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معهد با�ستور 
رف�ض منحنا 

نتائج التحليل 

تهافت غري م�سبوق 
لتخزين املواد الغذائية 

حت�سبا حلظر جتوال

طالب بال�سغط ال�سعبي على 
املعهد، بوناطريو :

وزير التجارة: خمزون اجلزائر من املواد 
الغذائية يكفي لأكرث من �سنة

 كل التجمعات معلقة اإىل حني ومعاقبة املخالفني

الــيـــــوم مـــــن  بــــدءا  املــحـــاكم  مــ�ســتـــوى  عــلــــى  الــعــمـــل  تــجــمـــيـــد    -
الدفع عن بعد الــــجــزائر" تـــو�سي مـ�ســـتـــركــيــها بخدمات  "اتـــ�ســــــالت   -
-   تعليــق موؤقت جلميع الرحــــــالت الـمتوجهة والقادمة من اأوروبا واأفريقيا
-  وزيــــــر ال�ســـحــــة : عـــزل مثلث بوفاريك والبليدة وجنوب العا�سمة وارد

-  رئي�س الربملان التون�ســي: “يجب غلق احلدود على الفور برا وبحرا وجوا…”

فـتـوى حترم على امل�سابني 
بالإنفلونزا دخول امل�ساجد
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ثالثة ل�سعات عقرب يف 
البيا�سة ب�سبب ارتفاع 

درجة احلرارة

امل�ستفيدون من 150 قطعة 
اأر�ض ببلدية احلاجب يف 

احتجاج منذ 6 اأيام 

اأع�ساء لبيوي يطالبون 
بتفعيل دور ملحق 

با�ستور بالولية

منتخبون يتفاجاأون بقرار اجراء  دورة 
املجل�ض يف وقت منع التجمعات

الــــــوادي

بـــــــ�سكـــرة

ورقــلـــة

�س 06

�س 07

�س 06

التما�ض 20 �سنة حب�سا 
�سد عبد الغني هامل

ن�سطاء و�سخ�سيات بارزة 
يدعون لوقف احلراك موؤقتا

بكــني تــعـتـمـد ر�سـمـيًا دواء 
لعـالج فـيـــرو�ض كــورونــا

بينما ف�سل البع�س 
ال�ستمرار مع 

اللتزام بالإجراءات 
الوقائية

اأمريكا ت�سغط 
على �سركة اأملانية 

لحتكار لقاح 
لكورونا  20

04

20

قريبا اإعادة النظر يف حمتوى الربامج والكتب املدر�سية
04التالميذ �سيتلقون ك�سوف النقاط عرب مرا�سالت بريدية

هبوب رياح قوية 
وتطاير للرمال بعدة 

وليات جنوبية

ب�سبب زيادة ال�سريبة على املنتج يف 
قانون املالية لـ2020

اأ�سعار الأجهزة 
الكهرومنزلية تلتهب

 يف الأ�سواق!

مطالب �سعبية بغلق معرب الطالب 
العربي احلدودي بالوادي

و�سع 64 �سخ�سا باأدرار يف احلجر ال�سحي كانوا على �سلة بالرعية الإيراين

-  ال�ستباه يف اإ�سابة حالتني بالفريو�ض بب�سكرة

20/07

�س 06

�س 04
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اأملانيا تغلق حدودها مع 
النم�سا وفرن�سا و�سوي�سرا

 Bild و�سحيفة Focus Online اأفادت جملة
باأن اأملانيا ت�ستعد لإغالق حدودها مع فرن�سا 
والنم�سا و�سوي�سرا.ومع ت�سجيلها 733 اإ�سابة 

اإ�سافية خالل يوم واحد، باتت اأملانيا التي 
بلغت ح�سيلة م�سابيها 3795 بينهم ثمانية 
توفوا، واحدة من الدول الأكرث ت�سررا من 

الفريو�س يف اأوروبا. وملنع انت�سار الفريو�س، 
�سددت مناطق اأملانية عدة اإجراءاتها، وعمدت 
اإىل اإغالق امل�سابح و�سالت ال�سينما والريا�سة 

والنوادي، وفر�ست على املطاعم م�سافات 
متباعدة بني روادها، بالإ�سافة اإىل اإغالق 
دور احل�سانة واملدار�س واجلامعات اعتبارا 

من الأ�سبوع املقبل، فيما منع بع�سها اأ�سال 
التجمعات التي ت�سم اأكرث من 1000 �سخ�س. 

كما مت اإلغاء اأو اإرجاء الكثري من املنا�سبات 
الثقافية واملباريات الريا�سية واملعار�س املهنية 

وكذلك املوؤمترات ال�سيا�سية يف البالد.
واأفادت �سحيفة “غارديان” الربيطانية اليوم، 

باأن عدد املواطنني الذين و�سعوا قيد احلجر 
ال�سحي يف اأوروبا يف ظل انت�سار فريو�س كورونا 

امل�ستجد، جتاوز 100 مليون �سخ�س.
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رو�سيا تطرح يف الأ�سواق 
قريبا حممول للك�سف عن 

كورونا خالل 30 دقيقة

كورونا” حتدث اأزمة بني زغماتي واملحامني

ال�سفحات الفاي�سبوكية تتجاوز اخلطوط 
احلمراء

ك�سف �سندوق ال�ستثمارات املبا�سرة الرو�سي، اأن جهازا 
رو�سيا يابانيا م�سرتكا لك�سف فريو�س كورونا خالل 30 

دقيقة، �سيطرح قريبا يف الأ�سواق العاملية. وذكر ال�سندوق 
اأنه يعمل على توحيد جهود ال�سركاء الرو�س والأجانب، 

من اأجل الت�سدي امل�سرتك لفريو�س كورونا امل�ستجد.ولفت 
اإىل اأن جمل�س الأمناء يف ال�سندوق ال�سيادي الرو�سي، وافق 
على توظيف ال�ستثمارات يف اإنتاج جيل جديد من اأنظمة 

ت�سخي�س فريو�س كورونا امل�ستجد.وي�ستخدم النظام 
اجلديد اأ�سلوب الت�سخي�س اجلزيئي املت�ساوي احلرارة 

SmartAmp، وهو ل يقل يف دقته عن الطريقة امل�ستخدمة 
حاليا يف الك�سف عن كورونا، لكنه يفوقها ب�سكل كبري يف 

�سرعة الختبار ول يتطلب خمتربا ثابتا.وجاءت هذه 
التكنولوجيا اجلديدة، نتيجة للتعاون الناجح بني ال�سركات 

والعلماء من رو�سيا واليابان، فيما من املقرر اإطالقها ب�سكل 
�سامل اعتبارا من اأبريل 2020.واجلهاز اجلديد عبارة عن 

حقيبة �سغرية ميكن ا�ستخدامها �سواء يف امل�ست�سفيات اأو 
املوؤ�س�سات العامة كاملدار�س واملكاتب واملطارات وحمطات 

القطار.وهذه املنظومة اجلديدة �ست�ساعد يف الك�سف 
ال�سريع عن امل�سابني، وبالتايل �ست�ساعد يف منع انت�سار 

العدوى، و�ست�ساعد يف عالج املر�س يف مراحله الأوىل 
وبالتايل ت�سريع عملية ال�سفاء منه. ويف مار�س اجلاري 

بداأت عملية اختبار اجلهاز الرو�سي الياباين اجلديد، يف 
خمترب تابع للهيئة الفدرالية الرو�سية للرقابة وحماية 

امل�ستهلك "رو�س بوتريب نادزور".و�سيقوم �سندوق 
ال�ستثمارات املبا�سرة الرو�سي بالرتويج لهذا اجلهاز يف 
الأ�سواق اخلارجية ومت احل�سول على كافة الت�ساريح 

الالزمة يف اأوروبا واآ�سيا وال�سرق الأو�سط.واأكدت العيادات 
واملختربات الرائدة يف الإمارات وال�سعودية والنم�سا الدقة 
العالية لالختبار وتقدمت بطلبات 500 األف جهاز اختبار.

لها  بيان  “يف  العدل  وزارة  عربت 
تقدم  الذي  الطلب  من  تفاجئها  عن 
ملنظمات  الوطني  الإحتاد  رئي�س  به 
املحامني املوجه لوزير العدل ويتعلق 
لتجنب  وقائية  اإجراءات  باتخاذ 

انت�سار وباء كورونا.
يطلبه  ما  اأن  للوزارة  بيان  وذكر 
ملنظمات  الوطني  الإحتاد  رئي�س 

�سميم  يف  يدخل  املحامني 
العمومية  ال�سلطات  مهام 
بروز  منذ  فتئت  ما  التي 
كافة  باتخاذ  الوباء  هذا 
الوقائية  الحتياطات 
احلفاظ  �سبيل  يف  املتاحة  
العمومية  ال�سحة  على 
لتجنبيهم  للمواطنني 

عدوى الوباء.
واأبلغت الوزارة عرب بيانها 
احتاد املحامني اأن قطاع العدالة وعلى 
قد  الأخرى،  الدولة  قطاعات  غرار 
الوقائية  التدابري  كافة  اتخذت 
املتوفرة  الو�سائل  جميع  با�ستعمال 
املتقا�سني  �سحة  على  للحفاظ 
اجلهات  على  الوافدين  واملواطنني 

الق�سائية واملوؤ�س�سات العقابية.

على  حقيقيا  ثقيال  عبئا  ت�سكل  التكنولوجيا  اأ�سبحت 
ال�سفحات  فيها  تت�سبب  التي  الكوارث  بعد  خا�سة  اجلزائريني 
الفاي�سبوكية التي ي�سريها املراهقون وحتى بالغون متهورون 
يف  وتداولها  ون�سرها  مبن�سوراتهم  الإعجاب  عن  يبحثون 
ال�سفحات واملجموعات على ح�ساب الغري، ويتداول يف كل مرة 
ت�سجيل اإ�سابات حالت جديدة بفريو�س الكورونا يف وليات 
نهاية  يف  ليت�سح  املواطنني  لدى  الفزع  يثري  ما  وهو  عديدة 

املطاف اأنها جمرد اإ�ساعات.

�سباب الطالب العربي بالوادي يغلقون الطريق املوؤدي 
اإىل املركز احلدودي خوفا من تف�سي فايرو�س كورونا

صـــورة و تعــليق 
م�سبوق ق�سائيا 
يقطع ج�سده 
ب�سفرة حالقة

قام ليلة اأول اأم�س �ساب ذو 
�سوابق عدلية ،باإحداث هلع 

و�سط مدينة �سالح باي الواقعة 
جنوب ولية �سطيف ، حيث 

انتابته ه�سترييا كبرية و اأقدم 
على تقطيع ج�سده ب�سفرة 

حالقه بعدما جترد من مالب�سه 
،و بداأ بال�سراخ ب�سوت عايل 

حمدثا بذلك �سجيجا و�سط 
ال�سكان الذين كانوا غارقني يف 

نومهم ،و قد اأبلع ال�سكان م�سالح 
الأمن التي تدخلت ب�سرعة و 

اأوقفته و مت نقله على اجلناح 
ال�سرعة اإىل العيادة الطبية 

متعددة اخلدمات اأين مت تقدمي 
له بعد الدوية املهدئة ،و مت 

�سباح اأم�س اقتياده اإىل مقر اأمن 
�سالح باي اأين مت التحقيق معه 

قبل اإطالق �سراحه .

f



الثالثاء  17 مارس 2020 م الموافق لـ 22 رجب 1441هـ03
العدد

    1954

تعليمات بتقلي�ض �سالة اجلمعة واجلماعة ومنع ال�سيوخ والأطفال من اأداء العبادة بها

فتوى حترم على من ظهرت عليه اأعرا�ض 
الإنفلونزا دخول امل�ساجد

لوؤي ي
--------------------

�إىل  للفتوى  �لوز�رية  �للجنة  خل�صت   
و  �لأطفال  و  �ل�صيوخ  و  �لن�صاء  حث 
�أو  �لوباء  �أعر��ض  من  يعاين  من  كل 
�لنفلونز�،  على "�لمتناع عن �حل�صور 
�جلماعات"،  و  للجمعة  �مل�صاجد  �إىل 
ت�صديده  �إىل  �إ�صافة  �لبيان،  ن�ض  يذكر 
على غلق م�صليات �لن�صاء و �ملكتبات 
�لن�صاطات  جميع  توقيف   ، �مل�صجدية 
و�لدرو�ض  �جلمعة،  كدر�ض  �مل�صجدية 
و  �لتعليمية  �حللقات  و  �لأ�صبوعية، 

نحوها .
على  "يتعني  �ل�صلو�ت  وبخ�صو�ض 
و  فيها،  �لإطالة  وعدم  تخفيفها  �لأئمة 
وغلق  مبا�رشة،  �لآذ�ن  بعد  لها  �لقيام 
ح�صب  منها"،  �ل��ف��ر�غ  بعد  �مل�صاجد 
�أما فيما يخ�ض خطبتي  �لبيان. و  ن�ض 
�لفتوى  جلنة  تخل�ض  �جلمعة،  و�صالة 
و  �خلطبة  جت���اوز  ع��دم  وج���وب  �إىل 
دقائق  �لع�رش  جمتمعتني  معا  �ل�صالة 
باأرو�ح �مل�صلني و  "حتى ل يخاطرو�   ،

حياتهم" ، ي�صيف �لبيان.
ذ�ته،  �ل�صياق  يف  �لفتوى  جلنة  دعت  و 
�لف�صاء�ت  يف  �ل�صالة  �أد�ء  جتنب  �إىل 

و  �مل�صافرين،  كمحطات  �ل��ع��ام��ة، 
كذلك  و  وغريها،  �لتجارية  �مل�صاحات 
ك�صدقة  �لأط��ع��م��ة  �إح�����ص��ار  جتنب 
يف  ذل��ك  ك��ان  ���ص��و�ء�  �مل�صاجد  �إىل 
�لأ�صبوع.  �أي��ام  �صائر  �أو  �جلمعة  يوم 
�لتقيد  �رشورة  على  �للجنة  ت�صدد  و 
ب��الإج��ر�ء�ت  �لأخ���ذ  و  بالتعليمات 
بارتياد  �ملتعلقة  و  �ملتخذة  �لحرت�زية 
�لزدح��ام  مو��صع  و  �لعامة  �لأماكن 
كاملالعب، و�مل�صاحات �لتجارية و �صائر 
كذلك  وتدعو  �لعمومية.  �لف�صاء�ت 
�لنظافة  بو�صائل  �لترّبع  �إىل  �ملح�صنني 
 ، �لتعقيم �ل�صحي للم�صاجد وغريها  و 

باعتبار ذلك من �أف�صل �ل�صدقات.
للفتوى  �ل��وز�ري��ة  �للجنة  وختمت 
تبقى  �جتماعاتها  باأن  بالتذكري  بيانها، 
�لفتاوى  و�إ�صد�ر  للمتابعة  مفتوحة، 
�لتي تتنا�صب مع تطور �لو�صع، مذكرة 
�ل�صتثنائية  باحلالة  �ملو�طنني  عموم 
و  �ل��ب��الد،  تعي�صها  �لتي  و�ل�صعبة 
�لتام  �لتجند  �جلميع  من  تقت�صي  �لتي 
�ل�صحي  �لأم��ن  ثغر  على  �ملر�بطة  و 
�ملنظومة  يف  �لندماج  و  �لوطن،  يف 
�ل�صحية �لوطنية و �لعاملية ملجابهة هذ� 

�لد�ء و �لبالء.
و ذكرت جلنة �لإفتاء �أن "�رتياد �لأماكن 
للم�صابني  بالن�صبة  و�مل�صاجد  �لعامة 
على  ُيحرم  و  �رشعا،  ح��ر�م  بكورونا 
�لإنفلونز�  �أعر��ض  عليه  ظهرت  من 
ونزلت �لربد دخول �مل�صاجد"، م�صددة 
و�لأ�صفار  �لتنقل  "جتنب  على �رشورة 

غري �ل�رشورية".
"ل حرج �رشعا على  �أنه  �للجنة  ور�أت 
مع  منازلهم  يف  ي�صلو�  �أن  �لأ�صحاء 

�أفر�د �لأ�رشة".

متز�يد�  �إقبال  �لتجارية  �ملحالت  ت�صهد 
�ملقيمني  �لأج��ان��ب  و  �جل��ز�ئ��ري��ني  م��ن 
�لأ�صا�صية  و  �لغذ�ئية  �ملو�د  �رش�ء  على 
�نت�صار  تطور  من  تخوفا  تخزينها  و 
كلي  ح��ظ��ر  �إىل  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض 

للمو�طنني.
و تزدحم �ملحالت بزبائن يرتدي �أغلبهم 
يرتدي  وبع�صهم  �لو�قية،  �لكمامات 
�لتزم  �لذي  نف�صه  �لأمر  �لقفاز�ت، وهو 
�لذين  �ملحالت،  تلك  يف  �لعاملون  به 
يف  �ملعدنية  �لعمالت  بو�صع  قامو� 

حملول معقم قبل تد�ولها.
�ملعقم  �ل�صائل  و�صعت  بع�صها  يف  و 
وتدعو  جمانا  �لأب���و�ب  على  لليدين 
فيما  ل�صتعمالها،  عليها  �مل��رتددي��ن 
لر�ض  عمال  �لكربى  �ملحالت  يجوب 

�ل�صلع �ملعرو�صة ب�صائل مطهر.
�أن �لأ�صو�ق  �إل  و رغم �لإقبال �ل�صديد، 
�مل��و�د  م��ن  �أي  يف  نق�صا  ت�صهد  مل 
�لأ�صا�صية �لتي تتو�فر بكرثة، رغم قيام 
�أكرب من  �لأ�رش �جلز�ئرية بتخزين كمية 

�ملعتاد حت�صبا لأي طارئ.

و�حلرفيني  للتجار  �لعام  �لحتاد  �أكد  و 
�ل�صوق  متوين  مو��صلة  �جل��ز�ئ��ري��ني 
تر�صيد  �إىل  د�عيا  �لأ�صا�صية،  بال�صلع 
رفع  بعدم  �لتجار  ومطالبا  �ل�صتهالك 

�لأ�صعار.
و قال �لحتاد يف بيان له �إن "كل �ل�صلع 
�صت�صتمر  �لتجارية  �لأعمال  و  �ملتوفرة 
�ل�صوق  متوين  �أجل  من  عادية  بطريقة 

بال�صلع و��صعة �ل�صتهالك.
و نا�صد �لحتاد كل �لتجار �إىل �لتكافل 
و �لتالحم مع �ل�صعب و �لت�صامن فيما 
توفري  و  �لأ�صعار  رف��ع  بعدم  بينهم 
�خلدمات �ل�رشورية، كما دعا �ملو�طنني 
�لتهافت  ��صتهالكهم وعدم  تر�صيد  �إىل 

على �ل�صلع.
حتى  �لدر��صة  تعليق  قر�ر  تاأثري  بد�  و 
�ل�صو�رع،  �ملقبل و��صحا على  �فريل   5
يف  �ملعتاد  مثل  بها  �لزدحام  خف  �لتي 
�مل�صائية،  �أو  �ل�صباحية  �لذروة  �صاعات 
�حلكومة  مطالبات  �إىل  بالإ�صافة 
�أي  يف  �لتجمعات  بتجنب  للمو�طنني 

مكان.

�ملقاهي  مثل  �لرتفيهية  �ملناطق  خلت  و 
�أو �ملطاعم يف �أغلب �لأحيان من �لزبائن 
تلك  ب�صبب  �ملعتاد  بخالف  �لليل  يف 
عن  �لكثريون  �أحجم  بينما  �ملطالبات، 
من  �لتحذير�ت  ب�صبب  �ل�صي�صة  تدخني 

�أنها تنقل �لعدوى ب�صكل كبري.
�ملر�كز  موؤ�ص�صة  �أعلنت  جهتها  من 
�لتجارية �لكربى غلق مركز باب �لزو�ر 
�لتجاري بالعا�صمة، �بتد�ء من يوم �أم�ض 
�إىل  ذلك  و  م�صاء  �لثامنة  �ل�صاعة  على 
للموؤ�ص�صة،  بيان  يف  �آخر.وجاء  �إ�صعار 
ل��الإج��ر�ء�ت  تبعا  ج��اء  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  �أن 
�لتي �تخذتها وز�رة �لد�خلية، للحد من 
�إعالن  كذ�  كورونا.و  فريو�ض  �نت�صار 
�ملالهي  كافة  بغلق  �لتجارية،  وز�رة 
�ملطاعم  و  �حلفالت  قاعات  و  �لليلية 
�لتابعة لها و �حلمامات وقاعات �لألعاب 
�ملو�صمية.كما  �لتجارية  �لتظاهر�ت  و 
�ملركز  �إغ��الق  عن  �ملوؤ�ص�صة،  �أعلنت 
�ملتو�جد  و  لها،  �لتابع  �ل�صانية  �لتجاري 

بولية وهر�ن.
لوؤي ي

تهافت غري م�سبوق لتخزين املواد الغذائية تخوفا من حظر التجوال
احتاد التجار دعا اإىل التالحم وعدم رفع الأ�سعار وتوفري اخلدمات ال�سرورية

تلقت مديريات ال�سوؤون الدينية يف كافة الوليات تعليمات تلزم من خاللها جميع الأئمة التقيد بخطبة و�سالة 
اجلمعة يف مدة ل تتجاوز عن 10 دقائق كاإجراء احرتازي ملنع انت�سار فريو�ض كورونا امل�ستجد "كوفيد 19".

دعا وزير �لتجارة كمال رزيق �مل�صتهلكني 
و�لتخزين  �لهلع  ع��ن  �لب��ت��ع��اد  �إىل 
فهي  �ل�صتهالكية  للمو�د  �لع�صو�ئي 

متوفرة يف �لأ�صو�ق.
و قال رزيق يف من�صور له على �صفحته 
�لر�صمية يف فاي�صبوك �أن خمزون �جلز�ئر 

من هذه �ملو�د يكفي لأكرث من �صنة.
د�عي  ل  �مل�صتهلك  "�أخي  رزيق:  قال  و 
فما  �ل�صتهالكية  �ملو�د  تخزين  و  للهلع 
يكفي  و�ملخازن  �ل�صوق  يف  متوفر  هو 

لأكرث من �صنة و �حلمد �لله".
�ملتخذة  �لإجر�ء�ت  باأن  �لوزير  ك�صف  و 
�أثناء  �لوز�رية  �لدو�ئر  من طرف خمتلف 

�لوفرة  توؤكد  �لكرمي  لل�صهر  حت�صريها 
كل  خالل  �ل�صتهالكية  للمو�د  �لكبرية 

�ل�صنة.
�إغالق  �لتجارة  وز�رة  قررت  ذلك  �إىل 
�حلمامات؛  و  �حلفالت  قاعات  جميع 
�لكربى،  �لتجارية  �مل�صاحات  عن  ف�صال 

خ�صية تفاقم عدوى �لفريو�ض �لقاتل.
�أطلقت  �لتوعية،  حمالت  �إط��ار  يف  و 
وز�رة �ل�صحة بالتن�صيق مع وز�رة �لربيد 
�لال�صلكية،  و  �ل�صلكية  �ملو��صالت  و 
موقعا �إلكرتونيا للتوعية مبخاطر فريو�ض 

كورونا و �رشح كيفية تفادي �لعدوى.
لوؤي ي

خمزون اجلزائر من املواد الغذائية 
يكفي لأكرث من �سنة

وزير التجارة يطمئن:

دعت �أم�ض موؤ�ص�صة “�ت�صالت �جلز�ئر”، م�صرتكيها �ىل �إمكانية ت�صديد فو�تريهم �لهاتفية وتعبئة 
ح�صابات �لأنرتنت يف �أي مكان دون �حلاجة �إىل �لتنقل 
تنقالت  قيدت  �لتي  �لتد�بري  مع  متا�صيا  �إلكرتونيا، 

�ملو�طنني، تفاديا لالإ�صابة بفريو�ض “كورونا”.
“تفاديا  �إنه  �جلز�ئر”  “�ت�صالت  قالت  لها،  بيان  ويف 
خلطر �نت�صار فريو�ض كورونا “COVID-19 “وتبعا 
للتد�بري �لتقييدية �لر�مية �إىل تقلي�ض �لتنقالت و�حلد 
بذلك  و�لق�صاء  �لأ�صخا�ض  بني  �ملبا�رش  �لت�صال  من 
�ت�صالت  تعلم  بالفريو�ض،  لالإ�صابة  خطر  �أي  على 
تعبئة  ميكنهم  باأنه  �لكر�م  زبائنها  جم��دد�  �جلز�ئر 
�أي  يف  �لهاتفية  �لفو�تري  وت�صديد  �لإنرتنت  ح�صابات 

وقت وبكل �أمان دون �حلاجة �إىل �لتنقل”.
�أنها ت�صع حتت ت�رشف م�صرتكيها  و�أعلنت �ملوؤ�ص�صة 
�للكرتوين،  �لدفع  غر�ر  على  بعد،  عدة خدمات عن 
�لتطبيق �ملحمول، خدمة �لزبائن “12” وكذ� �لتو��صل 
dz.algeritelecom. �لإلكرتوين:  �ملوقع  عرب  معها 
www و�صفحاتها عرب �صبكات �لتو��صل �لجتماعي 
وكافة �خلدمات �لعملياتية عن بعد على غر�ر: خدمة 

IDOOMLY و�لفاتورة �للكرتونية.
تبقى  �خلدمات،  هذه  بف�صل  �أن��ه  �ل�رشكة،  و�أك��دت 
وتلبية  زبائنها  لحتياجات  �ل�صتجابة  على  حري�صة 

تطلعاتهم.

