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اإغراءات خلريجي 
التكوين املهني باإن�ضاء 

موؤ�ض�ضات م�ضغرة
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-  وزير النقل : "كورونا" �سترتاجع ن�سبة انت�ساره مع قدوم ف�سل الربيع
-  و�سول طائرة حتمل معدات طبية ملواجهة كورونا اإىل اجلزائر

-العامل يف رحلة بحث عن عالج لفريو�س كورونا

اجلزائريني  "كورونا" يربك 
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�ضديق »حمرز« يدخل احلجر 
ال�ضحي

حتت املجهر

ك�سفت »�سكاي �سبورت�س« اأن الفرن�سي 
»بينجامني ميندي« قد دخل احلجر 

ال�سحي بعد ثبوت اإ�سابة اأحد اأفراد 
عائلته بفريو�س »كورونا«. ويعترب 
»ميندي« ال�سديق املقرب لـ »ريا�س 
حمرز« يف »مان�س�سرت �سيتي« فدائما 
ما يكونان معا �سواء يف التدريبات اأو 

خارجها. كما اأن الالعب الفرن�سي هو 
اأول لعب يف »مان�س�سرت �سيتي« يدخل 

احلجر ال�سحي.

بقلم: علجية عي�س
------------------

اإعالن حالة الطوارئ و 
غلق املوؤ�س�سات و احتجاز 

اجلزائريني ب�سبب كورونا 
يعيد للذاكرة اجلزائرية يوم 
اندلعت الثورة اجلزائرية يف 

اأول نوفمرب 1954 و اإعالن 
حالة الطوارئ يف مقاطعات 

اجلزائر الفرن�سية بقانون 
�سروط  و   1955 اأفريل   03
تطبيق حالة الطوارئ يف 

اإقليم اجلزائر ، ل�سيما املادة 
ال�ساد�سة منه التي ن�ست على 

احتجاز اأي �سخ�س م�ستبه فيه 
و يتبني اأنه خطري و احلكم 

عليه بالإقامة اجلربية ، 
ال�سيناريو يتكرر مع فريو�س 
كورونا 2020 و هو ي�سبه اإىل 

حد ما حالة الطوارئ التي 
اأعلنها الإحتالل الفرن�سي 

، الحتجاز و العتقال 
يخدم نف�س املعنى ، اإذن نحن 

معتقلون ) �سحيا/�سيا�سيا؟( 
لفرتة غري حمددة، يبقى 

الف�سل النهائي يف اإذا ما كان 
فريو�س كورونا ظاهرة �سحية 
اأم خمطط �سيا�سي ر�سمته قوى 

كربى من وراء البحار؟

02

وزارة التجارة متنع 
امل�ضافحة بني املوظفني

غوغل يحيي ذكرى اجلزائري “حممد خدة”

اأو يفوق  11مليون جزائري عمرهم ي�ضاوي 
�ضنة   60

 اأمر وزير التجارة كمال رزيق املدراء اجلهويني 
بتقدمي تعليمات لكافة الإطارات واملوظفني 

املو�سوعني حتت م�سوؤوليتهم، لتفادي امل�سافحة وكل 
ما من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل انت�سار  فريو�س كورونا 

امل�ستجد.
وطالب رزيق خالل ذات التعليمة ب�سرورة و�سع 

حتت ت�سرف املوظفني التحاليل امل�سادة لهذه 
اجلراثيم، مع تقلي�س قدر الإمكان، تنظيم 

الجتماعات اإل يف احلالت التي ت�سوجب لها 
ال�سرورة.

ويذكر اأن اجلزائر �سجلت لغاية هذا التوقيت 37 
حالة م�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد �ُسفي منها 
يف  حالة   22 بقاء  مع  حالت   3 وتوفيت  حالة   12

امل�ست�سفيات ق�سد تلقي العالج.
يف  البحث  حمركات  عمالق  احتفل 

اأم�س  “غوغل”،   الأنرتنت 
ميالد  بذكرى  ال�سبت، 

اجلزائري  والنحات  الر�سام 
خدة..  حممد  الراحل، 

مار�س   14 يف  خدة  ولد 
مدينة  يف   1930 عام 
خدة  ويعترب  م�ستغامن، 
الر�سم  فن  موؤ�س�سي  اأحد 

اجلزائري املعا�سر، واأحد اأعمدة ما يعرف 
عن  الر�سم  الإ�سارة”.وتعلم  بـ”مدر�سة 
طريق املرا�سلة عام 1947، وعمل مبر�سم 
يف  املعروف  الفرن�سي  “غراند�سوميري” 
اجلزائر  اإىل  عاد  ثم   ،1952 عام  باري�س 
بعد ال�ستقالل، حيث اأقام معر�سه الفني 
ال�سائع”  “ال�سالم  بعنوان  هناك  الأول 
الزيتون  �سجرة  يع�سق  1963.وكان  عام 

التي يعدها عن�سرا بارزا يف البيئة 

املتو�سطية ب�سكل عام واجلزائرية ب�سكل 
بالعمران  اهتمامه  عن  عرب  كما  خا�س، 
حياته  من  لحقة  مرحلة  الإ�سالمي.ويف 
الت�سوير  اأ�سلوب  من  خدة  انتقل  الفنية، 
اأ�سلوب اآخر ي�سفه  يف الر�سم والنحت اإىل 
الكلمة  هذه  مف�سال  الت�سوير”،  بـ”عدم 
يعتربها  كان  التي  التجريد  كلمة  على 
درا�سة  بح�سب  كبري،  حد  اإىل  �سورية 

اأكادميية تناولت اأعماله.

�سنة   60 فئة  من  اجلزائريني  عدد  قارب 
 2019 �سنة  �سخ�س  مليون   11 فوق  فما 
من جمموع �سكان اجلزائر البالغ عددهم 
اأزيد من 40 مليون ن�سمة ح�سب ما ك�سف 
عنه ممثل الديوان الوطني لالإح�سائيات 
عدد  بلوغ  متوقعا  زيدوين«  »حميد 

ال�سكان 6،57 مليون ن�سمة �سنة .2040

�سباب 
ح�ساين 

عبد 
الكرمي 

بالوادي  
يبادرون 
مبحاربة 

كورونا

صـــورة و تعــليق 

اإغالق م�ضجد باري�ش الكبري اإىل 
اإ�ضعار اآخر ب�ضبب كورونا

قرر م�سجد باري�س 
الكبري اإغالق 

اأبوابه لفرتة غري 
حمددة، بعد تف�سي 
وباء كورونا، وتبعا 

لآخر الإجراءات 
التي اتخذتها ال�سلطات الفرن�سية.وجاء يف بيان وقعه 

رئي�س املعهد الإ�سالمي للم�سجد الكبري يف باري�س، 
�سم�س الدين حافظ، عن اإغالق اأبواب امل�سجد، حتى 

اإ�سعار اآخر.ودعا البيان، جميع امل�سلمني يف فرن�سا 
ومديري دور العبادة اإىل اتباع التو�سيات التي اأقرتها 

ال�سلطات الفرن�سية، من بينها جتنب التجمعات التي 
تزيد عن 100 �سخ�س.
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امل�ضابون به يف منحى ت�ضاعدي

هلع "كورونا" يربك اجلزائريني و يدخل 
بيومياتهم تغيريات 

لوؤي ي
--------------------

وفاة  حالة  ت�سجيل  عن  �أم�س  و�أعلن 
جديدة بفريو�س كورونا، ويتعلق �لأمر 
من  �سنة   51 �لعمر  من  تبلغ  بامر�أة 

ولية �لبليدة.
�أي�سا  �أنه مت  و�أو�سحت وز�رة �ل�سحة 
موؤكدة  جديدة  ح��الت   10 ت�سجيل 
�لإ�سابات  جمموع  ليبلغ  للفريو�س 
�ملوؤكدة 37 حالة. و�أ�ساف ذ�ت �مل�سدر 
 7" �جلديدة،  حالت  �لع�رش  بني  من  �أن 
كانت  حيث  �لبليدة،  بولية  �سجلت 
وحالتني  �لأوىل،  �حلالت  مع  بات�سال 
)2( بولية تيزي وزو وحالة و�حدة )1( 
�أكدت �لوز�رة  باجلز�ئر �لعا�سمة".كما 
�ل�سحي  �حلجر  غادرو�  م�سابا   12 �أن 

بعد �لتاأكد من �سفائهم.
"�لتحقيق  �أن  �ل�سحة  وز�رة  و�أبرزت 
ملعرفة وحتديد  م�ستمر�  ماز�ل  �لوبائي 

كانو�  �لذين  �لأ�سخا�س  كل  هوية 
"نظام  و�أن  �مل�سابني"  مع  بات�سال 
يبقى  �أقرته  �ل��ذي  و�لتاأهب  �ليقظة 
�لطبية  �لفرق  وتبقى  �ملفعول  �ساري 
جمندة ويف �أق�سى م�ستويات �لتاأهب".
تف�سي  و  ��ستري�د  "خطر  من  وللحد 
�ل��وز�رة  تذكر  �لعاملي"،  �لوباء  ه��ذ� 
�مل�سطرين  �جل��ز�ئ��ري��ني  "�ملو�طنني 
للذهاب �إىل بلد�ن ن�ساط هذ� �لوباء، �أن 
�ملتو�جدين  و�لرعايا  رحالتهم،  يوؤجلو� 
كذلك  يوؤجلو�  �أن  �لبلد�ن  ه��ذه  يف 
زيار�تهم �لعائلية للجز�ئر �إل لل�رشورة 

�لق�سوى".
�أن  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  و�أعلنت 
كورونا  بفريو�س  �لإ���س��اب��ات  ع��دد 
م�ستوى  على  )كوفيد19-(  �مل�ستجد 
�لعامل بلغ 132 �ألفا و567 حالة وتويف 
�إ�سابتهم  نتيجة  �سخ�س  �ألف   5 نحو 

بالفريو�س �لوبائي.

ل�سبكة  وفقا   ، �ملنظمة  و�أو�سحت 
 5 نحو  �أن   ، �لأمريكية  �إن(  �إن  )�سي 
�إ�سابتهم  نتيجة  توفو�  �سخ�س  �لف 

بالفريو�س �لوبائي.
كما �أو�سحت �ملنظمة �أن �أغلب حالت 
�لإ�سابة �سجلت يف �ل�سني بو�قع 80 
�لتي  �إيطاليا  تلتها  حالة  و981  �ألفا 
فيما  حالة  �ألف   15 من  �أكرث  �سجلت 
عامليا  �لثالثة  �ملرتبة  يف  �إي��ر�ن  تاأتي 

باأكرث من 10 �لف حالة.
يف  لل�سحة  �لوطنية  �للجنة  وكانت 
�سابق  وقت  يف   ، �أعلنت  قد  �ل�سني 
غ���ادرو�  �مل�سابني  م��ن   1318 �أن 
�مل�ست�سفيات �أم�س بعد تعافيهم،ما رفع 

عدد �ملتعافني �إىل 64216 �سخ�سا.
فريو�س  �نت�سار  ظل  يف  خرب�ء  ويقدم 
قطر�ت  عرب  خا�سة  �حل��ايل،  كورونا 
ز�د  كلما  لذ�  �لعطا�س،  �أو  �ل�سعال  من 
�لت�سال ب�سخ�س م�ساب ز�د �حتمال 

�لعدوى.
�لوقت  م��ق��د�ر  تقييد  �إن  ويقولون 
م�ساب  �سخ�س  بجو�ز  تق�سيه  �لذي 
�أ�سا�سي  بفريو�س كورونا �جلديد، جزء 

من �لتباعد �لجتماعي.
�إن  �إجنلرت�   يف  �لعامة  �ل�سحة  وقالت 
15 دقيقة يف غ�سون  �أكرث من  ق�ساء 
ميكن  �مل�ساب،  �ل�سخ�س  من  مرتين 
بالفريو�س،  �أن يزيد من خطر �لإ�سابة 
لذ� ُين�سح بالبتعاد عن �مل�سابني قدر 
ملدة  بهم  �لحتكاك  وع��دم  �لإم��ك��ان 

تتجاوز �لفرتة �ملذكورة.
فيمكن  �لإجر�ء،  بهذ�  �جلميع  �لتزم  �إذ� 
�أي  يف  �لعدوى  �نت�سار  معدل  �إبطاء 
على  �ل�سغط  من  يخفف  ما  جمتمع، 
لتطوير  �لوقت  وك�سب  �مل�ست�سفيات 

لقاح وتد�بري ��ستجابة �أخرى.
وتت�سابه �أعر��س �ملر�س مع �لأمر��س 
�لربد  مثل  �سيوعا،  �لأك��رث  �لأخ��رى 

�حلذر  توخي  ينبغي  لذ�  و�لإنفلونز�، 
من �لأفر�د �لذين تظهر عليهم �أعر��س 

مرتبطة بالتهابات �جلهاز �لتنف�سي.
لفريو�س  �لرئي�سية  �لأعر��س  وت�سمل 
�ملرتفعة  و�حل��ر�رة  �ل�سعال  كورونا: 

و�سيق �لتنف�س.
�لتباعد  على  �حلفاظ  �إىل  وبالإ�سافة 
تنفيذها  تد�بري ميكن  هناك  �لجتماعي، 
ذلك  يف  مبا  �لإ�سابة،  فر�س  لتخفيف 
غ�سل �ليدين مدة 20 ثانية على �لأقل 
�أو  �لعطا�س  عن  و�لفم  �لأنف  وتغطية 
مع  �لوثيق  �لت�سال  وجتنب  �ل�سعال، 
�سحتهم  لي�ست  �لذين  �لأ�سخا�س، 

على ما ير�م.
 COVID-19 �أن  �إىل  �لإ�سارة  جتدر 
فريو�سات  م��ن  ج��دي��دة  �ساللة  ه��و 
كورونا �ل�سائعة يف جميع �أنحاء �لعامل، 
وتف�سى لأول مرة يف ووهان �ل�سينية، 

وُيعتقد �أنه ُنقل من �خلفافي�س.

�لأخ��ت��ام،  حافظ  �لعدل  وزي��ر  �أك��د 
لقاء  خ��الل  �أم�س  زغماتي  بلقا�سم 
�لدولة  �إطار�ت وحمافظي  مع  جمعه 
غري  من  باأنه  �لإد�ري���ة  �ملحاكم  يف 
�ملجدي �إنكار ما هو جاري يف �إد�رتنا 
تف�سي  من  �لعمومية  وموؤ�س�ساتنا 
�سمعتها  �سوهت  �لتي  �لف�ساد  ظاهرة 
من  وقل�ست  موظفيها  و�سمعة 

فعاليتها.
وقال زغماتي �إن �لظرف �لذي حتدث 
قائما  ز�ل  ما   2019 �أوت  يف  عنه 
ويوقع على �لق�ساء �لإد�ري �مل�ساهمة 
�ملقيتة  �لظاهرة  هذه  حماربة  يف  بجد 
بالك�سف عن �لقر�ر�ت غري �مل�رشوعة 
للقانون  وف��ق��ا  بطالنها  و�إع����الن 
بطالنها. و�إع��الن  وجترد  حياد  بكل 
ملقرتح  م�ساندته  �لعدل  وزير  و�أبدى 
�لدولة  حمافظي  �سالحيات  تعزيز 
عن  �لنيابة  �إب��الغ  �سلطة  لإعطائه 
معاينتها  يحتمل   �لتي  �لف�ساد  جر�ئم 
مبنا�سبة �ملنازعات �لإد�رية �ملعرو�سة 
�لأمر  ترك  تف�سيله  �أعلن  �أن��ه  غري 
قانون  بتعديل  �ملكلفة  �لعمل  لور�سة 
هذه  ل��در����س��ة  �ملدنية  �لإج����ر�ء�ت 
يف  �لنجاح  �أن  زغماتي  �مل�ساألة.و�أكد 
�إحد�ث �لتو�زن بني طريف �لتو�زن بني 
�ملو�طن و�لإد�رة كفيل باإعطاء �لدليل 
�أن ��ستمر�ر �لق�ساء �لإد�ري �رشوري.
من  �ل�سياق:"�ملطلوب  هذ�  يف  وتابع 
�لق�ساء �لإد�ري �مل�ساهمة يف �حلفاظ 
ذلك  ويف  �لجتماعية  �لدولة  على 
خدمة مل�سلحة �ملوطن و�مل�ساهمة يف 
حماربة �لف�ساد يف �إطار �لآليات �لتي 
يوفرها �لقانون".و�أ�ساف وزير �لعدل 
لتح�سني  قطاعه  روؤية  �إطار  ويف  �أنه 
ومردوديته،  �لق�سائي  �لعمل  نوعية 
منظومة  يف  �لنظر  لإعادة  �سي�سعى 

قال  �لق�ساة،حيث  وتكوين  توظيف 
�سخامة  مدى  ر  �ل�سدد:"�أقدٍّ هذ�  يف 
يف  �سيما  ل  ينتظرنا  �لذي  �ملجهود 
�أخذنا  ما  �إذ�  �مل�ستمر،  �لتكوين  جمال 
�لكبرية  �لحتياجات  �لعتبار  بعني 
�حلالية".م�سيفا:"كما ي�سكل ت�سنيف 
يف  �لنظر  و�إع��ادة  �لق�سائية  �جلهات 
�خلريطة �لق�سائية، �إحدى �لهتمامات 
من  عليه  تنطوي  ملا  نظر�  �لرئي�سية، 
�لب�رشية  �مل��و�رد  لإ�ستعمال  تر�سيد 
�ل�سبط  �أمانة  و�أ�سالك  ق�ساة  من 
و�لأ�سالك �مل�سرتكة و�حلّد من �لنفقات 
غري �ملُ�ْسَتْوَجَبة".وتابع �لوزير:"ت�سكل 
للق�ساء  �لأ�سا�سي  �لقانون  مر�جعة 
و�لقانون �لذي يحكم �ملجل�س �لأعلى 
�لوجه  �لأخالقيات  ومدونة  للق�ساء 
ويف  بقطاعنا،  �خلا�سة  للروؤية  �لآخر 
طريق  خارطة  تت�سمن  �لإط��ار  هذ� 
�آليات  ��ستحد�ث  �إىل  �لعد�لة  قطاع 
ونز�هته  �لقا�سي  ��ستقاللية  حتمي 
�لجتماعي". مب��رك��زه  ل��ه  وت��ع��رتف 
�لتح�سي�س  �إطار  يف  �لوزير،  و�أ�سار 
�إىل  �لقانون،  ه��ذ�  مر�جعة  باأهمية 
للفرتة  �ملتوفرة  �لإح�سائيات  بع�س 
من �سنة 2015 و2019، و�لتي توؤكد 
فيها،  �ملف�سول  �لق�سايا  عدد  ب�ساأن 
قبول  بعدم  �ل�سادرة  �لأح��ك��ام  �أن 
�لدعوى  ورف�س  �سكال  �ل��دع��وى 
�لعدل  وزير  عرب  �ملو�سوع.كما  يف 
لالأمو�ل  ده�سته  عن  �لأختام  حافظ 
�رشفت  �لتي  �لكبرية  �لعمومية 
من  ك��ب��رية  جم��م��وع��ات  لتكوين 
قال  �لإد�رية،حيث  �ملادة  يف  �لق�ساة 
�لعمومية  �لأمو�ل  �لكثري من هذه  �أن 
ت�سل  طويلة  ملدة  كان  �رشفت  �لتي 
�إىل �سنة كاملة.و�أ�سار وزير �لعدل �أن 
حد �ل�ستخفاف بهذه �لوظيفة �لعالية 

فيها  �لتعيني  حد  �إىل  �خلطورة و�سل 
�لكايف  �لتكوين  له  ي�سبق  مل  من 
ك�سف  �لإد�رية.كما  �ملنازعات  يف 
زغماتي �أّن �لد�ستور و�سع جمموعة 
�لقا�سي  على  يتعني  �ل�سو�بط  من 
ل  �أن��ه  بها.موؤكد�  �للتز�م  �لإد�ري 
م�ستوى  كان  مهما  عبارة  لأي  ميكن 
�لق�ساء  �أهمية  عن  تعرب  �أن  بالغتها 
�لد�ستورية. منظومتنا  يف  �لإد�ري 
�ملادة  له  �أوكلت  �أنه  �لوزير  و�أو�سح 
�لطعون  يف  �لنظر  �سلطة  منه   161
�ل�سلطة  ق���ر�ر�ت  �سد  �مل��رف��وع��ة 
�أنه وق�سد  �لإد�رية.و�أ�ساف زغماتي 
و�سع  ح�سنا،  �أد�ًء  �ملهمة  هذه  �أد�ء 
�ل�سو�بط  من  جمموعة  �لد�ستور 
يتعني على �لقا�سي �لإد�ري �للتز�م 
حماية  و�ج��ب  عليه  �أوق��ع  ب��اأن  بها، 
على  و�ملحافظة  و�حلريات  �ملجتمع 
لالأ�سخا�س.�أما  �لأ�سا�سية  �حلقوق 
فيما يتعلق بق�سية ترجمة عدد كبري 
يف  عليه  �حلال  هو  كما  �لوثائق  من 
م�ساريف  يقت�سي  �لق�سايا،  بع�س 
مبد�أ  م��ع  تتناق�س  متنا�سبة  غ��ري 
يخ�س  فيما  �لتقا�سي.خا�سة  جمانية 
على  �لوزير  حتدث  �لإد�رية،  �ملحاكم 
�لت�سيري،  لأدو�ت  �لو��سعة  �لع�رشنة 
و�سعية  تقييم  �حل�سور،  من  وطلب 
�ملحاكم  �لق�سائي يف  �لعمل  ع�رشنة 
�لرقمنة. هذه  لتعميم  متهيد�  �لإد�رية 
يتعلق  ل  �لأمر  �أن  زغماتي،  و�أو�سح 
باإدخال وظائف �أو �آليات جديدة جزئية 
يتعلق  �إمنا  �لق�سائي،  �مللف  لت�سيري 
مبنظومة متكاملة تاأخذ بعني �لعتبار 
جميع �حتياجات �لقا�سي و�ملتقا�سي 

و�لدفاع و�لإد�رة �لق�سائية.

لوؤي ي

اإعادة النظر يف منظومة توظيف وتكوين الق�ضاة
زغماتي تاأ�ضف لال�ضتخفاف بهذه الوظيفة حد تعيني من مل ي�ضبق له اخل�ضوع للتكوين  

ت�ضجل وزارة ال�ضحة وال�ضكان واإ�ضالح امل�ضت�ضفيات يوما بعد اأخر ا�ضابات جديدة بفريو�ش كورونا يف منحى 
ت�ضاعدي اربك حياة اجلزائريني وبداأ يغري من منط حياتهم اإجباريا .

توقع وزير �لأ�سغال �لعمومية و�لنقل فاروق 
�سيعلي، حت�سن �لأو�ساع بد�ية من 10 �أفريل 
�ملقبل كون فريو�س "كورونا" �سترت�جع ن�سبة 

�نت�ساره مع قدوم ف�سل �لربيع.
�أم�س مبقر  و�أو�سح �سيعلي يف ندوة �سحفية 
�لوز�رة، �أنه يتوقع حت�سن �لأو�ساع بد�ية من 
يوم 10 �أفريل �ملقبل، لكن هذ� ل مينع من �تخاذ 
�إجر�ء�ت �أخرى خالل تلك �لفرتة و�لتعامل مع 
عن  كا�سفا  �ملوجود،  �لو�قع  ح�سب  �لو�سعية 
�لبحري  �لنقل  متعاملي  مع  �ت�سالت  وجود 
�جلز�ئريني  و�إج��الء  جلب  �أج��ل  من  �لأجنبية 
�ملقيمني يف �خلارج متهيد� لتعليق كل �لرحالت 
�ملقبل  �أفريل  �سهر  بد�ية  غاية  �إىل  �لبحرية 
للحد من �نت�سار فريو�س "كورونا" يف �جلز�ئر.
�لرحالت  كل  تعليق  مت  باأنه  �لوزير  و�أ�سار 
�جلوية من و�إىل �إيطاليا و�إ�سبانيا مع تخفي�س 
 50 بن�سبة  وهذ�  فرن�سا  نحو  �لرحالت  عدد 
من  و�حلد  ملكافحة  �ح��رت�زي  كاإجر�ء  باملائة 

�نت�سار �لفريو�س د�خل �لرت�ب �لوطني.
�إنه  و�لنقل،  �لعمومية  �لأ�سغال  وزير  وقال 
�سيتم �إرجاع �لرعايا �جلز�ئريني �ملتو�جدين يف 
�ملغرب.وك�سف �لوزير يف ندوة �سحفية حول 
فريو�س  �إنت�سار  لتفادي  �لوقائية  �لإج��ر�ء�ت 

�جلز�ئرية  �لقن�سلية  من  طلب  كورونا،�أنه 
�جلز�ئريني  قائمة  �إعطاء  �لبي�ساء،  بالد�ر 
�ملتو�جدين هناك و�أو�سح باأنه �سيتم �إرجاعهم 
�أو   �إىل �جلز�ئر مبا�رشة  �لأحد،  �ليوم  بد�ية من 

مرور� بتون�س.
�لإطار�ت  كافة  �لتجارة  وزير  دعا  جانبه  من 
�ل��رت�ب  عرب  ل��ل��وز�رة  �لتابعني  و�ملوظفني 
وتقلي�س  �مل�سافحة،  لتفادي  �إىل  �لوطني، 

�لجتماعات تفاديا لتف�سي وباء كورونا.
جاء  �لقر�ر  �أن  �لتجارة،  وزير  بيان  يف  وجاء 
تنفيذ� لتعليمات �ل�سلطات �لعمومية �لر�مية 

�إىل �لوقاية من وباء كورونا.
�إعطاء  �جلهويني،  �ملدر�ء  من  �لوزير،  وطالب 
تعليمات لكافة �لإطار�ت و�ملوظفني، لتفادي 
�إىل  يوؤدي  �أن  �ساأنه  من  ما  وكل  �مل�سافحة، 

�نت�سار �لوباء.
و�سع  �جلهويني،  �مل��در�ء  من  رزيق  وطالب 
حتت ت�رشف �ملوظفني، �لتحاليل �مل�سادة لهذه 

�جلر�ثيم.
تنظيم  بتقلي�س  �لتجارة،  وزير  طالب  كما 
ت�ستوجب  �لتي  �حلالت  يف  �إل  �لجتماعات، 

لها �ل�رشورة.

لوؤي ي

فريو�ش "كورونا" �ضترتاجع ن�ضبة 
انت�ضاره مع قدوم ف�ضل الربيع

رحلة جوية العادة اجلزائريني العالقني باملغرب اليوم، وزير النقل يتوقع:

مب�ضاب  االت�ضال  حال  يف  العدوى  انتقال  و  اال�ضابة  جتنب  كيفية  حول  ن�ضائح  يقدمون  •خرباء 
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غياب املواد ال�ضيدالنية االأولية ينذر باأزمة اأدوية يف اجلزائر

حممد علي 
-----------------

�نتقدت �ل�رشكات �ملنتجة لالأدوية يف 
�جلز�ئر قر�ر �حلكومة �لهندية �لقا�سي 
�لأولية  �مل��و�د  من  �سنفا   26 بوقف 
�سادر�تها  م��ن  �لأدوي����ة  ل�سناعة 
�جلز�ئر،  منها  و  �ل��دول،  خمتلف  نحو 
تزد�د  �لذي  كورونا  فريو�س  ب�سبب 
ممثلو  وعرب  �لعامل.  يف  �نت�ساره  رقعة 
�ل�سيدلنية  �لوطنية  �ل�����رشك��ات 
�لقر�ر  لهذ�  �أ�سفهم  عن  وم��در�وؤه��ا 
بد�أت  �لذي  �ملفاجئ  و  �ملدرو�س  غري 
على  جليا  توؤثر  �لقت�سادية  تد�عياته 
�ل�سناعات �لوطنية لكثري من �لبلد�ن، 
�إعالم  دون  �سدر  �لقر�ر  �أن  خا�سة 
�ل�رشكات �جلز�ئرية �لتي وقفت عاجزة 
�إنتاج �لعديد من �لأدوية �مل�سّنعة  عن 

حمليا. 
�ل�رشكات  ه��ذه  تتجه  �ل�سياق،  يف 
�لإنتاج  تعليق  �إىل  �ملعنية  �جلز�ئرية 
ن�ساط  بعث  �إع��ادة  حني  �إىل  موؤقتا 
�لتي  �لهند  من  و�ل�ستري�د  �لت�سدير 
تعترب رفقة �ل�سني �ملمونني �لرئي�سيني 

يف  �ل��دو�ء  ل�سناعة  �لأول��ي��ة  باملو�د 
من  �أمر  وهو   ،%  80 يناهز  مبا  �جلز�ئر 
و  �لوطنية  �ل�سناعة  يرهن  �أن  �ساأنه 
يوؤثر عليها �سلبا وعلى وفرة كثري من 
��ستمر  �إذ�  �لعاجل  �لقريب  �لأدوية يف 

�لعمل بالإجر�ء لوقت طويل.
وعّلق بع�س �مل�سّنعني �لوطنيني على 
للتعامالت  مطابق  غري  بكونه  �لقر�ر 
�لدولية يف هذ� �ملجال ول لأخالقيات 
تعد  �لتي  ني  �ل�سّ �أن  موؤكدين  �ملهنة، 
من  ت�رشر�  �لأك��رث  �لأوىل  �ل��دول��ة 
غاية  �إىل  تتخذ  مل  كورونا  فريو�س 
تد�عيات  رغ��م  مم��اث��ال،  ق���ر�ر�  �لآن 
على  ب�سكل كبري  �أثر  �لذي  �لفريو�س 
للبلد. و مل ي�ستبعد  �لتجاري  �لن�ساط 
�ملتابعون لل�ساأن �لقت�سادي �أن يكون 
�أ�سعارها  �حتكار  باب  من  �لهند  قر�ر 
و�مل�ساربة بها يف �ل�سوق �لعاملية، بعد 
يف  عليها  �لطلب  يف  �رتفاع  ت�سجيل 

�أقل من �أ�سبوع.
�ل�رشكات  دع��ت  �أخ���رى،  جهة  م��ن 
�ملعنية �ل�سلطات �جلز�ئرية �إىل مر�جعة 
�ملجال،  هذ�  يف  �لتموين  �إ�سرت�تيجية 
لتجنب �لتبعية �لتي قد تكون عو�قبها 

و خيمة يف مثل هذه �لأزمات �لعاملية، 
�أزم��ة  جت��اوز  يف  �أملهم  عن  معربين 
�لعاجل، و تخطي  �لقريب  كورونا يف 
طالت  �لتي  �لقت�سادية  �نعكا�ساتها 

�أن  موؤكدة  �لتخ�س�سات،  من  �لعديد 
�لتي  �لأولية  �ملو�د  �ملخزون �حلايل من 
�لهند  قر�ر  قبل  ��ستري�دها  مت  �أن  �سبق 
ل�ستة  يكفي  �ل�ستري�د  ن�ساط  تعليق 

�سيعقد  ما  هو  و  فقط،  مقبلة  �أ�سهر 
�لأدوي��ة  يرفع ع��دد  و  �أك��رث  �لأم���ور 
�لو�سع  عليه  هو  مما  �أك��رث  �ملفقودة 

�حلايل يف �جلز�ئر.

ال�ضني  و  الهند  من  االأولية  املواد  من   80% من  اأكرث  ت�ضتورد  والتي  اجلزائر،  يف  لالأدوية  امل�ضنعة  ال�ضركات  لدى  اأزمة  والت�ضدير  اال�ضترياد  عمليات  بتجميد  القا�ضي  الهندية  ال�ضلطات  قرار  �ضّبب 
باجلزائر. االأدوية  ل�ضناعة  الرئي�ضيني  املمّونني  باعتبارهما 

بعد قرار الهند جتميد ت�ضديرها ب�ضبب كورونا

احتادية امل�ضتثمرين ال�ضباب ترحب بتحويل "اون�ضاج" اىل وزارة املوؤ�ض�ضات

اإغراءات خلريجي التكوين املهني باإن�ضاء 
موؤ�ض�ضات م�ضغرة

للم�ستثمرين  �لوطنية  �لحت��ادي��ة  رحبت 
"�أون�ساج"  و�ساية  حتويل  بقر�ر  �ل�سباب 
وز�رة  �إىل  �لت�سغيل  و  �لعمل  وز�رة  من 
ما  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات 
�عتبارها  بعد  �لديون  م�سح  ملف  �سيطوي 

موؤ�س�سات �قت�سادية منتجة.
و �عتربت �لحتادية فك �لو�ساية عن وز�رة 
�لجتماعي  �ل�سمان  و  �لت�سغيل  و  �لعمل 
مبثابة موؤ�رش قوي للتوجه �مل�ستقبلي للدولة 
�لذي يرتكز على ترقية منظومة �قت�سادية 
�سغرية  موؤ�س�سات  على  مرتكزة  فعالة 

نا�سئة و مبتكرة.
و قد �أكدت وزيرة �لتكوين و�لتعليم �ملهنيني 
يتوجه  �أن  ���رشورة  على  فريحة،  بن  هيام 
�ل�سباب من خريجي مر�كز �لتكوين �ملهني 
موؤ�س�سات  �إن�ساء  و  �ملقاولتية  "خيار  نحو 

�سغرية و متو�سطة".
مركز  تفقدها  خالل  �لوزيرة  �أو�سحت  و 
مفرجي  �ل�سهيد  �لتمهني  و  �ملهني  �لتكوين 
�إطار  يف  ذلك  و  بوحمامة  ببلدية  �إبر�هيم 
د�ئرتها  �أن  �لولية  ه��ذه  �إىل  عمل  زي��ارة 
�ملتكونني  �ل�سباب  "ت�سجع  �ل��وز�ري��ة 
�لت�سغيل  دعم  �أجهزة  خمتلف  مع  بالتن�سيق 
خلق  �ساأنها  من  موؤ�س�سات  ل�ستحد�ث 

�لرثوة و منا�سب عمل".
يز�ولون  �لذين  �ل�سباب  فريحة  بن  دعت  و 
�ملهني  �لتكوين  مر�كز  مبختلف  �لتكوين 
دور  نحو  للتوجه  �ملتخ�س�سة  و�ملعاهد 
عرب  موؤخر�  ��ستحد�ثها  مت  �لتي  �ملر�فقة 
على  للح�سول  �لوطن  ولي��ات  خمتلف 
�ملعلومات �ملتعلقة بت�سهيل �إن�ساء موؤ�س�سات 

م�سغرة خلريجي �لقطاع.               لوؤي ي

دعت حركة �لبناء �لوطني، يف مبادرة 
دون  �جلميع  نوعها،  من  �لأوىل  تعترب 
�إعالن  و  �خلالفات   لتاأجيل  ��ستثناء 
و  قت�سادية  و�  �سيا�سية  عامة  هدنة 
�لأزمة  �لتخفيف من  �جتماعية، ق�سد 

�لتي متر بها �لبالد.
�لقادر  عبد  �حل��رك��ة،  رئي�س  ق��ال  و 
كلمة  خالل  �ل�سبت  قرينة،�أم�س   بن 
لإطار�ت  تنظيمي  لقاء  خالل  �ألقاها 
معار�سة  و  �سلطة  “ندعو  �حلركة، 
وجمتمعا  �أحز�با  حمكومني  و  حكاما  
�سخ�سيات  و  حر�ك  و  نقابات  مدنيا، 
عامة  هدنة  و�عالن  لتاأجيل خالفاتها  

و�جتماعية”. �قت�سادية  و  �سيا�سية 
�سيكون  ذلك  �أن  �ملتحدث  و�أو�سح 
“تخفيف �لحتقان، و �سي�سمح  بهدف 
بكيفيات  �لبحث  لنخبه يف  و  للوطن 
من  علينا  �ملفرو�سة  �ملخاطر  جتاوز 
نفط،  �أ�سعار  ت��ده��ور  م��ن  �خل���ارج، 
ك��ورون��ا، حت��ر���س �أم��ن��ي ح���دودي، 
حماولت متكررة لخرت�ق �ل�سيادة”.
�لتي  �لأزم��ة  باأن  قرينة  بن  ذكر  كما 
حتدق بالبالد باتت ذ�ت �أبعاد خمتلفة، 
�سيا�سية  �قت�سادية،�جتماعية، 
كورونا،  وباء  �نت�سار  �إىل  بالإ�سافة 
بدون  �جلهود  تكثيف  ي�ستدعي  مما 

�مل�ساكل. هذه  لكل  للت�سدي  ��ستثناء 
وعرب �ملتحدث عن �لقلق �حلقيقي من 
�لتنمية  و  بالقت�ساد  �ملحدق  �خلطر 
بعد �نهيار �أ�سعار �لبرتول”، م�سري� �أن 
�نهيار منظومة  قلقة من  “�حلركة جد 
�لأ���س��و�ق  ��سطر�ب  و  �ل���س��ت��ري�د 
ب�رشورة  قرينة  بن  �لعاملية”.وطالب 
“�إطالق �لدعوة �لعاجلة لوقفة وطنية 
�أولوية  تقدمي  تتج�سد يف  و هبة عامة 
�جلز�ئر �مللحة يف �سناعة بيئة ��ستقر�ر 
هذه  لإخ��ط��ار  للت�سدي  �سيا�سي، 

�لأزمة”.
ق/و

بن قرينة يدعو اإىل تاأجيل اخلالفات واإعالن الهدنة للتخفيف 
من حدة االأزمة

�لن�سخة  �خلرب�ء  جلنة  ت�سلم  �نتظار  يف   
�لد�ستور�جلديد  مل�����س��ودة  �لأول��ي��ة 
ل�ستالم   �لتحرير  ق��اع��ات   ت�ستعد 
ث��ر�ء  �لإ لغر�س  �لوثيقة  م��ن  ن�سخ 
�لدولة  دعم  �سيغ  يخ�س  فيما  خا�سة 
�ملوؤ�س�سات  كل  �إخ�ساع  و  لل�سحافة 

. �لرقابة  �ىل  �لإعالمية 
�لإع��الم��ي  ق��ال  �ل�����س��دد  ه��ذ�  و يف 
دع��وة  م��ن  لب��د  ن��ه  ب��اأ بلعمري  �م��ني 
للم�ساركة  �لع��الم  لرجال  مبا�رشة 

ليقت�رش  و�أن  �ل��د���س��ت��ور،  ه��ذ�  يف 
�أعمدة  يف  ر�أيه  عن  �ل�سحفي  تعبري 
عرب  �أو  �ملكتوبة  �ل�سحافة  يف  �لر�أي 
فقط. �لتلفزيونية  و  �لذ�عية  �لوقفات 
�لوطني  �ملجل�س  رئي�س  قال  جهته  من 
ري��ا���س  �جل��ز�ئ��ري��ني  لل�سحافيني 
و   �ل�سحافة  ق��ط��اع  �إن  بوخت�سة 
�ملر�جعات  من  لكثري  بحاجة  �لعالم 
�ملوؤ�س�سات  كل  �إخ�ساع  بينها  ومن 
�لرقابة  �ىل  �ل��ب��الد  يف  �لع��الم��ي��ة 

. �ملالية 
�لعالم  علوم  ��ستاذ  دعا  جانبه  من 
تقنني  �ىل  �جلمعي  حجام  �لت�سال  و 
خ��ط��ورة  �ىل  م�����س��ري�  �ل�سيغ  ه��ذه 
قو�نني  غياب  نتيجة  �ملهنية  �ملمار�سة 
���رشورة  �إىل  م�سري�   ، �ملهنة  حتمي 
ن�س  ث��ر�ء  لإ �لع��الم  رجال  م�ساهمة 
حتمل  تو�فقية  �أر�سية  بناء  و  �مل�رشوع 
�حللقة  �إيجاد  �سانها  من  جديدة  �فكار 
للموؤ�س�سات  �ملايل  �لدعم  بني  �ملفقودة 
�إعالمية  حرية  حتقيق  و  �لعالمية 

. لة م�سوؤ
و  �لعمل  م��ن  �سهرين  بعد  و  ه��ذ� 
�أن  �ملرتقب  من  �لتنقيح  و  �لدر��سة 
�لأح��د  �لد�ستور  تعديل  جلنة  ت�سلم 
من  ن�سخة  �أول  تقدير  كاأق�سى  �لقادم 
رئي�س  �إىل  �لأ�سا�سية  �لوثيقة  م�سودة 
ليتم  تبون  �ملجيد  عبد  �جلمهورية 
�جلمعيات  على  �مل�رشوع  توزيع  بعدها 
�ل�سيا�سيني  �لفاعلني  و  �لأح��ز�ب  و 

�ملقرتحات. تقدمي  و  لالإثر�ء 
ق/و

رجال االإعالم مدعوون للم�ضاهمة يف اإثراء م�ضودة الد�ضتور

مببادرة من اجلمعية اجلزائرية الأمرا�ش الكلى

قوافل حت�ضي�ضية حول الق�ضور الكلوي 
جتوب واليات الوطن

جتوب قو�فل حت�سي�سية حول �أمر��س �لكلى 
عدة وليات من �لوطن، مببادرة من �جلمعية 
�لدم  ت�سفية  و  �لكلى  لأمر��س  �جلز�ئرية 
للكلى  �لعاملي  �ليوم  مبنا�سبة  �لكلى،  وزرع 
�سعار  حتت  �ل�سنة  هذه  �إحياوؤه  يتم  �ل��ذي 
»�سحة �لكلى للجميع ويف كل مكان، من 
بال�ستفادة  مرور�  �لت�سخي�س،  �إىل  �لوقاية 
بهذه  نظم  لقاء  �لعالج«.خالل  من  �لعادلة 
�لربوفي�سور  �جلمعية  رئي�س  �أكد  �ملنا�سبة، 
باأعمال  �ملبادرة  �رشورة  م�سطفى  حمو�س 
�لأمر��س  �لوقاية من هذه  �أجل  خمتلفة من 
باملر�سى.يف  �أف�سل  تكفل  �سمان  و 
»بذلت  �جلز�ئر  �أن  �ملتدخل  �أو�سح  �لإط��ار، 

جهود� كبرية يف هذ� �خل�سو�س، من خالل 
لكن  مري�س،   25000 من  باأكرث  �لتكفل 
تبقى هناك بع�س �لنقائ�س مقارنة باملعايري 
بالإح�ساء«. يتعلق  فيما  ل�سيما  �لدولية، 
�أهمية تنظيم قو�فل  كما ركز حمو�س على 
حت�سي�سية من �ساأنها �ل�سماح بالك�سف عن 
�حلالت �لتي مل يتم �إح�ساوؤها بعد.من جهة 
�أخرى، �أو�سح �لربوفي�سور حمو�س �أن قافلة 
نظمت هذ� �لأ�سبوع بولية ب�سار ��ستقبلت 
128 ��ستفادو� من  400 �سخ�س من بينهم 
�إ�سابتهم  منهم   68 �كت�سف  فيما  حتاليل، 
م�ست�سفى  به يف  �لتكفل  مت  كلوي  مب�سكل 
هذه �لولية.                                       ق و
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و خالل مر��سم تكرمي من�سقي 
و  ورقلة  ب��ولي��ات  �ل�سلطة 
بالإ�سافة  غرد�ية  و  �لغو�ط 
ولية  بلديات  مندوبي  �إىل 
باخت�سار  �رشيف  ذكر  غرد�ية، 
ير�أ�سها  �لتي  �ل�سلطة  مبهام 
للم�ساهمة  ��ستعد�ده  مبديا 
�لدميقر�طي  �مل�سار  تعزيز  يف 

للجز�ئر �جلديدة.
يتعني  �أنه  �إىل  �رشيف  �أ�سار  و 
�ل�سلطة  "�إط������ار�ت  ع��ل��ى 
لالنتخابات  �مل�ستقلة  �لوطنية 
و�أن  باإخال�س  ي�ستعدو�  �أن 
�ل�سفافية  متطلبات  ي�ستوفو� 
�لدميقر�طية  �لقو�عد  �حرت�م  و 
�ملقبلة  �ل�ستحقاقات  خ��الل 
�ملقبل  �ل�ستفتاء  يف  �ملتمثلة 
كذ�  و  �لد�ستور  تعديل  حول 

�لت�رشيعية  حت�سري �لنتخابات 
و �ملحلية.

