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د قبَضتُه لفرِض َتطبيِق الَتعليمات األمُن يَشدِّ

ِغليزان تشهُد حالَة تأُهٍب ُقصوى 
الحتــــواِء جاِئــحة ُكورونـــا  

إثَر  املواطننَي  ُنفوِس  والهلَع يف  عَب  الرُّ وزرِعَها  ُكورونا ببالدنا،   بعَد تفِشي جائحِة 
اجلاِئَحة  ُمحاربة  أجِل  من  ُصفوَفها  املصالِح  من  العديُد  وّحدت  األرواَح،   حصِدَها 
رق،  تشهُد واليُة غليزان نشاًطا ُميزا قادُه رجاُل األمن بالتنسيق  صِدي لها بكل الطُّ والتَّ
لطات احمللية، فرضوا من ِخالله ُمخططا وقائًيا ملواجهة هذا الوباء القاتل. مع السُّ

حي هاُن على َتشكيلِة الوِكالة الَوطنّية لألمِن الصِّ الرِّ

05
املسيلة 

القبـُض علــى فــتاٍة 
نَشرت َمعلوماٍت كاذبٍة 
علـى الَفــيس بــوك

08
إليزي

 َتماثــل المصـــاِب 
الَوحيــِد بَفيـروس 
ُكــورونا للّشفــاء

04
تبسة

ِة  العثــوُر عـلى جثـّ
طفـٍل َحديث الوالَدة

نـون قـراراِت  حـة ُيثمِّ نـون قـراراِت ُمماِرسـو الصِّ حـة ُيثمِّ ُمماِرسـو الصِّ
َرئيــــس  الُجمهــــورّيِة َرئيــــس  الُجمهــــورّيِة 

حـي..  حـي.. الحجـُر الصِّ الحجـُر الصِّ
ها!  ها! األحـزاُب تِجـُد ضالتـَ األحـزاُب تِجـُد ضالتـَ

ياسي   أْثبتت إفالَسها وقصوَر ُرؤيِتها للعمِل السِّ

0303

اجُلمهوريِة،  َرئيس  قراراِت  بلعمبري  مسعود  ياِدلة  الصَّ نقابِة  رئيُس  ثّمَن 
هذه  شأِن  من  أّنُه  ُموِضحا  حي،  الصِّ لألمن  الَوطنّيِة  الَوكالِة  إنشاء  بخصوِص 
الّدولة  تفاعَل  َن  لُتمكِّ الُفجائّيِة،  لألوبئة  استشرافّيٍة  مخططاٍت  وضُع  الوكالِة 

بسرعٍة معها، ُمضيًفا أّن قراَر الرئيِس  بالُغ األهمّيِة.

اإلعالُم وَصحافة الُمواِطن وجًها 
لـوجٍه فـي َزمـن »كـورونا«

ِة   لْن نقوَل جديًدا إذا َتّدثًنا عن أَهميَّ
وباِء  انتشاِر  ُمواجهة  يف  اإلعالم  وسائِل 
حسيِس  والتَّ وعيِة  التَّ خالِل  من  ُكورونا، 
دة  ُمتعدِّ أدواٍر  غراِر  على  والّتثِقيف، 
أنَّ  غيَر  عصٍر،  كلِّ  يف  اإلعالُم  ُيؤديها 
وَم، لم يعْد  وسائَل اإلعالِم الّتقليديِة اليَّ
بجمهوِرها،  وحيدًة  االستئثاُر  بإمكاِنها 
من  َشرسة  مبنافسٍة  تَظى  ها  إنَّ بل 
امُلواطُن  فيه  يبحُث  َجديٍد  إعالٍم 
جاِنبها،  إلى  ُمهم  دوٍر  عن  حفي  الصُّ
يف  اإلعالُم  هذا  ينجُح  مَدى  أيِّ  فإلى 
والقنوات  واإلذاعاِت  حف  الصُّ ُمزاحمِة 

لفزيونَية؟  التِّ

د. حسينة بوشيخ  	15

جبايلي: نحُن يف ُهدنٍة أو استراَحٍة ِسياسّيٍة وليَس يف َحجٍر ِسياسيٍّجبايلي: نحُن يف ُهدنٍة أو استراَحٍة ِسياسّيٍة وليَس يف َحجٍر ِسياسيٍّ
ُدوَنها  أو  ياسيِّ وَنشاطاُتنا مستمرٌة يف األزماِت  ُدوَنها بن عجمية: نحُن ال نؤمُن باحَلجِر السِّ أو  ياسيِّ وَنشاطاُتنا مستمرٌة يف األزماِت  بن عجمية: نحُن ال نؤمُن باحَلجِر السِّ

عبية  والشَّ امِلصداقيَة  سُيفِقدها  ياسي  السِّ َحجرها  يف  األحزاِب  انكفاُء  عبية  شعابنة:  والشَّ امِلصداقيَة  سُيفِقدها  ياسي  السِّ َحجرها  يف  األحزاِب  انكفاُء   شعابنة: 
اجَلزائر ياسيِة يف  السِّ اجَلزائرماروك: وباُء كورونا سُيِعيد تشكيَل اخلارطِة  ياسيِة يف  السِّ ماروك: وباُء كورونا سُيِعيد تشكيَل اخلارطِة 

16
خلوِّ  32 واليًة  من إصابات َجديدة

تماثُل 90 مصابا بـ »كوفيد – 19« للشفاء وتسجيُل 13 وفاًة 
أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء »كورونا« يف اجلزائر،الدكتور 
جمال فورار، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس »كورونا«،  ليرتفع عدد املصابني 
إلى 2070 حالة موزعة عبر 47 والية، جرى تأكيدها بتقنية )بي. سي. أر(.يذكر 

أنه لم يتم تسجيل و ال إصابة واحدة عبر 31 والية يف الوطن.
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أخبار السياسة
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الرهان على تشكيلة الوكالة الوطنية لألمن الصحي 

حة ُيثّمنوَن قراراِت  ُممارسو الصِّ
رئيِس  الُجمهورية

رحمة عمار 

وأورد الدكتور بلمعبري أن املنظومة 
الصحية يف اجلزائر بحاجة إلى إصالح 
شامل، قائال: »15 سنة ونحن نسمي 
املستشفيات،  وإصالح  الصحة  وزارة 
شامل  إلصالح  نحتاج  أننا  واحلقيقة 
العام  للقطاع  الصحية  للمنظومة 
يقول:  وتابع  والصيادلة«.  واخلاص 
الذي  الفريق  رأينا  عندما  »تأسفنا 
يعمل مع البروفيسور راوول يف مرسيليا 
بفرنسا معظمهم جزائريون، نحن كنا 
سنة   15 قبل  صناعيا  نسيجا  منتلك 

يلبي االحتياجات احمللية«.
األطباء  عمادة  رئيس  من جهته، 
سبق  بركاني  بقاط  محمد  الدكتور 
وطنية  وكالة  إنشاء  إلى  دعا  وأن 
لليقظة الصحية ومرصد وطني للصحة 

مبثابة  تكونان  مستقلتني،  كهيئتني 
العمومية  للسلطات  طريق  »ورقة 
الصحية  املعلومات  رصد  مجال  يف 

والتكفل باملجتمع عند األزمات«.
كيفية  حول  ذاته  املسؤول  وأكد 
وتسيير  كورونا  فيروس  من  الوقاية 
املنظومة الصحية باجلزائر أنه »بات من 
لليقظة  وطنية  وكالة  إنشاء  الضروري 
للصحة،  وطني  ومرصد  الصحية 
الدول  يف  به  معمول  هو  ما  غرار  على 
املتقدمة، وذلك قصد التنبؤ بالطوارئ 
من  العالم  يف  حتدث  التي  الصحية 
العمومية  السلطات  وتوجيه  جهة، 
من  احلاجة  عند  الصحة  ومستخدمي 

جهة أخرى«.
هذا، وكان رئيس اجلمهورية عبد 
املجيد تبون، أول أمس، خالل تفقده 
للمستشفى  الداخلي  الطب  ملصلحة 

اجلامعي بني مسوس، قد كشف عن 
الصحي  لألمن  الوطنية  الوكالة  إنشاء 
يف أقرب وقت، كما أمر الوزير املنتدب 
الصيدالنية  بالصناعات  املكلف 
فيها  مبا  الدولة،  وسائل  كل  بتسخير 
املعدات  إيصال  أجل  من  الطائرات، 

الطبية لكافة ربوع الوطن.
كما تعهد الرئيس، يف حديثه مع 
الصحية  املنظومة  مبراجعة  األطباء، 
مهنيي  عمل  ظروف  وحتسني  الوطنية 
باملجهودات  مشيدا  الصحة،  قطاع 
ومقرا  يبذلونها  التي  الكبيرة 
ملجابهة  يواجهونها  التي  بالصعوبات 
وباء كورونا املستجد، إلى جانب إقرار 
تعويض مكافأة عمال الصحة عن كل 
كورونا  جائحة  خالل  عمل  شهرين 

بسنة تقاعد.

العزيز  عبد  األول  الوزير  وجه 
مراسلة  الثالثاء،  أمس  يوم  جراد، 
من  دعاهم  احلكومة،  اعضاء  إلى 
على  مشاورات  إطالق  الى  خاللها 
بالتنسيق مع  القطاعات  مستوى كل 
والنقابات،  العمل  أرباب  منظمات 
آثار  واحتواء  تقييم  بهدف  وذلك 
املؤسسة  على  كورونا  وباء  تفشي 

واحلياة االقتصادية.
وكالة  أوردتها  التي  املراسلة  ويف 
واملوجهة ألعضاء  أمس،  يوم  األنباء 
احلكومة، أكد الوزير األول أن التدابير 
العمومية  السلطات  قبل  من  املتخذة 
ومكافحته  كورونا  وباء  من  للوقاية 
تؤثر فعال وبشكل مباشر على احلياة 
الذي  األمر  والتشغيل،  االقتصادية 
وطنيا  تضامنا   - حسبه   - يتطلب 
النشاط  اإلبقاء على  أجل  كبيرا من 
على  واحلفاظ  مستمرا  االقتصادي 
مناصب العمل واتخاذ الدولة لتدابير 
التي أصبحت ضرورية جراء  الضبط 
وفضال  الغرض  ولهذا  الظرف،  هذا 
وضعت  التي  التدابير  مختلف  عن 
أصال حيز التنفيذ من قبل السلطات 
يف  أخذها  يتعني  والتي  العمومية، 

يجب  املشترك  اجلهد  فإن  احلسبان، 
أن يوجه نحو القيام أوال بتقييم على 
مستوى كل قطاع نشاط آلثار األزمة 
الصحية على وضعية املؤسسات من 

الناحية املالية والتشغيل.
أن  التشاور  لهذا  ينبغي  كما 
النشاط  على  اإلبقاء  حول  يتمحور 
التقيد  ظل  يف  مستمرا  االقتصادي 
فيروس  من  الوقاية  بتدابير  الصارم 
كورونا ومكافحته، وكذا اتخاذ تدابير 
املتأثرة  املؤسسات  بقاء  أجل  من 
الوطنية لإلنتاج  األداة  واحلفاظ على 
لهذا  الثالث  احملور  أما  واالجناز. 
التشاور، فإنه يتعلق بكيفيات تعبئة 
املجال االقتصادي وتسييره أمام هذا 
الظرف االستثنائي الذي جتتازه البالد 
بغرض احلفاظ على مناصب العمل 

واالستعداد الستئناف النمو.
احلكومة  أعضاء  على  ويتعني 
أقرب اآلجال  التشاور يف  تنظيم هذا 
الطابع  ذات  التوصيات  عرض  قصد 
العليا  السلطات  على  االستعجالي 
للبالد قبل تاريخ 23 أفريل 2020.

صفية نسناس

ُتجرى على مستوى كل قطاع مع النقابات ومنظمات أرباب العمل 

إطالُق مشاوراٍت ُحكومّيٍة الحتواء أثاِر 
وباء ُكورونا على االقِتصاد

وإصالح  وزير الصحة  أكد 
بوزيد  بن  الرحمان  عبد  املستشفيات 
استشفائية  مصالح  إنشاء  أنه يفضل 
جهوية بدل مستشفيات كبرى ببعض 
عن  أيضا  حتدث  كما  فقط،  املناطق 
بالنسبة  الطب  كلية  دخول  إمكانية 
بدل   14/20 مبعدل  اجلنوب  ألبناء 

.16/20
 كشف املسؤول األول عن القطاع، 
لإلذاعة  أمس  يوم  تصريحات  خالل 
التحفيزية  اإلجراءات  أن  الوطنية، 
التي أقرها الرئيس يف خرجته امليدانية 
أول أمس، من شأنها أن جتعل األطباء 
الداخلية  الواليات  للعمل يف  يتجهون 
مضاعفة  أن  كما  إرادتهم،  مبحض 
العمل  يختارون  ملن  بالنسبة  األجر 
راجع  وهذا  منطقي،  أمر  اجلنوب  يف 
اجلنوب،  يف  الصعبة  العمل  لظروف 
بظروف  املطالبة  حقهم  من  أنه  مؤكدا 

عمل جيدة حتى من الناحية املادية. 
كما أشار إلى أن الرئيس يعرف جيدا 
ملف اخلدمة املدنية وهو ما جعله يقرر 
اخلدمة  أن  مؤكدا  فيه،  النظر  إعادة 
املدنية أقرت خالل وضعية استثنائية 

ولكنها استمرت ألكثر من 30 سنة.
الوبائية،  بالوضعية  وفيما يتعلق 
يف  املسجلة  األرقام  إن  بوزيد  بن  قال 
تستدعي  ال  اليوم  غاية  إلى  العاصمة 
مشيرا  الكلي،  احلجر  إجراء  فرض 
مراكز  عدة  متلك  اليوم  اجلزائر  أن  إلى 
إلجراء فحوصات الكشف عن فيروس 
سطيف  من  كل  مستوى  على  كورونا 
تندوف،  بشار  أدرار،  وهران،  ورقلة، 
وهو  وزو،  وتيزي  بجاية  قسنطينة، 
املسجلة  األرقام  جعل  الذي  األمر 

تعرف استقرارا.
بداية  يف  اجلزائر  أن  أوضح  كما 
من  تعاني  كانت  الفيروس  انتشار 

متكنت  ولكنها  النقائص،  بعض 
يف  متلك  اليوم  وهي  األمر  معاجلة  من 
كمامة.  مليون   11 من  أزيد  مخزونها 
كما أنه مت تلبية كل الطلبات، مؤكدا 
توزيع  سيتم  الضرورة  اقتضت  إذا  أنه 
املواطنني،  على  مجانا  الكمامات 
املستوى  من  رياضي  تبرع  عن  كاشفا 
كمامة  مليون   50 من  بأكثر  العالي 

للسلطات اجلزائرية.
التي أعلن  القرارات  وفيما يخص 
أول أمس رئيس اجلمهورية عبد  عنها 
إن  الصحة  وزير  قال  تبون،  املجيد 
اخلدمة  ملف  جيدا  يعرف  الرئيس 
املدنية، ما جعله يقرر إعادة النظر فيه، 
أقرت خالل  املدنية  أن اخلدمة  مؤكدا 
استمرت  ولكنها  استثنائية  وضعية 

ألكثر من 30 سنة.
صفية نسناس

قرارات الرئيس ستشجع األطباء على العمل في الجنوب.. بن بوزيد:
 »دخوُل كلّيِة الطبِّ بتحصيِل ُمعّدل 14/20 في الجنوب«

ثمن رئيس نقابة الصيادلة مسعود بلعمبري قرارات رئيس الجمهورية، بخصوص إنشاء الوكالة الوطنية لألمن الصحي، معتبرا 
أنه من شأنها وضع مخططات استشرافية لألوبئة الفجائية، لتمكن تفاعل الدولة بسرعة معها، مضيفا أنه قرار في بالغ 

األهمية، وقد منحها الرئيس مكانة فوق الحكومة وتعليماتها نافذة، داعيا ألن تكون تركيبتها في المستوى وتتوسع لدائرة 
التشاور وتقدم توصيات، سيما في األوبئة بدال عن استحداث لجان مؤقتة. مبرزا أن هذه الوكالة دورها يكمن في التخطيط 

إلستراتيجية صناعية واستقاللية في التزود بالمواد األولية لصناعة األدوية والتفاعل اآلني بصفة ناجحة مع األمراض 
الفجائية والطوارئ، حتى ال تتفشى هذه األمراض.

راسلوا جراد من أجل توزيع الكلوروكين
ر من تفاُقِم ُمشكِل ُندرِة  بلعمبري ُيحذِّ

يدلَيات األدويِة في الصَّ
األدوية  نقص  خطر  إلى  بلعمبري،  مسعود  الصيادلة،  نقابة  رئيس  حّذر 
بصفة عامة بسبب تأخر حترير برامج االستيراد، وهو ما قد يعمق أزمة ندرة بعض 
األدوية اخلاصة بأمراض أخرى مع نهاية شهر أفريل، كما حتدث عن سحب 
لعالج  آخرون  مرضى  يستعمله  الذي  وهو  الصيدليات،  من  الكلوروكني  دواء 
أمراض أخرى. و صرح بلعمبري لإلذاعة الوطنية، يوم أمس، أنه قد مت مراسلة 
الوزير األول بخصوص توزيع الكلوروكني على الصيادلة، وطالبنا بتبسيط توزيعه 
وبديله مفقودان،  والدواء  أمراض أخرى،  لعالج  ألن عدة مرضى يستعملونه 
املواد  لتصنيع  الكيميائية  بالصناعة  االهتمام  ضرورة  اجلمهورية  رئيس  مناشدا 
األولية لألدوية، وال تبقى بالدنا تابعة لدول أخرى يف هذا القطاع، داعيا إلى 

استغالل الثروات الغابية والنباتات وغرسها يف اجلزائر وجعلها إستراتيجية.
أن  إلى  الصيدليات  لدى  الكمامات  سعر  ارتفاع  الصيادلة  نقيب  وأوعز 
الصيادلة لم يكونوا يبيعونها سابقا، ومع بداية انتشار الوباء باتوا يبيعونها وال 
يعرفون حتى ثمنها احلقيقي، مبرزا أن هامش ربحهم فيها ال يتعدى 5 باملائة. 
معلنا عن توزيع 300 ألف كمامة قريبا سيتم إخراجها إلى الصيدليات عبر 15 

والية.
صفية نسناس

الوزارُة الوصّيُة تنفي تسجيَل أّي ندرة في اللحوم 
استيراُد 39 ألف طٍن من لحم الَبقر شهَر رمضان 
أحمد  التجارة،  بوزارة  التجارية  والنشاطات  األسواق  تنظيم  مدير   طمأن 
بكميات  الوطنية  السوق  متوين  بخصوص  املستهلكني  أمس،  يوم  مقراني، 
معقولة، خالل  بأسعار  واملستوردة  احمللية  واحلمراء  البيضاء  اللحوم  من  معتبرة 
أنه سيتم  )و.أ.ج(،  لـ  به  أدلى  تصريح  املتحدث، يف  وأوضح  رمضان.  شهر 
االستعانة باالستيراد إلى جانب اإلنتاج احمللي، حيث سيتم استيراد كميات 
ما  عادة  الذي  الطلب  ملواجهة  واملجمدة خصيصا  الطازجة  احلمراء  اللحوم  من 
طن  ألف  بـ12.5  الكميات  محددا  الفضيل،  الشهر  خالل  ارتفاعا  يسجل 
النوع املجمد، مؤكدا أن عمليات  ألف طن من  الطازج و26.5  البقر  من حلم 

االستيراد سيتكفل بها متعاملون متخصصون يف االستيراد.
و أضاف، يف هذا السياق، أنه »سيتم توفير خالل رمضان إنتاج محلي من 
حلوم البقر يبلغ 52 ألف طن، فضال عن منح تراخيص الستيراد نحو 3.000 
رأس بقر«. و بخصوص حلوم األغنام، أكد مقراني أنه مت تسجيل اكتفاء ذاتي 
يف هذه الشعبة بحيث سيتم متوين السوق الوطنية بكل أريحية. ويبلغ القطيع 
الوطني من املاشية - يضيف املسؤول - نحو 29 مليون رأس غنم و1 مليون و780 
دعم  إنه »سيتم  مقراني  فقال  البيضاء،  باللحوم  يتعلق  ما  أما  بقر.  رأس  ألف 
السوق بكميات تتراوح ما بني 53 ألف و54 ألف طن خالل رمضان«، مضيفا 
أن الديوان الوطني لتغذية األنعام قام بتخزين كميات معتبرة تصل إلى 4.000 

طن حتسبا لرمضان، من أجل ضمان الوفرة وتفادي ارتفاع األسعار.         ق.و



عّمــــار قـــردود
 

ياسية في الَجزائر »كورونا« يتسّبُب في شلِّ الَحياِة السِّ
للنشاطات  -تقريًبا-  شلل كلي  »كورونا«،يف  وباء  تسّبب   لقد 
للفيروس،  سريع  انتشار  من  املخاوف  بفعل  البالد،  يف  السياسية 
ما  إلى  الدستور  مسودة  طرح  تأجيل  قررت  اجلمهورية  رئاسة  وحتى 
بعد »كورونا«،حيث أعلن رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، أواخر 
مارس املاضي، تأجيل النقاش حول مسودة التعديالت الدستورية التي 
تفشي  الناجم عن  الصحي  الوضع  بسبب  قانون،  فريق خبراء  أعدها 

فيروس كورونا.
و حتى الرئيس تبون أوقف استقبال الشخصيات ورؤساء األحزاب 
وسبل  الدستوري،  التعديل  بشأن  مقترحاتهم  لبحث  السياسية، 
اخلروج من األزمة السياسية التي دخلتها البالد. ويردد تبون، يف كل 
ظهور إعالمي له، بأنه يريد »تعديال دستوريا عميقا إلقامة جمهورية 
جديدة، وأن كل املواد مفتوحة للنقاش، ما عدا ثوابت البالد وهويتها 

العربية واألمازيغية واإلسالمية«.
نشاطاته  جميع  تأجيل  والعليا  السفلى  بغرفتيه  البرملان  قّرر  فيما 
العاّمة التي كانت مبرمجة إلى وقت الحق، وذلك كإجراء احترازي 
ووقائي من فيروس »كورونا«.وذكر بيان للمجلس الشعبي الوطني،يف 
14 مارس املنصرم، أن رئيسه سليمان شنني قد قّرر،  وبعد االتفاق مع 
أعضاء مكتب املجلس، تأجيل النشاطات العاّمة، التي كانت مبرمجة 

خالل األيام القادمة، إلى وقٍت الحق.
بسبب  الحق  وقت  إلى  نشاطاته  تعليق  األمة  مجلس  قرر  كما 
املخاوف من تفشي فيروس »كورونا«. وقررت اللجنة الوطنية لتحضير 
املؤمتر االستثنائي حلزب التجمع الوطني الدميقراطي تأجيل انعقاد هذا 
املوعد الذي كان مقررا يومي 18 و19 مارس املاضي إلى موعد الحق، 
تطبيًقا لقرارات رئيس اجلمهورية املتعلقة باإلجراءات الوقائية للحد من 

انتشار فيروس »كورونا«.
والتنمية تأجيل دورة مجلس  العدالة  أعلنت جبهة  من جانبها، 
والشيء  البالد،  يف  »كورونا«  فيروس  تفشي  بسبب  الوطني  الشورى 

ألغى األمني  الوطني، حيث  التحرير  إلى حزب جبهة  بالنسبة  نفسه 
العام بالنيابة للحزب علي صديقي التجمعات.