لوؤي ي

م�سرتكيها  اجلزائر" تو�سي  "ات�سالت 
بخدمات الدفع عن بعد

لتفادي تقليل الإ�سابة بفريو�ض كورونا

��صدر �لوزير �لأول عبد �لعزيز جر�د، تطبيقا لتوجيهات 
رئي�ض �جلمهورية، تعليمات �إىل وزير �لأ�صغال �لعمومية 
و�لبحرية  �جلوية  �لرحالت  موؤقت جلميع  بتعليق  و�لنقل 
�خلمي�ض  يوم  من  �بتد�ء  �أوروبا  من  و�لقادمة  �ل�متوجهة 

19 مار�ض �جلاري.
"تطبيقا  �أن��ه  �لأول،  �ل��وزي��ر  مل�صالح  بيان  يف  وج��اء 
تد�بري  تعزيز  وق�صد  �جلمهورية  رئي�ض  لتوجيهات 
�لوقاية من �نت�صار كورونا فريو�ض "كوفيد � 19" على 
�ل�ت�ر�ب �لوط�ني، �أ�صدر �لوزير �لأول، عبد �لعزيز جر�د، 
بغر�ض  و�لنقل  �لعمومية  �لأ�صغال  وزير  �إىل  تعليمات 
و�لبحرية  �جلوية  �لرحالت  جلميع  موؤقت  بتعليق  �لقيام 
�ل�متوجهة و�لقادمة من �أوروبا، وذلك �بتد�ء من يوم 19 

مار�ض 2020 ".
به  تو�صي  �لذي  �ل�صتثنائي،  �لتعليق  هذ�  و"�صيكون 
�ل�صلطات �ل�صحية �لوطنية، م�صحوبا برتتيبات لإجالء 
مو�طنينا �ل�م�صافرين حاليا ف�ي �لبلد�ن �ل�معنية، ح�صب 
�رشكتي  قبل  من  �صتحدد  �لتي  و�لكيفيات  �ل�رشوط 

�لنقل �جلوية و�لبحرية"، ي�صيف �لبيان.

�لفرن�صية،  نظريتها  مع  بالتفاق  �حلكومة  قررت  كما 
تعليق كافة �لرحالت بني �لبلدين جو� وبحر� �عتبار� من 
�لفريو�ض  تف�صي  �صد  �حرت�زي  كاإجر�ء  �لثالثاء،  �ليوم 

�لقاتل.
وجرى �لتفاق  بني رئي�ض �لوزير �لأول عبد �لعزيز جر�د 
ونظريه �لفرن�صي �إدو�رد فيليب، على توقيف حركة �لنقل 
ب�صقيه �جلوي و�لبحري، كما مت �إرفاق �لتعليق باإجر�ء�ت 
مطار�ت  عدة  يف  �لعالقني  �جلز�ئريني  لإجالء  ��صتثنائية 

فرن�صية؛ لإعادتهم �إىل وطنهم بحر�.
كافة  تعليق  �لبحري؛  للنقل  �جلز�ئرية  �ل�رشكة  و�أعلنت 
�لرحالت �إىل �إ�صعار �آخر؛ بينما تعهد وزير �لنقل فاروق 
يف  �لعالقني  �جلز�ئريني  باإجالء  �صابق  وقت  يف  �صيايل 

فرن�صا و�إ�صبانيا و�إيطاليا بحر�.
لنقل  �لقت�صادية  �لعمومية  �ملوؤ�ص�صة  �تخذت  بدورها 
�لحرت�زية  �لإج��ر�ء�ت  من  جملة  للو�صط  �مل�صافرين 

حلماية م�صافريها وعمالها من فريو�ض كورونا.
بيان  ح�صب  �مل�صتعجلة   �لإج���ر�ء�ت  ه��ذه  �تخاذ  ومت 
�لتي مت  �لأزمة  خلية  �جتماع لأع�صاء  للموؤ�ص�صة، عقب 

تن�صيبها خ�صي�صا ملو�جهة فريو�ض كورونا خا�صة و�أن 
�ملوؤ�ص�صة �لعمومية �لقت�صادية لنقل �مل�صافرين للو�صط 
تربمج رحالت ب�صكل يومي عرب كامل �لرت�ب �لوطني.

زيادة  �إىل  �لإجر�ء�ت  هذه  خالل  من  �ملوؤ�ص�صة  وت�صعى 
�حليطة و�حلذر يف �صبيل �لتقلي�ض من حدة تف�صي �لوباء 
هذه  مثل  يف  �إتباعها  �لو�جب  بالإر�صاد�ت  �للتز�م  عرب 
�لظروف وعلى ر�أ�صها نظافة �ليدين و�جتناب �لحتكاك 

�ملبا�رش بني �لأ�صخا�ض.
و�لقفاز�ت  �لكمامات  و�صع  �لإج��ر�ء�ت  ت�صمل  كما 
�حلافالت  تطهري  و�لقاب�صني،  لل�صائقني  بالن�صبة 
عن  ف�صال  رحلة  كل  وبعد  قبل  �لكحولية  باملعقمات 
تعليمات وجهت للعاملني باحلافلة عند �كت�صاف م�صافر 

يحمل �أعر��ض فريو�ض كورونا �أثناء �لرحلة.
�أي�صا لكل  �أن هذه �لإر�صاد�ت موجهة  وتوؤكد �ملوؤ�ص�صة 
مبختلف  و�لعمال  و�لإد�ريني  �لإطار�ت  فيهم  مبا  عمالها 
�لور�صات �لتقنية و�مليكانيكية و�أعو�ن �لأمن و�ملنظفني.

لوؤي ي

تعليق موؤقت للرحالت اجلوية والبحرية الـمتوجهة والقادمة من اأوروبا
اعتبارا من اخلمي�ض القادم
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قريبا.. اإعادة النظر يف حمتوى الربامج والكتب املدر�سية

لوؤي ي
-----------------

وقال وزير �لرتبية، �أن "�إر�صال ك�صوف 
�لنقاط �صيكون عرب مر��صالت بريدية 
�أو عن طريق �لرقمنة ". و�أ�صاف �لوزير 
جتزئة  �إىل  يهدف  "م�رشوع  وجود  عن 
�أج��ر�ء  �أربعة  �إىل  �ملدر�صي  �لكتاب 

للتخفيف على �لتلميذ".
جاهز�  �صيكون  "�مل�رشوع  �أن  وق��ال 
�ملقبل".  �ملدر�صي  �لدخول  من  بد�ية 
بخ�صو�ض  �لرتبية  وزير  �أو�صح  كما 
لنت�صار  للت�صدي  �ملتخذة  �لإج��ر�ء�ت 
"�لعمل  �أن  باجلز�ئر  كورونا  فريو�ض 
و�لتن�صيق بني قطاع �ل�صحة و�لبلديات 
�ملد�ر�ض  كل  تعقيم  ب�صاأن  �صيكون 

كاإجر�ء وقائي".  
ومطالب  �ن�صغالت  وبخ�صو�ض 
�ل�رشكاء �لجتماعيني، �أكد وزير �لرتبية 
�ن�صغالت  كل  على  �صيكون  "�لرد  �أن 
و�صيكون  مطالبه،  ح�صب  كل  هوؤلء، 
هناك  لكن  منها،  للبع�ض  حلول  هناك 

مطالب تتطلب منا �لوقت".

لالذ�عة  ت�رشيح  يف  و�جعوط  قال  و 
�لوطنية  �إن وز�رة �لرتبية و�صعت جملة  
من �لجر�ء�ت �ل�صتعجالية بهدف بناء 
�إطار  يف  وفعال  من�صجم  تربوي  نظام 
مقاربة مدرو�صة  لتحقيق قفزة نوعية 
�ملنظومة  مر�جعة  على  مبنية  بالقطاع 
�لبيد�غوجي  �صقها  يف  �ل��رتب��وي��ة 
ب�صكل  �لتعليمية  �لرب�مج  وتخفيف 
�لثقافية  �لأن�صطة  �ي��الء  و  تدريجي 
ت�صتحقها  �لتي  �ملكانة  �لريا�صية  و 
�ملعنية  �لوز�رية  �لدو�ئر  مع  بالتعاون 

على غر�ر وز�رة �ل�صباب و �لريا�صة.
وزير  �أو���ص��ح   حديثه  معر�ض  ويف 
عمل  خمطط  �ن  �لوطنية   �لرتبية 
كربى  حم��اور   6 على  يقوم  �ل���وز�رة 
لل�صيا�صة �لرتبوية وتنفيذ هذ� �ملخطط 
خارطة  �ىل  ترجم  هدف   38 يف  جت�صد 
للتنفيذ  قابلة  عملية   91 ت�صم  طريق 
وخمطط عمل فرعي يخ�ض كل هياكل 

و�أجهزة �لقطاع.
تكوين  �أهمية  على  �ل��وزي��ر  و���ص��دد 
�لأ�صاتذة وعمال �لقطاع ب�صكل عام  ، 

�إدر�ج  �إىل   �ل�صياق  �أ�صار يف هذ�  حيث 
حمور خا�ض يف خمطط عمل �حلكومة  
منظومة  يف  �لنظر  ب��اإع��ادة   ويتعلق 
وكذ�  �مل�صتمر  و  �ملتخ�ص�ض  �لتكوين 
ملعاهد  �ملنظمة  �لن�صو�ض  مر�جعة 

�لتكوين .

قبل  �حلثيثة من  بامل�صاعي  �لوزير  ونوه 
وز�رة �لرتبية �لوطنية من �جل تقلي�ض 
�لفو�رق �مل�صجلة بني �لوليات و د�خل 
مقايي�ض  جم��ال  يف  �ل��و�ح��دة  �ل��ولي��ة 
�لظل  مناطق  يف  خا�صة  �لتمدر�ض 
�جلمهورية  رئي�ض  �وله  �ن�صغال  وهو 

�هتماما كبري� مثمنا  ��صتجابة �ل�رشكاء 
�لجتماعني من جمعيات �ولياء �لتالميذ 
مل�صاركتهم  معتمدة  نقابية  منظمات  و 
ت�صاورية  ثنائية  �جتماعات  عقد  يف 
و  فيفري   20 بني  �ملمتدة  �لفرتة  خالل 

12 مار�ض �جلاري .

"اإعادة النظر يف حمتوى الربامج والكتب ب�سكل تدريجي بعيدا عن الت�سرع والرجتال". ك�سف وزير الرتبية، حممد واجعوط، اأنه �سيتم 

التالميذ �سيتلقون ك�سوف النقاط عرب مرا�سالت بريدية

ب�سبب زيادة ال�سريبة على املنتج يف قانون املالية لـ2020

اأ�سعار الأجهزة الكهرومنزلية تلتهب يف الأ�سواق!
�لأج��ه��زة  �أ���ص��ع��ار  بور�صة  تو��صل 
�أعلى  ت�صجيل  يف  �لكهرومنزلية 
م�صتويات �رتفاع منذ �صنو�ت و�صلت 
مل  �لتي  �لن�صبة  وهي  باملائة،   40 �إىل 
لعدم  حتمية  كنتيجة  قبل،  من  ت�صّجل 
��صتري�د  و��صتمر�ر  �لقطاع  هذ�  تطور 
هذه  ل�صنع  و�لهياكل  �لغيار  قطع 
�ل�صتعمال  و��صعة  و�لأجهزة  �لآلت 
�لتي رهنت تطوره، مما يزيد �لعبء �أكرث 
على �ملو�طن �لب�صيط �لذي ل خيار له 
يلبي  حمليا  مرّكب  جهاز  �قتناء  �صوى 
مطالبه و�ن�صغالته �ليومية و�ملو�صمية.

و�خل��رب�ء  �ملتتبعني  من  �لعديد  �أرج��ع 
�ملنتجات  �أ���ص��ع��ار  زي���ادة  و�ل��ت��ج��ار 
ر�صم  �رشيبة  �إىل  �لكهرومنزلية 
�لفعالية �لطاقوية �لتي فر�صتها �لدولة 
موؤخر� و�ملقدرة بحو�يل 5 �إىل 30 باملائة 
�مل�صنعة حمليا، ومن  بالن�صبة لالأجهزة 
لالأجهزة  بالن�صبة  باملائة   40 �إىل   5
�لكهرومنزلية �مل�صتوردة، و�لتي يتحمل 

�مل�صتهلك عبء هذه �لزيادة لوحده رغم 
�صعف قدرته �ل�رش�ئية.

�لقيمة  �رشيبة  زيادة  تاأثري  جانب  و�إىل 
�مل�صافة، كان لتاأثري وباء كورونا �لعاملي 
منذ  �ل�صيني  �لقت�صاد  ي�رشب  �لذي 
حجم  �صجل  حيث  �صهرين،  من  �أزي��د 
ن�صبيا  تر�جعا  �لتجارية  �مل��ب��ادلت 
�لأمنية  �لإج��ر�ء�ت  ب�صبب  فقط  موؤقتا 
�لبحرية  �لتجارة  �ملفرو�صة على حركة 
وقال  كورونا.  فريو�ض  تف�صي  ج��ر�ء 
ت�رشيح  يف  ���رش�ي،  �مللك  عبد  �خلبري 
حجم  تر�جع  �إن  �ل�صاأن،  هذ�  يف  �صابق، 
و�ل�صني  �جلز�ئر  بني  �خلارجية  �لتجارة 
�لعر�ض يف  �أزمة نق�ض  �صاهم يف خلق 
�جلز�ئرية  بال�صوق  �ل�صينية  �ملنتجات 
من  �جل��ز�ئ��ر  و�رد�ت  �أك��رث  �أن  بحكم 
�مل�صاربة  من  حمذر�  �ل�صينية،  �ل�صلع 
باجلز�ئر،  �ل�صينية  �ملنتجات  جتارة  يف 
متوقعا �أن تزيد بن�صبة 14 باملائة، د�عيا 
على  �لرقابة  فر�ض  �إىل  �لتجارة  وز�رة 

�ملنتجات  ��صتري�د  �لتجار وتغيري وجهة 
�لتي ت�صجل نق�صا يف �ل�صوق �جلز�ئرية 

نحو بلد�ن �أخرى مثل تركيا.
�صن  يف  �حلكومة  �صيا�صة  وت��ن��درج 
زيادة يف �ل�رشيبة على �لقيمة �مل�صافة 
�صمن  �لكهرومنزلية،  ل��الأج��ه��زة 
 2019 �صنة  با�رشتها  �لتي  �لإج��ر�ء�ت 
.دي«  كا  »�أ�ض.  ��صتري�د  فاتورة  خلف�ض 
�صجلت  و�ل��ت��ي  �ل�صيار�ت  لرتكيب 
تر�جعا خالل �لأ�صهر �لأخرية من �ل�صنة 
�ل�صناعة  وز�رة  �إقر�ر  عقب  �لفارطة، 
وقت  ويف  و�رد�تها.  ح�ص�ض  ت�صقيف 
تربير�ت  �لقت�صاد  خرب�ء  �عترب  �صابق، 
منح  وق��ف  ح��ول  لإجر�ئها  �حلكومة 
كا  »�أ�ض  غيار  قطع  ��صتري�د  تر�خي�ض 
دي/ �صي كا دي« �خلا�صة مبجال تركيب 
�لكهرومنزلية  و�لأجهزة  �ل�صيار�ت 
تر�جع  يف  لها«  دخل  »ل  و�لإلكرتونية 

ن�صاط هذين �لقطاعني.
ق/و

بعد تاأكيد انطالق الدرا�سة عن بعد هذا الأ�سبوع

ال�سريك الجتماعي ي�سف قرار �سيتور 
بـ »امل�ستحيل« ويعيب تغييبه

و�صف �ل�رشيك �لجتماعي بقطاع �لتعليم 
تنظيمات  من  �لعلمي  �لبحث  و  �لعايل 
وزير  قر�ر  �لقطاع  نقابات  وكذ�  طالبية 
�صيتور  �ل��دي��ن  �صم�ض  �لعلي  �لتعليم 
�لأمر  يتعلق  و  �مل�صتحيل،  و  بالرجتايل 
من  �صهر�  يغطي  درو�ض  حمتوى  بو�صع 
�ملوؤ�ص�صة  موقع  على  �لأقل  على  �لتعليم 
بعد  عن  �لتعليم  �إىل  و�للجوء  �جلامعية 
ب�صبب فريو�ض كورونا، و �أعابت �لنقابات 
�أي�صا �نفر�ده بتقدمي مثل هذ� �لقر�ر وتغييبه 

�ل�رشيك �لجتماعي منذ توليه من�صبه.
-ح�صب  �لأ���ص��ب��وع  ه��ذ�  ب��د�ي��ة  يرتقب   
�صم�ض  �لعايل  �لتعليم  وزير  ت�رشيحات 
�لدين �صيتور- �ل�رشوع يف و�صع حمتوى 
درو�ض يغطي �صهر� من �لتعليم على �لأقل 
�صند  �أي  �أو  �جلامعية  �ملوؤ�ص�صة  على موقع 
�آخر ميكن ت�صفحه، بالإ�صافة �إىل �لأعمال 
وجيزة،  بت�صحيحات  مرفوقة  �ملوجهة 
مع  تتما�صى  �لتي  �لتطبيقية  �لأعمال  و 

ذ�تها.  �ملدة  تكفي  �لتعليم  من  �لنمط  هذ� 
بعني  �لأخ��ذ  �لوز�رية  �ملذكرة  حثت  كما 
�ل�رشورية،  �لتقنية  �لتد�بري  كل  �لعتبار 
بغية �إبقاء �لت�صال و �لعالقة عن بعد بني 
قر�ر و�صف من  و هو  �لطالب،  و  �لأ�صتاذ 
و  بالرجتايل  �لجتماعي  �ل�رشيك  طرف 
�مل�صتحيل، بالنظر �إىل �لفرتة �لوجيزة وكذ� 
�أن جتربة نظام  �ملتاحة، خا�صة  �لإمكانيات 
بتاأكيد  كفيلة  كانت  وحدها  �لربوغر�ض 
جهتها  من  �لطالبية  �لتنظيمات  ذل��ك. 
ر�أيها فيما يخ�ض و�قع �جلامعات  لها  كان 
�لأمني  نائب  قال  حيث  �حلالية،  �ملرحلة  يف 
�جلز�ئريني  للطلبة  �لوطني  للتجمع  �لعام 
يخ�ض  فيما  عليت�صة  نذير  »ريال«  �لأحر�ر 
قر�ر  �إنه  �لعطلة  متديد  و  �جلامعات  غلق 
�صائب، �إل �أن �ل�صوؤ�ل �ملطروح »ماذ� بعد 5 
�أفريل؟ هل �صيتم �لإعالن عن �صنة بي�صاء 
جهته،  من  �جلامعية؟«.  �ل�صنة  متديد  يتم  �أو 
�لطالبية  للمنظمة  �لعام  �لأم��ني  حتدث 
قر�ر  �أعاب  و  جغلويل   بن  فار�ض  »�أونيا« 
وزير �لقطاع �لذي غاب فيه ر�أي �ل�رشيك 
�لظرف،  هذ�  مثل  يف  خا�صة  �لجتماعي 
بعد  عن  �لدر��صة  قر�ر  �أن  �أي�صا  م�صيفا 
�لعجز  �أمام  �لعيون  يف  للرماد  ذر�  يعترب 
عجز  حيث  �لربوغر�ض،  نظام  يف  �مل�صجل 
�لطالب عن �لت�صجيل و �لتحويل فما بالك 
بالدر��صة. و و�صفت نقابة »�لكنا�ض« ممثلة 
قر�ر  ميالط  �حلفيظ  عبد  �لعام  �أمينها  يف 
�صيتور بالرجتايل، باعتبار �أن �لدر��صة عن 
�إمكانيات تغيب لدى  و  تتطلب عتاد�  بعد 
معظم �لطلبة �لذين يتجاوز عددهم �ملليون، 
�لبي�صاء،  �ل�صنة  خيار  ��صتبعدت  �أنها  �إل 
�إجر�ء�ت  �لعتماد على  �حتمال  هناك  لكن 
�ملذكر�ت يف  مناق�صة  �حرت�زية يف  وقائية 
جل�صات مغلقة، ف�صال عن �إلغاء �لن�صطات 

على م�صتوى �ملوؤ�ص�صات �جلامعية
ق/و

بينما ف�سل البع�ض ال�ستمرار مع اللتزام بالإجراءات الوقائية

ن�سطاء و�سخ�سيات بارزة يدعون لوقف احلراك موؤقتا
و�لن�صطاء  �ل�صخ�صيات  من  عدد  دعا   
�إىل وقف  �لبارزين يف �حلر�ك �ل�صعبي 
م�صري�ت �جلمعة يف �ملرحلة �حلالية �أمام 
�رتفاع عدد �مل�صابني بفريو�ض كورونا، 
تفادي  منهم  �لهدف  �حرت�زي  كاإجر�ء 
هذ�  ياأتي  �أكرث،  �لفريو�ض  هذ�  �نت�صار 
يف �لوقت �لذي رف�ض �لبع�ض �لفكرة، 
�لوقائية  بال�رشوط  �للتز�م  مف�صلني 
بعد  خا�صة  �خل��روج،  يف  و�ل�صتمر�ر 
�أكد  �ل��ذي  �لأول  �لوزير  ت�رشيحات 
فيه �أنه ل يوجد ��صتخد�م �صيا�صي لهذ� 
�حلر�ك مثلما يفعل �لبع�ض، لكن �لأمر 

يتعلق ب�صحة �ملتظاهرين وحياتهم.
�لدعو�ت  وكذ�  �لأفعال  ردود  جاءت 

�صخ�صيات  لعدة  �لتعليقات  وحتى 
لتكون  �حل���ر�ك  يف  ون�صطاء  ب���ارزة 
موؤيد  بني  �لآر�ء  تباين  بعد  فا�صلة، 
يدخل  �لذي  �حلر�ك  ور�ف�ض ل�صتمر�ر 
خا�صة  كاملة،  �صنة  بعد  �لثاين  �صهره 
تعي�صه  �لذي  �ل�صتثنائي  �لظرف  يف 
�مل�صابني  عدد  �رتفاع  �أم��ام  �جلز�ئري 
عدد  بلغ  �ل���ذي  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ض 
4 موتى،  48 حالة، منها  �لإ�صابات به 
لل�صفاء،  منهم  م�صابا   12 متاثل  بينما 
وهي �أرقام ��صتدعت دق ناقو�ض �خلطر 
ل�صمان  �لقطاعات  بكل  و�لتاأهب 
�لتحكم  �صمان  �لأقل  على  �أو  �حتو�ئه 
تظاهر�ت  عدة  �إلغاء  خالل  من  فيه، 

�مل��د�ر���ض  غلق  �لتجمعات  وت��ف��ادي 
و�إعالن  �لتكوين،  ومر�كز  و�جلامعات 
�لقطاعات  بكربى  �ل�صتنفار  حالة 
�إىل  �لدعو�ت  عن  ف�صال  و�مليادين، 
�لعمومية،  باملر�فق  �لتجمهر  تفادي 
من  و��صحة  وتعليمات  بيانات  يف 
ليبقى  �مل�صوؤولني على م�صتو�ها،  كبار 
��صتمر�ر  يخ�ض  فيما  �لقائم  �جل��دل 
�لبع�ض  ر�أى  �لإطار  هذ�  ويف  �حلر�ك، 
موؤقتا  �مل�صري�ت  عن  �لتخلي  �رشورة 
باجلز�ئر،  �لأو�صاع  حت�صن  غاية  �إىل 
خا�صة �أن �حتمالية �نتقال �ملر�ض خالل 
ب�صبب  �أكرب  بن�صب  تكون  �لتجمعات 
�مل�صري�ت  و�صط  و�لتد�فع  �لحتكاك 

هذ�  ياأتي  �جلماهري.  من  كبرية  باأعد�د 
عرب  لذلك  �صخ�صيات  عدة  دعوة  بعد 
مو�قع �لتو��صل �لجتماعي باختالفها، 
�أن  معترب�  ذلك،  رف�ض  �لبع�ض  �أن  �إل 
�صيفي  و�لوقائية  بالإجر�ء�ت  �للتز�م 
�ملتظاهرون  �صيعتمد  حيث  بالغر�ض، 
�أيديهم  وتعقيم  �لأقنعة  �رت��د�ء  على 
�لحتكاك،  دون  جنبا  �إىل  جنبا  و�ل�صري 
بعد  خا�صة  �مل�صافحة،  تفادي  وك��ذ� 
ت�رشيحات �لوزير �لأول �لذي �أكد �أنه 
ل يوجد ��صتخد�م �صيا�صي لهذ� �حلر�ك 
مثلما يفعل �لبع�ض، لكن �لأمر يتعلق 

ب�صحة �ملتظاهرين وحياتهم
ق/و



الثالثاء  17 مارس 2020 م الموافق لـ 22 رجب 1441هـ05

العدد
1954

الوطني التحرير  جبهة  الثالثة" داخل  "القوة  ميالد  و   1962 مار�ض   19

عي�ض علجية 
-----------------

لتحقيق  ع��دي��دة  ط��رق  �إىل  فلجاأ   
�لتفاو�ض  ط��ري��ق  ع��ن  م�����رشوع��ه، 
عن  و  �لوطني  �لتحرير  جبهة  مع 
معها  �ت��ف��اق��ي��ات  ���ص��ب��ط  ط��ري��ق 
خللق  �مل�صاعدة  �ل�����رشوط  ل�صمان 
جبهة  �صفوف  د�خ��ل  �لثالثة  �لقوة 
�إما  ماآلها:  يكون  �لوطني  �لتحرير 
�لفكرية  و  �لجتماعية  �لبينية  تغيري 
و  ثالثة،  قوة  �إىل  حتويلها  و  للجبهة 
�جلبهة  عن  �لقوة  هذه  تنف�صل  �أن  �إما 
�لقوة  ه��ذه  تغلبت  �إذ�  ما  حالة  يف 
بالتايل  و  �لثورية،  �لعنا�رش  عن 
�نف�صالها  بعد  �لثالثة  �لقوة  ت�صبح 
�جل��ز�ئ��ري��ة  �لأد�ة  ه��ي  �جلبهة  ع��ن 