و لدى تطرقه �إىل �حلر�ك �عترب 
"�متد�د  �أن��ه  �ل�سلطة  رئي�س 
لثورة 1 نوفمرب و �أنه مك�سب 
�أن  م�سيفا  �جلز�ئري"،  لل�سعب 
"�حلر�ك ميثل قوة تغيري و �قرت�ح 

من �أجل بناء دولة دميقر�طية".

�ل�سلطة  �أن  �أك��د  �أن  بعد  و 
لالنتخابات  �مل�ستقلة  �لوطنية 
قال �رشيف  �حلر�ك،  �نبثقت عن 
ق�سد  �حلر�ك  هذ�  "ي�سجع  �نه 
�أن  موؤكد�  قوية"،  جز�ئر  بناء 
و  �ل�سعب  عن  �نبثق  "�حلر�ك 
�ل�سعب  م�سالح  عن  يد�فع 
لبناء  قوة  ي�سكل  �إذ  �جلز�ئري 

جز�ئر جديدة دميقر�طية".
بقوله  �ل�سلطة  رئي�س  �أكد  و 
"ينبغي �أن نح�سن هذ� �ملك�سب 
وهو  �خرت�ق،  كل  من  )�حلر�ك( 

يف خدمة �ل�سعب �جلز�ئري".
و قبل ذلك، �أجرى حممد �رشيف 
و  �إط��ار�ت  مع  مغلقة  جل�سة 
لل�سلطة  �ملحليني  �لأع�ساء 
لالنتخابات  �مل�ستقلة  �لوطنية 
متاأخر  يلتقي يف وقت  �أن  قبل 
من �لليلة �ملا�سية �أعيان منطقة 

�ساية بن �سحوة.
رئي�س  يلتقي  �أن  يرتقب  و 
�مل�ستقلة  �لوطنية  �ل�سلطة 
�أعيان  �ل�سبت  هذ�  لالنتخابات 
�أع�ساء  و  متليلي  منطقة 
�أن  قبل  �ل�سعانبة  موؤ�س�سة 
يجتمع �أي�سا مع �أع�ساء جمل�س 
باعبد �لرحمان �لكورتي )هيئة 
�جتماعية لالإبا�سيني بغرد�ية (.

 12 يف  اأجريت  التي  الرئا�ضية  االنتخابات  اأن  بغرداية  �ضريف،  حممد  لالنتخابات،  امل�ضتقلة  الوطنية  ال�ضلطة  رئي�ش  اأكد 
اأنقذت اجلزائر. دي�ضمرب الفارط قد 

 تبون يوؤكد دعمه لذوي �ضريف  يوؤكد:
االحتياجات اخلا�ضة

�أك����د رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة 
ذوي  ب��اأن  تبون،  �ملجيد  عبد 
�لحتياجات �خلا�سة قوة فاعلة 
�لتغيري  يف  للم�ساهمة  ومهمة 
معامل  تتطلبه  �لذي  �ل�سائب 

بناء �أ�س�س �جلمهورية �جلديدة.
يف  تبون  �لرئي�س  �أو���س��ح  و 
ر���س��ال��ه ل��ه وج��ه��ه��ا ل��ذوي 
تلتها  �خلا�سة  �لحتياجات 
كريكو  كوثر  �لت�سامن  وزيرة 
�ليوم، باأن �لإر�دة هي �لأ�سا�س 
�ملوؤ�س�ساتي  �ل�رشح  بناء  يف 
ذوي  من  ملو�طنيها  و  للدولة، 
�ملثل  �خل��ا���س��ة  �لح��ت��ي��اج��ات 

�لأ�سمى يف ذلك.
�أن  �إىل  �مل��ت��ح��دث  �أ���س��ار  و 
باليوم  �ل�سنة  ه��ذه  �لحتفاء 
ذوي  لالأ�سخا�س  �لوطني 
يتز�من  �خلا�سة  �لحتياجات 
نبيل،  موؤ�س�ساتي  م�رشوع  مع 
حمالة  ل  �ست�ساهمون  قائال:” 
بوطنيتكم  �إجناحه  يف  جميعا 
�لتي  �إر�دت��ك��م  و  همتكم  و 
�مل�سار  يف  تنخرطون  جعلتكم 
م�ساريع  مب��وج��ب  �لتنموي 
�لبناءة  طموحاتكم  تعك�س 
ت�سجيعها  على  �سنعكف  �لتي 
و دعمها و توفري �لبيئة �ملالئمة 

لتج�سيدها”.
�إىل  �لرئي�س:”  �أ���س��اف  و 
�لجتماعية  �ل�سيا�سة  جانب 
لند�ء�ت  تلبية  للدولة  �لثابتة 
خالل  م��ن  عنها  ع��ربمت  قوية 
حر�ك  يف  �لو�عية  م�ساركتكم 

22 فرب�ير �ملبارك”.

ذوي  ب��اأن  �أك��د  ر�سالته  يف  و 
عنا�رش  �خلا�سة،  �لحتياجات 
بناء  يف  �إ�سهام  ذ�ت  فعالة 
 ” بقوله:  تنميته،  و  �لوطن 
�جلز�ئر  �أم��ل  �أنكم  لكم  �أق��ول 
�سرت�سمون  وباإر�دتكم  �جلديدة 
�لإ����رش�ر  و  �لتحدي  معنى 
�مل�سار  على �لنخر�ط يف دعم 

�لتنموي للبالد.
�حلكومة  عزم  على  �سدد  كما 
ع��ل��ى دع���م ه���ذ� �ل�����س��م��ود 
ت�سنعها  ف��ع��ال��ة  مب���ب���ادر�ت 
بحماية  �لكفيلة  �ل�سيا�سات 
و  ترقيتها   و  �لفئة  حقوق هذه 
�نخر�طها يف  دعم  على  �لعمل 
من  �مل�ستد�مة  �لتنمية  م�سار 
و  تكوينهم  و  دعمهم  خ��الل 
عمل  فر�س  خللق  مر�فقتهم 
وموؤهالتهم،  وقدر�تهم  تتالءم 
و�سيكون للمجتمع �ملدين دور 
�إميانا  م�سعانا  حتقيق  يف  فعال 

منا بفعاليته يف �ملجال .
رئي�س  ج���دد  �خل��ت��ام  يف  و 
�لكامل  دع��م��ه  �جل��م��ه��وري��ة، 
�لح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ل��ك��ل 
ثقة  كلي  فاأنا   ” قائال:  �خلا�سة 
ب�رشورة  �لكامل  وعيهم  يف 
�لبالد  م�سعى  يف  �نخر�طكم 
�لتي  �مل��ج��الت  يف  �لتنموي 
تتالءم وموؤهالتهم”، معرب� لهم 
مبهمتهم  �عتز�زه  و  تقديره  عن 
و �أر�دتهم يف �سنع �لتغيري يف 
�سبيل بناء �جلز�ئر �جلديدة �لتي 

ي�سبو� �إليها �جلميع.
ق/و

�جلز�ئريني  �حتاد  رئي�س  ك�سف 
رق��ي��ة،  ب��ن  �سعيد  ب��امل��ه��ج��ر، 
على  خا�س  رق��م  و�سع  ع��ن 
يف  �ملندوبيات  كل  م�ستوى 
بان�سغالت  للتكفل  ��سبانيا 
ب����ن����اء �جل���ال���ي���ة وم��ع��رف��ة  �أ
�نت�سار  ظ��ل  يف  و�سعيتهم 
�أن  موؤكد�  ك��ورون��ا،  فريو�س 
يف  تعميمه  �سيتم  �لإجر�ء  هذ� 

�لأوربية. �ملناطق  باقي 
�أن  رقية  بن  �سعيد  و�أو�سح 

عن  يتابع  �مل��ه��اج��ري��ن  �حت���اد 
�جلز�ئرية  �جلالية  �أخبار  كثب 
�ل�سلطات  �إعالن  بعد  با�سبانيا 
�لطو�رىء  حالة  عن  �ل�سبانية 
تف�سي  ب�����س��ب��ب  �ل��ب��ل��د  يف 

كورونا. فريو�س 
و�أ�ساف رئي�س �حتاد �جلز�ئريني 
�ل�سلطات  ق��ر�ر  �أن  باملهجر 
�لرحالت  بتعليق  �جل��ز�ئ��ري��ة 
يكون  �أن  يجب  ��سبانيا  مع 
�رشيعة  ب���اإج���ر�ء�ت  متبوعا 

�لعالقني  بكافة  �لتكفل  منها 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى �مل���ط���ار�ت 
وت��ع��وي�����س �مل�����س��اف��ري��ن، 
�إىل  �ل��وق��ت  نف�س  يف  د�ع��ي��ا 
خا�سة  ط��ائ��رة  تخ�سي�س 
و�مل�ستعجلة  �لطارئة  باحلالت 
�حل��اق  ي��ج��ب  ل  م�رشحا:” 
�ل�ستعجالية  باحلالت  �ل�رشر 
لذلك وجب توثيق كل �حلالت 
و�ح��دة  ط��ائ��رة  وتخ�سي�س 
��سبانيا  ب��ني  �ساعة   24 ك��ل 

و�جلز�ئر”.
�أن  رقية  بن  �سعيد  �أكد  باملقابل 
مبثابة  �سيكون  �ملهاجرين  �حتاد 
�جلالية  �ب��ن��اء  ب��ني  �لو�سيط 
�جلز�ئرية،  و�ل�سلطات  باملهجر 
�حلالت  بكل  �لتكفل  �أجل  من 
للجز�ئريني  �ل�ستعجالية 
و�لدول  �ملطار�ت  يف  �لعالقني 
كبري  �نت�سار  ت�سهد  �ل��ت��ي 

كورونا. لوباء 
ق/و

رقم اأخ�ضر الأبناء اجلالية اجلزائرية يف ا�ضبانيا

�ضنقريحة يف زيارة عمل اإىل الناحية 
الع�ضكرية االأوىل اليوم االأحد

يقوم رئي�س �أركان �جلي�س �لوطني 
�سعيد  بالنيابة،�للو�ء  �ل�سعبي 
�سنقريحة، �ليوم  �لأحد،بزيارة عمل 
�لتح�سريية  �لوطنية  للمدر�سة 
بالناحية  مهند�س  ل��در����س��ات 
بالرويبة. �لأوىل  �لع�سكرية 
�لزيارة  خالل  �للو�ء  و�سيرت�أ�س 

لإط���ار�ت  �ل�سنوي  �لج��ت��م��اع 
�لتكوين  ه��ي��اك��ل  وم�����س��وؤويل 
باجلي�س �لوطني �ل�سعبي،ح�سب ما 
�أفاد به بيان لوز�رة �لدفاع �لوطني 
مع  توجيهيا  لقاء�  �سيعقد   كما 

طلبة �ملد�ر�س �لع�سكرية
ق/و

خالل الـــ 48 �ضاعة االأخرية

و  حتفهم  �أ�سخا�س   9 لقي 
بجروح  �آخ��رون   22 �أ�سيب 
 10 يف  �خل��ط��ورة  م��ت��ف��اوت��ة 
م�ستوى  على  مرور  حو�دث 
�لفرتة  خ��الل  �لوطن  جهات 
14 مار�س  �إىل   12 �ملمتدة من 
به  �أف��ادت  ما  ح�سب  �جل��اري، 

�ملدنية. �حلماية  م�سالح 
�أن  �مل�سالح  ذ�ت  ذك��رت  و 
نقل  �أجل  من  تدخلت  وحد�تها 
على  متوفني   )2 ( �سخ�سني 
�ح��ادي  غ��از  ��ستن�ساق  �ث��ر 

من  �ملنبعث  �لكربون  �ك�سيد 
م�سكنهم  د�خل  �لتدفئة  جهاز 
�لتفاح،  جنان  بحي  �لكائن 

�هر��س. �سوق  د�ئرة  و  بلدية 
�حلماية  عنا�رش  تدخلت  كما 
�ل�سعافات  لتقدمي  �ملدنية 
�سخ�سا   14 ل����  �لول���ي���ة 
����س��ي��ب��و� ب��اخ��ت��ن��اق ج���ر�ء 
�ح���ادي  غ���از  ��ستن�ساقهم 
من  �ملنبعث  �لكربون  �ك�سيد 
�سخانات  و  �لتدفئة  و�سائل 
من  ب��ك��ل  ذل���ك  و  �مل���ي���اه، 

�ملدية،  �هر��س،  �سوق  ولية 
�جللفة  ق�سنطينة،  �سطيف، 
�لتكفل  مت  حيث  �لنعامة،  و 
و  �مل��ك��ان  بعني  بال�سحايا 

�مل�ست�سفيات. �ىل  حتويلهم 
م���ن ج��ان��ب �آخ����ر، ت��دخ��ل��ت 
من  �ملدنية  �حلماية  م�سالح 
10 حر�ئق ح�رشية  �جل �طفاء 
بومرد��س،  من  بكل  وخمتلفة 
برج  �ملدية،  تيارت،  �لبليدة، 

عنابة، بوعريريج، 
حيث  ت��ن��دوف،  و  مت��ر����س��ت 

�سبت  �ل��ذي  �حل��ري��ق  ت�سبب 
ببلدية  �لب�سالق  بحي  مب�سكن 
�سخ�سني  �إ�سابة  يف  تندوف 
�ىل  �لتنف�س  يف  ب�سيق   )2 (
و�حد  �سخ�س  ��سابة  جانب 
�لثانية  �لدرجة  من  بحروق 
ب�سقة  �سب  حريق  �ث��ر  على 
عنابة،  ببلدية  بوقنطا�س  بحي 
و  بال�سحايا  �لتكفل  مت  حيث 
�مل�ست�سفيات  �ىل  حتويلهم 

. ملحلية �
ق/و

وفاة 9 اأ�ضخا�ش و اإ�ضابة 22 اآخرين يف حوادث املرور 

تبون ياأمر باإح�ضاء امل�ضافرين 
اجلزائريني العالقني مبطار الدار 

البي�ضاء يف املغرب
�ملجيد  عبد  �جلمهورية،  رئي�س  �أمر 
وزي��ري  �ل�سبت،  �أم�����س  ت��ب��ون، 
�لنقل،  و  �خل��ارج��ي��ة  �ل�����س��وؤون 
مبطار  �لعالقني  �جلز�ئريني  باإح�ساء 
و  �مل��غ��رب،  يف  �لبي�ساء  �ل���د�ر 
�جلمهورية،  لرئا�سة  بيان  ح�سب 

فقد �أمر رئي�س �جلمهورية بالتكفل 
�لعالقني،  �جلز�ئريني  بامل�سافرين 
�ملغرب،  يف  �لبي�ساء  �لد�ر  مبطار 
�لوطن،  �أر�س  متهيد� لإعادتهم �ىل 
�لإح�ساء  عملية  من  �لنتهاء  فور 
�لتي �رُشع فيها                       ق/و

وزارة ال�ضحة ُتطلق موقعا اإلكرتونيا 
للتح�ضي�ش من خطورة “كورونا”

و�ل�سكان  �ل�سحة  وز�رة  �أطلقت 
بالتن�سيق  �مل�ست�سفيات  و�إ�سالح 
�ملو��سالت  و  �لربيد  وز�رة  مع 
موقعا  �لال�سلكية  و  �ل�سلكية 
فريو�س  خماطر  من  للتح�سي�س 

“كورونا”.
�لتح�سي�سي  �ملوقع  هذ�  ويحوي 

لها  منها  و�ح���دة  ك��ل  ن��و�ف��ذ   9
�لتحذير  خ�سو�سياتها للتعريف و 
من خطورة �لفريو�س �لذي �سنفته 
باجلائحة  لل�سحة  �لعاملية  �ملنظمة 
يف  رهيب  ب�سكل  �نت�رش  �أن  بعد 

�لكثري من �لدول.
ق/و

يف يومهم الوطني

�لبحرية   �لقو�ت  قيادة  نظمت 
�إىل  زي���ارة  �ل�سبت  �أم�����س 
)�جلز�ئر  بالأمري�لية  مقرها 
جمموعة  لفائدة  �لعا�سمة( 
�لحتياجات  ذوي  من  �أطفال 
�خل��ا���س��ة، وذل����ك ت��ز�م��ن��ا 
�لوطني  يومهم  �إح��ي��اء  م��ع 
من  مار�س  ل14  �مل�سادف 
به  �أف��اد  ما  ح�سب  �سنة،  كل 
�لوطني. �لدفاع  لوز�رة  بيان 

�أنه  �مل�سدر  ذ�ت  �أو�سح  و 

�لقيادة  لتعليمات  "طبقا 
�ل��وط��ن��ي  للجي�س  �ل��ع��ل��ي��ا 
تعزيز  �ىل  �لهادفة  �ل�سعبي 
تنفيذ�  و  جي�س-�أمة،  �لر�بطة 
رئي�س  �ل��ل��و�ء  لتعليمات  
�أرك�����ان �جل��ي�����س �ل��وط��ن��ي 
نظمت  بالنيابة،  �ل�سعبي 
يوم  �لبحرية،  �لقو�ت  قيادة 
 ،2020 مار�س   14 �ل�سبت 
)مقر  �لأمري�لية  �إىل  زي��ارة 
لفائدة  �لبحرية(  �لقو�ت  قيادة 

�لحتياجات  ذوي  �لأط��ف��ال 
�ليوم  م��ع  تز�منا  �خلا�سة، 
�لحتياجات  لذوي  �لوطني 
 14 ل���  �مل�����س��ادف  �خل��ا���س��ة 

�سنة". كل  من  مار�س 
ه��ذه  �أن  �ل��ب��ي��ان  �أ���س��اف  و 
لطلب  "تلبية  جاءت  �لزيارة 
�ملجتمع  م��ن  �ل��ف��ئ��ة  ه��ات��ه 
وحت��ق��ي��ق��ا لأح��الم��ه��ا وك��ذ� 
�لقو�ت  �سالح  من  تقريبها 
مبختلف  وتعريفها  �لبحرية 

حيث  ووحد�تها،  مكوناتها 
ب���رجم���ت خ��الل��ه��ا زي����ارة 
وكذ�  �لأثرية  �ملعامل  ملختلف 
ميناء  رحب  يف  بحرية  رحلة 
�جل��ز�ئ��ر ع��ل��ى م��ن ق��اط��رة 
 ،701+ +�ملنجد  �لبحار  �أعايل 
�لهد�يا  بع�س  توزيع  مت  كما 
�لطفال  هوؤلء  على  �لرمزية 
م��ن ط���رف ق��ي��ادة �ل��ق��و�ت 

لبحرية". �
ق.و

اأطفال من ذوي االحتياجات اخلا�ضة يزورون مقر قيادة القوات البحرية 
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قرية  �ضيدي مهدي بتقرت تعاين التهمي�ش
 منذ اال�ضتقالل 

ن.ق.التجاين   / حتقيق 
------------------
عليهم  فر�ش  النقل  غياب 

دائمة عزلة 
مهدي  �سيدي  �سكان  يعاين  و 
�لبالغ  �لفالحي  �لطابع  ذ�ت 
�إهمال  من  ن�سمة   3620 عددهم 
�لتي   ، �ملحلية  لل�سلطات  ت��ام 
ح�سبهم،   ، قريتهم  و���س��ع��ت 
 ، و�لتجاهل  �لن�سيان  خانة  يف 
يعانون  نهم  �أ �ل�سكان  �أكد  حيث 
�إىل  �لو�سول  �أجل  من  �لأمرين 
�لكبري   لل�سعف  نظر�  تقرت 
و�ل��ذي  �لنقل  خطوط  ع��دد  يف 
من  �لكبرية  �لأع���د�د  يلبي  ل 
�ل��ذي��ن  �ل��ط��ل��ب��ة  و  �ل���رك���اب 

.. بتقرت  �أعمالهم  يز�ولون 
اأجل برجمة  من  ال�ضعي 

لبع�ش  للكهرباء  م�ضاريع 
االأحياء  

�سيدي  ق��ري��ة  ���س��ك��ان  ح�سب 
ن��ه��م  ف��اإ  ، �مل���ع���زول���ة  م���ه���دي 
�أرجعتهم   ، بد�ئية  حياة  يعي�سون 
�لأوىل  �ل�ستقالل  �سنو�ت  �إىل 
�أح��ي��اء  م��ن  ع��دد  ي��ع��اين  حيث   ،

�سبكة  �نعد�م  م�سكل  من  �لقرية 
حي  ل�سيما  �لكهربائي،  �لتيار 
�أن  �ع��ت��ب��ار  على  م�سكنا   50
عمود  �أخر  عن  بعيدة  م�ساكنهم 
�لتيار  يجلبون  حيث  للكهرباء 
يف  بعيدة  مل�سافة  ك��و�ب��ل  ع��رب 
�أخطار  عنه  ينجم  ما   ، �لأر���س 
و�أطفالهم،  بال�سكان  حمدقة 
�إح��دى  مت��زق  �إم��ك��ان��ي��ة  ب�سبب 
�أو  �ملناخ  عو�مل  بفعل  �لكو�بل 
 ، بالأزقة  كبرية  �ساحنات  مرور 
من  منهم  �لعديد  يتوج�س  كما 
وما  �لكهربائية  �ل�رش�رة  خطر 
خماطر.  من  عنها  ينجم  �أن  ميكن 

رئي�س  م��ن  ك��ل  ن��ا���س��دو  ي���ن  �أ
�لطاقة  مديرية  وكذ�   ، �لبلدية 
بال�سعي  �سونلغاز،  وموؤ�س�سة   ،
لتزويد  م�ساريع  برجمة  �أجل  من 
�لكهرباء  ب�سبكة  �لأحياء  بع�س 

..
مرافق  وغياب  البطالة 

ال�ضكان  و�ضع  اأفقم  �ضبانية 
قرية  �سباب  معاناة  تفاقمت 
�لبطالة  نتيجة  مهدي   �سيدي 
يومياتهم  ت��الزم  �لتي  �خلانقة 
تنموية  م�ساريع  �نعد�م  ب�سبب 
قاعدية  هياكل  �أو  عمل  وفر�س 
�لفر�غ  و  �ل�سياع  من  تنت�سلهم 

�لفر�غ  ب�سبب  بهم  ترتب�س  �لتي 
فيه. يتخّبطون  �ل��ذي  �لقاتل 
خريجي  عدد  �أن  �ل�سباب  ويوؤكد 
ومل  متخرج   342 بلغ  �جلامعات 
 3 خالل   4 �سوى  منهم  يوظف 

.. �سنو�ت 
�لقرية  ���س��ب��اب  ينا�سد  ك��م��ا   
لنت�سالهم  �ل��ع��اج��ل  �ل��ت��دخ��ل 
�لتي  �مل��زري��ة  �لو�سعية  م��ن 
طو�ل  �سنني  منذ  فيها  يتخبطون 
�ملتو��سلة  معاناتهم  ظل  يف   ،
م��ر�ف��ق  �ن��ع��د�م  م�سكلة  م��ع 
لق�ساء  لل�سباب  كد�ر  ترفيهية 
�ساحات  �أو  ف��ر�غ��ه��م  �أوق����ات 
�ملف�سلة  لعبتهم  ملمار�سة  للعب 
�لجتماعية  �لآفات  للعنة  جتنبا 
مر�فق  و�نعد�م  للروتني  نتيجة 
معاناتهم  تن�سيهم  بهم  خا�سة 
ينخر  �ل��ذي  �لبطالة  �سبح  مع 
على  ق�سى  و�ل��ذي  �أج�سادهم 
�أف�سل  غد  يف  �أحالمهم  جميع 
ينا�سد  حيث   ، و�عد  وم�ستقبل 
و  �ملحلية  �ل�سلطات  ه���وؤلء 
من  بن�سيبهم  يفادهم  �إ �لولئية  
منها  ي�ستفيد  �لتي  �ملر�فق  هذه 

.. �لأخرى  �لبلديات  �سباب 

اإىل  العديد من االن�ضغاالت  االإدارية تقرت   املقاطعة  م�ضتوى  النزلة على  ببلدية  �ضيدي مهدي  �ضكان قرية  رفع 
�ضاعف  ، مما  الكرمية  اأب�ضط �ضروريات احلياة  وانعدام   ، يعي�ضونها  التي  ال�ضعبة  الو�ضعية  ، يف ظل  املحلية  ال�ضلطات 

ان�ضغاالتهم  للنظر يف   ، اأية جهة م�ضوؤولة  ، لكن دون حترك  املرات  العديد من  ال�ضكان ينتف�ضون يف  املعاناة وجعل 
.. معاناتهم.  من  والتخفيف 

احلياة  �ضروريات  اأب�ضط  فيها  تنعدم 

�لتابعة  �ل�رشطة  ق��و�ت  متكنت 
لل�رشطة  �ل��ولئ��ي��ة  للم�سلحة 
ممثلة  �أدر�ر  ولية  باأمن  �لق�سائية 
�لأج��ر�م  وقمع  �لبحث  فرقة  يف 
مكافحة  فرقة  م��ع  بالتن�سيق 
حماولة  �إح��ب��اط  م��ن  �مل��خ��در�ت 
�مل��خ��در�ت  م��ن  كمية  ل��رتوي��ج 
غري  لال�ستهالك  موجهة  كانت 
�ل�سباين،  �لو�سط  يف  �مل�رشوع 
كلغ   01 �لإج��م��ايل  وزنها  ق��در 
�لكيف  مادة  من  غر�م  و990.6 
على  �لعملية  وج��اءت  �ملعالج، 

�ل�رشطة  لقو�ت  �أمنية  دورية  ثر  �إ
�نتباههم  لفت  �أين  �أدر�ر،  مبدينة 
ب�سخ�سني  مرفوق  مركبة  �سائق 
�ل�سري  �جتاه  تغري  يحاول  وكان 
�ل�رشطة،  لقو�ت  مالحظته  فور 
ملقر  وحت��وي��ل��ه  ت��وق��ي��ف��ه  ل��ي��ت��م 
�لركاب  �أحد  حاول  �أين  �ل�رشطة 
فطنة  �أن  �إل  �ملركبة  من  �لفر�ر 
حالت  �ل�رشطة  قو�ت  و�حرت�فية 
وتوقيفه  مالحقته  لتتم  ذلك  دون 
على  �ل�سيطرة  م��ع  �حل��ني  يف 
�ملركبة،  د�خل  �لثاين  �ل�سخ�س 

للتفتي�س  �ملركبة  �إخ�ساع  ث��م 
�لكمية  �سبط  مت  ي��ن  �أ �لدقيق 
�ملخدر�ت  من  �لذكر  �ل�سالفة 
باإحكام  خمبئة   ( معالج  كيف   (
للمركبة  �خللفية  �لكر��سي  حتت 
�ل�رشطة  ق���و�ت  ب��ا���رش  حيث   ،
و�ل��ت��ح��ري،  �ل��ت��ح��ق��ي��ق  عملية 
�لإج���ر�ء�ت  جميع  مت���ام  �إ وب��ع��د 
�أمام  �ملتهمني  تقدمي  مت  �لقانونية 
�أدر�ر،  مبحكمة  �جلمهورية  وكيل 
�لذي  �جلاري،  مار�س   08 بتاريخ 
قا�سي  �ل�سيد  �أمام  �مللف  �أحال 

ب��دوره  م��ر  �أ و�ل��ذي   ، �لتحقيق 
فيهم  �مل�ستبه  من   �ثنان  يد�ع  باإ
�أمر  حني  يف  �ملوؤقت،  �حلب�س  رهن 
حتت  �لثالث  فيه  �مل�ستبه  بو�سعه 

�لق�سائية. �لرقابة 
عبد�لرحمن بلو�يف 

حجز كمية من املخدرات وتوقيف ثالثة اأ�ضخا�ش باأدرار

لتخوفهم من انت�ضار الكورونا

رخ�ضة اإقامة اخليمة العمالقة بورقلة تثري غ�ضب و�ضخط ال�ضكان 

باملوازاة مع ا�ضتمرار عملية االإح�ضاء ال�ضكاين

ت�ضنيف 131 منطقة ظل بغرداية

-م�ضري اخليمة يوؤكد تاأجيل 
الحق  اأجـــل  اإيل  اإقامتها 
املواطنني  �ضحة  علي  حفاظا 
عن  ورق��ل��ة  ولي��ة  �سكان  ع��رب 
علي  و���س��خ��ط��ه��م  غ�����س��ب��ه��م 
قامة  باإ �خلو��س  �حد  منح  قر�ر 
�خليمة  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ت��ظ��اه��رة 
�لتي  تظاهرة  وه��ي  �لعمالقة 
���س��ت�����س��اه��م ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف 
تعرفه  ملا  �لكورونا  وباء  �نت�سار 
زو�ر  بني  و�حتكاك  �ختالط  من 
رو�د  ماجعل  وهو  �ملعر�س  هد� 

يطلقون  بالولية  �لفاي�سبوك 
يف  �ل��ق��ر�ر  ل��ه��ذ�  ل��غ��اء  �إ حملة 

وقت  �أ�رشع 
ط��ال��ب ���س��ك��ان ولي���ة ورق��ل��ة 
مو�قع  عرب  �أطلقوها  حملة  يف 
ب�رشورة  �لجتماعي  �لتو��سل 
لغاء  باإ ورقلة  ولية  و�يل  تدخل 
�خليمة  قامة  �إ رخ�سة  منح  قر�ر 
م�سالح  منحته  �لذي  �لعمالق 
تنظيم  ���س�����س��ة  مل��وؤ �ل��ب��ل��دي��ة 
�لقر�ر  هذ�  معتربين  �ملعار�س 
رئي�س  قر�ر�ت  عك�س  يتما�سى 
تبون  �ملجيد  عبد  �جلمهورية 

�لدر��سة  توقيف  �إيل  �لر�مية 
ل���غ���اء ج��م��ي��ع �ل��ت��ظ��اه��ر�ت  و�إ
دينية  �و  ثقافية  كانت  �سو�ء 
�سالمة  علي  حفاظا  جتارية  �و 
فريو�س  �نت�سار  من  �ملو�طنني 
�سجلت  بعدما  خا�سة  �لكورونا 
بهذ�  حالت  ثالثة  وفاة  �جلز�ئر 
حالة  و37  �ل��ق��ات��ل  �ل��ف��ريو���س 

بالكورونا باإ�سابتها  م�ستبه 
وم���ن ج��ه��ت��ه م�����س��ري �خل��ي��م��ة 
وخالل  فخار  �ل�سعيد  �لعمالقة 
�أكد  �لتحرير  جريدة  مع  لقاءه 
من  ترخي�س  علي  حت�سل  �ن��ه 

بعدما  �لبلدية  م�سالح  ط��رف 
�لرخ�سة  هده  علي  �ملز�يدة  مت 
مت  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �أن  �إيل  م�����س��ري� 
ه���ا ق��ب��ل ���س��دور ق��ر�ر  �ج���ر�وؤ
مينع  �ل��ذي  �جلمهورية  رئي�س 
لتظاهر�ت  ه��ده��ا  مثل  ق��ام��ة  �إ
حت��رتم  موؤ�س�سته  �ن  م��وؤك��د� 
و�سيتم  �جل��م��ه��وري��ة  ق���ر�ر�ت 
�جل  �إىل  �خليمة  ق��ام��ة  �إ تاأجيل 
�سحة  �سالمة  علي  حفاظا  لحق 

. �ملو�طنني 
فا�سل بن  يو�سف   

�لأمني  ك�سف 
لولية  �ل��ع��ام 
ح�سان  غرد�ية 
لقاء  يف  ل��ب��اد 
�لتحرير  م��ع 
ع�����ن ج��م��ل��ة 
م��ن �ل��رب�م��ج 
�ل���ت���ن���م���وي���ة 
�ل��ت��ي ع��رف��ت 
منها  �لبع�س 

�سري  يف  تذبذب  �أخرى  و  عجز� 
قليم  �إ كامل  عرب  بها  �لأ�سغال 
���رشح  ك��م��ا   ، غ��رد�ي��ة  ولي���ة 
مع  بالتن�سيق  و  م�ساحله  بتحديد 
�ملخولة  �ملعنية  �لو�سية  �جلهات 
بالولية  �لظل  مناطق  بجرد 
عرب  ظل  منطقة   131 باإح�ساء 
�لبلديات  بني  تتفاوت  �لولية 
لرفع  عملية   685 ت�سجيل  مع 
بع�س  وجدت  حيث  بها  �لتنمية 
و  بها  ظل  منطقة   25 �لبلديات 
مع   5 و   4 مابني  �سجلت  �أخرى 
�للهجة  �سديدة  �أو�م��ر  �إعطائه 
و�سع  يف  �ل����رش�ع  ب�����رشورة 
تخ�سي�س  مع  تقنية  بطاقات 
لكل  �مل��ق��درة  �مل��ال��ي��ة  �مل��ب��ال��غ 
ولي��ة  ت��ع��رف  ك��م��ا   ، عملية  
وليات  عدة  غر�ر  على  غرد�ية 
لالإح�ساء  متقدمة  عمليات 
وز�رة  ���رش�ف  �إ حتت  �ل�سكاين 
ه��م��ي��ة ه��ذه  �ل���س��ت�����رش�ف لأ
مع  �ملحلية  �لتنمية  يف  �لعملية 
كذ�  و  ت�سميتها  و  �لحياء  ترقيم 
�لجتماعية  �لتنموية  �ل�سيا�سة 
فولية   ، �لعام  �لإح�ساء  حتتم 
�لإح�ساء  عملية  تعرف  غرد�ية 
�ملرحلة  م��ن   40% ن�سبة  بها 
 ، �لبلديات  �أغ��ل��ب  يف  �لثانية 
ميكن  �ل��ت��ي  �مل�ساريع  فاأغلب 
�لأول  باملقام  ترجع  ت�سجيلها 
لذلك  �ملو�طنني  �حتياجات  �ىل 
نوعية  حت��دد  �لإح�ساء  عملية 
�أولوية  تكون  �لتي  �لقطاعات  
لعلى  و   ، �لقطاعات  باقي  على 
متيزت  �لتي  �لن�سغالت  ه��م  �أ
قطاعات  هي  �ملناطق  هذه  بها 
و  �مل��ي��اه  و  �ل��ط��رق��ات  �سبكة 
�سو�ء  �لنقل  و  �لكهرباء  و  �لغاز 
�ملر�فق  و  �ملدر�سي  �أو  �حل�رشي 
�سبكات   ، �ل�سبانية  �لعمومية 

. �ل�سحي  �ل�رشف 
يف  ���س��د  �لأ ح�سة  �أخ���ذ  م��ا  و 
قطاع  هي  �لن�سغالت  جممل 
بالرجوع  و  �لتعليم  و  �ل�سحة 
بغرد�ية  �مل�سجلة  �لعمليات  �ىل 
وجود  مع  �ل�سحي  �لقطاع  يف 
على  �لجناز  طور  يف  م�ساريع 
�رشير   240 م�ست�سفى  غ��ر�ر 
�لتي  بونورة  �لعلمية  باملنطقة 
به  �ل���س��غ��ال  ن�����س��ب��ة  ت�����س��ه��د 
كلفت  �لتي  و  عالية  جد  وترية 
بعد  باإجنازه  كو�سيد�ر  موؤ�س�سة 
موؤ�س�سات  م��ع  كبرية  معاناة 
بالقيام  كلفت  �سابقا  �أجنبية 
م�ست�سفى  ك��ذ�  و  بال�سغال 
يعرف  �لذي  بالقر�رة  �رشير   120
�ل�سغال  �سري  يف  متقدمة  ن�سبة 
من  ك���ل  ع��ل��ى  ع���رج  ك��م��ا   ،
و  �لعقلية  �لمر��س  م�ست�سفى 

كذ�  و  �لت�سمم  مكافحة  مركز 
م�ست�سفى  و  �حلروق  م�ست�سفى 
فقط  جتهيزه  ينتظر  �لذي  بريان 
�ستجعل  �مل�ساريع  ه��ذه  ك��ل   ،
يف  ر�ئ��د�  قطبا  غ��رد�ي��ة  ولي��ة 
مت��ت��ازه من  مل��ا  خ��ا���س��ة  �ل��ط��ب 
ق��اع��دة ج��د م��ه��م��ة ل��ك��ف��اء�ت 
م��ر�ف��ق  وج���ود  ك���ذ�  و  حملية 
�جلنوب  �سكان  كل  جعلت  طبية 
�أخرى  وليات  على  يف�سلونها 
�ل�سحة  قطاع  يخ�س  فيما  هذ�   ،
م�سكل  فاإن  �لتعليم  قطاع  �أما  و 
�أرق  �ل��ذي  �ملدر�سية  �ملطاعم 
�لهمية  له  خ�س�ست  �ل�سلطات 
لتعليمات  ت��ن��ف��ي��ذ�  �ل��ك��ربى 
عبد�ملجيد  �جلمهورية  رئي�س 
يف  �لنظر  �إعادة  ب�رشورة  تبون 
�لتكفل  مع  �ملر�فق  هذه  ت�سيري 
و  بالتالميذ  �ل��ت��ام  و  م��ث��ل  �لأ
مهما  �لباردة  �لوجبات  تفادي 
هذه  على  �لقائمني  ع��ذر  ك��ان 
�لنقل  م�سكل  كذ�  و  �ملوؤ�س�سات 
�لنائية  �ملناطق  يف  �مل��در���س��ي 
غرد�ية  لولية  خ�س�ست  ي��ن  �أ
لكن  مدر�سي  نقل  حافلة   41
عاجزة  بقيت  �لبلديات  م�سالح 
حتمية  بحكم  ��ستغاللها  يف 
لها  جديدة  مالية  منا�سب  خلق 
حتديد  ع��دم  يقابلها  ما  لكن   ،
�لطرح  لهذ�  �لد�خلية  وز�رة 
يف  �لبلدية  م�سالح  تركت  و 
كما   ، �لإ�سكال  ه��ذ�  مو�جهة 
م���ني �ل��ع��ام ع��زم��ه و  ب���دى �لأ �أ
كل  ع��ل��ى  �سخ�سيا  وق��وف��ه 
ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة 
يف  �مل�سجل  �ل��ت��اأخ��ر  ل��ت��د�رك 
كذ�  و  �حليوية  �مل�ساريع  بع�س 
�لد�رية  �لجر�ء�ت  يف  �ل�رش�ع 
بقيت  �لتي  �لقطاعات  لبع�س 
مثل  �آخ��ر  �إ�سعار  �ىل  م�سجلة 
�لطبية  �ل�ستعجالت  م�سلحة 
�ملنيعة  مب�ست�سفى  �جلر�حية  و 
�إختيار  م�ساحله  تنتظر  �لتي 
���س�����س��ة �لجن�����از ف��ق��ط و  م��وؤ
لل�رشورة  �لأ�سغال  يف  �لبدء 
باملنطقة  �لف�ساء  لهذ�  �مللحة 
كل  �ىل  بال�سافة   ، خ�سو�سا 
ح�سان  �لعام  �لمني  �رشح  هذ� 
بالفئات  �له��ت��م��ام  على  ل��ب��اد 
كل  يف  مر�فقتهم  و  �ل�سبانية 
ن�سبة  �أن  خا�سة  �لقطاعات 
  70% فاقت  باجلز�ئر  �ل�سباب 
تنفيذ  �رشورة  على  �سدد  كما   ،
�لو�سية  �جل��ه��ات  ت��و���س��ي��ات 
�أك��رث  بالتقرب  للبالد  �لعليا 
لال�ستماع  �ملو�طنني  من  فاأكرث 
�أو  حو�جز  بدون  �ن�سغالتهم  �ىل 
�لنائية  �ملناطق  خا�سة  و�سائط 

. �لظل  كمناطق  �مل�سنفة  و 
.ع عامر  بن 
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 يف التنمية