 سياسيون في الحجر الصحي.. والحجر »السياسي«
و امللفت لالنتباه أن األحزاب السياسية كانت األكثر التزاًما باحلجر 
سانحة  اجلائحة  يف  وجدت  وكأنها  سياسي  حلجر  وحولته  الصحي، 
لتوقف نشاطها السياسي، وهو األمر الذي جعل بعض أعضاء احلكومة 
هم الفاعل الوحيد والالعب األوحد يف ملعب البالد السياسي، رغم 
وقائية،  ألسباب  واحلكومة  الوزراء  مجلسي  اجتماعات  عقد  توقيف 
إال أن احلمل زاد عليها وأثقل كاهلها،  وذلك بسبب احلاجة لضغط 
التي تتعرض لها قطاعات االقتصاد  النفقات يف ظل اخلسائر الكبيرة 
املختلفة، لتجد احلكومة نفسها ملزمة بالنزول إلى الشارع من جديد 
تراجع  من  جو  يف  وذلك  للناس،  األساسية  واخلدمات  السلع  لتوفير 

واردات اخلزينة.
فإذا كانت أزمة »كورونا« قد عّلمتنا ضرورة الصرامة يف فرض احلْجر 
املرضى  من  انتقاله  وتفادي  الفيروس،  من  األصحاء  الصحي حلماية 
واحليلولة دون تفشيه، فهناك ضرورة فرض حْجر »سياسي« صارم ال 
بد من تطبيقه على أحزاب ووزراء ومسؤولني ونواب ال تهتز لهم شعرة 
واحدة يف رؤوسهم مع كل ما يواجهه العباد وتعانيه البالد، ويصّرون 
على التزام بيوتهم فيما شرائح واسعة من اجلزائريني تعاني األمّرين ويف 

وقت نحن أكثر ما نكون فيه بحاجة إلى التضامن والتالحم.

03 السنة 01 - العدد 164 -االربعاء  21 شعبان  1441  هـ  - 15 افريل 2020م
الحدث

اخلوف  حالة  فإن  أخرى،   جهة   ومن 
من وباء«كورونا« من شأنها أن جتمد أو تبطئ 
نوعا ما احلراك السياسي يف البالد. و يف هذا 
السياق، قال النائب البرملاني سمير جبايلي، 
ــاحلكومة  إن  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف 
النجاح يف مكافحة  لتأمني  بحالة عصيبة  متر 
انتشار املرض، وتأمني املوارد واخلطط الالزمة 

فإن  الوقت  نفس  يف  ولكن  ذلك،  لتحقيق 
األوقات  هذه  يف  خفت  املعارضة  أصوات 
العصيبة، حيث يتجه الشعور العام للناس نحو 
التضامن والتعاون إلنقاذ البالد من محنتها،  
أو  املشترك  العدو  ضد  واحًدا  صًفا  والوقوف 
أي  يصبح  حتى  املشترك،  الهدف  لتحقيق 
تغريد خارج هذا السرب نشاًزا، وأي محاولة 

للطعن  للحكومة  الصعب  الوضع  الستغالل 
فيها جبًنا وانتهازية ورمبا يتصاعد إلى موقف 
اخليانة يف بعض األوقات«.و أضاف جبايلي 
»رمبا نحن يف هدنة أو استراحة سياسية وليس 
مجراها  إلى  األمور  وستعود  سياسًيا،  حجًرا 

الطبيعي قريًبا بعد انحسار وباء كورونا«.
عّمــــار قـــردود

أحزاٌب ومؤّسساٌت تِعيش صمَت المقابِر بسبب »كورونا«

ِسياسّيوَن وَمسؤولوَن بارُزون يضعوَن 
ياسي«  أنُفَسهم في الَحجر »السِّ

ياسيِة في الجزائر  	 وباُء كورونا سُيِعيد تشكيَل الخاِرطة السِّ

سمير جبايلي-نائب برلماني-:

َنحن في ُهدنٍة أو استراَحٍة سياسيَّة وليَس في َحجٍر سياسيٍّ

أميرة سليم - نائب برلماني:
حُي أعاَق كثيًرا حشَد الّناِس فترّتَب  الَحجر الصِّ

ياسي عنُه الَحجُر السِّ
 أما النائب البرملاني عن اجلالية اجلزائرية بإفريقيا والشرق األوسط وعضو جلنة 
الشؤون اخلارجية والعالقات الدولية، أميرة سليم، فقد أوضحت يف تصريح لــ«أخبار 
الوطن« أن »احلراك السياسي يقوم على العمل اجلماعي املوجه لتحقيق هدف معني، 
وحالة احلجر الصحي املفروضة على الناس تعيق كثيًرا حشد الناس لتحقيق الهدف، 
للعدوى،  جتنًبا  وغيرها  والدينية  السياسية  التجمعات  عن  الناس  ابتعاد  مع  خاصة 
وهذا ما تسعى احلكومة إلى تعزيزه من أجل احليلولة دون تفشي وباء كورونا. ومنطقًيا 
منع التجمعات أفضى إلى غياب اضطراري لألحزاب والفعاليات السياسية يف البالد 
ذلك  نتاج  هو  السياسي  احلجر  وبالتالي  بغرفتيه  كالبرملان  الدولة  مؤسسات  ومنها 

وحتصيل حاصل ».
عّمــــار قـــردود

بوعبد اهلل بن عجمية - المكلف باإلعالم في حركة مجتمع السلم:
ياسيِّ ونشاطاُتنا  نحُن ال ُنؤِمن بالَحجر السِّ

مستمرٌة في األزماِت أو ُدونها
من جهة أخرى، كشف املكلف باإلعالم بحركة مجتمع السلم »حمس«، بوعبد 
اهلل بن عجمية، يف تصريح لــ«أخبار الوطن«، أن األشغال ال تتوقف على مستوى 
النوعية  القفزة  العادية،  ورمبا  أو  حركة مجتمع السلم سواء يف الظروف االستثنائية 
هذه املرة تكمن يف االعتماد على التكنولوجيا والرقمنة كالتحاضر عن بعد عبر تطبيق 
زووم وذلك ليس باجلديد على احلركة التي تؤمن بالعمل املتواصل يتماشى وسيرورة 
احلياة«، بحسبه. و أضاف بن عجمية يقول: »لدينا مشروع كبير يف احلركة اسمه 
مشروع الرقمنة،  ولدينا أمانة وطنية باملكتب التنفيذي الوطني إسمها أمانة التنظيم 
أن تكون  وإلى  وثائق  أو  أوراق  إلى صفر  ُقدًما يف احلركة  أننا ماضون  والرقمنة، أي 
جميع تعامالتنا رقمية وتكنولوجية سواء أكانت هناك إنتخابات أو لم تكن يف زمن 
يتم  خماسية  خطة  ولدينا  توقف  بدون  نعمل  نحن  دونها،  أو  والكوارث  األزمات 
إتباعها سنوًيا وتطبيقها ميدانًيا، ونشاطات احلركة مستمرة ومتواصلة ولن ُيوقفنا ال 

وباء كورونا وال غيره«.                                                 عّمــــار قـــردود

لزهر ماروك-محلل سياسي-:
ياسيِة في الَجزائر  وباُء كورونا سُيِعيد تشكيَل الخاِرطة السِّ
وباء  أن  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف  ماروك،  لزهر  السياسي  اخلبير  يعتقد 
أحزاب  برفع  وسيقوم  اجلزائر  يف  السياسية  اخلارطة  تشكيل  سُيعيد  »كورونا« 
وُيسقط أخرى. وقال«لم حُتسن الكثير من األحزاب السياسية وحتى بعض الوزراء 
خالل  من  »كورونا«،  أزمة  يف  األمثل  االستثمار  الوطنية  والشخصيات  واملسؤولني 
القيام باستقطاب اجلماهير خاصة وأنها مقبلة على استحقاقات انتخابية مهمة قبل 
اجلزائريني  مع  التضامنية  الهّبة  االنخراط يف  وذلك من خالل  اجلاري،  العام  نهاية 
الكثير من  واقتصادًيا جراء تداعيات اجلائحة،و فضل  املتضررين صحًيا واجتماعًيا 
ملد  امليدان  إلى  النزول  أنفسها عناء  ولم تكلف  العاجية  أبراجها  البقاء يف  األحزاب 
األطقم  وتشجيع  ودعم  املعوزة،   العائالت  خاصة  للمتضررين  واملساعدة  العون  يد 
فضاًل  فقط،  املدني  املجتمع  وفعاليات  اجلمعيات  هو  الحظناه  ما  ولألسف  الطبية 
عن احلكومة التي كان تواجدها يف هذه األزمة مؤثًرا وملفًتا. أما األحزاب السياسية 
فقط أسقط كورونا عنها ورقة التوت وأظهر جميع عوراتها ». و أضاف ماروك يقول: 
»إذا كان احلراك الشعبي جنح يف إطالق رصاصة الرحمة على أحزاب السلطة السابقة 
التي  األحزاب  من  تبقى  ما  أكمل  كورونا  فإن  وغيرها،   وتاج  واألرندي  كاألفالن 
من  الكثير  ستفقد  أنها  واألكيد  البالد  يف  السياسية  اخلارطة  تشكل  أنها  ُيفترض 
قواعدها الشعبية واالنتخابية،  وإذا كانت هذه األحزاب اليوم هي من فرضت على 
نفسها »احلجر السياسي« االختياري والطوعي فإنها ما بعد »كورونا« سيفرض عليها 

اجلزائريني »احلجر السياسي« اإلجباري لتكتب بذلك وبخط يدها نهاية وجودها«.
عّمــــار قـــردود

ياسي  زروال واإلبراهيمي ُيكسران الحجَر السِّ
واالستثناُء الِحزبي كان »حمس« وبن قرينة

ممن كسروا حاجز احلجر السياسي احلالي،  نذكر الرئيس األسبق اليامني زروال 
موقف  وهو  »كورونا«،   مواجهة  لصالح  تقاعده  براتب شهر من معاش  الذي ساهم 
مشرف وإنساني من رجل طاملا أثبت معدنه األصيل ووطنيته الفّذة، ووزير اخلارجية 
األسبق أحمد طالب اإلبراهيمي الذي دعا الشعب اجلزائري إلى ضرورة »تغليب« 
روح التضامن الوطني و«التحلي باالنضباط« واألخذ بتوجيهات السلطات الصحية 
من أجل التصدي لوباء فيروس »كورونا«. فيما شّذت حركة مجتمع السلم عن قاعدة 
»السبات احلزبي«،  وواصلت نشاطاتها دون توقف، من خالل اعتمادها على الرقمنة 
والتكنولوجيا، حيث عقد رئيس احلركة عبد الرزاق مقري أول ندوة صحفية مع ممثلي 
مختلف وسائل اإلعالم الوطنية والعربية بتقنية التحاضر عن بعد، من خالل تطبيق 
»زووم«،كما عقد لقاء لرؤساء املكاتب الوالئي.و الشيء نفسه مع رئيس حركة البناء 
الوطني عبد القادر بن قرينة،  الذي واصل نشاطه دون توقف وإن مت تسجيل انخفاض 
ملحوظ يف ذلك بسبب احلجر الصحي،بينما معظم األحزاب السياسية والشخصيات 

الوطنية فضلت االنكفاء على أنفسها وإلتزام »احلجر السياسي«.   عّمــــار قـــردود

موازاًة مع الحجر الصحي الذي فرضه انتشار وباء »كورونا« على الجزائر، تمّر األحزاب السياسية ومؤسسات 
الدولة بمرحلة من الحجر السياسي هي من فرضته على نفسها بداِع التوقّي من الجائحة، ولم تحسم موقفها مما 
يجري في ضوء التطورات والمستجدات التي تحدث في البالد، كالوضع الصحي وتداعيات »كورونا«، وتنتظر 
هذه القوى السياسية أن تتبلور األمور السيما بعد انحسار فيروس »كورونا« والتداعيات التي سيخلفها هذا 
الوباء الذي ال بّد سيحدث تغييرًا في الجزائر كما في العالم، لذلك، تفضل هذه القوى أن تبقى في محطة 
االنتظار وفي الحجر السياسي، اال أن ذلك ال يحول دون تحديد موقفها مما يجري، والتعاطي مع الملفات 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية والصحية بالتقطير أي قطرة بقطرة.

اجلالية  عن  البرملاني  النائب  أشار 
بأوروبا، سمير شعابنة، يف تصريح  اجلزائرية 
لــ«أخبار الوطن«، إلى أن اجلزائريني يف زمن 
األزمات والكوارث مثل وباء »كورونا« هم يف 
واألحزاب  السلطات  الهتمام  احلاجة  أمّس 
من  املدني  املجتمع  وفعاليات  واجلمعيات 
خالل مساعدتهم، ولو بالكلمة الطيبة، جلبر 
بأن  وإحساسهم  معنوياتهم  ورفع  خواطرهم 

اجلميع معهم يف هذه احملنة.
و أوضح شعابنة يقول: »أنا، من جهتي، 
مع  مباشرة  وعالقاتي  عملي  أزاول  أزال  ما 
اجلميع،رمبا انخفض نشاطي امليداني بسبب 

من  إقرارها  مت  التي  الصحي  احلجر  إجراءات 
وسائط  هناك  اجلمهورية،لكن  رئيس  طرف 
واحلمد  لنا-  ُتتيح  بعد  عن  وتواصل  اتصال 
أن  والتحرك،كما  النشاط  إمكانية   - هلل 
الكل- وليس  بعض  بعض-أقول  هناك 
القطاعات  ينشطون بشكل عادي ويف  الوزراء 
لرعايانا  إجالء  هناك  اجلوي  كالنقل  احليوية 
من اخلارج. فيما يبقى قطاع الصحة الوحيد 
نشاطه  وتيرة  من  وزاد  بل  نشيًطا  بقي  الذي 
بسبب ارتباطه عضوًيا بالوضع الصحي الذي 

أحدثه وباء »كورونا«.
األحزاب  من  أمتنى  شعابنة«  أضاف  و 

على  االعتماد  عبر  أنشطتها  تباشر  أن 
التكنولوجيات احلديثة والتواصل مع القاعدة 
من  عليها  بد  وال  »الواب«،  عبر  ممثليها  أو 
شعبيتها  تفقد  ال  حتى  حضورها  تسجيل 
على  مقبلة  وأنها  ومصداقيتها،خاصة 
العام  نهاية  قبل  مهمة  انتخابية  استحقاقات 
يواجه  شعبه  يترك  الذي  فاحلزب  اجلاري، 
أعاصير األزمات مبفرده دون مساعدة ال ينتظر 
ينتخب لصاحله يف أي  أن  الشعب  من ذلك 
بالسن  السن  لقاعدة  وفًقا  إنتخابي  موعد 

والعني بالعني والبادئ أظلم«.
عّمــــار قـــردود

سمير شعابنة - نائب برلماني:
انكفاُء األحزاِب في َحجِرها الّسياِسي سُيفِقدها الِمصداقّيَة والّشعبيَة
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ول.. الـ »َفايناْنشل َتايْمز«: أبرزت وضعها بيَن بعض الدُّ

الَجزائر تّتجُه نحو َتسطيِح ُمنحنى 
مرِض »ُكوِفيد – 19«!

نقلُه لـ »أخبار الوطن« شهيرة 
عّنـان

  
تطورات اجلائحة،  َسرِد    ويف سياق 
َتاميْر« على النتائج  عّرجت الـ »َفاينانْشال 
بتحليٍل  وخّصتها  اجلزائر،  يف  املسجلة 
ُصحفي  أنشأُهما  بياِنيَّني  ورسَمني 
 John( مردوخ«  برن  »جون  البيانات 

.)Burn Murdoch
حتليل  إن  َتاميْز«  »َفاينانْشال  الـ  قالت 
كورونا  فيروس  بتفشي  اخلاصة  األرقام 
الوباء يف  ظهور  منذ  اجلزائر،  املستجد يف 
ُيعطي   ،2020 فيفري  نهايَة  البلد  هذا 
املرفقني  فاملنحنَيني  إيجابية؛  نتائج 
بسبب  الوفّيات  عدد  ثبوَت  يوّضحان 
الذي  )املنحنى  أّيام  لعّدة  كورونا  فيروس 
اإلجراءات  بأّن  ُيوحي  وهذا  باألعلى(، 
املُتخّذة بدأت يف »تسطيح املنحنى«، وهو 
مواجهة  عند  دائما  حتقيُقه  املرجو  الهدف 

مثل هذه األوبئة.
ومن جهة أخرى، تقول الـ »َفاينانْشال 
املسجلة  اجلديدة  احلاالت  عدد  إن  َتاميْز« 
الذي  أيضا)املنحنى  االنخفاض  يف  بدأ 
على  يبعث  جّيد  أمر  وهذا  باألسفل(، 
يف  وحصره  الوباء  على  بالسيطرة  التفاؤل 

اجلزائر.
الصورة  يف  العلوي  املنحنى  ُيظهر     
منذ  األيام  عدد  األزرق(  )اللون  املرفقة 
كورونا  بسبب   30 الـ  الوفاة  تسجيل 
مقابل عدد  األفقي(  )احملور   )X axis(
)احملور   )Y axis( املسجلة  الوفيات 
املُنحنى  فيه  َيظهر  والذي  العمودي(، 
متصاعدا أُسّيا إلى غاية تسجيل الوفاة الـ 
30 حيث يظهر املنحنى رتيبا مّتجها نحو 
)اللون  السفلي  املنحى  ُيظهر  التسّطح.  
الغامق( عدد األيام منذ اإلصابة  الوردي 
اإلصابات  وعدد   )X axis(  30 الـ 
خطُّ  جاء  وهنا  )Y axis(؛  اجلديدة 
املنحنى مائال لالنحدار ما يوحي بتناقص 
يف  املسجلة  اجلديدة  اإلصابات  عدد 
ينبغي احلفاظ عليه،  إجناز  اجلزائر، وهذا 

تشير الـ »َفاينانْشال َتاميْز«. 
و حتى نستبنَي وضع اجلزائر بالنسبة 
عن  فكرة  وإلعطاء  البلدان،  بعض  إلى 
اجلزائر،  يف  اجلائحة  تفشي  إحصائيات 
برن  »جون  البيانات  صحفي  أرفَق 
من  كل  بإحصائيات  املنحنَيني  مردوخ« 
وكوريا  الصني  إسبانيا،  إيطاليا،  أمريكا، 
تظهر  التي  املنحنيات  وهي  اجلنوبية، 

باللون الرمادي.
النتائج  عن  احلديث  سياق  ويف     
رئيس  أن  نذكر  اجلزائر،  يف  املسجلة 
يف  قال  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية 
حديث خصَّ به، يوم اإلثنني املنقضي، 
الصحة  قطاع  وُمنتسبّي  األطباء  بعض 
مبستشفى بني مسوس، إن اجلزائر تسيطر 
وتتحكم   »19 »كوفيد  وباء  تفشي  على 
أنه  الرئيس  وأضاف  جيدا.  الوضع  يف 
اجلزائر  تتنفَس  أن  يف  يأمل  شخصيا 
أفريل  نهاية  اجلائحة  هذه  من  عداء  الصُّ
ما  مع  تتقاطع  تصريحات  وهي  اجلاري، 
قبل  ساعات  َتاميْز«  »َفاينانْشال  الـ  أوردته 

تصريح الرئيس املذكور أعاله.
  نتائٌج مشجعة - كهذه - ال تعني 
أن احلجر الصحي أصبح أمرا غير ضروريا، 
ينبغي  إذ  اخلبراء؛  يقول  بالعكس،  بل 
مواصلة احلجر الصحي لفترة أخرى للحدِّ 
نهائيا  والتخلص  اجلديدة  اإلصابات  من 

من الوفّيات بسبب الوباء.
َتاميْز«  الـ »َفاينانْشال  -     عن موقع 

)FT(
-     أنشأ البياَنني ُصحفي البيانات 

)John Brn Murdoch(

الوطني  اجليش  قوات  متكنت 
إرهابيني   3 على  القضاء  من  الشعبي 
األسلحة  من  كمية  واسترجاع 
متفرقتني  عمليتني  يف  والذخيرة، 
نّفذتهما مساء اإلثنني بكٍل من واليتي 

عني الدفلى وسكيكدة.
الدفاع  وزارة  أصدرته  بيان  وأشار 
إطار  يف  أنه  إلى  أمس  يوم  الوطني 
مفرزة  قضت  اإلرهاب  مكافحة 
يوم  مساء  الشعبي،  الوطني  للجيش 
إثر  اثنني  إرهابيني  على  االثنني، 
عملية بحث ومتشيط ببلدية طارق بن 
العملية  الدفلى.  عني  والية  يف  زياد 

إلى  أفضت  متواصلة  تزال  ما  التي 
نوع  من  رشاشني  مسدسني  استرجاع 
من  خفيف  ورشاش  »كالشنيكوف« 
تقليديتي  وقنبلتني   ،)RPK( نوع
الصنع ومخازن ذخيرة ونظارات ميدان 

باإلضافة إلى أغراض أخرى.
مفرزة  قضت  السياق،  هذا  ويف 
على  الشعبي  الوطني  للجيش  أخرى 
كمني  نصبها  إثر   خطير،   إرهابي 
يف  بالقل  اخلناق  دي  جامع  مبنطقة 
والية سكيكدة. فيما ضبطت مسدسا 
»كالشنيكوف«  نوع  من  رشاشا 
يدوية، ويتعلق  وقنبلة  ذخيرة  ومخازن 

اجلماعات  قيادات  من  بواحد  األمر 
اإلرهابية املسمى بولقرون خالد املكنى 
باجلماعات  التحق  والذي  ضرار«  »أبو 

اإلرهابية سنة 1995«.
وخلص البيان إلى أن هذه النتائج 
تؤكد على فعالية املقاربة التي تعتمدها 
الشعبي  الوطني  للجيش  العليا  القيادة 
اإلرهاب  ظاهرة  على  القضاء  يف 
واستتباب األمن والطمأنينة عبر كامل 
التراب الوطني، ولتؤكد مرة أخرى على 
اليقظة العالية لوحدات اجليش الوطني 

الشعبي يف كل الظروف واألحوال.
صفية. ن

بحسب بيان لوزارة الدفاع
الجيُش يقِضي على 3 إرهاِبّيين بعين الّدفلى وسكيكدة

رغم سرياِن تدابير الحجر الصحي 
هالُك 21 شخًصا في حوادِث َسير خالل أسبوٍع 
األسبوع  خالل  تدخال   22249 املدنية  احلماية  وحدات   سجلت 
املنصرم، وهذا على إثر تلقي مكاملات االستغـاثة من طرف املواطنني. هذه 
املتعلقة  سواء  املدنية  احلماية  أنشطة  مجاالت  مختلف  شملت  التدخالت 
بحوادث املرور، احلوادث املنزلية، اإلجالء الصحي، إخمــاد احلرائق وتغطية 
األجهزة األمنية ملختلف التظاهرات، من بينها 13678 تدخال خصَّ عمليات 
اإلجالء الصحي، حيث جرى من خاللها  إســعاف وإجالء 12624 جريحا 

ومريضا إلى املستشفيات من طرف أعوان احلــماية املدنيـة.
يوم  أصدرته  بيان  أوضح  الصدارة، حيث  لتحتل  املرور  وعادت حوادث 
أمس مديرية احلماية املدنية أن هذه األخيرة  نّفذت 1028 تـدخـال من إثر 
تسجيلها 573 حادث مرور،  أدت إلى هالك 21 شخصا وجرح 596 آخرين، 

مت إسعافهم ونقلهم إلى املراكز االستشفائية. 
06 أشخاص  بوفاة  ميلة  واليــة  أثقل حصــيلة سجلت يف  أن  يذكر    
إثـر  على  االستشفائية  املراكز  إلى  وحتويلهــم  إسعافهم  مت  آخرين   17 وجرح 

وقوع 15 حادث مرور. 