�حلديث. لال�صتعمار 
�جلز�ئري  �ملوؤرخ  �صهاد�ت  هذه  كانت 
�صورة  فيها  ق��دم  �مل��ي��ل��ي،  حممد 
و  �صيا�صي  تاريخي  و حتليل  تاريخية 
خللق  �لديغولية  �ل�صيا�صة  ير�صم  هو 
�لطريقة  عن  ليك�صف  �لثالثة،  �لقوة 
�تفاقيات  ت��وق��ي��ع  ب��ه��ا  مت��ت  �ل��ت��ي 
 ( �لأخ��رية  ه��ذه  كانت  فقد  �إيفيان، 
�لعملي  جانبها  يف  �إيفيان(  �تفاقيات 
�صنعها  �لتي  �لنظرية  �لإد�رة  مبثابة 
�لقوة  بو��صطة  �حلديث  �ل�صتعمار 
م�صاحله،  بها  ي�صمن  كي  �لثالثة 
 ( مار�ض   18 يوم  توقيعها  مت  حيث 
عن  �لإع��الن  قبل  �أي   ،  1962 �آذ�ر( 
و   ،  1962 مار�ض   19 �لنار يف  وقف 

بع�ض  �إيفيان  �تفاقيات  ت�صمنت 
�لأوروب��ي��ة،  لالأقلية   �ل�صمانات 
كاأٌقلية  بال�صتقر�ر  لها   ت�صمح 
منهم  خا�صة  �م��ت��ي��از�ت  لها  و 
�ملنتخبة  �ملجال�ض  يف  �نخر�طهم 
يكون  و  �لعمومي،  �لوظيف  يف  و 
يف  يطبق  �خل��ا���ض  قانونهم  لهم 

حقوقهم  �حرت�م  مع  �جلز�ئرية  �ملحاكم 
�إجر�ء  لأي  تعر�صهم  دون  �مللكية  يف 
يقول  منهم،   ينزعها  �أن  �صاأنه  من 
�ل�صمانات  ه��ذه  �أن��ه  �مليلي  حممد 
�لأوروب��ي��ة  لالأقلية  �أعطيت  �لتي 
خام�صا"  "طابور�  م��ن��ه��ا  جت��ع��ل 
مربر�  تكون  و  �حلديث  لال�صتعمار 
�جلز�ئر  ���ص��وؤون  يف  �ل��د�ئ��م  لتدخله 
هي   �لثالثة  �لقوة  فمهمة  �مل�صتقلة، 
�ل�صتعمار  مل�صريي  عينا  تكون  �أن 
على  لإطالعهم  باري�ض  يف  �حلديث 
بخا�صة  و  �جلز�ئر  يف  يحدث  ما  كل 
وهر�ن  �جلز�ئر  مدينة   ( �لكربى  �ملدن 
�ملدن  �أك��رب  بو�صفها  ق�صنطينة(  و 

�لأوروبيون. فيها  يتو�جد 
ما  �أن�صاأت  �لثالثة  �لقوة  لدعم  و   
�ملوؤقتة  �لتنفيذية  بالهيئة  ي�صمى 
تتوىل  موؤقتة  حكومة  مبثابة  هي  و 
����ص���وؤون �جل���ز�ئ���ر خ���الل �مل��رح��ل��ة 
بني  تف�صل  �ملرحلة  هذه  و  �لنتقالية، 
�لتنفيذ  حيز  دخل  �لذي  �لقتال  وقف 
مار�ض   19 نهار  منت�صف  من  �بتد�ًء 
1962 ة ين �إجر�ء �ل�صتفتاء و �إعطاء 
ممار�صة  يف  �حلق  �لفرن�صية  �ل�صلطات 

�ملحلية  �لقوة  �أما  �ل�صالحيات،  جميع 
بالأحرى  �أو  ع�صكرية   ق��وة  فهي 
من  مبا�رشة  يحول  جز�ئري  جي�ض 
�لإ���رش�ف  مهمته  �لفرن�صي  �جلي�ض 
�لنتقالية،  �ملرحلة  طيلة  �لأمن  على 
على  �إيفيان  �تفاقيات  ن�صت  كما 
على  �لفرن�صية  �حلكومة  �حتفاظ 
بع�ض  و  �ل��ك��ب��ري  م��ر���ص��ى  ق��اع��دة 
عدد  بقاء  و  �لع�صكرية،  �ملطار�ت 
كان  عددهم  و  �لفرن�صي  �جلي�ض  من 
ما  ه��ذ�  و  ج��ن��دي،  �أل��ف   80 ح��و�يل 
��صتعماري   يوؤكد على وجود خمطط 
�لدولة  حترك  حرية  من  يحد  حديث، 
م�صتمر  تهديد  و  �لنا�صئة  �جلز�ئرية 
�لتحليل  ه��ذ�  �جل��ز�ئ��ري��ة،  لل�صيادة 
من  تخرج  مل  فرن�صا  �أن  �إىل  يقود 
عن  بقائها  على  حافظت  بل  �جلز�ئر 
فر�صت  و  �إيفيان،  �تفاقات  طريق 
حرية  طريق  عن  �قت�صاديا  �صلطتها 
�نتقال و حتويل �لأمو�ل بني �جلز�ئر و 
�لتعوي�صات،  ق�صية  عن  �أما  فرن�صا،  
للفئات  ���ص��وى  ُل  ���وَّ حُتَ ك��ان��ت  فقد 
ب��الإد�رة  �حتكاكا  �أكرث  كانت  �لتي 
للقوة  تنتمي  كانت  �لتي  و  �لفرن�صية 

لثالثة. �

�لديغولية  لل�صيا�صة  حتليله  يف  و 
تقر�أ  مل  فرن�صا  �أن  �مليلي  حممد  يقول 
�لأقلية  تنقلب  ما  يوما  باأنه  ح�صابها 
عن  تعلن  و  �لو�صع  على  �لأوروبية 
حيث  �جل��ز�ئ��ر،  ل�صتقالل  رف�صها 
دموي  بطابع  �إرهابية  �أعمال  وقعت 
بني  و  �لقتال  وقف  بني  �لفرتة  خالل 
�لتحرير  جي�ض  حترك  ثم  �ل�صتفتاء، 
�ل�صعبة  �لظروف  رغم  �لذي  �لوطني 
للثورة،  �لأ�صا�صية  �لقوة  ميثل  كان 
من  بع�ض  مييل  كيف  ��صتطاع  و 
و  �صفه  �إىل  �ملحلية  �لقوة  عنا�رش 
لو يف  و  �إليه  �لنتماء  �كت�صاب �صفة 
�أن  بالذكر  �جلدير  و  �لأخرية،  �ل�صاعة 
��صتمر�ر  من  مكنت  �إيفيان  �تفاقيات 
�لعالقة بني �جلز�ئر و فرن�صا و �حلفاظ 
�قت�صادي،  �جلانب  يف  ل�صيما  عليها 
ل�رشب  و  �ملحروقات  ميد�ن  فيها  مبا 
فرن�صا  حولت  �جلز�ئرية،  �ل�صيادة 
ح�صب  للخمور،  منتج  بلد  �إىل  �جلز�ئر 
باملائة  متثل26  �خلمور  كانت  �لتقرير 
نحو  �جلز�ئرية  �ل�صادر�ت  ن�صبة  من 
�جلز�ئر  يف  �خلمور  كانت  و   ، فرن�صا 
�لبرتول،  بعد  �لثانية  �ملرتبة  يف  تاأتي 
طلبت   1964 )يناير(  جانفي  يف  و 

ن�صبة  تخفي�ض  �جلز�ئر  من  فرن�صا 
لها  �مل�صدرة  �جلز�ئرية  �خلمر  كميات 
�صنة،   كل  هكتوليرت  مليون  بن�صف 
�ل�صتمر�ر  على  حافظت  �أنها  �إل 
�جل��ز�ئ��ر،  م��ن  �ل��ب��رتول  ��صتري�د  يف 
�ت��ف��اق يف  �ل�����ص��اأن  �أب���رم يف ه��ذ�  و 
�ملحروقات  ل�صتغالل   1965 �صيف 
يف  �لبرتول  عن  �لبحث  و  �جلز�ئرية 
�جلز�ئر ملدة 15 �صنة يف �إطار �لتعاون 
هذ�  لكن    ، �جل��ز�ئ��ري  �لفرن�صي 
بعد  �أ�صبح  حيث  ي�صتمر،  مل  �لتفاق 
�أزمة  خلق  �صد�م  و  توتر  عامل  ذلك 
�نفجرت  وفرن�صا  �جلز�ئر  بني  برتولية 
��صتغالل  باأن  �جلز�ئر  تفطنت  عندما 
يف  متركزها  و  للمحروقات   فرن�صا 
يف  ي�صاعد  �لبرتولية  �جلز�ئر  حقول 
فبد�أت  �لفرن�صية،  �لرفاهية  حتقيق 
�ملحروقات  قطاع  لتخلي�ض  تتحرك 
�أمنها  حماية  و  �لفرن�صية  �لهيمنة  من 

قت�صادي. �لإ

املنتخبة املجال�ض  يف  انخراطهم  و  لبقائهم  �سمانات  الأوروبية  لالأقلية  اأعطت  اإيفيان  اتفاقيات   •
�سيادتها ل�سرب  للخمور  منتج  بلد  اإىل  اجلزائر  حولت  فرن�سا   •

من �سهادات املوؤرخ حممد امليلي حول ال�سيا�سة الديغولية يف اجلزائر

م�سالح ال�سحة يف حالة طوارئ والوايل يوجه نداء اإذاعيا لل�سكان

مبديرية  �لوقاية  م�صلحة  ك�صفت 
ت�صجيل  �نه مت  ب�صكرة  �ل�صحة لولية 
بفريوز  �إ�صابتها  م�صتبه يف  حالت   6
طو�رئ  حالة  �أعلنت  ،حيث  كورونا 
عرب  �ل�صحة  قطاع  م�صالح  بكل 
�مل�صتبه  حركة  للتطويق  �لولية  تر�ب 
يف حالتهم �ملر�صية ، هذ� وقد �أفرجت 
�ملر�قبة  تز�ل  ما  فيما  �أ�صخا�ض   4 عن 
حد  �إىل  منهم  لثنني  جارية  �لطبية 
كتابة �خلرب ما بعد ع�رش �أم�ض �لثنني. 
يف  و�رت��ف��اع  نق�ض  �صجل  وق��د  ه��ذ� 
و�لوقاية،عرب  �لتعقيم  م��و�د  �أ�صعار 

م��ع��ظ��م �ل�����ص��ي��دل��ي��ات �مل��ن��ت�����رشة 
�إطار  ك�صف  و�ل��ق��رى،�ذ�  بالبلديات 
�أن  عقبة  ب�صيدي  �جلو�رية  با�ملوؤ�ص�صة 
300دج  �ىل  �رتفعت  دج   80 كمامة 
�صعرها  يف  تزيد  قد  �لتي  ندرتها  مع 
من  بكل  �صجلت  �ملالحظات  ونف�ض 
زريبة �لو�دي و ب�صكرة و�أولد جالل.
وجه  نو�ر  �بي  �لله  عبد  �لولية  و�يل 
ب�صكرة  مو�طني  كل  �إىل  �ذ�عيا  ند�ء 
وم�صالح  �لأطباء  بتوجيهات  بالتز�م 
بالتعليمات  باللتز�م  �ملو�طنني  حماية 
�لتجمعات  �أماكن  وجتنب  �لوقائية 

كاحلد�ئق ورو�ض �لأطفال و�حلمامات 
�جلماعي  و�لنقل  و�حلفالت  و�مل�صابح 
�لتز�حم  �أم��اك��ن  وك��ل  و�لأع��ر����ض  
بان  جانبه  من  و�أكد  �جلمهور  وكرثة 
مع  بدقة  �لو�صع  تتابع  م�صاحله 
�إىل  �لوقائية  �لتوعية  نطاق  تو�صيع 
�ملدين  و�ملجتمع  �ل�صالمية  �لك�صافة 
ت�صتهدف  مطويات  توزيع  بو��صطة 
ذ�ت  �ل��وب��اء ح��اث��ا يف  م��ن  �ل��وق��اي��ة 
و�لبلديات  �لدو�ئر  روؤ�صاء  �ل�صياق 
تكون  �أن  و�لهيئات  �ملوؤ�ص�صات  وكل 
�أدو�ت  كل  لو�صع  تامة  يقظة  على 

( �ي   19 �لو�قية من )كوفيد  وو�صائل 
مذكر�   covid-19 �لأجنبية  باللغة 
�إىل  �لد�عي   �لإ�صالمي  ديننا  بتعاليم 
و  �لنف�ض  م�رشة  يف  �لت�صبب  ع��دم  
،كما  �مل�رشة   نوع  كان  مهما  �لغري 
�رشير�   32 �ل�صحة  م�صالح  وف��رت 
�صعد�ن  �حلكيم  مب�صت�صفى  ��صتعجاليا 
ذي  �لعقلية  �لأم��ر����ض  م�صت�صفى 
للظرف  م�صون�ض  ببلدية  �رشير�   60

�لطارئ �لذي متر به �لبالد.            
حريز حممد 

�ل�صعب  ن���و�ب  جمل�ض  رئي�ض  دع��ا 
�لتون�صي ر��صد �لغنو�صي عقب �جتماع 
بالربملان  �لنيابية  �لكتل  بروؤ�صاء  عاجل 

و�لربية  �لبحرية  �حلدود  لغلق  �حلكومة 
من  للحد  �مل�صاعي  وتكثيف  و�جلوية 
و�أ�صاف  ك��ورون��ا.  فريو�ض  �نت�صار 

خطر  مع  تتعامل  تون�ض  �إن  �لغنو�صي 
مت  �أنه  موؤكد�  �لعامل  كل  يو�جه  حقيقي 
خالل لقاء �لكتل �ليوم �صياغة عدد من 

لرئي�ض  غد�  تقدميها  �صيقع  �ملقرتحات 
�حلكومة .

حممد علي

ال�ستباه يف اإ�سابة حالتني بفريو�ض كورونا بب�سكرة

رئي�ض الربملان التون�سي: “يجب غلق احلدود على الفور برا وبحرا وجوا”

منذ جميئه اإىل اجلزائر، �سعى اجلرنال ديغول اإىل خلق "قّوة 
ثالثة" قبل الإعالن عن توقيف القتال يف 19 مار�ض 1962 و 
هياأ لها كل ال�سروط لت�سكيلها و جتنيد عنا�سرها و دعمهم بكل 
الو�سائل لإجناح ما �سّماه بال�ستعمار اجلديد اأو احلديث و هذا 
من اأجل بقاء فرن�سا اإدارة و ثقافة و تكري�ض ح�سورها بقوة 

داخل الإدارة اجلزائرية..

مذكرة تفاهم بني 
�سوناطراك 

و �سيفرون الأمريكية

�أعلنت �رشكة �صوناطر�ك �لت�صديق 
على مذكرة تفاهم مع �ملوؤ�ص�صة 

�لأمريكية �صيفرون لبدء حمادثات 
م�صرتكة حول �لفر�ض �ملتعلقة 

با�صتك�صاف و تطوير و ��صتغالل 
�ملحروقات يف �جلز�ئر و خا�صة بعد 

�مل�صادقة على قانون �ملحروقات 
�جلز�ئري �جلديد.

و �أفاد بيان ل�صوناطر�ك �أن �ملذكرة 
توؤكد على �إر�دة �لطرفني لتطوير 

�ل�رش�كة يف جمال �ملحروقات 
يف �جلز�ئر �لتي �صت�صمح بنقل 

�لتكنولوجيات و �ملعارف �لفنية يف 
�صتى قطاعات �صناعة �لنفط و �لغاز.
ق/و
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امل�ستفيدون من 150 قطعة اأر�ض باحلاجب
 يف ب�سكرة يف احتجاج منذ 6 اأيام 

حريز           حممد 
---------------- 

�ع���ت���د�ء�ت ي��ر�ه��ا  �مل��ت��ذم��رون 
على  �لبلدية  من  بتو�طئ  مت��ت  
�صاكنا  حترك  مل  �لتي  قولهم  حد 
�مللكية  عقود  نهاء  �إ بطء  ب�صبب 
،ف�����ص��ال ع���ن ع����دم ت��و���ص��ي��ل 
لل�رشب  �ل�صاحلة  �ملياه  �صبكاتي 
و�ل�������رشف �ل�����ص��ح��ي .وع���دم 
و�حد  كل  لقطعة  �ملحدد  �لتوتيد 
�صددو�  �نهم  من  ،بالرغم  منهم 
�لقبا�صات  ل��دى  مالية  مبالغ 
م���الك  �مل��خ��ت�����ص��ة وم��ف��ت�����ص��ي��ة �أ
�لقرعة  عملية  �إجر�ء  بعد  �لدولة 
�ل��ت��ي مت���ت ب��ح�����ص��ب حم��دث��ي��ن��ا  
�لبلدية  مقر  �أمام  �صابق  باحتجاج 
بان  �ل�صياق  ذ�ت  يف  متا�صفني 
باحتجاج  تتم  مرحلة  كل  تنفيذ 

للبلدية   وغلق 
�ملحتجني  كالم  �ثر  على  �ت�صلنا 
�لبلدي  �ل�صعبي  �ملجل�ض  برئي�ض 
عمريي  �صاعد  �حل��اج��ب  لبلدية 
�لعد�لة   باأروقة  نه  باأ ف��اد  �أ �ل��ذي 
حال  ع��ن  �ل��ب��د�ي��ة  يف  متاأ�صفا 
رفع  �لتي  �مل�صتفيدين  جتزئات 
�ملعتدين  �صد  �صكاوى  نها  ب�صاأ
وكيل  لدى  �ملحتجني  �ر�ض  على 
�لخت�صا�ض  مبحكمة  �جلمهورية 
خبري�  عينت  �ل��ت��ي  ق��ل��ي��م��ي  �لإ
ع���ق���اري���ا ل��ف��ك ل��غ��ز �ل���ن���ز�ع 
�لتجزئة  ه��ذه  بعد  �مل�صتحدث 
على  جميبا  ف��اد  �أ ،و  �لجتماعية 

طرف  من  �ليه  �ملنقولة  ت�صاوؤلتنا 
�لتهيئة  عملية  بان  �لبلدية  بناء  �أ
بنوعيها  �مل��ي��اه  �صبكات  وم��د   ،
�ل�����ص��احل��ة ل��ل�����رشب و�ل�����رشف 
�خت�صا�ض  م��ن  ،ه��ي  �ل�صحي 
�لتي  �لتعمري  و  �لبناء  مديرية 
من  �لجت��اه��ات  ك��ل  يف  تتحرك 
�لأر�صية  �لقطع  ت�صع  �ن  �جل 
ب��ني ي���دي �أ���ص��ح��اب��ه��ا مل��ب��ا���رشة 
يتم  م�صاكن  باعتبارها  �لبناء 
على  طرفهم،موؤكد�  من  �جنازها 
�ملخ�ص�ض  �مل��ايل  �لغالف  توفر 

�ل��ولي��ة،  ط���رف  م��ن  للعملية 
قتة  موؤ عقود   حترير  عن  ف�صال 
�لقرعة  �إجر�ء  بعد  للم�صتفيدين 
ذ�ت  يف  �أ�صار  و  �صابق  وقت  يف 
�لتمليك   ملفات  ب��ان  �ل�صياق 
�لدولة  �أمالك  مديرية  �إىل  حولت 
�ملنا�صب  �ل��وق��ت  �إع��ط��ائ��ه��ا  م��ع 
لتعود  �لتمليك  �ج��ر�ء�ت  نها  لأ
جمهور  ي��ن،ودع��ا  للم�صتفيد 
�لهدوء  �ىل  �لعودة  �ىل  �ملحتجني 
بو�ب �لبلدية ،و بخا�صة و  �أ و فتح 
ل  و  حمله  يف  لي�ض  �حتجاجهم  �ن 

مكانه،ومتنى  يف  لي�ض  و  وقته  يف 
معه  تو��صلو�  لو  �لبلدية  رئي�ض 
فهم  يتمكنو�  �لح��ت��ج��اج   قبل 
ومدى  �ن�صغالتهم  عن  �لكثري 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �لبلدية  م�صاعي 
بلديته  مو�طني  م�صالح  خدمة 
و�ل�صتماع  �لتحاور  خ��الل  من 
�جلميع. �صالح  يف  نر�ه  ملا  �ملتبادل 
خ�صما  لي�ض  و  معهم  نه  باأ موؤكد� 
�إىل  �ل�صتماع  ���رشورة  مع  لهم 
و  �ملعنية  �مل��دي��ري��ات  م�صوؤويل 
�ن�صغالت  لكل  تبليغه  م��دى 
ف�صل  حال  يف  و  �حلاجب  �صكان 
منا�صبة  حلول  �يجاد  �ىل  �جلميع 
و�يل  بيد  تكون  �حللول  و  فالكلمة 
با�صتمر�ر  يديه  ميد  �لذي  �لولية 
�ملو�طنني  تخدم  �لتي  للحلول 

. عمريي  �ل�صيد  يقول  عامة 
ند�ئه  عن  جانبه  من  يغفل  مل  و 
�لبلدية  ومو�طني  ل�صباب  �ملوجه 
�لتجزئة  �أ���ص��ح��اب  وب��خ��ا���ص��ة 
معتذر�  �لبلدية  ب��و�ب  �أ فتح  �ىل 
"�لتحرير  �صفحات  على  للجميع 
غري  خطا  �ي  منه  ���ص��در  �ذ�   "
بلدية  م��و�ط��ن��ي  جت��اه  مق�صود 
�جل  م��ن  ي�صهر  �ل��ذي��ن  �حل��اج��ب 
ب��و�ب  �لأ فتح  دو�م  مع  خدمتهم 
�حللول  و  ��صتثناء  بدون  للجميع 
و  بالتو��صل  �ليها  �لتو�صل  يتم 
�مل�صتمرين  �لت�صاور  و  �لتحاور 
�لبلدية  ���ص��وؤون  ك��ل  رف��ع   م��ع 

. فيها  للنظر  للو�صاية 

ملواطنيه يعتذر  احلاجب  البلدية  رئي�ض   -
مقر  بغلق  احتجوا  12كم   بنحو  الولية  مقر  البعيدة عن  بلدية احلاجب  الن�ض  150 قطعة بربج  العقارية  التجزئة  م�ستفيدو  احتج 
ال�سلطات و مقابلة ممن يرون يف احلديث معهم اهتمام وا�ستجابة  انتباه  ، بهدف لفت  املواطنني  املنتخبني و  و  اأمام الإداريني  البلدية 

ع�سوائي،  حفر  عن  ف�سال  نخيل  و  زيتون  اأ�سجار  غر�سوا  اأ�سخا�ض  طرف  من  جتزئتهم  على  العتداءات  بتوقيف  املتعلقة  ملطالبهم 

اأرا�سيهم  على  العتداء  بتوقيف  نددوا 

بهلول  �لعربي  �أدر�ر  و�يل  قال 
�ملنتخب  ت��الم��ي��ذ  ع��ل��ى  مثنيا 
مقابلة  يف  �ل��ولي��ة  مثل  �ل��ذي 
�أجريت  �لتي  �لثانويات  مابني 
�صعيد  نني  �إ �لعا�صمة،  باجلز�ئر 
و�صلتم  �لتي  �ملتقدمة  باملرحلة 
�لعلمية  �ملناف�صة  هذه  يف  ليها  �إ
زمالءكم  لكافة  و  لكم  �أمتنى  و 
�لنهائية  بالمتحانات  �ملعنيني 
�لتوفيق  �لثالثة  �لتعليم  لأطو�ر 
�لثناء  ه��ذ�  ك��ان  و  �ل��ن��ج��اح،  و 
�ملنتخب  على  �لو�يل  طرف  من  
قد  �ملقابلة  يف  �لولية  مثل  �لذي 
�لر�صمية  �ل�صفحة  على  كتب 
�ملو�يل  يف  بوك  بالفاي�ض  للولية 
�أ�صتقبل  قد  و  �ملقابلة،  لأج��ر�ء 

مدير  �ل�صيد  رفقة  �لولية  و�يل 
�مل�صارك  �ملنتخب  تالميذ  �لرتبية 
مبطار  �لثانويات   بني  ح�صة  يف 
بالكبري،  حممد  �صيدي  �ل�صيخ 
�ملميز  متثيلهم  على  هنئهم  ي��ن  �أ
�صكرهم  و  �أدر�ر،  ل��ولي��ت��ه��م 
�ملر�حل  هذه  يف  حققوه  ما  على 
�لعلمية،  �ملناف�صة  من  �ملتقدمة 
�لنتائج  �أف�صل  حتقيق  لهم  متمنيا 
و  ه��ذ�  �لبكالوريا،  �صهادة  يف 
للح�صة  �ملتتبعني  �أغلب  �صهد 
على  �أو  �لتلفزيون  خ��الل  م��ن 
�ملرتفعة   �ملعنويات  على  لنت  �أ
�لذين  للتالميذ  �ملميز  د�ء  �لأ و 

�ملقابلة.    يف  �لولية  مثلو� 
�لرحمن عبد  بلو�يف    

للمركز  خا�صة  ن�رشية  ف��ادت  �أ  
�أن  �جل��وي��ة  ل��الأر���ص��اد  �ل��وط��ن��ي 
�صمال  على  تهب  قوية  ري��اح��ا 
ولية  و  �أدر�ر  �صمال  و  مترن��صت 
�نخفا�ض  �إىل  �صيوؤدي  مما  غرد�ية 