.ع منلـي 
---------------- 

ببع�س  "�لتحرير"  مع  لقاء  ويف 
لها  �أك����دو�  �ل�����س��ك��ان،  مم��ث��ل��ي 
مزرية  �أو�ساعا  يعي�سون  نهم  �أ
م�ساكل،  ع���ّدة  م��ن  وي��ع��ان��ون 
ه��م��ه��ا ع���دم وج���ود ث��ان��وي��ة،  �أ
�ك��ت��ظ��اظ ح��ج��ر�ت �ل��در����س��ة 
م�سباح  غ��ري�����س��ي  مب��در���س��ة 
حجر�ت،  بت�سجيل  و�ملطالبة 
بذ�ت  مطعم  �نعد�م  جانب  �إىل 
�مل�سالت،  ونق�س  �مل��در���س��ة، 
�حل��ي من  ���س��ك��ان  ي��ع��اين  ك��م��ا 
لل�سحة  موؤ�س�سة  وج��ود  ع��دم 
�ن��ع��د�م  ع��ن  ناهيك  �جل��و�ري��ة، 
وع��دم  �ل��ع��الج  ب��وح��دة  طبيب 
�خلدمة،  تقدمي  يف  ��ستمر�رها 
وتهيئة  �ل�سيانة  ع��دم  وك��ذ� 
�ل�����س��اح��ات خ�����رش�ء و�ق���رت�ح 
من  وحمايتها  لل�سباب  ت�سليمها 
بالإ�سافة  �لجتماعية،  ف��ات  �لآ
و�نعد�م  لل�سباب  د�ر  �نعد�م  �إىل 

حمايته  وع���دم  �مللعب  تهيئة 
ب��ال�����س��ي��ان��ة و�حل��ر����س��ة وك��ذ� 
�ساحات   03 ل�  �لتهيئة  �نعد�م 
خمطط  و�ق��رت�ح  باحلي  فارغة 
حاويات  ونق�س  بتهيئتها  خا�س 
و�لتح�سني  و�لتهيئة  �لنظافة 

�حل�رشي.
من  �ل�سكان  هوؤلء  ��ستكى  كما 
جانب  �إىل  مهرتئة،  �لطرق  �سبكة 
�ل�سو�رع  بع�س  تهيئة  نق�س 

�سبكة  �سيانة  ونق�س  و�لطرق 
و�لبالوعات  �ل�سحي  �ل�رشف 
�سبكة  ���س��ي��ان��ة  نق�س  وك���ذ� 
جو�نب  نارة  و�إ �لعمومية  نارة  �لإ
من  �نطالقا  �لرئي�سي  �لطريق 
و�سول  �ملهني  �لتكوين  مركز 
بع�س  حتويل  وعدم  �لولية  ملقر 
�أع��م��دة �ل��ك��ه��رب��اء م��ن د�خ��ل 
ونق�س  �ملوطنني  م�ساكن  بع�س 
�ل�سقي  و���س��ب��ك��ة  �ل��ت�����س��ج��ري 

�ل�سبكة  �سيانة  عملية  وتعرث 
نق�س  �إىل  بالإ�سافة  �ملوجودة، 
�حل�رشي  �لنقل  حافالت  و�سول 
ون��ق�����س �لأك�����س��اك و�مل��ح��الت 

بال�سباب. �خلا�سة 
�لنور  حي  �سكان  طالب  وعليه 
�ل�سلطات  م��ن  �ل���و�دي  مبدينة 
و�يل  ���س��ه��م  ر�أ وع��ل��ى  �ملعنية 
ومتابعة  م�ساكلهم  بحل  �لولية 

ذلك. يف  �ملعنيني  �مل�سوؤولني 

االآجال. اأقرب  بها يف  للتكفل  الوالئية  لل�ضلطات  الوادي مطالبهم  النور مبدينة  �ضكان حي  جّدد 

حّيهم وتهيئة  بوعودها  بالوفاء  ال�ضلطات  طالبوا 

�ل�سوفية  للمر�ة  حي  من��وذج  نها  �إ
يف  �ل��رج��ال  ناف�ست   ، �ملنا�سلة 
بعد  مطلقة   ، حياتها  �سوؤون  تويل 
مروءتها  لكن  زو�جها  يف  ف�سلها 
خ�رشت  نها  �أ �عتربت  بل  تف�سل  مل 
وجعلت  �حلرب  تخ�رش  ومل  معركة 
نا  �ساأ �حلياة  يف  م�سوؤوليتها  من 
�جل  من  ب�رشف  نا�سلت  مقد�سا، 
بناتها  ت��رب��ي��ة  �ج��ل  وم��ن  �ل��ب��ق��اء 
تعي  مطلقة   ، جيدة  تربية  �لثالثة 
�أحد�هن  حت�سلت   ، نوثة  �لأ معنى 
و�لتحقت  �لبكالوريا  �سهادة  على 
من  ���س��ي��ئ��ا  م��ار���س��ت  ب��اجل��ام��ع��ة 
يف  �لبلدية  يف  عملت   ، �لتجارة 
حت�سلت  �لجتماعية  �ل�سبكة  �إطار 
�لآيل  �لإع���الم  يف  ���س��ه��ادة  على 
لتكون  �لتكوين  مر�كز  �ح��د  من 
قار  من�سب  نيل  �إىل  �ل�سبيل  لها 
�أع��و�ن  مل�سابقة  تر�سحت  عندما 
وبا�رشت  قبولها  مت  ي��ن  �أ د�رة  �لإ
���س�����س��ات  �مل��وؤ �إح����دى  يف  عملها 
�ملنا�سلة  هذه  تكتف  ومل  �لرتبوية 
بل  �مل��ادي��ة  و�سعيتها  بتح�سني 
م�سكن  ب��ن��اء  يف  ت��ف��ك��ر  ر�ح���ت 

قطعة  يف  �لثالثة  وبناتها  ياأويها 
لها  فكان  بيها  �أ عن  ورثتها  �ر�س 
دعم  على  حت�سلت  �ن  بعد  ذل��ك 
مع  تعمل  كانت  حيث  �لدولة  من 
�لرمل  تنقل  جنب  �إىل  جنبا  �لبناء 
ول  كلل  دون  �ل�سمنت  وتخلط 
و�أ�سبح  �مل��اأوى  �نتهاء  حتى  ملل 

لل�سكن. جاهز� 
من  ل��ك��ث��ري  ع��ي��ن��ة  �إل  ه���ذه  وم���ا 
�مل��ط��ل��ق��ات و�لأر�م�������ل وح��ت��ى 
عددهن  ي��زي��د  �ل��الت��ي  �ل��ع��ازب��ات 
 11 بلغ  �أن  بعد  ع��ام  بعد  ع��ام��ا 
�سنة  �جل��ز�ئ��ر  يف  ع��ازب��ة  مليون 
�ملنا�سلة  ة  �مل��ر�أ هذه  ..لعل   2018
�لغري  على  يوما  تتو�كل  مل  �لتي 
على  تعتمد  �أن  �إل  ب��ت  �أ و�ل��ت��ي 
حياتها  �سوؤون  مو�جهة  يف  نف�سها 
�ملطلقات  من  لغريها  قدوة  لت�سبح 
�لالتي  �لعازبات  وحتى  �لأر�مل  و 
نها  �إ  ، يوم  بعد  يوما  عددهن  يزيد 
بع�س  من  �أر�د  من  لكل  حي  منوذج 

يعترب.  �أن  �لن�ساء  و  �أ �لرجال 
مبارك قدوده 

مبدينة  �ل�سحن  ح��ي  �سكان  ج��ّدد 
�ملحلية  لل�سلطات  ند�ءهم  �ل��و�دي، 
�لأول  �مل�����س��وؤول  ���س��ه��م  ر�أ وع��ل��ى 
وذلك  بالولية  �لتنفيذية  لل�سلطة 
�لتهمي�س  �سيا�سة  على  للوقوف 
منذ  �حلي  منها  يعاين  �لتي  و�لعزلة 

. عقود
"للتحرير"،  �حلي  هذ�  �سكان  قال  وقد 
�لتنموية  �لن�����س��غ��الت  ه���م  �أ �أن 
رغ��م  ث��ان��وي��ة  غ��ي��اب  يف  ت��ت��م��ث��ل 
ثانوي  طالب   500 من  �أكرث  وجود 
�جناز  عملية  ت�سجيل  وعدم  باحلي، 
بابتد�ئية  جديدة  تدري�س  حجر�ت 
�لك��ت��ظ��اظ  رغ��م  م��رغ��ن��ي  خليفة 
�ساحة  وج��ود  وع��دم  �سنو�ت  منذ 
حجرتي  �جناز  يف  و�لتاأخر  بها  لعب 
لهما  �خل��ارج��ي  و�جل����د�ر  در����س��ة 
�إىل  �لكرمي،  عبد  يامة  بن  مبدر�سة 
و�ساحة  مطعم  وج��ود  ع��دم  جانب 
وكذ�  �ملولدي  �ل�ساكر  مبدر�سة  لعب 
باإكمالية  جو�ري  ملعب  وجود  عدم 

�لعمودي. �لأمني 
من  �ل�سكان  ه��وؤلء  ��ستكى  كما 
قرب  �ملتو�جدة   �لعالج  وحدة  توقف 
�إىل  بالإ�سافة  �لعمل،  عن  �لربيد 
 50 بحي  �لعالج  وحدة  تهيئة  عدم 
وعدم  �خلدمة  يف  وو�سعها  �سكنا 
رغم  �جلو�رية  لل�سحة  مركز  وجود 

وبعد  �ملعتربة  �ل�سكانية  �لكثافة 
�ملر�كز. باقي 

�ل�سكان  حت��دث  �أخ���رى،  جهة  م��ن 
�سغل  خمطط  �إجناز  يف  �لتاأخر  عن 
ونق�س  �ل�رشقية  للجهة  �لأر��سي 
�ل��ط��رق  �سبكة  و���س��ي��ان��ة  �إجن����از 
��ستكمال  يف  و�ل��ت��اأخ��ر  �لد�خلية 
�لو�سطى  �جلهة  خا�سة  �حلي  تهيئة 
�سبكة  يف  نق�س  وك��ذ�  و�لغربية 
�حلي،  كامل  عرب  �لعمومية  ن��ارة  �لإ
بدر��سة  �لتكفل  ع��دم  جانب  �إىل 
�سكنا   50 ل�  �سناد  �لإ جد�ر  و�إجناز 
بدفن  �لتكفل  وع���دم  �جتماعيا 
ملعب  ب��اإجن��از  وط��ال��ب��و�  �لغيطان 
�سكنا   50 م��ن  ب��ال��ق��رب  ج���و�ري 
كما  باملر�غنية،  و�آخ���ر  �جتماعيا 
للمقربة  �لتهيئة  نق�س  من  ��ستكو� 
�أي�سا  وط��ال��ب��و�  �مل�سلى  خا�سة 
�ل�رشف  �سبكة  بتو�سعة  بالتكفل 
�ملرغنية  ج��ه��ة  خ��ا���س��ة  �ل�سحي 
�لنقل  ح��ف��الت  ب��ت��وف��ري  وط��ال��ب��و� 

�حلي. د�خل  �حل�رشي 
طالب  �لأو����س���اع  ل��ه��ذه  ونتيجة 
�لو�دي  ببلدية  �ل�سحن  حي  �سكان 
و�لوقوف  �لتدخل  �لولية  و�يل  من 
على  وحتقيقها  �ن�سغالتهم  على 

�لو�قع. �أر�س 
.ع منل�ي 

املراأة ال�ضوفية منوذج للتحدي

ن�ضاء يناف�ضن الرجال يف تويل �ضوؤون 
حياتهم دون تواكل على الغري 

عنوان للعزلة والتهمي�ش طيـلة عقود

جت�ضيد امل�ضاريع التنموية وفك العزلة 
مطالب ملحة بحي ال�ضحن �أحياء  خمتلف  من  �سباب  �أنطلق   

يف  �ل���و�دي  ب��ولي��ة  �ل��رب��اح  بلدية 
مبختلف  ن��ظ��اف��ة  ح��م��الت  تنظيم 
�لعمومية  و�ملوؤ�س�سات  �لأح��ي��اء 
مبا�رشة  تقدم خدمة  �لتي  من  وغريها 
�لنطالقة  كانت  وق��د   ، للمو�طن 
و�ل�ساحات  �مل�ست�سفى  مقر  م��ن 
�لعملية  هذه  وتندرج   ، له  �ملجاورة 
ل�ستقبال  �حلي  �سباب  ��ستعد�د  يف 

نظيفة  ببلدية  �لكرمي  رم�سان  �سهر 
كرثة  ي��درك��ون  ن��ه��م  �أ خ�سو�سا   ،
ق��ب��ل ع��ائ��الت من  م��ن  �ل��زي��ار�ت 
�ل��ولي��ة  ب��ل��دي��ات  ج��ه��ات  خمتلف 
وه��و   ، �لليلية  �ل�����س��ه��ر�ت  ع��ن��د 
�ل�سباب  هوؤلء  جعل  �لذي  �لعامل 
ية  روؤ ب�سّدة  ويرف�سون  ينتف�سون 
ت�سوه  �لتي  �لبقايا  وك��ذ�  ت��رب��ة  �لأ
�لرئي�سية  �ملد�خل  يف  �ملدينة  �سورة 

دي��ة  �مل��وؤ �لفرعية  �لطرقات  وك��ذ� 
�لتي  �لعمومية  �ملوؤ�س�سات  لبع�س 
�لز�ئرين  خ�سو�سا  �جلميع  يق�سدها 
�لإطار  هذ�  يف  بلغنا  وقد   ، للبلدية 
على  ع��ازم��ون  �ل�سباب  ه��وؤلء  �أن 
قبل  متتالية  �أخرى  حمالت  تنظيم 
بعدما  باملنطقة  �حل���ر�رة  �رت��ف��اع 
نوعية  قفزة  �لبلدية  �أحياء  �سهدت 
��ستفادة  بعد  �لتنمية  حيث  م��ن 

تندرج  جديدة  م�ساريع  من  �لبلدية 
�أف�سل  خدمة  توفري  خمطط  �سمن 
ينتظر  �أي�سا  يبقى  �لذي  للمو�طن 
تقلل  �أخرى  مب�ساريع  �لبلدية  تدعيم 
جهات  نحو  �لتنقل  معاناة  عليه 
خ�سو�سا  �لولية  تر�ب  من  �أخرى 

. �ل�سن  لكبار  بالن�سبة 
زياد بو  �أ  

ببلدية  �لنزلة  ح��ي  �سكان  رف��ع 
�لن�سغالت  م��ن  جملة  �ل���و�دي، 
ملعب  بتهيئة  ���س��ا���س��ا  �أ تتعلق 
و�إعادة  مو�سى،  بن  ب�سري  مدر�سة 
ترميم  وك���ذ�  ق�����س��ام��ه��ا  �أ ت��رم��ي��م 
�ملهّدد  للمدر�سة  �ل�رشقي  �جل��د�ر 
ن�ساء  باإ ط��ال��و�  كما  ب��الن��ه��ي��ار، 
د�خ��ل  ج��دي��دة  �بتد�ئية  م��در���س��ة 
وتهيئة  �حل��ي،  عبد  �سعيد  ثانوية 
�لعتبار  و�إع���ادة  �لثانوية  قبو 

لومي. �أحمد  �بتد�ئية  جلدر�ن 
من  �ل�سكان  ه��وؤلء  ��ستكى  كما 
مبوؤ�س�سة  ���س��ع��ة  �لأ ق�سم  نق�س 
ونق�س  بالنزلة  �جلو�رية  �ل�سحة 
�ل�����رشف  ���س��ب��ك��ة  ���س��ي��ان��ة  يف 
وتهيئة  تنظيف  وع��دم  �ل�سحي 
ل�ستغاللها  �ل��ك��ل��ت��و���س  ب��ق��ات 
عن  ن��اه��ي��ك  ت��رف��ي��ه��ي،  ك��ف�����س��اء 
�رشق  �لع�سو�ئية  �لأو�ساخ  �نت�سار 

�حلي.

وط���ال���ب ���س��ك��ان ح���ي �ل��ن��زل��ة، 
و�جناز  �مللعب  تهيئة  يف  بالإ�رش�ع 
�لطريق  تهيئة  و�إعادة  لل�سباب  د�ر 
م��ن حم��ور م��ف��رتق �ل��ط��رق رف��اع 
ن��ارة  �لإ وتوفري  �ملالح  �إىل  �لرملة 
وباقي  �ل�رشقي  للطريق  �لعمومية 
تهيئة  تكملة  وك���ذ�  �ل�����س��و�رع 
م�ستور،  �سيدي  �ل��ن��زل��ة  ط��ري��ق 
مو�سى  بن  طريق  وتعبيد  وتهيئة 
�سيدي  ط��رق  م��ف��رتق  �إىل  ب�سري 
كما  م����زدوج،  ك��ط��ري��ق  م�ستور 
فتح طريق مفرتق طرق  �أكدو� على 
�ل�رشقي  �لطريق  �إىل  �لنزلة  ملعب 
�إىل  د�ري  �لإ �لفرع  وحتويل  بالنزلة 
طرف  من  �مل�ستغل  �لبلدية  مبنى 
�إىل  �سابقا،  �لعقارية  �ملحافظة 
�ملدينة  مركز  حظرية  حتويل  جانب 
و�جن��از  �سابقا  �ل��ولي��ة  مقر  �إىل 
�ل�سحي  �ل�رشف  بالوعات  جدر�ن 
�ل��ط��رق  وحت�����س��ني  تهيئة  و�جن���از 
طالب  كما  �حل��ي،  د�خ��ل  �حل�رشية 
ج��و�ري  ملعب  ب��اجن��از  �ل�سكان 

�لكيالين. لرقط  متو�سطة  بقرب 
�ل�سكان  ي�سيف  �حلالية  فالو�سعية 
خا�سة  �لرتياح"  على  تبعث  "ل 

ي�سجل  ي��ن  �أ �لليل،  �ساعات  يف 
�لكالب  �نت�سار  �أخر  �إىل  حني  من 
يهّدد  ذ�ته  بحد  خطر  وهذ�  �ملت�رشدة 
عن  ناهيك  �ل�سغار،  قبل  �لكبار 
�سكان  �نتابت  لطاملا  �أخرى  خماوف 
كافة  من  ياأملون  �لذين  �لنزلة  حي 
ر�سد  لأجل  �لتدخل  �ملعنية  �جلهات 
يف  �لإ�سهام  نها  �ساأ من  م�ساريع 
حد  وو���س��ع  �حل�����رشي،  �لتح�سني 
خا�سة  ل�سنو�ت،  عمرت  ملعاناة 
�ملد�ر�س  بتالميذ  م��ر  �لأ تعلق  ذ�  �إ

�ل�سحي.  و�جلانب  و�ل�سباب 
�ملذكورة  �مل�ساريع  لأهمية  وتبعا 
وكذ�  �ملحلية  بالتنمية  وعالقتها 
ت��وف��ري ����رشوط �حل��ي��اة �ل��ك��رمي��ة 
�ملناطق  خمتلف  ع��رب  للمو�طنني 
وجه  منها،  �لنائية  �سبه  وبالأخ�س 
�لولية  و�يل  �إىل  ن��د�ء  �ل�سكان 
مب�ساريع  يتعلق  فيما  يتدخل  لكي 
�ل��ت��ح�����س��ني �حل�������رشي وح��م��اي��ة 
ف���ات  ع�����رش�ت �ل�����س��ب��اب م��ن �لآ
هوؤلء،  تعبري  بح�سب  �لجتماعية، 
من  حمروما  حّيهم  �عتربو�  �لذين 

�حلياة. �رشوريات  �أب�سط 
.ع منل�ي 

حمالت نظافة من طرف ال�ضباب ببلدية الرباح 

حي النزلة مبدينة الوادي

حت�ضني االإطار املعي�ضي اأولوية ال�ضكان 
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تزامنا و اإحياء اليوم الوطني لذوي االحتياجات اخلا�ضة

اإجراءات احرتازية مبراكز املراقبة احلدودية 
بتب�ضة 

�ضو�ضة حممد الزين 
للك�سوفات  �مل�سافرون  ويخ�سع 
باأجهزة قيا�س �حلر�رة و كامري�ت 
طبية  جت��ه��ي��ز�ت  و  ح���ر�ري���ة 
�إىل   ، �لوقائية  لإج��ر�ء�ت  تنفيذ� 
و  ه��ذ�   . �حل��ذر  و  �حليطة  جانب 
�تخاذ  على  �ل�سلطات  تعمل 
�أعلى  وعلى  �لإج���ر�ء�ت  كافة 
فريو�س  ت�رشب  ملنع  �مل�ستويات 
عرب  �ل��ب��الد  �إىل  “كورونا” 
�ل�رشقية  �لبو�بة  من  �لقادمني 
و  �ل�سحة  مديرية  �أ�سدرت  .و 
�مل�ست�سفيات  �إ�سالح  و  �ل�سكان 
فيه،  ذكرت  بيانا  تب�سة  لولية 
�إىل  مري�س  نقل  بعد  و  �أن���ه 
�لعمومية  �ملوؤ�س�سة  ��ستعجالت 
�سالح  عاليا  �ل�ست�سفائية 
خرب  �نت�سار  و  تب�سة  مبدينة 
بفريو�س  �إ�سابته  �إمكانية  حول 
هذه  ت�سحح  فاإنها  ك��ورون��ا، 
�أن  حيث  �ملتد�ولة،  �ملعلومات 
و  �لوطن  �أر�س  يغادر  مل  �ملعني 
باأ�سخا�س  �ت�سال  على  يكن  مل 
�أن حالته  قادمني من �خلارج، كما 
�لطبي،  �لفح�س  بعد  �ل�سحية 
تتطابق  ل  و�سعيته  �أن  بينت 
�إ�سابتها  يف  �مل�ستبه  �حلالة  مع 

كذبت  كورونا.كما  بفريو�س 
باملوؤ�س�سة  �ل��وق��اي��ة  م�سلحة 
�لدكتور  �ل�ست�سفائية  �لعمومية 
�خلرب  بدورها  مبر�سط،  هو�م  علي 
�لتو��سل  مو�قع  عرب  �ملتد�ول 
م�ستبه  حالة  بوجود  �لجتماعي، 
د�ئرة  يف  كورونا  لفريو�س  بها 
�ملوؤ�س�سة  تطمئن  كما  مر�سط، 
و  للحيطة  تدعوهم  و  �ملو�طنني 
�لإ�سابة  لتجنب  و�لوقاية  �حلذر 
�أك��دت  كما  ك��ورون��ا.  بفريو�س 

منذ  و  �أنها  على  ذ�تها،  �مل�سالح 
�تخاذ  مت  �لفريو�س،  هذ�  ظهور 
ك��اف��ة �لح��ت��ي��اط��ات �ل��الزم��ة، 
للحجر  مو�قع  تخ�سي�س  من 
مبختلف  ت��زوي��ده��ا  و  �ل�سحي 
�نت�سار  ملنع  �لالزمة  �حلاجيات 
�أي  �أو  “كورونا”،  ف��ريو���س 
�ملو�سمية  خا�سة  معدي  مر�س 
�لأن��ف��ل��ون��ز�  غ���ر�ر  على  منها 
�إىل  م�سريين  �أنو�عها،  مبختلف 
ملختلف  تفقدية  خرجات  تنظيم 

�لعياد�ت، بهدف حت�سني �خلدمات 
مبختلف  منها  �لرفع  و  �ل�سحية 
جمعيات  دعت  �لولية.و  بلديات 
�ل�سحي،  بال�ساأن  مهتمة  حملية 
عن  لالبتعاد  �لفاي�سبوك،  رو�د 
و  �ملجتمع  ب��ع��و�ط��ف  �ل��ل��ع��ب 
عرب  �ل�سائعات  ن�رش  عن  �لبتعاد 
لها من عو�قب  ملا  �ملن�سات،  هذه 
�لعمومية   �ل�سحة  على  وخيمة 
خا�سة ملا يتعلق �لأمر بالأمر��س 

�لنت�سار. �رشيعة  �ملعدية 

ك�ضف م�ضدر م�ضوؤول مبديرية ال�ضحة بوالية تب�ضة اأن م�ضاحلها و طبقا لتعليمات الوزارة الو�ضية ويف اإطار حماية املجتمع 
بتب�ضة  اأالأربعة  احلدودية  الربية  العبور  املراقبة  مراكز  بكل  م�ضددة  وقائية  اإحرتازية  اإجراءاتو  عدة  موؤخرا  اتخذت 

ملواجهة فريوز كورونا، و بتخ�ضي�ش فريق طبي جاهز لفح�ش جميع امل�ضافرين القادمني.

للوقاية من فريو�ش كورونا

بولية  �لأم��ن  م�سالح  نظمت 
لفائدة  مرورية  حظرية  خن�سلة 
هذ�  و   ، ذهنيا  �ملعاقني  �لأطفال 
�لوطني  �ل��ي��وم  �إح��ي��اء  مبنا�سبة 
لذوي �لحتياجات �خلا�سة �لهدف 
�ل�سياقة  قو�عد  �لأطفال  تلقني 
�ل�ستعانة  خالل  من  �ل�سليمة، 
على  و�سعها  مت  �لتي  بالالفتات 
�أين  �ملرورية  �حلظرية  م�ستوى 
بالزيارة  �ملعنيني  �لأطفال  �أبدى 
مت  �لذي  باملعر�س  كبري�  �إعجابا 

لفائدتهم تنظيمه 
ولي��ة  �م��ن  م�سالح  ��ستقبلت 
ذوي  م���ن  �أط���ف���ال  خ��ن�����س��ل��ة 
�لتابعني  �خلا�سة  �لحتياجات 
�لبيد�غوج�ي  �لنف�س�ي  للمرك�ز 
خن�سلة  ذهنيا  �ملعاقي�ن  لالأطف�ال 
�أطباء  و  موؤطريهم  رفقة   ،  02
�ملركز،  ل��ذ�ت  تابعني  نف�سانيني 
خلية  ب��ي��ان  ح�سب  �ل��ع��م��ل��ي��ة  
�لت�سال و �لعالقات �لعامة لدى 
يف   تدخل  خن�سلة  �أم��ن  مديرية 
�سيا�سة  وتعزيز  تك�ري�س  �إط�ار 
للمديرية  �جل��و�ري��ة  �ل�����رشط��ة 
�لعامة لالأمن �لوطني مع خمتلف 
و�لر�سمية  �ملحلية  �لهيئات 
جت�سيد�   و  �مل��ي��د�ن  يف  �لفاعلة 
�لجتماعي  �لإدم����اج  لربنامج 

ذهنيا،  �ملعوقني  بالأطفال  �خلا�س 
خلية  رئي�س  باإ�رش�ف  �لزيارة  متت 
�لإت�سال و �لعالقات �لعامة حيث 
مت �لتنقل بهم �إىل خمتلف �ملكاتب 
�لتابعة  �لعملياتية  بالفرق  �خلا�سة 
لل�رشطة  �ل��ولئ��ي��ة  للم�سلحة 
�لولئية  �مل�سلحة   ، �لق�سائية 

�لعمومي. لالأمن 
حمطة  زي���ارة  �أي�����س��ا  مت  ك��م��ا   
للم�سلحة  �لتابعة  �لإر���س��ال 
�أين  �لتقنية،  للو�سائل  �لولئية 
�جل  م��ن  �لفر�سة  لهم  ك��ان��ت 
�لو�سائل  خمتلف  على  �لإط��الع 
باملحطة  �خلا�سة  �لتجهيز�ت  و 
م�ستفي�سة  �رشوحات  تلقو�  كما 
من قبل �إطار�ت و رتباء و �أعو�ن 
حول   ، بالزيارة  �ملعنية  �مل�سالح 
قد  و    ، مكتب  كل  دور  و  مهام 
بخن�سلة  �لأمن  م�سالح  حر�ست 
للتعريف  يلزم  ما  كل  تقدمي  على 
و�لأجهزة  �ل�رشطة  م�سالح  مبهام 
تنظيم  خ��الل  من  بها،  �ملتوفرة 
�لو�سائل  ملختلف  خا�سا  معر�سا 
بامل�سلحة  �خلا�سة  و�لتجهيز�ت 
ل�سيما  �لعمومي  لالأمن  �لولئية 
�لر�د�ر  بفرقة  �خلا�سة  �لو�سائل 

�إىل فرقة �لدر�جني. �إ�سافة 
عي�س علجية 

حظرية مرورية لفائدة االأطفال 
املعاقني ذهنيا بخن�ضلة

الوالية  بعا�ضمة  �ضكن   600 منها 

�لوهاب  عبد  ميلة  و�يل  �أم��ر  
�لرتقية  ديو�ن  م�سالح  مولي  
ود�ئ���رة  �ل��ع��ق��اري  و�لت�سيري 
�سكنا   262 بت�سليم   �لرو��سد 
�مل�ستفيد  على  عموميا  �جتماعيا 
�ملمكنة  �لآجال  �أقرب  يف  منها 
�ل�سكنات  باقي  جتهز  �أن  على 
من  �جلارية  �ل�سنة  نهاية  قبل 
�لدو�ئر  جلان  �إىل  تبليغها  �أجل 
و�لإ������رش�ع ب���اإع���د�د �ل��ق��و�ئ��م 
م�ستحقيها  على  وتوزيعها 
�أك��د  مت�سل  ���س��ي��اق  ويف   .
ت�رشيحه  يف  �مل�����س��وؤول  ذ�ت 
�خلرجة  هام�س  على  لل�سحافة 
�أم�س  �أول  قادته  �لتي  �مليد�نية 
للوقوف  �ل��رو����س��د  د�ئ��رة  �إىل 
ع����ن ك���ث���ب ع���ل���ى خم��ت��ل��ف 
�أم��ر  ن��ه  �أ �لتنموية  �مل�ساريع 
ب�رشورة  ميلة  د�ئ��رة  م�سالح 

عمومي  �سكن   600 ت��وزي��ع 
و�أنه  م�ستحقيها  على  �إيجاري 
ه��ذه  ع��ل��ى  �سخ�سيا  �سيقف 
بعا�سمة  ل���س��ي��م��ا  �لعملية 
توزيع  ت�سهد  مل  �لتي  �لولية 
عمومية  �إي��ج��اري��ة  �سكنات 
.وج��دي��ر   2013 ���س��ن��ة  م��ن��ذ 
�لول  �مل�����س��وؤول  ف��اإن  بالذكر 
بالولية  �لتنفيذي  �جلهاز  عن 
تنموية  م�ساريع  ع��دة  عاين 
وتربقنت  �ل��رو����س��د  ببلديتي 
و  �إجن��از  م�����رشوع  غ��ر�ر   على 
عمومي  م�سكن   410 تهيئة 
�ل��رب��ط  م�����رشوع  و  ي���ج���اري  �إ
�سيدي  مب�ستة  �لطبيعي  بالغاز 
مبلغ  له  ر�سد  و�ل��ذي  زروق 
مليار   40 بحو�يل   يقدر  مايل 
�مل�رشوع  هذ�   ويدخل   ، �سنتيم 
و  �ل�سمان  �سندوق  �إط��ار  يف 

�ملحلية  للجماعات  �لت�سامن 
�أزيد  ت�ستفيد  �أن  �ملزمع  من  �إذ 
باأربعة  تقطن  عائلة   1000 من 
بالتزويد  بالرو��سد  م�ساتي 
�ل��ق��ري��ب  يف  �ل�����س��ب��ك��ة  ب��ه��ذه 
عملية   من  �لنتهاء  بعد  �لعاجل  
مولي  �لوهاب  عبد   . �لتجارب 
هذه  خالل  تفقد  �لبلدية  وبذ�ت 
�سيانة  م�رشوع  �مليد�نية  �خلرجة 
رقم  �لولئي  �لطريق  و�إ�سالح 
ب   ت��ق��در  م�����س��اف��ة  ع��ل��ى   06
توقف  يعرف  و�ل��ذي  كلم   4،2
�نطالق  ب�سبب  �لإ���س��غ��ال  يف 
�لطبيعي  بالغاز  �لربط  م�رشوع 
�لتن�سيق  ب�����رشورة  �أم��ر   ي��ن  �أ
�سونلغاز  م�سالح  من  كل  بني 
�لعمومية  �لإ�سغال  مديرية  و 
يف  �مل�رشوع  هذ�  من  لالنتهاء 

�لآجال. �أقرب 

�ل��زي��ارة  ه���ذه  خ���الل  و  ه���ذ� 
حجر   ميلة  و�يل  و�سع   �أي�سا 
متعددة  عيادة  لجناز  �لأ�سا�س 
و�لتي  �لرو��سد  ببلدية  �خلدمات 
ب�سبب  �إجنازها  يف  تاأخر  عرفت 
�لكهربائي  �لعمود  حتويل  عدم 
�ملتو�جد  �ل��ع��ايل  �ل�سغط  ذو 
�أختريت  �لتي  �لأر�سية  بجانب 
لح��ت�����س��ان ه���ذه �مل��وؤ���س�����س��ة 
مولي  �لوهاب  عبد   . �لطبية 
�لزيارة  هذه  خالل  كذلك  تفقد 
ن�سف  خ���ز�ن  �إجن���از  م�����رشوع 
لل�رشب  �ل�ساحلة  للمياه  مغمور 
ببلدية  مكعب  مرت   500 ب�سعة 
�إجناز  م�رشوع  و  مركز  تربقنت 
�سكان  لتزويد  لل�سخ  حمطة 
باملياه  خلفة  ب��ن  ذر�ع  م�ستة 

لل�رشب.  �ل�ساحلة 
مهناوي بوجمعة 

وايل ميلة ياأمر با�ضتكمال ال�ضكنات االجتماعية وتوزيعها يف اأقرب االآجال 

�أم��ن  عنا�رش  �لأ���س��ب��وع  نهاية  متكنت 
�لعيد  و�سلغوم  م��رو�ن  �سيدي  د�ئرتي 
كمية  وحجز  �سخ�سني  توقيف  من  مبيلة  
وموؤثر�ت  معالج(  )كيف  �ملخدر�ت  من 
�أ�سلحة بي�ساء حمظورة ح�سبما  عقلية، و 
و�أو�سح   . �لولية  �أمن  م�سالح  لدى  علم 
�مل�سدر ذ�ته �أن  تفا�سيل �لق�سية �لأوىل 
تعود �إىل معلومات حت�سل عليها عنا�رش 
�سيدي  د�ئ��رة  باأمن  �لق�سائية  �ل�رشطة 

م�سبوه  ن�ساط  مفادها  مبيلة   م���رو�ن 
و�مل��وؤث��ر�ت  �مل��خ��در�ت  ي��روج  ل�سخ�س 
بتكثيف  ب��وي��و���س��ف،   بحي  �لعقلية 
فيه  �مل�ستبه  هوية  حتديد  مت  �لتحريات 
�لبالغ من �لعمر 35 �سنة م�سبوق ق�سائيا 
، بناء على ذلك و�سع عنا�رش �أمن �لد�ئرة 
بتوقيفه  كللت  وتر�سد  مر�قبة  نقاط 
ملبا�رشة  �لد�ئرة  �أم��ن  مقر  �إىل  و�قتياده 

�لتحقيق. 

لدى  �ملخت�سة  �لنيابة  م��ع  بالتن�سيق 
�مل�ستبه  م�سكن  تفتي�س  مت  ميلة  حمكمة 
�أقر��س  بقايا  على  �ملحققون  عرث  �أين  فيه 
مت  كيتيل(  )ن��وع  من  عقلية  وم��وؤث��ر�ت 
دو�ء  م��ن  �سابقا،قارورتني  ترويجها 
قدر  �مل��خ��در�ت  م��ن  كمية  مهلو�س، 
ومبلغ  للبيع  مهياأة  غر�م   6.7 ب  وزنها 
عائد�ت  من  دج   5000.00 ق��دره  مايل 
متثلت  حمظورة  بي�ساء  �لرتويج،�أ�سلحة 

�إىل  يف خنجر من �حلجم �لكبري بالإ�سافة 
وتقطيع  تهيئة  يف  ي�ستعمل  ورق  قاطع 
�لإج��ر�ء�ت  ��ستكمال  بعد   �مل��خ��در�ت. 
�لنيابة  �أمام  �مل�ستبه فيه  �لقانونية مت تقدمي 
�أمرت  �لتي  ميلة  حمكمة  لدى  �ملخت�سة 

بو�سعه رهن �حلب�س ي�سيف �مل�سدر . 
�أمن  عنا�رش  متكن  ذ�ت��ه  �ل�سياق  يف  و 
��ستغالل  بعد  مبيلة   �لعيد  �سلغوم  د�ئرة 
من  يبلغ  �سخ�س  توقيف  من  معلومات 

عقلية  موؤثر�ت  بحوزته  �سنة   25 �لعمر 
من  دج   7700.00 ق��دره  م��ايل  ومبلغ 
�أمن  مقر  �إيل  حتويله  ليتم  �لبيع،  عائد�ت 

�لتحقيق. ملبا�رشة  �لد�ئرة 
مت  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت  ��ستكمال  بعد   
�ملخت�سة  �لنيابة  �أمام  فيه  �مل�ستبه  تقدمي 
�أمرت  �لتي  �لعيد  �سلغوم  حمكمة  لدى 

بو�سعه رهن �حلب�س. 
                                  بوجمعة مهناوي

حجز موؤثرات عقلية ب�ضيدي مروان و�ضلغوم العيد مبيلة  

للدرك  �لأبحاث  ف�سيلة  �أطاحت   
�أمو�ل  مبختل�س  بالبليدة  �لوطني 
بالبليدة  �جلامعيني  �لطلبة  منحة 
ع��ل��ى م����د�ر ث���الث ���س��ن��و�ت 
�أفاد  ح�سبما  �لأخ��رية،  در��سية 
�لهيئة  هذه  عن  �سادر  بيان  به 

منية. �لأ
�إط��ار  يف  ن��ه  �أ �لبيان  و�أو���س��ح 
�لإجر�مية  �لظو�هر  مكافحة 
وممتلكاتهم،  �ملو�طنني  وحماية 
للدرك  �لأبحاث  ف�سيلة  متكنت 
ل��ق��اء  �إ م��ن  للبليدة  �ل��وط��ن��ي 
من  يبلغ  �سخ�س  على  �لقب�س 
�ختال�س  بتهمة  �سنة   34 �لعمر 

عمومية. �أمو�ل 
 - �لق�سية  حيثيات  وت��ع��ود 
�إىل  �مل�سدر-  ل��ذ�ت  ��ستناد� 
من  عليها  متح�سل  معلومات 
�لأبحاث  ف�سيلة  �أف��ر�د  ط��رف 
بوجود  تفيد  �لوطني  ل��ل��درك 
يقوم  �جلامعة  �إد�رة  موظفي  �أحد 
مبنحة  خا�سة  �أم��و�ل  باختال�س 
طريق  ع��ن  �جلامعيني  �لطلبة 
يف  �حلجز  عملية  يف  �ل��ت��زوي��ر 

�حل�سابات  و�أرقام  �لطلبة  قو�ئم 
يقوم  كما  �جل��اري��ة،  �ل��ربي��دي��ة 
عن  توقفو�  طلبة  �أ�سماء  بحجز 
ملفات  يجددو�  مل  �أو  �لدر��سة 
�لتمدر�س،  منحة  من  �ل�ستفادة 
ودقة  بعناية  �ختيارهم  بعد  وهذ� 
�لربيدي  �حل�ساب  رق��م  وحجز 
ح�ساب  ولي�س  به  �خلا�س  �جلاري 
علمه  بحكم  وهذ�  نف�سه  �لطالب 
تطابق  من  �لتحقق  يتم  ل  باأنه 
��سم  مع  �جل��اري  �حل�ساب  رق��م 
�سخ  عملية  �أثناء  �لطالب  ولقب 

�حل�سابات. يف  �ملنح 
�لعملية  هذه  �أن  �مل�سدر  و�أو�سح 
مد�ر  وعلى  ثالثي  كل  يف  متت 
ث��الث �ل�����س��ن��و�ت �ل��در����س��ي��ة 
و�قتياده  توقفيه  ليتم  �لأخ��رية، 
ملو��سلة  �لف�سيلة  مقر  �إىل 

. لتحقيق �
�أم��ام  فيه  �مل�ستبه  ت��ق��دمي  ومت 
�ملخت�سة  �لق�سائية  �جل��ه��ات 
�لعقابية  باملوؤ�س�سة  �إيد�عه  و 

�مل�سدر. �أ�ساف  بالبليدة، 
ق/�س

االإطاحة مبختل�ش اأموال منحة 
الطلبة اجلامعيني بالبليدة 
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املر�ضى امل�ضابون بالغدة الدرقية بتلم�ضان م�ضتاوؤون

بكاي ع بوتليتا�ش/  ع 
-------------------- 

يف  عنه  يبحثون  �ملر�سى  ظل  و 
تلم�سان  ولية  د�خل  مكان  كل 
عنه  �لبحث  وبلغ  خارجها  و 
�جل��ز�ئ��ر  و  وه���ر�ن  ولي���ة  �إىل 
و  ج��دوى  دون  لكن  �لعا�سمة 
من  تخوفهم  عن  �ملر�سى  عرب 
 " "ليفوتريوك�س  دو�ء  فقد�ن 
يعّو�س  كان  حيث  بال�سيدليات 
بعد  ��سطناعيا  �ل��ه��رم��ون��ات 
�أول  �لدرقية  �لغدة  يف  خمول 
 . خلل  ب�سبب  �ملفرط  ن�ساطها 
دو�ء  من  �ملر�سى  ��ستكى  كما 
�ل��ذي  "ليفوري"�مل�ستن�سخ 
ل�سيما  منهم  �ملئات  ينفع  مل 
نفاذ  بعد  به  ��ستعانو�  �لذين 
جميع  م��ن  �لأ���س��ل��ي  �ل����دو�ء 
�ملر�سى  طالب  و  �ل�سيدليات 
�ل�سكان  و  �ل�سحة  وز�رة  من 
بالتدخل  �مل�ست�سفيات  �إ�سالح  و 
ذكرو�  و  �ملفقود  �ل��دو�ء  لتوفري 
وُعلم   . خطر  يف  �سحتهم  �أن 
�ل��ن��ووي  �ل��ط��ب  م�سلحة  م��ن 
دو�ء  �أن  �جلامعي  بامل�ست�سفى 
مفقود  ك��ان  "ليفوتريوك�س" 
بال�سيدليات  ف��رت�ت  لعدة  و 
لكن  �لأدوي���ة  توزيع  نقاط  و 
هذه  �أن  �إل  توفريه  مت  ما  �رشعان 
�ملرة غاب كليا و يعترب �رشوري 
و  خا�سة  �لدرقية  �لغدة  ملر�سى 
�أ�سبوعيا  ت�ستقبل  �مل�سلحة  �أن 
جديدة  حالة   500 عن  يزيد  ما 
مبعدل  �لدرقية  بالغدة  م�سابة 
و   . �ل�سهر  يف  �إ�سابة   2000
ف��اإن  �ل�سيادلة  بع�س  ح�سب 
بع�س  يقتنيه  ليفتريوك�س  دو�ء 
بجرعات  �حلياة  طيلة  �ملر�سى 
�ملخربية  �لتحاليل  ح�سب  تتغري 
يف  و  �أ�سهر   6 كل  جترى  �لتي 
بالدو�ء  �ملري�س  يلتزم  مل  حالة 
للخطر.لالإ�سارة  معر�س  فانه 
فاإن ثمة �لعديد من �ملر�سى بهذ� 
يف  يعانون  �لولية  باإقليم  �لد�ء 