تبسة
العثوُر على جّثِة طفٍل َحديث الوالَدة

أوقف عناصر الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني، ببلدية املريج بوالية تبسة، 
3 أشخاص تورطوا يف جناية قتل طفل حديث الوالدة، وهذا بعد العثور على 
جثة طفل من جنس ذكر حديث الوالدة،  ملفوفة يف قطع من القماش وملقاة 

داخل املقبرة ببلدية املريج.
 وعليه، قامت الفرقة ذاتها،  بعد إخطار وكيل اجلمهورية لدى محكمة 
العوينات، بالتحريات املعمقة والفورية والتي أسفرت عن حتديد هوية املشكوك 
بها،   عالقة  على  شخصني  توقيف  مع  قياسي،   ظرف  يف  وتوقيفها  فيها، 
العدالة بعد استكمال  أمام  املوقوفني  شاركا يف اجلرمية،  حيث سيتم تقدمي 

فصول التحقيقات.
فيروز رحال

المسيلة
 الحبُس النافُذ  لشابٍة رّوجت إشاعاٍت 

عبر »فايسبوك«
قضت محكمة املسيلة بسجن فتاة يف العقد الثاني من عمرها 06 أشهر 
بتهمة عرض على  10 ماليني سنتيم، وذلك  قدرها  مالية  مع دفعها غرامة 
أنظار اجلمهور منشورات من شأنها اإلضرار باملصلحة الوطنية، متبوع بالقذف 

عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وكانت عناصر فرقة مكافحة اجلرائم املعلوماتية باملصلحة الوالئية للشرطة 
الفتاة بعد قيامها ببث مقطع فيديو  القضائية بأمن والية املسيلة قد أوقفت 
املغلوطة  املعلومات  بعض  فيه  تّدعي  بوك،   الفيس  موقع  عبر  املباشر  على 
حول الوضعية الوبائية لفيروس كورونا بوالية املسيلة، مع تشكيكها يف عدد 
أمام  مباشرة  عرضها  مت  حيث  املختصة،  اجلهات  من  بهم  املصرح  املصابني 
ليتم  الفوري  املثول  إجراءات  وفق  املسيلة  محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
الكاذبة  واألخبار  االشاعات  نشر  بجرمية  مالية  غرامة  مع  احلبس  إيداعها 

الهادفة الى خلق البلبلة ونشر اخلوف. 
صفاء كوثر بوعريسة

إثَر وضعه تحت الرقابة القضائية 
باب والّرياضة لوالية   توقيُف مديُر الشَّ

معسكر عن تأديِة َمهامه
لوالية  والرياضة  للشباب  احلالي  املدير  توقيف  أمس،  أول  مساء   مت، 
معسكر عن مزاولة نشاطه، وجرى استخالفه مؤقتا بقدور مزيان مدير ديوان 
راسلت  فقد  مؤكدة،  مصادر  وبحسب  ذاتها.   بالوالية  الشباب  مؤسسات 
وزارة الشباب والرياضة والي والية معسكر تخطره باإلسراع يف توقيف مدير 
الشباب والرياضة عن ممارسة نشاطه حتفظا، بناء على إخطار تلقته الوزارة من 
اجلهات القضائية التي أفادت بأن املوقوف متابع قضائيا وموضوع حتت الرقابة 

القضائية من طرف قاضي حتقيق محكمة سعيدة.
 وبحسب  املصادر ذاتها،  فإن املدير متابع على أساس شكوى رفعها الوالي 
السابق لوالية سعيدة بعد وقوفه على جملة من جتاوزات يف إجناز مشاريع قطاع 
الشباب والرياضة، مما أدى بوكيل اجلمهورية إلى استدعاء املعني على أساس 
أنه كان يف تلك الفترة مديرا للشباب والرياضة لوالية سعيدة، قبل أن يحول 

إلى والية معسكر لتولي املنصب.نفسه 
بلعالم بهيجة

    ينشُر موقع الـ »َفايناْنشال َتايْمر« Financial Times((  اإللكتروني تطورات تفشي وباء »كوفيد – 
19« عبر العالم دوريا، وذكر الموقع ذاته أن الّتكلفة البشرية التي خّلفها الفيروس التاجي المستجد تدعو 
التخاذ مزيد من اإلجراءات الحاسمة لحصره، كونها مازالت ُتسجل منحًى ُأسيًّا يدعو للقلق؛ إذ تأكَد إصابُة أزيد 

من 1.9 مليون شخص بـ »كوفيد – 19« على مستوى العالم، وهالك 113000 شخص بسبب المرض )حتى 
حة العالمية أعلنت  صباح يوم اإلثنين الموافق لـ -12 -04 20(. وسرد الموقع خبرا مفاده أن منظمة الصِّ

تفشي الفيروس وانتشاره في أكثر من 190 دولة حول العالم.



فيروز رحال

هذه  أن  ثامن  السعيد  أوضح  و 
استثنائي  كإجرائي  جاءت  العملية 
من  املادة  هذه  نفاذ  مستعجل  بعد 
احملالت التجارية جراء التهافت املتواصل 
على كل املواد الغذائية الضرورية بسبب 
احلجر الصحي واخلوف من انتشار فيروس 
كورونا كوفيد 19  والذي تسبب يف ندرة 
يف  الفترة  أنه  إلى  مشيرا  املواد،  بعض 
املمتّدة بني 25 مارس املنقضي و2 أفريل 
اجلاري، مّت إنتاج حوالي 23 ألف قنطار 
من مادة السميد، عبر 11 مطحنة خاّصة 
ومطحنة واحدة عموّمية، مبعّدل 2549 
قنطار يومّيا، مت توجيهها إلى املستهلك، 

والعملّية متواصلة على مدار اليوم.
املصالح  أن  املصدر  ذات  أضاف  و 
خرجات  برنامج  املشتركة  سطرت 
الساعة  من  ميدانية  متواصلة  يومية 
مساءا  الثامنة  غاية  إلى  صباحا  الثامنة 
وضمان  املضاربة  محاربة  أجل  من 
مبختلف  احمللية  للسوق  املنتظم   التموين 

املواد و بأسعار معقولة ، من طرف جلان 
تقوم  و  املخالفات   كل  تتبع  يقظة   جد 
باإلجراءات  الصارمة بشأنها، حيث مت 
الغذائية  املواد  من  كبيرة  كميات  حجز 
املغشوشة و كميات من اللحوم احلمراء 
والبيضاء الفاسدة.هذا و حتدث املدير أن 
مصالح الفالحة تساهم بصفة دورية يف 
فيروس  أخطار  والتحسيس من  التوعية  
الشوارع  تعقيم  عمليات  وكذا  كورونا 
من  العديد  شملت  التي  واإلدارات 

العمومية  املؤسسات  كل  و  البلديات 
من  وغيرها  املستشفيات  غرار  على 
اجلمعيات  بعض  تزويد  مع  اإلدارات، 
مؤكدا   ، والتعقيم  التطهير  مبواد  اخليرية 
مواصلة  على  تعمل  املؤسسة  على 
الفالحية  للنشاطات  العادي   السير 
الفالحية  املستثمرات  مستوى  على 
فتح  خالل  من  التلقيح  حمالت  وكذا 
التجارية  لتموين  واحملالت  الدواوين 

الفالحني واملربيني  بعوامل االنتاج .

استغل الكثير من مواطني عدة أحياء 
للجنوب  80كم  حوالي  بوسعادة  مبدينة 
لعاصمة احلضنة املسيلة انشغال السلطات 
كورونا  وباء  مواجهة  يف  والوالئية  احمللية 
فوضوية  سكنات  إلجناز  فيروس  الفرصة 
قام  حيث  السعادة  مدينة  يف  أحياء  عدة 
احلرج  الصحي  الظرف  باستغالل  الكثير 

غرار  على  املدينة  به  متر  التي  والعصيب 
يحوز  ال  سكنات  لتشييد  الوطن  مدن 
اجلهات  من  البناء  رخص  أصحابها 
للرائي بكل من  ما يالحظ  الوصية وهذا 
أحياء 20أوت وحي الرمال الذهبية وحتى 
حيي ميطر وأوالد سليمان لم يسلما هما 
كذلك من البناءات الفوضوية التي تشوه 

عادة الوجه احلسن لألحياء حيث أصبح 
وأن  سيما  عنه  السكوت  ميكن  ال  األمر 
الفرصة  يغتنمون  املواطنني  من  الكثير 
بذلك  متحدين  سكناتهم،  إجناز  ملواصلة 
السلطات العمومية كلها من خالل فرض 

األمر الواقع على السلطات العمومية .
جمال أبو اشرف 

عنابة
حملة تحسيسية لفائدة التجار للوقاية 

من كورونا
نظمت مصالح أمن والية عنابة أمس حملة حتسيسية ،لفائدة التجار 
و املواطنني ، للوقاية من فيروس كورونا و هذا على مستوى كل من حي 
احلملة   ، بوزراد حسني  1945 ، حي  ماي   8 1960 ، حي  ديسمبر   11
تواصل  مع  هذا  ويتزامن  عنابة  دائرة  رئيس  مبرافقة  كانت  التحسيسية 
للطرقات  األمنية  املصالح  ذات  بها  تقوم  التي  والتطهير  التعقيم  عمليات 
والشوارع واملرافق العامة من خالل تسخير شاحنات مزودة بصهاريج لرش 
وتنظيف الطرقات واألحياء بوسط املدينة والبلديات الكبرى، و بالتنسيق 
مع مديرية البريد و املواصالت ، قامت بتسخير مكتب بريد متنقل لفائدة 
موظفي الشرطة تعزيزا للتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا . و 
يجدر أن مصالح األمن شاركت أول امس يف عملية ايواء االشخاص دون 
مأوى بالتنسيق مع مديرية النشاط االجتماعي و التضامن لوالية عنابة ، 
احلماية املدنية ، الهالل األحمر اجلزائري، جمعية اإلحسان لالشخاص 

بدون مأوى ، جمعية الغفران.
ف سليم

بلدية سيدي عمار تشرع في تعقيم 
األحياء  الفوضوية

شرعت مصالح بلدية سيدي عمار بعنابة أمس يف عمليات تعقيم و 
تطهير البنايات الهشة و الفوضوية بسيدي عمار على غرار املتواجدة مبنطقة 

.)covid-19( القرية ضد فيروس كورونا
العامة  والوسائل  العتاد  حظيرة  رئيس  حسب  املصالح  ذات  وسخرت 
محمدي نوري ل«أخبار الوطن« مضخات يدوية وصهاريج ذو سعة 6 االف 
لقرارات  تنفيذا  أنه  املصدر  بالتعليم. وأضاف  املطهر اخلاص  ابناء  لتر من 
الشعبي  املجلس  رئيس  إشراف  حتت  و  الدين  جمال  برميي  الوالية  والي 
العامة  الوسائل  و  البيئة  مديرية  قامت  بالبيئة،  املكلف  النائب  البلدي,و 
و الصيانة بتوسيع نشاطها اليومي لتعزيز إجراءات الوقاية ملواجهة«فيروس 
كورونا« لتشمل كل من حي 400 مسكن و البنايات الهشة و الفوضوية 
من  العتاد  مجموعة  للعملية  قد سخر  و  508مسكن  و   4/5 خلف حي 
سعة  ذو  وصهريج  الظهر  على  للحمل  يدوية  قابلة  مضخات  يف  املتمثل 
6000لتر. واكد ذات املصدر أن  العملية مستمرة لتمس جميع األحياء 
والتجمعات الفوضوية عبر تراب البلدية للوقاية من عدوى فيروس كورونا 

املستجد.
ف سليم

الترخيص للفالحين بالتنقل خالل فترة 
الحجر  الصحي

الفالحني  جميع  أمس  ان  عنابة  لوالية  الفالحية  املصالح  مديرية  أكدت 
الصادر عن  الوالئي  بالقرار  معنيني  الفالحي  القطاع  الناشطني يف  وكل  واملربني 
وتطبيقا  الفالحية  املصالح  مدير  من  بإقتراح  الدين  جمال  برميي  الوالية  والي 
النشاط  وتفعيل  تشجيع  إلى  الرامية  الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير  لتعليمات 
الفالحي لضمان سيرورته وتطوره لضمان وفرة وتنوع الغذاء للساكنة مهما كانت 
الظروف واملتضمن الترخيص للفالحني ومربي املواشي والنحل والبياطرة بالتنقل 
 12 يف  املؤرخ   713 رقم  القرار  فإن  املصدر  وحسب  الصحي.  احلجر  فترة  خالل 
الترخيص  يتضمن  منه  نسخة  على  الوطن«  أخبار   « حتوز  الدي   2020 أفريل 
الفالحني  اخلواص،  للبياطرة  الصحي  فترة  احلجر  خالل  اإلستثنائي  بالتنقل 
ومربي املواشي والدواجن والنحل وعمال املزارع وناقلي تغذية األنعام واملنتوجات 
الغذائية ذات املصدر احليواني والنباتي بالتنقل طيلة مدة احلجر الصحي اجلزئي 

و هذا من أجل ضمان دميومة النشاط و اإلنتاج للفالحني.
ف سليم

برج بوعريريج
 توقيف 545 شخصا أخلوا بقرار 

الحجر الصحي
خالفو  شخصا    545 بوعريريج  برج  والية  بأمن  الشرطة  مصالح  أقدمت 
اجراءات احلجر الصحي وخرجوت من  منازلهم دون مبرر قانوني ودون حيازتهم 
للتنقل ، أين مت اجناز ملفات قضائية يف حقهم وارسالها الى  لرخص استثنائية 
 160 املصالح  ذات  أوقفت   ، السياق  ذات  ويف   . فيها  للبت  القضائية  اجلهات 
مركبة مخالفة و 35 دراجة نارية مت حتويلهم الى احملاشر البلدية مبختلف القطاعات 
احلضرية بالوالية وذلك طبقا للقانون املعمول به ، يف حني مت حترير 06 مخالفات لـ 
06 ناقلني من النقل احلضري العمومي والنقل اخلاص ، كما مت حترير 29 مخالفة 

لـ 29 محل غير مرخص بالفتح .
صفاء كوثر بوعريس
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لمواجهة الندرة في مادة السميد خالل أزمة كورونا بتبسة

تزويد 12 مطحنة بـ 17 ألف 
قنطار من القمح كإجراء استعجالي

مواطنون يستغلون الظرف الصحي لتشييد بنايات فوضوية

كشف مدير المصالح الفالحية السعيد ثامن  أن مصالحه قامت بالتنسيق مع مديرية التجارة بتزويد 12 مطحنة، عبر إقليم 
والية تبسة،  بأكثر من 17520 قنطارا  من القمح الصلب كحصة استباقية 5 أيام متتالية دفعة واحدة، وهذا زيادة على 
الحصة النظامية األسبوعية لكل مطحنة من أجل   االستعداد لمواجهة أي ندرة محتملة في مادة السميد خالل األيام القادمة .

مكافحة  فرقة  عناصر  متكن 
اجلرائم املعلوماتية باملصلحة الوالئية للشرطة 
القضائية بأمن والية املسيلة ويف إطار اجلهود 
املبذولة من طرف قوات الشرطة بأمن والية 
اجلرائم،  أنواع  شتى  مكافحة  يف  املسيلة 
باجلرائم املعلوماتية  منها  تعلق  ما  خاصة 
الكاذبة  واألخبار  اإلشاعات  بنشر  املتعلقة 
التي نهدف لزرع  البلبلة ونشر اخلوف وسط 

العقد  يف  فيها  مشتبه  توقيف  الساكنة  من 
الثاني من عمرها، قامت ببث مقطع فيديو 
على املباشر عبر وسائط التواصل  التواصل 
بعض  فيه  االجتماعي »فيسبوك« تدعي 
الوبائية  الوضعية  حول  املغلوطة  املعلومات 
مع  املسيلة،  بوالية  كورونا  لفيروس 
تشكيكها يف عدد املصابني املصرح بهم من 
هويتها  مت ع حتديد  املختصة حيث  اجلهات 

التحقيق  إجراءات  استيفاء  وتوقيفها و بعد 
اجلمهورية  وكيل  السيد  أمام  تقدميها  مت 
املثول  إجراءات  وفق  املسيلة  محكمة  لدى 
أنظار  على  عرض  تهمة  عن  الفوري، 
اإلضرار  شأنها  من  منشورات  اجلمهور 
باملصلحة الوطنية، متبوع بالقذف عبر مواقع 

التواصل االجتماعي.
جمال أبو أشرف

المسيلة
 القبض على فتاة نشرت معلومات مغلوطة  على الفيس بوك

قسنطينة
31  ألف عائلة معوزة تستفيد من إعانات رمضان

عائلة  تعداد  31282  عن  األخيرة  اإلحصائيات  أسفرت 
معوزة بوالية قسنطينة، ستستفيد من عملية تضامنية خالل شهر 
للتكفل  املخصصة  امليزانية  إجمالي  يبلغ  الكرمي، حيث  رمضان 
بهذه العائالت 186 مليون دج..وقد قدم والي والية قسنطينة 
البلدية من اجل صب هذه  تعليمات لرؤساء املجالس الشعبية 
للمستفيدين قبل حلول  البريدية  املالية يف احلسابات  اإلعانات 
شهر رمضان الكرمي، علما أن العملية انطلقت بالنسبة لإلعانات 
املخصصة من ميزانيتي الوالية والبلديات، وذلك خالل اجتماع 
اللجنة الوالئية للتنسيق للعملية التضامنية لشهررمضان 2020 
/  1441 حيث خصص لعملية توزيع اإلعانات املالية املخصصة 
اإلعانة  وكذا  املرأة  وقضايا  واألسرة  الوطني  التضامن  وزارة  من 
تضاف  اإلعانات  البلديات،هذه  على  سونطراك  لشركة  املالية 
وميزانيات  الوالية  ميزانية  من  املخصصة  املالية  للمساهمات 
البلديات للتضامن خالل الشهر الفضيل لفائدة العائالت املعوزة
 خديجة بن دالي

حجز 14 ألف كبسولة من دواء بريغابالين
من  نوعية  قسنطينة يف عملية  والية  التدخلألمن  و  البحث  فرقة   متكنت 
 55 و   25 أعمارهم بني  تتراوح  إيقاف07 أشخاص  و  إجرامية  تفكيك شبكة 
سنة من بينهم فتاتني متورطينفي قضية احليازة ، اقتناء للتسليم و التوزيع ملواد 
اجل  من  كوكايني(   ( الصلبة  املخدرات  حيازة   ، عقليا  مؤثرة  ذات خصائص 
االستهالك الشخصي. و مت حجز ما مجمله 14320  كبسولة من الدواء املسمى 
و  نقالة  هواتف   06 الى  إلى  باإلضافة  باإلضافة  بالصاروخ  الترويج  أوساط  يف 
مركبتني و كذا  مبلغ مالي يقدر 2786000 دج . العملية جاءت اثر معلومات 
مؤكدة مفادها أشخاص مشبوهني بصدد عقد صفقة بيع كمية معتبرة من دواء 
بريغابلني على منت مركبة من نوع »سيات ليون«على مستوى احد أحياء مدينة 
هوية  حتديد  من  مكن  للمعلومات،  اجليد  االستغالل  و  التحريات  قسنطينة، 
بعد خطة  توقيفها  ليتم  باملا ،  الصناعية  باملنطقة  الصفقة  و مكان عقد  املركبة 

عملية محكمة على متنها ثالثة أشخاص.
خديجة بن دالي

قسنطينة
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حمالت تعقيم واسعة للموانئ وَنصب ممرِّ تعقيم  ببومرداس

تدابير وقائية ضد الجائحة لفائدة مهنيي 
قطاع الصيد البحري

سميرة مزاري
 

واسعا  استحسانا  املبادرة  لقيت  وقد 
العاملني  البحري  الصيد  قطاع  مهني  لدى 
بامليناء، حيث طالبوا بتعميمها على جميع 
وموانئ  عامة  بالوالية  احليوية  القطاعات 
الصيد البحري على وجه اخلصوص، قصد 
كبح انتشار اجلائحة وحماية مهنيي القطاع 
ممر  أن  القاتل. وجتدر اإلشارة  الفيروس  من 
دلس  ميناء  مستوى  على  املنصب  التعقيم 
يعد الثاني من نوعه بالوالية، بعد ذاك الذي 
لفائدة  الثنية،  مستشفى  مبدخل  نصيبه  مت 
باملؤسسة،  العاملني  الصحة  قطاع  مهني 
والذي أجنز من قبل مؤسسة شبانية تنشط 
من  بومرداس.  لبلدية  التابع  الكرمة  بحي 
الوقائية  اإلجراءات  إطار  أخرى، ويف  جهة 
للحد من  الوالئية  السلطات  اتخذتها  التي 
املستجد، شهدت  كورونا  فيروس  انتشار 
املتواجدة  ببومرداس  البحري  الصيد  مواني 
وزموري،  جنات  رأس  دلس،  من  بكل 
تعقيم  حمالت  املاضي،  األسبوع  خالل 

قطاع  نشاط  لعودة  استعدادا  واسعة، 
الترخيص  الذي  مت  البحري،  الصيد 
فترة  بعد  احلكومة  طرف  من  مؤخرا،  له، 
وقد  كورونا.  جائحة  بسبب  التعليق  من  
احليوية،  واألماكن  املرافق  العملية  شملت 
الصيد،  نشاط  تشهد  التي  األرصفة  مثل 
مضاجع الصيادين، شباك الصيد املوضوعة 

على األرصفة، بواخر الصيد واملسمكات، 
حيث مت رش هذه األماكن بسوائل معقمة 
وهذا  الصحية،  النظافة  ملعايير  تستجيب 
إلى  »مادينات«،  النظافة  مؤسسة  مبشاركة 
للديوان  التابعني  األعوان  من  عدد  جانب 

الوطني للتطهير وحدة بومرداس.