�لرمال. تطاير  ب�صبب  ية  �لروؤ
�لرياح  ه��ذه  هبوب  ف��رتة  متتد  و 
يقظة  م�صتوى  يف  �صنفت  �لتي 
 21 �ىل  �صا   12 من  برتقايل"   "
�لرياح  قوة  �صترت�وح  حيث  �صا 
 70 �إىل   60 من  �لغربية  بالناحية 
قد  رياح  هبوب  مع  كلم/�ل�صاعة 

كلم/�ل�صاعة.  80 تتجاوز  �أو  تبلغ 
من  ك��ل  �ل��ري��اح   ه��ذه  تخ�ض  و 
و  ب�صكرة  و  �ل���و�دي  ولي���ات 
و  �لأغ���و�ط  و  �جللفة  و  ورق��ل��ة 
ذ�ت  ح�صب  خن�صلة  و  تب�صة 
�لرياح  �جتاه  �أن  م�صيفا  �مل�صدر 
جنوبي- �ىل  �رشقيا  �صيكون 
كلم/  70 �ىل   60 ب�رشعة  �رشقي 

�أو  ت�صل  ري��اح  هبوب  و  �صاعة 
كلم/�صاعة.  90 تتجاوز 

ق/ج

ق���و�ت  ج��ه��ود  �إط�����ار  يف   
ورقلة  ولية  باأمن  �ل�رشطة  
على  �حل��ف��اظ   �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
و  �ملو�طنني  �صالمة  و  �أم��ن 
لكافة  �لت�صدي  و  ممتلكاتهم 
متكنت  �لإج�����ر�م،  ���ص��ك��ال  �أ
لأمن  �لق�صائية  �ل�صبطية 
من  م�صعود    حا�صي  د�ئ��رة 
جمعية  لن�صاط  ح��د  و�صع 
�أرب��ع��ة  م��ن  تتكون  ����رش�ر  �أ
جلناية  لرتكابهم  �أ�صخا�ض 
�ل�����رشق��ة �مل��ق��رتن��ة ب��ظ��روف 
و  �لت�صلق  و  �لتعدد  و  �لليل 
مركبة  ��صتح�صار  و  �لك�رش 
ت�صهيل  �جل  من  حمرك  ذ�ت 
ه��روب��ه��م،  وتي�صري  فعلهم 
عقب  �لق�صية  وقائع  تعود 
حا�صي  د�ئ����رة  م���ن  �أ ت��ل��ق��ي 
من  �صكوى  بورقلة،  م�صعود 
مفادها  �ملو�طنني  �أحد  طرف 

�ل�رشقة  �إىل  م�صكنه  تعر�ض 
مقدر  م���ايل  )م��ب��ل��غ  ط��ال��ت 
ثمينة  �صاعة   + مليون    400
 AUDMARS ن���وع  م��ن 
نقالني  هاتفني   +  PIGUT
 + �يفون  ن��وع  من  �إحد�هما 
ن��وع  م��ن  ن��ق��ال��ة  ه��و�ت��ف   3
يدوية  �صاعة   +NOKIA
R - �لتجارية  ممل �لعالمة 
�أ�صخا�ض  ط��رف  من   )LEX
لتبا�رش  ه��وي��ت��ه��م،  ي��ج��ه��ل 
�ل�رشطة  عنا�رش  ذل��ك  ف��ور 
�لالزمة  �لقانونية  �لإجر�ء�ت 
�إىل  �لتنقل  مت  �أين  للتحقيق، 
�إج���ر�ء  و  �ل�صحية  م��ن��زل 
جمع  م��ع  �مليد�نية  �ملعاينة 
دل���ة م��ن م�����رشح �جل��رمي��ة،  �لأ
�لبحث  �إج��ر�ء�ت  مبا�رشة  و 
و  �ملجرمني،  عن  �لتحري  و 
�ملر�قبة  كامري�  ��صتغالل  بعد 

وقوع  من  بالقرب  �ملتو�جدة 
حتركات  بينت  �لتي  �جلرمية 
من  بالقرب  فيهم  �مل�صتبه 
حتديد  ليتم  �جل��رمي��ة  م�����رشح 
�لأمر  يتعلق  و  �لفاعلني  هوية 
�ض(،  )ك  فيه   �مل�صتبه  من  كل 
�لفور  على   ) م  ن(،)ب  )�ض 
ك��ث��ف��ت ع��ن��ا���رش �ل�����رشط��ة 
م�صعود  حا�صي  د�ئ��رة  باأمن 
�لتحري  و  �لبحث  عمليات 
�مل�صتبه  ت��وق��ي��ف  مت  ي����ن  �أ
بع�ض  ���ص��رتج��اع  �إ و  فيهم   
حتويلهم  ليتم  �مل�����رشوق��ات، 
�لد�ئرة  �أمن  مقر  �إىل  مبا�رشة 
ق�صائية  م��ل��ف��ات  �إجن���از  و 
تقدميهم  و  �صدهم،  جز�ئية 
�لق�صائية  �جل��ه��ات  م����ام  �أ
يف  �أ�صدرت  �لتي  �ملخت�صة 

. يد�ع  �إ �أمر  حقهم 
ق/ج

يف مقابلة مابني الثانويات 

وايل اأدرار يعرب عن �سعادته مبا 
حققه منتخب الولية

هبوب رياح قوية و تطاير للرمال بعدة 
وليات جنوبية

اأمن حا�سي م�سعود ي�سع حدا لن�ساط جمعية اأ�سرار 
احرتفوا ال�سرقة

�ل�صعبي  �ملجل�ض  �أع�����ص��اء  تفاجئ   
حل�صور  بدعوتهم  بورقلة  �ل��ولئ��ي 
للمجل�ض  �لعادية  �ل��دورة  فعاليات 
�ل�صنوي  �لتقرير  ملناق�صة   2020 ل�صنة 
�ع��ت��ربه  �ل���ذي  م����ر  �لأ وه���و   2019
ل��ق��ر�ر�ت  باملنايف  �ملنتخبني  بع�ض 
مبنع  �ل��ق��ا���ص��ي  �جل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ض 
�للقاء�ت  كل  لغاء  و�إ �لتجمعات  كل 
من  تخوفا  �لر�صمية  وغري  �لر�صمية 

كورونا فريو�ض  �نت�صار 
�ملجل�ض  �أع�صاء  م��ن  �لعديد  ب��دى  �أ
غ�صبهم  ورق��ل��ة  ب��ولي��ة  �ل�صعبي 
دعوة  تلقيهم  خلفية  على  و��صتياءهم 
�ملجل�ض  رئا�صة  على  �لأول  �لرجل  من 
�أ�صغال  حل�صور  �ل��ولئ��ي  �ل�صعبي 
و�صعية  ملناق�صة  �ل��ع��ادي��ة  �ل���دورة 
كانو�  بعدما  �لتنموية  �لرب�مج  خمتلف 
لحق  �إ�صعار  �إىل  تاأجيلها  يتوقعون 
�للقاء�ت  من  �لعديد  تاأجيل  مت  كما 

و�ل��ت��ج��م��ع��ات وت��وق��ي��ف �ل��در����ص��ة 
و�لكليات  �جلامعات  �ملد�ر�ض  مبختلف 
تنفيذ�  وذلك  �ملهني  �لتكوين  ومعاهد 
�لد�عية  �جلمهورية  رئي�ض  لتعليمات 
على  حفاظ  �لتجمعات  كل  لتوقيف 
�نت�صار  من  �ملو�طنني  �صحة  �صالمة 

�لوباء هد� 
وع���ن م�����ص��م��ون �ل��ت��ق��ري��ر �ل���ذي مت 
�أع�صاء  بع�ض  �أكد  ومناق�صته  عر�صه 
تقرير  نه  باأ �لولئي  �ل�صعبي  �ملجل�ض 
�آتت  �لتي  �لتقارير  مثل  مثله  هزيل 
�أين  �مل�صمون  من  جوفاء  قبل،  من 
�صبكات  م�صاريع  على  �خت�رشت 
و�لطرق  �ل�صحي  �ل�����رشف  ق��ن��و�ت 
�لتي  �مل�صاريع  من  وغريها  �ملهرتئة 
جوع  م��ن  ت�صمن  ول  تغني  ل  ه��و 
�ملهمة  �لكربى  �مل�صاريع  غيبت  فيما 
ل��ي��ه��ا �مل��و�ط��ن  �ل��ت��ي ه��ي ب��ح��اج��ة �إ
�جل��ام��ع��ي  كامل�صت�صفى  �ل��ب�����ص��ي��ط 

من  �ملتبقي  �ل�صطر  تكملة  وم�رشوع 
بع�ض  و�زدو�جية  �أم��و�ي  �لطر  �جناز 
توفري  وكد�  بالولية  �خلطرية  �لطرق 
لل�رشب  �ل�صاحلة  �مل��ي��اه  وتو�صيل 
بحاجة  هي  �لتي  �ملناطق  من  بالعديد 

�حليوية �ملادة  لهده  ما�صة 
�لدورة  �أ�صغال  جمريات  هام�ض  وعلى 
�ل�صعبي  �ملجل�ض  �أع�����ص��اء  ط��ال��ب 
ملحق  عمل  تفعيل  ب�رشورة  �لولئي 
خمتلف  ج���ر�ء  ل  ب��ورق��ل��ة  ب��ا���ص��ت��ور 
بتحاليل  تعلق  ما  خا�صة  �لتحاليل 
ل  و�ن  �لكورونا  فريو�ض  عن  �لك�صف 
فقط  تقت�رش  �ملر�فق  هذه  مثل  تبقى 
�مل�صل  وحت�صري  �لعقارب  جتميع  على 
طاريء  لأي  للتاأهب  وذلك  �لعقربي 
 . �لقاتل  �لفريو�ض  هذ�  �نت�صار  حالة  يف 
فا�صل بن  يو�صف 

على خلفية دعوتهم حل�سور اأ�سغال الدورة العادية للمجل�ض ال�سعبي الولئي

منتخبو ورقلة يتفاجوؤون باجراء الدورة يف الوقت الذي متنع فيه التجمعات
-اأع�ساء لبيوي يطالبون بتفعيل دور ملحق با�ستور بورقلة
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مطالب �سعبية بغلق معرب الطالب العربي 
احلدودي 

ي�سني حممد 
---------------- 

ب�����رشورة  �ملحتجون  وط��ال��ب 
حالت  تبادل  من  �حلذر  توخي 
�إجر�ء  يف  �لبلدين  بني  م�صابة 
و�لبلدين  �ملنطقة  يجنب  �صحي 
قلة  ظل  يف  �لعاملي  �لوباء  هذ� 

نيات. مكا لإ �
ف��رغ��م ت��خ�����ص��ي�����ض ط��و�ق��م 
�ملعربين  م�صتوى  على  �صحية 
�حرت�زي،  �إجر�ء  يف  �حلدوديني 
��صتباه  �أو  حالة  �أي  عن  لك�صف 

�ملر�ض. ين�رش  �ن  ميكن 
على  اأزمة  خلية  وتن�سيب 
ملواجهة  الــوليــة  م�ستوى 

كورونا
ولي��ة  م�����ض،  �أ ي��وم  ن�صبت، 
متعددة  �أزم��ة  خلية  �ل���و�دي، 
و�لت�صدي  ملتابعة  �لقطاعات 
كورونا  فريو�ض  تف�صي  لطرق 
يف  جاء  ح�صبما   ،)19 )كوفيد 

�لولية. مل�صالح  �لإعالم  خلية 

و�أو�����ص����ح �مل��ن�����ص��ور ع��ل��ى 
�لتو��صل  ب�صبكة  �ل�صفحة 
و�يل  �أن  فاي�صبوك  �لإجتماعي 
بن  �لقادر  عبد  �ل��و�دي،  ولية 
تن�صيب  على  ���رشف  �أ �صعيد، 
�لقطاعات  متعددة  �أزمة  خلية 
مل��ت��اب��ع��ة و�ل��ت�����ص��دي ل��ط��رق 
�صّمت  �إذ  �لفريو�ض،  هذ�  تف�صي 
���ص��الك  �لأ ممثلي  �خل��ل��ي��ة  ه��ذه 
�جلز�ئرية  �جل��م��ارك  م��ن��ي��ة،  �لأ
ومم��ث��ل��ي خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات 
�ل�صحة،  غ��ر�ر  على  �ملعنية 
�ل��ع��د�ل��ة، �ل��رتب��ي��ة، �ل��ت��ج��ارة، 
�ملهنيني،  و�لتعليم  �لتكوين 
�لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم 

و�لثقافة. و�لريا�صة،  �ل�صباب 
�صعيد  بن  �أ�صدى  وباملنا�صبة 
�أع�صاء  جميع  �إىل  توجيهات 
يف  ب��ال��ب��ق��اء  تق�صي  �خل��ل��ي��ة 
للتدخل  ق�صوى  تاأهب  حالة 
كافة  وتنفيذ  �لإقت�صاء  عند 
�لتي  و�ل��ت��د�ب��ري  �لإج�����ر�ء�ت 
و�حلّد  �لوقاية  �إطار  يف  تندرج 

و�صمان  �لفريو�ض  �نت�صار  من 
�ملو�طنني. و�صالمة  حماية 

�لتي  �لإج��ر�ء�ت  هذه  بني  ومن 
قدر�ت  تعزيز  �لو�يل،  و�صعها 
من  للحد  �صتباقي  �لإ �لعمل 
كمنع  �ل��ف��ريو���ض  �ن��ت�����ص��ار 
�جلماعية  ن�����ص��ط��ة  �لأ ب��ع�����ض 
�لعلمية  �لريا�صية،  )�لثقافية، 
�أن  نها  �صاأ من  �لتي  و�لرتفيهية( 
بني  �لعدوى  �نت�صار  يف  ت�صاهم 

فر�د. �لأ
�حلر�ض  �صعيد  ب��ن  �أك��د  كما 
�لإج��ر�ء�ت  كافة  تطبيق  على 
طرف  من  �لوقائية  و�لتد�بري 
من  ل���ص��ي��م��ا  �ل��ق��ط��اع��ات، 
تعقيم  بعمليات  �لقيام  خالل 
م�صتوى  على  دورية  وتنظيف 

�لعمل. و�أماكن  مقر�ت 
تكليف  �ل��ل��ق��اء  ه��ذ�  خ��الل  مت 
بحمالت  بالقيام  م�صالح  عدة 
على  وحت�صي�صية  ت��وع��وي��ة 
و�لأماكن  �ل�صاحات  م�صتوى 
بخطورة  للتح�صي�ض  �لعمومية 

�لوقاية  وط��رق  �لفريو�ض  هذ� 
. منه

هكذ�  تن�صيب  �أن  �إىل  ي�صار 
لتوجيهات  تطبيقا  ياأتي  خاليا 
رئ��ي�����ض �جل��م��ه��وري��ة �ل��ر�م��ي��ة 
�لإج���ر�ء�ت  جميع  �ت��خ��اذ  �إىل 
تف�صي  خطر  مو�جهة  �أجل  من 
وت�صخري  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض 
من  �ل�رشورية  �لو�صائل  كل 
وعمال  �ملو�طنني،  حماية  �أجل 
�ملتعلقة  �لأول  �لوزير  بتعليمة 
ملو�جهة  وطني  جهاز  بو�صع 
ت��ه��دي��د�ت ف��ريو���ض ك��ورون��ا 
با�رشت  �ل��ت��ي   ،)19 )ك��وف��ي��د 
و�جلماعات  �لد�خلية  وز�رة 
�لعمر�نية  و�لتهيئة  �ملحلية 
متعددة  جلنة  بتكوين  تنفيذها 
و�ملتابعة  للوقاية  �لقطاعات 
وم��ك��اف��ح��ة �ن��ت�����ص��ار ه��ذ� 
كافة  �تخاذ  وبهدف  �لفريو�ض، 
للوقاية  �لإحرت�زية  �لإجر�ء�ت 
هذ�  تف�صي  �صبل  ومنع  منه 

�ل�صاكنة. بني  �لوباء 

تف�سي  من  تون�ض، خوفا  ال�سقيقة  مع  املعرب احلدودي  بغلق  للمطالبة  الوادي،  بولية  العربي  الطالب  �سباب  اأم�ض،  يوم  احتج، 
ال�سحي. احلجر  وتطبيق  كورونا  فريو�ض 

وباء كورونا تف�سي  خوفا من 

���ص��ت��ن��ظ��ر حم��ك��م��ة �جل��ن��اي��ات 
 105 يف  �لو�دي  ق�صاء  ملجل�ض 
�إطار  يف  جمدولة  جنائية  ق�صية 
ملحكمة  �لأوىل  �لعادية  �لدورة 
 ،2020 �صنة  �لبتد�ئية  �جلنايات 
مثلما  �أم�ض،  يوم  �فتتحت  �لتي 
م�صاعد  �لعام  �لنائب  �أو�صحه 
ق�����ص��اء  جم��ل�����ض  ل���دى  �لأول 

مربوك". "بومعايل  �لو�دي 
هذه  جل�صات  �صمن  و�صيتم 
�لف�صل يف ق�صايا جنائية  �لدورة 
بال�رشقة  خا�صة  تتعلق  متنوعة 
�����رش�ر،  وت��ك��وي��ن ج��م��ع��ي��ات �أ
ولع��ت��د�ء�ت  ف�����ص��اد،  ق�صايا 
�جل�����ص��دي��ة، �ل��ق��ت��ل �ل��ع��م��دي، 
�إىل  للوفاة،  �ملف�صي  �ل�رشب 

وك��ذ�  �لأخ���الق  ق�صايا  ج��ان��ب 
�لطابع  ذ�ت  �ملخدر�ت  ق�صايا 
وفق  �لتهريب،  وق�صايا  �جلنائي 
نف�ض  �صار  �أ كما  �مل�صدر.  ذ�ت 
�ملجدولة  �لق�صايا  �أن  �مل�صدر، 
وغري  حمبو�صني  متهمني  ت�صمن 

. �صني حمبو
ق ف�وزي. 

منظمة  رئ��ي�����ض  �إع����الن  ب��ع��د 
فريو�ض  ب��اأن  �لعاملية  �ل�صحة 
بع�ض  يرى  عاملي  وباء  كورونا 
خليفة  حا�صي  م�صاجد  ئ��م��ة  �أ
ولية  عا�صمة  �رشقي  �لو�قعة 
�لتطرق  ميكن  حدث  نه  باأ �لو�دي 
ل��ي��وم  �جل��م��ع��ة  خ��ط��ب  يف  ل���ه 
ئمة  �أ ط��رف  من   13/03/2020
�لذين  ومتطوعيها  �مل�صاجد 
مو��صلة  �إىل  بع�صهم  تطرق 
عيدها  مبنا�صبة  ة  �ملر�أ عن  �حلديث 
متجد  ي���ات  �آ وتف�صري  �ل��ع��امل��ي 
،مما  وخ�صاله  �ل�صالح  �ل�صلف 
يخرجون  �مل�صلني  بع�ض  جعل 
ع���ن ���ص��م��ت��ه��م م�����ص��ت��ن��ك��ري��ن 
�لعاملي  �حل���دث  ه��ذ�  تهمي�ض 
طريق  عن  مو�جهته  يجب  �لذي 
�لأحياء  بتنظيف  بالبيئة  �لعناية 
على  و�حل��ث  �مل�صاجد  وحميط 
تناول  وبع�ض  قبل  �ليدين  غ�صل 

للتحرير  حديث  ويف   ، �لطعام 
م���ع ب��ع�����ض �مل�����ص��ل��ني �ل��ذي��ن 
لتدين  ��صتنكارهم  عن  ع��ربو� 
ه��ذ�  �إىل  �مل�����ص��ج��دي  �خل��ط��اب 
ملا  �ملجال  يفتح  �ل��ذي  �مل�صتوى 
�لتو��صل  مرتادي  من  ودب  هب 
�أن  )�لفاي�صبوك(  �لجتماعي 
�لتاأثري  يف  ويجولو�  ي�صولو� 
�ل��وب��اء  ه��ذ�  وتهويل  �ل�صلبي 
�ملو�طنني  بني  �نت�صاره  و�رشعة 
دعوتهم  مع  �له�صيم  يف  كالنار 
مما  �لغذ�ئية  لو�زمهم  �قتناء  �إىل 
نفو�ض  يف  �لإحباط  من  جو�  خلق 
�إىل  ���ص��ارع��و�  �ل��ذي��ن  ه���ايل  �لأ
�صا�صية  �لأ �ملو�د  بع�ض  تخزين 
�صهر  ق���دوم  ���ص��ه��رم��ن  ق��ب��ي��ل 
تعبري  ح�صب  �ملعظم  رم�صان 

�مل�صلني. هوؤلء 
مبارك قدودة 

�إح��ي��اء ل��ل��ي��وم �ل��وط��ن��ي ل��ذوي 
�مل�صادف  �خلا�صة   �لحتياجات 
مار�ض  �صهر  من  ع�رش  للر�بع 
م�صالح  نظمت  �صنة،  كل  من 
ر�صميا  حفال  �لو�دي  ولية  �من 
ذوي  ����رشف  ع��ل��ى  ب��امل��ن��ا���ص��ب��ة 

�لوطني  �لأمن  منت�صبي  حقوق 
�خلا�صة. �لحتياجات  ذوي  من 

مقر  م�صتوى  على  مت  حيث        
 73 تكرمي  باملنا�صبة  �لولية  �من 
�لحتياجات  ذوي  من  �صخ�صا 
ن�صاطات  عدة  عن  ف�صال  �خلا�صة 

�لفئة  لهاته  زيار�ت  برجمة  منها 
�مل�����ص��ايف  يف  �مل��ت��و�ج��دي��ن  م��ن 
خ��ا���ص��ة �ل��ق��اط��ن��ني ب��امل��ن��اط��ق 
و  ت�صجيعهم  �أج��ل  من  �ملعزولة 

معنوياتهم.     من  �لرفع 
ق.م

�أطفال  ثالثة  �أم�ض  �أول  تعر�ض 
ولية  �لبيا�صة  بلدية  من  �صغار 
بالقرب  عقرب  ل�صع  �إىل  �لو�دي 
على  �أج��ربو�  ليال  منازلهم  من 
لتلقي  للم�صت�صفى  ليال  نقلهم 
تتعقد  ل  حتى  �مل��رك��ز  �ل��ع��الج 
 ، �أك���رث  �ل�صحية  و�صعيتهم 
�إحدهم  دخ��ل  بعدما  خ�صو�صا 
حالة  ب�صبب  تامة  غيبوبة  يف 
نقله  ثناء  �أ عليها  كان  �لتي  �لهلع 
�ل�رشعة  جناح  على  للم�صت�صفى 
�لذي  �ملكروه  يف  ت�صبب  وقد   ،
�حلر�رة  ن�صبة  �رتفاع  �أ�صابهم 
هذ�  ظ��ه��ور  ور�ء  ك��ان��ت  �ل��ذي 
ليال  �خلطري  �حل�رش�ت  من  �لنوع 
خ�صو�صا  خمتلفة  مناطق  مبكر� 
من  ج���ّد�  �ل��ق��ري��ب  للم�صاكن 
رغم  باملياه  �ملغمورة  �لغيطان 
م�صالح  تبذله  �ل��ذي  �ملجهود 
دفن  عملية  يف  �ملتمثلة  �لبلدية 

نهائيا  للق�صاء  منها  �لبع�ض 
مي�ض  �ل���ذي  �خل��ط��ر  ه���ذ�  ع��ل��ى 
�لأوىل  بالدرجة  �ملو�طن  �صحة 
هذه  �أ���ص��ح��اب  و�أن  ل�صيما   ،
جملة  يرف�صون  �خلا�صة  �لأمالك 
�ملبادرة  على  �حلديث  وتف�صيال 
يف  �لبلدية  م�صالح  وم�صاعدة 
�لأقل  على  �لغيطان  دفن  عملية 
ند�ء�تها  رغم  �لر�كد  �ملاء  طبقة 
�ملتجددة  و�إع��الن��ات  �ملتكررة 
تنظيم  لأج��ل  لأخ��رى  ف��رتة  م��ن 
من  �لتقليل  يف  ت�صاهم  حمالت 
�لتي  للح�رش�ت  �ملخاطر  ح��دة 
�لعمر�ين  �لن�صيج  نحو  تزحف 
ليال  منها  �لقريبة  و�مل�صاكن 
�أ�صحاب  على  �لآن  يحتم  مما   ،
�ل�صكان  من  �لقريب  �لأم��الك 
�ل���ن���زول ع��ن��د رغ��ب��ة �جل��م��ي��ع 
�رت��ف��اع  قبل  ح��م��الت  بتنظيم 

. �حلر�رة  ن�صبة 

مبحكمة اجلنايات البتدائية مبجل�ض ق�ساء الـوادي

دولة يف الدورة اجلنائية اأكرث من 100 ق�سية جمجُ

اجلمعة  خطب  كورونا" يف  "فريو�ض 
ببع�ض م�ساجد الولية

اأمن الولية يحي اليوم الوطني لذوي الإحتياجات اخلا�سة

ثالثة ل�سعات عقرب يف البيا�سة ب�سبب 
ارتفاع درجة احلرارة

�ل�صحن  حي  مو�طنو  �أو�صح 
يعي�صون  نهم  باأ �ل��و�دي  مبدينة 
�لذي  للو�صع  نظر�  حرجة  حالة 
خالل  من  �صو�رعهم  ليه  �إ �آلت 
كّل  من  بهم  �ملحيطة  �مل�صاكل 
باأن  ه��وؤلء  ك�صف  حيث  جهة، 
�هرت�ء  يف  يتمّثل  �لأول  عائقهم 
معظمها  بات  �لتي  �لطرقات 
كما  �ملركبات  ل�صري  �صالح  غري 
كذلك  �لأر�صفة  ب��الط  �صار 
غياب  نتيجة  �صّيئة  حالة  ي�صهد 
�نعد�م  �إىل  بالإ�صافة  �لتهيئة، 
�حلي  د�خ��ل  �لعمومية  ن��ارة  �لإ
بال�صو�رع،  �لنفايات  تر�كم  مع 
تز�حم  �حليو�نات  باتت  حيث 
من  وتتخذ  و�ل�صيار�ت  �مل��ارة 
رزق  م�صدر  �لقمامة  حاويات 
ل��ه��ا خم��ل��ف��ة ور�ءه����ا رو�ئ���ح 
ك��ري��ه��ة وح�������رش�ت وج���رذ�ن 
�ل�صكان  �صحة  ت��ه��دد  ب��ات��ت 
�لذين  �لأط��ف��ال  منهم  خا�صة 
ظل  يف  للعب  مكانا  يجدو�  مل 
باإمكانها  �لتي  �لأو�صاع  هذه 