ينتظرون  ما  عادة  حيث  �سمت 
ما  لأ�سهر  �لفحو�سات  مو�عيد 

للخطر. �سحتهم  يعر�س  قد 
الوايل يقف على حجم 

معاناة �ضكان بع�ش البلديات
�لولية  عن  �لأول  �مل�سوؤول  ز�ر 
�ملقاطعة  �لأي����ام  ه���ذه  خ���الل 
حيث  �سبدو  �جلديدة  �لإد�ري���ة 
�مل�ساريع  من  جملة  على  وقف 
�سبدو،  �ل��ث��الث  �لبلديات  يف 
�أ�سطدم  لكنه  و�لقور  �لعري�سة 
�كتمال  ع��دم  نتيجة  باملعاناة 
�لأمر  تعلق  �سو�ء  �مل�ساريع  جل 
وحتى  �أو�ل�سكن  �ل�سحة  مبجال 
جمال  ففي  �حل�رشية  �لتهيئة 
على  �لو�يل  وقف  مثال  �ل�سحة 
�لقور  بلدية  مر�سى  معاناة 
عن  �لأمور  �أب�سط  غياب  بفعل 
ببلدية  �ملتو�جد  �لعالج  مركز 
�لبناء وت�سقق  �إهرت�ء  �لقور حيث 
جعل  �لذي  �لأم��ر  وهو  �جل��در�ن 
�لقائمني  يدعو  �لأول  �مل�سوؤول 
بالإ�رش�ع  �ل�سحة  �سوؤون  على 
بعدما  �ل��رتم��ي��م  ع��م��ل��ي��ة  يف 
معترب�  ماليا  غالفا  ل��ه  ر�سد 
بلدية  كذلك  ز�ر  �لولية  و�يل 
تعليمات  �أ�سدى  حيث  �لعري�سة 
�لأ�سغال  وت��رية  يف  ل��الإ���رش�ع 
ير�هن  و�لتي  �ل�سناعية  باملنطقة 

ل�سيما يف جمال  �ل�سكان  عليها 
�لولية  و�يل  عاين  كما  �ل�سغل 
بقرية  �لريفي  �ملجمع  م�رشوع 
نتيجة  بذلك  وعد  بعدما  تبودة 
�سهدتها  �ل��ت��ي  �لح��ت��ج��اج��ات 
يف  �ملحاباة  بفعل  موؤخر�  �ملنطقة 
�لريفي  �ل�سكن  توزيع  عملية 
�لزيارة  �أنفا  �ملذكورة  بال�سيغة 
قرية  �إىل  كذلك  �لوفد  ق��ادت 
من  وع���دد  بو�سيف  بلحاجي 
�لتي  �سبدو  د�ئرة  برت�ب  �لقرى 
مقاطعة  م�ساف  �إىل  �أرت��ق��ت 
ويبقى  م��وؤخ��ر�  جديدة  �إد�ري���ة 
م�ساريع  يف  ياأملون  �سكانها 
�ل�سكانية  و�لكثافة  تتما�سى 

 . �جلديدة  للمقاطعة 
وحملة تنظيف وا�ضعة 

النطاق على اأحياء املدينة
تلم�سان  ولية  �سلطات  بادرت 
على  �ملنق�سي  �لأ�سبوع  نهاية 
و��سعة  تنظيف  حملة  �إط��الق 
�ملجمع  م�ستوى  على  للمحيط 
حيث  �لولية  لعا�سمة  �حل�رشي 
عديد  م�ساركة  �حلملة  عرفت 
خمتلف  و  و�لهيئات  �ملوؤ�س�سات 

. �ملدين  �ملجتمع  فعاليات 
�إ�رش�ف  حتت  �ملبادرة  هذه  وتاأتي 
�أعطت  �لولئية و�لتي  �ل�سلطات 
�لهتمام  ب�����رشورة  تعليمات 

وتر�سيخ  �مل��ح��ي��ط،  ب��ن��ظ��اف��ة 
وجه  و�إع��ط��اء  �جل��و�ري  �لعمل 
فيما  و�لأحياء،  لل�سو�رع  لئق 
ب�سكل  �ملبادرة  هذه  �ستتو��سل 
�لأح��ي��اء  خمتلف  ع��رب  دوري 
باإقليم  �ملتو�جدة  �لأخرى  و�ملدن 

�لولية. 
بعني  للت�ضجري  حمالت 

وتنظيف  واأوجليدة  نحالة 
ال�ضنو�ضي  �ضيدي  مقربة 

�لريا�سي  �لنادي  �أم�س  يوم  نظم 
�لنحالة  عني  ود�د  �لقدم  لكرة 
�خل��ريي��ة  رت���اج  جلميعة  ت��اب��ع 
بلدي  مكتب  �لطفولة  حلماية 
ير�أ�سها   و�ل��ت��ي  �لنحالة  ع��ني 
وعبد  �لدين  نور  رحال  �لأخوين 
على  ت�سجري  لعملية  �حلفيظ 
�لنحالة  ع��ني  ق��ري��ة  م�ستوى 
يف  ب��رح��ال  �لأخ��وي��ن  وح�سب 
�لتحرير"  جلريدة   " ت�رشيحهما 
خمتلف  �سملت  �ملبادرة  هذه  فاإن 
غر�ر  على  �لعمومية  �ملوؤ�س�سات 
زيتوين  مدر�سة  �لعالج،   قاعة 
 ، �لوطني  �ل��درك  فرقة  حممد،  
وذلك  �جتماعي  �سكن   50 حي 
�لريا�سي،   �لنادي  �أبناء  مب�ساركة 
مدر�سة،   مدير  �ل�سحة،   عمال 
�سكان  �لوطني،   �لدرك  عنا�رش 

قرية عني �لنحالة .

مغ   50 و  مغ   75 و  100مغ  جرعاته  باختالف  "ليفوتريوك�ش"  لدواء  الدرقية  بالغدة  امل�ضابون  املر�ضى  يفتقد 
مفقود  الدواء  هذا   . الغدة  ا�ضتاأ�ضلوا  الذين  املر�ضى  لفئة  بالن�ضبة  �ضرورية  من  اأكرث  تعترب  التي  و  مغ   25 و 

. �ضهرين  حوايل  منذ  بال�ضيدليات 

ليفوتريوك�ش دواء  غياب  ب�ضبب 

�مليد�نية  ج��ه��وده��ا  �إط���ار  يف 
مل��ح��ارب��ة خم��ت��ل��ف �أ���س��ك��ال 
لرت�سيخ  �مل��روري��ة  �ملخالفات 
ثقافة �حرت�م قانون �ملرور و�حلد 
تو��سل  �مل��روري،  �لعنف  من 
بامل�سلحة  �مل��رور  ف��رق  ق��و�ت 
�لعمومي  ل��الأم��ن  �ل��ولئ��ي��ة 
عمليات  مع�سكر  ولية  باأمن 
مل�ستعملي  �مليد�نية  �ملر�قبة 
تدخالت  �أ�سفرت  �لطريق،حيث 
�سهر  خ��الل  �لعاملة  �ل��ف��رق 
مر�قبة  ع��ن  �ملا�سي  فيفري 
خمتلف  م��ن  م��رك��ب��ة   9433
حترير  عن  �أ�سفرت   ، �لأ�سناف 
على  �سحبت  خمالفة،    1069
�سياقة،  رخ�سة   217 ث��ره��ا  �إ
 161 ت�سجيل  �إىل  �إ���س��اف��ة 
 97 و�سع  مع   ، مرورية  جنحة 
�أما   ، �لبلدي  باملح�رش  مركبة 
�ل��ر�د�ر  بعمليات  يتعلق  فيما 
خالل  عملية   12 تنفيذ  فتم 
عن  �أ�سفرت  �ملن�رشم  �ل�سهر 

متعلقة  خمالفة   171 ت�سجيل  
�لقانونية  �ل�����رشع��ة  ب��ت��ج��اوز 
�ل��ت��ي حت���دده���ا �لإ����س���ار�ت 
خلية  رئي�س  يوؤكد  و  �ملرورية 
�لعامة  �لعالقات  و  �لت�سال 
�جلهود  هذه  باأن  �لولية  باأمن 
تنفذها  �لتي  �لردعية  �مليد�نية 
�إىل  ت�ساف  �ل�رشطة،  ق��و�ت 
�لتح�سي�سي  �لتوعوي  �جلانب 
حلث  �لآخ��ري��ن  �ل�رشكاء  مبعية 
للتحلي  �لطريق  م�ستعملي 
للحد   ، �سليمة  مرورية  بثقافة 
�مل���روري  �لعنف  مظاهر  م��ن 
�لولئية  �مل�سلحة  �سجلت  حيث 
ولية  باأمن  �لعمومي  لالأمن 
م��رور  ح���ادث   42 مع�سكر  
�ملناطق  م�ستوى  على  ج�سماين 
فيفري  �سهر  خ��الل  �حل�رشية 
وف��اة  ع��ن  �أ���س��ف��رت   ،  2020
�سخ�سا   61 �إ�سابة  و  �سخ�سني 

بجروح.  
ن. مز�دة

اأمن مع�ضكر يحرر 1069 خمالفة 
وي�ضحب 271 رخ�ضة �ضياقة 

خالل �ضهر فيفري املا�ضي 

�لبنايجية   فرقة  �سكان  ياأمل 
15كلم  ، ب��و�ر����س��د   ببلدية 
عني  ولي���ة  عا�سمة  ج��ن��وب 
�لو�سعية  حت�سني  يف   ، �لدفلى 
منذ  يع�سونها  �لتي  �مل��زري��ة 
���س��ن��و�ت ط��وي��ل��ة  و�مل��ع��ان��اة 
ت�سب  �ل��ت��ي  ،و  �مل�����س��ت��م��رة 
مبر�فق  �ملطالبة  خانة  يف  كلها 
بربط  مقدمتها  يف  �رشورية 
م��ن��ازل��ه��م  ب�����س��ب��ك��ة ���رشف 
ملعاناتهم  حد  لو�سع  �ل�سحي  
وتد�عيات  �لتعفن  حفر  م��ع 
خ���ط���ورت���ه ع��ل��ى �ل�����س��ح��ة 
�لرو�ئح  عن  ناهيك  �لعمومية 
ف�سال   ، منها  �ملنبعثة  �لكريهة 
ت��خ��وف��ات��ه��م من  ت��ن��ام��ي  ع��ن 
طريق  عن  �ملتنقلة  �لأم��ر����س 
مطلب  �أخ��رى  جهة  من   ، �ملياه 
خالل  من  �ل�رشوب  �ملاء  توفري 
م�رشوع  من  منطقتهم  متكني 
�ل�رشورية  ب��امل��ادة  ت��زوي��ده��م 
مع  معاناتهم  م�سل�سل  لإنهاء 

رحالت �لبحث �لتي يدفع ثمنها 
من  �لأطفال  �لأحيان  معظم  يف 
كميات  جللب  تنقالتهم  خالل 
وطرق  �حلمري  بو��سطة  �ملياه 
يقبل  فيما  �أخ��رى  �لتقليدية  
�سهاريج  �قتناء  على  �آخ��رون 
كما  �ليومية،  حاجياتهم  ل�سد 
�أهمية  ع��ل��ى  �ل�����س��ك��ان   ي��ل��ح 
على  �مل���وؤدي  �لطريق  تهيئة 
�ملرورية  �حلركة  لت�سهيل  حيهم 
�سدد  حني  يف  متاعبهم،  و�إنهاء 
��ستفادتهم  �رشورة  على  هوؤلء 
جمال  يف  �ل��غ��ائ��ب  حقهم  م��ن 
�سبل  م��ن  ومتكينهم  �لتنمية 
�لظروف  ظل  يف  �لكرمي  �لعي�س 
�أملهم  �ل�سعبة،  �ملعي�سية 
�ل�سلطات  �ل��ت��ف��ات��ة  �ل��وح��ي��د 
بان�سغالتهم  للتكفل  �لولئية 
�ل��ظ��روف  م��ن  �ن��ت�����س��ال��ه��م  و 
�لظروف  بغية حت�سني   �لقا�سية  

  . لهم  �لالئقة   �ملعي�سية  
                  خمتار بر�دع  

�ضكان فرقة البنايحة ببورا�ضد
 بعني الدفلى يطلبون بتهيئة �ضاملة

�لر�مية  جمهود�تها  �سياق  يف 
باختالف  �جل��رمي��ة  حم��ارب��ة  �إىل 
فرق  و  م�سالح  قامت  �أ�سكالها، 
لأمن  �لتابعة  �لق�سائية  �ل�رشطة 
ذلك  يف  مبا  �لدفلى،  عني  ولية 
و  �حل�رشي  �لأمن  �لدو�ئر،  �أمن 
�لفرق �ملتنقلة لل�رشطة �لق�سائية 
�إقليم �لولية، خالل  �ملوزعة عرب 

مبعاجلة   ،2020 فيفري  �سهر 
ت��ورط  �إج��ر�م��ي��ة  ق�سية   434
خمتلف  من  �سخ�س   381 فيها 
�إناثا،  و  ذكور�  �لعمرية،  �لفئات 
�ملوؤقت،  �حلب�س   60 منهم  �أودع 
ت�سجيل  مت  �لإط��ار،  هذ�  �سمن 
تتعلق  ق�سية   162 معاجلة  و 
�ملرتكبة  و�جل��ن��ح  ب��اجل��ن��اي��ات 

فيها  ت��ورط  �لأ�سخا�س،  �سد 
منهم   14 �أودع  �سخ�س،   184
معاجلة  �مل��وؤق��ت،  �حلب�س  ره��ن 
باجلنايات  تتعلق  ق�سية   191
باملمتلكات،  �ملا�سة  �جلنح  و 
 84 ومتابعة  ه��وي��ة  حت��دي��د  مت 
�أودع  فيها،  م��ت��ورط  �سخ�س 
باحلب�س   14 ك��ذل��ك  م��ن��ه��م 
 18 ت�سجيل  مت  كما  �مل��وؤق��ت، 
�جلنح  و  باجلنايات  تتعلق  ق�سية 
�لعمومي،  �ل�سيء  �سد  �ملرتكبة 
 05 �سخ�س،   23 فيها  ت��ورط 
�ملوؤقت،  �حلب�س  �أودع���و�  منهم 
طابع  ذ�ت  ق�سية   14 ت�سجيل 
فيها  ت��ورط  مايل  و  �قت�سادي 
�سخ�سني  �أودع  �سخ�س،   14
يف  �ملوؤقت،  �حلب�س  رهن  منهم 
ما�سة  ق�سية   14 معاجلة  مت  حني 

 23 فيها  تورط  �لعامة،  بالآد�ب 
�إيد�عهم  مت  منهم   05 �سخ�س، 
مت  فيما  �مل��وؤق��ت،  �حلب�س  ره��ن 
تتعلق  ق�سايا   08 ت�سجيل 
فيها  تورط  �ملعلوماتية  باجلرمية 
16 �سخ�س،05 منهم مت �إيد�عهم 

رهن �حلب�س �ملوؤقت .
�لإجت��ار  مكافحة  جمال  يف  �أم��ا 
غ���ري �ل�����رشع��ي ب��امل��خ��در�ت 
قامت  فقد  �لعقلية،  و�ملوؤثر�ت 
�ملخت�سة  �ل��ف��رق  و  �مل�سالح 
خاللها  مت  ق�سية،   27 مبعاجلة 
حجز 80،91 غر�م من �ملخدر�ت 
�إىل  معالج،  كيف  ع��ن  ع��ب��ارة 
مهلو�س،  قر�س   1001 جانب 
�أودع  �سخ�س،   36 لأجلها  توبع 

�ملوؤقت. �حلب�س  رهن   15 منهم 
بر�دع خمتار 

 معاجلة 434 ق�ضية اإجراميــة بعيـن الدفـلى 

ببلدية  �م��ال��زة  ق��ري��ة  �ه��ت��زت 
ولي��ة  جنوب  كلم   60 مرين 
جرمية  وقع  على  بلعبا�س  �سيدي 
�سحيتها  ر�ح  �سنعاء  قتل 
،فيما  �لعمر  مقتبل  يف  �ساب 
نقل  خطرية  بجروح  �آخر  �أ�سيب 
�مل�ست�سفى  نحو  ث��ره��ا  �إ على 
ح�ساين  �لقادر  عبد  �جلامعي 
�سجار  بعد  ،وه��ذ�  ببلعبا�س 
�أ�سخا�س   03 بني  وقع  عنيف 
ح�سبما  �سكر  حالة  يف  كانو� 
حتول  ،�أين  م�سادرنا  به  �أفادت 
قتل  جرمية  غلى  مناو�سات  من 
.من"  "ن  �ملدعو  �سحيتها  ر�ح 

�سنة   28 �لعمر  م��ن  �ل��ب��ال��غ 
م�ستوى  على  �أ�سيب  و�ل��ذي 
�أردت��ه  خنجر  بطعنة  �ل�ساق 
على  رم��ي��ه   مت  ،ح��ي��ث  قتيال 
منزله  ق��رب  �لطريق  ق��ارع��ة 
 " يدعى  �آخ��ر  �أ�سيب  ،بينما 
خطرية  بجروح  �سنة   30 ك،ن"  
م�ست�سفى  نحو  �إثرها  على  ُنقل 
ثالثهم  لز�ل  ،فيما  بلعبا�س 
فتحت  وقت  ،يف  فر�ر  حالة  يف 
حتقيقا  �لوطني  �لدرك  م�سالح 
�لق�سية  حيثيات  ملعرفة  معمقا 

. �ملنطقة   هزت  �لتي 
م.رم�ساين

قتيل وجريح يف �ضجار عنيف
 يف اأمالزة ببلعبا�ش
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كورونا يذكر بر�ضلونة بواقعة 
عمرها اأكرث من 100 عام

مان�س�سرت  به  تقدم  الــذي  الطعن  اأ�سبح 
اإىل  الــربميــريلــيــج،  لقب  حــامــل  �سيتي 
اإيقافه  �سد  الريا�سية  التحكيم  حمكمة 
يف  الريح،  مهب  يف  عامني،  ملدة  الأوروبــي 
كورونا  فريو�س  فيه  دخل  الــذي  الوقت 
على اخلط، وهو ما اأربك برنامج املحكمة.
يف  املحكمة  تنظر  اأن  ياأمل  ال�سيتي  وكان 
رمبا  لكنه  املقبل،  ال�سيف  بداية  طعنه 
ــاأت  اأرج اأن  بعد  ذلــك،  يف  متفائال  يكون 
3 جل�سات ا�ستماع، واأمامها النظر  املحكمة 
مايو/اآيار   18 حتى  اأخــرى  ق�سية   16 يف 
فيه  يحدد  مل  الــذي  الوقت  يف  املقبل، 

موعد بعد لنظر ق�سية ال�سماوي.
ـــب الأمـــــني الــعــام  وقــــال مــاتــيــو ري
ببع�س  بالفعل  "نقوم  للمحكمة 
ــد، نــراقــب  ــي ــواع امل الــتــعــديــالت يف 
من  م�ستمرة  ب�سفة  كثب  عن  الو�سع 
اأجل التكيف مع بع�س الظروف 

املتغرية".
ــالــة  ر�ــس يف  ــــاف  ــــس واأ�
الإلكرتوين  بالربيد 
التحقيق  "جل�سات 
الأ�سخا�س  بح�سور 
ب�سرط  تتم  تــزال  ل 
مــوافــقــة الأطــــراف 

على ذلك".
يف  املــ�ــســاركــون  يــتــواجــد  "عندما  وتــابــع 
اخلــطــورة،  عالية  مناطق  يف  اجلل�سات 
اأو  الــفــيــديــو  ا�ــســتــخــدام  عليهم  نــعــر�ــس 

الهواتف اأو التاأجيل اإىل تاريخ لحق".
عــاقــب  ــي،  ــس ــا� امل ــاط  ــب ــس ــر/� ــرباي ف ويف 
باحلرمان  �سيتي  املان  ــي،  الأوروب الحتاد 
يف  الأوروبــيــة  بامل�سابقات  امل�ساركة  من 
مليون   30 تغرميه  مع  املقبلني  املو�سمني 
خطرية  انتهاكات  يف  حتقيق  بعد  يــورو، 

لقواعد اللعب املايل النظيف.

املان  يتمكن  لن  احلكم،  تاأييد  حــال  ويف 
من  املقبلة  الن�سخة  يف  امل�ساركة  من  �سيتي 
للم�سابقة  تاأهل  اإذا  اأوروبــا،  اأبطال  دوري 

القارية الكربى.
يف  املــ�ــســاركــة  مــن  الــفــريــق  �سيحرم  كما 
يف  لالأندية  الأوىل  الأوروبــيــة  البطولة 

مو�سم 2021-2022.
حاليا  تتاأثر  للبطولة  التاأهل  عملية  لكن 
بانت�سار الفريو�س يف ظل توقف مناف�سات 

الدوري الأوروبية الكربى.

اأعـــلـــن لــيــفــربــول 
ـــوم  ر�ــــســــمــــًيــــا، ي
اجلــمــعــة، اإيــقــاف 
ــــا يــتــعــلــق  ــــل م ك
ـــرة  بـــنـــ�ـــســـاط ك
اأجل  اإىل  القدم 

غري م�سمى.

الر�سمي  موقعه  عرب  بيانا  النادي  ون�سر 
الفني  واجلهاز  الأول  "الفريق  فيه:  قال 
ميلوود  مركز  يف  موؤقًتا  ن�ساطهم  �سيعلقون 
اإعالن  بعد  اليوم،  من  اعتباًرا  للتدريبات 
تاأجيل الدوري الإجنليزي حتى الرابع من 

�سهر اأبريل/ ني�سان املقبل".

عقب  اليوم  ح�سلوا  "الالعبون  واأ�ــســاف: 
املران مبا�سرة على برامج تدريبية  نهاية 
يف  العطلة  تلك  خالل  ليتبعوها  منفردة 

منازلهم".
وتابع: "�سيعمل ليفربول مع اجلهاز الطبي 
املوقف  متابعة  على  املخت�سة  واجلــهــات 

احلايل وحتديد موعد العودة للمران".
متت  التي  واحلجوزات  "التذاكر  واأكمل: 
�سوف  املوؤجلة  الــدوري  ملباريات  بالفعل 
املــقــررة،  املواعيد  يف  بها  العمل  ي�ستمر 
الوقت  يف  عنها  الإعــــالن  �سيتم  والــتــي 

املنا�سب".
قادرين  غري  امل�سجعون  كان  "اإذا  ووا�سل: 
�سوف  التي  التواريخ  من  اأي  ح�سور  على 
طرق  عن  الإعــالن  ف�سيتم  تعديلها،  يتم 
ــرتداد الأمــــوال يف الــوقــت الـــذي يتم  ــس ا�
عقب  املباريات  مواعيد  عن  الإعالن  فيه 

التعديل".
واأعلن ليفربول عن تاأجيل مباراة اأ�ساطري 
كان  والتي  بر�سلونة  اأ�ساطري  اأمام  النادي 

مقرًرا لها 28 مار�س/ اأذار يف اآنفيلد.

وجه كري�ستيانو رونالدو، جنم يوفنتو�س 
اإىل  ر�سالة  الربتغال،  ومنتخب  الإيطايل 
كورونا،  فريو�س  تف�سي  ظل  يف  حمبيه، 
ب�سلل  الأوروبية  امل�سابقات  اأ�ساب  الذي 

تام.
ــب رونـــالـــدو عـــرب حــ�ــســابــه على  ــت وك
بفرتة  حاليا  العامل  "مير  "اإن�ستجرام": 
منا  تتطلب  للغاية،  ــة  ــرج وح �سعبة 
من  قـــدر  ــى  ــل اأع عــلــى  نــكــون  اأن  جميعا 

الرعاية والهتمام".
لي�س  الــيــوم  اإلــيــكــم  "اأحتدث  واأ�ـــســـاف: 
ب�سفتي لعب كرة قدم، لكن مبثابة ابن 
الأخرية  بالتطورات  يهتم  واإن�سان  واأب 

التي ت�سيب العامل اأجمع".
منظمة  بتوجيهات  نلتزم  اأن  املهم  "من  وزاد: 
ال�سحة العاملية وتعليمات احلكومات املختلفة 

ب�ساأن كيفية التعامل مع الو�سع احلايل".
وتابع: »حماية حياة الإن�سان يجب اأن تفوق 
ودعمي  تعاطفي  واأبــدي  اأخــرى،  م�سالح  اأي 
التام لكل من فقد عزيزا لديه واأت�سامن مع 
زميلي  مثل  الفريو�س،  هذا  يحاربون  الذين 

دانييلي روجاين«.
اجلهود  كــثــريا  »اأثــمــن  كري�ستيانو:  واأمت 
الذين  واملتخ�س�سني،  لــالأطــبــاء  املــذهــلــة 
اإنقاذ  اأجــل  من  للخطر،  حياتهم  يعر�سون 

اآخرين«.

ــا  ــدوري ــب ــام ــس كــ�ــســف فـــريـــق �
ــن ارتـــفـــاع عــدد  الإيـــطـــايل ع
املــ�ــســابــني بــفــريو�ــس كــورونــا 
لعبني،  خم�سة  اإىل  املُ�ستجد 
كان  غابياديني  مانولو  اأن  علما 
يطاوله  بالفريق  لعــب  اأول 
التوقعات  وُت�سري  الفريو�س. 
احــتــك  غــابــيــاديــنــي  اأن  اإىل 
فــريــق  يف  ـــه  ـــالئ زم بــجــمــيــع 
الطبيعي  من  وكان  �سامبدوريا 
لعبني  اإىل  الفريو�س  انتقال 

اآخرين.
واأ�ــــســــار فــريــق �ــســامــبــدوريــا 
الإيطايل اإىل ت�سجيل 4 حالت 
بكل  الأمـــر  ويتعلق  جــديــدة، 
من املدافع الغامبي عمر كويل، 
ال�سويدي  الو�سط  خط  لعــب 
اأنتونيو  املهاجم  اإيكدال،  األبني 
الو�سط  خط  لعب  غومينا،  ل 
ثور�سبي،  مــورتــن  الرنويجي 
طبيب  اإىل  ــة  ــاف ــس ــالإ� ب ـــذا  ه

الفريق اأميديو بالداري.
يف  �سامبدوريا  فريق  واأو�ــســح 
بيان ر�سمي، "اأن جميع امل�سابني 
جميع  وطبق  جــيــدة،  ب�سحة 
ملنع  فوراً  املطلوبة  ــراءات  الإج
ب�سرعة".  الــفــريو�ــس  تف�سي 
اأنه  اإىل  الإيطايل  النادي  واأكد 
الريا�سية  املــرافــق  كــل  اأغــلــق 
عزل  مت  واأنه  بالنادي  اخلا�سة 
الفنية  والــطــواقــم  الــالعــبــني 
يف  مبا�سرًة  والإدارية  والطبية 
اأن  املحتمل  من  لأنــه  منازلهم 
بالالعبني  احتكوا  قد  يكونوا 

امل�سابني.
كما اأكد فريق �سامبدوريا: "كل 
بالحتاد  جيداً،  �سيكون  �سيء 
عليكم  �ــســيء،  كــل  �سنتجاوز 

فقط البقاء يف املنازل".

إصابة 3 العبين من 
فريق تروا

ــات  ــاب ــس ــع ارتـــفـــاع عـــدد الإ� م
ت�سلم  مل  فرن�سا،  يف  والوفيات 
وخ�سو�سًا  الريا�سية  الأندية 
اأندية كرة القدم من الإ�سابات 
ــروا  ت فــريــق  ــن  ــل اأع اإذ  ــًا،  ــس ــ� اأي
الــفــرنــ�ــســي الـــذي ُيــنــافــ�ــس يف 
اإ�سابة  عــن  الثانية  الــدرجــة 
بفريو�س  لعبيه  مــن  اإثــنــني 
كــورونــا، وجـــاء بــيــان الــنــادي 
الإ�سابات  عن  للك�سف  الر�سمي 
رابطة  اإعــالن  من  �ساعات  بعد 
اإيقاف جميع  الدوري الفرن�سي 

 "2 و"الليغ   "1 "الليغ  مباريات 
انت�سار  من  خوفًا  ر�سمي  ب�سكل 

فريو�س "كورونا".
الفرن�سي  تــروا  فريق  ــار  ــس واأ�
املـُـ�ــســابــني  الــالعــبــني  اأن  اإىل 
ــم: لعــبــان من  بــالــفــريو�ــس ه
من  اأخر  ولعب  الأول  الفريق 
فريق  وكــ�ــســف  الأكـــادميـــيـــة، 
على  الر�سمي  موقعه  عرب  تروا 
الفور  وعــلــى  "مت  الإنــرتنــت: 
منازلهم.  يف  الــالعــبــني  ــزل  ع
اأي�سًا  بكامله  النادي  ويخ�سع 

لالإ�سراف الطبي".
الفريق  يك�سف  مل  ــت  وق ويف 
الالعبني  هوية  عن  الفرن�سي 
امل�سابني، اإل اأن و�سائل الإعالم 
من  اأن  اإىل  اأ�ــســارت  الفرن�سية 
الكوري  املهاجم  امل�سابني  بني 
جــون،  هــيــون  �ــســوك  اجلنوبي 
خمططا  يكن  مل  ــدوره  ب ــذي  ال
وفقًا  املباراة  يف  ُي�سارك  اأن  له 
مل  ــه  لأن باتل  لــوران  للمدرب 
جيدة  �سحية  حــالــة  يف  يكن 
�سعوره  ب�سبب  لعناية  ويحتاج 

ال�سيئ.

ديباال ينفي إصابته

يوفنتو�س  فريق  مهاجم  نفى 
ـــو ديـــبـــال،  ــــايل، بـــاول ــــط الإي
كورونا  فريو�س  بوباء  اإ�سابته 
يخ�سع  اأنــه  ــداً  ــوؤك م امل�ستجد، 
حاليا لعزل ذاتي، وذلك تعليقًا 
و�سائل  بع�س  ذكــرتــه  مــا  على 
ال�ستباه  حول  املحلية  الإعالم 
التي  الفحو�سات  اإيجابية  يف 
ــر املــهــاجــم  ــا. ونــ�ــس ــه خــ�ــســع ل
الإيطايل عرب ح�سابه الر�سمي 
فيها  قال  تغريدة  "تويرت"  يف 

اأوؤكد  اأن  اأريد  باجلميع،  "اأهاًل 
حالة  ويف  جيدة  بحالة  انني 
اجلميع  ــكــر  اأ�ــس ــــي.  ذات ـــزل  ع
تكونوا  اأن  واآمــل  ر�سائلكم  على 
بخري. اأطالب بعدم ن�سر اأخبار 

ُمزيفة".
العــالم  و�سائل  بع�س  وكانت 
اإ�سابة  عن  حتدثت  الإيطالية 
واأن  ديبال  باولو  الأرجنتيني 
زميله  من  اإليه  انتقلت  العدوى 
ــاين،  روج دانييلي  الفريق  يف 
الذي ثبتت اإ�سابته بالفريو�س 
املــعــروف بــكــورونــا ووفــقــًا ملا 
العجوز"  "ال�سيدة  نـــادي  اأكـــد 
ذاتي  لعزل  يخ�سع  ديبال  فاإن 
�سواء من  121 �سخ�سًا  مثله مثل 
اأو  الفني  اجلــهــاز  اأو  الالعبني 
"يويف"،  يف  الإداري  اأو  الطبي 

كانوا على ات�سال بروجاين.

ال إصابات في صفوف 
تورونتو رابتورز

رابتورز  تورونتو  فريق  تلقى 
ال�سلة  كــرة  دوري  يف  املناف�س 
اأنباء  للمحرتفني  ــي  ــريك الأم
بامل�ستوى  يتعلق  فيما  طيبة 
اأ�سار  حيُث  للفريق،  ال�سحي 
اأي  اإ�سابة  عــدم  اإىل  التقرير 
وكان  كورونا.  بفريو�س  لعب 
مباراة  خا�س  تورونتو  فريق 
يوتا  مناف�سه  �سد  اأر�سه  على 
جاز الذي اأعلن بعد ذلك اإ�سابة 
رودي  هما  �سفوفه  يف  لعبني 

غوبريت ودونوفان ميت�سيل.
لعبيه،  �سالمة  على  وحر�سًا 
رابتورز  تورونتو  فريق  قــرر 
ــس اخلــا�ــس  ــ� ــح ــف اإجـــــــراء ال
الذين  لعبيه  جلميع  بكورونا 

�سافروا اإىل املباراة.
بيان  يف  تورونتو  فريق  واأ�سار 
�سافروا  الذين  "جميع  ر�سمي: 
للفح�س  خ�سعوا  والذين  معنا 
تــورونــتــو  الأربــــعــــاء يف  ـــوم  ي
اجلميع  وحاليًا  نتائجهم  تلقوا 
توجد  بينما  �سلبية  نتائجه 
واحد  ل�سخ�س  معلقة  نتيجة 

اإ�سايف". 

أعراض كورونا بفريق 
فالمينغو

فالمنغو،  فريق  لعبو  خ�سع 
ــل الـــــــدوري الـــربازيـــلـــي  ــط ب
"كوبا  وبــطــولــة  ــدم  ــق ال لــكــرة 
لفحو�سات  ليربتادوري�س"، 
كــان  اإذا  عــمــا  للك�سف  طبية 
بــفــريو�ــس  مــ�ــســابــًا  مــنــهــم  اأي 
ظهرت  بعدما  امل�ستجد،  كورونا 
بع�س  على  ــا  ــورون ك اأعــرا�ــس 
من  م�سادر  ــدت  واأك الأع�ساء. 
اأن  جـــانـــريو  دي  ـــو  ري ــق  ــري ف
اأي�سًا  اأجــرت  الطبية  الأجهزة 
لأع�ساء  اإكلينيكية  فحو�سات 
املــدرب  بقيادة  الفنية  جلنته 
جي�سو�س،  جورجي  الربتغايل 
ق�سم  موظفي  جميع  وكــذلــك 

كرة القدم.
يف  �سعبية  الأكرث  النادي  وقرر 
احلالة  من  التحقق  الــربازيــل 
واملدربني،  لالعبني  ال�سحية 
الإ�سابة  اأعرا�س  ظهرت  بعدما 
رئي�سه،  نائب  على  بالفريو�س 
ماتو�س  دي  غوميز  ماوري�سيو 
الت�سويق،  ق�سم  يف  وموظفة 
وينتظر كالهما حاليا النتيجة 
النهائية لفحو�سات الفريو�س.

كورونا يربك ح�ضابات مان�ض�ضرت �ضيتي

ليفربول يعلن تعليق ن�ضاط كرة القدم

اقرتاح جديد يب�سر با�ستكمال "الت�سامبيونزليج"
ك�سف تقرير �سحفي بريطاين، ام�س ال�سبت، عن اقرتاح جديد قد يعيد احلياة ملناف�سات دوري اأبطال اأوروبا يف املو�سم احلايل.

وكان الحتاد الأوروبي، قد قرر اأم�س اجلمعة، تاأجيل جميع مبارياته خالل الأ�سبوع املقبل، يف م�سابقات دوري الأبطال والدوري 
الأوروبي ودوري اأبطال اأوروبا لل�سباب، ب�سبب النت�سار ال�سريع لفريو�س كورونا.

النهائي من مباراة واحدة  الأبطال عن طريق لعب ربع ون�سف  با�ستكمال دوري  "مريور"، فاإن هناك اقرتاًحا  ووفًقا ل�سحيفة 
على ملعب حمايد.

واأ�سارت اإىل اأن الأمر �سيتم درا�سته خالل اجتماع الحتاد الأوروبي، الثالثاء املقبل، لو�سع بع�س التعديالت 
على البطولة القارية.

احلل  هو  واحدة،  مباراة  من  املقبلة  الأدوار  اإقامة  باأن  اليويفا  داخل  التاأييد  زيادة  اإىل  ال�سحيفة  ونوهت 
الواقعي الوحيد ل�ستكمال دوري الأبطال.

كري�ضتيانو رونالدو يوجه ر�ضالة بعد تف�ضي كورونا

كورونا يوا�ضل �ضرب الريا�ضة.. اإ�ضابات جديدة 
بفرن�ضا واإيطاليا والربازيل

مدرب ار�ضنال اأرتيتا يبعث بر�ضالة للجماهري بعد اإ�ضابته بكورونا
موقع  على  الر�سمية  �سفحته  عرب  ر�سالة  الإنكليزي،  اأر�سنال  لفريق  الفني  املدير  اأرتيتا  ميكيل  وجه 

التوا�سل الجتماعي "تويرت"، بعد تاأكيد اإ�سابته بفريو�س كورونا امل�ستجد.
واأكد الدويل الإ�سباين ال�سابق اأنه ي�سعر بتح�سن، بعد اأقل من 24 �ساعة، على اإعالن اإ�سابته، وقال: "�سكراً 
على كالمكم ودعمكم، اأ�سعر باأين اأف�سل، كلنا نواجه حتديًا كبرياً وغري م�سبوق، �سحة اجلميع هي كل 
ما يهم الآن، ليحِم بع�سنا البع�س باتباع الإر�سادات، و�سنعرب اإىل ذلك معًا. لتخاذ القرارات ال�سحيحة".

وكانت رابطة الدوري الإنكليزي املمتاز قد قررت تعليق املباريات حتى الرابع من اإبريل/ني�سان املقبل 
على الأقل، مبا�سرة بعد اإعالن اإ�سابة املدرب الإ�سباين بفريو�س كورونا.

وياأتي هذا، يف الوقت الذي اأعلن فيه رئي�س الحتاد الإنكليزي لكرة القدم كريغ كالرك، وجود احتمال 
بعدم ا�ستكمال م�سابقة الدوري لهذا املو�سم ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا، وذلك بعد الجتماع الطارئ 

لالحتاد الذي نتج منه جتميد الن�ساط الكروي يف اإنكلرتا حتى الـ4 من اإبريل/ني�سان املقبل.

عام  يف  بر�سلونة  نــادي  ا�سطر 
مــبــاراة  لــتــاأجــيــل   1918

وديـــة لــه يف مــدريــد، 
الإنــفــلــونــزا  ب�سبب 

بينما  الإ�سبانية، 
ـــان ثــمــانــيــة من  ك
ــــه غــري  ــــي ــــب لع
ب�سبب  قـــادريـــن 

ـــــــس عـــلـــى  ـــــــر� امل
ـــة اأمـــــام  ـــارك ـــس ـــ� امل

اأ�سبح  الـــذي  الفريق 
لحقا ريال مدريد.

يف  )�سبورت(  �سحيفة  وذكرت 
النادي  رئي�س  اأن  ال�سبت  اليوم  ال�سادرة  ن�سختها 
تاأجيل  طلب  جــامــرب،  هان�س  وقتها،  الكتالوين 
ما  الفريق،  لعبي  ن�سف  اإ�سابة  ب�سبب  املــبــاراة 
عامل  يعي�سه  ــذي  ال الو�سع  ال�سيء  بع�س  ي�سبه 
وباء  انت�سار  مع  الآن  ــرى  اأخ ــالت  وجم الريا�سة 

فريو�س كورونا امل�ستجد.
التاأجيل  ــذا  ه على  حينها  مــدريــد  ــادي  ن ووافـــق 
اإنفلونزا  بـ"جائحة  لحقا  عرف  ما  انت�سار  ب�سبب 
1918" اأو "الإنفلونزا الإ�سبانية" بني اأفراد الكتيبة 
ودية  مباراة  الفريقان  خا�س  بعدما  الكتالونية، 
التي لقت وقتها بع�س الهتمام  املواجهة  �سابقة، 
بـ"الكال�سيكو"  عــام  مبائة  بعدها  عرفت  ولكنها 

واأ�سبحت اأهم مباراة كرة قدم يف العامل.
تعليق  اجلمعة  الإ�سباين  بر�سلونة  نــادي  واأعلن 
تف�سي  ب�سبب  طبية،  تو�سيات  على  بناء  ن�ساطه 
كورونا  فريو�س  عن  الناجم  "كوفيد19-"  مر�س 

امل�ستجد.
دوري  مناف�سات  تعليق  قــرار  عقب  ــك  ذل وجــاء 

الدرجة الأوىل والثانية لنف�س ال�سبب.

خطر كورونا يهدد م�ضوؤويل 
ريال مدريد وبر�ضلونة

اأكد تقرير �سحفي اإ�سباين، ام�س ال�سبت، اأن خطر 
م�سوؤويل  يهدد  بات  كورونا،  بفريو�س  الإ�سابة 

ريال مدريد وبر�سلونة.
ووفًقا ل�سحيفة "ماركا" الإ�سبانية، فاإن ماوري�سيو 
اأ�سيب  فالمنجو،  رئي�س  نائب  ماتو�س  دي  جوميز 

بفريو�س كورونا.
هذا  اإ�سبانيا  يف  تواجد  ماتو�س  دي  اإىل  واأ�ــســارت 
ال�سهر، وعقد اجتماعات مع م�سوؤويل ريال مدريد 
نقل  يكون  اأن  املحتمل  من  وبالتايل  وبر�سلونة، 

الفريو�س اإىل اأحدهم.
برييز  فلورنتينو  التقى  ماتو�س  دي  اأن  واأو�سحت 
املدير  �سان�سيز  اآنخيل  وخو�سيه  املريجني،  رئي�س 
التعاقدات  م�سوؤول  كالفات  وجــوين  الريا�سي، 

الدولية، خالل زيارة متحف ريال مدريد.
اإيريك  ا  اأي�سً التقى  ماتو�س  دي  اإن  ماركا  وقالت 
وجوردي  كاربو  وفرانك  بالنيز  ورامــون  اأبيدال 

مورا، من الإدارة الريا�سية لرب�سلونة.