أوقفت مصالح األمن 70 شخصا ببومرداس 
الذي  اجلزئي  الصحي  باحلجر  التزامهم  لعدم 
على  حفاظا  البالد،  يف  العليا  السلطات  فرضته 

الصحة العمومية من جائحة كوفيد 19.
أمن  املصالح، فقد سجل  بيان لذات  ووفق 
بومرداس حتويل 17 مركبة من مختلف األصناف 
بتوقيت  أصحابها  التزام  لعدم  احملشر،  على 
احلجر الصحي وعدم حيازتهم لرخص تتيح لهم 

القانونية يف  اتخاذ اإلجراءات  التنقل، حيث مت 
حقهم.ويذكر أن مصالح األمن بوالية بومرداس 
اجلزئي  الصحي  احلجر  إجراء  تنفيذ  يف  شرعت 
عددا  الغرض  لهذا  جندت  حيث  إقراره،  منذ 
معتبرا من عناصر الشرطة والدوريات التي جتوب 
املواطنني  التزام  مدى  ملتابعة  الشوارع،  مختلف 
من  خروجهم  عدم  وضمان  الصحي،  باحلجر 

املنازل بعد السابعة مساءا.

من جهة أخرى، سطر أمن الوالية برنامجا 
بهدف  املواطنني،  لفائدة  إعالميا  حتسيسيا 
تعريفهم مبخاطر الفيروس القاتل وطرق انتشاره، 
حيث مست هذه احلمالت    مل التجار الناشطني 
باحملالت واألسواق. إلى جانب مشاركة مصالح 
التعقيم  حمالت  يف  ببومرداس  الوالئي  األمن 
الواسعة للمرافق احليوية وتلك املستقبلة للجمهور 
عبر كامل البلديات.                  سميرة مزاري

بادر مجموعة من الشباب   إلى نصب ممر  تعقيم بمدخل ميناء دلس،  شرقي والية بومرداس، حيث سيسمح الممر المنصب بمدخل هذا الميناء 
بتعقيم مهنيي قطاع الصيد البحري،  الذين يزاولون مهامهم بهذا المرفق في ظل تفشي جائحة الفيروس التاجي بالبالد.

بومرداس
توقيف 70 شخصا خرقوا الحجر الصحي

بجاية
حجز لحوم فاسدة كانت موجهة 

لالستهالك 
ببجاية  الوطني  للدرك  اإلقليمية  املجموعة  وحدات  متكنت 

،من حلم الدجاج الفاسد املوجه لإلستهالك البشري.
أفراد  الفرقة اإلقليمية  القضية خالل  تنفيذ  ترجع حيثيات 
للدرك الوطني بتيشي لشرطة املرور على مستوى الطريق الوطني 
رقم 09 الرابط بني واليتي سطيف وبجاية،حتديدا مبفترق الطرق 
نوع  بتوقيف شاحنة  قاموا  بوخليفة حيث  لبلدية  التابعة  اجلابية 
كيا كانت قادمة من بلدية تيشي نحو بلدية بجاية،بعد مراقبتهم 
للشاحنة التي كانت مقتادة من  طرف املسمى)خ،س( البالغ من 
العمر 34 سنة ينحدر من والية بجاية،مت العثور على متنها كمية 
البيضاء )دجاج مذبوح( قدرت ب 710 كلغ  بقيمة  اللحوم  من 
مالية تقدر ب 124250 دج.بعداإلتصال مبصالح البيطرة لبلدية 
البيطري  املفتش  طرف  من  الدجاج  معاينة  متت  حيث  تيشي 
صالح  وغير  فاسد  بأنه  التأكيد  مت  أين  بجاية  لوالية  الوالئي 
اجلمهورية  وكيل  بالسيد  اإلتصال  مت  لإلستهالكالبشري،بعدها 
القضية  يف  حتقيق  بفتح  تعليماته  أعطى  بجاية  محكمة  لدى 
وتشكيل جلنة صحية والقيام بعملية إتالف هذه اللحوم ،الفرقة 
اإلقليمية للدرك الوطني بتيشي فتحت حتقيق يف القضية وسيتم  

إجناز احملضر وإرساله إلى اجلهات القضائية املختصة.
بـــلقاسم.ج

إعانات غذائية لصالح سكان 
البليدة

بوالية  واحملسنني  واملؤسسات  اجلمعيات  من  العديد  جتندت 
الالزمة  اإلعانات  تقدمي  أجل  من  األخيرة  األيام  بجاية،خالل 
مستوى  على  توزيعها  سيتم  والتي  واحملتاجني  املعوزة  للعائالت 

واليتي بجاية والبليدة.
من  معتبرة  كمية  بتخصيص  بودياب  شركة  قامت  حيث 
مختلف املواد الغذائية على غرار »السميد«، الفرينة،العدس،ال
احملسنني  بعض  بادر  وغيرها.كما  الطماطم  قهوة،السكر،معجون 
العائالت  ملساعدة  الالزمة  الغذائية  باملواد  مساعدات  تقدمي  إلى 
واألزمة  اجلزائر  بها  متر  التي  احلساسة  املرحلة  هذه  املعوزة خالل 
هذه  ملواجهة  املجتمع  شرائح  كل  جتند  تستلزم  التي  الصحية 
األسبوع  أخرى خالل هذا  قوافل  تنظيم  يتم  أن  وينتظر  األزمة. 
باجتاه والية البليدة املتضررة أكثر من داء كورونا.وسخرت حظيرة 
انواع  العمومية الستقبال جميع  للوالية وحظيرة االشغال  العتاد 
املواد الغذائية االساسية، العملية بأشراف ومتابعة والي الوالية 
تأطير  ومن  االجتماعي  النشاط  مديرية  مع  وبالتنسيق  شخصيا 
إيصال  بهدف  املدني،وهذا  املجتمع  منظمات  باشراك  البلديات 
هذه االعانات الى مستحقيها احلقيقيني لرفع الغنب عن العائالت 
التي حتتاج الى دفئ التضامن يف ظل التزام الساكنة باجراء احلجر 
الصحي وهي مبادرة تؤكد التزام وحرص الدولة اجلزائرية للتكفل 

بكامل مواطنيها خاصة يف مثل هذه الظروف.
بـــلقاسم.ج

عمليات تعقيم واسعة للهياكل 
الصحية بأقبو

باقبو  بدائرة  الصحية  للهياكل  واسعة  تعقيم  عملية  تتواصل 
اإلجراءات  إطار  يف  بجاية،وذلك  غرب  كلم  ب70  تبعد  التي 

الوقائية ملكافحة تفشي فيروس كورونا املستجد )كوفيد19-(.
طرف  من  نوعها  من  الثانية  تعد  التي  العملية  هذه  ومست 
احمللية  األمن  والسلطات  مصالح  مع  بالتعاون  املدنية  احلماية 
واملجتمع املدني وكذا السلك الطبي كافة قاعات ومخابر املنشآت 
والعيادات  أقبو  علي«  املركزي«اقلول  املستشفى  سيما  الصحية 
احملافظة  إلى  العملية  العالج.وتهدف  وقاعات  املتعددة اخلدمات 
واملوظفني  الطبي  الطاقم  وتأمني  املواطنني  صحة  سالمة  على 
املدنية  باحلماية  باإلتصال  املكلف  أوضح  ما  اإلداريني،حسب 
حتسيسية  بحمالت  املبادرة  هذه  ودعمت  فاحت«.  الرائد«صويف 
ميدانية ينشطها أئمة وغيرهم من األعيان من أجلحث املواطنني 
على احترام إجراءات احلجر الصحي ومالزمة النظافة الشخصية 

وكذا تعقيم وتنظيف مقرات الهيئات العمومية.ذ
بـــلقاسم.ج

متكنت مصالح األمن احلضري لبلدية 
حجز  بومرداس  من  غربي  موسى  أوالد 
البيضاء  اللحوم  من  أطنان  يفوق 3  ما 
يف  لإلستهالك  موجهة  كانت  الفاسدة، 
غير  مركبة  منت  على  كورونا  جائحة  ظل 
والنظافة  التبريد  مراعاة شروط  دون  مهيأة 

والصحة على مستوى شارع قنديل بذات 
البلدية.

حتوز  األمن  ملصالح  بيان  وحسب 
»أخبار الوطن« نسخة عنه، فقد مت حتويل 
املعني باألمر للمصلحة ملباشرة اإلجراءات 
القانونية بالتنسيق مع الطبيب البيطري مع 

خلميس  للمكتب البلدي  املختصة  اجلهة 
اخلشنة، أين أكد أن الكمية احملجوزة من 
البشري،  لإلستهالك  غير صاحلة  اللحوم 
مع  احملجوزة  السلعة  إتالف  مت  إثرها  على 
إجناز ملف قضائي ضد صاحب الشاحنة.
سميرة مزاري

حجز 3 أطنان من اللحوم البيضاء الفاسدة

أطاح  عناصر الدرك الوطني لبومرداس 
 5 من  متكونة  خطيرة،  أشرار  بجماعة 
بلدية  سكان  وسط  الرعب  زرعت  أفراد، 
اإلطاحة  الوالية.عملية  غربي  حمادي 
متت، حسب بيان لدرك بومرداس، إثر تبليغ 
من قبل املواطنني عبر الرقم األخضر 1055 

مفاده نشوب شجار بني عدة أشخاص على 
مستوى حي أوالد ابراهيم ببلدية حمادي، 
تابعة  دوريات  تشكيل  الفور  على  ليتم 
لكتيبة خميس اخلشنة، والتوجه إلى عني 
املكان، أين أسفرت العملية عن توقيف 5 

أشخاص من بينهم مسبوقني قضائيا.

البيان،  وفق  العملية،  مكنت  كما 
معتبرة  وكمية  بيضاء  أسلحة  حجز  من 
املهلوسات، حيث وبعد عملية احلجز  من 
القضائية  اجلهات  أمام  املوقوفني  تقدمي  مت 

املختصة.
سميرة مزاري

اإلطاحة بجماعة أشرار زرعت الرعب بحمادي

بعد أن عينت املؤسسة االستشفائية اجلامعية 
للتكفل  مخصص  كمركز  بوهران  نوفمبر«  »أول 
مبرضى الكوفيد19, قامت إدارتها بوضع مسار عازل 
املصابني  وفرز  الستقبال  عالية«  بدرجة  »مؤمن 
املرضى,  بباقي  لالختالط  جتنبا  بهم  والتكفل 
تسمح  بصفة  املسار  وصمم  مصمموه.  يؤكد  كما 
بالتكفل باملرضى يف أجنحة خاصة بعيدا عن باقي 

املرضى الذين يتم عالجهم يف مجاالت استشفائية 
احلاالت  بإيواء  يسمح  منهج  تعتمد على  و  أخرى 
من  بداية  كورونا,  بفيروس  إصابتها  درجة  حسب 
أعراض,  دون  املؤكدة  إلى  فيها,  املشكوك  احلاالت 
غرار  على  متقدمة  بأعراض  املصابة  احلاالت  ثم 
التنفس وأخيرا  تعاني من صعوبات يف  التي  تلك 
فضاء اإلنعاش. و تبدأ زيارة املسار مبركز الفرز الذي 

خارج  املرضى  يبقى  أين  احلاالت,  كافة  يستقبل 
املبنى ويكتفي الطبيب املستقبل بطرح األسئلة عبر 
االستجواب,  يستكمل  أن  وبعد  الباب.  فتحة يف 
فيها  مبا  املصالح  إلى مختلف  املرضى  بتوجيه  يقوم 

مركز الكوفيد19 داخل املستشفى.
ق.م

وهران
مسار عازل لضمان الحماية من فيروس كورونا 
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أخبار السر ايا

الجميل أن الجميع يشارك في عملية تطهير 
واسعة بسبب جائحة كورونا وهو نفس الشيء 

بأحياء بلدية رويبة بالتعاون مع مختلف 
القطاعات الحيوية، وكذا مشاركة مديرية الغابات 

و الحزام األخضر لوالية الجزائر المتمثلة في 
مقاطعة الغابات لبئر خادم وإقليم دار البيضاء 

وإقليم القبة في عملية تطهير، لتبصح عادة عند 
المواطن الجزائري ربما تبقى إلى ما بعد انتهاء 

الفيروس.

ثمن المتابع للشأن التربوي كمال نواري، خطوة وزير 
التربية بإرسال على جناح السرعة مختصين لفحص وضعية 
مخزون ) مواد غذائية( المؤسسات ذات النظام الداخلي و 
النصف الداخلي الى غاية يومنا هذا. و التنسيق مع مصالح 
الوالية لتقديمها للعائالت المعوزة بطريقة منظمة و عادلة 

خاصة في مناطق الظل .

أعلنت الجمعية الوطنية التحاد الشباب 
الجزائري عن إطالقها  حملة قفة يتيم 
و محتاج لجمع و توزيع اإلعانات على 
العائالت المعوزة و اليتيمة و الفقيرة، 
وذلك بمناسبة شهر رمضان الفضيل.

و أشارت الجمعية،  في بيان صادر عن 
رئيس المكتب الوطني للجمعية زيتوني 
عبد الجليل، إلى أنه و »في ظل األزمة 
التي تعيشها البالد إثر جائحة »كوفيد 

19-« فهناك شريحة كبيرة ممن 
يحتاجون العون لقضاء هذا الشهر.
و دعا البيان كافة المحسنين و 

الخيرين عبر كامل التراب الوطني، إلى  
المساهمة في قفة يتيم و محتاج »قفة رمضان«،  سواء بالمواد الغذائية 
الخاصة بالشهر الفضيل أو عن طريق المساهمة المادية عبر الحساب 

البريدي أو البنكي الخاص بالجمعية.
الحسابات البنكية و البريدية للجمعية لمن يرغب في التبرع:

ccp: 0021007188 cle 27
c banque badr: 704000020820091

أكبر كمامة في تونس

انطالق حملة جمع التبرعات لصالح 
قفة يتيم ومحتاج

الجميع ضد كورونا

أطلقت منظمة أمن شباب تونس مبادرة إنسانية 
تتمثل في صناعة أكبر كمامة طبية في المنطقة، 
إضافة إلى خياطة ما يزيد عن 100 ألف كمامة 
طبية، بهدف مساندة جهود الدولة في مكافحة 

فيروس كورونا.
وقالت صاحبة المبادرة داخل هذه المنظمة، رحاب 
الماجري، إنها تشتغل مع فريق العمل لصناعة أكبر 
كمامة طبية في المنطقة طولها 20 مترا وعرضها 
12 مترا ، بهدف تسجيلها في موسوعة غينيس 

لألرقام القياسية، وذلك »تكريما لألطر الطبية التي 
تسابق الزمن الحتواء الفيروس« .

قرار شجاع من واجعوط!قرار شجاع من واجعوط!

صدرت أول جريدة إلكترونية جزائرية متخصصة 
في أخبار السينما والشاشة الصغيرة،  تحت اسم 
»الجنيريك الذهبي«، في زمن نحن بأمس الحاجة 
إلى من االهتمام  بالفن السابع الذي أصبح يشكل 

صناعة حقيقية تساهم في االستثمار والتطور 
االقتصادي.

الجنيريك 
الذهبي في 

الجزائر



08
الحدث

 السنة 01 - العدد 164 -االربعاء  21 شعبان  1441  هـ  - 15 افريل 2020م

رس بأدرار انطالق موسم الحصاد و الدَّ

توقعات بتحصيل 743 ألف قنطار من الحبوب

عبداهلل مجبري

من  كل  حضور  العملية  هذه  عرفت 
مديرة املصالح الفالحية و ممثلني عن الغرفة 
الريفية،  التنمية  بنك  للفالحة،  الوالئية 
اجلزائريني  للفالحني  العام  االحتاد  ممثل 
الفالحي  للتعاون  الوطني  الصندوق  و 
على  الفالحني  و  املهنيني  إلى  باإلضافة 
بوشهدة  السيد  أكد  العملية  هذه  هامش 
احلملة،  إلجناح  مهيأة  الظروف  جميع  أن 
وزير  عوماري  شريف  السيد  بأن  مذكرا 
أهمية  يولي  الريفية  التنمية  و  الفالحة 
وقد  هذا  الظروف  كل  تهيئة  ملسألة  بالغة 
حصاد  آلة   20 العملية  لهذه  سخرت 
تابعة التعاونية و20 الة حصاد اخلواص، 
 60 من  اكثر  فسخرت  للنقل  بالنسبة  أما 
الذي  التخزين  إلى  إضافة   ، شاحنة 
تابعة  قنطار   600.000 من  اكثر  يضمن 

ان  اإلشارة  وجتدر  واخلواص  التعاونية 
لزراعة  املخصصة  اإلجمالية  املساحة 
احلملة  هذه  خالل  ادرار  بوالية  احلبوب 
تقدر ب 14.712 هكتار مبا فيها 14.572 
هكتار من القمح الصلب و 140 هكتار من 
القمح اللني. و من املتوقع تسجيل ازيد من 

743.300 قنطار من محصول احلبوب مبا 
الصلب  القمح  من  قنطار   728000 فيها 
يف  اللني.أما  القمح  من  قنطار   6300 و 
تسجيل  يتم  أن  املتوقع  فمن  اولف  منطقة 
ازيد من 68الف قنطار من القمح الصلب 

على مساحة قدرها 1357 هكتار.

أعطى كٌل من السيد بهلول العربي والي والية أدرار و السيد عبد الرحمان بوشهدة المدير العام للديوان الجزائري المهني 
للحبوب إشارة االنطالق الرسمية لحملة الحصاد و الّدرس للموسم الفالحي الجاري، وهذا بمستثمرة العلوي بالمحيط الفالحي 

محمد بوضياف التابع لبلدية تيمقطن، دائرة أولف والية أدرار .

الجلفة
ندرة »السميد« تقلق المواطن وتدفع 

السلطات  للتدخل
 يعاني املواطنون ببلديات والية اجللفة من ندرة مادة السميد، وهي الوضعية 
التي طال أمدها، مما جعل الزبائن يوجهون نداء للجهات املعنية، من أجل التدخل 
لوضع حد للمشكلة التي أرقتهم، مؤكدين أن التطمينات املقدمة لهم، لم تقنع 
أحدا، يف ظل املتاعب التي تواجههم أثناء رحلة البحث عن كيس من الطحني.