لهم  ت�صبب  �أن 
خطرية  �أمر��صا 
وم����ع����دي����ة. 
ه��ذه  �أن  ك��م��ا 
�لأو�������ص������اخ 
ج��ع��ل��ت ع��م��ال 
�ل��ن��ظ��اف��ة يف 
�أمرهم  من  حرية 
لرت�كمها  نظر� 

ما  وهو  �لأر���ض،  يف  وتناثرها 
جمعها.  عملية  عليهم  �صعب 
طالب  فقد  ثانية،  جهة  وم��ن 
بالو�دي  �ل�صحن  حي  �صكان 
�لع�صو�ئية  �لطاولت  باإز�لة 
�لفو�صوية  �ل��ب��ن��اي��ات  وك���ذ� 
ت�صلية  �أماكن  تخ�صي�ض  مع 
�إخر�جهم  لأجل  للرتفيه  ومر�فق 
يعي�صونها  �لتي  �لعزلة  م��ن 

يومي. ب�صكل 
ي�صتطع  مل  �أخ���رى،  جهة  م��ن 
على  و�مل�صوؤولون  �لقائمون 
�لو�صع  على  �ل�صيطرة  �لبلدية 
�لعتبار  �إع��ادة  وك��ذ�  �لبيئي، 

رغم  �أخرى  مرة  ليف�صلو�  لها، 
و�صع  يف  �ل���و�يل  توجيهات 
طابع  لإع��ط��اء  ���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �إ
تغيب  �لتي  باملنطقة  ح�رشي 
�أب�صط  مناطقها  من  بع�ض  يف 

�لكرمية.  �حلياة  متطلبات 
�ل�صحن  حي  �صكان  ويطالب 
من  جاوره  وما  �لو�دي  ببلدية 
و�ل���و�يل  �ملحلية  �ل�صلطات 
�لتدخل  �صعيد  بن  �لقادر  عبد 
نهائي  ح��ل  ي��ج��اد  لإ �ل��ع��اج��ل 
باجلهة  �لبيئي  �لو�صع  لتدهور 

تنمويا. لها  �لعتبار  و�إعادة 
ي�صني حممد 

جراء الو�سع البيئي املرتدي

�سكان حي ال�سحن ي�ستنجدون بالوايل
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 تراجع "حم�سو�ض" للوافدين على امل�ساحات 
و الأ�سواق العمومية بالبليدة

علي  حممد 
-------------------- 

م�صتوى كل  �حلركة على  وبدت 
"�ل�صويقة"  �ل�صعبي  �ل�صوق  من 
بو�صط  و�ل��ف��و�ك��ه  للخ�رش 
�خلا�ض  �ل�صوق  وك��ذ�  �ملدينة 
�لعر�ئ�ض  م�صتلزمات  ببيع 
عادتها"  "غري  وعلى  "قليلة" 
�أين  �لوقت  من  �لفرتة  هذه  يف 
من  �مل��و�ط��ن��ون  عليهما  ي��رت��اد 
من  حتى  و  �لأم��اك��ن  خمتلف 
و  حاجياتهم  لقتناء  خارجها 

م�صتلزماتهم.
ب��اإح��دى ه��ذه  و خ���الل ج��ول��ة 
حر�صت  �صيدة  عربت  �لأ�صو�ق 
�لطبية  �لكمامة  �رت���د�ء  على 
بفريو�ض  �لإ���ص��اب��ة  ل��ت��ف��ادي 
كورونا، �أن ت�رشيح �لوزير �لأول 
تف�صي  خطورة  بخ�صو�ض  �أم�ض 
هذ� �ملر�ض يف حالة عدم �للتز�م 
كان  �ل�صحية  �ل�صالمة  بقو�عد 
من  �أيق�صنا  �لذي  "�لإنذ�ر  مبثابة 
هذ�  بخطورة  �ل�صتهتار  حالة 

�لوباء".
�أخرى  �صيدة  �أكدت  جهتها،  من 
قررت  �أنها  �بنها  رفقة  كانت 
جتنب  عائلتها  �أفر�د  جميع  رفقة 
�لعمومية  بالف�صاء�ت  �لتو�جد 
�لفريو�ض  بهذ�  لالإ�صابة  تفاديا 
هذ�  و  �لق�صوى  لل�رشورة  �إل 
فقط،  حاجياتهم  �قتناء  بغر�ض 
�لنا�ض  يعي  �أن  يف  �أملها  مبدية 
خ��ط��ورة ه��ذ� �ل��ف��ريو���ض �ل��ذي 
�لعامل  دول  من  �لعديد  �جتاح 
جمابهته  ع��ن  ع��ج��زت  �ل��ت��ي 
على  ت��وف��ره��ا  م���ن  ب��ال��رغ��م 

قوية. �صحية  منظومات 
ب�صيدلية  �أخرى  �صيدة  �أكدت  و 
منهمكة يف �رش�ء بع�ض �لأدوية 
�أن��ه��ا  �لطبية  و�مل�����ص��ت��ل��زم��ات 
م�صتلزماتها  كل  �قتناء  ف�صلت 

غذ�ئية  م��و�د  من  �لأ�صبوعية 
بدل  �جلملة  بائعي  �أح��د  ل��دى 
�لتجارية  للم�صاحات  �لذهاب 
عليه  �ع��ت��ادت  ك��م��ا  �ل��ك��ربى 

�لفريو�ض. لهذ�  تعر�صها  خ�صية 
بيت  رب���ة  �صلمى  �أك����دت  و 
�ل�صماح  ع��دم  على  حر�صها 
�ملنزل  من  ب��اخل��روج  لأطفالها 
�ألفو�  كما  �لعطلة  ه��ذه  خ��الل 
ل�صالمة  ذل��ك  و  قبل  من  ذل��ك 

. �صحتهم
من  �ل��ع��دي��د  �ل��ي��وم  ح��ر���ض  و 
�لكمامة  �رتد�ء  على  �ملو�طنني 
�لأم�ض  يف  كانو�  �لتي  �لطبية 
و  مبالغة  �أن��ه��ا  ي��رون  �لقريب 
مظهر من "مظاهر �لتهويل لي�ض 

�إل"، يقول �أحد �ملو�طنني.
م�صتخدمو  �أطلق  جهتهم  من 
�لجتماعي  �لتو��صل  �صفحات 
حملة  �ملحلي  بال�صاأن  �ملهتمة 
د�رك"  يف  "�أقعد  �صعار  حت��ت 
ب�����رشورة  �ل��ن��ا���ض  لتح�صي�ض 
و�أن  خا�صة  مبنازلهم،  �للتز�م 
�لولية تعد �لأوىل �لتي �صهدت 

�لتي  و  �لفريو�ض  ه��ذ�  تف�صي 
�لإ�صابات  �أكرب عدد من  �صجلت 

�مل�صجلة.
�لتو��صل  مو�قع  رو�د  عرب  كما 
��صتعد�دهم  ع��ن  �لجتماعي 
�حل��م��الت  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة 
�إىل  ب���ادرت  �ل��ت��ي  �لتطوعية 
�لبلديات  م��ن  ع��دد  تنظيمها 
ق��اع��ات  ت��ط��ه��ري  و  لتنظيف 
و  �لإد�ري���ة  �ملالحق  و  �لعالج 
موؤكدين  �لرتبوية،  �ملوؤ�ص�صات 
�لتطوع  ����ص��ت��ع��د�ده��م  �أي�����ص��ا 
من  �ملو�طنني  حاجيات  لتوزيع 
دخلت  ما  حالة  يف  و�رشب  �أكل 
مرحلة  خا�صة  �لولية  و  �جلز�ئر 

�ملنزيل. �ل�صحي  �حلجر 
و يف �إطار �حلمالت �لتح�صي�صية 
�أي�صا عدد من  بادر  �لتوعوية،  و 
�لأمر��ض  يف  �ملخت�صني  �لأطباء 
حما�رش�ت  تن�صيط  �إىل  �ملعدية 
�مل�صاجد  م�صتوى  على  توعوية 
�لوباء  ه��ذ�  بخطورة  للتحذير 
خالل  من  منه  �لوقاية  �صبل  و 
ب�صيطة  ب��ت�����رشف��ات  �ل��ت��ق��ي��د 

با�صتمر�ر  �ل��ي��دي��ن  كغ�صل 
كحويل  حملول  �أو  بال�صابون 
بالأماكن  �لتو�جد  تفادي  كذ�  و 
�مل��زدح��م��ة وك��ذ� �لأك���ل خ��ارج 

�ملنزل.
وز�رة  �صجلت  فقد  لالإ�صارة، 
�إ�صالح  و  و�ل�صكان  �ل�صحة 
وفاة  حالة  ر�ب��ع  �مل�صت�صفيات 
�لأمر  يتعلق  و  كورونا  بفريو�ض 
�صنة   84 �لعمر  من  تبلغ  بامر�أة 
�رتفع  فيما   ، �لبليدة  ولية  من 
�إىل  �ملوؤكدة  �لإ�صابات  جمموع 
حالة   11" ت�صجيل  بعد  54حالة 
بولية  ح��الت  "ت�صع  ج��دي��دة 
مع  �ت�صال  على  كانت  �لبليدة، 
�إىل  بالإ�صافة  �لأولية  �حلالت 

قاملة". بولية  حالتني 
كافة  �تخاذ  �لأول  �لوزير  و�أكد 
على  ل�صيما  �لالزمة،  �لتد�بري 
�حل�صا�صة  �مل��ن��اط��ق  م�صتوى 
لتطويق  بوفاريك(  و  )�لبليدة 
�ل��ذي  �ل��ف��ريو���ض  ه��ذ�  �نت�صار 
�لعاملية  �ل�صحة  منظمة  �صنفته 

وباء.

الف�ساء  تعد  التي  الكربى  التجارية  امل�ساحات  و  الأ�سواق  كذا  و  احلدائق  و  العمومية  امل�ساحات  خمتلف  �سهدت   
"حم�سو�سا" يف اأعداد الوافدين عليها تخوفا من الإ�سابة  اخل�سب لإنت�سار فريو�ض كورونا، بولية البليدة تراجعا 

الوباء الذي تعد الولية الأكرث ت�سررا منه. بهذا 

كورونا ب�سبب فريو�ض   

تيبازة  نيابة حمكمة  ممثل  �ألتم�ض 
�ملتهمني  حماكمة  جل�صة  يف 
�ملتورطني يف ق�صية ف�صاد طالت 
�لغاز  و  �لكهرباء  توزيع  مديرية 
ما  ترت�وح  �أحكام  تيبازة  بولية 
10 �صنو�ت �صجنا نافذ�  7 و  بني 
تكميلية  عقوبات  ت�صليط  مع 
بحدها  و  �ملتهمني  جميع  على 

�لأق�صى، ح�صب ما لوحظ.
�لنيابة  ممثل  طلبات  ج��اءت  و 
�لتي  �ملحاكمة  جل�صة  يف  �لعامة 
ملرتني  تاأجيلها  بعد  �نطلقت 
�صنو�ت   10 باأحكام  متتاليتني 
ثالثة  ح��ق  يف  ن��اف��ذ�  �صجنا 
مليون  و�حد  و  رئي�صيني  متهمني 

نافذة. غر�مة 
�ملدير  من  بكل  �لأم��ر  يتعلق  و 
حميد  بتيبازة  لل�رشكة  �ل�صابق 
��صتغالل  ق�صم  رئي�ض  و  لوزي 
حممد  �ملديرية  بذ�ت  �لكهرباء 
�صاحب  ج��ان��ب  �إىل  ب��وزي��ان 
�لكهرباء  يف  خمت�صة  مقاولة 
�لتما�ض  م��ع  ح��م��ادي  فتحي 
�أو  عقد  ك��ل  ببطالن  �لق�صاء 
�إمتياز  �أو  �صفقة  �أو  ترخي�ض 
فتحي  �ملتهمني  عليهما  حت�صال 
حمادي  م�صطفى  و  ح��م��ادي 
على  ميلكونها  موؤ�ص�صة  كل  و 

�أو بال�صرت�ك. �نفر�د 
تيبازة  حمكمة  نيابة  كانت  و 
دي�صمرب   2 بتاريخ  وجهت  قد 
ب"�صوء  تتعلق  تهم  �ملا�صي 
"تبديد  و  �لوظيفة"  ��صتغالل 
مز�يا  تلقي  و  عمومية"  �أم��و�ل 
"�إبر�م  و  حق"  وج���ه  ب����دون 
 12 حق  يف  م�صبوهة"  �صفقات 
طرفا   47 �إج��م��ايل  م��ن  متهما 
ق�صائي  حتقيق  مو�صوع  �صكلو� 
�لف�صاد  مكافحة  قانون  �إطار  يف 
يومها  �لتحقيق  قا�صي  �أمر  حيث 
باإيد�ع 8 منهم �حلب�ض �لحتياطي 
�آخ���رون حتت  �أرب��ع��ة  و و���ص��ع 

�لق�صائية. �لرقابة 
تيبازة  حمكمة  نيابة  عاجلت  و 
ر�صالة  ع��ل��ى  ب��ن��اء  �لق�صية 
م�صوؤولني  بتو�طئ  تفيد  جمهولة 
مبنح  ذل���ك  و  ���ص��ون��ل��غ��از  م��ن 
ملقاولة   �ف�صلية  و  �م��ت��ي��از�ت 
38 مقاولة  "حمادي" من �إجمايل 
مديرية  م��ع  متعاقدة  �أخ���رى 
بتيبازة  �لغاز  و  �لكهرباء  توزيع 
و  �لأع��ط��اب  �إ�صالح  �إط��ار  يف 
طابع  ذ�ت  عمليات  جت�صيد 
حمددة  لرزنامة  وفقا  ��صتعجايل 
ح�صب  )�ملقاولت(  كل  م�صبقة 
�لعمليات  بع�ض  جتزئة  مع  دوره 
�ل�صفقات  قانون  من  للهروب 
�صمحت  �لإحالة.و  قر�ر  ح�صب 
�لمتاز�ت  و  "�ملفا�صلة"  تلك 
�ملمنوحة بدون وجه حق" �ملقاولة 
تقدر  �أرب����اح  رق���م  بت�صجيل 
 90 ب130 مليون دينار و قر�بة 
 2017 �صنة  خالل  دينار  مليون 
من  �أزي��د  ن�صبة  ي��ع��ادل  م��ا  �ي 
�لعمليات  حجم  من  باملائة   36

 57 �ل���  ت��وزع��ت  فيما  �ملنجزة 
على  �أخرى  �لعمليات  من  باملائة 

37 مقاولة. بقية �ملقاولت �ي 
نيابة  �لتم�صت  �ل�صياق،  يف  و 
جل�صة  خ��الل  تيبازة  حمكمة 
�ملتهمني  لبقية  بالن�صبة  �ملحاكمة 
منهم  ت�صعة،  ع��دده��م  �ل��ب��ال��غ 
ي�صغلون  م�صوؤولني  و  مقاول 
مقاطعات  روؤ���ص��اء  منا�صب 
و  �رش�صال  من  بكل  �لكهرباء 
�إىل  تيبازة  و  �لقليعة  و  حجوط 
م�صلحة  من  كل  م�صوؤول  جانب 
"�ملحا�صبة" و م�صوؤول "�لإد�رة و 
�لتوزيع و كذ�  �لو�صائل" مبديرية 
عقوبات  �آخرين،  �إثنني  م�صوؤولني 
500 �لف  �صبعة �صنو�ت نافذة و 
باإيد�ع  �لأمر  مع  جز�ئري  دينار 
�حلب�ض  منهم  متهمني  �أرب��ع��ة 

�جلل�صة. �لحتياطي يف 
�ملدين  �لطرف  طلبات  متثلت  و 
يف  �صونلغاز  �رشكة  يف  �ملتمثل 
عن  م��ادي  بتعوي�ض  �ملطالبة 
ب50  ي��ق��در  �ملعنوي  �ل�����رشر 
مليون دينار �صد مقاولة حمادي 
يقدر  تعوي�ض  �لتم�صت  فيما 
بقية  حق  يف  دينار  مليون  ب30 
قد  �ملحاكمة  كانت  �ملتهمني.و 
مار�تونية  جل�صة  يف  �نطلقت 
حمكمة  هيئة  رئي�ض  خاللها  قام 
�أط���ر�ف  جميع  ب�صماع  �جل��ن��ح 
�صهود  �ىل  متهمني  من  �لق�صية 
�أن يف�صح  على �صكل حتقيق قبل 
و  �ل��دف��اع  �أ�صئلة  �أم��ام  �مل��ج��ال 
�مل��ر�ف��ع��ات �ل��ت��ي مت��ح��ورت يف 
موكليهم  تربئة  خانة  يف  جمملها 
�إليهم  �مل��ن�����ص��وب��ة  �ل��ت��ه��م  م��ن 
"و�جب  �إىل  ذلك  يف  م�صتندين 
تقدمي �خلدمة �لعمومية من خالل 

�لكهرباء". توفري  �رشورة 
�جلنح يف  رئي�ض حمكمة  و بحث 
�ل�صهود،  و  �ملتهمني  �أ�صئلته على 
ح�صول  "تربير"  ع��ن  �أ�صا�صا 
يفوق  ما  على  حمادي  مقاولة 
�صنة  خ��الل  باملائة   36 ن�صبة 
�لعمليات  �إج��م��ايل  من   2017
�ل�صتغالل  �إط���ار  يف  �ملنجزة 
�لطابع  ذ�ت  �لأعطاب  لإ�صالح 
بباقي  م��ق��ارن��ة  �ل�صتعجايل 
�رشكة  مع  �ملتعاقدة  �ملقاولت 
عددها  �لبالغ  و  بتيبازة  �صونلغاز 
رزنامة  �حرت�م  دون  مقاولة   38
و  �لفر�ض"  "تكافئ  مبدئي 
بدور  �خلا�صة  �ملد�ومة  "رزنامة 
�لتدخل  �أج��ل  من  مقاولة"  كل 
لإ�صالح �لأعطاب يف �إطار دفرت 

�ملربم. �ل�رشوط 
دفاع  هيئة  مر�فعات  تتو��صل  و 
مر�فعات  جانب  �إىل  �ملتهمني 
�صاعة  غاية  �إىل  �ملدين  �لطرف 
�إىل  �لأح���د  ليلة  م��ن  م��ت��اأخ��رة 
و  �جلل�صة  رف��ع  قبل  �لإث��ن��ني 
نظر  ب��ع��د  �لأح���ك���ام  �إ����ص���د�ر 
تقدير  �أرجح  على  �جلنح  حمكمة 

�ملقبل. �لأ�صبوع 
ق/�ض

التما�ض اأحكام ما بني 7 و 10 
�سنوات �سجنا نافذا يف حق املتهمني 

بتيبازة

ب�ساللة العذاورة باملدية 

�ملن�رشم  �لأ�صبوع  نهاية  نظمت 
ب�صاللة  �ل�صت�صفائية  �ملوؤ�ص�صة 
يوم  �رشكائها  برفقة  �لعذ�ورة 
ك��ورون��ا  د�ء  ح��ول  حت�صي�صي 
�ين  �لثانوية  تالميذ  ح�����رشه 
�لأطباء  من  �ملتدخلون  تطرقو� 
�ل��ف��ريو���ض  ب��ه��ذ�  ت��ع��ري��ف  �ىل 
طريق  �ىل  �إ�صافة  �أ�صبابه  و�هم 
و  �نتقاله  كيفية  و  �كت�صافه 
�ملوؤ�ص�صة  مدير  �أكد  منه  �لوقاية 

هذه  �ن  �ض  عمار  �ل�صت�صفائية 
�لأي��ام  �إط��ار  يف  تدخل  �ملبادرة 
تعكف  �ل��ت��ي  �لتح�صي�صية 
ل�صالح  تنظيمها  على  �ملوؤ�ص�صة 
للوقاية  و�صائل  ،و�ن  �ملو�طنني 
متوفرة  �ل�صحي  �لقطاع  لعمال 
،كما  باملوؤ�ص�صة  �لكفاية  فيه  مبا 
و�صائل  على  �ملوؤ�ص�صة  حت��وز 
�ل��ع��ي��ن��ات ون��ق��ل��ه��ا �ىل  �خ���ذ 
يخ�ض  فيما  ،�م��ا  �مل�صت�صفى 

ق�صم  فهناك  باملر�صى  �لتكفل 
م�صتبه  حالة  خم�ص�ض حلجز كل 
�إ�صابته  ثبوت  ح��ني  �ىل  بها  
�حد  �أكد  جهته  ،من  عدمها  من 
يف  حاليا  �ننا  �ملتدخلني  �لأطباء 
�لإعر��ض  و�ن  �لنفلونز�  مو�صم 
كور�نا  فمر�ض  كثرية  �لتنف�صية 
�لعادية  �لنفلونز�  �إعر��صه  ت�صبه 
�ل�صديد�ن  �ل�صد�ع  و  كاحلمى 
�ملوطنني  وعلى  �جلاف  ،�ل�صعال 

�لر�حة و��صتعمال  �ن يلجوؤو� �ىل 
�رشب  �ىل  ،�إ�صافة  �لكمامات 
بال�صابون  �ليدين  ع�صل  و  �ملاء 
تالميذ  ��صتح�صنا   جهتهم  ،من 
�ين  �ملبادرة  هذه  من  م�صتفيدين 
و�أنهم  خا�صة  عربو� عن ر�صاهم 
كانو� يجهلون متاما هذ� �لفريو�ض  
تكر�ر  ر�ج��ني  خطورته  وم��دى 

�ملبادرة يف �مل�صتقبل.    من هذه 
حممد م

موؤ�س�سة ا�ست�سفائية تنظم يوما حت�سي�سيا حول فريو�ض كورونا 

 03 �إن��ق��اذ  و  ��صعاف  �أج��ل  من 
باملكان  خمتنقني  �أ���ص��خ��ا���ض 
بلدية  م�صكن   100 حي  �مل�صمى 
ت��رت�وح  �ل�صحايا  �ل�صو�قي، 

�صنو�ت   04  ( مابني  �أعمارهم 
�صيق  لديه   ) �صنو�ت    10 و 
فاقدة  �صحية  من  �لتنف�ض  يف 
�أ�صيبو�  �ل�صحايا   ، للوعي 

��صتن�صاقهم  ج��ر�ء  بالختناق  
�لكربون  �أك�صيد  �أح��ادي   لغاز 
�ملنبعث  �لبوتان  غاز  من  �ملنبعث 
من قارورة غاز د�خل �حلمام ، مت 

�إ�صعافهم يف عني �ملكان و نقلهم 
�لقطاع  �إىل  �ل�رشعة   جناح  على 

. بال�صو�قي  �ل�صحي 
                                حممد /م

اإ�سعاف واإنقاذ 03 اأ�سخا�ض اختنقوا بغاز اأول اأوك�سيد الكربون باملدية
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وهران حتب�ض اأنفا�سها ب�سبب فريو�ض كورونا

علي  حممد 
-------------------- 

�ملو�طنني  بني  �لقلق  جليا  يت�صح  و 
كورونا  كلمة  �أ�صحت  و  بوهر�ن 
يخ�صى  و  �لأل�����ص��ن.  ك��ل  على 
ه��ذ�  م��ن  �ل��ك��ب��ار  و  �ل�����ص��غ��ار 
�لآن  حلد  ت�صبب  �لذي  �لفريو�ض 
عرب  �لأ�صخا�ض  مئات  وف��اة  يف 
�لو��صع  �لنت�صار  �أدى  و  �لعامل. 
�لتي  �إ�صبانيا  يف  �جلائحة  لهذه 
مع  وثيقة  جتارية  عالقات  لها 
�إىل  �جل��ز�ئ��ري  �ل��غ��رب  عا�صمة 
�صكان  ع��ل��ى  �ل�صغط  زي����ادة 

"�لباهية".
يوميات  ت��ب��دو  ل  ذل���ك  م��ع  و 
فال�صو�رع  تغريت،  قد  �لوهر�نيني 
ف�صال  ممتلئة  �ملقاهي  و  مزدحمة 
�مل�صاحات  ع��ل��ى  �ل��ت��و�ف��د  ع��ن 
�أن  كما  �لرتفيهية  و  �خل�����رش�ء 
ل�صتقبال،  جاهزة  �لت�صوق  مر�كز 
�لبيوت  ربات  و  زبائنها  كعادتها، 
�لالئي يرغنب يف ��صتغالل �لعطلة 

�لت�صوق. �أجل  من  �ملدر�صية 
من  ق��ل��ي��ل  ع���دد  ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء  و 
�لأ���ص��خ��ا���ض �ل��ذي��ن ي��رت��دون 
�لأماكن  يف  �لو�قية  �لكمامات 
ي�صو�ض  �صيء  ل  �أنه  يبدو  �لعامة، 

وهر�ن. �صاكنة  يوميات  على 
يبدو  "�ل�صديقية"،  ب�صوق  و 

�لعمر  من  �خلم�صينيات  يف  رجل 
�صاندويت�ض  ل�رش�ء  يتاأهب  وهو 
بوهر�ن(  �صعبية  )�أكلة  "كارنتيكا" 
يدرك  ل  �أن��ه  متجول،  بائع  من 
�لو�صع  يف  لفعلته  �ملحتمل  �خلطر 
"�حلياة  �أن  �صاحكا  قال  �حل��ايل.و 
وحده".  تعاىل  �لله  بيد  �ملوت  و 
�لالمبايل  منطقه  يف  وو�ف��ق��ه 
�إذ   �ملحل،  �آخرون بذ�ت  هذ�، زبائن 
�إميانا  �أن "�لله هو �ل�صتار"،  �عتربو� 
كتبه  ما  �إل  ي�صيبنا  لن  �أنه  منهم 
�أي  ت�صجيل  عدم  يعد  و  لنا.  �لله 
�لآن  �إىل  بالفريو�ض  �إ�صابة  حالة 
لهم،  �إ�صافية  حجة  وهر�ن،  مبدينة 
و  قال  �ل��ذي  �حدهم  �أو�صح  كما 
كاأنه  ل يعي خطورة ما يحدق من 
�أنه  للجائحة  �أكرب  �نت�صار  �حتمال 
�لحتياطات  �تخاذ  من  جدوى  "ل 

�لذين  �لأف���ر�د  �أن  م�صبقا".غري 
ل  �لو�قية  �لأقنعة  �رتد�ء  ف�صلو� 
ي�صاطرون هذ� �لر�أي. و ذكرت يف 
�لتي  �لأمهات  �إحدى  �ل�صدد  هذ� 
حي  ب�صوق  �بنتيها  مبعية  كانت 
عائلتها  رفقة  قررت  �أنها  �أي�صطو 
لدعو�ت  ��صتجابة  �أقنعة  �رت��د�ء 

لليقظة. �ل�صلطات 
بالفعل  نعلم  "نحن  �لأم:  وقالت 
ميكن  للفريو�ض  �حل�صانة  فرتة  �أن 
غري   ، يوًما"   28 �إىل  ت�صل  �أن 
�أخرى  ح��الت  "وجود  م�صتبعدة 
ر�صا  �أما  بعد".  �كت�صافها  يتم  مل 
من  �خلم�صني  يف  موظف  ه��و  و 
�لكمامة  ي��رت��دي  فهو  �ل��ع��م��ر، 
�أنه  معترب�  �أيام  عدة  منذ  �ل�صحية 
خطرية  �أمور  يف  للمزح  جمال  "ل 

هذه". مثل 

�أفر�د  من  �لعديد  زيارة  �أثارت  و 
�أوروبا خماوفه  عائلته �ملقيمني يف 
قائال �أنه "حتى و لو بدو� يف حالة 
ميكنني  ل  �أن��ه  �إل  جيدة  �صحية 
حاملني  غ��ري  �أن��ه��م  م��ن  �ل��ت��اأك��د 
�لن�صاط  �أن  يبدو  للفريو�ض".ول 
تباطوؤ،  يف  ب��وه��ر�ن  �ل��ت��ج��اري 
على  حتافظ  �لتجارية  فاملحالت 
�لذي  �لوقت  يف  �ملعتاد  �إيقاعها 
على  �إقبال  �ل�صيادلة  فيه  يالحظ 
زيادة  مع  �ملطهرة  �ملو�د  و  �لأقنعة 
تكون  ملا  �أ�صعارها  يف  ملحوظة 
حم��الت  ت�صجل  م��ت��وف��رة.ك��م��ا 
طفيفا  توجها  �لغذ�ئية  �ملو�د  بيع 
و  ���رش�ء  نحو  �لزبائن  قبل  م��ن 
بالن�صبة  خا�صة  �ملو�د  هذه  تخزين 
�ل���ص��ت��ه��الك  ذ�ت  للمنتجات 
و  للتلف.  �لقابلة  غري  و  �لو��صع 
"�لو�صع  فاإن  �لتجار  لأحد  وفقا 
ل  و  بعد  �لهلع  م�صتوى  يبلغ  مل 
�نتظار  يف  بعد".و  ذلك  ي�صتدعي 
باآخر،  �أو  ب�صكل  �لو�صع  تطور 
�لبالد،  مدن  باقي  مثل  وهر�ن  فاإن 
حول  تت�صاءل  و  �أنفا�صها  حتب�ض 
�لو�صائل  توفر  و  وهر�ن  ��صتعد�د 
بفريو�ض  بامل�صابني  للتكفل  بها 
و  بها  �نت�صاره  حالة  يف  كورونا 
و  ترتقب  "�لباهية"  بذلك  باتت 

تاأمل.

 مع تف�سي فريو�ض كورونا يف اأوروبا و ل �سيما باإ�سبانيا و فرن�سا حب�ست مدينة وهران اأنفا�سها كونها منطقة خطر بالنظر لأهمية 
التبادلت اجلوية و البحرية بينها و بني اأوروبا التي ل يف�سلها معها �سوى جزء من البحر املتو�سط ل يتعدى بع�ض املئات من 

الكيلومرتات.

اأوروبا  اأن تف�سي يف  بعد 

ع��اجل��ت �مل�����ص��ل��ح��ة �ل��ولئ��ي��ة 
ولية  باأمن  �لق�صائية  لل�رشطة 
229 ق�صية خالل �صهر   مع�صكر 
حماربة  �إطار  يف   2020 فيفري 
عرب  �جل��رمي��ة  �أ���ص��ك��ال  خمتلف 
ب�صاأنها  �أوقف  �حل�رشي،  �لقطاع 
 14 �صمنهم  من  �صخ�صا   298
�أودع  حيث  �أطفال   08 و  �م��ر�أة 
فقد  �حلب�ض  �صخ�صا   75 منهم 
�صهر  خ��الل  �مل�صلحة  عاجلت 
ق�صية   111 �ملن�رشم  فيفري 
بالأ�صخا�ض   بامل�صا�ض  متعلقة 
،حيث  �صخ�صا   115 فيها  تورط 
ق�صية   47 �مل�صلحة  ع��اجل��ت 
منها  �لعنف  باأ�صكال  متعلقة 
�صد  بالعنف  متعلقة  ق�صايا   05
ق�صية   23 �إىل  �إ�صافة  �لأ�صول 
متعلقة  ق�صية   23 و  تهديد 
�مل�صلحة  عاجلت  فيما  بال�صب 
�لق�صايا  جمال  يف  ق�صية   33
ت��ورط   ، باملمتلكات  �ملا�صة 
�أهم  ومتثلت  �صخ�صا   48 فيها 
ق�صية   17 يف  �ملعاجلة  �لق�صايا 
و  �لب�صيطة  بال�رشقات  متعلقة 

بال�رشقات  متعلقة  ق�صايا   04
 08 �إىل  �إ�صافة   ، �ملو�صوفة 
ملك  بتخريب  متعلقة  ق�صايا 
مكافحة  جم��ال  يف  �أم��ا  �لغري، 
�لفرقة  متكنت  فقد  �مل��خ��در�ت 
�لولئية  بامل�صلحة  �ملخت�صة 
توقيف  من  �لق�صائية  لل�رشطة 
فيفري  �صهر  خالل  �صخ�صا   62
 39 يف  تورطهم  بعد   ،  2020
و  ب��امل��ت��اج��رة  متعلقة  ق�صية 
�ملوؤثر�ت  و  �ملخدر�ت  ��صتهالك 
حجز  ع��ن  �أ�صفرت   ، �لعقلية 
�لكيف  م��ن  ك��ل��غ   01 ق��ر�ب��ة 
مهلو�ض،  قر�ض   487 و  �ملعالج 
من  غ��ر�م   0،67 �إىل  �إ���ص��اف��ة 
)كوكايني(  �ل�صلبة  �ملخدر�ت 
�صخ�صا   35 منهم  �أودع  حيث   ،
تقدميهم  بعد  �مل��وؤق��ت،  �حلب�ض 
�لبقية  ��صتفاد  و  �لعد�لة  �أمام 
 47 مقابل   ، �لإفر�ج  �صيغ  من 
جانفي  �صهر  معاجلة  ق�صية 
 81 ب�صاأنها  �أوق���ف    2020

. �صخ�صا 
                             ن. مز�دة

توقيف 298 �سخ�سا تورطوا 
يف 229 ق�سية اإجرامية مبع�سكر

خالل �سهر فيفري 

جتزئة  م�صتفيدي  من  عدد  �تهم 
ولي��ة  يف  �ملطمر  ببلدية   326
وعلى  �لبلدي  �ملجل�ض  غليز�ن 
�ل�صعبي  �ملجل�ض  رئي�ض  ر�أ�صها 
رخ�ض  منحهم  برف�ض  �لبلدي 
��صتيفائهم  من  �لرغم  على  �لبناء 
ج��م��ي��ع �ل�������رشوط �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
�لأم��ر  يف  و�ل��غ��ري��ب  �ملطلوبة 
�مل�صتفيدين  من  �لعديد  يقول 
رخ�صا  م��ن��ح  �مل��ط��م��ر  م��ري  �أن 
�مل�صتفيدين  من  لبع�ض  للبناء 
ح�صاب  على  �لتجزئة  نف�ض  من 
حرمو�  و�ل��ذي��ن  �لآخ��ر  �لبع�ض 
وجه  ب��دون  �مل�رشوع  حقهم  من 
ح�صبهم   ، �مل��ري  حتجج  حيث  حق 
ب�صبكة  �لتجزئة  رب��ط  ب��ع��دم 
م�صتغربني  �ل�صحي  �ل�����رشف 
و�إذ�  لأن��ه  �لت�رشفات  هذه  مثل 

مربوطة  غ��ري  �لتجزئة  ك��ان��ت 
فكيف  �ل�صحي  �ل�رشف  ب�صبكة 
رخ�ض  ت�صليم  لنف�صه  �صمح 
 . ؟  �مل�صتفيدين  لبع�ض  للبناء 
�ملجل�ض  رئي�ض  �رج��ع  وق��د  ه��ذ� 
�ملطمر  لبلدية  �لبلدي  �ل�صعبي 
على  رده  يف  ���ص��ارف  ب��وع��الم 
لعدم  �مل�صتفيدين   �ن�صغالت 
�ل�رشف  ب�صبكة  �لتجزئة  ربط 
عاتق  على  تبقى  و�لتي  �ل�صحي 
م�صاحلنا  و�ن  �لتجزئة  �صاحب 
ومت  �لقو�نني  تطبيق  على  ت�صهر 
غاية  �ىل  �لرخ�ض  منح  تاأجيل 
فنده  ما  وهو  �لربط  عملية  �نتهاء 
هني  �جلياليل  �لتجزئة  �صاحب 
�لتجزئة  �أن عملية ربط  �أكد  �لذي 
على  تبقى  �ل�����رشف  ب�صبكة 
عليه  تن�ض  ما  هذ�  �لبلدية  عاتق 

�ملائية  �مل��و�رد  مديرية  �ر�صالية 
�ملطمر  بلدية  رئي�ض  �أن  كذلك 
�لق�صائية  �لأح��ك��ام  يحرتم  مل 
�حلكم  بتفعيل  يقم  مل  بحيث 
�لإد�ري���ة  للمحكمة  �لق�صائي 
وقام   628/2019 رقم  بغليز�ن  
ومل  �ل��ورق  على  �لقر�ر  بتنفيذ 
و�نه  �لو�قع  �ر���ض  على  يج�صد 
�لعر�قيل  �صيا�صة  �نتهج  �ملري  �أي 
بينما  �صيء  على  دلت  �أن  �لتي  و 
��صتغالله  و  تع�صفه  على  ت��دل 
رئي�ض  يتحمل  حيث  �ل�صلطة 
لبلدية  �لبلدي  �ل�صعبي  �ملجل�ض 
�ذ�  وهذ�  كاملة  �مل�صوؤولية  �ملطمر 
�لتعمري  مدير  ت�رشيح  �أخذنا  ما 
�ل��ذي  بو�رشيف  حممد  و�لبناء 
�لربط  عملية  �أن  ب���دوره  �أك��د 
بلدية  م�صالح  �صالحية  من  تبقى 

تقنية  �إعد�د بطاقة  �ملطمر حيث مت 
مبلغ  له  خ�ص�ض  �لذي  للم�رشوع 
ميز�نية  من  �صنتيم  مليون   900
�أي�صا  �أك���ده  ح�صبما  �ل��ولي��ة 
باملطمر  �لفرعي  �لق�صم  رئي�ض 
هذ�  وبني  �ل�صيخ  حجار  بن  عدة 
رئي�ض  مبرمى  �لكرة  تبقى  وذ�ك 
�مل�صتفيدين  ملنح  �ملطمر  بلدية 
�إ�صغال  ملبا�رشة  للبناء  رخ�صا 
�لبع�ض  و�ن  خ�صو�صا  �لبناء 
فمنها  �لبناء  م��و�د  �قتنى  منهم 
كال�صمنت  للتلف  تعر�صت  من 
�آم��ال  وتبقى  ذل��ك  �صابه  وم��ا 
تدخل  على  معلقة  �مل�صتفيدون 
غليز�ن  لولية  �لأول  �مل�صوؤول 
ملثل  حد  لو�صع  �بر�هيمي  ن�صرية 
�لعديد  ح�صب  �لتجاوز�ت  هاته 
منهم.                       �بو ع�صام

م�ستفيدون من جتزئة 326 باملطمر بغليزان يتهمون املري بالعرقلة 

05 عائالت م�صكلة من  ر��صلت 
�صبرية  بحي  فرد�   20 من  �أكرث 
�رهيو  و�دي  ببلدية  �لله  بوعبد 
و�مل��ع��روف ب��ح��ي:لم��ي��زون��ات 
�ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�ض 
�لتدخل  فيها  يطالبونه  تبون 
و  �حلقائق  لتق�صي  جلنة  �يفاد  و 
�لظروف  عن  قرب  عن  �لطالع 
فيها  تتخبط  �لتي  �ملعي�صية 
لأدن��ى  تفتقر  �لتي  �لعائالت 
بحيث  �لكرمية  �حلياة  ���رشوط  
حقوقها  من  حمرومة  �أ�صبحت 
ل  و  م��اء  ل  حيث  �مل�����رشوع��ة 
�ل�رشف  ق��ن��و�ت  ول  كهرباء 
جاء  ح�صبما  غاز  ول  �ل�صحي 
�لتي  و  �لعائالت  ر�صالة  يف 
منها  ن�صخة  �جلريدة  ت�صلمت 
وتعقيد�  تاأزما  �لو�صع  ز�د  وما 
�مل�صكن  و�صعية  هي   ح�صبهم 
�أ�صبح  و�ل��ذي  يقطنونه  �ل��ذي 

حيث  قدمه  بفعل  لل�صقوط  �أيال 
عام  �إىل  ��صتئجاره  تاريخ  يعود 
�لر�صالة  ن�ض  وح�صيب   1963
�جلهات  جميع  ر����ص��ل��و�  ن��ه��م  �أ
تغنو�  �لذين  �ملنتخبون  ل�صيما 
�لنتخابية  حمالتهم  ث��ن��اء  �أ
وعود�  �أنف�صهم  على  و�أطلقو� 
وع��ود�  ن��ه��ا  �إ �لأخ���رية  يف  تبني 
�لطني  ز�د  وما  ت�صليلية  وهمية 
�مل�����ص��وؤول  ر����ص��ل��و�  ن��ه��م  �أ بلة 
�جل��ه��از  ر�أ�����ض  ع��ل��ى  �لأول 
بتاريخ  �لولية  و�يل  �لتنفيذي 
�جل  م��ن   2017 دي�صمرب   17
لكن  �صوتهم  ��صماع  و  �ي�صال 
�لعائالت  ت��ن��ادي  مل��ن  حياة  ل 
يف  ت��اأم��ل  �مل��ت�����رشرة  �خلم�صة 
عبد  �جلمهورية  رئي�ض  تدخل 
معاناتهم  من  للحد  تبون  �ملجيد 
 05 من  لأكرث  �أمدها  طال  �لتي 
عقود كاملة .          �بو ع�صام

�سروط  لأدنى  تفتقر  عائالت   5
احلياة الكرمية بوادي ارهيو بغليزان 

�جل��رمي��ة  م��ك��اف��ح��ة  �إط����ار  يف 
�أفر�د  ،متكن  �أ�صكالها  مبختلف 
�ل��ف��رق��ة �لإق��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��درك 
�ل��وط��ن��ي ب�����و�دي �ل�����رشف��ة 
 )4 ( توقيف  من  �لدفلى  بعني 
ما  �أعمارهم  ترت�وح  �أ�صخا�ض 
ق�صية  يف  �صنة(   23-30 ( بني 
عددها  �لبالغ  مو��صي  �رشقة 
(،�أي��ن  �لأغ��ن��ام  من  ر�أ���ض   78 (
�لفرقة  مقر  �إىل  �قتيادهم  مت 
�لوطني  ل��ل��درك  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 

ب����و�دي �ل�����رشف��ة مل��و����ص��ل��ة 
�صاحنتني  حجز  مع   ، �لتحقيق 
�ل�رشقة.�لفرقة  يف  ��صتعملتا 
�لوطني  ل��ل��درك  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 
ب����و�دي �ل�����رشف��ة ح��ق��ق��ت يف 
�ملوقوفني  تقدمي  ومت  �لق�صية 
لدى  �جلمهورية  وكيل  �أم��ام 
ليتم   ، مليانة   خمي�ض  حمكمة 
�لعقابية  باملوؤ�ص�صة  �إيد�عهم 

. مليانة  بخمي�ض 
                           خمتار بر�دع

توقيف 4 اأ�سخا�ض �سرقوا 78راأ�سا 
من الغنم بوادي ال�سرفة

باأمن  بعني الدفلى �ل�رشطة  ق��و�ت  متكنت   
حجز  من  بلعبا�ض  �صيدي  ولية 
�مل��و�د  م��ن  طنا   19 م��ن  �أك���رث 
وغري  �لتلف  �ل�رشيعة  �لغذ�ئية 
بينها  من  لال�صتهالك  �صاحلة 
�لإنتاج   بتاريخ  مو�د غري حمددة 
يف  حمفوظة  كانت  �لكمية  هذه 
�ملو�د  حلفظ  مهياأة  غري  ظروف 
مع  �لتلف  �رشيعة  �لغذ�ئية 
�لتجاري  بال�صجل  �لقيد  �نعد�م 
يف  �ملتورط  توقيف  مت  حيث   ،
�أم��ام  وت��ق��دمي��ه  �لق�صية  ه��ذه 
�لق�صية  .ح��ي��ث��ي��ات  �ل��ن��ي��اب��ة 

معلومات  ورود  �إىل   ت��ع��ود 
�حل�رشي  �لأم��ن  م�صالح  �إىل 
�أح��د  �أن  مفادها  ع�رش  �ل��ر�ب��ع 
با�صتعمال  يقوم  �لأ�صخا�ض 
منتوجات  تخزين  يف  م�صتودع 
بطريقة  وم�صتقاته  �حلليب 
�مل�صلحة  لتبا�رش  قانونية،  غري 
جناح  على  معمق  حتقيق  بفتح 
مالب�صات  عن  للك�صف  �ل�رشعة 
عني  �إىل  �لنتقال  بعد  �لق�صية  
معباأ  خمزن  وجود  تبني  �ملكان 
يف  ممثلة  �لتلف  �رشيعة  مب��و�د 
، كما  �لأنو�ع  �أجبان من خمتلف 

تنعدم  ظ��روف  يف  خمزنة  �أنها 
مت  كما   ، �حلفظ  ���رشوط  فيها 
على  �مل�صتودع  بنف�ض  �لعثور 
بال�صتيكية  مل�صقات  من  عدد 
ومل�صقات  �جلنب   مبادة  خا�صة 
مكونات  عليها  مكتوب  �أخرى 
على  مت  حيث   ، �ملذكورة  �مل��ادة 
�لعديد  حجز  �لعملية  هذه  �إث��ر 
و�لأجبان  �حلليب  منتوجات  من 
قدر  و�لأحجام  �لأنو�ع  خمتلفة 
 19 من  �أك��رث  �لإجمايل  وزنها 
بالتن�صيق  �إتالفها  مت  و�لتي  طن 
�لتجارة  مديرية  عنا�رش  م��ع 

�لفالحة. ملديرية  تابعة  وعنا�رش 
�حل�رشي  بالأمن  �ل�رشطة  قو�ت 
ملفا  �أجن����زت  ع�����رش  �ل���ر�ب���ع 
عن  �لذكر  �ل�صالف  �صد  ق�صائيا 
غذ�ئية  مو�د  على  �حليازة  تهمة 
�صاحلة  غ��ري  �ل��ت��ل��ف  ���رشي��ع��ة 
�رشوط  �نعد�م  مع  لال�صتهالك 
و�نعد�م  �ملذكورة  للمادة  �حلفظ 
مع  �لتجاري  �ل�صجل  يف  �لقيد 
خا�صة  مل�صقات  على  �حليازة 
ق��دم  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة،  �مل���و�د  بتلك 

�لعامة. �لنيابة  �أمام  مبوجبه 
زنازل.ن

حجز اأكرث من 19 طنا من الأجبان غري �ساحلة لال�ستهالك ببلعبا�ض  
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روابط اأملانية تنادي بعدم 
اإقامة يورو 2020

و�سف هربرت هايرن، رئي�س نادي بايرن 
الناجمة  القت�سادية  التداعيات  ميونخ، 
امل�ستجد  كــورونــا  فــريو�ــس  اأزمـــة  عــن 
كبري"  "حتد  مبــثــابــة  تــعــد  بــاأنــهــا 

بالن�سبة للنادي البافاري.
ام�س  عــامــا(،   65( هايرن  ــال  وق
يتمتع  الذي  بايرن  اإن  الإثنني، 
الــدوري  يف  مالية  قــدرة  باأكرب 
ونحن  ممتاز،  و�سع  "يف  ــاين  الأمل
رغم  امل�ستقبل  اإىل  بتفاوؤل  ننظر 
جميعا  ميكننا  الذي  الهائل  التحدي 

التغلب عليه فقط اإذا كنا معا".
يف  القلق  ودواعي  امل�ساكل  اأن  هايرن  واأكد 
جمالت اأخرى "اأكرب بكثري منها يف قطاع 
كرة القدم"، وا�ستطرد اأن اإعالن "حكومة 
ولية بافاريا قبل ظهر اليوم اعتبار اأزمة 

كورونا كارثة، يظهر خطورة الو�سع".
الأندية  واأغلب  بايرن  اإن  هايرن  وقــال 
واجلماهري يف اأملانيا "�سيحاولون اأن يكونوا 
اإ�سهام  ــذا  وه اليومي،  التعامل  يف  ــدوة  ق
ووجه  نقدمه"،  اأن  كناد  لنا  ميكن  مهم 
نداءه اإىل �سكان اأملانيا قائال اإن "كل واحد 

مطلوب وكل واحد مهم الآن".
رابطة  جلل�سة  ترقبه  عن  هايرن  واأعرب 

الدوري الأملاين التي �ستنعقد اليوم لبحث 
هذا  لــلــدوري  املحتملة  ال�سيناريوهات 
لكرة  الأوروبـــي  ــاد  الحت وجل�سة  املو�سم 
لبحث  الثالثاء  غدا  الفيديو  عرب  القدم 
ــة  ــي الأوروب الأمم  كــاأ�ــس  بطولة  م�سري 

ال�سيف املقبل.
وكل  "مهمتان  اجلل�ستني  اإن  هايرن  وقال 
باملرونة  التحلي  يجب  اأنــه  يعرف  واحــد 

تقييم  واإعــادة  ــام  الأي هذه  الــقــرارات  مع 
املوقف كل يوم".

املحك  "على   2020 يــورو  اأن  هايرن  وراأى 
يف  ميكنه  ل  اإنــه  وقــال  خا�س"،  ب�سكل 
اإقامة البطولة يف  اللحظة الراهنة ت�سور 
 12 حتى  حزيران/يونيو   12 بني  الفرتة 
توافرت  واإن  "حتى  املقبلني  متوز/يوليو 

الرغبة يف ذلك".

اليوم  اإ�سبانية،  �سحفية  تفارير  ك�سفت 
ت�سيطر  التي  الثقة  حالة  عــن  ـــد،  الأح
على م�سوؤويل بر�سلونة ب�ساأن جتديد عقد 

اأندريه  ومــارك  مي�سي  ليونيل  النجمني 
تري �ستيجن.

حتى  بر�سلونة  مع  بعقد  مي�سي  ويرتبط 

�سرط  وجـــود  مــع  املــقــبــل،  املــو�ــســم  نهاية 
املقبل  ال�سيف  يف  الرحيل  حرية  مينحه 
بدون مقابل، يف الوقت الذي اأثار فيه تري 

�ستيجن اهتمام ت�سيل�سي ويوفنتو�س.
الكتالونية،  "�سبورت"  �سحيفة  وبح�سب 
مبمثلي  اجتمعت  بر�سلونة  اإدارة  ــاإن  ف
املا�سية،  القليلة  ــام  الأي خالل  الالعبني 
جتــديــد  ــاأن  ــس ــ� ب لتـــفـــاق  تــتــو�ــســل  ومل 
يف  ثقة  لديها  الإدارة  اأن  اإل  عقديهما، 

جناح املفاو�سات قريبا مع الثنائي.
ماريا  جو�سيب  اأن  اإىل  التقرير  ــار  ــس واأ�
بارتوميو رئي�س بر�سلونة، واأو�سكار جراو 
املدير التنفيذي، يثقان اأن الأمور �ست�سري 
ليونيل  اأن  خ�سو�سا  ال�سحيح،  الجتاه  يف 
يودان  �ستيجن  تري  اأندريه  ومارك  مي�سي 

موا�سلة امل�سرية مع بر�سلونة.

 40 مببلغ  التربع  ليفربول،  نادي  يعتزم 
الطعام  لبنوك  اإ�سرتليني،  جنيه  ــف  األ
مباريات  تعليق  و�سط  باملدينة  املوجودة 
الدوري الإجنليزي ب�سبب تف�سي فريو�س 

كورونا امل�ستجد.
اإلــغــاء  اأن  ــزي  ــي ــل الإجن ــادي  ــن ال واأو�ـــســـح 
"ي�سكل تهديدا بوقوع تداعيات  املباريات 
كبرية" على بنك الطعام املوجود ب�سمال 

 25 من  يقرب  ما  يتلقى  والذي  ليفربول، 
اأيــام  يف  اإليه  املقدمة  التربعات  من   %

املباريات.
وموؤ�س�سة  الأول  الفريق  لعبو  واتــفــق 
اآلف   10 مببلغ  التربع  على  ليفربول، 
من  ــاراة  ــب م ــل  ك ــن  ع اإ�ــســرتلــيــنــي  جنيه 
هذا  اأنفيلد  ملعب  يف  املتبقية  املباريات 

املو�سم.

لبنك  ميكن  الرائعة،  الطريقة  وبهذه 
الطعام موا�سلة عمله دون تق�سري.

واأو�سح النادي يف بيان له "النادي �سيقدم 
ب�سمال  الطعام  لبنك  ماليا  تربعا  اأي�سا 
بالطعام  التربع  �سيتم  حني  يف  ليفربول، 
و�سيوا�سل  واأنفيلد،  ميلوود  يف  الــزائــد 
ــق دعــــم املــــبــــادرة بــالــتــربعــات  ــري ــف ال

الداخلية".

لكرة  الأوروبــي  الحتــاد  يبحث 
حــلــول  عـــن  "يويفا"  الـــقـــدم 
جوهرية لتفادي تاأجيل بطولة 
اإقامتها  ــرر  ــق امل  ،2020 ـــورو  ي

ال�سيف املقبل. 
اجــتــمــاع،  عــقــد  املنتظر  ومـــن 
تداعيات  لبحث  الثالثاء،  اليوم 
كورونا  فريو�س  انت�سار  اأزمــة 

حا�سم  قرار  واتخاذ  ــا،  اأوروب يف 
ــابــقــات الأنـــديـــة  ــاأن مــ�ــس ــس ــ� ب

وبطولة اليورو. 
"�سكاي  �سبكة  ذكرته  ملا  ووفًقا 
رو�سيا  فـــاإن  اأملانيا"،  �ــســبــورت 
هذا  اليورو  ا�ست�سافة  عر�ست 
البطولة  اإقامة  من  بدًل  العام، 

يف 12 دولة خمتلفة.

م�ساعدتها  رو�ــســيــا  وعــر�ــســت   
رغم  احلالية،  ــة  الأزم لتفادي 
�سجلت  التي  البلدان  اأحــد  اأنها 
يف  بالفريو�س  اإ�سابة  ــالت  ح

الأيام الأخرية. 
ـــن جــانــبــه، قــــال األــيــكــ�ــســي  م
اللجنة  ــس  ــ� ــي رئ �ـــســـوروكـــني، 
 ،2018 الــعــامل  لكاأ�س  املنظمة 

ـــــالم الــرو�ــســيــة  لــو�ــســائــل الإع
ل�ست�سافة  م�ستعدين  "�سنكون 

البطولة بالطبع".
 رغم ذلك، اأ�ساف: "نحن بحاجة 
�سكل  �سيكون  كيف  ملعرفة  اأوًل 
التي  املباريات  وعدد  البطولة، 

�ستقام ومثل هذه الأمور".
 كما اأبدى اأوليج ماتيزين، وزير 
هذا  يف  راأيه  الرو�سي،  الريا�سة 
م�ستعدون  "نحن  قائاًل:  ال�ساأن، 
الالزمة  التدابري  كافة  لتخاذ 

ل�سمان �سالمة الريا�سيني".
داخل  ــاه  اجت من  ــرث  اأك وهناك   
هناك  اأن  حيث  اليويفا،  اأروقــة 
البطولة  لتاأجيل  احتمالية 
اأول  ديــ�ــســمــرب/كــانــون  حــتــى 

املقبل.
تنفيذ  اإلغاء  املمكن  من  اأنه  كما 
خمتلفة،  ــة  دول  12 يف  اإقامتها 
تطور  مــدى  ملعرفة  والنتظار 
نهائي  ـــرار  ق ــاذ  ــخ لت الـــوبـــاء، 

لحًقا ب�ساأن البدائل.

املدير  مان�سيني،  روبرتو  اأكــد 
اأن  اإيــطــالــيــا،  ملنتخب  الــفــنــي 
بكاأ�س  الفوز  باإمكانه  فريقه 
اأجلت  اإذا  الأوروبـــيـــة،  الأمم 

لتلعب العام املقبل.
على  الإيــطــايل  املــدرب  و�سدد 
اأهمية  ــرث  اأك اأ�سياء  هناك  اأن 
التوقيت  يف  اأوروبــا  بطولة  من 
ــاء  وب اإىل  اإ�ـــســـارة  يف  احلــــايل، 
يحا�سر  ـــات  ب الــــذي  كـــورونـــا 

جميع اأنحاء اأوروبا.
وتــوقــفــت مــعــظــم الـــدوريـــات 
الأوروبية خالل الأيام القليلة 
ويف  ــا،  ــورون ك ب�سبب  املا�سية 
على  �ستوؤثر  ا�ستئنافها  حالة 
كاأ�س  نهائيات  انطالق  موعد 

الأمم الأوروبية.
يف  مان�سيني  قــال  ذلــك  وعــن 
�سبورت:  راي  لقناة  ت�سريحات 
الــالعــبــني  نـــرتك  اأن  "يجب 
اإنــهــم حمــرتفــون  املـــنـــزل،  يف 

ويعرفون ماذا يفعلون".
مرة  الــدوري  عاد  "لو  واأ�ساف: 
 10 اأمــامــهــم  ف�سيكون  ـــرى،  اأخ
للتدريب  اأ�ــســبــوعــني  اأو  اأيـــام 

بانتظام".
الحتاد  يعقد  اأن  املنتظر  ومن 
)يويفا(  القدم  لكرة  الأوروبي 
الــثــالثــاء  يـــوم  حا�سمة  قــمــة 

لــتــحــديــد مــ�ــســري الــبــطــولــة 
مان�سيني  لــكــن  الأوروبــــيــــة، 
اأهمية من  اأكرث  اأن احلياة  يرى 

بطولة كرة القدم.
حتى  ننتظر  اأن  "علينا  ــد:  واأك
كان  اإذا  ما  لنفهم  الثالثاء  يوم 
ــورو  ي تــاأجــيــل  �سيقرر  يويفا 

ل". اأم   2020

التي  امل�ساكل  "�ستظهر  وتابع: 
واجهناها يف اإيطاليا يف اآخر 15 

يوًما يف بلدان اأخرى".
كيف  اأعـــرف  ل  "اأنا  ــل:  ــس ووا�
�ستنتهي، لكن هناك اأ�سياء اأكرث 
دون   ،2020 يــورو  مــن  اأهمية 

�سك".
البطولة،  اأجلوا  "اإذا  واأردف: 
ميــكــنــنــا الـــفـــوز بــهــا حــتــى يف 
هو  املهم  ال�سيء  ــام،  ع غ�سون 
نتمكن  واأن  اجلــمــيــع،  �سحة 
امللعب  اإىل  الــعــودة  من  جميًعا 

وال�ستمتاع بكرة القدم".
الــنــا�ــس  "روؤية  ــرد:  ــط ــت ــس وا�
القليلة  الأيــام  خــالل  ميوتون 

املا�سية يوؤملنا كثرًيا".
البطولة  تعليق  مت  "اإذا  واأمت: 
ملدة عام، ف�ستكون هناك بع�س 
املنتخب  �سفوف  يف  التغيريات 

الإيطايل".

ــي  ــس ــا� ــري ـــط ال ــى الـــو�ـــس ــق ــل ت
ــس  ــ� ـــاين، �ــســدمــة  اأم ـــب ـــس الإ�
ــــب وفــــــاة  ــــق الثـــــــنـــــــني، ع
مدرب  جار�سيا،  فران�سي�سكو 
اإ�سابته  بعد  اإ�سباين،  قدم  كرة 

بفريو�س كورونا.
�سن"  "ذا  �سحيفة  وذكــــرت 
 21( جار�سيا  اأن  الربيطانية، 
كمدرب  عمل  والـــذي  ــا(،  ــاًم ع
لفريق �سباب اأتلتيكو بوتادا األتا 
متاأثًرا  توفى  مالجا،  مبدينة 

باإ�سابته بفريو�س كورونا.
اأن املدرب الإ�سباين  اإىل  ولفتت 
مت ت�سخي�س حالته باأنه يعانى 
اإ�سابته  مع  ــدم  ال �سرطان  من 
ــا،  ــورون ــس ك ــريو� ــس ف ــرا� ــاأع ب
يف  ينجح  مل  اأنــه  اإىل  م�سرية 

حماربة الفريو�س.
ونوهت اأن جار�سيا هو ال�سحية 

منطقة  يف  لــلــوبــاء  اخلام�سة 
الأ�سغر  اأنــه  مو�سحة  مالجا، 

�سًنا من بني الآخرين الذين هم 
يف ال�سبعينيات والثمانينيات.

بوينو  بيبي  عرب  جهته،  ومن 
�سدمته  ــن  ع ــادي  ــن ال رئــيــ�ــس 
و�سرح: "كان فران�سي�سكو رجاًل 
مازلنا  موهوًبا،  ومدرًبا  عظيًما 
ات�سلت  امل�ست�سفى  م�سدومني، 
اأن  واأخربوين  الأحد  م�ساء  بي 
حالته م�ستقرة لكنه تويف بعد 

�ساعة".
فريو�س  من  عانى  "لقد  واأمت 
�سيء  مــر�ــس  بجانب  ــا  ــورون ك
ما  ت�سديق  اأ�ستطيع  ل  اأ�سابه، 

حدث". 
ال�سلطات  اأن  بــالــذكــر  جــديــر 
ــبــانــيــة قــــررت يف وقــت  الإ�ــس
الأحداث  جميع  تعليق  �سابق، 
ــة، يف  ــي ــس ــا� ــة الــري ــط ــس ــ� والأن
حمـــاولـــة حلــمــايــة الــالعــبــني 

رئي�ض البايرن: اأمامنا حتد كبري ب�سبب توابع كورونا القت�ساديةواحلد من تف�سي الفريو�س.

بر�سلونة مل يتو�سل لتفاق للتجديد مع مي�سي و�ستيجن

لفتة اإن�سانية من ليفربول بعد توقف الن�ساط

رو�سيا تعر�ض حال لتفادي تاأجيل اليورو

مان�سيني: روؤية املوت موؤملة.. وميكننا الفوز باليورو بعد عام

و�سط رعب كورونا.. موناكو يكافئ جولوفني
و�سط اأجواء اإيقاف املناف�سات الريا�سية اأوروبيا؛ ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا، اأعلن نادي موناكو الفرن�سي، متديد تعاقد لعبه الرو�سي األك�سندر جولوفني.

واأ�سار نادي الإمارة عرب موقعه الر�سمي، اإىل اأن جولوفني الذي ان�سم للفريق يف �سيف 2018 قام بتمديد تعاقده ملو�سم اإ�سايف، ليبقى مع موناكو حتى �سيف 2024.
واأ�ساف، اأن الالعب الرو�سي �سجل 7 اأهداف و�سنع 8 لزمالئه يف 65 مباراة على مدار مو�سمني.

ولفت البيان اإىل اأن جولوفني )23 عاما( يعد �ساحب اأعلى معدل للتمريرات ال�سحيحة بني زمالئه بن�سبة %82، كما يعد ثالث اأكرث الالعبني م�ساركة يف املباريات هذا 
املو�سم، باإجمايل 2069 دقيقة.

بلما�سي: "من ال�سعب احلديث عن كرة القدم حالًيا"وفاة مدرب اإ�سباين بفريو�ض كورونا
بعث املدير الفني اجلزائري، جمال بلما�سي، بر�سالة �سوتية جلماهري "حماربي ال�سحراء" ولالعبني، بعد انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد 

يف اجلزائر ويف الدول التي يلعب فيها املحرتفون، على غرار فرن�سا واإنكلرتا واإ�سبانيا.
اأوّجه  اأن  "اأريد  العامل يف الفرتة احلالية، فقال:  الذي �سرب  الوباء  ال�سعب اجلزائري لتوخي احليطة واحلذر ملواجهة هذا  ودعا بلما�سي 

كلمتي لكل جزائري، كمواطن وكمدرب، يف هذه الفرتة ال�سعبة واحلرجة".
وتابع: "اأدعوهم لالهتمام ب�سحتهم وبعائالتهم، لتفادي الإ�سابة بهذا املر�س، واأعزي عائلة املراأة التي توفيت موؤخراً، كما اأمتنى 

ال�سفاء لكل امل�سابني، واأن يغادروا امل�ست�سفيات ب�سكل نهائي و�سريع".
ورغم اأن انت�سار الفريو�س جعل احلديث عن كرة القدم وم�ساغل احلياة الأخرى �سعًبا، غري اأن بلما�سي اأبى اإل اأن يطمئن 

حمبي املنتخب اجلزائري، فاأ�ساف: "ل ت�سمح الظروف للحديث عن كرة القدم حاليًا، لكني اأوؤكد اأننا نتابع بعني رقيبة 
ر اأنف�سنا لأي قرار حمتمل". كل ما يحدث، ونح�سّ

ووا�سل املدرب جمال بلما�سي حديثه وقال: "واأوّجه ر�سالة لالعبي املنتخب اجلزائري اأي�سًا، باأن يهتموا ب�سّحتهم، 
وبعائالتهم، واأمتنى اأن يحمينا اهلل ويبعد عّنا هذا الوباء".

واألغى احتاد كرة القدم الأفريقي املع�سكر الإعدادي الذي كان مربجًما بعد اأ�سبوع، والذي كانت �ستتخلله مباراة 
مزدوجة اأمام منتخب زميبابوي، يف اجلولتني الثالثة والرابعة من ت�سفيات كاأ�س اأمم اأفريقيا يف الكامريون، وهو 

ر قائمته وخطة عمله حت�سبًا لهذا املوعد. ما خلط اأوراق بلما�سي الذي ح�سّ

خمتلفة  جمــمــوعــات  طــالــبــت   
ــن روابــــط الأولـــرتا�ـــس  م

اإقامة  بعدم  الأملانية 
اأمم  كــاأ�ــس  بــطــولــة 
"يورو2020"  اأوروبا 
اأملانيا،  يف  املرتقبة 
تبقى  مــا  ـــاء  ـــغ واإل
مــــن مــنــافــ�ــســات 

طاملا  احلايل  املو�سم 
�سروريا،  ذلــك  كــان 

فريو�س  تف�سي  ب�سبب 
كورونا امل�ستجد.

وامل�سوؤولني  الالعبني  دعت  كما 
من  للتخفيف  رواتبهم  من  جزء  عن  التخلي  اإىل 

التداعيات القت�سادية لالأزمة.
متثل  التي   ،)Unsere Kurve( منظمة  وقــالــت 
"يجب  الثنني  يــوم  �سدر  بيان  يف  الــروابــط  هــذه 
�سروريا،  ذلك  كان  طاملا  املو�سم  توقف  ي�ستمر  اأن 
الجتماعية  احلياة  كل  تظل  اأن  مقبول  يكون  لن 
اإبقاء عامل  اأن كرة القدم ت�سر على  م�سلولة بينما 

من املظاهر قيد الت�سغيل".
"لي�ست  جمهور  دون  املباريات  اأن  املنظمة  وذكــر 
اأمم  كاأ�س  بطولة  تاأجيل  �سرورة  موؤكدة  بديال"، 

اأوروبا وامل�سابقات الدولية.
طالبت   ، القت�سادية  بالنعكا�سات  يتعلق  وفيما 
اخلا�سة  مواردها  ا�ستخدام  الأندية  من  املجموعة 

ملواجهتها.
كما اقرتحت اإطالق �سندوق ي�ساهم فيه الالعبون 

وامل�سوؤولون، مبا يتنا�سب مع رواتبهم.
"كانت الأندية تتحدث موؤخرا عن  وبح�سب البيان 
اأن  م�ساألة القيم الإن�سانية والت�سامن. وعليها الآن 

تظهر اأنها لي�ست كلمات فارغة".

فات�سكه: "ا�ستكمال 
البوند�سليجا بدون جمهور 

هو احلل الأمثل"

التنفيذي  الرئي�س  فات�سكه  يواخيم  هانز  يعتقد 
املباريات  اإقامة  اأن  دورمتــونــد،  بورو�سيا  لنادي 
عادت  اإذا  الوحيد  احلل  هي  �سيكون  جمهور  بدون 
الراحة  فرتة  انتهاء  بعد  الأملاين،  للدوري  احلياة 

الإجبارية ب�سبب فريو�س كورونا.
الأملانية  دي"  اآر  "اإيه  ل�سبكة  فات�سكه  وقـــال 
هــذا  اأخــــرى  مـــرة  لعبنا  "اإذا  الــتــلــيــفــزيــونــيــة: 
يف  اأحد  يوجد  ل  جمهور.  بدون  �سيكون  املو�سم، 
مباريات  �سنلعب  اأننا  يفرت�س  مازال  البوند�سليجا 

بح�سور اجلماهري".
واتفق معه فرناندو كارو الرئي�س التنفيذي لباير 
الفر�سة  تكون  قد  هذه  اأن  ذكر  الذي  ليفركوزن 

الوحيدة ل�ستكمال املو�سم.
وقال كارو: "ل اأحد يريد اأن يلعب بدون جمهور. 
الرئي�سي  الغر�س  مــع  يتعار�س  الأمـــر  ــذا  ه اإن 

لبوند�سليجا".
هناك  يكون  اأن  ميكن  نف�سه،  الوقت  "يف  واأ�ساف: 
اأمر  وهو  مالئم،  ب�سكل  املو�سم  لنهاية  طارئ  حل 
من  للعديد  القت�سادية  الناحية  من  �ــســروري 

الأندية".

�ستمرة بالكورونا .. اإ�سابات الريا�سيني مجُ

 5 لعبني يف "الليغا"
ي�ستمر فريو�س "كوفيد 19" 

الريا�سيني  اإ�ــســابــة  يف 
خمتلف  يف  والالعبني 

العاملية،  الريا�سات 
كــرة  يف  وخــ�ــســو�ــســًا 
ـــــــرز  ـــــدم، واأب ـــــق ال
ــــدد  ــا اجُل ــاي ــح ــس ــ� ال

ــا  ــي ــس ــ� ــن ــال فــــريــــق ف
�سجل  الــذي  الإ�سباين، 

ــابــة  الإ�ــس حـــالت  اأوىل 
يف  يلعبون  لنجوم  بالفريو�س 

مناف�سات بطولة "الليغا".
اأجــرى  اأنــه  الإ�سباين  فالن�سيا  فريق  واأعلن 
من  خم�سة  عــلــى  كــورونــا  ــس  ــريو� ف فح�س 
بني  ومن  اإيجابية،  النتائج  وكانت  لعبيه، 
امل�سابني النجم اإيزيكيل غاراي الذي كان اأول 
ُي�سابون  الذين  "الليغا"  لعبي  بني  من  حالة 

بالفريو�س اجلديد.
"اإن�ستغرام" بعد  وكتب غاراي عرب ح�سابه يف 
عام  بداأت  اأنني  الوا�سح  "من  ر�سميًا:  اإ�سابته 
الختبارات  اأثبتت  فقد  �سيئ.  ب�سكل   2020
اأ�سعر  الفريو�س،  اإىل  بالن�سبة  اإيجابية  اأنها 
للغاية، والآن يبقى فقط  باأنني بحالة جيدة 
الهتمام بتعليمات ال�سلطات ال�سحية واملكوث 

يف عزلة".
مدافعه  اإ�سابة  اإىل  "اخلفافي�س"  فريق  واأ�سار 
كورونا،  بفريو�س  مانغال  اإلياكيم  الفرن�سي 
"الليغا"  مناف�سات  يف  ُي�ساب  لعب  ثاين  وهو 
ح�سابه  ــرب  ع مــانــغــال  ـــال  وق ــــاراي.  غ بــعــد 
نتيجة  اأن  اليوم  "عرفت  "تويرت":  يف  الر�سمي 
ومل  جيدة  حالتي  اإيجابية،  جــاءت  فح�سي 
يف  لكنني  للفريو�س،  اأعرا�س  اأي  علّي  تظهر 

عزل منزيل ومنف�سل عن اأ�سرتي".
يف املقابل، مل ُيك�َسف بعد عن اأ�سماء الالعبني 
فريق  وطــمــاأن  امل�سابني،  الآخــريــن  الثالثة 
الر�سمي  بيانه  يف  ــار  ــس واأ� اجلميع  فالن�سيا 
منازلهم  يف  الآن  امل�سابني  "جميع  اأن  اإىل 
ال�سحي،  العزل  وملتزمون  جيدة  وب�سحة 
هذا بالإ�سافة اإىل الطلب من جميع الالعبني 

الآخرين التزام  املنازل".
الدرجة  اإىل  املنتمي  اإلت�سي  فريق  واأعــلــن 
لعبيه  اأحـــد  اإ�ــســابــة  اإيــطــالــيــا،  يف  الثانية 
بفريو�س كورونا اجلديد. ويف وقت مل يك�سف 
اأ�سار م�سدر يف  فيه النادي عن هوية الالعب، 
الربازيلي  اأن  اإىل  الإ�سبانية  للوكالة  النادي 

جوناثان دي خي�سو�س هو الالعب املُ�ساب.
وكان الالعب قد اأظهر عوار�س ُحمى الأ�سبوع 
بفريو�س  اخلا�س  الفح�س  واأجــرى  املا�سي، 
ومبا�سرًة  اإيجابية.  النتيجة  لتاأتي  "كورونا" 
بعد اإعالن اإ�سابة الالعب، اأعلن فريق اإلت�سي 
اأنه طلب من جميع الالعبني والعاملني واجلهاز 
الفني واملوظفني التزام حجر �سحي والبقاء يف 

منازلهم ملدة 15 يومًا.

الحتاد الإيطايل ل ي�ستبعد 
متديد مو�سم الكالت�سيو

رئي�ض الحتاد الإيطايل: 
اليورو" تاأجيل  من  بد  "ل 

مو�سم  اإن  الإيطايل،  الحتــاد  رئي�س  جرافينا  جابرييل  قال 
مو�سمني  عرب  ميتد  رمبا   ،2019-2020 الأوىل  الدرجة  دوري 

من اأجل اإمتام مباريات البطولة.
اأبريل/ني�سان   3 حتى  اإيطاليا  يف  الريا�سي  الن�ساط  وتوقف 
املقبل ب�سبب انت�سار فريو�س كورونا، مما فجر ال�سكوك حول 

ا�ستكمال مواجهات املو�سم احلايل.
ويف اجتماع لالحتاد الإيطايل الثالثاء املا�سي، اأكد اأنه يبحث 
اإمكانية تنظيم جولت حا�سمة لتحديد بطل الدوري والفرق 
اأو  اإمكانية اعتبار الرتتيب احلايل نهائًيا  الهابطة، اإىل جانب 

حتى عدم اإعالن بطل للمو�سم.
ملكافحة  اإيطاليا  تعي�سها  التي  ــالق  الإغ حالة  ظل  ويف  لكن 
اأنه �سي�ستمر ملدة  اإيقاف الدوري يبدو  انت�سار الفريو�س، فاإن 
اأطول، مع العلم اأنه يتبقى يف املو�سم احلايل للدوري، 12 جولة 

من املباريات.
اإنهاء  من  نتمكن  مل  "اإذا  اإذاعية  ت�سريحات  يف  جرافينا  وقال 
بعد  ن�ستبعد  مل  اأخـــرى.  قـــرارات  لتخاذ  �سنتجه  املو�سم، 
مو�سمني  مدار  على  لي�ستمر  احلــايل،  املو�سم  متديد  اإمكانية 

خمتلفني".
واأ�ساف امل�سوؤول الإيطايل "اأتفهم وجود الكثري من الت�ساوؤلت، 

لكن ل ميكن لأحد معرفة ما يخبئه امل�ستقبل لنا".
بطولة  بتاأجيل  املطالبة  الدعوات  �سيوؤيد  اأنه  جرافينا،  ونوه 
فيه  �سي�سارك  الذي  الطاريء  الجتماع  خالل   2020 اأوروبــا 
يف  والأنــديــة  ــدوري  ال وبطولت  الوطنية  الحتــادات  ممثلو 

القارة العجوز اليوم الثالثاء.