اإني�ضتا يبعث ر�ضالة ب�ضاأن كورونا:

 "تنتابني الق�ضعريرة"
بعث الإ�سباين اأندري�س اإني�ستا، لعب في�سيل 
يف  بلده،  لأهل  دعم  بر�سالة  الياباين  كوبي 
اإ�سبانيا،  تعي�سها  التي  ال�سحية  الأزمــة  ظل 

ب�سبب انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد.
ــزام  ــت ــالل ــو، ب ــدي ــي اإنــيــ�ــســتــا يف ف وطـــالـــب 
بالتو�سيات الطبية ملكافحة هذا املر�س الذي 

بات يوؤثر ب�سكل كبري على اأوروبا.
دعــم  بــر�ــســالــة  الــبــعــث  "اأريد  ــــال:  وق

هذا  ظــل  يف  وتــوعــيــة،  وت�سجيع 
الــذي  واملعقد  اخلطري  الو�سع 

وهذه  الأ�سابيع  هــذه  نعي�سه 
ال�سهور".

انتباها  "اأعريوا  ـــاف:  ـــس واأ�
ــــراءات  لــلــربوتــوكــولت والإج

التي  والتو�سيات  الــوقــائــيــة 
يقولها املتخ�س�سون، والتي 

ــا ونــ�ــســاهــدهــا.  ــراأه ــق ن
الأكرث  نكون  اأن  يجب 
يف  العامل  يف  ت�سامنا 

هذه اللحظات".
اأهمية  اإني�ستا  واأبــرز 
كمجموعة،  التفكري 
اأن  "يجب  مـــوؤكـــدا: 

ـــون مــتــمــا�ــســكــني  ـــك ن
نقوم  ما  مع  ومت�سقني 

من  اأنف�سنا  ومـــع  بـــه، 
حولنا.  من  جميع  اأجــل 

اجتماعية  م�سكلة  هــذه 
مت�سنا جميًعا".

الإ�سباين  الــدويل  واأو�سح 
ــابــق، اأنــــه يــتــابــع ما  الــ�ــس
عن  اإ�ــســبــانــيــا  يف  ــدث  ــح ي
تعلمون  "كما  وقــال:  بعد، 
املدار�س  اليابان.  يف  نحن 
مغلقة منذ اأ�سابيع، ونخرج 
حمدود..  ب�سكل  لل�سوارع 
يبدو اأن الو�سع بداأ ي�ستقر 
كافة  اتباع  نوا�سل  لكننا 

الإجراءات الوقائية".
لكم  اأقـــول  اأن  "اأود  وزاد: 
ما  كل  قرب  عن  نتابع  اأننا 

اأ�سرنا  اإ�سبانيا.  يف  يحدث 
هناك...نتابع  وا�سدقاوؤنا 

ما يحدث حلظة بلحظة".

ملعاجلي  بر�سالة  وتوجه 
"اأبعث  قــائــال:  ــس،  ــر� امل
ــل  ــم وك ــدع ــال ــم ب ــك ــي اإل
ــة  ــاف ك اإىل  الـــ�ـــســـكـــر، 
الأطـــبـــاء واملــمــر�ــســني 
واملــمــر�ــســات وكــــل من 

ــواء  ــت يــعــمــلــون عــلــى اح
املر�س".

"تنتابي  ــــــم:  ــــــت وخ
الق�سعريرة حني ا�ساهد كل 
والتعليقات.  ال�سور  هــذه 

قلبي معكم جميعا".

كيف يق�ضي العبو اإ�ضبانيا
 "عطلة" كورونا ؟

�ضديقة روغاين تك�ضف تفا�ضيل 
حادثة اإ�ضابته بكورونا

لدعوة  منازلكم"  يف  "ابقوا  �سعار  اإ�سبانيا  حكومة  رفعت 
املواطنني اإىل عدم اخلروج من املنازل على اأمل تقليل حالت 
الإ�سابة بفريو�س كورونا، وان�سم لعبو الدوري الإ�سباين اإىل 

احلملة عرب مبادرات لت�سلية اجلماهري يف املنازل.
واقرتح بورخا اإغلي�سيا�س مهاجم فريق ريال بيتي�س، بهدف 
الرتفيه عن املواطنني املحتجزين يف منازلهم، اأن ي�ساركوه يف 
اإليه  ين�سم  اأن  املتوقع  ومن  الإنرتنت،  عرب  اإلكرتونية  األعاب 

عدد من جنوم "الليغا".
دورة  �سينظم  اإنـــه  تــويــرت  يف  ح�سابه  عــرب  بــورخــا  وقـــال 
)فورتنايت(  لعبة  يف  امل�سجعني  مع  للتناف�س  اإلكرتونية 
للت�سلية يف وقت الفراغ الطويل بعد توقف الدوري الإ�سباين.
و�سمًا  ون�سر  للحملة،  "الليغا"  مت�سدر  بر�سلونة  فريق  وان�سم 
على  ح�ساباته  عرب  اللغات  بجميع  املنزل"  يف  "�ساأبقى  خا�سًا 
اأن�سطة النادي وتدريبات الفريق  اإلغاء  الإنرتنت، وذلك بعد 

الأول.

مدافع  معركة  عن  تفا�سيل  روغاين  دانييل  �سديقة  قدمت 
فريق يوفنتو�س الإيطايل �سد فريو�س كورونا، حيث يوا�سل 
لها  خ�سع  التي  الفح�س  حالة  ت�سخي�سه  بعد  الذاتي  عزله 

بالإيجابية.
)كوريريي  ل�سحيفة  ت�سريحات  يف  بري�سيكو  مي�سيال  واأكدت 
خفيفة،  حمى  دانييل  �سجل  اأيــام،  اأربعة  "قبل  �سريا(:  ديال 
اليوم التايل  37، طلب الفح�س، ويف  وكان عند درجة حرارة 
كان الختبار اإيجابيًا، لكنه مل يعاِن من احلمى، ومل يكن لديه 
اأدنى  لدينا  لي�س  ذلك.  نتوقع  مل  لذا  اآخر،  �سيء  اأي  اأو  �سعال 

فكرة عن كيفية حدوث العدوى".
ب�سعور  قرر  احلمى،  فيها  راأى  التي  اللحظة  "منذ  وتابعت: 
والفريق  حلمايتي  عزلة  يف  يبقى  اأن  بامل�سوؤولية،  كبري 
ما  غالبًا  معهم.  يتوا�سل  اأن  املمكن  من  كان  الذين  والأ�سخا�س 
اإنه  التام.  بالهدوء  اأ�سعر  الفيديو،  عرب  به  ونت�سل  نتحدث 
ب�سحة جيدة.   زمالوؤه الآخرون، الذين لي�ست لديهم اأعرا�س 
والذين مل يجروا الفح�س، اختاروا اأن يكونوا يف مقر النادي، 

لتجنب الت�سال بعوائلهم".
وفقًا  اأي�سًا  نف�سها  عزلت  اأنها  روغـــاين،  �سديقة  وك�سفت 

كنت  "لقد  واأ�ـــســـافـــت:  ــة،  ــي ــوم ــك احل اأنــــــــــــا لــلــتــدابــري 
على  اأ�سبوع،  ملدة  طوعية  عزلة  يف  ودانييل 

للغاية،  جيدة  حالة  يف  كنا  اأننا  من  الرغم 
ومل نخرج اإل لحتياجات عمله اأو لالأمور 

ال�سرورية".
بيان  يف  اأكــد  قد  يوفنتو�س  نــادي  وكــان 

مــ�ــســاب  ـــــاين  روغ لعــبــه  اأن  ــي،  ــم ــس ر�
من  وجيزة  فرتة  بعد  كورونا،  بفايرو�س 

الإيطايل  الدوري  مو�سم  تاأجيل 
ب�سبب تف�سي املر�س.

ووجـــه الــالعــب الــبــالــغ من 
اإىل  ر�سالة  عامًا   25 العمر 

اأنـــ�ـــســـاره عـــرب و�ــســائــل 
الجتماعي  التوا�سل 

ـــاوف  ـــخ ــة امل ــدئ ــه ــت ل
قائاًل:  �سحته،  ب�ساأن 
الأخبار،  "�ستقراأون 
ولهذا ال�سبب اأريد اأن 
اأطمئن جميع اأولئك 

الــــذيــــن يــقــلــقــون 
بخري،  اأنـــا  عــلــي، 
على  اجلميع  اأحّث 

لأن  ــذر،  احل هــــــذا توخي 
الفريو�س ل مييز اأحداً".
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
والية غرداية 

مديرية التنظيم وال�ضوؤون العامة
العام التنظيم  م�ضلحة 

مكتب اجلمعيات و االنتخابات
الرقم : 656/ م.ج.ا/م.ت.ع/2020

اإ�ضهار خا�ش بتا�ضي�ش جمعية  و�ضل 
امل�ضماة : جمعية اأولياء اأطفال املركز النف�ضي البيداغوجي - املنيعة- املودعة بتاريـخ: 2019-12-01  رئي�ش اجلمعية: عبد احلميد هامل ،  املولود 

1978  الكائــن مقــرها:  باملركز النف�ضي البيداغوجي - بلدية املنيعة. بتاريخ:خالل 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية ورقلة

المقاطعة اإلدارية تقرت
دائرة المقارين
بلدية المقارين

رقم التعريف الجبائى:17 50584 3019 0984

إعالن عن المنح المؤقت للصفقة
       

           طبقا للمادة 65 فقرة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

المعلن عنه بجريدة   2019/10  : دنيا رقم  إشتراط قدرت  المفتوح مع  الوطني  العروض  لطلب  وتبعا 
Horizons بتاريخ 2020/01/27 وجريدة التحرير بتاريخ 2020/01/30 و المتعلق بمشروع:

. تعبيد شوارع حي االجتماعي التطوري بالمقارين ) الشطر األول(
. بناء على محضر لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض )حصة فتح األظرفة( المؤرخ في 2020/02/10 .

- بناء على محضر لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض )حصة تقييم العروض( المؤرخ في 2020/02/18 .
فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المقارين يعلن لكافة المتعهدين في طلب العروض الوطني المفتوح

مع إشتراط قدرات دنيا عن المنح المؤقت للصفقة إلى المقاول المبين في الجدول التالي :

اسم المقاولالمشروع
المقر 

المبلغ )دج(االجتماعي
مدة

االنجاز
النقطة 

المحصل 
عليها

المالحظة

 تعبيد 
شوارع حي 
االجتماعي 
التطوري 
بالمقارين
 ) الشطر 

األول(

شركة الحاج علي
ألشغال الري والطرقات

ذ.م.م
التعريف الجبائي :

000630012382518

حي النخيل
رقم 01 
تقرت 

25.161.124.00
دج

120
يوم

95
ن

اقل 
عرض

         طبقا للمادة 82 من المرسوم المشار إليه أعاله فإنه يمكن للمتعهدين المحتجين على هذا اإلختيار 
في إطار طلب العروض الوطني المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا ، تقديم طعن لدى لجنة البلدية للصفقات 
العمومية في أجل أقصاه عشرة )10( أيام إبتداء من تاريخ نشر اإلعالن عن المنح المؤقت للصفقة ، وفي 
حالة تزامن اليوم العاشر مع يوم راحة قانونية فإن مدة تقديم الطعون تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي ، كما 
يمكن لهم اإلتصال ببلدية المقارين لإلطالع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم في أجل أقصاه ثالثة )03( 

أيام إبتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن .

  ANEP Nْ 2030000416      التحرير 2020/03/15 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية تمنراست

دائرة تين زواتين
بلدية أتين زواتين

الرقم الجبائي : 098511079022917

إعالن عن المنح المؤقت لطلب العروض المفتوح رقم: 17 /2019
عنوان العملية : إعادة العتبار للمركب الرياضي الجواري بتين زواتين 

             طبقا لنص المادة 65 الفقرة 02 من المرسوم رئاسي رقم 15 - 247 مؤرخ في 2 ذي 
الحجة عام 1436 الموافق لـ 16 سبتمبر سنة 2015 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 

المرفق العام .
يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تين زواتين للمشاركين في طلب العروض المعلن عنه ، 

أنه بعد تحليل وتقييم العروض تم المنح المؤقت المشروع حسب الجدول أدناه :

إسم المقاولة أو المؤسسة
أجال التنفيذعنوان العمليةورقمها الجبائي

نقطة العرض
التقني

مبلغ العرض
بكل الرسوم

زرهوني عبد هللا
مؤسسة االشغال العمومية 

الكبرى والكهرباء
 7007110890066337

إعادة العتبار 
للمركب 
الرياضي 

الجواري بتين 
زواتين

خمسة 05 
اشهر

 55
نقطة

 29.168.661.20
دج

بكل الرسوم

المالحظة : عمال بأحكام المادة 82 من المرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 
1436 الموافق ل 16 سبتمبر سنة 2015 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 
النتائج  على  اإلطالع  أجل  من  التقنية،  المصلحة  إلى  التقرب  اآلخرون  للمتعهدون  يمكن   ، العام 
اليوم األول  إبتداء من  أيام  التقنية والمالية في أجل أقصاه ثالثة )03(  لتقييم عروضهم  المفصلة 

لنشر هذا اإلعالن. 
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علوم و تكنولوجيا

موؤ�س�سها  اأن  مايكرو�سوفت  �سركة  اأعلنت 
بيل غيت�س غادر جمل�س اإدارتها اعتبارا من 
جمل�س  يف  من�سبه  عن  تنحى  كما  اجلمعة، 

بريك�ساير هاثاواي.
لينكد  موقع  عرب  ح�سابه  يف  غيت�س  وقال 
"لقد اتخذت قرار التنحي عن كل املجال�س 
-مايكرو�سوفت  فيها  اأعمل  التي  العامة 
مزيد  لتخ�سي�س  هــاثــواي-  وبريك�ساير 
مــن الــوقــت لــالأولــويــات اخلــرييــة، مبــا يف 
والتعليم،  والتنمية  العاملية  ال�سحة  ذلك 
تغري  معاجلة  يف  املــتــزايــدة  وم�ساركتي 

املناخ".
بريك�ساير  �سركات  يف  القيادة  "اإن  واأ�ساف 

ومايكرو�سوفت اأقوى من اأي وقت م�سى، لذا 
فقد حان الوقت لتخاذ هذه اخلطوة".

ــاإن  ف ملــايــكــرو�ــســوفــت،  "بالن�سبة  ــع  ــاب وت
يعني  ل  الإدارة  جمــلــ�ــس  عــن  الــتــنــحــي 
�ستظل  ال�سركة؛  عن  البتعاد  حــال  ــاأي  ب
عمل  من  مهما  جــزءا  دائما  مايكرو�سوفت 
�ساتيا  مع  النخراط  يف  و�ساأ�ستمر  حياتي، 
احلايل  التنفيذي  الرئي�س  ناديال  )�ساتيا 
ملايكرو�سوفت( والقيادة التقنية للم�ساعدة 
يف ت�سكيل الروؤية وحتقيق اأهداف ال�سركة 
اأ�سعر بتفاوؤل اأكرب من اأي وقت  الطموحة. 
ال�سركة،  حترزه  الذي  التقدم  ب�ساأن  م�سى 

وكيف ميكنها ال�ستمرار يف اإفادة العامل".

�ــســركــة  ــيــ�ــس  تــاأ�ــس ـــارك غــيــتــ�ــس يف  ـــس و�
مايكرو�سوفت عام 1975 مع بول األني الذي 
التنفيذي  الرئي�س  وكان   ،2018 عام  تويف 
باملر  �ستيف  توىل  عندما   2000 عام  حتى 

املن�سب.
يف  الإدارة  ملجل�س  مديرا  غيت�س  وا�ستمر 
بداأ  لكنه   ،2014 عام  حتى  مايكرو�سوفت 
بيل  ملوؤ�س�سة  وقــتــه  مــن  املــزيــد  تكري�س 

وميليندا غيت�س منذ عام 2008.
امل�ساهمني  كــبــار  ــني  ب ــن  م غيت�س  ويــعــد 
فاكت  موقع  فبح�سب  مايكرو�سوفت،  يف 
اأ�سهم  من   1.36% ميتلك   ،)FactSet( �سيت 
بنحو  حاليا  قيمتها  تقدر  التي  ال�سركة، 

دولر. تريليون   1.21
ل�سركة  احلــايل  التنفيذي  الرئي�س  وقــال 
�سرفا  كان  "لقد  ناديال  �ساتيا  مايكرو�سوفت 
واأتعلم  بيل  مع  اأعمل  اأن  هائلني  وامتيازا 

منه على مر ال�سنني".
باإميان  �سركتنا  بيل  "اأ�س�س  ناديال  واأ�ساف 
حلل  و�سغف  الربجميات  دمقرطة  قوة  يف 
املجتمع.  يف  ــا  ــاح اإحل ـــرث  الأك التحديات 
وروؤيــتــه،  بيل  قيادة  من  املجل�س  ا�ستفاد 
من  ال�ستفادة  يف  مايكرو�سوفت  و�ست�ستمر 
�سغف بيل التقني امل�ستمر ون�سائحه لدفع 
ممنت  اأنا  ــام.  الأم اإىل  وخدماتنا  منتجاتنا 
العمل  موا�سلة  اإىل  واأتطلع  بيل،  ل�سداقة 
كل  متكني  يف  مهمتنا  لتحقيق  جانبه  اإىل 
من  الكوكب  هذا  على  منظمة  وكل  �سخ�س 

حتقيق املزيد ".

"ياندك�س"  الرو�سي  البحث  عمالق  وّجــه 
عدم  فيه  اقـــرتح  موظفيه،  اإىل  خطابًا 
احل�سور اإىل املكتب اإل يف حالت ال�سرورة، 
للوقاية  منازلهم  من  العمل  اإىل  والتحول 
وفق  اجلديد،  كورونا  فريو�س  انت�سار  من 
يوم  كا" الرو�سية  بي  "اإر  �سحيفة  اأوردت  ما 

اجلمعة.
جميع  "نو�سي  ــاب:  ــط اخل ن�س  يف  وجـــاء 
العمل  ي�ستطيعون  الذين  املكاتب  موظفي 

يوم  من  اعتباراً  املنزل  من  بالعمل  بعد  عن 
مفتوحة،  املكاتب  �ستظل  املقبل.  الثنني 
حالت  يف  اإل  احل�سور  بعدم  نن�سح  ولكن 

ال�سرورة".
�سركة  ـــت  ـــس اأو� ــــك،  ذل اإىل  ــة  ــاف ــس ــالإ� ب
العمل  ميكنهم  ل  الذين  اأولئك  "ياندك�س" 
النقل  و�سائل  ا�ستخدام  بعدم  املنزل  من 
الـــذروة، واعـــدة ب�سرف  ـــات  اأوق الــعــام يف 
وتطبيق  الأجرة،  �سيارات  ا�ستدعاء  قيمة 

ال�سيارات  لتقا�سم  درايف"  "ياندك�س. 
للذهاب من واإىل العمل.

فريو�س  مع  "الو�سع  اأن  ال�سركة  واأو�سحت 
كبري،  حــد  اإىل  غام�سًا  يـــزال  ل  ــا  ــورون ك
�سرورة  موعد  حول  اإجماع  هناك  ولي�س 
انتقال املوؤ�س�سات اإىل نظام العمل عن بعد"، 
املجتمعني  عدد  قّل  "كلما  اأنه  اإىل  وخل�ست 

يف مكان واحد كان اأف�سل".
وتقرر مبدئيًا تطبيق نظام العمل عن بعد 
الثالثاء  يوم  يجرى  اأن  على  اأ�سبوع،  ملدة 
خــدمــات  جميع  لعمل  "اختبار"  املــقــبــل 
مكاتب  جميع  ـــالق  اإغ ــال  ح يف  ال�سركة، 

مو�سكو ب�سكل كامل.
 5 يــوم  اأعلنت،  قد  مو�سكو  �سلطات  وكانت 
اإجــراءات  تطبيق  عن  احلايل،  مار�س/اآذار 
اأمن م�سددة، نظراً لنت�سار فريو�س كورونا، 
فيما وّقع عمدة مو�سكو �سريغي �سوبيانني، 
يحظر  مر�سوم  على  ــس/اآذار،  ــار� م  10 يــوم 
تنظيم فعاليات ريا�سية وعامة يف حال كان 

عدد امل�ساركني فيها يزيد عن 5 اآلف فرد.
وحتى الآن، �سجلت 34 حالة اإ�سابة بكورونا 
31 منهم مواطنون رو�س  اجلديد يف رو�سيا، 
عائدون من اخلارج، بالإ�سافة اإىل م�ساَبنِي 

�سينينِي واآخر اإيطايل. 

طلبت �سركة "تويرت" من موّظفيها يف اأنحاء 
العامل، العمل من منازلهم، يف حماولة للحّد 
انت�سر  ــذي  ال كــورونــا  فريو�س  تف�ّسي  من 
يف  ال�سني،  و�سط  يف  ظهوره  منذ  العامل،  يف 

اأواخر العام املا�سي.
وحتى الآن، بلغت ح�سيلة الوباء يف العامل 
حواىل 4600 قتيل واأكرث 126 األف م�ساب، 

وهو ما اأّدى اإىل و�سع قيود على ال�سفر.
"تويرت" قد اأعلمت موّظفيها  وكانت �سركة 
واليابان،  اجلنوبية  وكوريا  كونغ  هونغ  يف 
�سابق  وقت  يف  املنزل،  من  العمل  بوجوب 
غري  ال�سفر  عّلقت  فيما  ال�سهر،  هــذا  من 

ال�سروري ون�ساطاتها يف فرباير/ �سباط.
"تويرت"  يف  الب�سرية  املوارد  مديرة  وقالت 
على  ن�سرته  تعليق  يف  كري�ستي،  جنيفر 
عّدلنا  "لقد  الأربـــعـــاء:  اأمــ�ــس  مــدّونــتــهــا، 

اإجراءاتنا ال�سابقة... واأعلمنا موّظفينا يف 
كّل اأنحاء العامل بوجوب العمل من املنزل. 
اأن هذه اخلطوة غري م�سبوقة، لكننا  نعلم 

نعي�س يف اأوقات غري م�سبوقة".
يف  للتكنولوجيا  �ــســركــات  ــدة  ع وبــــادرت 
حلماية  ة،  خا�سّ �سيا�سات  فر�س  اإىل  العامل 

موّظفيها من العدوى.
قيوداً  "غوغل"  فر�ست  ال�سياق،  هذا  ويف 
فايل  �سيليكون  يف  مكاتبها  ـــارات  زي على 
الإثنني،  ونيويورك،  فران�سي�سكو  و�سان 
فيما �سّجعت "اآبل" املوّظفني على العمل من 

املنزل.
يف  مكاتبها  "في�سبوك"  �سركة  واأغــلــقــت 
�سنغافورة ولندن؛ ب�سبب عمليات التنظيف 
املا�سي،  الأ�سبوع  بها،  قامت  التي  والتعقيم 

بعد اكت�ساف اإ�سابة موظفة بالفريو�س.

ين�ضحب  غيت�ش  بيل  االبتعاد"..  يعني  ال  "التنحي 
من جمل�ش اإدارة "مايكرو�ضوفت"

جمموعة  اأن  اجلمعة،  اأم�س  ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأعلن 
"غوغل" العمالقة تطور موقعًا اإلكرتونيًا يتيح لكل اأمريكي معرفة ما اإذا 
كان يف حاجة للخ�سوع لفح�س فريو�س كورونا امل�ستجد، تبعًا لالأعرا�س 

امل�سجلة لديه، واإيجاد اأقرب مكان للقيام بذلك.
وقال الرئي�س الأمريكي خالل موؤمتر �سحايف من حديقة البيت الأبي�س: 
"غوغل ت�ساعد يف تطوير موقع اإلكرتوين )...( لتحديد ما اإذا كانت ثمة 

حاجة لإجراء فح�س وت�سهيل ذلك يف مكان مي�ّسر يف اجلوار".
1700 مهند�س،  و�سيغطي هذا املوقع الإلكرتوين الذي يعمل على اإجنازه 
واأو�سح  العامل".  من  كبرياً  و"جزءاً  املتحدة  الوليات  ترامب،  بح�سب 
الرئي�س الأمريكي الذي واجه اتهامات بالتقليل من خطورة هذه الأزمة 
تف�سي  بوقف  يق�سي  الأول  "هدفنا  اأن  اأوىل  مرحلة  يف  العاملية  ال�سحية 

الفريو�س وم�ساعدة جميع الأمريكيني امل�سابني".
"نطّور  قائلة:  املعلومة،  هذه  "تويرت"  عرب  تغريدة  يف  "غوغل"  واأكدت 
لفح�س  للخ�سوع  يحتاجون  الذين  الأ�سخا�س  فرز  يف  للم�ساعدة  اأداة 

الك�سف عن الإ�سابة بفريو�س )كوفيد – 19(".
املالكة  "األفاِبت"  جمموعة  يف  ال�سحية  الــوحــدة  "فرييلي"،  وُكلفت 
بداأت  "فرييلي  اأن  "غوغل"  واأو�سحت  املهمة.  هذه  اإجنــاز  لـ"غوغل"، 
منطقة  يف  بتجربته  املبا�سرة  وتعتزم  )املوقع(،  لتطوير  الأوىل  املراحل 

�سان فران�سي�سكو، اأماًل يف تو�سيع نطاقه لحقًا".
بهذا  العمل  بدء  موعد  اأن  بن�س،  مايك  الأمريكي،  الرئي�س  نائب  واأعلن 
املوقع  هذا  ت�سفح  من  "�ستتمكنون  وقال:  الأحــد.  م�ساء  �سيحدد  املوقع 
اإذا  التي ت�سعرون بها، و�ستح�سلون على معلومات عّما  واإدخال الأعرا�س 
نقطة  اأقرب  اإىل  الإر�ساد  قبل  ل"،  اأو  فح�س  اإىل  للخ�سوع  بحاجة  كنتم 
�ستتيح  �سركات  اأن  اإىل  بن�س  ولفت  الفحو�س.  لهذه  للخ�سوع  متاحة 
الفحو�س  اإجراء  من  النا�س  يتمكن  لكي  فيها  ال�سيارات  مواقف  ا�ستخدام 

داخل �سياراتهم.

ال�سنوي  املـــوؤمتـــر  يــعــد 
مايكرو�سوفت  ملطوري 

بيلد  با�سم  املعروف 
ـــدث  اأح  )Build(
التقنية  املوؤمترات 
بتداعيات  املتاأثرة 
فــريو�ــس كــورونــا، 
عمالق  كــان  حيث 

يخطط  الربجميات 
يف  �سياتل  يف  لعقده 

مايو/  19-21 الــفــرتة 
قررت  لكنها  القادم،  اأيار 

حتويله "ملوؤمتر رقمي".
مايكرو�سوفت  با�سم  متحدث  بــيــان وقال  يف 

اإدارة  تو�سيات  �سوء  ويف  ق�سوى.  اأولوية  هي  جمتمعنا  "�سالمة  اإن 
ال�سالمة ال�سحية لولية وا�سنطن، ف�سنقوم بتحويل موؤمترنا ال�سنوي 
الفرتا�سي  ال�سكل  هــذا  يف  نتطلع  رقمي.  حــدث  اإىل  للمطورين 
التعلم  للمطورين يف  البيئي  اإىل اجلمع بني نظامنا  للموؤمتر  اجلديد 

والت�سال والت�سفري معا".
ملايكرو�سوفت  التقنية  الأحــداث  اأكرب  من  واحدا  بيلد  موؤمتر  ويعد 
املطورين،  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  تركيزه  من  الرغم  وعلى  العام،  هذا 
فاإن مايكرو�سوفت ت�ستخدمه عادة ملعاينة اأحدث التغيريات التي مت 

اإجراوؤها على ويندوز واأوفي�س والربامج واخلدمات الأخرى.
ال�سا�سة  خطط  حــول  املزيد  عن  للك�سف  مايكرو�سوفت  وتخطط 

املزدوجة لكل من اأندرويد وويندوز اأك�س10 يف بيلد هذا العام. 
بعد  رقمي  حدث  اإىل  املوؤمتر  بتحويل  مايكرو�سوفت  خطوة  وتاأتي 
قيام غوغل باإلغاء حدث املطورين "اآي/اأو" )I/O( اخلا�س بها، حر�سا 

على احلد من تف�سي فريو�س كورونا بني احل�سور.
وينت�سر فريو�س كورونا اجلديد عرب الوليات املتحدة، حيث اأعلنت 
اأنه  العاملية  اأعلنت منظمة ال�سحة  عدة وليات حالة الطوارئ، كما 

بات وباء عامليا.

اإلكرتونيًا  موقعًا  "غوغل" تطّور 
لفح�ش كورونا

بدل اإلغائه ب�ضبب كورونا.. 
مايكرو�ضوفت حتول موؤمترها

 حلدث رقمي

حمرك "ياندك�ش" الرو�ضي يطالب موظفيه بالعمل من املنزل

كورونا من  خوفًا  منازلهم  من  العمل  موّظفيها  من  "تويرت" تطلب 
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اأ�ضرى فل�ضطينيون

بقلم : املحامي ح�ضن عبادي
-----------------------------

�أح��ر�ر  �أ���رشى  مع  �لتو��سلّي  م�سو�ري  ب��د�أت 
�أحمد وكميل  �ل�سجون؛ زرت  يكتبون رغم عتمة 
با�سم، ح�سام و�سائد، كرمي ووليد، نا�رش  وعا�سم، 
وغريهم  و�سامر  هيثم  و�سادي،  و�ئ��ل  وم��رو�ن، 
ودّونت على �سفحتي �نطباعاتي �لأولّية؛ كتب يل 
�لعالية؛  لإن�سانّيتك  �سكًر�  "�لأ�ستاذ ح�سن  �أحدهم: 
ذ�كرتي،  لتنب�س  طويلة  م�سافات  حملتها  �لتي 
�آلم  رغم  وق�س�س  �سور  من  حتمل  ما  باأجمل 
�حلارة  حتياتي  �لطويلة.  �لقيد  �سنو�ت  يف  �لدرب 
تو��سل  �لنقب".  �سجن  حولك..  وللجميع  لك 
نزهة  �لكاتبة  كتبته  ما  و�سّدين  �لكثريون  معي 
ف�ساء  يف  �لبوح  عن  �لكلمات  "تعجز  �لرمالوي: 
�لزعرتّي  �لدكتور  �إر�دتهم".عّقب  �أم��ام  ي�سغر 
يو�سف عر�قي:"ما �أجمل �لكلمات �ل�سعرّية عندما 
يف  و�ملكان  �لزمان  خارج  وحتّلق  قيودها  تك�رش 
ل�سماع  م�ستاقة  بنفو�س  يزخر  �لذي  �حلرّية  ف�ساء 

�سوت من هم خلف �لق�سبان" .
�أما �أبو �سهيل كروم فعّقب من خمّيمات �ل�ستات: 
وق�سبان  �لوطن  �آلم  مزودتك  يف  �حلامل  "�أيها 
�ل�ساعي ور�ء حقيقة  �أيها  �لأ�سري،  �ل�سجن وهموم 
مر�رة �لأ�سري، وظلم �ل�سّجان و�لباحث عن حقيقة 
�سياع فل�سطني، �إليك �أقول: ل خري يف �أّمة تن�سى 
�أر�سها ول خري فينا �إن ن�سينا �أبطالنا خلف ق�سبان 

�لزنازين. حتّياتي لك وباقة ورد ووّد".
تعا�سفنا وتثاقفنا، نعم، وجدت �للقاء وما يكتبونه 

متنّف�ًسا عرب �لق�سبان.
"رّجعتني ع�رشين �سنة َلَور�"

�لله  عبد  فخري  معتز حممد  �لأ�سري  على  تعّرفت 
قّررت  �لَقَمر"،  عني  "حتت  رو�يته  عرب  �لهيموين 
�أ���رشى  مع  �لتو��سلّي  م�رشوعي  �سمن  لقائه 
�لنا�رش  �سديقي  من  تو�سية  على  بناًء  يكتبون، 
خالد خندقجي)�أبو ي�سار(، �ساحب �ملكتبة �ل�سعبّية 

�لنابل�سّية، زرته هذ� �ل�سباح يف �سجن ع�سقالن .
�لكتابة  �لتي قر�أتها، عن   حتّدثنا بد�ية عن رو�يته 
�لفكرة  �إي�سال  و�أهمّيتها،  �لق�سبان  خلف  من 
ولي�س  �لفكرة  �إح�سا�س  مع  و�لتعامل  �مل�سجونة 
"ملتقى  وتاأ�سي�س  �إقامة  فكرة  كلمات،  جم��ّرد 
لتعزيز  �خلليل  يف  �لفكرّية"  �ل�سعلة  �أكادميّية 
�لأ�سرية  �حلركة  ودعم  �لتعليم/�لتدريب/�لثقافة 

و�أدب �لأ�رشى، م�سار �إعرف بلدك.
"َم�س  �لثائر/�ملنا�سل  �لإن�سان  �أخالق  عن  حتّدثنا 
للقاء  �نفعاله  عن  يكون"!  لزم  كان..كيف  كيف 
على  حكي"،  بيع  و"م�س  بندّية  يناق�سه  حمامي 
حّد تعبريه، عّما �آلت �إليه حالتنا فالنا�س "�سكر�نة"، 
"هل  ب�سود�وّية:  يت�ساءل  �لأ�رش  يف  زمالئه  �أحد 

لنخرج من  �لآلف  فيها  نحن بحاجة ملجزرة ميوت 
حالة  يف  فال�سعب  و�ل�سبات؟"،  و�خلمول  �لتخدير 
هذيان ولكّنه يرى ب�سي�س �لأمل يف بد�ية �سحوة 

يف �لد�خل �لفل�سطيني.
"�رش�ج  �مل�ستقبلّي؛  �لأدبي  م�رشوعه  عن  حّدثني 
يف  �لقمر  و�سقوط  عز�زيل  و"غابة  خالد"  ع�سق 
�حلب"، للقمر ح�سور يف فكره وكتاباته، حّدة �لنور 

يف �لعتمة و�لأمل رغم �ل�سو�د.
�حلركة  �لن�رش مع كتابات  دور  تعامل   حتّدثنا عن 
باهتمام �سديقي �لأديب  �أخربته  �لأ�سرية ون�رشها، 
فر��س حاج حممد باأدب �لأ�رشى و��ستعد�ده لتنقيح 

وحترير كتاباتهم.
و�حلديث  ب�رشعة  �ساعتان  ومّرت  �لوقت  د�همنا   

باأّوله... عيناه ت�سّعان �أماًل بغٍد �أف�سل.
حني وّدعته قال يل: "رّجعتني ع�رشين �سنة َلَور�"!!

"ُخذين �إىل حيفا"
لقاء  بعد  "هد�رمي"،  �سجن  يف  �ليوم  ُظهر  �لتقيته 
بابت�سامته  قابلني  ع�سقالن،  �سجن  يف  معتز 
عانقُت  �لأخري؛  �للقاء  منذ  تر�فقني  �لتي  �لربيئة 
عرب  �رشور  �أبو  �حلميد  عبد  ح�سن  نا�رش  �لأ�سري 
�سّماعته  مّنا  كلٌّ  �أم�سك  �لباهت،  �لزجاجّي  �حلاجز 
بَدوري  وعاتبته  �لغيبة"،  "طّولت  معاتًبا:  وقال 
ملاذ� مل يبعث يل بق�سيدته "ُخذين �إىل حيفا" �لتي 
كتبها �إثر لقاء �سابق بيننا و�سمعت باأمرها من كّل 
له:  وقلت  �آب،  �سهر  منذ  �لتقيتهم  �لذين  �لأ�رشى 

"وحِده بوحِده"!
حتّدثنا عن م�رشوعه �ل�سعرّي، فهو يكتب �ل�سجن، 
يروي م�سطلحاته، �سعوره و�أحا�سي�سه ومو�سيقاه 
عن  �أخربته  و�لفكرة؛  بال�سورة  يوؤمن  حا�رشة، 
مر�جعته  على  فر��س  �لأدي��ب  �سديقي  مو�فقة 
و�لنا�رش  �لغالف  للوحة  بالن�سبة  وظافر  لغوًيا، 
�لذي ينتظره؛ م�رشوعه �لرو�ئي؛ حتّدثنا عن �ل�ساأن 
جماعّي  �سبات  يف  �جلميع  وك��اأّن  �لفل�سطيني 
�لقر�ءة  ت�سري  �لبالدة! كيف  بفريو�س من  و�أُ�سبنا 
عالقته  عن  حّدثني  �خلطاب؛  �سّح  من  جباًنا  فعاًل 
مبزيونة �لتي ت�سّكل �أجمل وجود ن�سائّي يف حياته 
بابنها  �أم  عالقة  من  حتّولها  و�سريورة  و�سريورة 

لعالقة �أب بابنته! وحيفا حتّلق يف �سماء �لغرفة!!!
جوًل وَدَفْنُت "ُخْذين �إىل َحْيفا �َساأَْلُتَك خَمْ

َر�أْ�سي
ُخْذين �إىل َحْيفا �أ�ستعيُد ذ�ِكَرتي

و�أَْغِفُر يل حنَي
َن�سيُت

ُدو�َر �لَبْحِر
ْخِر َوَكْومَة �ل�سَ

وحنَي َر�َسْمُت على جد�ري مدينًة

ُت�ْسِبُهها
ْت َيد�َي �ُسلَّ

َوِبْئ�َس �لذ�ِكرين "
�بن مزيونة

"ليلى وبا�سم"
�أديب  �سالح  حممد  با�سم  �لأ�سري  �لرو�ئي  �لتقيت 
خندقجي ظهر �ليوم يف �سجن "هد�رمي" و�بت�سامته 
منذ  تفارقه  ز�لت تالزمه وكاأّنها مل  ما  �ل�رشمدّية 
�للقاء  هذ�  �لفائت؛  حزير�ن   12 يوم  �لأّول  �للقاء 
وفجاأة  �لزجاج،  عرب  تعانقنا  ومعه،  به  �خلام�س 
�أور�قي  وبني  �أمامي  ر�أى  حني  �أ�ساريره  �نفتحت 
لدقائق طويلة،  ت�سمّر منفعاًل  ليلى وبا�سم،  �سور 
�أديب؟ حكيت  "عِملها  �سّماعته وقال:  �نق�ّس على 
�ملفرو�س  من  �أّنه  لعندك  �أطلع  ما  قبل  و�سادي  �أنا 
بعد غٍد!" �أ�ساف �أّن هذه �أحلى هدّية ي�ستلمها منذ 2 

ت�رشين �لثاين 2004!!!
حتّدثنا عن مقالة "يف تاأّمل جتربة �لكتابة، �سيء عن 
�لأديب  �لكّتاب" ل�سديقي  �لأ�رشى من  �أ�سدقائي 
ومن خالل   " �لذي كتب:  فر��س حج حممد  �لناقد 
هذ� �لقرت�ب من عامل با�سم �لإبد�عي يتبني يل �أن 
ما  �لعبقرية  من  وفيه  خمتلف  �لأدبي  با�سم  عامل 
م�سرية  يف  خا�سة  ب�سمة  ذ�  كاتبا  ليكون  يوؤهله 
�لأدب �لفل�سطيني و�أدب �لأ�رشى ب�سكل خا�س"، 
وير�ه  �لقد�س  �سحيفة  عرب  كتاباته  يتابع  �أّنه  قال 
�إي�ساله  فر��س  بنّية  �أخربته  وبَدوري  مغايًر�،  كاتًبا 

�أعماله �لأدبّية قريًبا.
حّدثته عن حفل توقيع �ل�ساعرة �إميان زياد، مب�ساركة 
يف  �لدين"  بدر  "ح�سوف  رو�يته  طه،  ريتا  �لأديبة 

�ملغرب ومناق�ستها هناك.
حتّدثنا عن كتاباته �لأخرية وم�رشوعة �لأدبّي، عن 
�مر�أة  "�أنفا�س  �لأدب و�لفانتازيا، عن  �ملُ�سادرة يف 
و�لآخر  �لفل�سطيني  مقاربات  ناق�سنا  خمذولة"، 
�أن قر�أ جناتي �سدقي، وم�ساريعه  �ل�سهيوين بعد 

حني حتّرره قريًبا وزيارة حيفا �مل�ستهاة.
ت�سّعب  ذهنًيا،  عا�سًفا  ومرثًيا،  مثرًي�  �حلديث  كان 
�أمور عّدة، ي�رشد وي�رشح بني �لفينة و�لأخرى  �إىل 
وعناقهم  باحت�سانهم  �آماًل  وليلى  با�سم  �سور  مع 

�لقريب.
وبا�سم...ثالثة  ونا�رش  معتز  مع  لقاء  �ساّقة،  رحلة 

عو�مل، كّل وب�سماته ممّيزة.
�لتحّيات،  �أحلى  وبا�سم  ونا�رش  معتز  �أعز�ءي  لكم 
�حلرّية لكم وجلميع رفاق دربكم من �أ�رشى �حلرّية 

على �أمل لقاء قريب يف حيفا كما تو�عدنا.