 وكشف عدد من املواطنني القاطنني بالبلديات اجلنوبية والغربية إن ممارسات 
بعض جتار اجلملة ملادة السميد أصبحت »مذلة«، وال ميكن استمرارها وتقبلها، 
تسطير  خالل  من  الوضعية،  ملعاجلة  التجارة  مديرية  تدخل  أهمية  على  مشددا 
برنامج يضمن متوين محالت التجزئة، والعودة إلى النظام القدمي قبل تفشي الوباء، 
التجار،  لهؤالء  التابعة  السميد  بيع  نقاط  أمام  الالمتناهية  الطوابير  أن  إلى  الفتا 
املواطنني  بعض  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر  املواطن  صحة  على  خطر  مصدر  تشكل 
ينتظرون طيلة يوم كامل أمام محالت بيع الدقيق وانواعه للحصول على كيس من 
السميد، ويف كثير من األحيان يعودون إلى منازلهم فارغي األيدي مطالبني يف 
ذات السياق من اجلهات الوصية وعلى رأسها املطاحن والتعاونيات احلبوب وجتار 

اجلملة بتوفير املادة الضرورية بغية االلتزام باحلجر املنزلي
زاهية سعاد

غرداية
الطاقم الطبي يغادر الحجر الصحي 

بمستشفى  إبراهيم  تريشين
خرج امس االول الطاقم الطبي و الشبه الطبي ملشفى إبراهيم تريشني بغرداية 
رفقة السطات األمنية للوالية و ممثل والي الوالية من احلجر الصحي بدون تسجيل 
أي إصابة ألحد منهم الطاقم الطبي الذي اكتشف حالة مصابة بفايروس كورونا 
من  غرداية  والية  يف  الكبير  األثر  االكتشاف  لهذا  كان  حيث  املستشفى  داخل 
خالل وقف مخالطة املزيد من االشخاص يف الوالية من قبل احلالة املصابة ، و 
بعد اكتشاف هذه احلالة مت حجر الطاقم الطبي البالغ عددهم 22 فردًا والذي كان 

على احتكاك مع احلالة.
زاهية سعاد

تمنراست
القبض على عصابة تمتهن السرقة

قامت مصالح أمن والية متنراست ممثلة يف األمن احلضري الثاني من توقيف 
04 أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بني )27 – 32 سنة ( متورطون يف قضية 
حالة  مركبة يف  باستعمال  السرقة  جنحة  ارتكاب  لغرض  أشرار  تكوين جمعية 
أمن  مبديرية  العامة  والعالقات  االتصال  و  اإلعالم  خللية  بيان  أفاد  تلبس حيث 
والية متنراست حيثيات القضية تعود إلى دوريات لعناصر الشرطة على مستوى 
منهم  يطلب  األخير  هذا  لشخص  إنتباههم  لفت  أين  متنراست،  تافسيت  حي 
النجدة بعد تعرضه للسرقة بالعنف من طرف مجموعة من األشخاص على منت 
أجل  من  التحري  و  البحث  عمليات  الشرطة  عناصر  باشرت  عليه  و   ، مركبة 
الوصول إلى الفاعلني ، ليتم توقيف سيارة محل البحث بحي تافسيت ، و بعد 
عملية املراقبة اإلدارية و األمنية للمركبة ، ضبط بداخلها على مبلغ مالي و هاتف 
الضحية  أكد  أين  القضية  و فتح حتقيق يف  الشرطة  إلى مقر  ليتم حتويلهم  نقال، 
أنهم األشخاص الذين اعتدوا عليه و سلبوه ممتلكاته ، بعد إستكمال إجراءات 
التحقيق،مت إجناز ملف قضائي مت تقدمي املشتبه فيهم أمام اجلهات القضائية املختصة 
كما متكنت يف ذات السياق عناصر اجلمارك بتمنراست، بالتنسيق مع أفراد اجليش 
الوطني الشعبي )ن/ع( من ضبط شاحنة من نوع »رونو« كانت مركونة بجانب 
الطريق محملة بكمية معتبرة من مادة الفرينة تقدر بـ 15 طن و11500 قطعة من 

صابون الغسيل«.
زاهية سعاد

إليزي
تسخير مكتب بريد متنقل لفائدة العمال

قامت مصالح البريد لوالية إيليزي بتسخير مكتب بريد متنقل يتم استغالله 
لفائدة مستخدميها لغرض  العمومية  املؤسسات  الطلب من طرف جميع  حسب 
سحب رواتبهم يف اطار احلد من تدفق الزبائن إلى مكاتب البريد ضمن اإلجراءات 
اجلزائر  بريد  وحدة  مدير  به  أفاد  ما  كورونا، حسب  وباء  انتشار  ملنع  اإلحترازية 
مكن  اإلحترازي  اإلجراء  االعالم  لوسائل  تصريحه  يف  لبقع”  الرحمان  “عبد 
مستخدمي قطاع الصحة من سحب مستحقاتهم يف اماكن عملهم بواسطة حافلة 
العمومية  املؤسسات  بني  تتنقل  البريدية،  اخلدمات  كافة  يغطي  بشباك  مجهزة 
املداوم مبستشفى  الطبي  الفريق  استحسن  و  هذا  بالوالية  املتواجدة  اإلستشفائية 
تارقيوانتميضي ببلدية إيليزي هذا اإلجراء الوقائي و الهادف الى تقريب اإلدارة 
من املواطن كما يسمح ملستخدمي الصحة العمومية بعدم ترك مناصبهم سيما و 

ان املستشفى يرقد فيه مريض مصاب بفيروس كورونا منذ أيام.
زاهية سعاد

إليزي
تماُثل المصاب الوحيد بفيروس كورونا للشفاء

كشفت املكلف باإلعالم واالتصال يف 
خلية كورونا كوفيد 19 باليزي الدكتور ديب 
مبرض  املصاب  املريض  حتاليل  أن  ياسني 
كوفيد 19 والذي ميكث باملؤسسة العمومية 
من   24 منذ  تارقيوانتميضي  االستشفائية 
أن  أظهرت حتاليله  قد  الفارض  مارس  شهر 
النتيجة  انه  مبعنى  معافى  سليما  املريض 
املتحصل عليها من اجلهات املختصة مبعهد 

أن  املصدر  ذات  ويضيف   . سلبية  باستور 
والذي  باجلائحة  املصاب  الوحيد  الشخص 
سيغادر  تارقيوانتميضي  باملستشفى  يرقد 
وهذا  القادمة  ساعة   24 غضون  يف  املكان 
واجراءات  طبية  لفحوصات  إجرائه  بعد 
تضمن سالمة وتعايف املريض وكما أوضح 
املكلفة  الطبية  املصالح  بشان  املتحدث 
اجلناح  مستوى  على  والوقاية  بالعناية 

بأنها  بفايروس كورونا  للمصابني  املخصص 
على أمت اجلاهزية على مدار الساعة ويتعلق 
الطبية  والشبه  الطبية  الكوادر  بكل  اآلمر 
وكذا اإلدارية ويف استعداد تام مع التعامل 
مؤكدة  او  فيها  مشتبه  حالة  باي  والتكفل 
بعد  اي حالة  املنطقة من  وان خلت  حتى 
متاثل املصاب للشفاء ومغادرته املستشفى .
براهيم مالك

عين صالح
 حملة تضامنية مع العائالت المعوزة

انطلقت احلملة التضامنية عبر املقاطعة 
املنزلي  واحلجر  تزامنا  صالح  عني  اإلدارية 
والتي  املعوزة  العائالت  مساعدة  أجل  من 
بادرت إليها جمعية االحسان اخليرية بعني 
الفرحة على قلوب  صالح من أجل إدخال 
املعوزين وتكريس معاني الرحمة والتكافل 

يف املجتمع طيلة إجراءات احلجر املنزلي.
أن  اجلمعية  رئيس  أكد  ما  وحسب 
العملية ساهم فيها مجموعة من الفالحني 
من  طن  يقارب20  ما  بجمع  والتجار 

البيضاء  اللحوم  من  قناطر  اخلضرو 10 
تضامنية  كهبة   ، احمللني  املنتجني  بها  تبرع 
متلك  ال  التي  املعوزة  االسر  على  ووزعت 
دخل ثابت ، أو أرباب األسرمن فئة العمال 
تعطلت  واالذين   ، اليومي  االجر  اصحاب 
وغلق  كورونا  فيروس  تفشي  بعد  اعمالهم 
االحصائيات  وبحسب  أمامهم  األبواب 
االالف  اربع  من  اكثر  استفادة  لنا  املقدمة 
 18 من  اكثر  يف  الغذائية  الطرود  من  اسرة 
املعوزة  العائالت  الى  اضافة  قروي،  جتمع 

ولقيت   ، الثالث  البلديات  مبقر  القاطنة 
انها  خاصة  املستفيدين  استحسان  املبادرة 
جات يف وقت صعب متر به هذه الفئة، كما 
دعى رئيس اجلمعية كافة املواطنني بضرورة 
اجلمعية  ومساعدة  والتكاتف  التضامن 
لإلهتمام بفئات وأسر أخرى خاصة أن شهر 
رمضان الفضيل على األبواب وهناك أسر قد 
أعمالهم  توقف  جراء  السبل  بهم  إنقطعت 

بسبب تفشي الوباء وإلتزام منازلهم.
كرزيكة أحمد

بشار
التزام واسع بقرار الحجر الصحي

مع استمرار أيام تطبيق احلجر اجلزئي 
خالل الفترات احملددة، واملعتمد يوميا من 
لليوم  صباحا  السابعة  إلى  مساء  السابعة 
بشار  والية  أمن  مصالح  سجلت  املوالي 
بداية  من  االول  األسبوع  نهاية  خالل 
تطبيق هذا اإلجراء، جتاوبا تاما من طرف 
املواطنني بعاصمة الوالية وكذا بالدوائر يف 

اختصاص األمن الوطني.
 حيث جتلى وعي املواطنني من خالل 
التزامهم بتطبيق هذا اإلجراء الوقائي الذي 
يأتي تعزيزا إلجراءات وضع حد لسلسلة 
العمليات   19 كوفيد  فيروس  انتشار 
امليدانية لقوات الشرطة والتي تسهر على 
اإلجراء،  لهذا  والصارم  الفعلي  التطبيق 
االلتزام  لهذا  املخالفني  بعض  رصدت 
خالل نهاية األسبوع أي اليومان السادس 
الفترة  اإلجراء،  هذا  تطبيق  من  والسابع 

شهر  من  العاشر  يوم  من  مساء   19 )من 
املوالي  اليوم  من  سا   07 غاية  إلى  آفريل 
دراجات   12 مركبة،   11 وتوقيف  مراقبة 
القانونية  اإلجراءات  مباشرة  مع  نارية، 
)الوضع  احلظر  إجراءات  مخالفة  نتيجة 
للمركبات  بالنسبة  أيام   08 ملدة  باحملشر 
وملدة 15 يوما بالنسبة للدراجات النارية، 
باحملشر  الوضع  مدة  فإن  الَعْود  حالة  ويف 
ستكون لشهر كامل(، كما مت توقيف 94 
اتخاذ  متَّ  اإلجراء،  لهذا  مخالفا  شخصا 
سياق  ويف  القانونية ضدهم،  اإلجراءات 
مراقبة النشاطات التجارية، مت رصد تاجر 

واحد مخالف لقرار عدم النشاط.
جتند  بشار،  والية  أمن  مصالح 
والبشرية  املادية  إمكانياتها  كافة  وتسخر 
اإلجراءات  هذه  وتطبيق  احترام  لضمان 
االلتزام  ضرورة  إلى  تدعو  كما  الوقائية، 

الفترة  خالل  اجلزئي  احلجر  بتدابير 
وأي  العامة،  الصحة  على  احملددة حفاظا 
املخالف  ُيعرض  االلتزام،  بهذا  إخالل 
العقوبات  وتطبيق  القانونية  لإلجراءات 
كما  قانونا،  عليها  املنصوص  الصارمة 
يف  ببيوتهم  االلتزام  إلى  أيضا  تدعوهم 
املنزلي  باحلجر  وااللتزام  النهار  أوقات 
وتفادي  للضرورة  إال  التنقالت  وتقليل 
تضع  كما  التجمعات،  أشكال  كافة 
مصالح أمن والية بشار دعائمها الهاتفية 
املواطنني  تصرف  حتت   )17 ـ   1548(
للتبليغ عن التجمعات أو عن أي خروقات 
إلجراء احلجر اجلزئي، أو للتبليغ عن أي 
أو  العام  بالنظام  للمساس  محاوالت 
مساس بسالمة األشخاص واملمتلكات، 
فالتبليغ مسؤولية اجلميع، وعينا يحمينا.
زاهية سعاد
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يف  غليزان  والية  يف  األمنية  املصالح  وتتواجد 
حالة تأهب وإستنفار ، عقب دخول إجراءات احلجر 
الوطن  واليات  باقي  غرار  على  التنفيذ  حيز  الصحي 
املتضررة من جائحة كورونا ، لتجد عناصر األمن يف 
يجازفون  الذين  املتمردين  املواطنني  يواجهون  امليدان 
اإلجراءات  هذه  كسر  محاولة  خالل  من  باعمارهم 

الوقائية .
نحو عشرة  قبل  التجوال  إعالن حالة حظر  ومنذ 
أجل  من  األمنية  املصالح  ،سارعت  بغليزان  أيام 
حيث   ، الواقع  أرض  على  اإلجراءات  هذه  تطبيق 
الراجلة وعلى منت السيارات  الدوريات  تقوم مختلف 
املدينة  وشوارع  أحياء  ملختلف  شامل  مسح  بعملية 
الراهن  الوضع  بخطورة  املواطنني  حتسيس  أجل  من 
وأن  تفاديا ألي مكروه خصوصا  بالنصائح  والتقيد   ،
تسلل  الذي  الوباء  هذا  من  منأى  ليست عن  الوالية 
ووفاتني  10إصابات  الساعة  حلد  وسجلت  للوالية 

لسيديتني يف عقدهما السادس .

تنظيم سوق القرابة ومحاربة الباعة غير 
الشرعيين

تطهير  عملية  يف  غليزان  أمن  عتاصر  وباشرت 
واسعة حمليط املدينة بدءا بسوق القرابة الشعبي للخصر 
والفواكه الذي جنحت فيه بالتنسيق مع مصالح بلدية 
أصحاب  من  الشرعيني  غير  الباعة  إبعاد  يف  غليزان 
من  ألكثر  طويال  عمروا  الذين  والطاوالت  العربات 
السوق  الى  ترحيلهم  ليتم   ، الزمن  من  عقدين 
تهيئة  متت  حيث   ، العتيق  الصاص  بحي  اجلديد 
هذا السوق وإعداده خصيصا للباعة ، بعد أن قامت 
عناصر الشرطة بتطويق السوق القرابة ومنع الباعة غير 
الشرعيني من استعادته ومزوالة النشاط به مرة اخرى 

وهي العملية التي جنحت فيها بإمتياز .
ملنع  القرابة  سوق  تطوق  االمن  قوات  تزال  وال 
الباعة غير الشرعيني للعودة له مجددا ويف خطوة منها 
لفرض اإلنظباط وسط جتار اخلضر والفواكه ، خصوصا 
هؤالء الباعة الذين شوهوا احمليط العام للسوق واملدينة 
والرمي  عارمة  فوضى  يف  وتسببوا  سواء  حد  على 
ما   ، والفواكه  اخلضر  ومخلفات  لألوساخ  العشوائي 
تسبب يف تلويث احمليط وانبعاث الروائح الكريهة طيلة 
يعرضون  كانوا  الذين  األسماك  باعة  السنة خصوصا 
غير  ظروف  ويف  القمامة  بجانب  السمك  صناديق 
سكان  وأوبئة  خطيرة  بأمراض  ينذر  كان  ما  صحية 

املدينة يف غننا عنها .

  تطهير المحيط من األولويات
احلاج  بن  قويدر   « غليزان  بلدية  رئيس  كشف 
جلول« ألخبار الوطن بان مصاحله تعكف على تطبيق 
بغليزان  كورونا  فيروس  تفشي  حملاربة  خاص  مخطط 
يرتكز على تنظيم األسواق الشعبية التي باتت تشكل 
خطرا كبيرا على صحة وحياة املواطنني بإعتبارها نقطة 
سوداء وجب على مصالح البلدية محاربتها من خالل 
الشرعيني بسوق  للباعة غير  الشروع يف عملية تطهير 
القرابة ودمجهم بسوق الصاص الذي كان فارغا على 
عروشه على حد قوله ، ويؤكد املير بأن سوفق القرابة 
الطاوالت  اصحاب  كل  وطرد  واسعا  تطهيرا  عرف 
والباعة غير الشرعيني الذين إحتلوا ارصفته وحولوها 
لسوق فوضوي ، وحسبه مت االستعانة برجال االمن 
من أجل ضمان خروج هؤالء الباعة نهائيا منه وعدن 
منحهم فرصة العودة من خالل القيام باحصاء شامل 
تاجر غير شرعي مت   260 الذين جتاوز عددهم  للباعة 
تنظيمهم  قصد  الصاص  بسوق  بيع  اماكن  منحهم 

وحتسني صورة املدينة والقضاء على االسواق الفوضوية 
.

حجز مواد شبه صيدالنية موجهة للمضاربة
متكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن والية 
املواد  من  معتبرة  كمية  حجز  من  يومني  غليزان قبل 
قيمتها  فاقت  للمضاربة  موجهة  الصيدالنية  شبه 
منتهية  سلع  ومنها  جزائري  دينار  مليون   1.7 املالية 

الصالحية .
إلى  وردت  معلومات  بعد  العلمية  هذه  وجاءت 
مدينة  بوسط  مستودع  وجود  مفادها  املصلحة  ذات 
مواد  بتخزين  يقوم  األشخاص  ألحد  ملك  غليزان 
تفتيش  بعد  و  موجهة للمضاربة،  صيدالنية  شبه 
املستودع مت العثور علل كميات معتبرة من املكمالت 
احلليب  مادة  علبة من   2472 يف  متمثلة  الغذائية 
بودرة للرضع من مختلف األنواع و األحجام و 1404 
 ، األنواع  مختلف  من  للرضع  الفرينة  مادة  علبة من 
و470   ، األنواع  مختلف  من  مرهم صيدلي  و469 
منعدمة  الغذائية  املكمالت  قارورة من  علبة و 46 
القيمة  وقدرت   ، الصالحية  منتهية  و  اإلنتاج  تاريخ 

املالية للمحجوزات بـ: 1.785.364,00دج.
املشتبه  قضائي يف حق  إجراء  ملف  إجناز  مت  وقد 
فيه لتقدميه أمام اجلهات القضائية عن تهم حيازة مواد 
صيدالنية  شبه  مواد  مهربة، حيازة  صيدالنية  شبه 
مواد غذائية  بدون رخصة، حيازة  الصالحية  منتهية 

خاصة بتغذية األطفال بدون فوترة .

 حجز تبغ وعطور منتهية الصالحية في وادي 
ارهيو

على  اجلزئي  الصحي  احلجر  قرار  تطبيق   اطار 
غاية  الى  مساءا  السابعة  الساعة  من  ابتداءا  الوالية 
وباء  انتشار  من  وللوقاية  صباحا،  السابعة  الساعة 
القضائية  الشرطة  قوات  كوفيد19«، متكنت  كورونا » 
بأمن دائرة وادي ارهيو من احلجر من حجز كمية من 
مادة التبغ و عطور منتهية الصالحية وكمية اخرى غير 
جاءت  القضية  الفوترة،  النعدام  الصالحية  منتهية 
على اثر دوريات لقوات الشرطة لتطبيق اجراء احلجر 
الصحي اجلزئي، أين تبني لهم وجود محل لبيع التبغ 
والعطور مفتوح ويقوم ببيع التبغ، بعد مداهمته مت حجز 
1362 علبة تبغ منها 616 علبة منتهية الصالحية و 
اجناز  مت  الصالحية،  منتهية  بالعطور  قنينة خاصة   15
ملف اجراء قضائي عن تهمة عرض وبيع سلع )تبغ 
وعطور( منتهية الصالحية و انعدام الفوترة مع مخالفة 

قرار احلجر اجلزئي.

 ضبط 30 كيس سميد كانت موجه للمضاربة
ويف اطار محاربة كل أشكال املضاربة، خاصة يف 
املرحلة احلالية التي متر بها البالد متكنت قوات الشرطة 
باألمن احلضري الثاني من حجز 30 كيس من مادة 
السميد وزن كل كيس 10 كلغ، القضية جاءت على 
اثر توقيف مركبة وسط املدينة بعد اخضاعها للتفتيش 
اجناز  مت  السميد،  مادة  من  السابقة  الكمية  حجز  مت 
ملف اجراء قضائي عن تهمة ممارسة نشاط جتاري قار 

دون قيد يف السجل التجاري مع انعدام الفوترة.

تسجيل 57 مخالفة وحجز 26 مركبة في 24 
ساعة

قامت وحدات املجموعة اإلقليمية للدرك الوطني 
رفع  من   ،11/04/2020 يوم  أمسية  خالل  بغليزان 
)57( مخالفة ضد األشخاص و)26( مخالفة متعلقة 
بوضع املركبات يف احملشر منها دراجة نارية )01(، من 
املتعلقة بخرق احلجر  القرارات اإلدراية  أجل مخالفة 

وإدارية  قضائية  ملفات  إجناز  مت  حيث  الصحي، 
ذلك  وجاء  اإلدارية.  والسلطات  للعدالة  أرسلت 
يف إطار تطبيق تدابير احلجر الصحي اجلزئي للوقاية 
من فيروس كورونا املستجد القاضي بحضر التجوال 
السابعة  الساعة  من  إبتداءا  باملنازل  البقاء  وإلزامية 
 )07:00( السابعة  غاية  إلى  مساءا   )19:00(

صباحا من اليوم املوالي.

األمن يضرب المخالفين بيٍد من حديد

حالة تأهب قصوى الحتواء الجائحة بغليزان
بعد تفشي جائحة كورونا ببالدنا ، وزرعها الرعب والهلع في نفوس المواطنين 

إثر حصدها األرواح ، وحدت العديد من المصالح صفوفها من أجل محاربة الجائحة 
والتصدي لها بكل الطرق ، تشهد والية غليزان نشاطا مميزا لرجال األمن 

بالتنسيق مع السلطات المحلية، فرضت من خالله مخططا وقائيات لمواجهة هذا 
الوباء القاتل.
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نجم برشلونة السابق.. تشافي:

»أؤيد عودة نيمار والحظ ساعد الريال 
في التشامبيونزليغ«

القسم الرياضي

نقلتها  تصريحات  خالل  تشايف،  وقال 
»الوتارو  الكتالونية:  »سبورت«  صحيفة 
وهروبه  لعبه،  طريقة  تعجبني  مارتينيز؟ 
يف  وأيًضا  مساحة،  يف  واللعب  الرقابة،  من 
مساحات ضيقة، وبرشلونة يبلي بالًء حسًنا 

باهتمامه بضمه«.
فيما  »ملا ال؟  نيمار، أجاب:  وعن عودة 
شك،  أي  يوجد  فال  القدم  بكرة  يتعلق 
وكان  رائع،  شخص  وهو  فترة  زاملته  فأنا 
الفريق،  الفارق مع  العًبا محترًفا وسيحدث 
على  أما  االجتماعي،  اجلانب  يأتي  والحًقا 
5 العبني  أفضل  بني  من  فهو  امللعب  أرض 
يف العالم«. وأضاف: »تدريب برشلونة؟ أرى 
وقلت  لي  بالنسبة  حلم  وهو  قادًرا،  نفسي 
ذلك عدة مرات، فالنادي هو بيتي، وأتعلم 
كثيًرا كمدرب يف قطر، ولقيادة البارسا يجب 
أن تكون مستعًدا للغاية، وأنا أعمل وآمل أن 

أكون هناك يف يوم من األيام«.
احلالي،  برشلونة  وضع  عن  وبسؤاله 
أوضح: »يف الليغا أرى البارسا املرشح للقب، 
مختلف،  األمر  األبطال  دوري  يف  لكن 

فالفريق حصد اللقب حني كان متفوًقا جًدا 
هذا  مع  يلعب  أن  ميكن  وال  على خصومه، 

احلظ التاريخي لدى بعض الفرق«.
وتابع: »يجب أن ُيهيمن برشلونة، ويثق 
التاريخ  وُيخبرنا  أنفسهم،  يف  جًدا  الالعبون 
على  يسيطر  اللقب حني  يحصد  البارسا  أن 

املباراة ويكون أفضل بكثير من خصومه«.
األبطال  دوري  يف  »احلظ  واستكمل: 
هناك  كانت  بل  فقط،  مدريد  لريال  ليس 
أندية أخرى أيًضا، ونحن يف برشلونة حالفنا 
العبني،   10 مع  بريدج  ستامفورد  يف  احلظ 
احلظ«.  هو  وهذا  الهدف،  إنييستا  وسجل 
يكون  عندما ال  إنه محظوظ  »أقول  وأردف: 

الرابع  املركز  وحتتل  جيد،  موسم  لديك 
وتفوز  الدوري،  يف  السادس  أو  اخلامس  أو 

بدوري األبطال«.
أفضله؟  الذي  »األسلوب  وواصل: 
هادًئا،  يكون  الكرة  فريقي  ميلك  حني 
فقط  وليس  الكرة،  على  االستحواذ  وأفضل 
وأحب  للهجوم،  نذهب  أن  بل  لالستحواذ 
الكرة«.  الستعادة  العالي  والضغط  العمل 
القول  وبويول؟  بيكيه  »املقارنة بني  واختتم: 
إن أحدهما أفضل من اآلخر أمر معقد، فهما 
ثنائي  أفضل  هما  لي  وبالنسبة  مختلفان، 
يف  برشلونة  امتلكهم  الذين  املدافعني  من 

تاريخه«.

