مّرًة !
 وقبل ذلك ظهر الطاعون األنطوني من سنة 165 م إلى 180م، 
ألف   60 مبعدل  يخلف  كان  أنه  التاريخية  الدراسات  وتذهب 
ضحية شهريا. وقد ورد يف العهد القدمي، وحتديدا يف نبوءات إرميا 
وأشعيا أنه عقاب رباني للبشر الذين خالفوا كالم اخلالق:« ولكن 
إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص على أن تعمل بجميع 
عليك جميع  تأتي  اليوم،  بها  أوصيك  أنا  التي  وفرائضه  وصاياه 
هذه اللعنات وتدركك، ملعونا تكون يف املدينة، وملعونا تكون يف 
احلقل، ملعونة تكون سلتك ومعجنك، ملعونة تكون ثمرة بطنك 
دخولك،  تكون يف  ملعونا  غنمك،  وإناث  بقرك  نتاج  وأرضك، 

وملعونا تكون يف خروجك«.
  يف حني اختلف املسلمون يف تسويغ أسباب العّلة. هناك من 
رأى أن امليت بالطاعون شهيد كبقية الشهداء، وأن الصابر عليه 
يشبه املرابط يف سبيل البارئ. يف حني عّده فقهاء آخرون مبثابة 
عقاب من اخلالق لعباده الضالني، كما يحصل يف السنني األخيرة 
بخصوص األمراض والزالزل، بحيث يتعذر القبض على الرأي 
إال تأسيسا على مرجعيته الدينية أو اخلرافية أو األنثروبولوجيا، أو 
العلمية يف أغلب األحيان، خاصة يف بعض الطرح الغربي الذي 
مع  الغيبية،  املسائل  على  والتأويل  التفسير  يف  يبني  ال  ما  عادة 

ذلك فهناك من يربط األوبئة بانتقام الرّب.
  من املعروف، من الناحية التاريخية، أن احلج ألغي سنة 1814 
بسبب الطاعون، كما شهدت الفترة املمتدة ما بني 1837، 1892 
وفاة آالف احلجاج. يضاف إلى ذلك ظهور وباء الكوليرا يف عدة 
الكوليرا  1824 مأساة مبجيء   ،1817 فترة  لقد شهدت  سنوات. 
بدء  مناطق،  عدة  إلى  لتمتد  الهند  من  انطلقت  التي  اآلسيوية 
أفريقيا  إلى شرق  بالشرق األوسط، وصوال  مرورا  آسيا،  بجنوب 

وساحل البحر األبيض املتوسط، ليصل إلى الصني عام 1831.
أنه تسبب يف  ويعتقد   ،1863 ثانية يف سنة  الكوليرا    عادت 
الشرق  مناطق  وبعض  احلجاز  عندما ضرب  آالف ضحية  عشرة 
األوسط، لينتقل بعد ذلك إلى روسيا وأوروبا وأفريقيا، ومع الوقت 
غدت أوروبا وروسيا وشمال أمريكا مركزا له، مع أنه انطلق من 
كالكوتا، ويف كّل مرة كان الداء موضع جدال ما بني رجال الدين 

والعلماء.
 من الناحية األدبية فقد استغلت هذه األوبئة بدرجات مختلفة، 
وكان الشاعر العربي ابن الوردي أحد الذين كتبوا عن الطاعون، 

وبعد يومني من كتابة قصيدته ميوت بالداء نفسه، كما لو أنه قام 
برثاء نفسه. كما كتبت الشاعرة العراقية نازك املالئكة ) 1923 ــ 
2007( نصا بعنوان الطاعون، إلى جانب الرواية الشهيرة أللبير 
كامو التي جتري أحداثها مبدينة وهران اجلزائرية، و حتمل العنوان 
نفسه، وقبل كامو كتب عنه طه حسني يف مؤّلف األيام، وذلك 

بعد وفاة شقيقه.
األوبئة  أعمال ركزت على  املعاصر عدة    كما جند يف األدب 
بدرجات متفاوتة. نشير مثال إلى أمير تاج السر يف رواية »إيبوال 
76«، وغابريال غارسيا ماركيز يف »احلب يف زمن الكوليرا«. أّما 
أحمد خالد توفيق فتكهن بظهور املرض يف الصني، وكان يشير 
القاتلة يف بلد يجمع ما بني اخلنزير والدجاجة،  إلى الفيروسات 
يف  يخفي  صيني  فالح  كّل  املتقدم:«  اليقني  من  بنوع  كتب  إذ 