الق�ضبان عرَب  �ش  متنفَّ

ن��ادي  مدير  �لنجار  �جم��د  �سلم 
حمافظة  يف  �لفل�سطيني  �لأ�سري 
�ىل  �ىل  خا�سة  م��ذك��رة  �خلليل 
لل�سليب  �لفرعية  �لبعثة  مديرة 
نتاليا  �خلليل  يف  �لدويل   �لأحمر 
�لتد�بري  �ت��خ��اذ  ح��ول  �أ�ستيفانا 
كورونا  ف��ريو���س  م��ن  �لوقائية 
�لحتالل  �سجون  د�خل  لالأ�رشى 
يف  هاما  �جتماعا  عقد  وك��ان   .
دينا  �ل�سيدة  �سم  �لأحمر  �ل�سليب 
�ل�سليب  مكتب  مديرة  �جلعربى 
�خلليل  حم��اف��ظ��ة  يف  �لأح���م���ر 
�أهايل  جلنة  رئي�س  ح�سان  و�سمري 
�مل��ذك��رة  وت�سمنت   . �لأ����رشى 
�لدويل  �لأحمر  �ل�سليب  مطالبة 
�ل�سغط  �جل  من  �لعاجل  �لتدخل 
لت��خ��اذ  �ل�����س��ج��ون  �إد�رة  ع��ل��ى 
�لأ�رشى  حلماية  �لوقائية  �لتد�بري 
كورونا  فريو�س  من  و�لأ�سري�ت 
�ملعلومات  ت�ساعد  ظل  يف  حيث 
�سجون  يف  �أ����رشى  ع��زل  ح��ول 

لال�ستباه  �لإ�رش�ئيلي،  �لحتالل 
ب��اإ���س��اب��ة ب��ع�����س �ل�����س��ج��ان��ني 
�ن  حيث  "كورونا"  بالفريو�س 
بتوفري  تقم  مل  �ل�سجون  �إد�رة 
�لتنظيف  �أو  �لتعقيم  مو�د  من  �أي 
�إجر�ء�ت  ُت�ساهم يف  �أن  ميكن  �لتي 
�لنجار من خطورة  �لوقاية. وحذر 
�إد�رة  تنفذه  �ل��ذي  �ل�ستهتار 
�لأ�رشى،  بحق  �لحتالل  �سجون 
مغلقة  �أماكن  �ل�سجون  �أن  خا�سة 
بع�س  �أن  ع��ن  ع��د�  ومكتظة، 
�أدن��ى  فيها  تتوفر  ل  �ل�سجون 
�لقدمية  حتديد�ً  �ل�سحية  �ل�رشوط 
مد�ر  على  �ساهمت  و�لتي  منها، 
�لأوقات  ويف  �ملا�سية  �ل�سنو�ت 
باأمر��س  �لت�سبب  يف  �لطبيعية 
منهم.  �لعديد  ��ست�سهاد  �إىل  �أدت 
�هتماما  نتاليا  �ل�سيدة  و�أب��دت 
�لر�سالة  هذه  بنقل  ووعدت  كبري� 
�لدولية  �للجنة  يف  �مل�سوؤولني  �ىل 
جميع  �ن  حيث  �لأحمر  لل�سليب 

حول  ن�����رشت  �ل��ت��ي  �ملعلومات 
و�سع �ل�سجون كانت من م�سادر 
... فيما عرب رئي�س جلنة  �إ�رش�ئيلية 
�لأهايل  قلق  عن  �لأ���رشى  �أه��ايل 
�لفريو�س  و�سول  من  وتخوفهم 
عدم  ظل  يف  �لأ�رشى  �ق�سام  �ىل 
... وكانت   �أي تد�بري وقائية  �تخاذ 
�لأحمر،  لل�سليب  �لدولية  �للجنة 
�سلطات  �إّن  �خلمي�س،�أكدت  �ليوم 
�لح���ت���الل �أب��ل��غ��ت��ه��م ر���س��م��ًي��ا 

�لأ�رشى  زيار�ت  برنامج  باإيقاف 
�لغربية  �ل�سفة  يف  �لفل�سطينيني 
�ملقبل.  لالأ�سبوع  غ��زة  وقطاع 
فاإن  �لأحمر،  �ل�سليب  وبح�سب 
�نت�سار  ب�سبب  جاء  �لقر�ر  "هذ� 
فايرو�س كورونا"، يف حني �أفادت 
�إعالٍم عربية بارتفاع عدد  و�سائل 
يف  كورونا  بفريو�س  �مل�سابني 
بعد   100 من  �أك��رث  �إىل  �لكيان 

جديدة. حالت  ت�سخي�س 

مذكرة مديرة البعثة الفرعية لل�ضليب االأحمر الدويل 
يف  اخلليل

اأخبار فل�ضطني

اال�ضريكرمي يون�ش
عامًا...  وثالثون  خم�س 
وكرمي  �لب�رشية  تغريت 
يف  ز�ل  ما  يون�س 

�ل�سجن.
ن�سعر  كنا  كم  �أتذكر 
بالختناق حني يفر�سون 
�ملخيم  على  �لتجول  منع 
كوننا  رغم  �أيام،  لعدة 
�أهلنا،  وبني  منازلنا،  يف 
يق�سي  �أن  ميكن  فكيف 
خم�سًا  و�حد  �سخ�س 

وثالثني عامًا بني �أربعة جدر�ن؟
كرمي يو�سف ف�سل يون�س، من قرية عارة يف �ملثلث �ل�سمايل، 
منها  ق�سى  عامًا  وخم�سون  ثمانية  �لآن  عمره  فل�سطني،  من 
هناك  فهو  �لإ�رش�ئيلية،  �ل�سجون  يف  عامًا  وثالثني  خم�س 
جندي  قتل  بتهمة  �حلياة،  مدى  حمكوم   ،6-1-1983 منذ 
بالإعد�م  عليه  �لإ�رش�ئيلية  �ملحكمة  حكمت  وقد  �إ�رش�ئيلي، 
�إلبا�سه  بالفعل  ومت  �ملو�طنة"،  "خيانة  بتهمة  �لأمر،  �أول  �سنقًا 
�لزي �لأحمر �ملخ�س�س لالإعد�م حني ح�رش ذووه لزيارته بعد 
و�أ�سدرت حكمًا  �لحتالل  �حلكم، وبعد �سهر عادت حمكمة 
بتخفي�س �لعقوبة من �لإعد�م �إىل �ل�سجن مدى �حلياة، وقبل 

عدة �سنو�ت مت حتديد �حلكم ب� 40 عامًا.
�أن  و�لدته يف �لر�بعة و�لثمانني، مل تنقطع عن زيارته، وحتلم 
تر�ه يومًا خارج �لق�سبان، �أما و�لده فقد تويف قبل 4 �سنو�ت، 

ومل ت�سمح له �إ�رش�ئيل باإلقاء نظرة �لود�ع على جثمان و�لده.
�لتي  �لإفر�ج  �رش�حه �سمن عمليات  �إطالق  �لحتالل  رف�س 
وكان  �ساليط،  �سفقة  يف  وكذلك  �أو�سلو،  �تفاق  عقب  متت 
�إحياء �ملفاو�سات يف  �أن يطلق �رش�حه �سمن �سفقة  يفرت�س 
دفعة  �لقد�مى �سمن  �لأ�رشى  من  �آخرين   29 مع   2013 عام 
ر�بعة و�أخرية لكن �إ�رش�ئيل �أخلت بالتفاق ومل تطلق �رش�حهم.
كرمي يون�س �أدى دور�ً كبري�ً منذ �لبد�يات يف تاأ�سي�س �حلركة 
معارك  من  �لكثري  وخا�س  باملعتقالت،  �لأ�سرية  �لوطنية 
�ملعتقلني  حقوق  �أجل  من  �لطعام  عن  �ملفتوح  �لإ�رش�ب 

وحمايتهم من �ل�ستهد�ف �لإ�رش�ئيلي.
كرمي يون�س، تغري �لعامل كثري�ً منذ �عتقاله:

* حتررت بروناي من بريطانيا، وكرمي يون�س ما ز�ل يف �ل�سجن
�ملع�سكر  و�نهار  بالربو�سرتويكا  غوربات�سوف  جاء   *
يف  ز�ل  ما  يون�س  وكرمي  �لعامل  دول  عدد  و�زد�د  �ل�سرت�كي 

�ل�سجن.
* �سقط جد�ر برلني وكرمي يون�س ما ز�ل يف �ل�سجن.

* تغري 6 روؤ�ساء �أمريكيني وما ز�ل كرمي يون�س يف �ل�سجن
وفرن�سا  مرتني  و�لرب�زيل  مرتني  و�أملانيا  �لأرجنتني  فازت   *
يف  ز�ل  ما  يون�س  وكرمي  �لعامل  بكاأ�س  و�إ�سبانيا  و�إيطاليا 

�ل�سجن.
* �نفجر ت�سرينوبل وكرمي يون�س ما ز�ل يف �ل�سجن.

وكرمي  و�لثانية  �لأوىل  �لفل�سطينيتان  �لنتفا�ستان  قامت   *
يون�س ما ز�ل يف �ل�سجن.

* وقعت معاهد�ت �سالم بني �إ�رش�ئيل و�لفل�سطينيني وعادت 
�لقياد�ت �لفل�سطينية �إىل �ملتاح من فل�سطني وكرمي يون�س ما 

ز�ل يف �ل�سجن.
ز�ل  ما  يون�س  وكرمي  �إ�رش�ئيل  يف  حكومات  ع�رش  تغريت   *

يف �ل�سجن.
�لعر�ق  وهوجمت  و�لثانية،  �لأوىل،  �خلليج  حرب  حدثت   *
و�حتلها �لأمريكان و�سقط �سد�م ح�سني وكرمي يون�س ما ز�ل 

يف �ل�سجن.
* �غتيلت قياد�ت و�سقطت قياد�ت و�سعدت قياد�ت وتبدلت 
يف  ز�ل  ما  يون�س  وكرمي  مدن  و�ندثرت  مدن  وكربت  وجوه 

�ل�سجن،
* تغريت خارطة �لعامل عرب �لإنرتنت و�لأي فون و�لكامري�ت 
يف  ز�ل  ما  يون�س  وكرمي  و�لت�سال  �ل�سفر  وو�سائل  �حلديثة 

�ل�سجن.
* حدثت �سفقات تبادل وخرج منا�سلون مل يكن من �ملت�سور 

�أن يخرجو�، وكرمي يون�س ما ز�ل يف �ل�سجن.
* �نقلبت دول على �أنظمتها و�سقطت �أنظمة و�سعدت �أنظمة 
و�ل�سجان  �ل�سجن  تغري  �ل�سجن.*  يف  ز�ل  ما  يون�س  وكرمي 

وكرمي يون�س ما ز�ل يف �ل�سجن.
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�أخبار  على  مقاله،  يف  في�سك  ويعلق 
بها  ت��ع��رتف  مل  �ل��ت��ي  �لع��ت��ق��الت 
�لبارزين،  �لأمر�ء  من  لعدد  �ململكة 
بن  حممد  �لعهد  ويل  �تهمهم  �لذين 

�حلكم. لقلب  بالتاآمر  �سلمان 
يف  �جلديد  عن  �لكاتب  ويت�ساءل 
�لتعذيب  ومز�عم  �لتطهري  �أخبار 
و�ت��ه��ام��ات �خل��ي��ان��ة و�ل���س��ت��ب��اه 
�مل��ج��ن��ون��ة يف  و�حل���رب  �ل��ق��ت��ل  يف 
"لإ�سالح"  �ملدمرة  و�خلطة  �ليمن، 
�ل�����س��ع��ودي��ة، �ل��ت��ي ت��ل��ق��ى دع��م��ا 
م��ن �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة و�ل��غ��رب 

�ملتملقة. و�ل�سحافة 
�سلمان  بن  "حممد  �أن  في�سك  ويرى 
فهو  ب��الده،  ت��اري��خ  يف  خطا  يتبع 
�خلليج  يف  �جل��دي��د  �مل�ستبد  لي�س 
ق��ارب��ه  �أ ي�ستهدف  �ل��ذي  �ل��ع��رب��ي 
حربا  ويخو�س  مناف�سيه  وي�سجن 
�ل�سعودية  فبالده  �ليمن،  يف  مدمرة 
ط��امل��ا ك��ان��ت �أر�����س �لن��ق��الب��ات 
و�لغ�سب  �مل�����س��ادة  و�لن��ق��الب��ات 
�لغتيالت".  من  و�خلوف  �لإ�سالمي 
�عتقل  نه  �أ "�سحيح  �لكاتب:  ويقول 
�لعزيز  عبد  بن  �أحمد  �لأم��ري  عمه 
ولية  من  به  �أطاح  �لذي  عمه  و�بن 
حتت  وو�سعه   ،2017 عام  �لعر�س 
نايف،  بن  حممد  �جل��ربي��ة،  ق��ام��ة  �لإ
�حلاكمة،  �لعائلة  بناء  �أ من  �آخر  وعدد� 
�حل��ايل  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي��ر  ك��ان  فقد 
نايف  ب��ن  �سعود  ب��ن  �لعزيز  عبد 
ف��ر�ج  �لإ مت  لكن  �ملعتقلني،  بني  من 
"كما  نه  �أ �إىل  في�سك  وي�سري  عنه". 
يف  �لديكتاتوريني  ب��ني  �حل��ال  ه��و 
�لعائلة  ف���اإن  �لأو����س���ط،  �ل�����رشق 
حملة  عن  �سيء  �أي  تقل  مل  �ملالكة 
مع  تنكرها،  مل  لكنها  �لعتقالت، 
�نقالب  حماولة  حول  حديثا  هناك  �أن 
للمملكة،  �لفعلي  باحلاكم  لالإطاحة 
ن��ب��اء  �أ وك��ال��ة  �أن  �ل��غ��ري��ب  وم���ن 
يف  )م�سدر(  عن  نقلت  )روي��ت��زر( 
�تهم  �لعهد  ويل  �إن  قوله  �ملنطقة، 
عالقات  قامة  ب�)�إ �جلدد  �ملحتجزين 
�لأمريكيون  بينهم  �أجنبية،  قوى  مع 
و�لأكرث  بانقالب(،  للقيام  وغريهم 
فيها  تعامل  �لتي  �لطريقة  هو  غر�بة 
)وول  ذلك  يف  مبا  �لغربي،  �لإع��الم 
ك�سفت  �لتي  ج��ورن��ال(،  �سرتيت 
حول  تتكهن  ومل  �لعتقالت،  عن 
ن��ه��ا  �أ �إل  وغ��ريه��م،  م��ري��ك��ي��ني  �لأ

�سلمان  بن  حممد  �أعمال  و�سفت 
و�لنابعة  و)�ملتهورة(  ب�)�ليائ�سة( 
هو  نف�سه  �لأمري  و�أن  )ره��اب(،  من 
نه  �أ �إىل  �لكاتب  ويلفت  متقلب". 
للعقيد  �أعطي  �ل��ذي  ذ�ت��ه  "�للقب 
�سار�ت  �إ يعرب عن  بد�أ  �لقذ�يف عندما 
و�سف  ن��ه  �أ م��ع  ل��ل��غ��رب،  م��ع��ادي��ة 
عندما  و�لإ�سالحي  �جلديد  بالوجه 
�إدري�����س،  �مل��ل��ك  على  �ن��ق��الب��ا  ق��اد 
�لآن  نعرف  كما  �ل��ق��ذ�يف  و�نتهى 
حممد  يحقق  ومل  ب�)�لديكتاتور(، 
لكن  بعد،  �لو�سع  هذ�  �سلمان  بن 
تعاون  �لذين  )�لأمريكيون(  هم  من 
كانت  �إن  هذ�  )�لنقالبيون(،  معهم 
لي�س  بالتاأكيد  �سحيحة،  �لتقارير 
يتعامل  ف��رت�م��ب  ت��ر�م��ب،  دون��ال��د 
م�سرتي  �أهم  كاأحد  �سلمان  �بن  مع 
رغم  )�جلميل(،  �لأمريكي  �ل�سالح 
�لوعود  مع  تتنا�سب  ل  م�سرتياته  �أن 

لو��سنطن". يطلقها  �لتي 
"�ملخابر�ت  �أن  في�سك  وي��وؤك��د 
خمتلف  موقف  لديها  �لأمريكية 
بل  ثقتها،  عدم  وب��دت  �لأم��ري،  من 
�أعلنت  عندما  ل��الأم��ري  كر�هيتها، 
لقتل  �لأو�م��ر  �أعطى  �لذي  هو  نه  �أ
�لذي  خا�سقجي،  جمال  �ل�سحايف 
يف  �سهر�   17 قبل  جثته  قطعت 
�إ�سطنبول،  يف  �ل�سعودية  �لقن�سلية 
م�سوؤولية  �أي  �سلمان  �بن  و�أنكر 
غ�سبا  تر�مب  �أظهر  فيما  ذلك،  عن 
��ستفزته  �لتي  ي��ه(  �إ �آي  )�سي  من 
على  تو�سع  كانت  �لتي  تقاريرها 

. " مكتبه
"�لعمالء  �أن  �إىل  �لكاتب  وي��ن��وه 
طالبو�  و�لربيطانيني  �لأمريكيني 
بن  حممد  من  ب�سمانات  قيل-  -كما 
�أحمد،  �لأمري  عودة  ل�سالمة  �سلمان، 
يف  عودته  عند  �عتقاله  عدم  ومنها 
بعد   ،2018 �أكتوبر  �لأول/  ت�رشين 

لندن،  يف  �لختياري  �ملنفى  من  فرتة 
يف  �حلرب  �سد  حمتجني  �أخرب  حيث 
تقع  �أل  يجب  �مل�سوؤولية  �أن  �ليمن 
كلها،  �سعود  �آل  عائلة  كاهل  على 
بهذ�  �سعود  �آل  عالقة  )م��ا  قائال: 
متورطون  ف���ر�د  �أ و)ه��ن��اك  ك��ل��ه؟( 
في�سك  ويفيد  �لكل".  تدخلو�  ول 
ل  �ل���ذي  �أح��م��د  جن��ل  "نايف،  ب���اأن 
للتحقيق،  ويتعر�س  معتقال،  يز�ل 
�لذين  �ل�سعوديني  �ل�سباط  م��ن 
�آي  )���س��ي  ل��دى  ب��اح��رت�م  يحظون 
جمال  يف  خلربته  و�لبنتاغون  ي��ه(  �إ
�ملفهوم  وم��ن  �لإره���اب،  مكافحة 
عن  �سلمان  بن  حممد  ير�سى  �أل 
و�ح��د�  ك��ان  ن��ه  لأ �أح��م��د  تعليقات 
)بع�س  بتعليقاته  �ملق�سودين  من 

فر�د". �لأ
ظروف  ظل  "يف  نه  �أ �لكاتب  ويجد 
�سمانات  ف��اإن  �لأو���س��ط  �ل�����رشق 
يف  �مل��اء  �سكب  مبثابة  تعد  كهذه 
�لأخرية  �لعتقالت  لكن  �ل�سحر�ء، 
مثل  ن��ه��ا  �أ لل�سك  جم��ال  جتعل  ل 
من   500 ل�   2017 عام  �عتقالت 
ريتز  فندق  يف  �ل�سعوديني  �لأمر�ء 
مكافحة  �أ�سماه  ما  �سمن  كارلتون 
ملا  مقدمة  �إل  لي�ست  وهي  �لف�ساد، 
للمخابر�ت  موجهة  نها  و�أ �سياأتي، 
من  تخ�سى  باتت  �لتي  �لأجنبية 
�لتكهن  ق��درت��ه��ا  وع����دم  ق��وت��ه 
�لتاأثري  على  له  وحل�سدها  بتحركاته، 
�إل  بي�س،  �لأ �لبيت  يف  ميار�سه  �لذي 
�لأخ��رية  �سلمان  �بن  �عتقالت  �أن 
لرت�مب  يدين  موؤ لأ�سخا�س  كانت 
يه(". �إ �آي  ل�)�سي  �لد�عمني  ومن غري 
"�حلرب  �أن  �إىل  في�سك  وي�����س��ري 
حممد  ي�سنها  �لتي  �لقت�سادية 
وق��ر�ره  رو�سيا،  �سد  �سلمان  بن 
�إىل  ي�سري�ن  �لنفط،  �أ�سعار  �رشب 
لفالدميري  �لتابعة  �لأم��ن  �أجهزة  �أن 

بكثري  �أذك���ي  ت��ع��د  �ل��ت��ي  ب��وت��ني، 
م��ن خم��اب��ر�ت �ل�����رشق �لأو���س��ط 
�أمريكية،  �لأجن��ل��و  �مل��خ��اب��ر�ت  و  �أ
�لعهد  ويل  بحماية  مهتمة  لي�ست 
و�رشورة  �لنقالبات  من  �ل�سعودي 
�أج��د�د  فكان  �لتبعية،  �إىل  عودته 
ق��ام��و�  حم��م��د ب��ن ���س��ل��م��ان م��ن �أ
�لحت��اد  م��ع  دبلوما�سية  ع��الق��ات 
 ،1926 ع��ام  �ل�سابق  �ل�سوفييتي 
�أول  هي  �ل�سيوعية  مو�سكو  وكانت 

بال�سعودية". تعرتف  دولة 
مل  "�ل�سعودية  �أن  �لكاتب  ويوؤكد 
يزعم  كما  للهدوء  و�حة  ب��د�  �أ تكن 
فامل�سلحون  ه���ا،  م���ر�وؤ و�أ حكامها 
د�خل  من  �نتف�سو�  �لإ�سالميون 
رج��ل  ب��ق��ي��ادة   ،1979 ع��ام  �حل���رم 
غ��ا���س��ب م��ن �إ���س��الح��ات �مل��ل��ك 
على  �ل�����س��ي��ط��رة  ومت���ت  ف��ي�����س��ل، 
كوماندوز  م��ن  بدعم  �لنتفا�سة 
�مللك  يالحق  �سبحها  وظل  فرن�سي، 
�لوقت،  ذلك  منذ  �سعود  و�آل  خالد 
تاريخ  �سلمان  ب��ن  حممد  وي��ع��رف 
يتعلم  مل  لو  وحتى  جيد،  ب�سكل  بلده 
�سريث  نه  فاإ �ململكة  �سيحكم  كيف 
�لعمر  من  �لبالغ  و�ل��ده  من  �حلكم 
فهو  لأعد�ئه  وبالن�سبة  عاما،   84
بدل  عو�طفه  ويتبع  وطموح  خطري 
تقول  كما  لكنه  م�ست�ساريه،  من 

زمنه". �بن  �لكلي�سيه 
"�ل�سعودية  �أن  في�سك  وي���رى 
كما  ل���الأخ���الق  رم����ز�  ت��ك��ن  مل 
ي��زع��م ح��ك��ام��ه��ا، وت��ف��ه��م رغ��ب��ات 
منحت  وبالتاأكيد  �لديكتاتوريني، 
�إ�سالمية،  غري  ل�سخ�سيات  �للجوء 
وعيدي  علي،  بن  �لعابدين  زين  مثل 
�سخ�س  �ألف   100 قتل  �لذي  �أمني، 

�أوغند�". يف 
وي��خ��ت��م �ل��ك��ات��ب م��ق��ال��ه ب��ال��ق��ول: 
كل  �ل��ي��وم  �لأو���س��ط  �ل�����رشق  "يف 
�لعربية  �لثورة  من  يخاف  م�ستبد 
عام  تون�س  يف  �أول  ظهرت  �لتي 
�ل�سعودية،  يف  �ستنتهي  هل   ،2011
�لإ�سالم،  فيها  ول��د  �لتي  �لأر���س 
بني  لي�س  معركة  ت�سهد  و�ل��ت��ي 
�أ�سقاء  �رش�ع  لكن  و�ل�سعب،  �مللك 
يريد  �لذين  م��ر�ء  �لأ �آلف  يخو�سه 
على  �حل�����س��ول  منهم  و�ح���د  ك��ل 
�حلالة  هذه  ويف  و�ملكانة؟  �ل�سلطة 
خاف  لو  �سلمان  بن  حممد  يالم  هل 

ذ�تها؟  �لنهاية  من 

اأمان كما يقول  اأبدا واحة  ال�ضعودية مل تكن  اإن  فيه  لل�ضحايف روبرت في�ضك، يقول  "اإندبندنت" مقاال  ن�ضرت �ضحيفة 
م�ضادة.  وانقالبات  انقالبات  بلد  كانت  العك�ش  على  بل  حكامها، 

"�أطباء  منظمة  ح��ث��ت 
�ل��ي��ون��ان  حدود"  ب���ال 
ع��ل��ى �ل��ق��ي��ام ب��اإج��الء 
من  للمهاجرين  ف��وري 
�مل��خ��ي��م��ات �مل��ك��د���س��ة 
نتيجة  ج���زره���ا،  ع��ل��ى 
ت�����س��اع��د خ��ط��ر وب���اء 
�لذي  ك��ورون��ا  فريو�س 
بني  ب�����رشع��ة  ي��ن��ت�����رش 
�أو�ساعا  يعي�سون  نا�س  �أ

م��زري��ة.  ج��اء ذل��ك غ���د�ة �إع��الن 
وفاة  حالة  �أول  عن  ر�سميا  �ليونان 
مدينة  يف  �خلمي�س،  يوم  بالفريو�س 
ب��ات��ر����س غ��رب �ل��ب��الد. و�أك���دت 
�إ�سابة  حالة   117 وجود  �ل�سلطات 
بينهم  ومن  �لآن،  حتى  بالفريو�س 
لي�سبو�س  جزيرة  يف  و�ح��دة  حالة 
�ل��ت��ي ي��ق��ع ف��ي��ه��ا خم��ي��م م��وري��ا 
�خلريية  �ملنظمة  وقالت  لالجئني. 
"يجب  �لطبية:  بامل�ساعد�ت  �ملعنية 
من  �سيكون  و�قعيني،  نكون  �أن 
�لفريو�س  تف�سي  �حتو�ء  �مل�ستحيل 
كهذه"،  �أو�ساعا  ت�سهد  خميمات  يف 
�لآن  حتى  تر�سد  مل  نها  �أ م�سيفة 
ح��ال  ل��ل��ط��و�رئ  خ��ط��ة  �أي  وج���ود 

�لفريو�س. تف�سي 
من  ل��ف��ا  �أ  40 م��ن  �أك���رث  ويعي�س 
�ملخيمات  تلك  يف  �للجوء  طالبي 
خم�س  ع��ل��ى  ت�ست�سيف  �ل��ت��ي 
بكثري  تفوق  �أع��د�د�  يونانية  جزر 
حتدد  ومل  �ل�ستيعابية.  طاقاتها 
�لتي  �لبديلة  م��اك��ن  �لأ �ملنظمة 
�ليونانية  �ل�سلطات  على  تقرتح 
�سددت  لكنها  ليها،  �إ �ملهاجرين  نقل 
�لأوروبي  و�لحتاد  �ليونان  �أن  على 
�رشيعة  خ��ط��و�ت  يتخذ�  �أن  يجب 
من  وبالرغم  كارثة.  وقوع  لتفادي 
جزيرة  على  ن�سئ  �أ موريا  خميم  �أن 
لجئ،   3000 لي�ستوعب  لي�سبو�س 
ق��ل  �لأ على  فعليا  ي��وؤوي  ن��ه  �أ �إل 
وتقول  �لعدد.  هذ�  �أ�سعاف  خم�سة 
يف  �ملناطق  بع�س  يف  ن��ه  �إ �ملنظمة 
�سخ�س   1300 نحو  يت�سارك  �ملخيم 
تتوفر  �أن  دون  و�حد�  مياه  �سنبور 
كال�سابون. �لتنظيف  �أدو�ت  لديهم 

من  �لآلف  ع�����رش�ت  وي�����س��ع��ى 
�لربية  �حل���دود  لعبور  �ملهاجرين 
د�خ��ل  �إىل  تركيا  م��ن  و�ل��ب��ح��ري��ة 
�أ�سبوعني  بعد  �ليونانية،  �لأر��سي 
من  متنعهم  لن  نها  �أ نقرة  �أ �إعالن  من 
عام  برم  �أ �تفاق  ح�سب  �حلدود  عبور 
�لأوروبي  و�لحتاد  تركيا  بني   2016
م�ساعد�ت  نقرة  �أ تلقي  على  ين�س 
د�خل  �ملهاجرين  على  بقائها  �إ مقابل 

. �سيها ر� �أ
ايران: االعالن عن 

ملكافحة  جديدة  قرارات 
بطهران  كورونا 

�نو�سريو�ن  طهر�ن  حمافظ  �رشح 
عن  �لع���الن  �سيتم  ب��ان��ه  بندبي 
فريو�س  ملكافحة  جديدة  ق��ر�ر�ت 
بندبي  وق��ال  طهر�ن.   يف  كورونا 
�لقر�ر�ت  �ن  �ل�سبت  له  ت�رشيح  يف 
كورونا  فريو�س  ملكافحة  �جلديدة 
لالجهزة  �بالغها  �سيتم  طهر�ن  يف 
نهاية  حتى  بالعا�سمة  �لتنفيذية 
بعد  �ل���ي���وم  �ل��ر���س��م��ي  �ل�����دو�م 
�لوطنية  �للجنة  يف  عليها  �مل�سادقة 
رئي�س  برئا�سة  �لفريو�س  ملكافحة 

�جلمهورية.
وفاة  اأول حالة  ت�ضجيل 

العراقية  وا�ضط  يف  بكورونا 
و��سط  حمافظة  �سحة  د�ئرة  �أعلنت 
حالة  �ول  ت�سجيلها  عن  �ل�سبت  يوم 

�مل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  وف��اة 
يف  �ل��د�ئ��رة  وقالت  م�سن.   لرجل 
�ل��وف��اة  ح��ال��ة  �ن  �ل��ي��وم  لها  ب��ي��ان 
كورونا  بفايرو�س  �سجلت  �لتي 
ناحية  �هايل  من  م�سن  ملري�س  هي 
�ن  �لبيان  و�و���س��ح  �سعد.  �سيخ 
وهو  �مل�ست�سفى  �ىل  دخ��ل  �لرجل 
وم�ساكل  �لقلب  عجز  من  يعاين 
�سبب  ما  وهو  �لتنف�سي  �جلهاز  يف 
ووف��ات��ه  �ل�سحية  حالته  ت��ده��ور 
بذلت  �لتي  �لطبية  �لجر�ء�ت  برغم 
حتت  زوجته  تز�ل  فيما  حياته  نقاذ  لإ
تعاين  �نها  برغم  �لطبية  �لعناية 
)م�سبقا(.  �لقلب  عجز  من  �ي�سا 
ودع����ت د�ئ�����رة ���س��ح��ة و����س��ط 
مب��ق��رر�ت  �لل��ت��ز�م  �ىل  �مل��و�ط��ن��ني 
�ل���س��اب��ة  لتجنب  �لزم���ة  خلية 
عن  �لع����الن  ب��ع��د  ب��ال��ف��اي��رو���س 
وزوجته  لرجل  �إ�سابتني  ت�سجيل 
حني  ،يف  �لكورونا  مبر�س  موجبة 
عزل  و��سط  حمافظة  �رشطة  قررت 
حالة  ت�سجيل  بعد  �سعد  �سيخ  ناحية 

فيها. �لوفاة 
�ليوم  ب��ي��ان  يف  �ل�����رشط��ة  وق��ال��ت 
�حد  وف��اة  حالة  ل��وج��ود  نظر�  �ن��ه 
�سعد  �سيخ  ناحية  يف  �لأ�سخا�س 
وعليه  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ب�سبب 
حمافظة  يف  �لأزم���ة  خلية  ق��ررت 
�سعد،  �سيخ  ناحية  غلق  و����س��ط 
�لناحية  �ىل  �لدخول  مينع  �نه  م�سددة 

منها. �خلروج  �أو 
�لأمريكيني  على  �سي�سهل  "غوغل" 
بكورونا  �خلا�سة  �لفح�س  �إجر�ء�ت 
دونالد  �لأمريكي،  �لرئي�س  �أعلن 
�رشكة  �أن  �جل��م��ع��ة،  ي��وم  ت��ر�م��ب، 
جم��ال  يف  �ل����ر�ئ����دة  "غوغل" 
على  حاليا  تعمل  �لتكنولوجيا، 
�سي�سهل  �إلكرتوين،  موقع  تطوير 
�لفح�س  �إجر�ء�ت  �لأمريكيني  على 
"كورونا"  ب��ف��ريو���س  �خل��ا���س��ة 
خالل  تر�مب  و�أو���س��ح  �مل�ستجد.  
�جلمعة،  يوم  ُعقد  �سحفي،  موؤمتر 
بالعا�سمة  ب��ي�����س،  �لأ �لبيت  يف 
�ملوقع  �أن  و��سنطن،  �لأمريكية 
قابلية  لالأمريكيني  �سيحدد  �جلديد 
�إج���ر�ءه���م �خ��ت��ب��ار�ت �لإ���س��اب��ة 
حتديد  جانب  �إىل  ل،  �أم  بالفريو�س 
تر�مب  وقال  �لختبار.  �أماكن  لهم 
يف  "غوغل"  "ت�ساعد  لل�سحفيني: 
�لإنرتنت،  �سبكة  على  موقع  تطوير 
لتحديد  كبرية  ب�رشعة  تنفيذه  يتم 
كما  م�سمونا،  �لختبار  كان  ذ�  �إ ما 
�إىل  �ل��و���س��ول  م��ن  �سي�سهل  ن��ه  �أ
بفريو�س  �لإ�سابة  �ختبار�ت  مو�قع 
�أن  ت��ر�م��ب  و�أ���س��اف  "كورونا".  
"غوغل"  من  �سخ�سا   1700 هناك 
�ملوقع  م�رشوع  على  حاليا  يعملون 
حققو�  نهم  �أ �إىل  م�سري�  �لإلكرتوين، 

فيه. مذهال  تقدما 
دونالد  �لأمريكي،  �لرئي�س  و�أعلن 
حالة  �ل�سحفي،  متر  �ملوؤ يف  تر�مب، 
�جلمعة  ي��وم  �لوطنية  �ل��ط��و�رئ 
�رشيع  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ب�سبب 
توفري  �أمام  �ملجال  ليفتح  �لنت�سار 
تبلغ  قد  نها  �إ قال  �حتادية  م�ساعد�ت 
�حتو�ء  جلهود  دولر  مليار   50 نحو 

�ملر�س.
ق/د

�إىل  �خل��م��ي�����س،  �ل�����س��ود�ن،  دع��ا 
�لع�سكري  و�لتعاون  �لتن�سيق 
ثيوبيا،  �إ مع  �ملعلومات  وت��ب��ادل 
م���ن  ل�����س��م��ان �ل���س��ت��ق��ر�ر و�لأ
وم��ك��اف��ح��ة �لإره�����اب وت��اأم��ني 
جمع  لقاء  يف  ذلك  جاء  �حل��دود.  
�لفريق  �ل�سود�ين،  �لدفاع  وزير 
بالعا�سمة  عمر،  �لدين  جمال  �أول 
ثيوبيا  �إ ع�سكريا  وفد�  �خلرطوم، 
�لأرك���ان  رئي�س  ن��ائ��ب  برئا�سة 
بح�سب  ج��ولن،  ب��ره��ان  �جل��ر�ل 
�ل�سود�ين.  �جلي�س  عن  �سادر  بيان 
�لدفاع  وزي��ر  ع��ن  �لبيان  ونقل 
من  "لبد  ق��ول��ه:  �ل�����س��ود�ين 
على  م�سرتك  وتن�سيق  عالقات 
جم��ال  يف  �مل�����س��ت��وي��ات  ك��اف��ة 

ل�سمان  �لع�سكري،  �ل��ت��ع��اون 
ومكافحة  م���ن  و�لأ �ل���س��ت��ق��ر�ر 
�إىل  �لوزير  �سار  �أ كما  �لرهاب". 
�ملهدد�ت  �سد  "�لوقوف  �رشورة 
�حلدود  تاأمني  على  و�لعمل  �ملاثلة، 
�جلر�ئم  �سد  �مل�سرتكة  بالقو�ت 
�ل�رشعية،  غري  و�لهجرة  �لعابرة 
م����ن و�ل���س��ت��ق��ر�ر  و�إر����س���اء �لأ
�لأمنية".  �مل��ع��ل��وم��ات  ب��ت��ب��ادل 
يرتقي  �أن  ����رشورة  �إىل  ول��ف��ت 
بني  �لثنائي  �مل�ستوى  يف  �لتن�سيق 
�حلدود  �أن  عمر،  و�أو�سح  �لبلدين. 
مناطق  ث��ي��وب��ي��ة  �لإ �ل�����س��ود�ن��ي��ة 
يف  يحتذى  مثال  تكون  �أن  ميكن 
من  �مل�سرتك.  �ل�ستثمار  جم��ال 
�لأركان  رئي�س  نائب  لفت  جانبه، 

�أن  برهان جولن،  �جلر�ل  ثيوبي  �لإ
�نعكا�سات  له  �لبلدين  يف  �لأمن 
و�أ�ساف  �لطرفني.  على  م�سرتكة 
�لره��اب  "مكافحة  �أن  ج��ولن، 

تعزيز  من  ولبد  م�سرتك،  و�جب 
و�لع�سكرية  �ل�سيا�سية  �لعالقات 
نف�سه. �مل�سدر  وفق  �أكرب"،  فاق  لآ
ق/د

اليونان  حدود" حتث  بال  " اأطباء 
على اإخالء خميمات املهاجرين ب�ضبب 

كورونا

ال�ضودان يدعو اإثيوبيا للتعاون الع�ضكري لتاأمني احلدود امل�ضرتكة
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ندوة فكرية حول حممد �ضحرور: م�ضرية ن�ضال 
من اأجل جتديد اخلطاب الديني

بريك العربي  تغطية/ 
---------------- 

م��د�خ��ل��ة حتت  ق���دم  �لأخ����ري  ه���ذ�   
�سحرور  حممد  "م�رشوع  ع��ن��و�ن 
�لن�س"  تاريخانية  ���س��ك��الت  و�إ
ثمنت  لقد  قائال:"  للتحرير  وخل�سها 
حممد  بذله  �ل��ذي  �خل��ر�يف  �ملجهود 
ول  �نكاره،  ميكن  ل  �لذي  �سحرور 
�خر�ج  يف  دوره  �نكار  �أي�سا  ميكن 
�لعربي  �ل�سباب  من  و��سعة  �رش�ئح 
و�ل�سياج  �لتطرف  د�ئرة  من  و�مل�سلم 
من  تقليديا  �ملكر�س  �لدوغمائي 
�لعامل  يف  �لدينية  �ملوؤ�س�سة  طرف 
كان  ول��ه��ذ�  و�ل���س��الم��ي،  �لعربي 
كما  �مل��ج��ال.  ه��ذ�  يف  جم��ه��ود  ل��ه 
�لن��ت��ق��اد�ت  بع�س  ت��ق��دمي  ح��اول��ت 
من  �سحرور  ملحمد  وجهت  �لتي 
�ل��ق��ر�آين  �لن�س  م��ع  تعامله  خ��الل 
وكذلك  ثانيا،  �لنبوية  و�ل�سنة  �أول 
�لرت�ثية  �ملنظومة  مع  تعامله  يف 
وغري  وت��اري��خ  وف��ق��ه  تف�سري  م��ن 
بها  خرجت  �لتي  .و�لنتيجة  ذل��ك 
نقد  يف  جنح  �سحرور  حممد  �أن  هي 
�رشيحة  و�خر�ج  �لدينية   �ملوؤ�س�سة 
�سيطرتها  من  �ل�سباب  من  و��سعة 
�خ��ر�ج  يف  ينجح  مل  ي��ي  ب��ر�أ لكنه 
د�ئرة  من  عموما  �لإ�سالمية  �لذهنية 
�أي�سا  وقلت  �لديني.  �لن�س  �غالق 
�سحرور  حممد  م�رشوع  مقاربة  �أن 
منها  �لإيدولوجيا  �إىل  ق��رب  �أ هي 
وهذ�  �لعلمي،  �لبحث  �أو  �ملعرفة  �إىل 
�لرجل  جمهود  من  �نتقا�سا  لي�س 
للنقا�س.  قابل  ر�أي  جم��رد  هو  بل 
�يدولوجيا  ط��رح  ح��اول  ف�سحرور 
د�خل  من  منطلقة  جديدة  حتررية 
مع  من�سجمة  ولكنها  �لديني  �لن�س 
وحقوق  �حلد�ثة  ومعطيات  �لعامل 
و�لتعاي�س  و�حل��ري��ات  ن�����س��ان  �لإ
و�لديانات  �ل�سعوب  بني  �ل�سلمي 
�لتحرير  �ل  �سوؤ ويف  و�لثقافات". 
�لدينية  ���س�����س��ة  �مل��وؤ رف�����س  ح��ول 
ملحمد  �حلد�ثية  للقر�ء�ت  �لتقليدية 
قال  �حلد�ثيني،  من  وغريه  �سحرور 
�حلقيقة  يف  �لرف�س  هذ�  �خلري:"  جاب 
�ملوؤ�س�سة  لأن  م�سلحي  رف�س  هو 
عليها،  تخاف  م�سالح  لها  �لدينية 
�سو�ء  �حلد�ثية  فاخلطابات  ولهذ� 
ن�رش  �أو  �سحرور  مبحمد  �لأمر  تعلق  �أ
حممد   ، حنفي  ح�سن  �أبوزيد،  حامد 
�خلطابات  تلك  كل  وغريهم،  �أركون 