مانشستر يونايتد يعقد ميركاتو 
ريال مدريد

يلعب مانشستر يونايتد دوًرا رئيسًيا يف احتمالية فشل ريال 
مدريد يف إبرام أي صفقة كبرى خالل امليركاتو الصيفي املقبل.
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن مانشستر 
الصفقات  يف  مدريد  ريال  منافسة  على  تاريخًيا  اعتاد  يونايتد 
الكبرى. وأشارت إلى أن يونايتد عاد هذا العام كي يكون عقبة 

كبيرة يف طريق ريال مدريد، للتعاقد مع أكثر من العب مميز.
مدريد  ريال  بقوة  ينافس  يونايتد  مانشستر  أن  وأوضحت 
كني  وهاري  دورمتوند(  )بوروسيا  هاالند  إيرلينغ  صفقتي  يف 

)توتنهام(.
يحرم  قد  يونايتد  مانشستر  إن  اإلسبانية  الصحيفة  وقالت 
امليرنغي أيًضا من احلصول على توقيع بول بوغبا، العب وسط 

الشياطني احلمر، بالتعنت يف بيع النجم الفرنسي.
يذكر أن يونايتد تفوق على ريال مدريد هذا املوسم يف صفقة 
البرتغالي برونو فرنانديز، كما أشارت تقارير سابقة ألن النادي 
اإلجنليزي أقرب من اإلسباني لضم غادون سانشو جنم بوروسيا 

دورمتوند.

إصرار زيدان يدفع ليفربول 
للتحرك نحو مبابي

كشف تقرير صحفي بريطاني امس الثالثاء، عنَّ أن زين الدين زيدان، 
مدرب ريال مدريد، قد يدفع ليفربول للسعي نحو ضم الفرنسي، كيليان 

مبابي، جنم باريس سان جيرمان.
مدرب  زيدان،  الدين  زين  إنَّ  البريطانية،  »ذا صن«  وقالت صحيفة 
ريال مدريد، يصر على ضم ساديو ماني، جنم ليفربول، يف الصيف املقبل. 
وأشارت إلى أنَّ ريال مدريد، تواصل مع ممثلي ماني، خالل الفترة املاضية 

بشكل غير رسمي، إلجراء مفاوضات بشأن الصفقة.
املغادرة، كما  ليفربول من أجل  لن يضغط على  ماني  أنَّ  وأوضحت 
أنَّ مسؤولي الريدز يتمسكون بالنجم السنغالي، كما حدث وقت اهتمام 

امليرنغي بضم محمد صالح، يف العام املاضي.
وذكرت أنَّه إذا مت إغراء ماني لالنتقال للملكي، فإنَّ ليفربول سيتحرك 
على الفور لضم كيليان مبابي جنم باريس سان جيرمان. وقالت الصحيفة: 
»من املتوقع أن يحصل ليفربول على 150 مليون إسترليني يف صفقة ماني، 
الطاولة، إلقناع سان جيرمان  أخرى على  مليون   100 وسيحتاج إلضافة 

بترك مبابي الذي يرفض التجديد«.
وأضافت أنَّ »شركة املالبس التي ترعى ليفربول ستلعب دوًرا يف حسم 
صفقة مبابي، ال سيما وأنَّه من املتوقع وصول أرباح الريدز السنوية معها 
إلى 100 مليون إسترليني«. وتابعت »ليفربول قد يقنع شركة املالبس أيًضا 
بتحمل جزء من راتب مبابي البالغ 400 ألف إسترليني أسبوعًيا، ال سيما 

وأن وجود النجم الفرنسي سيعزز أرباح مبيعات القمصان بشكل كبير«.

راشفورد يستهدف لقب يورو 
2021 مع إنجلترا

أعرب ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، 
عن ثقته يف قدرة املنتخب اإلجنليزي على التتويج بأول 

لقب، منذ الفوز بكأس العالم عام 1966.
وكان من املنتظر أن يغيب راشفورد عن منافسات 

اليورو، الصيف املقبل، بسبب اإلصابة يف الظهر، إال أنَّ 
تأجيل البطولة للعام املقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا، 

منحه الفرصة للمشاركة يف البطولة.
وقال راشفورد، بحسب ما نقلت صحيفة »ذا صن« 
البريطانية عنه امس الثالثاء: »يجب علينا الفوز بلقب 
واحد على األقل )ما بني اليورو، ومونديال 2022(«. 

وأوضح »إذا لم يحدث ذلك، سيكون األمر محبًطا لي، 
لثقتي باملدرب والالعبني، وأرى أنَّ هذا هو الوقت املناسب 

للفوز بشيء ما«. وتابع »سنقدم أفضل ما لدينا باليورو، 
وإذا قدمنا أفضل كرة قدم لدينا. ال أرى أي سبب مينعنا 

من الفوز بالبطولة، وإذا حدث ذلك، ستكون تلك أفضل 
حلظة يف مسيرتي«.

بوغبا يقلل من أسطورة 
ليفربول غرايم سونيس

قلل الفرنسي بول بوغبا، متوسط ميدان مانشستر 
يونايتد، من االنتقادات التي تعرض لها من قبل غرامي 
سونيس، أسطورة ليفربول، بعدما حرص األخير على 

انتقاد النجم الفرنسي كثيًرا يف السنوات األخيرة.
واعتادت اجلماهير على انتظار انتقاد سونيس لبوغبا، 

عقب كل مباراة يخوضها، ليأتي الرد أخيًرا من النجم 
الفرنسي بحسب ما نقلت صحيفة »ميرور« البريطانية.

وقال بوغبا عن سونيس: »لم أكن أعرفه من األساس 
)سونيس(، سمعت بأنه كان العًبا عظيًما وأمور من هذا 

القبيل، كنت أعرف وجهه ولكني لم أكن أعرف اسمه«. 
وأضاف: »كما قلت، أنا لست من األشخاص الذين 

يتابعون كثيًرا أراء اخلبراء، أشاهد الكثير من مباريات كرة 
القدم، ولكني ال أشاهد ما بعدها لالستماع ألمور مثل: 

ملاذا فعلوا ذلك؟ أحب التركيز على كرة القدم وفقط«.
يذكر أن االنتقاد األخير من قبل سونيس جتاه بوغبا 

قال من خالله: »بول ميلك كل شيء كي يكون من العبي 
القمة، إال أن سلوكه جتاه اللعبة عكسي متاًما، فهو يدخل 
املباراة ويف ذهنه أنه يرغب يف إظهار للجميع كم هو ذكي 

وأنه جنم العرض، أما أنا فكان تفكيري هو العمل بقوة أكثر 
من خصمي، وانتظار النتيجة«.

مورينيو مهدد بميركاتو كارثي
أكد تقرير صحفي بريطاني، امس الثالثاء، أن 

البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، لن يحظى 
بصفقات مميزة يف امليركاتو الصيفي. ووفًقا لصحيفة »ذا 

صن« البريطانية، فإن إدارة توتنهام ستمنح مورينيو أمواال 
محدودة للغاية، إلنفاقها على الصفقات يف الصيف 

املقبل.
وأشارت إلى أن املدرب البرتغالي يوافق على عدم 

تلقيه أي أموال، وخوض املوسم املقبل بنفس الالعبني 
احلاليني. وأوضحت أن توتنهام من أكثر األندية يف الدوري 

اإلجنليزي املمتاز تأثًرا على املستوى االقتصادي، بسبب 
فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إنه يف حالة استئناف املوسم احلالي، 
فإن وضع توتنهام قد يتحسن نسبًيا، عقب احلصول على 
أموال البث التلفزيوني، إال أن اللعب خلف أبواب مغلقة 

ينذر بخسارة السبيرز 5 ماليني يف كل مباراة.
وذكرت أن إدارة توتنهام أبلغت مورينيو بالوضع املالي 

للنادي، منذ قرار إيقاف الدوري اإلجنليزي املمتاز. 
وشددت على أن مورينيو واقعي للغاية، وال ينوي التحدث 

مع الرئيس دانييل ليفي، بشأن الصفقات هذا املوسم. 
ويرفض مورينيو بيع هاري كني أو سون هيوجن مني، من 

أجل متويل صفقات أخرى للسبيرز.

أيد تشافي هيرنانديز نجم برشلونة 
السابق والمدير الفني الحالي للسد 
القطري، عودة زميله السابق نيمار 

مهاجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف 
البلوغرانا في الصيف المقبل.
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أخبار الرياضات

القسم الرياضي

وتأسس فريق جبهة التحرير الوطني 
صفوفه  يف  وضم   1958 أفريل   13 يف 
العبني ينشطون يف أندية فرنسية مرموقة، 
بتوجيه من جبهة التحرير الوطني، التي 
كانت حتارب املستعمر الفرنسي من أجل 

استقالل اجلزائر.
وأكد أن أفريل 1958، مثل االنطالقة 
القوية له مع املنتخب اجلزائري من خالل 
فريق  امتلكها  التي  القيم  من  االستلهام 
جتمعاته  خالل  الوطني  التحرير  جبهة 
واالستثمار  والقتالية  كالتحفيز  بتونس، 

يف املجموعة والوحدة والعائلة.
هي   1958 »أفريل  بلماضي  وأوضح 
أوجه  يخص  فيما  أما  القوية،  انطالقتنا 
التشابه بني الفريقني، فقد وضعنا نصب 
أعيننا القيم، على غرار التحفيز، اإلرادة، 
املجموعة،  القتالية، االستثمار يف  الروح 
سابقونا  عليها  احتد  التي  األمور  وهي 
القيم  وهذه  تونس.  الى  تنقلهم  خالل 
حتدثنا  اننا  أقول  ال  كثيرا.  عليها  ركزنا 
ذكرنا  لكننا  افريقيا،  كأس  خالل  عنها 
احلاجة«.  اقتضت  عندما  البداية  يف  بها 
يف  صعوبة  يجد  من  »هناك  وأضاف 
شجعان  جزائريني  رجاال  أن  تصديق 
وكلهم فخر متكنوا من التضحية مبشوارهم 
وترك الرفاهية التي كانوا يعيشون فيها رمبا 
دائم.  خطر  يف  حياتهم  وضع  أجل  من 
التضحية،  بروح  مسلحون  جزائريون 
واإلمكانيات  إستراتيجية  وضعوا 
مثالي  شيء  أجل  من  اللوجيستية 

خارق  شيء  كانت  ببساطة  والنتيجة 
للعادة  االستقالل«.

وحتدث بلماضي عن منتخب جبهة 
الالعبني  مع  له  لقاء  أول  التحرير خالل 
أوت  يف  لـ«اخلضر«  مدربا  ترسيمه  بعد 
 8 »يف  الصدد  هذا  يف  ويقول   ،2018
بالعناصر  لي  لقاء  اول  كان  سبتمبر 
وجبة  تناول  وبعد  حيث  الدولية، 
فريق  حول  ربورتاج  شاهدنا  العشاء، 
الذين  الالعبون  وهم  التحرير،  جبهة 
هؤالء  القدم.  كرة  خالل  من  حررونا 
من  والنفيس  بالغالي  االشخاص ضحوا 
أجل هدف نبيل من اجل ان نكون احرار 

يف بلدنا. ويجب أن نستلهم منهم«.
شاهدوا  الذين  الالعبني،  أن  واعتبر 
بعدها  افريقيا  أبطال  واصبحوا  الفيديو، 
بسنة، حققوا الوثبة البسيكولوجية، وافاد 
وأن  البداية  من  أبدأ  أن  املهم  من  »كان 
اجلزائر،  هي  ما  املنتخب  لالعبي  أشرح 

وماذا فعل هؤالء الالعبون احملترفون حتى 
التحضير  مركز  يف  اليوم  بالراحة  نشعر 
حمل  يعني  وماذا  الكرة،  الحتاد  التابع 
قميص املنتخب اجلزائري والعلم والنشيد 
الوطني«. وأضاف »أكن لهؤالء األساطير 
وقد  والتقدير،  االمتنان  مشاعر  كل 
وكلماتهم  فيديوهاتهم  بفضل  ساعدونا 
أفريقيا،  أمم  بكأس  التتويج  يف  املؤثرة 
هدفهم  اعتبروا  الالعبني  وأن  خاصة 
»تأثرت  وأضاف  الوطن«.  جتاه  واجًبا 
ذلك  فيديوهات  مشاهدة  عند  كثيرا 
معاني  أسمى  هؤالء  قدم  لقد  الفريق، 
التضحية والوالء للوطن، وسعوا جاهدين 
اجلزائرية، وحتريرنا  الثورة  إلسماع صوت 
»كنت  وأمت  املعاناة«.  من  سنوات  بعد 
الذكرى  مبناسبة  بتكرميهم  أقوم  أن  أمتنى 
التحرير، لكن  فريق جبهة  لتأسيس   62

الظروف احلالية حرمتنا من ذلك«.

أكد أن حب الوطن كان بمثابة الديكليك للتتويج بكأس إفريقيا

 بلماضي: »استلهمت نجاحي من العبي 
منتخب جبهة التحرير الوطني«

نيوكاسل تبدي رغبتها في االحتفاظ 
ببن طالب

يقضي النجم اجلزائري نبيل بن طالب املوسم احلالي معاًرا من شالكه 
األملاني إلى نيوكاسل يونايتد اإلجنليزي حتى نهاية جوان املقبل. الدولي 
اجلزائري رحل عن األزرق امللكي يف جانفي املاضي، ليعود إلى البرمييرليغ 

عبر بوابة املاكبايس.
 وبحسب شبكة »سكاي سبورت أملانيا«، نقاًل عن تقارير إجنليزية، 
نيوكاسل، يرغب يف اإلبقاء على بن طالب  فإن ستيف بروس، مدرب 

مبلعب سانت جيمس بارك.
 وأشارت إلى حتمية دفع نيوكاسل 10 ماليني أورو، وهي قيمة بند 
خيار الشراء، الذي ينص عليه عقد اإلعارة املبرم بني الطرفني. يأتي ذلك 
املوسم،  هذا  نيوكاسل  مع  بكثرة  الظهور  على  طالب  بن  قدرة  عدم  رغم 
بعدما شارك يف 3 مباريات فقط بكافة البطوالت، منذ انتقاله إلى صفوف 

الفريق يف امليركاتو الشتوي.
 وجاءت فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد، لتحول 

دون ظهور صاحب الـ25 عاًما يف الكثير من املباريات مع فريقه اجلديد.
إدارة  مع  عديدة  أزمات  يف  دخل  اجلزائري  الوسط  العب  أن  يذكر 
شالكه منذ املوسم املاضي، مما يجعل إدارة النادي مستعدة للتخلي عنه 

يف أقرب فرصة.

باليلي يؤكد استمراره مع كتيبة أهلي 
جدة السعودي

أكد اجلزائري يوسف باليلي، العب أهلي جدة، استمراره مع كتيبة 
األهلي بعد انتهاء أزمة مستحقاته املتأخرة. وكان باليلي، تقدم بخطاب 
رسمي إلدارة أهلي جدة، يرغب من خالله يف فسخ العقد املبرم بينهما، 

نظًرا لعدم استالم مستحقاته الشهرية.
إفريقيا  داخل  العب  أفضل  بجائزة  الفائز  اجلزائري،  النجم  ومنح 
أفريل   10 يف  مستحقاته  على  احلصول  أجل  من  نهائًيا  موعًدا   ،2019

اجلاري، مهددا بإنهاء عقده مع أهلي جدة من طرف واحد.
ووفقا لوسائل إعالمية تونسية، فإن يوسف باليلي أعلن انتهاء أزمة 
مستحقاته املتأخرة لدى األهلي السعودي، بعد توصله التفاق مع مسؤولي 

ناديه، وأكد استمراره مع فريقه وعدم رحيله.
للترجي  حبه  نفسه  بالوقت  عاما،  الـ28  صاحب  باليلي  وأوضح 
لكنه سيواصل  ما،  يوما  بالعودة لصفوفه يف  رغبته  ولم يخف  التونسي، 

مغامرته باملالعب السعودية خالل الفترة املقبلة.

قائد مولودية الجزائر، زيدان ميباراكو:
»أتمنى استئناف النشاط الرياضي 

في أقرب وقت«
د زيدان ميباراكو، قائد مولودية اجلزائر، حرصه على تطبيق برنامج  أكَّ
التدريبات الفردية، للحفاظ على لياقته البدنية، حتسًبا الستئناف النشاط 

الرياضي يف الفترة املقبلة.
وقال ميباراكو«أعتقد أنَّ التدريب االنفرادي يختلف كثيًرا عن التدرب 
لنتمكن  وقت،  أقرب  يف  النشاط  نستأنف  أن  نتمنى  املجموعة.  رفقة 
من تدارك النقص الذي نعاني منه«. وأضاف »أنا حريص على تطبيق 
البدنية،  وجاهزيتي  لياقتي،  على  للحفاظ  يومًيا  الفني  اجلهاز  تعليمات 
حالي حال بقية زمالئي، خاصة وأننا مصرون على املنافسة على اللقب 

حتى آخر حلظة«.
وتابع »أمتنى أن نكون قد ساهمنا ولو بشكل قليل يف التصدي النتشار 
فيروس كورونا. علينا أن نضع اليد يف اليد، ونتحد مًعا ألجل القضاء على 

هذا الفيروس«.

»الفيفا« تتجه لتأجيل كل مباريات المنتخبات  
أكد نائب رئيس اإلحتاد الدولي لكرة القدم، فيكتور مونتاجلياني، أن 
الفيفا ستتجه لتأجيل كل املباريات الدولية إلى غاية عام 2021. وقال 
مونتاجلياني، يف تصريحات نقلتها شبكة »سكاى سبورتس« اإلجنليزية 
ونوفمبر  وأكتوبر  سبتمبر  أشهر  مباريات خالل  إقامة  أن  »أتوقع شخصيا 
مهددة يف عام 2020، قد يكون قليال من التحدي، ليس فقط بسبب 
القضايا الصحية حول العالم ودرجات االستعداد املختلفة، ولكن االلتزام 
األولويات  إحدى  احمللية هي  القدم  كرة  أن  أعتقد  الدولي،  بالسفر  أيضا 
لكني سأجمع على القول أنني لست متأكًدا من وجودها على أرض صلبة 

بالطريقة التي تسير بها األمور يف الوقت احلالي«.

أشاد المدير الفني للمنتخب الوطني، جمال بلماضي، بالعبي منتخب جبهة التحرير الوطني التاريخي، واصفا إياهم باألبطال 
الحقيقيين، معترفا بأنه استلهم نجاحه مع »الخضر« من تضحيات هؤالء.

مهاجم  ديلور،  أندي  استعاد 
استدعائه  ذكريات  الفرنسي،  مونبيلييه 
بشكل مفاجئ لالنضمام لقائمة منتخب 
اجلزائر، الذي فاز بكأس األمم األفريقية، 
التي أقيمت العام املاضي يف مصر. وقال 
لصحيفة »ليكيب« الفرنسية، اول أمس 
»كنت على شاطئ البحر مبدينة أجاكسيو 
أنه  وأدركت  هاتفي  رن  حينها  بفرنسا، 
لي  قال  اجلزائري،  االحتاد  من  اتصال 
يود  هناك شخًصا  أندي  املتحدث سالم 
هذا  »كان  وأضاف  إليك«.  التحدث 
بلماضي،  جمال  املدرب  هو  الشخص 
الذي قال لي ماذا تفعل، قلت ال شيء 
الشاطئ، ثم قال لي عليك أن  أنا على 

لي،  قال  أين،  إلى  أجبته  غًدا،  تسافر 
الدوحة«.  يف  بنا  تلتحق  أن  عليك 
وقلت  عائلتي،  إلى  »عدت  واستطرد 
سأغادر  بي  اتصلوا  لقد  أرجتف  وأنا  لهم 
غًدا. والد زوجتي لم يصدق اخلبر، ألنه 
أكدت  لكنني  كثيًرا،  أمزح  أنني  يعرف 
بعدها  غًدا،  وسأسافر  جدي،  األمر  أن 
غادرنا الشاطئ«. وتابع »أخبرت زوجتي 
الليلة، كان  أمن  لم  باألمر.  وكل عائلتي 
لم  عيناي.  أغمض  لم  رائًعا.  شيًئا 
وصلت  الطائرة،  عن  التخلف  أريد  أكن 
إلى املطار ساعتني قبل موعد اإلقالع«. 
وراء  ما  أتخيل  »عندما  تصريحاته  وأمت 
أفريقيا،  بأمم  والفوز  كل هذه األحداث، 

وقال  خرافية«.  بحكاية  أشبه  األمر 
»عندما أالحظ احلب الذي يكنه لي كل 
رائع، ال يسعني  اجلزائريني، هذا شيء 
ستبقى  حلظة  إنها  أشكرهم،  أن  إال 
ديلور،  كان  حياتي«.  طيلة  راسخة 
يف  اجلزائري  املنتخب  لقائمة  انضم 
حارس  استبعاد  بعد  األخيرة  اللحظات 
لألخير.  مشني  تصرف  بسبب  بلقبلة، 
واستحضر ديلور، 28 عاًما، ظهوره األول 
هدًفا  سجل  عندما  اجلزائر  منتخب  مع 
فاز  التي  الودية  املباراة  من   80 بالدقيقة 
 4 بعد   ،3-2 مالي  على  »اخلضر«  فيها 
كبديل  امللعب  نزوله ألرضية  من  دقائق 

لياسني براهيمي.

إستعاد ذكريات استدعائه بشكل مفاجئ للخضر، ديلور:
»الفوز بكأس أمم أفريقيا يشبه حكاية خرافية«

»املاتينو«  االيطالية  اليومية  ذكرت 
قرر  نابولي  نادي  أن  أمس،  اول 
االستغناء عن خدمات املدافع الدولي 
يرحل  وسوف  غوالم   فوزي  اجلزائري 
االنتقاالت  فترة  خالل  الفريق  عن 

الصيفية القادمة.
نابولي  مع  غوالم   مسيرة  ومرت 
األوقات  من  بالعديد  املوسم  هذا 
املتكررة  اإلصابات  ظل  يف  الصعبة 
لالعب وفشله يف حجز مركز أساسي 
الفريق حتت قيادة املدرب  جينارو  مع 

ُيعد  املصدر  نفس  غاتوزو.وحسب 
العب نادي أتاالنتا تيموسي كاستاني 
نابولي يف  أمام  الرئيسية   البدائل  من 
امليركاتو الصيفي املقبل والذي يسعى 
القادمة  الفترة   خالل  لضمه  الفريق 
ميالن  إنتر  من  منافسة  يواجه  بينما 

وايه سي ميالن على ضم الالعب.
عام  يف  نابولي  إلى  غوالم  وانتقل 
إيتيان  سانت  نادي  من  قادمًا   2014
فريق  مع  عقده  وينتهي  الفرنسي، 
 2023 عام  يف  االيطالي   اجلنوب 

مع  فقط   مباريات  خمس  يف  وشارك 
يوفق  لم  حيث  املوسم،  هذا  نابولي 
أية  صناعة  أو  تسجيل  يف  خاللها 

أهداف.
اجلزائري  املدافع  ان  ذكره  جدير 
لألمم  افريقيا  نهائيات كاس  غاب عن 
املاضية  الصائفة  جرت  التي    2019
جمال  املدرب  اشبال  بها  وتوج  مبصر 
السنغال  على   فوزهم  بعد  بلماضي 
بنتيجة 0-1، يف املباراة النهائية التي 

جرت يوم 19 جويلية مبلعب القاهرة.