حظيرته مختبرا خطيرا للتجارب البيولوجية«.
           وقد جند يف األدب روايات خيالية مثيرة تطرقت إلى 
عن  تتحدث  التي  النصوص  يف  عليه  نعثر  مبا  شبيهة  تفاصيل 
املستقبل، كرواية 1984 للكاتب اإلجنليزي جورج أورويل. ثمة، 
على سبيل التمثيل، رواية »نهاية العالم« للكاتب ستيفن كينغ 
عسكرية  مخابر  يف  معّدلة  أنفلونزا  ظهور  عن  فيها  يتحدث  التي 

سرية، لتغدو سالحا بيولوجيا مدّمرا يخلف آالف الضحايا.
 وهناك أيضا رواية الكاتب األمريكي دين كونتز املوسومة: عيون 
أّما ما مييزها  عن   .1981 رواية مثيرة صدرت عام  الظالم، وهي 
عالمات  مع  أحيانا  يتطابق  الذي  املدهش  التفصيل  فهو  غيرها 
مدينة  يف  غريب  فيروس  ظهور  إلى  الكاتب  تطرق  لقد  كورونا. 
عليه  السيطرة  يتعذر  بشكل  ذلك  بعد  لينتشر  الصينية،  ووهان 
الفتاكة، وبصرف النظر عن اجلانب الرمزي  طبيا لغموضه وقوته 
للكتاب، فإنه يتنبأ بالوباء، ببعض املتغيرات التي تدخل يف باب 

اخليال.
املوت  »قناع  بو  أالن  إدغار  األمريكي  كتب  بكثير  ذلك  قبل   
وهو  »ديكاميرون«،  بوكاتنشو:   جيوفاني  واإليطالي  األحمر«، 
كتاب ذائع الصيت، وموضوع عدة دراسات. كما ميكن اإلشارة، 
اإلجنليزي  للكاتب  الطاعون«  »مجلة  رواية  إلى  السياق،  هذا  يف 

دانيال دينو صاحب حتفة: روبنسون كروزو«.
    وتتفق بعض األعمال على ثنائية اخلير والشّر، أما األغرب 
فعل  كما  مركزا،  احلّب  جعلت  النصوص  أغلب  فإّن  ذلك  يف 
ماركيز، مع ما مييزها من تناول قضايا إنسانية حساسة، وأغلبها 
يتعلق بسقوط القيم، الفردانية، ضياع املجتمعات، تراجع اخلير، 
وهيمنة القوى الشريرة على مجتمعات اتسمت بالنزعة البدائية، 
تخدم  ال  جديدة  قناعات  لفائدة  الروح  عن  التنازل  يف  وبالرغبة 
طاعها  رغم  روايات،  ثمة  أّن  يعني  هذا  هل  البشري.  الكائن 

اخليالي، استبقت وقتنا للحديث عن أوبئة قادمة؟   
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 تسجيـُل 131 إصابة جديدة بكورونا 
و14 وفــاة خــالل 24 ساعــة 

بلسان: رّيــــــاض هــــــويلي 

َنظريــُة 
االحتـواء
  احَلديُث عن امُلمارسِة 

امِلهنّيِة لإلعالِم، 
قييِم،  وإخضاِعَها للتَّ
ينَبِغي أن يكوَن أّوال 

وقبَل كلِّ شيٍء من قبِل 
امُلختصنَي وامِلهنينَي. 

وثاِنًيا، َينبِغي - وهذا 
فٌق عليِه -  ما هَو متَّ

مراعاُة البيئِة الَقانونيِة 
ياسيِة التي َينشُط  والسِّ

فيها اإلعالُم بصفٍة 
عامٍة، والَصحافُة بصفٍة 

خاَصٍة. وِوفَق هذِه 
الَقاعدِة ال ميكُن - مثال 

- لإلعالِم أن َيصنَع 
امُلترَف وامِلهنَي وأن 

َيتغاَضى عن احَلقائِق 
امَليدانيِة. واحَلقائُق 

هِذه قد ُتستنبُط من 
خالِل امُلعاينِة امَليدانيِة، 
والعمِل االْستقصاِئي، أو 
يهم  ِمن خالِل من ُنسمِّ
لنَي  يوف من ُمحلِّ الضُّ