�لدينية  �ملوؤ�س�سة  م�سالح  تهدد 
�نهاء  على  تعمل  جميعها  ن��ه��ا  لأ
�لدين  تقر�أ  �لتي  �لر�سمية  �ملنظومة 
�لعقل  على  �لو�ساية  منظور  من 
�آخر".  حينا  بالدين  و�ملتاجرة  حينا 
زتيلي  خديجة  �ستاذة  �لأ جانبها  من 
مد�خة  قدمت  �لفل�سفة  ق�سم  من 
�جلمعي  �لعقل  هيمنة  من  عنو�نها- 
م�سوغات  �ملتعدد:  �لعقل  فاق  �آ �إىل 
عند  �ل��رت�ث��ي  �ل��ف��ق��ه  ع��ن  �ل��ن��اأي 
مد�خلتها  خل�ست  �سحرور-  حممد 
تن�سب  ورقتي  فقالت:"  للتحرير، 
يف  �جلمعي  �لعقل  مو�سوع  ح��ول 
�لذي  و�ملتنوع  �ملتعدد  �لعقل  مقابل 
فالعقل  ل��ي��ه.  �إ بحاجة  �ل��ي��وم  نحن 
و�سلطوي  قهري  بطبيعته  �جلمعي 
تطورنا  يعيق  م��ا  ،وه��و  و�أح���ادي 
�لعقل  ه��ذ�  للم�ستقبل.  ونظرتنا 
ور�أى  �سحرور  حممد  عنه  حت��دث 
هذ�  مثبطات  جتاوز  �إىل  بحاجة  ننا  �أ
�أن  ن�ستطيع  لكي  �لعقل-�جلمعي- 
وندر�سه  �لثقايف  موروثنا  ن�ستعيد 
منه.  و�ل�سمني  �لغث  على  لنقف 
فج�سده  ل�����س��ح��رور  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
تبقى  �ملفكرين  كباقي  لكن  رحل 
و�جتماعنا  وحروفهم،  ن�سو�سهم 
�ل���ي���وم ل��ي�����س ل��ت��ق��ي��ي��م �ل��رج��ل 
مفهوم  من  �نطلقنا  من��ا  �إ و�أعماله 
�لفكرية  �أو  �لدينية  �لن�سو�س  �أن 
ذ�  �إ ننا  �أ مبعنى  �لقر�ءة،  لنهائية  هي 
و�سيا�سيا  �قت�ساديا  �لتطور  �أردنا 
يف  �لنظر  �إع��ادة  فعلينا  و�جتماعيا 
و�سجاعة  ة  جر�أ بكل  �لديني  تر�ثنا 
�حلالية  �لفقهية  �مل��ن��ظ��وم��ة  لأن 
مما  �أك��رث  �لدين  �إىل  كثري�  ���س��اءت  �أ
�سحرور  �إىل  وب��ال��ع��ودة  خ��دم��ت��ه. 
وعظمة  وم��ن��اووؤون،  مريدون  فله 
�لق�سايا  طرح  يف  تتمثل  �لن�سو�س 
�ل��ق��ر�ء�ت  باختالف  يختلف  وه��ذ� 
�سحرور  و�أهمية  و�ليدولوجيات. 
�لديني  �خلطاب  �نتقد  نه  �أ يف  تكمن 

�حلكيم  للتنزيل  جديدة  قر�ءة  وقدم 
و�سجاعة  ة  جر�أ بكل  عليه  يطلق  كما 
�ختالفنا  �أو  �تفاقنا  عن  �لنظر  بغ�س 
قر�ءة  قدم  �سحرور  �أن  معه،ويبقى 
�ملجال  تفتح  ورمبا  بالنقا�س  جديرة 
ومفهوم  م�ستقبلية،  �أخرى  لقر�ء�ت 
لأن  �ملنحى  هذ�  يف  ي�سب  �لجتهاد 
ويبقى  مطلقا  لي�س  �لديني  �خلطاب 
يطرح  ن�����س��ان  �لإ م���اد�م  مفتوحا 
مرة  كل  يف  طرحه  ويعيد  �ل  �ل�سوؤ

�لأر�س".  هذه  عن  يرحل  �أن  �إىل 
�لتي  حنيفي  جميلة  ���س��ت��اذة  �لأ  
 ": للتحرير  قالت  �ل��ن��دوة،  �أدر�ت 
ثالث  �إىل  �ل��ن��دوة  خ��الل  ��ستمعنا 
�مل�ساركني  �ساتذة  �لأ من  مد�خالت 
حممد  م�����رشوع  يف  ت�سب  و�ل��ت��ي 
منها  �ل��غ��ر���س  ول��ي�����س  ���س��ح��رور، 
ميكن  ولكن  �مل�رشوع  بذلك  �لتعريف 
وتقييمية  نقدية  ق��ر�ء�ت  �عتبارها 
ل��ل��م�����رشوع. و�ل��ه��دف م��ن �ل��ن��دوة 
يكون  و�أن  �لعقول  ��ستنها�س  هو 
�سئلة  �لأ طرح  يف  �ل�سجاعة  لدينا 
ننا  لأ تعنينا،  �لتي  و�حلرجة  �لقلقة 

�أ�سبحت  �لأطر�ف  بع�س  �أن  نالحظ 
�لأ�سئلة".  تلك  حترمي  عن  تتو�نى  ل 
،قالت  �حل�سور  ل�سعف  وبالن�سبة 
�أ�سبحت  �لظاهرة  هذه  �أن  �ملتحدثة:" 
فاحل�سور  �جل��ام��ع��ة،  يف  م��ع��روف��ة 
ولي�س  �ملجاملة  منطق  ح�سب  يتم 
مما  وهو  �ملعريف،  بالد�فع  عالقة  له 
يف  �لعلمي  �لبحث  ب�سريورة  ي�رش 
حول  ن��دوة  تنظيم  ورمب��ا  جامعاتنا. 
من  �ل��رتح��ي��ب  يلقى  ل  ���س��ح��رور 
زعزعة  لي��ري��دون  �لذين  �لبع�س 
�أي�سا  ر�ج��ع  وه��ذ�   ، ر�ك��د  م��اه��و 
لها  �لتي  �مل�سبقة  و�لأفكار  لالأدجلة 
�لعزوف."  �أو  �حل�سور  يف  كبري  دور 
ب�سبب  متعلق  �آخ���ر  �ل  ���س��وؤ ويف 
طرف  م��ن  �ملختلف  �لفكر  رف�س 
�أ�سو�ر  د�خل  ذلك  كان  ولو  �ملجتمع 
حنيفي:"  �ستاذة  �لأ قالت  �جلامعة، 
لهيمنة  ي��ع��ود  بب�ساطة  �ل�سبب 
وذلك  �لنا�س،  على  �لديني  �لعقل 
ما  و�أ �ل�سيا�سي.  �لعقل  من  بتو�طوؤ 
موؤ�س�سة  جمرد  فهي  �ليوم  �جلامعة 
لها  ع��الق��ة  ول  ���س��ه��اد�ت  ت��ق��دم 
لتقييم  وبالن�سبة  �لعلمي.  بالبحث 
قيمة  هناك  لي�ست  �لعلمي،  �لبحث 
و�لجتماعية.  ن�سانية  �لإ للعلوم 
يعتقد  م���از�ل  �لبع�س  لأن  ذل��ك 
فقط  �ملعنية  هي  �لتكنولوجيا  �أن 
جتد  ولذ�  �لعلمي،  و�لتقدم  بالبحث 
ط��ر�ز،  �آخ��ر  �سيارة  ي��ق��ود  �أح��ده��م 
بعقل  يعي�س  �ل�سخ�س  ذ�ت  ولكن 

؟؟".  متحجر 

اجلزائر-2 بجامعة  االإن�ضانية  العلوم  لكلية  التابع  واملعا�ضر  احلديث  العربي  املجتمع  بناء  يف  العلمي  البحث  اإ�ضكالية  خمرب  نظم 
اأجل جتديد اخلطاب الديني". الندوة  اأبو القا�ضم �ضعد اهلل- ندوة فكرية  حتت عنوان :" حممد �ضحرور: م�ضرية ن�ضال من 
خديجة  االأ�ضتاذة  من  كل  تن�ضيطها  يف  و�ضارك  الدكتوراه  طلبة  من  ومهتمني  اأ�ضاتذة  وح�ضرها  حنيفي  جميلة  االأ�ضتاذة  اأدارتها 
�ضعيد جاب اخلري. ال�ضويف  الفكر  الباحث يف  واالأ�ضتاذ  ق�ضم علم االجتماع  من  ر�ضيد  ميموين  واالأ�ضتاذ  الفل�ضفة  ق�ضم  من  زتيلي 

واملعا�ضر احلديث  العربي  املجتمع  بناء  يف  العلمي  البحث  اإ�ضكالية  خمرب  تنظيم  من 

ن�����ّددت �ل��ع��دي��د م���ن �جل��م��ع��ي��ات 
ب��ال��رت�ث  �ملهتمة  ��خ�����س��ي��ات  و�ل�����سّ
ه���ق���ار،  و�ل�����س��ي��اح��ة ب��ع��ا���س��م��ة �لأ
�لتي  �حل�سارية  غ��ري  بالت�رشفات 
من  �ل��ع��دي��د  لها  عر�سة  �أ�سبحت 
ثرية  �لأ و�ملو�قع  �ل�سياحية  �لأماكن 
مطالبني  �ل���ولي���ة،  ع��رب  �مل��ن��ت�����رشة 
ب�������رشورة �ل��ت�����س��دي ل��ل��ت�����س��وي��ه 
ي�ستفحل  �أ�سبح  �ل��ذي  ه��م��ال  و�لإ
يهّدد  خطر�  م�سّكال  رهيب،  ب�سكل 
�ملنطقة. حتوزها  �لتي  �لكنوز  �أهم  �أحد 
�ل�سياحية  �لف�ساء�ت  لبع�س  فالز�ئر 
�لآون���ة  خ��الل  ه���ق���ار،  �لأ بعا�سمة 
�ّسفا  ومتاأ منده�سا  يقف  �لأخ���رية 
ميكن  ما  ق��ل  �أ �ل�ّسلوكات  بع�س  من 
�إرث  جت��اه  �حل�سارية  بغري  و�سفها 
بتعر�سه  �جلز�ئر،  عليه  حت�سد  ثقايف 
وه��ذ�  �ل���ط���رق،  مبختلف  ل��ت�����س��وي��ه 
ف�ساد  و�إ و�لفحم،  بالدهن  بالكتابة 
ب��ع�����س �ل�����س��خ��ور و�جل���ب���ال �ل��ت��ي 
�سورة  يف  و�لزو�ر  �ل�سياح  يق�سدها 
ت��ع��رب وت��وح��ي ل��ن��اظ��ره��ا ع��ن م��دى 
هذ�  ملفتعلي  »�لاّلم�سوؤول«  �ل�سلوك 
ي�سّوه  �أن  نه  �ساأ من  �لذي  �لت�رشف، 
زيارته  �ل�سياح  من  �لعديد  يحلم  كنز� 

تذكارية. �سور  و�لتقاط 
من  �ل��ع��دي��د  ّك���د  �أ �ل�����س��دد،  ه��ذ�  يف 
�ل�سياحّيني  و�ملتعاملني  �مل��و�ط��ن��ني 
ع��ن م���دى ت��ذّم��ره��م م��ن م��ث��ل ه��ذه 
تعرف  �أ�سبحت  �لتي  �لت�رشفات، 
�ملوروث  هذ�  بذلك  مهددة  �نت�سار� 
من  �ل��ع��دي��د  عليه  ي��ت��ه��اف��ت  �ل���ذي 
�لذي  م��ر  �لأ ي��ت��ه،  روؤ ملجرد  �ل�سياح 
�إج��ر�ء�ت  �تخاذ  نظرهم  يف  يتطلب 
لهاته  �لت�سدي  �أج���ل  م��ن  �رشيعة 

فعال.   �لأ
�ملو�طنني  �أحد  ّكد  �أ �ل�سياق،  نف�س  يف 
�عتدنا  �ل��ت��ي  �ل��ت�����رشف��ات  ه��ذه  ّن  �أ
بع�س  ج��در�ن  ت�سّوه  يتها  روؤ على 
ومبختلف  باملدينة  و�لأزقة  �ملوؤ�س�سات 
يكتب  ف�سخ�س  �ل��وط��ن،  م��ن��اط��ق 
وليته،  ��سم  يكتب  و�لآخ��ر  ��سمه 
�أن  ميكن  �أو  ير�ها  �أن  يظن  يكن  مل 
عريقة،  ح�سارة  متثل  م��اك��ن  �أ تطال 
هذه  مثل  يف  ي��ت��ه��ا  روؤ ب���اأن  م��وؤك��د� 
ه��وؤلء  مثل  �أن  لنا  يرتجم  م��اك��ن  �لأ
�أهمية  حقا  ي�ستوعبو�  مل  �لأ�سخا�س 
خا�سة  بلدنا،  حتوزه  وما  ميلكونه  ما 

يتمتعون  �أ�سخا�س  من  ي�سدر  عندما 
�لأماكن  هذه  لكون  و�لر�سد  بالعقل 

جمنون. �أو  �سبي  ي�سلها  �أن  ميكن  ل 
و�ل�سخور  �جلبال  طال  �لذي  �لت�سويه 
هذه  عند  يقف  مل  �ملناطق،  خمتلف  يف 
و�لبيئة،  �لطبيعة  ليطال  �لنقطة 
يرتكها  �ل��ت��ي  �مل��خ��ّل��ف��ات  خ��الل  م��ن 
�لعطلة  نهاية  يف  �ملناطق  هذه  قا�سدو 
وقمامة  نفايات  م��ن  ���س��ب��وع��ي��ة،  �لأ
حيث  ي��ت��ن��اول��ون��ه،  مل��ا  وف�����س��الت 
�ملكان  بجمال  ويبتهجون  ي�ستمتعون 
ل  مغادرتهم  وعند  �لر�ئعة،  و�لطبيعة 
�أو  �ملكان  لتنظيف  �هتمام  �أي  يعريون 
�لعتبار  لإعادة  خملفاتهم  جمع  حتى 

نظيف. وجدوه  ��ست�سافهم  ملكان 
لها  وينفطر  �جلبني  لها  يندى  �أفعال 
حرية  يف  لها  �مل�ساهد  جتعل  �د،  �ل��ف��وؤ
يتجه  �أن  ي��ق��رر  �أن  �إىل  م���ره،  �أ م��ن 
و�لتي  �مل�سهورة،  �ملعامل  �أحد  وي�ساهد 
للولية  تعريف  كبطاقة  �أ�سبحت 
و  �أ �إيهغان(  )جبل  �لأوىل  بالدرجة 
قر�بة  بعد  على  �أغالل(  )يوف  منطقة 
بالدهن  ت�سويه  ليقابله  كلم   200
من  ي�رشب  �أن  و  �أ �ل�سخور،  على 
�مل�سهورة  �لطبيعية  �مل��ن��اب��ع  �أح���د 
وهو  يتفاجاأ  �أن  �إىل  طاهبور(،  )منبع 
�لنفايات  من  باأطنان  ليها  �إ طريقه  يف 
�ل��ه��ام��دة م��رت�ك��م��ة وم��ت��ج��اورة، يف 
من  يزيد  وما  وحمرّي،  مرعب  م�سهد 
�ملحلية  �ل�سلطات  �سكوت  �حل��رية 
باأهم  ت�رش  �لتي  �لت�رشفات،  هذه  ملثل 

�ملنطقة. مييز  ن�ساط 
بع�س  نّظمت  وق��ت  يف  ه��ذ�  يحدث 
للبيئة  �لوطنية  كاملنظمة  �جلمعيات 
حمالت  �لأهقار،  بعا�سمة  و�ملو�طنة 
كيما  )خليها  كحملة  حت�سي�سية 
بعدم  �لتح�سي�س  �أج��ل  من  لقيتها( 
�ل�سياحية  �مل��و�ق��ع  ب��ه��ذه  �لإ����رش�ر 
�لز�ئرين  حتلي  وب�����رشورة  �لهامة، 
ل��ه��ذه �مل��و�ق��ع ب���روح �مل�����س��وؤول��ي��ة 

عليها. �ملحافظة  يف  و�مل�ساهمة 
كبري�  �سخطا  �لظاهرة  هذه  خّلفت  كما 
م��و�ق��ع  �سفحات  نا�سطي  و���س��ط 
على  مطالبني  �لجتماعي،  �لتو��سل 
�لت�رشفات  لهذه  �لت�سدي  ���رشورة 
هذه  مرتكبي  معاقبة  على  و�لعمل 

�حل�سارية غري  �لأفعال 
ق/ث

مواقع �ضياحية وف�ضاءات اأثرية عر�ضة للّت�ضويه

كتابات مبادتي الفحم والدهن
 على الّر�ضومات الّرمزية بتمرنا�ضت 

التطرف وال�ضياج الدوغمائي ال�ضباب من دائرة  �ضرائح وا�ضعة من  �ضعيد جاب اخلري:�ضحرور له دوره يف اخراج   -
االجتهاد  ومفهوم  م�ضتقبلية،  اأخرى  لقراءات  املجال  �ضتفتح  بالنقا�ش  جديرة  قراءة  قدم  �ضحرور  زتيلي:  خديجة   -

املنحى  ي�ضب يف هذا 
التي  القلقة  االأ�ضئلة  ال�ضجاعة يف طرح  لدينا  يكون  واأن  العقول  ا�ضتنها�ش  الندوة هو  الهدف من  - جميلة حنيفي: 

البع�ش  يحرمها 

�لدبلوما�سي"  "زودها....  �مل�رشحي  �لعر�س  جذب 
مبدينة  بوزيد"  بن  "�أحمد  ركح  على  قيم  �أ �لذي 
�لفنون  بو  �أ حمبي  من  عري�سا  جمهور�  �جللفة، 
�لفني  �لعمل  هذ�  مع  كبري  ب�سكل  تفاعلو�  �لذين 

. ملتميز �
تاأتي  �لتي   -- �مل�رشحية  ه��ذه  �أح��د�ث  ود�رت 
بن  "�أحمد  �جلهوي  �مل�رشح  نتاج  �إ من  ثالث  كعمل 
�إذ  خمتلفني  مكانني  يف   -- للكبار  موجه  بوزيد" 
 ، متتاليني  حدثني  "�أري�ستاخ"  �لبطل  فيها  يعي�س 
"�حلوذي"  ممثلني  حتمل  عربة  �جلمهور  فيها  يرى 
�ملغيب  زمن  يف  �لرحلة  تبد�أ  حيث  �أري�ستاخ"  و" 
�ملخيف  "�حلوذي  ل�سكل  ونظر�  �لظالم،  ويخيم 
مما  ل�"�أري�ستاخ"  �خلوف  يت�سلل  �لد�م�س  و�لظالم 
وت�سجيع  �حلوذي  لتخويف  باملبالغة  يبد�أ  يجعله 

. نف�سه
�لفنانني  د�ء  �أ عك�سها  متميزة،  م�ساهد  ويف 

�لأحد�ث  وت�ساعدت  �ل�رش�ع  بد�أ  �لركح،  على 
وعلى  �خل��وف  لقمة  و���س��ال  �أن  �إىل  بينهما، 
يتج�سد  �ل�رش�ع  �جلمهور  ر�أى  �لأخ��ر  �جلانب 
�لأول  من  حماولة  يف  و�لكاتب  "�أري�ستاخ"  بني 
�لأحد�ث  لتت�ساعد  زوجته،  بوفاة  �لكاتب  �إخبار 
ي�سل  حتى  �لتوتر  من  جو  ويخيم  ثانية،  مرة 

زوجته. وفاة  خرب  لكت�ساف  �لكاتب 
�لفنان  ومقتب�سها،  �مل�رشحية  ملخرج  كلمة  ويف 
و�خلوف  �لرتدد  بني  نه  "�أ فيها  قال  خالد  ونوقي 
�لأمل  م�ساعر  بني  �لب�رشية  �لنف�س  حب�س  وهو 
يقول  كما  �لب�رش  بعقول  يعبث  �ل��ذي  و�خل��وف 
�أ�سكال  كل  ملقاومة  �لفن  دور  ياأتي  �أفالطون، 
�لتي  �لفا�سدة  �ملا�سي  رو��سب  وحماربة  �لبوؤ�س 

جحيم". �إىل  حياته  فتحول  ن�سان  �لإ يرثها  قد 
 - �ملخرج  يقول   - �ملقابلة  �جلهة  يف  "وبينما 
�حلياة  بجمالية  للتمتع  ف�سيح  ف�ساء  ي�سيع 

قمنا  �أف�سل،  حلياة  �ملمكنة،  �للحظات  و��ستثمار 
�لرو�سي  للكاتب  �مل�رشحية  هذه  تاأثيث  باإعادة 
مبا  �حلياة  ترتيب  لتعيد  خمتلفة  حلة  يف  ت�سيكوف 
�ملمكنة  �لبد�ئل  وتقدمي  �سياء  �لأ طبيعة  ينا�سب 

�إيجابية". �أكرث  حلياة 
�خل��وف،  عقدة  �مل�رشحي  �لعمل  ه��ذ�  "ويعالج 
خيار�ت  على  ف��ق  �لأ ويفتح  �حلياة  يربك  �لذي 
�أن  يجب  ل  و�لتي  و�جلمال،  و�خلري  كاملحبة  �أخرى 
لفت  ما  ح�سب  و�لرتدد"  �خلوف  �سلبية  تف�سدها 

. �ملخرج  ليه  �إ
�إعطاء  يف  �مل�رشحي  �لعر�س  هذ�  �ساهم  �سارة،  لالإ
حيث  بالولية،  �لثقايف  للم�سهد  ق��وي  نف�س 
من  �لركح  على  يقدم  ما  و  �مل�رشح  بفن  �لهتمام 
�جللفة  بولية  عري�س  جمهور  لها   ، مميزة  �أعمال 

�لفني. �للون  هذ�  يف  خا�سة  تقاليد  لها  �لتي   ،
ق/ث

م�ضرحية "زودها..الدبلوما�ضي" جتذب جمهورا وا�ضعا باجللفة
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�ضفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�ضايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، االجتماعية منها ، الثقافية وال�ضيا�ضية، فعلى كل 
journalaltahrir@gmail.com   :من يريد امل�ضاهمة مبو�ضوع ، مقال، فكرة اأن ير�ضلها لركن م�ضاهمات   على اميايل التحرير

 مررنا وهلل احلمد اىل الهدف االأ�ضمى، بال اإراقة قطرة دم واحدة، كالذي حدث بكل ح�ضرة واأ�ضى يف بع�ش الدول ال�ضديقة وال�ضقيقة، مررنا يف 
ثورة مل ن�ضمع فيها اأ�ضوات االرمتاء يف اأح�ضان اخلارج، اأو لبيع النفو�ش يف اأ�ضواق النخا�ضة الدولية، بل �ضمعنا و�ضمع العامل اأنه ربيع اال�ضتثناء، ربيع 

ميكننا اأن ن�ضلح فيه اأوطاننا دون اأن نخونها، مررنا وها نحن لدينا رئي�ش منتخب �ضيقود قاطرة الوطن نحو مزيدا من الرقي واالزدهار.

�لتي  �ل�سحيحة  �لن��ط��الق��ة  ولعل    
�نتهجها �لو�فد �جلديد على ق�رش �ملر�دية، 
بعد �نتخابات 12 دي�سمرب وحر�ك �ل�سعب 
د�ستور  يف  و�ملتمثلة  �ملبارك،  �جلز�ئري 
جديد يعزز �حلكامة و�أخلقة �حلياة �لعامة 
و�لجتماعي  �ل�سيا�سي  �لنظام  ويقوي 
مقبلني  لكوننا  �جلز�ئر،  يف  و�لقت�سادي 
�جلمهورية  رئي�س  و�سفه  م��ا  على 
ما  وهو  جديدة،  جلمهورية  بالتاأ�سي�س 

للد�ستور  عميقة  مر�جعة  على  يحتم 
يقت�سي  ما  �حلايل يف كل ف�سوله، وهو 
�إعادة �سياغة جديدة ملو�د �لد�ستور حتى 
و  �ملجتمع  ل�ستقر�ر  فّعالة  �أد�ة  يكون 
موؤ�س�ساتها،  وحتديث  �لدولة  ع�رشنة 
مبد�أ  تكّر�س  د�ستورية  هند�سة  وف��ق 
�لذي  �ل�سلطة  على  �ل�سلمي  �لتد�ول 
بني  �لف�سل  و�إلز�مية  �أب��د�ً،  عنه  حياد  ل 
�لتو�زن و�لرقابة فيما  �ل�سلطات وحتقيق 
�لتي  �ملبادئ �جلوهرية  بينها، وكذ� حتديد 
طبيعة  ح�سم  و���رشورة  �ملجتمع  حتكم 
نظام �حلكم �ل�سائد يف �لدولة، مع �لتاأكيد 
و�حلريات  �حلقوق  خارطة  ر�سم  على 
�أن  على  و�حل��ر���س  للمو�طن،  �لعامة 
من  مبهامه  �لد�ستوري  �ملوؤ�س�س  يحتفظ 
�لد�ستورية، وترك  �لأحكام  خالل �سبط 
و�لرتبية  �لقت�ساد  بتنظيم  يّت�سل  ما 
للم�رشع  �حلياة  نو�حي  وكل  و�لإع��الم، 
وتنظيم  م�سايرة  ق�سد  قانونًا  �ملوؤّهل 

�ملتغري�ت �ل�رشيعة للمجتمع.
تبون  �ملجيد  عبد  �لرئي�س  كّلف  �إن  ما    

جلنة  برئا�سة  لعر�بة  �أحمد  �لأك��ادمي��ي 
خرب�ء من 15 ع�سو� ل�سياغة مقرتحات 
بفتح  وت��ع��ّه��ده  �ل��د���س��ت��ور،  م��ر�ج��ع��ة 
�لفاعلني  مع  بعدها  و��سعة  م�ساور�ت 
�ملدين،  و�ملجتمع  �ل�سيا�سية  �حلياة  يف 
للم�سادقة  �جلديدة  �مل�سودة  عر�س  قبل 
ما  وهو  �ل�سعبي،  �ل�ستفتاء  ثم  �لربملانية 
جوهرية،  �ستكون  �لتعديالت  �أن  يرتجم 
حماور  �سبعة  على  �رتكزت  لكونها 
�ملو�طنني  وحريات  حقوق  تعزيز  �أبرزها 
�أخلقة  وتكري�س  �لقانون،  �أمام  و�مل�ساو�ة 
�لف�ساد، وتر�سيخ  �لعامة ومكافحة  �حلياة 
�لف�سل  عن  ناهيك  �لق�ساء،  ��ستقاللية 
�لربملانية،  �لرقابة  وترقية  �ل�سلطات  بني 
و�مللتقيات  �لور�سات  �نتع�ست  حتى 
و�لندو�ت يف �جلامعات و�ملنابر �لإعالمية 
�لد�ستور،  مر�جعة  �إط��ار  يف  �ملختلفة، 
�ملجال  فاحتة  �ل�سيا�سي،  �مل�سهد  و�إث��ر�ء 
لنقا�س قانوين ثري بني خمتلف �لفاعلني، 
�أنها  �إل  �لفكرية  �جتاهاتهم  تباين  رغم 
عالج  ق�سد  و�ح��د،  ط��رح  على  �تفقت 

فجو�ت �سابقة ل تقبلها �ملرحلة �جلديدة، 
ت�سيري  �لتي تفر�س جناعة و��ستقامة يف 
موؤ�س�سات �جلمهورية و�إد�رة �ل�ساأن �لعام 

��ستجابة للتغيري �جلذري �ملن�سود.
�لوطن،  جامعات  خمتلف  يف  ن��دو�ت    
�تخذت من منابر علمية و�أكادميية �أر�سية، 
�نطالق �أظهرت حقيقة ثابتة، �أن مر�جعة 
�لطبقة  لدى  بالأولوية  حتظى  �لد�ستور 
�ل�سيا�سية، �سخ�سيات وطنية وجمعيات، 
تتو�فق يف �لبحث عن �أي د�ستور �أن�سب 
للجز�ئر �جلديدة �لتي �أعلنت �لقطيعة مع 
�أجل  ممار�سات �سابقة وت�سابق �لزمن من 
ما جتلى فعال يف  و�لتقومي، وهذ�  �لتجّدد 
�أن  �إل  �أبت  �لتي  �جلز�ئرية،  �جلامعة  بروز 
قيادة  يف  �لطبيعي  دوره��ا  على  توؤكد 
�لأمة، من خالل عر�س مقرتحات حلول 
�لتغيري  �آل��ي��ات  ل�ستحد�ث  ومقاربة 
�حلياة  دمقرطة  �إطار  يف  �لبناء  وجمال�س 
�ل�سابة  للكفاء�ت  ت�سمح  ب�سفة  �لعامة، 
�إظهار قدر�تها �خلالقة �لتي تعك�س مدى 

�لوعي برهانات �حلا�رش و�لآتي.

بقلم/  كرمي  تقلميمت
-----------------------

�ملتحكمة  �لبينية  �لعالقة  و�أ�سحت 
لالأفر�د  �ليومية  �ملعامالت  خمتلف  يف 
حتاول  �ملجتمعية  �ل�رش�ئح  وخمتلف 
عجلة  يدير  �ل��ذي  باحلبل  تتم�سك  �أن 
�لتقدم للح�سارة �لإن�سانية �لتي مل تعد 
م�سى  ما  يف  ماألوفة  كانت  كما  كذلك 
�لن�سان  يف  �لتفكري  ملكات  �أن  وحتى 
جديدة   روؤية  �أعماقها   يف   تبلورت  قد 
بالذكاء  عالقة  له  هو  مبا  �أ�سا�سا  تتعلق 
ومب�ستلزمات  �ل�سطناعي  �أو  �ملعريف 
�ملعرفة  لهذه  �حل�سارية   �ل�سريورة 
�أن  حت��اول  وكاأنها  تبدو  �لتي  �جلديدة 
منط  من  �لب�رشي  �لتاريخ  جمرى  تغري 
فيه  تتحكم  وكال�سيكي   تقليدي 
�أدو�ت �جتماعية  مرتبطة �أ�سال بعاملي 
�لثورة  �أن  حني  يف   ، و�ل��زم��ان  �ملكان 
�لأفق   باتت تلوح يف  �لتي  �ل�سطناعية 
�لندها�س   من  حتمل يف طياتها ومي�س 

و�لنبهار نظر� لتلك �خلبايا �لتي �فرزتها 
�لتي  �جلبارة  �لإن�سانية  �خلطو�ت  هذه 
على  مبنية  جديدة   ملفاهيم    توؤ�س�س 
�لوعي �ل�سليم للحياة �جلديدة و تقت�سي 
�در�ك��ا  مدركا  يكون  �أن  �لن�سان  من 
�لت�سور�ت  تلك  يج�سد  وهادفا  حقيقيا 
و�حل�سية  �لفكرية  �مل�سوؤولية   من  بنوع 
�لذهنيات  لتلك  يبقى  مل  �أن��ه   مبعنى   ،
يف  �لب�رشية  �حلياة  ت�سري  كانت    �لتي 
عالقات  هناك  �أن  بل   ، �لغابرة  �لآزمنة 
�لظهور  مرحلة  يف  ج��دي��دة  ب�رشية 
تتعامل  بالفكر و�لوعي �لدر�كي ملا هو 
�لتي نتعامل بها  ، فاملتغري�ت  م�ستقبلي 
عنا�رش  جمرد  �إىل  غد�  �ستتحول  �ليوم 
بالية ل تخدم تلك �لأهد�ف �يل �أ�س�ست 
من �أجلها ، لذ� فاإن  �لوعي �ملطلوب من 
�لوثيق  �لرتباط  هو  �لإن�ساين  �لفكر 
لأن  �لفرد  تهيئ   �لتي  �مللكات  بتلك 
�أن  �لأ�سا�سي يف �حلياة دون  يلعب دوره 
�لتفعيلية  �حلركة  عن  �نقطاع  له  يكون 

�لذي  �لإن�ساين  �حل�ساري  �لتقدم  مل�سار 
ميثل جوهر �لوجود �لب�رشي على كوكب 
�لأر�س ، فاملتفاعالت �حليوية  جتعل من 
قادرة  �لكون  هذ�  يف  �ملتجذرة  �لطاقات 
�رتباط  مرتبط  هو  ما  �ح���د�ث   على 
 ، �لكونية  و�ملعرفة  �لعلم  مكامن  وثيق 
�ملجالت  �لتقدم  يف خمتلف  فم�سار�ت 
�لب�رشي  �لفكر  بلغ  مهما  لها  نهاية  ل 
�ملدى �لذي ينا�سده يف �أبحاثه و�بتكار�ته 
�لإجن��از�ت  ي�سدق  �لعقل  كان  فهل   ،
�ملحققة يف عرنا �حلايل ، كال ، بل ميكن 
 ، �مل�ستقبل  يف  جديدة  و�سائل  تخلق  �أن 
وهذ� ما يتطلب من كل  فاعل �ن ي�ستغل  
يف   �خلو�س  دون  للوعي  �ملدركة  طاقته 
�لتخمينات �لتي قد ل حتقق �لت�سور�ت 
�لعقل  فل�سفة  �ن   ، �ليها  �لر�مية  �لعقلية 
�لب�رشي  منذ �أن بد�أ �لن�سان �لتعامل  بها 
كاأم �لعلوم  �أ�سبحت متثل �لقلب �لناب�س  
حتفز  �لتي  �لذهنية  �حل�سية  للعمليات 
ملحوظ  ب�سكل  للتطور  �لعقل  ملكات 

�لت�ساوؤلت  خمتلف  على  فالإجابة   ،
على  حتتم  �لدر�ك   نطاق  يف  �حليوية 
�لعامل �أن يجد لها خمرجا و�سطيا ، تنمى 
به قدر�ته �ملكنونة �لي متزج بني �لفطرة 
و �لقدرة على �لتطور لإحد�ث �أي تغري 
لنهاية  بد�ية   يكون  �أن  باإمكانه  �إيجابي 
�لوعي  فجو�نب   ، مرحلية  �عتقادية  
يتخطى   �أن  �لإن�سان  ميكنان  و�لإدر�ك 
�إيقاف  حتاول   .. عرث�ت  رمبا  �أو  كبو�ت 
يعد  ل  �م��ر  ،وه��و  �لتطورية  م�سريته 
حاليا  �حلا�سل  �لتطور  مب�ستوى  مقبول 
وم�ستقبليا ، فهذ� ما يجب �أن يكون و�أن 
�جلديدة  و�ملفاهيم  �لنظريات  عليه  تبنى 
مغايرة  جديدة  ملرحلة  توؤ�س�س  �لتي 
للنمط �ملعروف بكل �أبجدياته و موؤثر�ته 
�لعقل  منطق  .�إن  و�لإدر�ك��ي��ة   �حل�سية 
يتطلب من �جلميع �سياغة �أفكار �سليمة 
و�سائبة تهدف �إىل خلق تنمية �جتماعية  
م�ستقبلية  وباآفاق  �لإن�ساين  ببعدها  

توؤمن عاملي  �لرفاهية و�لزدهار . 

تطورت املجتمعات يف العقد االأخري واأ�ضبحت بفعل التغريات التي طراأت على املفاهيم وال�ضلوكيات قد �ضرعت يف احداث تغريات جوهرية على ال�ضورة النمطية 
املعروفة للمجتمع، وهو اأمر بديهي جدا كونه يتما�ضى مع الديناميكية االجتماعية املت�ضارعة واملتناغمة مع التقدم الفكري واملعريف امل�ضتمر.

 بقلم  : �ضري القدوة
-----------------------

�أي  له  يكن  مل  و�مل�ستوطنني  �لحتالل  �إره��اب  �ن 
�لوح�سية  �لعتد�ء�ت  �سل�سلة  تتو��سل  حيث  مثيل 
و�لعدو�ن �لهمجي �ليومي بحق �ل�سعب �لفل�سطيني 
خ�سري  �أب��و  حممد  �لأط��ف��ال  ح��رق  جرمية  وتبقي 
يعي�سون  يهود  �إرهابيني  قبل  من  دو�ب�سة  وعائلة 
يف  �ل�رشعية  وغري  �لقانونية  غري  �مل�ستوطنات  يف 
فل�سطني �ملحتلة هي جرمية �ساهدة على هذ� �لعدو�ن 
يتعر�س  �لتي  �لب�سعة  �جلر�ئم  �ىل  بالإ�سافة  �ملنظم 
مت  حيث  �أطفاله  وخا�سة  �لفل�سطيني  �ل�سعب  لها 
�سنة خالل   18 �سن  1700 طفل حتت  نحو  �عتقال 
عام 2019، و��ست�سهد نحو 2700 طفل خالل �لفرتة 
�ملتو��سل  �لرهاب  هذ�  و�ن   -2019  2000 بني  ما 
يوؤكد بدون �دنى �سك �نه ل تعاي�س مع من ميار�سون 
هذ� �لنوع من �لعمليات �لرهابية و�لتي يتم تو�سيع 
�حل��روب  ن��ري�ن  و�إ�سعال  �لعنف  لت�سمل  نطاقها 
و��ستمر�رها فكيف لدولة تدعى �لدميقر�طية و�لقيم 
�لرهاب وترعى عمليات  وهي �سليعة يف ممار�سة 
�مل�ستوطنني  وجمموعات  جلي�سها  و�لتنكيل  �لقمع 
وتت�سرت على جر�ئمهم �ملنافية لكل �لقيم و�لأعر�ف 

و�ل�رشعية �لدولية .�ن ت�سنع �سالما .!!
�ل��وح��د�ت  �آلف  بناء  على  نتنياهو  �إ����رش�ر  �إن 
�أر��سي دولة فل�سطني هو تدمري  �ل�ستيطانية على 
�ملخالفة  �لقرن  �سفقة  لتنفيذ  �لدولتني،  حلل  ممنهج 
لكل قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية و�لقانون �لدويل �لذي 
يف  �رشعي  غري  كله  �لإ�رش�ئيلي  �ل�ستيطان  يعترب 
جميع �لر��سي �لفل�سطينية، وبات من �لو��سح �ن 
حماولة نتنياهو لك�سب �أ�سو�ت �ليمني �لإ�رش�ئيلي 
ع�سية �لنتخابات �لإ�رش�ئيلية على ح�ساب �حلقوق 
لأحد،  و�ل�ستقر�ر  �ل�سالم  يجلب  لن  �لفل�سطينية 
و�سيجر �ملنطقة �إىل مزيد من �لتوتر و�لعنف ل ميكن 

لأحد توقع نتائجها .
�ن تنفيذ �ملخطط �ل�ستيطاين يهدف لف�سل مدينة 
�لقد�س بالكامل عن مدينة بيت حلم ما يعني تدمري 
�لقائم  و�ل�سامل  �لعادل  �ل�سالم  لإحالل  فر�سة  �أية 
على قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية �لأمر �لذي ي�ستدعي 
�جلنون  لوقف  �ل��دويل  �ملجتمع  من  عاجال  تدخال 
�لو�قع  �لأمر  �سيا�سة  لفر�س  �ل�ساعي  �ل�رش�ئيلي 
وهذ� �ل�سلوك �ل�ستعماري و��ستهتار دولة �لحتالل 

و��ستخفافها باملنظومة �لدولية .
 لقد �سكلت �لتحديات �لر�هنة وما �فرزته �ل�سيا�سية 
�لمريكية من مر�وغات وموؤ�مر�ت باتت ت�ستهدف 
�لكل �لعربي ويف مقدمتها �لقد�س و�ل�سفة �لغربية 
و�جلولن �ل�سورية وق�سايا �لمة �لعربية و�لقو��سم 
�سكلت  حيث  �مل�سرتكة  و�ملبادئ  �لن�سالية  �لقومية 
�لد�ة �لمريكية حمور� د�عما لالحتالل �ل�رش�ئيلي 
وبات من �لو��سح �ن �لدعم �لمريكي غري م�سبوق 
م�رشوع  تكري�س  �ىل  و�ل�سعى  �لحتالل  حلكومة 
��ستعماري  نظام  لأك��رب  �لوح��د  �لعاملي  �لقطب 
دويل ومتكينه وفر�س �سيطرته على �لنظام �لعاملي 
ومبادئ  �لدولية  �ل�رشعية  قر�ر�ت  على  و�لنقالب 
�لقانون �لدويل يف ظل �نعد�م �لأفق �ل�سيا�سي ويف 
�لأمريكي  و�لتحيز  �ي�سا  �لإ�رش�ئيلي  �لتعنت  ظل 
�لفل�سطينية  �لوطنية  للحقوق  و�لتنكر  �ملطلق 
�لفل�سطينية  �لق�سية  ت�سفية  �مل�رشوعة وحماولت 
�لدولية و�لنحياز  �ل�رشعية  �لعادلة و�للتفاف على 
�لإد�رة  تو��سل  �ل�رش�ئيلي حيث  �لكامل لالحتالل 
�ليمني  و�سيا�سات  �أول��وي��ات  تبني  �لأمريكية 
تعزيز  على  وتعمل  وتعميمها  �ملتطرف  �لإ�رش�ئيلي 
عرب  �سعبنا  حلقوق  �لحتالل  �نتهاكات  وت�سعيد 
�تخاذها لقر�ر�ت و�إجر�ء�ت معادية حلقوقنا �مل�رشوعة 
عمليا  وتطبيقها  �لع�رش  �سفقة  ��سمته  ما  وفر�س 
من  بالرغم  عنها  �لعالن  دون  �لو�قع  �ر�س  على 
لهذه  �لفل�سطيني  و�ل�سعبي  �لر�سمي  �لرف�س 
�ل�سفقة وهذ� يتطلب موقفا عربيا و�أوروبيا ودوليا 
موحد� ملو�جهة تفرد تر�مب و�إد�رته للق�سايا �لدولية 
�أن  هنا  �ملوؤكد  ومن  �لعربي  �ل�سعيد  على  وخا�سة 
�لق�ساء  �جل  من  يعملون   ) ونتنياهو  ترمب   ( فريق 
على �مل�رشوع �لوطني �لفل�سطيني برمته و�أن �خلطة 
�أية  تقوي�س  ت�ستهدف  باتت  �ل�رش�ئيلية  �لمريكية 
عام  حدود  على  �لفل�سطينية  �لدولة  لإقامة  فر�سة 

1967 و�لقد�س عا�سمة لها.