نادي نابولي يقرر التخلي عن غوالم
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الكاتبة لبنى زرقي لـ »أخبار الوطن«:

»جنين قلبي« قصة بدايتها حقيقية ونهايتها من وحي الخيال
قالت الكاتبة لبنى رزقي لـ »أخبار الوطن« أن »جنين قلبي« أول إبداع لها تخطوه في مجال 

الكتابة، وهو احتواء لظروف قصة قاسية عاشتها، بدايتها كانت حقيقية حيث تكشف فيها ذاتها لكن 
اختارت أن تكون نهايتها من وحي الخيال.

حاورها: خلضر بن يوسف 

الدفلى  عني  والية  من  16سنة  زرقي  لبنى 
من  وعضو  الذات  بتطوير  مهتمة  حتفيزية  متحدثة 
لها  إصدار  أول  السرطان،  محاربة  جمعية  أعضاء 
اجلزائريني حسبها  الكتاب  أروع  ومن  قلبي«  »جنني 

أحالم مستغامني ومليكة الهاشمي.

حديثينا عن ظروف والدة فكرة الكتابة 
عندك؟

أصابني  هوس  هي  عندي  الكتابة  فكرة  والدة 
مبحض إرادتي وقناعتي كان ظرفها جتربة فاشلة غيرت 
حياتي وأمدتني بإرادة أقوى جعلتني أمضي قدما إلى 

األمام متخطية املرحلة عبر الكتابة.

فيَم يتعلق مبؤلفك هل املوضوع هو الذي 
دفعِك إلى الكتابة؟

ثانيا  الكتابة  الكتابة ثم موضوع  حضرتني فكرة 
ألستوحي بقلمي من أجل توصيل الفكرة.

َمن ِمن الكتاب اجلزائريني الذين تعجبك 
كتاباتهم وما مميزات الكتابة عندهم يف 

نظرك؟
من أروع الكتاب اجلزائريني هم أحالم مستغامني 
الكتابة  مميزات  من  أن  وأجد  الهاشمي،  ومليكة 
عندهم يف نظري هي املوهبة اإللهية ثم ثقافة العقل 

الواسع.

ملاذا تكتب لبنى وملن؟
إلى  وجتاربها  أفكارها  توصيل  أجل  من  أكتب 

مجتمع كاد يخلوا من اإللهام.

»جنني قلبي« أول إصدارتك هل ميكن أن 
حتدثينا عن هذا املنجز؟ 

الكتاب »جنني قلبي »هو االحتواء وظروف القصة 
القاسية حيث يحتوي على أسماء وردت يف ذاكرتي، 
التقيد  جتنب  أولها  أسباب  لعدة  النوع  هذا  اخترت 
باخليال والتحرر من كل القوانني بحثًا عن التخلص 
من التملك، والدخول يف عالم التغيير وإدراك مقولة 
احلب يحتاج إلى أشخاص أوفياء يستغلون احلياة يف 

خلق عالم خاص بهم.

»جنني قلبي« هل هو مؤلف عالج قصة 
حقيقية واقعية عن ذاتك؟

»جنني قلبي« هو قصة بدايتها حقيقية تتحدث 
عن جتربتي أما النهاية فهي من وحي اخليال.

ما هي الفكرة الرئيسية للمؤلف والقضية 
املركزية التي أردت طرحها ومعاجلتها من 

خالله؟
أردت  التي  املركزية  والقضية  الرئيسية  الفكرة 
األوهام  من  روح  إنقاض  هي  ومعاجلتها  طرحها 
عالم  إلى  صاحبها  تأخذ  التي  الوردية  واألحالم 
اخليبات وضرورة اقتباس الثقة النفسية بكونها عالج 

واستخالص.

من أين استوحيت نصوصك وكيف متكنت 
من حتقيق التوازن النصي؟

استوحيت نصوصي عن طريق الفكر أو باختصار 
التوازن  عن  أما  بها،  مررت  التي  التجربة  قساوة 

فالفكرة ترتبت عن طريق رسائل نصية أخذت طريق 
جاذبة فكرية تشغل كتابة اليد.

ما هي مشاريعك وطموحاتك املستقبلية 
على املستويني الشخصي واإلبداعي؟

فهي  ومشاريعي  املستقبلية  طموحاتي  عن  أما 
للمستوى  بالنسبة  حتقيقها  ومدى  بأحالمي  مرتبطة 
واهتمامي  حتفيزاتي  إمتام  على  أسعى  فأنا  اإلبداعي 
الذي يخص الذات ومساعدتي ملرضى السرطان، أما 
وأحالمي  روحي  تأمل  الشخصي  للمستوى  بالنسبة 

أن أكون ممرضة املستقبل وكاتبة ماهرة.

 كلمتك األخيرة عبر جريدة »أخبار 
الوطن«؟

أنتهز الفرصة أن أهدي إلى نفسي أجمل إهداء 
كل  مع  املستقبل  وكاتبة  األجيال  سيدة  بكوني 
احترامي وحبي إلى أمي التي تعطرت بقول اإليجاب 
أخواتي  وإلى  االستناد،  مبفتاح  الذي ساندني  وأبي 
وإلى كل من دعمني منهم الكاتبة رميسة محمدي 

وصديقاتي.
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عبر شبكة التواصل االجتماعي

مسرح بسكرة يطلق أيقونة »فضاء الركح«
يرفع مسرح بسكرة اجلهوي الستار على منتدى »فضاء الركح« 
عبر شبكة التواصل االجتماعي )الفيسبوك(، حيث تعتبر ومضة 
تواصلية مبتكرة ستقارب يومًيا حزمة من املواضيع الهامة يف سماء 

أبي الفنون واإلبداع.
 وصرح أحمد خوصة مدير مسرح بسكرة اجلهوي أّن املؤسسة 
لبنة جديدة  تأسيس  ارتضت  الزيبان  العريقة يف عاصمة  الركحية 
والفنانني  األكادمييني  طروحات  وإنضاج  املسرحي  الفكر  لتعميق 
املنتج  احلوار  يفّعل  إيجابي  نحو  على  املشتغلني،  من  وغيرهم 

واملبادالت اخلاّلقة.
على  االنتصار  يف  اجلزائر  بنجاح  ثقة  األستاذ خوصة  وأبدى 
تتوقف،  لم  بسكرة  مسرح  عجلة  أّن  إلى  منّوًها  كورونا،  جائحة 
على  مشروعاتها  وطرح  عروضها  بّث  املؤسسة  واصلت  حيث 

حسابيها الرسميني يف شبكتي يوتيوب وفيسبوك.
»مسرح  تناول  الركح«  »فضاء  ملنتدى  األول  العدد  أن  وللعلم 
العدد  وشهد  والرهانات«،  الراهن  من حيث  اجلزائر،  يف  اجلنوب 
 4 ناقشون  الذين  والفنانني  األكادمييني  من  ألرمادة  ممّيًزا  حضوًرا 
من  سنة   58 بعد  اجلزائر  يف  اجلنوب  مسرح  واقع  كبرى:  محاور 
أبي  عالقة  توسيع  يف  البوادي  أدب  استثمار  سبل  االستقالل، 
الفنون مع املتلقني، مدى متكن صّناع املسرح اجلنوبي يف استلهام 
وتشكيل  بناء  يف  وأساطير،  وأمثال  روايات  من  الصحراوي  املنت 
مضامني وأشكال وفضاءات العروض املسرحيَّة، وحقيقة تشكيل 
)أم  ينسجم  وكيف  مغايرة،  جماليَّة  لهويَّة  اجلنوب  مسرحيي 
ومشاهدة  إنشاء  وتقاليد  قواعد  من  خ  ترسَّ ما  مع  ذلك  يختلف( 

العروض املسرحيَّة.
ويأتي »فضاء الركح« أياًم بعد إطالق مسرح بسكرة، مسابقة 
ثالثية للطفل املوهوب، يف باكورة مفتوحة لكافة األطفال ما بني 3 
و12 سنة، وتقوم املسابقة على تقدمي كل طفل لنفسه من خالل 
بفنون  مرتبًطا  يكون  أن  على  دقيقتني،  عن  مدته  تزيد  ال  فيديو 
أولياء  موافقة  اشتراط  مع  والتقليد،  التعبيري  الرقص  التمثيل، 

األمور على مشاركة أطفالهم.
واعتباًرا ملا يطبع الراهن من خصوصية تبًعا للمتطلبات الوقائية 
ضّد وباء كورونا، ستتم املشاركة عبر إرسال األطفال لفيديوهاتهم 
التواصل  الرسمية ملسرح بسكرة اجلهوي يف شبكة  على الصفحة 

االجتماعي )فيسبوك(.
وأوضح األستاذ خوصة أّنه سيّتم يف نهاية كل أسبوع، انتقاء 
التصويت،  من  نسبة  أكبر  على  تتحصل  التي  فيديوهات  أربعة 
 3 أفضل  اختيار  القادم،  أفريل   30 بعد  ما  مرحلة  يف  ليجري 

فيديوهات على منصة التتويج.
اجلهوي  بسكرة  مسرح  مواظبة  مع  بالتزامن،  املسابقة  وتأتي 
)يوتيوب(،  شبكة  نتاجاته يف  ملختلف  يومية  عروض  تقدمي  على 
العمالق«  »الكوكب  ملسرحية  الشريف  العرض  تقدمي  بعد  أسابيع 

التي أخرجها محمد إسالم عباس.
ق.ث

من أجل تعزيز الثقافة والجانب الفني السينمائي
المتحف الجزائري للسينمائي يعلن مسابقة 

أفضل »ملصق سينمائي«
أعلن املركز اجلزائري للسينما عن إطالق  
بإدارة  سينمائي«  ملصق  أفضل  »مسابقة 
تعزيز  أجل  من  للسينما  اجلزائري  املتحف 

الثقافة السينمائية واجلانب الفني للسينما.
فتحت مسابقة »أفضل ملصق سينمائي« 
من 12 إلى 30 أفريل جلميع املبدعني والفنانني 
الغرافيك،  ومصممي  الرسامني  اجلزائريني، 
بأول  اخلاص  امللصق  املوضوع  حدد  حيث 
أن  يجب  للفيلم،  وترويجي  دعائي  وسيط 

يكون امللصق إشهاري للفيلم وطني أو دولي.
ابتكار  أو  أصلي  يكون  أن  ميكن  كما 
أو  جزائري  لفيلم  مللصق  أصلية«  »نسخة 
مفتوحة  األفالم  أنواع  جميع  مشهور،  أجنبي 
منها أكشن، رومانسي، تاريخي، كوميدي أو 

حتى رعب وخيال علمي.
»أفضل  مسابقة  التحكيم  جلنة  تتضمن 

ملصق سينمائي« من خمسة محترفني يف السينما منهم مخرج، ومصمم غرافيك، وممثل، ومصور، 
وسيتم اإلعالن عن أسماء فيما بعد.

املرسومة  امللصقات  ذلك  مبا يف  للعمل،  واإلبداعية  الفنية  اجلودة  على  التحكيم  وستركز جلنة 
باليد، وستتلقى جلنة التحكيم أفضل 30 ملصقات وستعلن اختيارهم للجائزة بعد عشرة أيام. 

العربي بن  22 شارع  الكائن يف  السينما اجلزائرية  15 ملًصقا يف متحف  أفضل  وسيتم عرض 
للمركز  تابعة  قاعة سينما   12 كما سيتم عرضها يف  أشهر،  ثالثة  ملدة  العاصمة  اجلزائر  مهيدي يف 
اجلزائري للسينما.  يجدر الذكر أن هذه املسابقة تبقى متعلقة بفيروس كورونا حيث سيتم منح أفضل 
ثالث ملصقات جائزة أفضل ملصق، جائزة أفضل ملصق فيلم جزائري، وجائزة أفضل ملصق فيلم 
أجنبي. يف حني يجب على الفائزين التوقيع على وثيقة تثبت أن هذا العمل هو من صنعهم، يف 

انتظار اإلعالن عن نتائج املسبقة على املوقع وصفحات الفايسبوك.
صارة بوعياد
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بـــلقاسم.  ج
  

كبيرا  إقباال  بجاية،  بوالية  الصيدليات  غالبية  تشهد 
يوصون  األطباء  أصبح  أن  والفيتامينات،بعد  املقويات  على 
لتسبب  »كورونا«بالنظر  بـ  املصابني  للمرضى  خاصة  بها 
اجلسم  تقوية  فإن  ثمة  ومن  وحاد  بالغ  عام  تعب  املرض يف 
»جالفور«  مقوي  بالذكر  ونخص  الغذائية  املكمالت  بهذه 
واملعروف  امللكي«للنحل  »الهالم  وهو  و2000    1000
مبساعدته يف تقوية اجلسم ومده بالقوة وفتح الشهية، إضافة 
للفيتامني C املعروف بفائدته يف اإلصابة باإلنفلونزا بشكل 
عام كونه مقوي أيضا وصرح لنا بعض الصيادلة بأن الطلب 
بعد  األيام خاصة  هذه  الغذائيني،زاد  املكملني  هاذين  على 
املرضى  أقارب  خالل  من  املواطنون  وتعرف  املرض  انتشار 
للعالج  األطباء  يقدمها  أصبح  التي  الطبية  الوصفة  على 
محط  منه  جعل  املكملني،ما  هاذين  وصف  تتضمن  والتي 
اهتمام الكثير من املواطنني ممن فضلوا اقتناءه مسبقا والشروع 
زيادة على تفضيلهم أخذ  ملناعة أجسامهم.  تقوية  يف أخذه 
أيضا  اإلقبال  خالل  من  طبيعية  حيوية  ومضادات  مقويات 
على شراء مادة القرنفل،ما تسبب أيضا يف طوابير أمام بعض 
املادة إضافة  توفرت عندها هذه  التي  البهارات  بيع  محالت 
بها  يفتقد  احملالت  هذه  أغلب  أن  العلم  الزجنبيل،مع  ملادة 
هاذين املضادين الطبيعيني. ومن ثمة فإن العلم بتوفره لدى 

أحد هذه املتاجر يتسبب اليوم يف طوابير أمامه وهو ما بأحد 
توافد  خالل  من  القصر  ببلدية  املنتجات  هذه  بيع  محالت 
املادتني،الستعمالهما يف  لشراء هاتني  للمواطنني  عدد كبير 

الفيروسات  على  والقضاء  اجلسم  لتسخني  طبيعية  وصفات 
خاصة وأن صفحات التواصل االجتماعي نشرت عدة طرق 

معروفة الستخدام هذه املواد الطبيعية للعالج.

اإلصابة  حاالت  عدد  تزايد  مع       
املؤكدة بفيروس كورونا بوالية جيجل، تعالت 
والشبه  الطبية  األطقم  حتول  من  التحذيرات 
هدف  إلى  الوالية  مبستشفيات  العاملة  الطبية 
مع  تعاملهم  إجبارية  بسبب  للفيروس  جديد 

املرضى ويف ظل نقص اإلمكانيات. 
الذروة،  مرحلة  كورونا  وباء  بدخول     
األطباء  يتكبدها  التي  الكبيرة  املعاناة  برزت 
واملمرضني ومستخدمي قطاع الصحة بجيجل 
يخص  فيما  املوجودة  النقائص  إلى  بالنظر 
املصابني  املرضى  لعالج  الطبية  األجهزة 
الوقاية  مستلزمات  وكذا  جهة،  من  بكورونا 
واملآزر  كالكمامات  أنفسهم  حلماية  الضرورية 
من  التعقيم  وأدوات  املطهر  احمللول  إلى  إضافة 
جعلت  التي  الوضعية  وهي  أخرى،  جهة 
وبلدية  الوالية  عاصمة  من  كل  مستشفيات 
الطاهير مقصدا للعشرات من احملسنني الراغبني 
يف التبرع ألفراد اجليش األبيض هناك مبختلف 
األدوات كاأللبسة الطبية الواقية، إضافة إلى 
التي  واملؤسسات  اجلمعيات  بعض  جهود 
تسعى للتنسيق فيما بينها لتنظيم عملية جمع 

التبرعات.

أطباء لم يلتقوا بعائالتهم منذ فترة
أنفسهم  باملستشفيات  العاملون  وجد     
غير  عدو  وضد  أسلحة  بدون  حرب  حالة  يف 
مرئي سرعان ما يتحولون هم أيضا إلى ضحايا 
فيها، ولعل أبرز مثال على ذلك هو احلالة التي 

يشرفون  كانوا  الذين  األطباء  بعض  فيها  وقع 
على أحد املرضى الذي ثبت فيما بعد إصابته 
أيام  لعدة  مكوثه  رغم  كورونا  بفيروس  املؤكدة 
يف املستشفى، ما أدخلهم يف نوبة هلع وخوف 
نتيجة  إليهم  العدوى  انتقال  احتمال  من 
احتكاكهم وتواصلهم الدائم باملعني، وهو األمر 
الذي جعلهم -حسبما علمت أخبار الوطن- 
يرفضون الذهاب إلى منازلهم خوفا من إمكانية 
تشكيلهم ألي خطر على عائالتهم تلك الليلة 
مفضلني عزل أنفسهم بشكل طوعي واملكوث 
يف الفنادق التي خصصتها السلطات كأمكنة 
لفترة  بعائالتهم  اللقاء  وجتنب  مؤقتا  إلقامتهم 
قامت  الذي  الوقت  يف  هذا  يحدث  محددة. 
فيه املؤسسة االستشفائية محمد الصديق بن 
تولوا  وممرضني  أطباء   10 من  أكثر  بعزل  يحي 
ظل  الذي  املرضى  أحد  حالة  على  اإلشراف 
يف املشفى لقرابة أسبوع كامل قبل التأكد من 

إصابته بالوباء يف أحد املوافق الفندقية.

تركز الضغط على مستشفيين فقط
    عمدت السلطات احمللية إلى توزيع جميع 
القادمة  بها  واملشتبه  املؤكدة  اإلصابة  حاالت 
من مختلف البلديات على املستشفيات الثالثة 
عاصمة  مستشفى  يستقبل  حيث  بالوالية، 
الوالية احلاالت القادمة من بلديات جيجل، 
 ، العوانة   ، زيامة منصورية  تاكسنة،  قاوس، 
إراقن ، سلمى بن زيادة ، بودريعة بن ياجيس 
وجيملة. أما مستشفى بلدية الطاهير فيستقبل 

ت  ال حلا ا
القادر،  عبد  األمير  الطاهير،  من  القادمة 
العزيز، أوالد  الشقفة، الشحنة، سيدي عبد 
حبيبي،  بن  اجلمعة  نشفي،  القنار  عسكر، 
أن  ووجانة. يف حني  رابح  أوالد  الطهر،  برج 
مستشفى بشير منتوري ببلدية امليلية الذي لم 
يسجل أي حالة مؤكدة حلد اآلن فقد خصص 
امليلية،  بلديات  من  القادمني  إلستقبال 
يحيى  أوالد  عجول،  واد  خيري  العنصر، 
وسطارة.  غبالة  معروف،  سيدي  خدروش، 
الضغط  أن  الواضح  فمن  ذلك،  ورغم  لكن 
الطاهير،  جيجل  مستشفى  على  حاليا  يتركز 

املسؤولني  جعل  مما 
أخبار  عليه  نداء-اطلعت  توجيه  إلى  يلجئون 
يد  تقدمي  قصد  املتقاعدين  لألطباء  الوطن- 
التي  طبية  والشبه  الطبية  لألطقم  املساعدة 
الوباء،  هذا  جراء  وجسديا  نفسيا  أنهكت 
يف  للمتطوعني  التسجيالت  باب  فتحت  كما 
السعيد  مبستشفى  وخاصة  املصالح،  مختلف 
مجذوب الذي يعاني العاملون به ضغطا رهيبا 
تتكفل حلد  الصحية  املؤسسة  هذه  أن  بحكم 
التي مت  بأكبر عدد من حاالت اإلصابة  اليوم 

تسجيلها بالوالية.
ب. زهرة

بعد نصائح باستعمالها في عالج »كورونا«

إقبال كبير على المقويات 
والمكمالت بالصيدليات  ببجاية

بسبب إشرافهم على عالج أشخاص تأكدت إصابتهم فيما بعد

األطقم الطبية بجيجل.. احتكاك إجباري مع المرضى وعزل طوعي عن العائلة
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ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

ِة وسائِل  - لْن نقوَل جديًدا إذا َتّدثًنا عن أَهميَّ
اإلعالم يف ُمواجهة انتشاِر وباِء ُكورونا، من خالِل 
أدواٍر  غراِر  على  والّتثِقيف،  والتَّحسيِس  التَّوعيِة 
دة ُيؤديها اإلعالُم يف كلِّ عصٍر، غيَر أنَّ وسائَل  ُمتعدِّ
وَم، لم يعْد بإمكاِنها االستئثاُر  اإلعالِم الّتقليديِة اليَّ
َشرسة  مبنافسٍة  تَظى  إنَّها  بل  بجمهوِرها،  وحيدًة 
حفي عن  من إعالٍم َجديٍد يبحُث فيه املُواطُن الصُّ
هذا  ينجُح  مَدى  أيِّ  فإلى  جاِنبها،  إلى  ُمهم  دوٍر 
حف واإلذاعاِت والقنوات  اإلعالُم يف ُمزاحمِة الصُّ

التِّلفزيونَية؟ 
 مع تصاعد وسائل اإلعالم اجلديد وازدياد تطور 
تزايد  اإلنترنيت،  شبكة  عبر  التواصل  تطبيقات 
التفاؤل حول دور املواطن الصحفي يف إحداث نوع 
من التوازن مع وسائل اإلعالم التقليدية واإلعالء 
أكثر من شأن اإلعالم االجتماعي، إذ ساهم هذا 
نقل  يف  األخير،  العقد  خالل  اإلعالم  من  الّنوع 
أحداث ما عرف بالربيع العربي يف العديد من الدول 
العربية وسّلط الضوء على ما جرى يف مدن ومناطق 
اإلعالمية  املؤّسسات  كاميرات  تكن  لم  بعيدة، 
لتصلها لوال شبكة اإلنترنيت التي أزالت الفوارق 
املجّهزة  الذكية  الهواتف  سمحت  فقد  واحلدود، 
مراسال  يصبح  أن  العادي،  للمواطن  بكاميرات 
ينقل ما يجري يف بيئته وعلى سجّيته انطالقا مما 
وّفرته له التكنولوجيا، واستنادا إلى معرفته وآراءه 
الشخصية بعيدا عن أّي تأطير. فكان من الطبيعي 
أن تتسّرب تلك الذاتية غير العارفة بشؤون اإلعالم 