وُمختِصني. 
 وَمعنى هَذا الكالُم أنَّ 
لطاِت الُعموميَة،  السُّ
سواٌء يف اجلزائِر أو 

يف أمِريكا أو ِفرنسا أو 
امُلوزمبيق، ال ميكُنها 

امتالُك احَلقيقِة، 
كلَّ احلقيقِة! وال 

ميكُنها توزيَع صفِة 
امِلهنيِة واالْحتراِفية 
، ذلَك  بقراٍر ِسياسيٍّ

ألنَّ األْعراَف تقوُل إّن 
اإلعالَم أيًضا ُسلطٌة، 

سواٌء كاَن سلطًة 
راِبعًة أو ساِبعًة؛ مبدُأ 
لطاِت  الَفصِل بنَي السُّ

َيقتِضي أن َتكون ُسلطُة 
حفِي كسلطٍة  الصُّ

ُمضادٍة للُحكوماِت؛ وِمن 
ُهنا تبرُز احلاجُة إلى 

قائِض  االنتقاِد وإبراِز النَّ
ا يضُع احلاكَم أو  ِمّ

امَلسؤوَل أماَم ِعّدِة َمصادَر 
للّرأي وللَمعلومِة. كما 

ُن املواطَن من ُحسِن  مُيِكّ
االْختياِر، ألّنُه يكوُن 

ؤيِة؛  أماَم ِعّدة زواَيا للرُّ
هَذا ُهو دوُر اإلعالِم، 
وهَذا الّدوُر امِلوري 

َيجعُله ال َينتظُر شهادَة 
لطِة  امِلهنّيِة من رجِل السُّ

مهًما كان؛ فاملعروُف 
ياسِة  يف لعبِة السِّ

وُمناوراِت احُلكِم ازدهاُر 
ُلعبِة االحتواِء؛ لذا، 
كّلَما كانِت امَلسافُة 

حافِة  َمضُبوطًة بنَي الصَّ
واحُلكوماِت حتّققت 

عت  امِلهنّيُة، وكّلَما َتوسَّ
داِئرُة االْحتواِء غابِت 
ها  امِلهنّيُة، وحّلْت َمحلَّ

ِصفاٌت َمذمومٌة. فماَذا 
نحُن ُمختارون؟!

قضت وحدات اجليش الوطني الشعبي يف إطار مكافحة 
اإلرهاب،  خالل شهر مارس املنقضي، على إرهابي واحد 

وأوقفت 3 عناصر دعم للجماعات اإلرهابية.
وأوضح بيان احلصيلة، أمس، أنه مت كشف وتدمير 39 
مخبأ باإلضافة إلى تدمير 29 قنبلة تقليدية،وكشف وتدمير 
15 كلغ من املواد املتفجرة، وكشف وتدمير 60 كلغ من املواد 
22.73 كلغ من  وتدمير  الكيميائية،باإلضافة على كشف 

مادة الديناميت.
بندقية  كالشينكوف،و16  بنادق  استرجاع 3  مت  و 
فيما  آليني،و  الصنع،مسدسني  تقليدية  بنادق   2 صيد، 
يدوية، 9  3 قنابل  استرجاع  املسترجعة،مت  الذخيرة  يخص 

مخازن ذخيرة،1746 طلقة،27 مفجرا، طائرتني بدون طيار 
مزودة بكاميرات مراقبة.

واجلرمية  املخدرات  ومكافحة  احلدود  إطار حماية  يف  و 
املنظمة، مت توقيف 58 تاجر مخدرات، وحجز 52 قنطارا من 
الكيف املعالج، وحجز 114 ألف و14 قرصا مهلوسا، وتوقيف 

10 مهربني
من  قنطارا   4841 بتخزين  قام  واحد  وتوقيف مضارب 
ضغط،  وحجز 811 مطرقة  القمح، وتوقيف 668 شخصا، 
عن  كشف  جهاز   23 وحجز  كهربائيا،  مولدا   133 وحجز 
باإلضافة  والذهب،  احلجارة  من  كيًسا   13 وحجز  املعادن، 
26 ألف و220  التبغ، حجز  276.8 قنطارا من  إلى حجز 