الهيمنة االأمريكية والنظام 
اال�ضتعماري الدويل

بقلم /عمارة بن عبداهلل

بقلم:- اأ. معاذعليوي/.فل�ضطني
-----------------------

�لتو��سل  و�سائل  �إحدى  �لفي�سبوك  يعُد 
يف  و�رت��ي��اد�ً  �سهرة  �لإك��رث  �لجتماعي 
يف  ��ستعماًل  �لأك���رث  كله،بل  �ل��ع��امل 
جمتمعاتنا �لعربية على وجه �خل�سو�س، 
�رشيحٍة  �أو  فئٍة  على  مقت�رش�ً  يعد  فلم 
متاحًا  �أ�سبح  بل  غريها،  دون  �جتماعيٍة 
للجميع بغ�س �لنظر عن �ملرحلة �لُعمرية، 

�أو �ملهنية �أو �لد�ر�سية.
�أن  �إل  للجميع،  متاحا  �لفي�سبوك  �أن  مبا 
بالدرجة  �سريتكز  معه  و�لتعامل  �رتياده 
�إعتبار  على  �ل�سباب  لفئة  �لأوىل 
�أنها�ملن�سة �لأوىل للتعبري عن �إبد�عاتهم، 
و�لد�ر�سية،   �ملهنية  وحياتهم  وطاقاتهم، 
�أنو�عها،  ب�ستى  و�لعلوم  �ملعارف  وتبادل 

ما  كل  عر�س  يحاولون  خالله  من  فهم 
بو�سعهم من خرب�ت مهنية و�إكادميية يف 
و�ملناق�سة،  للتعلم  �لإلكرتوين  �حلقل  هذ� 
�إتاحة م�ساحة  وتبادل وجهات �لنظر عرب 
كافية للنقا�س �لهادف و�ملبني على طرح 

�خلرب�ت �لعلمية و�لإ�ستفادة منها.
وعلى �لرغم مّما يقدمه �لفي�سبوك لل�ساب 
�لعربي من فر�س للتاألق و�لإبد�ع �لعلمي 
و�ملهني �إل �أنه يف غالبية �لإحيان ُيخطئ 
�ل�ساب �لعربّي يف ُح�سن �إ�ستعماله ملوقعه 
�لإلكرتونية  �لدرد�سة  عرب  �لجتماعي، 
�أ�سدقائه،  م��ع  و�لتكلم  �ملحاكاة  يف 
ل  جمديٍة،  غري  مو��سيٍع  يف  وزمالئه 
تبديد�لأوقات،  �سوى  ور�ئها  من  طائل 
�إقامة  �سبيل  يف  �لفتيات  لإبتز�ز  �إ�سافٍة 
معهم،  غر�ميٍة  �أو  �رشعيٍة  غري  عالقاٍت 

مما يوؤدي �إىل م�سكالٍت �جتماعيٍة م�رشٍة 
من  لإذى  تعر�سهم  بال�سجن،�أو  �سو�ء 
قبل �أ�رش �لفتيات، وقد ي�سطرو� �أحيانا �أن 
�لفتيات  هوؤلء  قبل  من  فري�سةً   يكونو� 
�سمعتهم  وت�سويه  بهم  �لإيقاع  �أجل  من 

و�لإ�رش�ر بهم �سخ�سيا ومعنويًا.
عالوة عن �ل�سلبيات �ملتوخاة من �لإدمان 
يف  �لعربي  �ل�سباب  قبل  من  �ملفرط 
�لتو��سل  مو�قع  على  �ملتكرر  �جللو�س 
�أنه يف غالبية  �إل  �لفي�سبوك،  �لجتماعي 
بالإغرت�ب  �ل�سعور  لهم  ي�سبب  �لإحيان 
م�ستوى  على  فقط  لي�س  �لجتماعي 
م�ستوى  على  و�إمن��ا  فح�سب،  �لإ����رشة 
طويلٍة   �أوقاتا  فق�سائهم  باأكمله،  �ملجتمع 
و�لإق��ارب  �لإهل  مع  �لتو��سل  يفقدهم 
�لجتماعية،  �ملنا�سبات  يف  و�مل�ساركة 

�ل�سلبي  �لتاأثري  ذل��ك  يتعدى  ق��د  ب��ل 
من�سور�تهم  خالل  من  نف�سياتهم  على 
و�قعهم  �إل  حتاكي  ل  و�لتي  �ملعرو�سة 
عن  و�لبعد  �لإدم���ان  نتيجة  �ل�سلبي 
�لأ�رشة يف �للجوؤء �إليها يف حل م�ساكلهم 
من  بد  ل  �أنه  �لقول  �لجتماعية.ميكننا 
فر�س حمالت �لتوعية و�لرقابة من قبل 
للجامعة،  وو�سوًل  و�ملدر�سة  �لأ���رشة 
وو�سائل  �مل��دين  �ملجتمع  وموؤ�س�سات 
�ملوؤ�س�سات  يف  و�لباحثني  �لإع���الم 
من�سور�ٍت  ع��ر���س  يف  �لجتماعية 
ت��وع��وي��ٍة حت���اول ب��ي��ان �لإي��ج��اب��ي��ات 
نظرنا  ما  �إذ�  عنه،  �لناجتة  و�ل�سلبيات 
�ليومي  �لرتياد  حلجم  �ملئوية  للن�سبة 
بفعل  عنه  �لناجتة  و�لأ�رش�ر  للفي�سبوك 

غياب �لإر�ساد�ت و�لرقابة �ملجتمعية. 

الفي�ضبوك يف احلياة االجتماعية العربية.. "ال�ضباب منوذجا"
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 نظــام غــذائي �ضحــي يــقوى مناعتــك 
يف الــجو املمــطر 

 5 اأطعمة م�ضادة للفريو�ضات 
حتميك من كورونا.. منها 

العرق�ضو�ش 

�سبب �لتهاب �مل�سالك �لبولية  
عند �لأطفال هو وجود 
بكترييا د�خل �مل�سالك 
�لبولية للطفل، حيث  

تخرج معظم �لبكترييا 
عندما يتبول �لطفل 

ميكن �أن ت�سبب �لبكترييا 
�لتي تبقى يف نظام 

�مل�سالك �لبولية للطفل 
عدوى و�لتهاب، 

و�مل�سالك 
�لبولية ت�سمل 
�لكلى و�حلالب 
و�ملثانة وجمرى 

�لبول، يتكون 
�لبول يف 

�لكلى ، 
ويتدفق 

من �حلالب �إىل �ملثانة، ثم يرتك �لبول 
�ملثانة من خالل جمرى �لبول.

ووفقا ملوقع drugs  �لطبي هناك عده 
�أ�سباب ور�ء �لإ�سابة بالتهاب �مل�سالك 
�لبولية عند �لأطفال ، فعدوى �مل�سالك 
�لبولية �أكرث �سيوًعا عند �لفتيات لأن 

جمرى �لبول �أق�رش، هذ� ي�سمح للبكترييا 
لدخول �مل�سالك �لبولية ب�سهولة �أكرب 

فيما يلي: 
�أ�سباب زيادة خطر �أ�سابه �لطفل بالتهاب 

�مل�سالك �لبولية:
- �مل�سح من �خللف �إىل �لأمام بعد �لتبول 

�أو حركة �لأمعاء.
- عدم �لتبول ب�سكل متكرر.

- �لإم�ساك.
- عدم ختان �لذكور.

عالمات و�أعر��س �لتهاب �مل�سالك 
�لبولية عند �لأطفال �لذين تقل �أعمارهم 

عن �سنتني
 حمى، �لقيء �أو �لإ�سهال، ، �لتهيج، �سوء 

�لتغذية �أو زيادة �لوزن �لبطيء، �لبول 
�لذي تنبعث منه ر�ئحة �سيئة.

عالمات و�أعر��س عدوى �مل�سالك 
�لبولية عند �لأطفال �أكرب من �سنتني

 حمى وق�سعريرة، غثيان، �آلم يف �لبطن 
و�جلانب �أو �لظهر، �لبول �لذي تنبعث 
منه ر�ئحة �سيئة، حاجة ملحة للتبول 

�أو �لتبول يف كثري من �لأحيان �أكرث من 
�ملعتاد، �لتبول قليل جًد�، ت�رشيب �لبول، 
�أو �لتبول �لال�إر�دي، �أمل �أو �سعور حارق 

عند �لتبول.
طرق عالج �لتهاب �مل�سالك �لبولية
ت�ستخدم �مل�ساد�ت �حليوية لعالج 

�لعدوى �لبكتريية، قد يحتاج �لطفل 
�إىل �حل�سول على �مل�ساد�ت �حليوية من 

خالل �لوريد �إذ� كان �سغرًي� جًد�.

طرق م�ساعدة �لطفل يف منع ��سابته 
بالتهاب �مل�سالك �لبولية:  

 �جعل �لطفل يفرغ مثانته كثرًي�، �لتاأكد 
من قيام �لطفل بالتبول و�إفر�غ مثانته 

مبجرد �حلاجة، عّلم �لطفل عدم حمل �لبول 
لفرت�ت طويلة من �لزمن.

يجب ت�سجيع �لطفل على �رشب �ملزيد 
من �ل�سو�ئل، ��ساأل عن كمية �ل�سائل 

�لتي يجب �أن ي�رشبها طفلك يومًيا وما 
هي �ل�سو�ئل �لأف�سل، قد يحتاج طفلك 

�إىل �رشب �ملزيد من �ل�سو�ئل �أكرث من 
�ملعتاد للم�ساعدة يف طرد �لبكترييا، ل 
تدع طفلك ي�رشب م�رشوبات حتتوى 

على �لكافيني �أو �حلم�سيات هذه ميكن 
�أن تهيج �ملثانة طفلك وزيادة �لأعر��س، 

قد يو�سي �لأطباء بتناول �لطفل بع�سري 
�لتوت �لربي للم�ساعدة يف منع �لتهاب 

�مل�سالك �لبولية.

 �أطعمة م�سادة للفريو�سات للوقاية من فريو�س كورونا 
يف حني �أن ممار�سات �لنظافة �لأ�سا�سية مثل غ�سل �ليدين �أمر �رشوري 
ا دعم جهازك �ملناعي للعمل ب�سكل �سحيح، لذ� يجب  ، فمن �ملهم �أي�سً
عليك ت�سمني بع�س من �أقوى �ملو�د �لغذ�ئية �مل�سادة للفريو�سات يف 

نظامك �لغذ�ئي لتعزيز نظام �ملناعة لديك وحماية ج�سمك من �لأمر��س 
�ملعدية.

 1 - �لثوم
�لثوم غني مبركب يعرف با�سم �لألي�سني، لديه �لقدرة على منع �لعدوى 

من �لد�خل عند تناوله ب�سكل منتظم. 
 �لألي�سني هو مركب يعتقد �أنه يحارب �لفريو�سات ويعزز �ملناعة، يتم 
ت�سكيله عندما مي�سغ ف�س ثوم  وهو نف�س �ملركب �لذي يعطي �لثوم 

ر�ئحة فريدة من نوعها.
ميكنك تناول ف�سني من �لثوم  باملاء �لد�فئ كل يوم �أو جعلها جزًء� من 

وجبتك �ليومية عن طريق �إ�سافتها �إىل �حل�ساء �ل�ساخن ملزيد من �لنكهة.
 2 - �لقرفة

 ميكن لهذه �لتو�بل �لعطرية �أن تفعل �أكرث من جمرد �إ�سافة نكهة 
غريبة �إىل �أ�سهى �ملاأكولت �ملف�سلة لديك. وجدت در��سة �أولية �أجرتها 

كلية تورو يف نيويورك �أن �لقرفة قد حتتوي على خ�سائ�س م�سادة 
للفريو�سات، بالإ�سافة �إىل قدرتها �ملثبتة على تنظيم �سغط �لدم ، 
ا �جل�سم من �لعدوى  وفًقا لنتائج �لبحث هذه ، قد حتمي �لقرفة �أي�سً

�لفريو�سية.
ميكنك بب�ساطة غمر ع�سا �لقرفة يف �ملاء طو�ل �لليل و�رشبها يف �سباح 

�ليوم �لتايل، بالإ�سافة �إىل �ملاء �ملغلي بالقرفة ، ميكنك �إ�سافة قليل من 
�لتو�بل �لعطرية �إىل فنجان �ل�ساي �أو �لقهوة �ل�سباحي للح�سول على 

نكهة حم�سنة وجمموعة من �لفو�ئد �ل�سحية.
 3 - �لزبادي

�لربوبيوتيك هو �أحد �ملكونات �لرئي�سية يف �للنب، ويقال �أنه يقلل من 
تاأثري �لتهابات �جلهاز �لتنف�سي �لتي ي�سببها فريو�س �لأنفلونز�، عالوة 
على ذلك، وفًقا لبحث ُن�رش يف �ملركز �لوطني ملعلومات �لتكنولوجيا 

ا �أن ��ستهالك �لربوبيوتيك هو طريقة جيدة  �حليوية )NCBI( ، يبدو �أي�سً
لتقليل حدوث �لتهابات �جلهاز �لتنف�سي لدى �لأطفال.

 4 - عي�س �لغر�ب 
و�أف�سل �أنو�عه فطر �سيتاكي فهو معباأ مبركبات بيتا جلوكان �ملعروفة 
مبركبات م�سادة للفريو�سات وم�سادة للبكترييا، فهي ل ت�ساعد فقط 

ا �أنها تخفف �للتهاب. يف �إعطاء تقوية ملناعتك ولكن يبدو �أي�سً
5 - �لعرق�سو�س

 ��ستخدم �لعرق�سو�س على نطاق و��سع يف �لعالج �ل�سيني �لتقليدي 
منذ �لقدم   و�أثبتت �لدر��سات �إن �ملركبات �لن�سطة �ملوجودة فيه »قد 

متتلك �لعديد من �لأن�سطة �لدو�ئية ، مثل م�ساد�ت �لفريو�سات ، 
وم�ساد �مليكروبات ، وم�ساد لاللتهابات ، وم�ساد للورم.«

ا لتهدئة �لتهاب  يف كثري من �لأحيان ، ميكن ��ستخد�م عرق �ل�سو�س �أي�سً
الحلق والسعال بسبب خصائصه المضادة للسعال والبلغم.

 �تباع نظام غذ�ئي �سحي يقوى 
مناعتك ويحميك من �لأمر��س 

�لتى قد ت�سيبك يف �جلو 
�ملمطر، ميكنك  �لعتماد على 
�ملو�د �لغذ�ئية �لتي ت�ساعدك 
على تدفئة ج�سمك و�لوقاية 

من �لأمر��س، خا�سة �أن �لرياح 
و�لأمطار ت�سبب كمية عالية 

من �لرطوبة، ما يوؤثر على عمل 
�جلهاز �له�سمي لدينا وكذلك 
ad -  ظظام �ملناعة، وفقا ملوقع

.tyabiralcapital
نظام غذ�ئي لتقوية مناعتك يف 

�جلو �ملمطر
حافظ على رطوبتك

�لوقاية من �للتهابات �لتي ميكن 
�أن تنت�رش خالل مو�سم �لأمطار، 

��ستهلك كمية كافية من �ملاء، 
ي�ساعد �ملاء يف تعزيز مناعتك 

لأنها تطرد �ل�سموم يف ج�سمك، 
وتاأكد من غلي �ملاء قبل �ل�رشب 
وحماولة ��ستبد�ل �أكو�ب �ل�ساي 

و�لقهوة مب�رشوبات �سحية 
وع�سائر �لفاكهة، ��رشب �للنب 

لتح�سني ه�سمك.
تناول �لفو�كه و�خل�رش�و�ت 

�ملو�سمية
حافظ على م�ستويات طاقة 

جيدة طو�ل �ليوم مع �لفو�كه 
و�خل�رش�و�ت �ملو�سمية مثل 

�لتفاح �أو �لكمرثى �أو �لرمان 
�أو�حللبة يف نظامك �لغذ�ئي. 
ا، مار�س ممار�سات جيدة  �أي�سً

للتعامل مع �لطعام مثل غ�سل 
�ليدين وغ�سل �خل�رشو�ت 

ب�سكل �سحيح قبل �لطهي.
�أ�سف �لثوم و�لكركم لطعامك

 يقوم �لثوم بعمل ر�ئع جل�سمك، 
جمرد �إ�سافته �إىل �حل�ساء �أو 

�لكاري �ملعتاد �خلا�س بك 
يحدث فرقا، ومبا �أن �لكركم هو 

عامل م�ساد حيوي طبيعي، 
ميكنك حماية نف�سك من �أمر��س 

�لرياح و�لأمطار مثل �لربد 
و�ل�سعال عن طريق �رشب 

�لكركم باحلليب.
قلل �ل�سوديوم و�مللح يف 

طعامك
 �حتفظ مبالحظة عن كمية 

�مللح �لتي تتناولها يومًيا لأنها 
ت�سبب �ختز�ن �ملياه يف ج�سمك 

بالإ�سافة �إىل �أنها ت�ساهم يف 
رفع �سغط �لدم. ي�سبح هذ� 
ذ� �أهمية ق�سوى لالأ�سخا�س 

�لذين يعانون بالفعل من 
م�ساكل يف �لقلب. نظام غذ�ئي 

منخف�س �ل�سوديوم ميكن من 
خالل  جتنب �لوجبات �ل�رشيعة 
و�لرقائق �ملاحلة و�لزبدة �ململحة 

و�جلنب و�ملخلالت و�لوجبات 
�ملعباأة.

 تناول �ملو�د �لغذ�ئية �خلفيفة
 �جلهاز �له�سمي �سعيف 

�أثناء �لرياح، فمن �مل�ستح�سن 
��ستهالك �لطعام �سهل �له�سم، 

مثل: �لفو�كه و�خل�رشو�ت 
و�خل�رشو�ت ذ�ت �لأور�ق 

�خل�رش�ء �ملغ�سولة جيًد� و�لبقول 
و�لأرز  ميكن �أن يكون ��ستخد�م 
زيت �لزيتون �أو �ل�سمن �لبلدي 

�أو زيت عباد �ل�سم�س مفيًد� 
للحفاظ على جهازك �له�سمي.

 اأ�ضباب التهاب امل�ضالك البولية عند االأطفال بعدوى بكتريية 
مجتمــــع
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

جريدة التحرير يومية جزائرية وطنية إخبارية شاملة، شعارها:”حنن مع 
احلق وحيثما مال احلق ملنا معه”. تفخر هبويتها الوطنية والعربية، وتناضل 
من أجل القيم اإلنسانية والعدالة االجتماعية. غايتها املسامهة يف التنوير ، 

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو مسامهة، اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.

اإلدارة العامة : تلفاكس :  032.13.03.03
direction altahrir@gmail.com : الربيد اإللكتروين

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير من نحن ؟

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاريANEP الوكالة الوطنية للن�سر والإ�سهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

الكتابة  على  يشجع  حر،  منرب  التحرير  -جريدة   1
وحرية التعبري. 

2 - اجلريدة تؤمن بأن حرية التعبري حق إنساين طبيعي 
لكل األفراد، جيب محايتها بكل الضمانات الدستورية.

3 - وتؤمن بأن اإلعالم رسالة حضارية راقية، تقوم على 
املشاركة املجتمعية. وتزدهر يف بيئة تعتمد ثقافة الرأي  

والرأي املخالف.
بكل  الواقع،  نبض  بنقل  كإعالم-  تلتزم-  التحرير   -  4
ال  ينشر  ما  فجميع  ولذا  ومهنية.  وموضوعية  حيادية 

يعرب بالضرورة عن رأي وموقف اجلريدة.
ارتباطها  من  كرامتها  تستمد   - كإعالم   - -التحرير   5
بضمري الشعب، ومن والئها للحق واحلقيقة، ومن متسكها 

بالثوابت الوطنية، يف ظل دولة القانون واملؤسسات. 
السيطرة  أشكال  كل  من  اإلعــالم  بتحرير  -وتؤمن   6
فحرية   ، واالقتصادي  السياسي   واالحتواء  والرقابة، 
عن  بالدفاع  ــزام  ــت واالل الــوطــن،  حرية  من  ــالم  اإلع

استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.
ضمانات  بأن  تؤمن  نظرها-  وجهة  من   - اجلريدة   -  7
لذا  جمتمعي.  حق  هو  ونشرها  املعلومات  تداول  حرية 
للرأي  وصوهلا  وعرقلة  املعلومات  علي  الرقابة  تشجب 

العام. 
8 - وتؤكد- كإعالم- عدم استغالل الرسالة اإلعالمية 
يف املجامالت وتصفية احلسابات أو االبتزاز أو التشهري أو 
تشويه  أو  بتر  من خالل  املعنوية  أو  الشخصية  اإلساءة 
احلقائق خلدمة غرض ما.وتؤكد على أن مجيع املستندات 
ستحـاط  اجلريدة  تصل  الــي  واملواضيع  والوثائق 
مل  أو  نشرت  سواء  هلا،  ملكا  تصبح  أهنا   كما  بالسرية، 

تنشر. 
احترام  تقتضى  اإلعالم  حرية  أن  تؤمن  التحرير   -  9
تراث األمة الثقايف واحلضاري، وتقتضى الدفاع عن قيم 
بني  الدويل،  القانون  وقواعد  السالم،  ومفاهيم  العدل 
أو  كراهية  أو  تضليل  أو  دون حتريض  والشعوب،  الدول 

تعصب.
10 - وتؤكد أن صيانة شرف املهنة وآداهبا وأدواهتا أمانة 
يف أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين 

نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي

1طلب ومناشدة o يابس
2ناد رياضي سعودي اختري نادي القرن يف آسيا
3فو o العب مغريب يف صفوف بوردو الفرنسي

4أكثر قربا o ثلثا موج.
5نصف سامح o ذهب o نفذ جبلده
6عصبية )عامية( o دق )اهلاتف(.

7خاف من o اطلب o تصرف بال مسؤولية
8متثال على مدخل خليج نيويورك o حيز ومكان

9أبو الطب اليوناين
10أدوات للرسم امللون o جيمع الصورة من الفضاء 

لالستقبال التلفزيوين.

أفقــــــــــــــــــي

1حرف نصب o استخدمه قدميا 
العرب واملسلمون للمالحة وحتديد 

موقعهم اجلغرايف
2إغالق )معكوسة( o قام وثار 

وانتفض.
3من أهم املمالك العربية القدمية يف 
بالد الشام o املصباح واملرشد اهلادي

4القردة الصغرية o أعطى عذرا 
ألمر ما o منطقة يف جبال اهلماليا 

تسمى سقف العامل
5متشاهبة o القارة السمراء

6سرب شيئا أو أمرا حتت ستار ما 
مثل ستار الليل o شدة وعدم تراخ 

o ثلثا ورل
7حطم o نصف ناعم

 o 8بلدة عريقة يف الشمال اللبناين
متشاهبات

9متشاهبات o ركض
10فصل اجللد عن اللحم o انقسام

عمــــــــــــــودي 

 9 منها  واحد  كل  كبرية،داخل  مربعات   9 من  �سودوكو  لعبة  .تتاألف 

مربعات �سغرية لت�سكل ال�سبكة من 81 مربعا �سغريا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�سغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�سرط :

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�سبكة اأفقيا وعموديا 

داخل اأي مربع من املربعات الت�سعة الكبرية رقم  اأي  ليتكرر  2.اأن 

 �ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو
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نبات ي�سنع
منه الورق

الكلمات ال�ّسهمية
اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 

   5  4   3   2   1 التعريف: الع�سو الذي كان املجاهدون 
اجلزائريون يقطعونه لكل من  يدخن.

دولة يعني ا�سمها
"الأر�س الطاهرة" 

النبي الذي
 توقفت  له
ال�سم�س  

لقب ممثلة 
جزائرية 

�سال الدم 
من اأنفه

من الفواكه 
فاحت لل�سهية 

�سمري املتكلم 

�سعر عنق الفر�س

للن�سب

قادم 

ت�سرح

للنفي

حفر البئر 

ثلثا اأكل 

حب 

ا�ستمر 

والد

للتعريف

مدينة فرن�سية 

للتخيري 

�سقيق

تقوى

جمع لون 

و�سخ الأذن

مت�سابهان 

طليق

مفرد اأعرا�س

طني 

رتبة ع�سكرية 

بيا�س البي�س

اأعرتف 

فووؤ�س

جمع �سكل 

ظرف مكان 

مت�سابهان 

لل�سوؤال عن الثمن 

ن�ستاق 

�سجن 

�سديق ويف 

طبل 
حقد 

حرف مكّرر
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تعاون جزائري اأملاين لربط مناطق اجلنوب ب�ضبكة الطاقات املتجددة
و�سع حجر الأ�سا�س مل�سروع ديزارتيك لطاقة ال�سحراء ال�سهر القادم

لــــوؤي .ي
----------------------

و ح�سب الوزارة يف بيان لها فان حراث ا�سارت اإىل اأهمية 
التعاون  و  ال�سراكة  لتقييم  فر�سة  يعد  الذي  و  اللقاء، 
الهام بني وزارة البيئية و الطاقات املتجددة و اأملانيا عرب 

وكالة التعاون الأملاين.
التعاون  ا�ستمرار  �ــســرورة  على  حـــراث،  بــن  ــزت  رك و 
وترقيتها  لدعمها  املتجددة  الطاقات  جمال  يف  خ�سو�سا 
وتطويرها يف املناطق اجلنوبية و املعزولة غري املربوطة 
�سمن  يدخل  الطاقوي  النتقال  اأن  باعتبار  بال�سبكة، 
متت  التي  عملها  خطة  يف  الوزارة  تعتمدها  التي  املحاور 

امل�سادقة عليها من طرف احلكومة لتطوير القطاع.
و  للتعاون  اأخــرى  ن�ساطات  عن  الــوزيــرة  حتدثت  كما 
من  ال�ستفادة  و  التلوث،  ــواع  اأن كل  مبحاربة  اخلا�سة 

التجارب الأملانية الناجحة.
بالتعاون  باجلزائر  اأملانيا  �سفرية  نوهت  جهتها،  من 
واأملانيا،  اجلزائر  بني  الثنائية  العالقات  و  ال�سرتاتيجي 
الوكالة  عرب  للتعاون  الكامل  ا�ستعدادها  عن  معربة 

الأملانية للتعاون GIZ يف خمتلف املوا�سيع البيئية.
وزارة  بني  تفاهم  مذكرة  اول  توقيع  يرتقب  ذلك  اإىل 
الطاقة واملبادرة الأملانية ال�سناعية "ديزرتيك"  لطاقة 
بتطوير  املتعلقة   )Dii Desert Energy( ال�سحراء 
به  اأفــاد  ح�سبما  املقبل،  اأبريل  �سهر  املتجددة  الطاقات 

وزير الطاقة حممد عرقاب.
و اأو�سح الوزير يف رده على ال�سحافة على هام�س جل�سة 
خم�س�سة لالأ�سئلة ال�سفوية باملجل�س ال�سعبي الوطني، اأن 

املبادرة  هذه  م�سوؤويل  مع   امل�ساورات  يف  م�ستمر  القطاع 
لتقييم كيفية تو�سيع التعامل معها لإن�ساء حمطات توليد 
الكهرباء من م�سادر الطاقة ال�سم�سية و الكهرو�سوئية و 
ا�ستعمال  خالل  من  التكنولوجي  النتقال  يف  ال�سروع 

اأح�سن التقنيات التي ت�سمن النجاعة الطاقوية.
تعهدات  من  املنبثق  احلكومة  برنامج  ان  الوزير  اأكد  و 
رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، الذي يتناول نقطة 
حمورية متمثلة يف "النتقال الطاقوي" يت�سمن برنامج 
و�سع قيد التنفيذ لالنتقال من الطاقة الكهربائية التي 

تنتج عن طريق الغاز ، نحو الطاقة الكهربائية املنتجة 
من الطاقة ال�سم�سية وبقدرات عالية.

فرباير  منت�سف  ـــدت  اأك قــد  الــطــاقــة  وزارة  كــانــت  و 
مبادرة  مع  بالتعاون  اهتمامها  اأبدت  اجلزائر  بان  املا�سي 
قــدرات  تعزيز  اجــل  من   )  Dii Desertec  ( ديــزرتــاك 
اإنتاج الطاقة من اأ�سل متجدد و اإدماجها ب�سكل اأف�سل يف 

النظام الكهربائي اجلزائري.
قد  ديزرتيك"  الأملانية  ال�سناعية  "املبادرة  اأن  يذكر 
لطاقة  م�ساريع  جت�سيد  حــول  فكرة   2009 يف  اأطلقت 

و  افريقيا  �سمال  منطقة  �سحراء  يف  الرياح  و  ال�سم�س 
ال�سرق الأو�سط )مينا(.

من  ميغاواط   400 حاليا  اجلزائر  تنتج  عرقاب  ح�سب  و 
الطاقة الكهربائية عرب الرتاب الوطني، و التي �ستنتقل 
 4.000 نحو  اىل  القادمة  �سنوات  الثالث  "ب�سرعة" خالل 
ميغاواط ، لتغطية حاجيات الطاقة التي تنتج حاليا من 

الغاز الطبيعي فقط.
حمطات  ا�ستعمال  يف  الوزير  ح�سب  القطاع  يوا�سل  و 
 30 لإنتاج  البخار،  و  الغاز  ت�ستعمل  التي  الطاقة  توليد 
و   ، املحطات  هــذه  يف  الغاز  ا�ستهالك  من  "اأقل"  باملائة 
تكثيف ا�ستعمال الطاقات املتجددة من الألواح ال�سوئية 
الكتلة  طــاقــة  و  الــريــاح  حمــطــات  و  الكهرو�سوئية  و 

احليوية.
و يف رده على �سوؤال يتعلق مبدى وفرة هذه اللواح على 
طلبها  التي  :"الألواح  اأن  عرقاب  اأكــد  املحلي،  امل�ستوى 
ال�سوق  يف  متوفرة  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
من  ال�سنة  ميغاواط/   100 من  اأكــرث  ينتج  الــذي  املحلي 

الألواح الكهرو�سوئية".
الإنارة  يف  الألواح  هذه  ا�ستعمال  �سيتم   : عرقاب  واأرفق 
من  باملائة   27 ت�ستهلك  الإدارة  اأن  مــربزا   ، العمومية 
التي  ، منها النارة العمومية  الطاقة الإجمالية املنتجة 
ت�ستهلك ن�سبة 12 باملائة ، بقيمة 15 األف و600 ميغاواط 
ال�سروع يف تعوي�سها �سريعا بالطاقات  اإىل  ، و هو ما دفع 
 ، حمليا  املتوفرة  ال�سم�سية  الألـــواح  خا�سة  املتجددة 
بالتن�سيق مع وزارة البيئة و الطاقات املتجددة و وزارة 

الداخلية و اجلماعات املحلية و التهيئة العمرانية.

زيارة  خالل  جراد  العزيز  عبد  ال�سيد  الول  الوزير  دعا 
العمل والتفقد اإىل م�سلحة جراحة القلب التابع للمركز 
الإ�ست�سفائي اجلامعي فرانتز فانون بالبليدة اإىل التحلي 
هاته  و�سع  مت  حيث  املــواطــن  لــدى  والــوعــي  باليقظة 

ملر�سى  واملوؤكدة  فيها  امل�ستبه  حالت  ل�ستقبال  امل�سلحة 
فريو�س الكورونا حيث مت و�سع طاقم طبي متخ�س�س ب 
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اأن  اأمن ولية تب�سة  اأفاد بيان خلية الإعالم مبديرية 
فرقة ال�سرطة الق�سائية، لأمن دائرة ال�سريعة بولية 
وحتويل  اختطاف  عملية  اإحباط  من  متكنت  تب�سة، 
قا�سرتني، يف اخلام�سة ع�سرة من العمر، واملتمدر�ستني 
املتهمني  ال�سابني  وتوقيف  متو�سط،  الرابعة  بال�سنة 
ظلت  التي  الق�سية  يف  تورطا  واللذين  ق�سري،  وقت  يف 
املحافظة. املدينة  بال�سريعة  واخلا�س  العام  حديث 
اإىل  تلميذة،  ويل  تقدم  اإىل  تعود  الق�سية  حيثيات 
م�سلحة اأمن الدائرة، لتقدمي �سكوى بخ�سو�س تعر�س 
ابنته القا�سر البالغة من العمر 15 �سنة، اإىل الختطاف 
يجهل  مركبة  منت  على  جمهولني،  طرف  من  والتحويل 
التي تدر�س  املتو�سطة  اأثناء خروجها من  نوعها، وهذا 
خمطط  بتفعيل  امل�سلحة،  ذات  قامت  الفور  وعلى  بها، 
الطوارئ والتدخل املعمول به يف مثل هذه احلالت، مع 
ا�ستنفار جميع قوات ال�سرطة وت�سخري جميع الو�سائل 
املادية والب�سرية املتاحة، مع اإخطار وكيل اجلمهورية، 

التحقيق  عــمــلــيــات  فــيــه  ــــداأت  ب الــــذي  ــت  ــوق ال ويف 
والتحريات، ات�سل رجل اآخر ليعلن عن خطف ابنته، 
عادت  التي  ابنته  رفقة  الأول  الويل  ات�سال  مع  تزامنا 
رفقة  ــدان  ــوال ال عــاد  �ساعتني  وبعد  �سعب،  و�سع  يف 
الفتاتني ليوؤكدا، على عودة الفتاتني وتر�سيم �سكواهما 
�سنة،  و26   20 العمر  من  يبلغان  �سابني  �سد  جديد،  من 
حيث اأن الطفلتني وبعد عر�سهما على الطبيب املناوب 
لالغت�ساب. تعر�سهما  ثبت  والتوليد،  الن�ساء  بق�سم 
وليهما  بح�سور  �سماعهما  اأثناء  ال�سحيتان  اأكدت  وقد 
بعد  الخــتــطــاف  اإىل  تعر�ستا  اأنــهــمــا  الــ�ــســرعــيــني، 
خروجهما من املدر�سة من طرف �سابني، على منت �سيارة 
�سياحية بي�ساء، وحتويلهما اإىل مدينة تب�سة على بعد 
50 كيلومرت، اأين  م�سافة ات�سح فيما بعد اأنها يف حدود 
قام املتهمني باإرغامهما على تناول الأقرا�س املهلو�سة، 

وممار�سة اجلن�س عليهما بالقوة 
�سو�سة حممد الزين 

عبد  امل�ست�سفيات،  اإ�سالح  و  ال�سكان  و  ال�سحة  وزير  اأعلن 
معدات  حتمل  خا�سة  طائرة  و�سول  بوزيد،  بن  الرحمان 
طبية و و�سائل يف اإطار الإ�ستعدادات ملواجهة وباء كورونا. 
العاملية  املنظمة  ممثل  ا�ستقباله  خالل  بوزيد  بن  اأ�سار  و 

ا  لها  اجتماع  يف  �ستدر�س  م�ساحله  اأن  باجلزائر  لل�سحة 
اجلهات  يف  امل�ست�سفيات  يف  اإ�سافية  اأ�سرة  اأو  فنادق  توفري 

الأربعة لتخ�سي�سها للحجر ال�سحي.
ق/و 

اأعلنت اللجنة الوطنية لتح�سري املوؤمتر ال�ستثنائي 
حلزب التجمع الوطني الدميقراطي تاأجيل املوؤمتر 
املقرر عقده يومي 18 و19 مار�س كاإجراء احرتازي 
للجنة  بيان  كورونااأو�سح  فريو�س  انت�سار  من  للحد 
اأنه "تطبيقا لقرارات رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
تبون املتعلقة بالإجراءات الوقائية للحد من انت�سار 

تاأجيل  تقرر  فــاإنــه  اجلــزائــر  يف  كــورونــا  فــريو�ــس 
املوؤمتر ال�ستثنائي للحزب اإىل موعد لحق".و اأ�سار 
متا�سيا  حتديده  �سيتم  املوعد  اأن  اإىل  امل�سدر  ذات 
للبالد  العليا  ال�سلطات  �ستتخذها  التي  التدابري  مع 

بخ�سو�س هذا الوباء العاملي.
ق/و

ا�ضتقبلت وزيرة البيئة والطاقات املتجددة ،ن�ضرية بن حراث، �ضفرية جمهورية اأملانيا االحتادية باجلزائر، اأولريكي كنوتز، حيث تطرق الطرفان اإىل بحث وتطوير �ضبل ال�ضراكة بني 
البلدين يف جمال البيئة والطاقات املتجددة.

م�ضت�ضفى برج منايل  
ي�ضتقبل عامال كوريا 
م�ضتبه باإ�ضابة بكورونا

�ضوناطراك تعلق 
االأن�ضطة التعليمية 
والريا�ضية يف املجمع

االإفراج عن حالة م�ضتبه 
يف اإ�ضابتها بفريو�ش 

كورونا بب�ضكرة

ببومردا�س  منايل  برج  م�ست�سفى  ا�ستقبل 
يعمل  اجلنوبية  كــوريــا  مــن  رعــيــة  اأمــ�ــس 
باإ�سابته  ي�ستبه  جنات  كاب  دايو  مبحطة 
اجلزائر  اإىل  و�سل  قد  و  كورونا،  بفريو�س 
13 يوما، و �سيتم ار�سال عينة من دمه  منذ 
ملعهد با�ستور بالعا�سمة و يف انتظار النتائج 

�سيبقى حتت احلجر ال�سحي
ق/و

وقف   له  بيان  يف  �سوناطراك  جممع  اأعلن 
موؤ�س�ساته  جميع  يف  التعليمية  الأن�سطة 
لقرارات  تنفيذا  للمجمع  التابع  التدريبية 
تعزيز  اإطــــار  يف  و  اجلــمــهــوريــة،  رئــيــ�ــس 
فريو�س  انت�سار  �سد  الوقائية  التدابري 
ملجمع  العامة  الإدارة  اأبلغت  ــا.و  ــورون ك
اأن�سطة  تعليق  اأي�سا  مت  اأنــه  �سوناطراك 
جميع  كــذلــك  و  الأطــفــال  رو�ـــس  جميع 
الرتفيهية  الهياكل  و  الريا�سية  الأن�سطة 

التابعة للمجمع حتى اإ�سعار اآخر.
ق/و

لولية  ال�سكان  و  ال�سحة  مديرية  افــادت 
احد  عن  اأفرجت  باأنها  اأم�س  اأول  ب�سكرة 
بفريو�س  باإ�سابته   به  م�ستبه  املواطنني  
ال�سحي  احلجر  حتت  و�سعته  حيث  كورونا 
منذ ال�سابع مار�س اجلاري و بعد التاأكد كل 
نتائج  من  حلالته  املراقب  الطبي  الطاقم 
الك�سف عنه باأنها �سلبية ،مت الإفراج عنه 

�سليما معافى .
 حممد حريز

االأرندي يوؤجل موؤمتره اال�ضتثنائي ب�ضبب "كورونا

و�ضع م�ضلحة مب�ضت�ضفى فرانتز فانون بالبليدة ال�ضتقبال حاالت كورونا

�ضابان يغت�ضبان تلميذتني باملتو�ضط بتب�ضة 

جراد يدعو اإيل التحلي باليقظة والوعي لدى املواطن

قاما باختطافهما واإجبارهما على تناول املهلو�ضات 

و�ضول طائرة حتمل معدات طبية ملواجهة كورونا اإىل اجلزائر

بل  مبئات  ال�ّساعة  حلد  يفتك  الكورونا  وبــاء  يــزال  ل 
من  انطالقا  العامل،  بلدان  من  العديد  يف  الب�سر  بــاآلف 
اأّن  من  الرغم  فعلى  املعمورة،  بقاع  خمتلف  نحو  ال�سني 
عدد الوفيات يف اجلزائر كما الإ�سابات يعد قليال مقارنة 
ببقية البلدان، اإل اأّن خماطر هذا الوباء ل ميكن التكّهن 
بع�س  اإىل  و  من  ــرية  الأخ التنقالت  حركة  نتيجة  بها 
ت�سّكل  حيث  اجلزائر؛  اإىل  انتقاله  اإىل  اأدى  مما  البلدان 
الرحالت من و اإىل اأوربا م�سدرا للوباء اإىل حد اأن اأعلنت 
تبعه  الرحالت،  هذه  لبع�س  ح�سرا  املتحدة  الوليات 
اإىل  و  من  الرحالت  بع�س  بوقف  جرئ  جزائري  قــرار 
فرن�سا و ا�سبانيا، وكذا املغرب، و البع�س ذهب اإىل ت�سديد 
ال�سقيقة  اجلارة  مع  والعبور  الطبي  الفح�س  اإجــراءات 

تون�س، بعد ال�ستباه يف حالت دخلت اجلزائر.
متجاوزا  بالإيطاليني  يفتك  الوباء  هذا  يزال  ل  حيث   
بريطانيا  و  فرن�سا  و  باأملانيا  مــرورا  الوفيات  من  الألــف 
هذه  امتالك  من  الرغم  على  اأوربـــا،  دول  من  وغريها 
من  عالية  م�ستويات  و  ال�سحية  اجلــودة  ملعايري  الــدول 
النظافة و الأمان اإّل اأن الكورونا كانت اأقوى بكثري، فما 

بالنا نحن لو انت�سر عندنا ل قدر اهلل؟
بع�س  و  امل�ساجد  و  العامة  الأمــاكــن  تعقيم  م�ساألة  اإن 
من  كبرية  لأعـــداد  قبلة  تعد  التي  العامة  املوؤ�س�سات 
حت�سبا  وقائية  ــــراءات  اإج اتــخــاذ  تتطلب  املــواطــنــني؛ 
اأن تتخذ وزارة  ال�سروري  اأنه من  للمخاطر املمكنة، كما 
ال�سحة الإجراءات الالزمة مع بقية اجلهات املعنية مثل 
ال�سحية  احلماية  حتى  بل  الرعاية  و  التغطية  توفري 

حتى ل يكلفنا ذلك الكثري م�ستقبال.
 تداعيات هذا الوباء مل تتوقف عند الفتك بالب�سر بل 
البور�سات  يف  كبرية  اقت�سادية  اأ�سرارا  و  هلعا  اأحدثت 
ال�سني  اأن دول مثل  اإىل درجة  اأ�سعار البرتول  و  العاملية 
و ايران اتهمتا الوليات املتحدة ب�سنها حربا بيولوجية؛ 
الفر�سيات والحتمالت ل تزال قائمة و ل ميكن  هذه 
اأثباتها اأو نكرانها دون اأدلة علمية دقيقة، هذا الفايرو�س 
من  ميلك  مبا  حما�سرته  عن  العامل  عجز  الذي  املجهري 
تكنولوجيات و تطور يجعلنا نت�ساءل ماذا اأعددت الدولة 
بقية  و  املــدين  املجتمع  و  الــربملــان  اأيــن  بل  ؟  ملواجهته 
الفواعل من كل هذا ؟ وكيف ميكن التخطيط و الإعداد 

من الآن ملواجهة الكورونا وما بعد الكورونا ؟

ما بعد الكورونا..
بقلم : بيزيد يو�ضف
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