وقواعد الصحافة والّنشر إلى ذلك املضمون. 
مثل  شبكات  أصبحت  الوقت،  مرور  ومع 
املدّونات  إلى  بوك وغيرهما، إضافة  فايس  تويتر، 
الصحفيني  قبل  من  اعتماد  محّل  الشخصية، 
اإلعالمية  املؤّسسات  عماد  أنهم  يفترض  الذين 
األخبار  الستقاء  فيها  األول  الدور  وأصحاب 

واملعلومات والّتصريحات.. 
عن  يخرج  بدأ  ما  سرعان  الدور  هذا  أّن  غير   
انتقادات  تلقى  املواطن  وبدأت صحافة  السيطرة، 
أنها تساعد  اّتضح  من الصحافة االحترافية، فقد 
اخلاطئة بصورة  والتقارير  الشائعات  نشر  أحيانا يف 
سريعة، وأّنها ال تبادر إلى تصحيح أخطائها، بل 
أكثر على حساب  املواطن  إلى عاطفة  إّنها تتكم 
انعدام  إلى  مرده  ذلك  فإّن  وبالطبع  املوضوعية، 
اخلبرة واالحترافية الصحفية التي جتعل الصحفي 
جميع  من  متساوية  مسافة  اتخاذ  على  قادرا 

األطراف، وقادرا على التمحيص والتدقيق. 
 وإن كان املدافعون عن صحافة املواطن، يرون 
بأّنها اليوم حتمّية ال ميكن جلمها يف عصر دميقراطية 
بأّنها  املتوّجسني من مساوئها يرون  االتصال، فإّن 

وتطورها،  رقّيها  تضمن  بشروط  تتحّلى  أن  ينبغي 
تعرفه  ما  إال  تنشر  ال  أن   « األولى،  والقاعدة 
واملالحظ  تعرفها«،  ال  بأمور  تتكّهن  وال  بالفعل، 
صفحات  عبر  تٌخترق  ما  كثيرا  القاعدة  هذه  أّن 
تفسيراتهم  يقدمون  الذين  واملدّونني،  النشطاء 
يجري  أو  وقائع،  أّنها  على  الشخصية  وآرائهم 
تفسيرها خطأ من بعض املتلقني على أّنها كذلك، 
أو  غامضة  جمل  أو  مفردات  الستخدامهم  نظرا 
تقوم على اإليحاء عن قصد. ولذلك، فإّن صحافة 
حياة  وتعريض  الشائعات  بترويج  ُتّتهم  املواطن 
األبرياء للخطر، ألّنه ال مجال فيها لغربلة املعلومات 
العاطفة  إلى طغيان  قبل نشرها، إضافة  وتدقيقها 
التي  اإلنسانية  النزعة  استغالل  مع  والّتضخيم، 
تنجذب نحو األمور الغريبة أو الشاذة يف املجتمع. 
يتعّلمون خالل  احملترفني،  الصحفيني  أّن  يف حني 
مراحل تكوينهم أنه ينبغي فصل اخلبر عن العاطفة 

وعن مشاعرهم الشخصية. 
وشبكات  اإلعالم  وسائل  على  اإلقبال  ويزداد 
أزمات  أو  ظروف  خالل  االجتماعي  التواصل 
اليوم  يصنعها  التي  مثل  وخطيرة،  طارئة  إنسانية 
انتشار وباء فيروس كورونا القاتل يف حال لم يتلق 
املريض الرعاية الطبّية الصحيحة، حيث تعج مواقع 
التواصل اليوم مبنشورات تمل جميع الصفات إن 
صّح القول، بني خبرّية وتليلّية واستشرافية، وبني 
مقاطع فيديو وصور، وتسجيالت ملاليني األشخاص 
الذين يقدمون النصح أو يعرضون جتاربهم الشخصية 
يف مقاومة املرض. ويف خضم هذا الّزخم الكبير من 
املعلومات واألخبار والّتصريحات والصور، يسكن 
مقدر كبير من املعلومات اخلاطئة واألخبار الزائفة 
والصور والفيديوهات املركبة أو املستخدمة يف غير 
سّياقها. كما يحاول الكثير من املدّونني لعب دور 
الصحفيني من خالل تقدمي أخبار عن عدد املصابني 
والوفيات، وأخبار يتضح أّنها شائعات عن مصابني 
محتملني هنا وهناك، لكنها يف احلقيقة تساهم يف 

نشر الذعر واخلوف ليس إال. 
والّتحليل  الّتمعن  خالل  من  نالحظ  كما 
ومتابعة مصادر بعض احملتوى، أّنه موظف بطريقة 
يشاهدون  وجعلهم  املتلقني  انتباه  جلذب  مضّللة 
يتعّلق  ما  خاصة  مشاركته،  ويعيدون  احملتوى 
بنصوص  مرفوقة  تنشر  التي  والفيديوهات  بالصور 
أو عبارات لسانية تشير إلى وقوعها يف بلد ما، أو 
زمن حديث، مع أنها يف احلقيقة قدمية وحدثت يف 

منطقة أخرى. 
الصحافة  درجت  التقليدي،  اإلعالم  ففي 
أو  لشرح  قدمية  صور  استخدام  على  املطبوعة 
أن  املهنية تّتم  األعراف  لكن  ما،  تفسير موضوع 

بعبارة » صورة من  القدمية  الصورة  الصحيفة  ترفق 
فإّن  اجلديد  اإلعالم  عرف  يف  لكن  األرشيف« 
ذلك غير ممكن، وكثير من املدونني واملستخدمني 
نشر  يتعّمدون  االجتماعي  التواصل  لشبكات 
نشر  يف  يساهم  ممّا  جديد.  أّنه  على  قدمي  محتوى 
املناطق  ببعض  أحيانا  الضرر  وإحلاق  الشائعات 
يف  االحتيالية  الطرق  هذه  أّن  إذ  األشخاص،  أو 
الّنشر هدفها أحيانا الّتشويه والّتضليل ونشر الصور 
أو  وغيرها..  الفئات  أو  املدن  بعض  عن  الّنمطية 
الفنت  نشر  بغرض  واحتقارها  شأنها  من  الّتقليل 
أنواع  من  نوع  إلى  يقودنا  بالطبع  وهذا  والفرقة، 

خطاب الكراهية املستشري عبر الشبكات. 
ماليني  الشبكة  عبر  تنتشر  كورنا،  زمن  ويف 
األفالم  من  املستلة  أو  املعّدة  أو  املسّجلة  املقاطع 
عن  ناشروها  ليعّبر  وغيرها،  األخبار  ونشرات 
إزاء  أو مخاوفهم  تكهناتهم  أو  الشخصية  أفكارهم 
استفحال الوباء، فيعيد البعض نشر مقاطع جلثث 
ترق أو تلقى مكّدسة فوق بعضها بغرض الّتخويف 
من عواقب الوباء، أو ينشر البعض مقاطع تدعي أّن 
اإليطاليني يتضّرعون يف الشوارع هلل قصد رفع الوباء 
الدينّية  العاطفة  استدعاء  هنا  والغرض  عنهم، 
يعود  أشد حلظات ضعفه  يف  اإلنسان  بأّن  والقول 
إلى اهلل عز وجل، وباملقابل تنتشر تدوينات أو صور 
إعدادها،  يف  املنطق  إلى  تتكم  ال  فيديو  ومقاطع 
غريب  طائر  ظهور  عن  يتحّدث  مقطع  ترويج  مثل 
وسط إيطاليا وغيرها من اخلرافات املشابهة، التي 
مشاركتها  يعيد  من  جتد  وسذاجتها  غرابتها  رغم 

والترويج لها. 
وعليه فإّن صحافة املواطن سواء يف زمن كورونا 
أو بعده، ال ميكن أن ترقى إلى مرتبة تنافس فيها 
اإلعالم التقليدي أو تقترب منه مادامت ال تتكم 
وال  محتوى،  من  ينشر  ما  واملنطق يف  العقل  إلى 
تبتعد عن نشر الشائعات واألخبار غير املؤكدة أو 
إلى  الصادقة، إضافة  الضعيفة وغير  املصادر  ذات 
عدم نبذ اخلرافات والقصص املفبركة، أو احملتوى 
احملّمل بخطاب الكراهية. فاستحالة تطبيق معايير 
والّنشر  الكتابة  أخالق  ومعايير  احملترفة  الصحافة 
والتدوين عموما، يجعلها فريسة سهلة أمام املضّللني 
وصّناع الّزيف ألغراض تخصهم. ويف النهاية صدق 
من قال »عجبت كيف يخشى الناس على صحة 
أجسادهم فينتقون أمهر األطباء، وال يخشون على 
سالمة عقولهم وهم يسّلمونها لصحفّيني ال يسألون 

عن مدى صدقية ما يقدمونه«. 
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أقالم

اإلعــالُم وَصحافة الُمواطن وجًها 
لوجٍه فـي َزمــن »كورونــا«

بقلم : د. حسينة بوشيخ  	
أستاذة محاضرة بقسم علوم اإلعالم واالتصال جامعة باجي مختار عنابة 	
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      أعلَن رئيُس اجُلمهورّيِة، 
ون، اإلثنني  عبد املجيد تبُّ

امُلنقِضي باجَلزائر العاِصمة، 
عن إنشاِء وكالٍة َوطنيٍة 

حي  تكوُن َمهّمُتها  لألمِن الصِّ
األساسّيُة إعادَة َهيكلِة قطاِع 
حة؛ هَو إعالٌن يدُعو إلى  الصِّ

فاؤِل وَيضُع ِقطاًعا هاًما  التَّ
ني  ارتبَط يف أذهاِن اجلزاِئريِّ

عِف  بسوِء اخلدَمِة والضَّ
والفوَضى، أماَم آليٍة َحقيقّيٍة 
للّتشخيِص وَتديِد آلياِت 
وأدواِت الّنهوِض بالقطاِع، 

ي ُيبِلي يف هذِه األثناِء  الذِّ
بالًء شِديًدا يف ُمحاربِة 

وباِء كورونا، وِحماية أرواِح 
اجَلزائريني.

    إّن إنشاَء وكالٍة َوطنيٍة 
ياساِت  َمهّمُتها وضُع السِّ

ي َينبِغي  واإلسِتراتيجَياِت التِّ
على الّدولِة اتباُعها َسيخّلُص 

– بالّتاكيِد - القطاَع من 
بعيِة ألمِزجِة الّساسِة  التَّ

وبياِت،  وَرغباِت وَمصالح اللُّ
التي َتستنِزف ُمقّدراِت 
حّيِة، عبَر  امَلنظومِة الصِّ
صفقاِت الّدواِء وَتهميِش 
الكفاءات، وُيبِعده أيًضا 

ياسوي؛  عن االستغالِل السِّ
ي َرمى  وُهو الهدُف الذِّ

إليه الّرئيُس، من خالِل 
تأكيِده على أن َيتصّدَر هذِه 

الوكالَة أهُل االختصاِص، 
ي الِقطاع،  من أطباٍء وِمهنيِّ

ين ستكوُن أماَمهم فرصٌة  الذِّ
َحقيقّيٌة من أجِل تقومِي 
االعوَجاِج، ووضِع آلياٍت 

حي. وهو  لَتحقيِق األمِن الصِّ
ي باَت أولوّيًة بعَد  الَهدُف الذِّ

أن فضَح وباُء كورونا أناِنّيَة 
حِي الَعاملي،  ظام الصِّ النِّ
عاوِن  وانكفاِء َمبادئ التَّ
ولِي، وُبروِز مظاهِر  الدَّ

الَقرصنِة وانهياِر الِقيم 
اإلنَسانيِة العاملّية،  يف أّوِل 
اختباٍر يقُف أمامُه العالُم 

ر؛ هدٌف ينطِلُق من  امُلتحضِّ
قِة يف إطاراِت وكواِدر  إعادِة الثِّ

الِقطاع، وعدُم الّتعاُمِل مع 
ِر«؛  هؤالء ِبنطِق »الُقصَّ

إطاراٌت كانت َضحّيَة َمنظومٍة 
عامٍة كّرست كلَّ ما يدفُع 

إلى هجرِة األدمغِة، وانتهت 
إلى االعتداِء بالَهرواِت على 

األطباِء امُلقيمنَي احملتّجنَي يف 
شوارِع الَعِاصمة. 

حّية- اآلن       إّن امَلنظومَة الصِّ
- أماَم مساراٍت تاريخّيٍة قادرٌة 
ق املأموَل ِمنها؛ خاصًة  أن ُتقِّ
أّن ما أبداُه الَفاِعلوَن فيها، ِمن 
رِف وِمهنّيٍة،  ٍد يف هذا الظَّ جتنُّ
ئيِس يف  يتقاًطُع مع َرغبِة الرَّ
إعادِة الِقطاع إلى أهلِه، من 

أجِل تقيِق الَهدِف األسمى؛ 
حّي.  أال وهَو األمُن الصِّ

خلوِّ  32 والية  من إصابات َجديدة
تماثُل 90 مصابا بـ »كوفيد – 19« للشفاء وتسجيُل 13 وفاًة 

يف  »كورونا«  وباء  تفشي  ومتابعة  رصد  للجنة  الرسمي  الناطق  أعلن 
بفيروس  جديدة  إصابة   87 تسجيل  فورار،  جمال  اجلزائر،الدكتور 
والية،   47 عبر  موزعة  حالة   2070 إلى  املصابني  عدد  ليرتفع  »كورونا«،  
جرى تأكيدها بتقنية )بي. سي. أر(.يذكر أنه لم يتم تسجيل و ال إصابة 

واحدة عبر 31 والية يف الوطن.
`وكشف جمال فورار يف ندوته الصحفية اليومية،أمس الثالثاء، عن تسجيل 
13 حالة وفاة جديدة موزعة عبر 7 واليات ليرتفع العدد اإلجمالي للوفيات 

إلى 326 حالة .
للشفاء  متاثلت  التي  احلاالت  عدد  أن  إلى  للجنة  الرسمي  الناطق  وأشار 
بالبروتوكول  للعالج  خضع  بينما  جديدة،  شفاء  حالة   90 بزيادة   691 بلغ 

اجلديد)الكلوروكني( 2890 مصابا.
عّمــــار قـــردود

اللجنة الوزارية للفتوى  :

َضحايا كورونا شهداٌء وال يجوُز شرًعا إخفاُء اإلصابة بالوباء
إخفاء   ”19 “كوفيد  برض  للمصاب  شرعا  يجوز  ال  أّنه  للفتوى  الوزارية  اللجنة  أكدت 

إصابته باملرض، كما عليه تبليغ اجلهات املختصة.
وأضافت اللجنة يف بيان لها، أمس، أّنها عقدت اجتماًعا بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف، 
اإلثنني، ومت التواصل مع بقية األعضاء عن ُبعد. وأن املصاب برض معٍد، مثل “كوفيد 

″19، ال يجوز له وال ملعارفه أو أقربائه، شرًعا إخفاء إصابته باملرض.
للحجر  واإلمتثال  املختصة،  للجهات  باملرض  التصريح  بضرورة  اللجنة  طالبت  كما 
الصحي، مشيرًة إلى أّنه من تكتم على مرضه وتسبب يف نقله إلى غيره فهو ٱثم شرًعا. كما 
دعت اللجنة الرأي العام يف اجلزائر إلى مواساة عائالت ضحايا الفيروس، وترحم عليه، 
أّنها تتسبهم من الشهداء                                                                                                 خالد دحماني

املجلس اإلسالمي األعلى : 

الَفتــوى مـن اختصـــاِص َهيــئِة الفتـــوَى فقـط! 
رد املجلس اإلسالمي األعلى على فتاوى صوم رمضان من عدمه بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأوضح، املجلس اإلسالمي األعلى، أمس، يف بيان له جاء بعد فتاوى جتيز عدم صوم رمضان 
بسبب فيروس كورونا، أن “الفتوى من اختصاص هيئة الفتوى التي تضطلع بها فقها وقانونا، 
مضيفا أن اخلروج من محنة تفشي فيروس كورونا يتطلب الّطمأنينة واالنضباط، طمأنينة 

يف ثقة املواطن با يقوله املختّصون كل يف مجاله”.
األخبار  من  وحمايته  الصحيح،  للخبر  املواطن  تلقي  يف  تأتي  “الطمأنينة  أن  املجلس  وقال 
الكاذبة ووباء الّشائعة، فاالنضباط باحلجر الصّحي واحترام احلظر”، مشيرا أن “الوقاية 
يحتاج منا احترام التخصصات يف أن ال يتحّدث يف مجال الطب إاّل األطباء ويف االقتصاد إاّل 

االقتصاديون ويف الّدين إاّل أهله”.
خيرة  من  مؤلفة  هيئة  لها  أعدت  قد  اإلفتاء  عن  املسؤولة  “املؤسسة  أن  املجلس  وأضاف 
علمائنا وفقهائنا بن فيهم بعض أعضاء املجلس اإلسالمي األعلى الذي يدعو إلى جتنب 
التشويش على عقل املواطن واستقراره، وأن تبقى الفتوى يف النوازل من اختصاص الهيئة 

املذكورة التي تضطلع بها فقها وقانونا “.
رحمة عمار 

بلسان عبد العزيز تويقر 

أركان  السعيد شنقريحة قائد  اللواء  أكد 
أّن  بالنيابة،  الشعبي  الوطني  اجليش 
اتخذتها  التي  االحترازية  اإلجراءات 
تفشي  ملواجهة  للبالد،  العليا  السلطات 
»لوال  لتنجح  كانت  ما  كورونا،  فيروس 

تفهم الشعب الواعي«.
زيارته  خالل  أمس،  للواء،  كلمة  ويف 
التفقدية إلى الناحية العسكرية الثانية، 
من  بتوجيه  بالدنا،  اتخذت  »لقد  قال: 
للقوات  األعلى  القائد  اجلمهورية،  رئيس 
من  جملة  الوطني،  الدفاع  وزير  املسلحة، 
منذ  والوقائية  اإلحترازية  اإلجراءات 
األولى  احلاالت  ظهور  من  األولى،  األيام 

من الوباء«.
هذه  أّن  البديهي  »ومن  شنقريحة:  وواصل 
اإلجراءات احلكيمة، اّلتي إتخذتها القيادة العليا 

للبالد، ما كان لها أن تنجح وتثمر يف امليدان، لوال 
تفهم شعبنا الواعي، وصبره عند احملن وامللمات، 
واحد،  رجل  وقفة  دوًما،  عودنا  كما  وقف  إذ 
إخوانه  مع  ومتضامنا  لدولته،  ومدعًما  مسانًدا 

تاريخية،  تضامنية  هبة  يف  احملتاجني، 
اّلذي  األبي  اجلزائري  الشعب  هو  هذا 
ونحن  واالحترام،  التقدير  كل  له  نكن 
الشعبي،  الوطني  اجليش  يف  مستعدون 
للتضحية من أجله، وبذل اجلهود املضنية 
وسالمته  راحته  أجل  من  واملتفانية 
وأحسن  وامليادين،  األصعدة  جميع  على 
ألطقم  الباهر  النجاح  ذلك  على  مثال 
بني  جوي  جسر  إقامة  يف  اجلوية  قواتنا 
املعدات  لنقل  الشعبية،  والصني  اجلزائر 
والتجهيزات الطبية، يف وقت قياسي، مما 
أكد مرة أخرى على اجلاهزية العملياتية 
الوطني  اجليش  مكونات  لكافة  العالية 

الشعبي، للتدخل يف كافة الظروف واألحوال«.
خالد دحماني 

اللواء شنقريحة: 

وعـــُي الّشعــِب ساهــَم فـي ُمواجـــهِة تفــشّـِي ُكورونــا 

اجلزائُر تظفر بها أّول مرٍة 

فوز “الديـــوان اإلسبرطــي” لعبد 
الوهاب عيساوي بـ »بوكر« 2020

 
باجلائزة  عيساوي،  الوهاب  عبد  اجلزائري  الكاتب  تّوج 
الثالثة  دورتها  يف  “البوكر”  العربية  للرواية  العاملية 
الصادرة  اإلسبرطى”  “الديوان  روايته  عن  عشر، 
عن دار ميم للنشر يف اجلزائر، وهى املرة األولى 

التي يفوز فيها روائي جزائري باجلائزة.
العربية  للرواية  العاملية  اجلائزة  فريق  أعلن 
إلى  ووصل  الفائزة.  الرواية  اسم  »البوكر« 
روايات   6 للجائزة  القصيرة  القائمة 
من  زيدان  يوسف  »فردقان«  هي: 
ممدوح  عالية  »التانكى«  مصر، 
سرايفو«  »حطب  العراق،  من 
اجلزائر،  من  خطيبى  سعيد 
لبنان،  من  الدويهى  جبور  الهند«  »ملك 
من  عيساوى  الوهاب  عبد  اإلسبارطى«  »الديوان  الرز،  خليل  الروسى«  »احلى 

اجلزائر.
وعبد الوهاب عيساوي روائي جزائري من مواليد 1985 باجللفة، تخرج من جامعة 
زّيان عاشور، والية اجللفة، مهندس دولة إلكتروميكانيك ويعمل كمهندس صيانة، 
“سينما جاكوب” باجلائزة األولى للرواية يف مسابقة رئيس  فازت روايته األولى 
اجلمهورية عام 2012، ويف العام 2015، حصل على جائزة آسيا جبار للرواية التي 
تعتبر أكبر جائزة للرواية يف اجلزائر، عن رواية “سييرا دي مويرتي”، أبطالها من 
الشيوعيني اإلسبان الذين خسروا احلرب األهلية وسيقوا إلى معتقالت يف شمال 
إفريقيا. يف العام 2016، شارك يف “ندوة” اجلائزة العاملية للرواية العربية )ورشة 
إبداع للكتاب الشباب املوهوبني(، وفازت روايته “الدوائر واألبواب” بجائزة سعاد 
عمله  عن   2017 املنشورة  غير  للرواية  كتارا  بجائزة  فاز   .2017 للرواية  الصباح 

“سفر أعمال املنسيني”.
رحمة عمار 

ُمستقبـل األمِن 
الّصِحــــــي



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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