قال رئي�س الحتاد الإيطايل لكرة القدم، جابرييلي جرافينا، 
)يورو  بطولة  تاأجيل  عن  "بديال"  يرى  ل  اإنه  الأحــد،  اليوم 
2020(، املقررة بني 12 يونيو/حزيران و12 يوليو/متوز، على 

اعتبار اأن انتهاء الدوريات املحلية اأول اأمر جوهري.
واأكد جرافينا، يف مقابلة مع �سحيفة )كوريريي ديلو �سبورت( 
طريق  عن  يك�سف  كورونا  وباء  انت�سار  "تطور  اأن  الإيطالية، 

وا�سح، وهذا الأمر يوؤثر على اجلميع بنف�س الطريقة".
فح�سب،  اإيطالية  م�سكلة  اأنها  يفكر  اأن  لأحد  ميكن  "ل  وتابع 
ي�سل  اأن  قبل  اإيطاليا،  و�سل  الفريو�س  اأن  هو  بب�ساطة  الأمر 

دول اأخرى باأ�سبوعني".
اأن  علينا  وبعدها  لل�سحة،  الأولوية  مننح  اأن  "يجب  واأ�ساف 
حدث  عن  الدفاع  اإن  يقول  واملنطق  للمنطق..  وفقا  نت�سرف 
ريا�سي اأوروبي واحد، مقرر اإقامته يف يونيو )اليورو( �سيكون 

خطاأً اإ�سرتاتيجًيا".
واأعرب جرافينا عن �سعوره بالإحباط، اإزاء "ا�ستحالة" اإقامة 
اليورو يف يونيو )حزيران(، على حد تقديره، لكنه اأبرز اأنه 

ل يرى "بديال" عن ذلك.
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الريا�سة،  و  ال�سباب  وزارة  اأعلنت   
يوم الأحد، عن تاأجيل كل املناف�سات 
البطولت  يف  املتمثلة  الريا�سية، 
جميع  يف  الكوؤو�س  دورات  و  الوطنية 
اخلــامــ�ــس  ــة  ــاي غ اإىل  التخ�س�سات 
خمطط  اإطـــار  يف  املقبل،  اأفــريــل  مــن 
وحماربة  بالوقاية  املتعلق  احلكومة 

وباء كورونا.
ــان الــــــوزارة مـــا يــلــي :  ــي وجــــاء يف ب
الــوقــائــيــة  ــري  ــداب ــت ال عـــن  "ف�سال 
كورونا  وباء  انت�سار  ملكافحة  املتخذة 
م�ستوى  على   "19 "كوفيد  امل�ستجد 
ال�سباب  وزارة  تعلم  الوطني،  القطر 
ــــراءات  والــريــا�ــســة عــن اتــخــاذ الإج
 16 الثنني  يــوم  من  بداية  التالية، 
املناف�سات  كل  تاأجيل   :  2020 مار�س 
الريا�سية  )الــبــطــولت  الريا�سية 
جميع  يف  الــــكــــوؤو�ــــس(  دورات  و 

التخ�س�سات".
كما تقرر "غلق كل املن�ساآت الريا�سية 
و املوؤ�س�سات ال�سبانية والرتفيهية اإىل 
غاية اخلام�س اأبريل املقبل"، يف حني 

الريا�سيني  الإجــراء  هذا  "ي�ستثني 
طوكيو2020-  لأوملــبــيــاد  املــتــاأهــلــني 
والــريــا�ــســيــني املــعــنــيــني بـــالـــدورات 
التاأهيلية للموعد الأوملبي، بالتن�سيق 
امل�سالح  وكذا  املعنية  الحتاديات  مع 
والريا�سة"،  ال�سباب  بوزارة  املخت�سة 

ي�سيف البيان.
ال�سبانية،  الن�ساطات  وبخ�سو�س 
كل  "منع  الــو�ــســيــة  الـــــوزارة  ـــررت  ق
دور  بني  ال�سباب  وتبادلت  التنقالت 
 ،2020 اأبــريــل   5 غاية  اإىل  ال�سباب 
ن�ساطات  ــل  ك تــاأجــيــل  ــن  ع نــاهــيــك 

املهرجانات،  ال�سباب،  وتــظــاهــرات 
على  وال�سالونات  املعار�س  اللقاءات، 
اإىل  امل�ستوى املحلي، اجلهوي والوطني 

غاية اخلام�س اأبريل القادم".
كل  "تاأجيل  اإىل  القرار  هذا  وتطرق 
الطلق  الهواء  يف  املنظمة  الن�ساطات 
لهيئات  العامة  اجلمعيات  كل  وتاأجيل 

التن�سيط الريا�سي".
قد  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  وكانت 
الفارط  الثالثاء  يوم  تعليمات  وجهت 
الريا�سية  املناف�سات  جميع  لإجــراء 
اإىل  اجلمهور  ح�سور  دون  الوطنية 
عن  ف�سال  مــار�ــس،   31 تــاريــخ  غاية 
املقررة  الريا�سية  التظاهرات  تاأجيل 
باجلزائر با�ستثناء املوؤهلة اىل املحافل 

العاملية اأو القارية اأو اجلهوية.
ال�سحة،  لوزارة  ح�سيلة  اآخر  وح�سب 
من  جـــديـــدة  ــة  ــال ح  11 ــد  ــي ــاأك ت مت 
ال�سابة بفريو�س كورونا يف اجلزائر، 
يرفع  مما  واحـــدة،  ــاة  وف حالة  منها 
حالة   48 اىل  الجمالية  احل�سيلة 

موؤكدة، منها اأربع وفيات.

ا�ستغالل  يريد لعبو �سباب بني ثور 
ــل املــنــافــ�ــســات  ــي ــاأج �ــســدور قــــرار ت
وزارة  طـــرف  ــن  م ــر  ــاأم ب الــر�ــســمــيــة 
ـــراء   اإج بــعــد  والــريــا�ــســة  ال�سبيبة 
ــاراة  ــب ــب م ــع اجلـــولـــة الأخــــــرية ول
فازوا  الذي  تقرت  نادي  اأمام  الداربي 
�سيدي  مدربهم  من  وطلبوا  بنقاطه   
يتخل�سوا  حتى  راحة  اأ�سبوع  يخلف 
من الإرهاق ال�سديد الذي يعانون منه 
ب�سبب املجهود الإ�سايف الذي بذلوه يف 
امليدان خالل �سل�سلة املباريات القوية 
يف  وخــارجــه  مبلعبهم  لعبوها  التي 

البطولة .

الطاقم الفني في صف 
الالعبين 

�سيدي  املدرب  طماأن   ، دائم   �سياق  يف 
لعبيه  بع�س  الــديــن  خــري  يخلف 
هاتفيا  به  ات�سلت  التي  الأ�سا�سيني  
�سيتحدث  اأنــه  على  املــو�ــســوع  ــول  ح
بلخرية  بلقا�سم  الرئي�س  اإدارة  مع 
على  للحديث  الثالثاء  اليوم  �سبيحة 
منها  الالعبني  تخ�س  النقاط  بع�س 
بها  فــازوا  التي  للمباريات  العالوات 
على  للمحافظة  ت�سويتها  على  للعمل 
تركيزهم يف امليدان حتى اأخر جولة 

من البطولة .

نحو االكتفاء بمباريات 
ودية 

املوثوقة  م�سادرنا  قبل  مــن  علمنا 
بع�س  اأن  ثور  بني  �سباب  حميط  من 
الفرق املحلية التي تن�سط يف خمتلف 
الأق�سام منها ما بني اجلهات طلبت من 
وديا  التباري  ال�سحراء  غزلن  اإدارة 
مع ناديها خالل فرتة توقف املناف�سة 
 ، التناف�س  روح  عــلــى  للمحافظة 

دون  �سي�ستغله  الـــذي  الــعــامــل  ــو  وه
لربجمة  يخلف  �سيدي  ــدرب  امل �سك 
لياقة  عــلــى  بــهــا  يــحــافــظ  مــبــاريــات 
ا�ستئناف البطولة الذي  لعبيه قبل 
بن  جنم  اإىل  فريقه  تنقل  �سي�سهد 

عكنون للعب مباراة هامة اأخرى . 
 

الشباب ينفرد بريادة ترتيب 
مجموعة الوسط 

�سباب  بني  املوؤجلة   املباراة  اختتمت 
على  بوفاريك  ووداد  البي�ساء  الــدار 
يف  هدفني  الإيجابي  التعادل  نتيجة 
ثور  بني  فائدة  يف  كانت  �سبكة  كل 
جمموعة  ترتيب  بريادة  اأنفرد  الذي 
عدد  اإىل  ر�سيده  رفع  بعدما  الو�سط 
46 نقطة عقب الفوز على نادي تقرت 
رفيقه   حــوزتــه  يف  يــوجــد  باملقابل 
ال�سابق الوداد 44 نقطة  بعد ت�سييعه 
لنقطتني ثمينتني اأمام الدار البي�ساء 
والتي كانت قد �سبقتها ت�سييع جملة 

من النقاط .  

مرشح لنيل لقب بطولة بعد 
الصعود

بني  �سباب   �سيجري   ، مغاير  �سياق  يف 
البطولة  يف  متتاليني  لقاءين  ثــور 
حي  ال�ساعد  اجليل  اأمـــام  مبيدانه 
كما   ، اخل�سنة  خمي�س  واإحتاد  اجلبل 
من  اأي�سا  دوالة  بني  اإحتاد  ي�ست�سيف 
من  املتبقية  اللقاءات  ال�ست   اأ�سل 
العودة  مرحلة  مــن  الــثــاين  الن�سف 
الفرق  لبع�س  تنقله  �سيكون  فيما   ،
موا�سلة  يف  حظوظها  تال�ست  التي 
لعب ال�سعود ، مما يجعله من بني اأكرب 
املر�سحني للبقاء يف الريادة والتتويج 
جدارة  وعن  الو�سط  جمموعة  بلقب 
نتائجه  كــانــت  بــعــدمــا  وا�ــســتــحــقــاق 
وتبعها  الّذهاب  مرحلة  يف  اإيجابية 
تاألق يف الن�سف الثاين من البطولة  .

ثليب :"كنا األفضل في لقاء 
الداربي والفوز سيخدمنا 
أكثر في باق اللقاءات " 

ـــدث احلـــار�ـــس ثــلــيــب فـــار�ـــس يف  حت
اجلزائري   التحرير  ليومية  حديثه 
نادي   اأمــام  الداربي  بلقاء  الفوز  على 
اأقولها  :" �سراحة  تقرت ، حيث قال  

نادي  على  فوزنا  يكن  مل  اأنــه  ــرر  واأك
مناف�سنا   رغبة   ، املنال  �سهل  تقرت 
املهمة  علينا  �سعبت  الثالث  للنقاط 
حتى �سافرة النهاية للقاء  نحمد اهلل 
اأن�سارنا  تطلعات  م�ستوى  يف  كنا  اأننا 
الفوز  ن�سوة  حاليا  يعي�سون  الذين 
اجلديد ، الروح القتالية التي ت�سلحنا 
اإبقاء النقاط  بها هي التي �ساهمت يف 
من  الفوز  ن�سرق  مل  وعليه  مبيداننا 
تاألقنا هذا  ، و�سنحافظ على  مناف�سنا 
حتى نهاية املو�سم الكروي يف املرتبة 
الأوىل لأنها اأ�سبحت هدفنا خ�سو�سا 
اجلميع  ن�سعد  حتى  الالعبون  نحن 

اأكرث ". 

" أراهن على التألق أكثر في 
باق مباريات البطولة  " 

مع  حديثه  ثليب  ــس  ــار� احل وا�ــســل 
يومية التحرير الق�سم الريا�سي معنا 
يف  التاألق  موا�سلة  على  عزمه  كا�سفا 
اآخر جولة  حيث قال   البطولة حتى 
املباريات  يف  تاألقي  عليك  اأخفي  :" ل 
الأخرية من املناف�سة  مل ياأت �سدفة 
اأي�سا واإمنا كان بف�سل  اأو �سربة حظ 
ان�سباطي يف التدريبات اليومية التي 
للقاءات  ا�ستعدادا  فريقي  يجريها 
اأي�سا  رغبتي   جانب  اإىل  الــقــادمــة    
للم�ساهمة  �سباكي  حلماية  الكبرية 
الإيجابي  النقاط  جمع  موا�سلة  يف 
اأغتنم  كما   ، اأي�سا  الر�سيد  وتدعيم 
لالأن�سار  �سكري  واأجــــدد  الفر�سة 
الكاملة  العالمة  ي�ستحقون  الذين 
بعد ت�سجيعهم يل ولفريقهم املحبوب 
اأي�سا كما اأدعهم ملوا�سلة الوقوف بقّوة 
يف باق املباريات حتى تكون اإفرازاتها 
يف م�سلحة نادينا الذي ي�سري بخطى 

ثابتة نحو التتويج بالبطولة ".
اأحمد اأمني    

اأعلنت وزارة ال�سباب و الريا�سة عن فتح باب الرت�سح ملن�سب 
و  ال�سباب  لإطـــارات  العايل  للتكوين  الوطني  املعهد  مدير 
للتكوين  الوطني  املعهد  مدير  من�سب  و  بق�سنطينة  الريا�سة 

العايل لل�سباب بورقلة.
موجهة  املنا�سب  "هذه  ان  لها  بيان  يف  ـــوزارة  ال اأو�سحت  و 
ال�سروط  على  يتوفرون  الذين  الريا�سة  و  ال�سباب  لإطــارات 
القانونية"، وهي خا�سة حيازة املرت�سح على �سهادة البكالوريا 
يف  اجليدة  املعرفة  امتالكه  و  العايل  التعليم  يف  �سنوات   5  +
براغماتيا،  و  منظما  يكون  اأن  و  واملتخ�س�س  العايل  التكوين 
عالقات  بناء  على  بالقدرة  التمتع  �سرورة  اإىل  بالإ�سافة 

�سل�سة يف جمال الت�سال.
الراغبة يف الرت�سح  اأمام الإطارات  الفر�سة متاحة  و �ستكون 
لتقدمي  املقبل  اأبريل  الفاحت  لغاية  املن�سبني،  هذين  ل�سغل 
من  املتكونة  الطلبات  هذه  اإرفاق  مع  للوزارة،  كتابيا  طلباتهم 
فيها  يو�سحون  وافية  ب�سروحات  الأقل،  على  �سفحات  ثالث 
ير�سمونها  التي  الآفاق  و  البيداغوجي  التطوير  يف  نظرتهم 
لهذه املعاهد، على اأن يتم دعوة املر�سحني الذين تتوفر فيهم 
لنتقاء  الوطنية  اللجنة  مع  لإ�ستجواب  املطلوبة  املوا�سفات 

الرت�سيحات.
املن�سبني بالقيام بعدة مهام  و�سيتكفل احلائزين على هاذين 
طابع  ذات  عمومية  موؤ�س�سة  يعد  الذي  املعهد  ت�سيري  اأهمها 
اإداري تتمتع بال�سخ�سية املعنوية و ال�ستقاللية املالية، حتت 
�سلطة وزارة ال�سباب و الريا�سة، التخطيط لتطوير املعهدين، 
وفق  التفاقيات  و  العقود  على  الم�ساء  و  ال�سفقات  اإبــرام 

القوانني ال�سارية، ح�سب اإعالن الرت�سح.
ومعلوم اأنه من مهام املعاهد الوطنية للتكوين العايل لإطارات 
من  املعتمدة  ال�سيا�سة  بتطبيق  التكفل  الريا�سة،  و  ال�سباب 
الريا�سة،  و  ال�سباب  وزارة  ــارات  اإط لتكوين  القطاع   طرف 
ال�سهر على �سمان التكوين املنا�سب لفائدة احلركة اجلمعوية 
امل�ساهمة  التعاقدية،  ال�سبانية و فق الإجراءات  الريا�سية و 
بيداغوجية  ح�س�س  �سكل  يف  املدر�سية  بالأق�سام  التكفل  يف 
حت�سري  اإطـــار  يف  تطبيقية  ترب�سات  تنظيم  تطبيقية، 
التاأقلم  توفري  �سمان  و  الريا�سية  الوطنية  الفرق  و  النخب 
من  متكينهم  اأجـــل  مــن  للريا�سيني  املــالئــم  البيداغوجي 

احل�سول على دورات تكوينية خمتلفة يوفرها املعهد.
ق/ر

فوجها  يف  اجللفة  لرابطة  ال�سرفية  البطولة  متتبعي  اأغلب 
ميكنه  ل  الزعفران  وفــاق  فريق  اأن  يعتقدون  كانوا  الأول 
منذ  املقدمة  على  �سيطر  الــذي  اجللفة  اأمــل  جــاره  مزاحمة 
بداية املو�سم ، غري اأن اأ�سبال املدرب الفذ " اأحمد مكاوي" كان 
اأ�سفرت عنه مباريات  ، فما  امليدان  اأر�سية  اآخر على  لهم راأي 
اأ�سحاب  اأوراق  كل  اأخلط  العودة  مرحلة  من  ال�ساد�سة  اجلولة 
يف  ي�سقط  اجللفة  اأمل  ال�سابق  الرائد   ، والتكهنات  احل�سابات 
واملالحق   ،  01  .00 املحلي  وفاقها  اأمــام  بحبح  حا�سي  مدينة 
وفاق الزعفران يق�سف �سباك �سيفه مولودية  حد ال�سحاري 
بخما�سية كاملة " قن�سوبة ، قرقيط ، ع�سلي ، بايل ، تريزيقي 
كبرية  فر�سة  والكرم  النخوة  مدينة  اأبناء  اأمام  لي�سبح   "
النهاية  خط  عن  جولت  ثالث  قبل  املناف�سة  بلقب  للتتويج 
ت�سكيلة  ميلكون  اأنهم  ــوا  دام ما  اأيديهم  يف  بــات  فال�سعود   ،
ثرية من كل النواحي ، والطريق مفتوح اأمامها حل�سد اأف�سل 
الأوفياء  اأن�سارها  اإ�سعاد  ، بغية  اأهم غاياتها  النتائج وحتقيق 
بل   ، النطالقة  �سربة  منذ  الأيدي  مكتويف  يبقوا  مل  الذين 
فريقهم  لتدعيم  الجتاهات  كل  يف  وحتركوا  و�سّجعوا  �ساندوا 
�سادقي  القادر  عبد  بقيادة  امل�سري  املكتب  ومــوؤازرة   ، املف�سل 
اأجل  من  فر�سة  يرتك  ول  جهدا  يّدخر  مل  " الذي  " الزعيم 
خمول  دون  ي�سعى  ولهذا   ، الزعفرانية  الكرة  برمز  الرتقاء 
يتج�ّسد  حتى  ونفوذه  و�سجاعته  خربته  توظيف  يف  تردد  اأو 

حلم الزعفرانيني على ميدان احلقيقة .
املبا�سر  36 نقطة ومطارده  اإىل  الوفاق و�سل   للتذكري ر�سيد 

اأمل اجللفة له 35 نقطة.
عمر ذيب  

ب�سبب وباء كورونا

وزارة ال�سباب والريا�سة تقرر تاأجيل كل املناف�سات الريا�سية

�سباب بني ثور 

الالعبون يعانون من اإرهاق حاد ويطالبون بعطلة ق�سرية 

وزارة ال�سباب والريا�سة تفتح 
باب الرت�سح ملن�سبي مدير معهدي 

ق�سنطينة وورقلة

وفاق الزعفران 

 .. وخابت  غلطت  "التكهنات 
والبي�ساء ت�سّدرت وقّلعت"
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بكرمه  متميز   ، وهندامه  باأخالقه  اأنيق 
باأحالمه  وثائر   ، والريا�سي  الإن�ساين 
قوة  �سّر   ، لها  نهاية  ل  التي  وطموحاته 
والعراقيل  امل�ساعب  تروي�س  �سخ�سيته 
عالقته  بــــداأت   ! وجــهــهــا  يف  والــ�ــســمــود 
ميدان  على  والتاألق  بالربوز  احلقيقية 
اإىل  عمره  و�سل  عندما  والإبـــداع  الفن 
الــ�ــســنــة الــثــانــيــة عــ�ــســر ، حــيــث قــادتــه 
التي  ــارادو  ب مدر�سة  اإىل  الفذة  موهبته 
الإيجابية  الأ�سياء  من  الكثري  فيها  تعّلم 

ن�سجه  يكتمل  كــي  يحتاجها  ــان  ك التي 
اأن م�سريته مل تدم طويال  الكروي ، غري 
خا�سة  ظــروف  نتيجة  الديار  اإىل  وعــاد 
عزم  ذلــك  ومــع  متوقعة  تكن  مل  ــودة  ع  ،
على موا�سلة امل�سرية وتفادي ابتعاده عن 
املالعب وحتطيم قدراته الفنية والتقنية 
والبدنية املتميزة ب�سهادة كل الذين راأوه 
فاختار   ، ــاء  وذك باأناقة  ويجول  ي�سول 
نايل  �سيدي  �سباب  ــادي  ن اإىل  الن�سمام 
البليدة  رابطة  ــواء  ل حتت  ين�سط  ــذي  ال

تختلف  ــور  الأم اأن  وبالتاأكيد   ، اجلهوية 
حممد  جعرون   " الفنان  لالعب  بالن�سبة 
كل  ميلك  حمرتف  نادي  من  قادم  لأنه   "
التي يتمناها معظم  الإمكانيات والأ�سواء 
لتفجري   ، الوطن  املعزولة  املناطق  �سغار 
طاقاتهم الكبرية التي تظل حبي�سة واقع 
اخلمول  وُيحا�سرها  واحلرمان  التهمي�س 
فتى  يجعل  الــذي  ال�سيء  وهــو   ، والف�سل 
وجتربة  جديد  حتد  اأمام  ال�ساعد  اجللفة 
كيفية  على  حمالة  ل  و�سيعمل   ، مغايرة 

من  اأف�سل  تكون  اأخرى  انطالقة  هند�سة 
ف�ساء  يف  موهبته  ت�سمو  حتى  �سابقتها 
ويف   ، احلقيقيني  والــنــجــاح  النجومية 
كل  على  لل�سباب  تف�سيله  عن  له  ت�سريح 
الفرق التي طلبت خدماته ، قال جعرون 
اأن هذا الأخري ُي�سّنف من خرية املدار�س 
ولها   ، حــافــل  ــخ  ــاري ت لــهــا  الــتــي  املحلية 
باملوهوبني  الهتمام  يف  خا�سة  منهجية 
ومتابعتهم رغم توا�سع الإمكانيات املالية.
 عمر ذيب

جعرون حممد " �سباب �سيدي نايل "

باهر" جناح  من  حرمته  والظروف   .. التاألق  اأبواب  له  فتحت  "املوهبة 
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اأ�سرى فل�سطينيون

حمدونة راأفت  الدكتور   : بقلم 
------------------------

ن�صري  رح��ي��ل  على  ع��ام��ا  ع�رش  �ث��ن��ا 
�لأ�رشى ، ومربمج موقع مركز �لأ�رشى 
للدر��صات �ل�صهيد ح�صن �صقورة ، تلك 
�لذكرى �لتى جتدد لدينا �لنتماء مل�صاندة 
�لفل�صطينيني  و�ملعتقلني  �لأ�رشى  ودعم 
يف �ل�صجون �ل�رش�ئيلية ، �ل�صهيد ح�صن 
ومكانته  وق��درت��ه  علمه  وه��ب  �ل��ذى 
وكفائته ووقته ليربمج موقعًا خا�صًا قد 
مزود�ً  �لأ�رشى  ق�صية  فى  �لأهم  يكون 
و�ملنظمات  و�حلقوقيني  �ل�صحفيني 
�مل�صاهدة  �لإع��الم  وو�صائل  �لإن�صانية 
و�ملقروءة و�مل�صموعة و�خلرب�ء و�ملعنيني 
و�ل��ب��اح��ث��ني و�لأك��ادمي��ي��ني ب��الأخ��ب��ار 
و�لأ���ص��ري�ت  �لأ����رشى  عن  و�لتقارير 
�ل�صوق  يزيد  بعد عاما  .  وعام  وذويهم 
لذكر�ه ،وعطاءه ، و�بد�عه ، و�ن�صانيته ، 
و�أخالقه ، وتتعزز يف �أعماقنا مع ذكر�ه 
و�ملنتمني  و�مل�صحني  �لطاهرين  �صرية 
و�ملخل�صني لفل�صطني وق�صاياه �لوطنية 
�ثنا   . و�لدينية  و�ل�صيا�صية  و�لأخالقية 
�ل��روح  تن�صينا  مل  م�صت  عاما  ع�رش 
بل   ، ح�صن  لل�صهيد  و�لتميز  و�لعطاء 
بحاجة  نحن  كم  ن�صعر  ذكرى  كل  ومع 
ملثله يف �أيام لرمبا قلت من و�قعنا �أنفا�ض 
�أمثاله من �صرية �ل�صهد�ء �لعطرة ، ومنط 
ومبد�أ   ، تفكريهم  وم�صتوى   ، حياتهم 
م�صريية  ق�صايا  يف  لديهم  �لتطوع 
و�ل��وط��ن  و�مل�����رشى  �لأ�����رشى  بحجم 
�لدنيوية  ح�صاباتهم  وجوهر   ، بكامله 
�لأوىل  �لأيام  فى  �أذكر  وهنا   . و�لدينية 
عامًا  ع�رش  خم�صة  بعد  حت��ررى  بعد 
 2005 �لعام  يف  حتديد�ً  �لعتقال  من 
 " �صقورة  ح�صن  بال�صهيد   " �لتقيت   ،
نفكر  وكنا   ، و�ملبدع  و�ملربمج  �مل�صمم 
�لأ�رشى  م�صاندة  باأ�صكال  و�صويًا  معا 
كاأ�صدقاء  عهدهم  على  �لبقاء  وكيفية   ،
�ن�صاء  �لنتيجة  وكانت   ، وزمالء  و�أخوة 
موقع مركز �لأ�رشى للدر��صات لتدويل 
وذلك  بق�صاياهم  و�لتعريف   ، ملفهم 
�ل�صهيد  لدى  و�لروؤية  �لقناعة  �صمن 
�لأ���رشى  ق�صية  �ختز�ل  بعدم  ح�صن 
مع  بتعاطفهم  �ملح�صومني  �ل�صاأن  بذوى 
و�لنتقال   ، �لفل�صطينيني  من  �لأ�رشى 

خالل  م��ن  �لح��