علبة سجائر، حجز 61 عربة من مختلف األصناف، حجز 
48 ألف و696 لترا من الوقود، حجز 220.61 طنا من املواد 
الغذائية،18 ألف و618 وحدة من املشروبات،حجز 20 ألف 
و800 لتر من زيت املائدة،حجز 9 أجهزة اتصال،حجز 29 

ألف و434 علبة أدوية وحجز 760 كلغ من مادة النحاس.
متكنت  الشرعية،  غير  الهجرة  محاربة  مجال  يف  و 
وحدات اجليش الوطني الشعبي من توقيف 346 مهاجرا 
محاولة   16 إحباط  مختلفة،  جنسيات  من  شرعي  غير 
هجرة غير شرعية، إنقاذ 13 مرشحا للهجرة غير الشرعية 

وانتشال 3 جثث.
عّمــــار قـــردود

مارس شهر  خالل  للجيش  العملياتية  احلصيلة 

القضاُء على إرهابيٍّ وتوقيُف 3 عناصَر دعٍم للجَماعات اإلرهابّية 

انتشار  ورصد  متابعة  للجنة  الرسمي  الناطق  أعلن 
األربعاء،  أمس  فورار،  جمال  اجلزائر،  يف  كورونا  وباء 
تسجيل 131 حالة جديدة بفيروس »كورونا«،يف ظرف 24 
ساعة فقط، ليرتفع عدد املصابني إلى 847 حالة مؤكدة. 
وكشف فورار يف الندوة الصحفية اليومية عن تسجيل 14 
وفاة جديدة ليرتفع العدد إلى 58 وفاة. والوفيات الـ14،  
فكانت  املنصرمة؛  ساعة  الـ24  تسجيلها خالل  مت  التي 
يف كل من اجلزائر العاصمة بــ5 حاالت وفاة يف اجلزائر 
من  كل  واحدة يف  ووفاة  بالبليدة  و3 حاالت  العاصمة، 
غرداية، أم البواقي، غليزان، وعني تيموشنت باإلضافة 
إلى حالة واحدة يف كل من املدية وتيزي وزو. و أفاد بأن 
حالة، حيث   61 بلغ  للشفاء  متاثلت  التي  احلاالت  عدد 
متاثلت للشفاء خالل الـ24 ساعة املنصرمة 18 حالة كانت 

مصابة بالفيروس.
عّمــــار قــــردود

58 وفاة 847 حالة مؤكدة  و  إحصاُء  

 بأمر من رئيس 
اجلمهورية

 صرُف 5 آالف 
دينــارٍ  منحـًة 
لُعّمال النَّظافة 

أصدر رئيس اجلمهورية، 
عبد املجيد تبون، أمًرا لوزير 

الداخلية كمال بلجود، بصرف 
منحة لعمال النظافة والتطهير 

والتعقيم.
وحسب بيان رئاسة 

اجلمهورية، فقد قدرت وزارة 
الداخلية قيمة هذه املنحة 
بـ 5 آالف دينار، لفائدة 

املستخدمني. وأشارت رئاسة 
اجلمهورية إلى أن مفعول هذا 

القرار يسري من تاريخ 1 مارس 
املاضي إلى غاية انتهاء التدابير 
االستثنائية التي أقرتها الدولة، 

ملواجهة وباء »كورونا«.
عّمـــار قـــردود

اجتمعت اللجنة الوزارية للفتوى،  أمس األربعاء،  مبقر وزارة الشؤون الدينية، وأصدرت 
بيانها السادس حول اإلشاعة وتبادل األخبار واملعلومات دون تثبت من مصادرها املوثوقة.

على  الدينية  الشؤون  لوزارة  الرسمي  املوقع  يف  نشر  الذي  اللجنة  بيان  وأوضح 
من  ينبغي  ما  بكل  اإلشاعة  مع  التعامل  املواطنني  على كل  الواجب  كان  »فايسبوك«،«إذا 
احليطة واحلذر يف األيام العادية،  فإن التعامل معها يف هذه األيام احلرجة ينبغي أن يكون 
أكثر حيطة وحذر وصرامة«. وأفتت اللجنة بتحرمي صناعة اإلشاعات ونشرها وتداولها ملا يف 
ذلك من الكذب، الذي يعد من كبائر اإلثم واملعاصي، قال النبي )ص( »كفى باملرء كذبا 

أن يحدث بكل ما سمع«. وقال أيضا »إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل، ال يلقي لها 
باال،  يهوي بها يف جهنم«. وأكد بيان اللجنة أنه »يجب أن تؤخذ املعلومات من مصادرها 
املؤكدة، وال يجوز أخذها من املصادر املشبوهة األخرى«،  كما »ال يجوز نقل املعلومة إال بعد 
التأكد من صحة صدورها من جهة مختصة موثوقة،  حرصا على عدم املساهمة يف انتشار 
اإلشاعة«. وشدد البيان على ضرورة العمل على إشاعة معاني حسن الظن بني أفراد املجتمع 

وطمأنة املواطنني وتقوية عزمية أعوان الدولة وتعزيز الروح املعنوية لألمة. 
عّمــــــار قـــردود

وتداولها  نشرها  بتحرمي  أفتت 

الَلجنــُة الِوزاريـة للَفتــوى تعتبــُر اإلشاعـَة كبيــرًة

بإيداع  تبسة  محكمة  أمس،   أمرت،  
خمسيني احلبس،  يف قضية ترويج منشورات 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  حتريضية 

فايسبوك،  مشككة يف وجود وباء كورونا.
و حسب بيان للشرطة، فإن قوات الشرطة 
اإللكترونية  اجلرمية  مكافحة  لفرقة  التابعة 
بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية  باملصلحة 
والية تبسة متكنت من توقيف شخص يبلغ من 
حتريضية  منشورات  بنشر  يقوم  سنة،  العمر55 
فايسبوك،   االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 

ويدعو  كورونا  فيروس  وجود  خاللها  من  ينفي 
مختلف  إجراء  إلى  تبسة  مدينة  سكان 
حفالت  غرار  على  واملناسبات  التظاهرات 
نشره يف  إلى  باإلضافة  عادية،   بطريقة  الزواج 
يف  تدور  مكتوبة  منشورات  الشخصي  حسابه 
مجملها حول أن هذا الوباء ما هو إال مسرحية 
لها أغراض اقتصادية مع التشكيك يف القرارات 
االحترازية التي تتخذها مختلف املصالح للوقاية 

من انتشار هذا الفيروس.
ولإلشارة، فإن هذه املنشورات خلقت بلبلة 

ولبس لدى مختلف أوساط ورواد موقع التواصل 
وجناعة  الوباء  وجود  حقيقة  حول  االجتماعي 
اإلجراءات املعتمدة للحد من انتشاره. وعليه، 
مختلف  باستعمال  القضية  يف  حتقيق  فتح  مت 
ارتباط  من  التأكد  أجل  من  التقنية  الوسائل 
املذكورة،   املنشورات  مبختلف  الصفحة  صاحب 
كافة  إمتام  بعد  وتوقيفه  صاحبها  هوية  وحتديد 

اإلجراءات القانونية وتقدميه أمام العدالة. 
فيروز رحال

يف سابقٍة ُتعد األولى من َنوعها 

وصــوُل قارب للَحراقة إلى 
َسواحل سيدي داود ببومرداس
وصل، ليلة أول أمس، قارب يحمل على متنه عددا من املهاجرين غير 
الشرعيني إلى سواحل بلدية سيدي داود ببومرداس، يف سابقة تعد األولى من 
نوعها.ويتعلق األمر، حسب ما أفادت به مصادر محلية لـ"أخبار الوطن" بــ 20 
مهاجرا شرعيا ينحدرون من وهران، مستغامن والشلف، فروا من أوروبا خوفا من 

جائحة كورونا.وأضافت مصادرنا أن قوات الدرك واجليش قامت مبحاصرة مدخل 
شاطئ ساحل بوبراك، وتطويق املهاجرين غير الشرعيني القادمني من الضفة 

األخرى، مما تسبب يف جتمع كبير للمواطنني ممن دفعهم الفضول إلى االقتراب 
من املكان، وهو ما أحدث حالة من الطوارئ على مستوى الشاطئ.

من جهة أخرى، خلفت احلادثة موجة من التفاعل على منصات التواصل 
االجتماعي، حيث انهالت التعليقات التهكمية من طرف رواد املواقع، السيما 

وأن احلادثة تعد األولى من نوعها بالوالية.

تبسة

أمـــٌر بإيــداِع صاحـــِب منشـــوراٍت فايسبوكّيــة 
كـــــة فـــي صّحـــِة الجاِئحـــــة ُمشكِّ

سميرة مزاري


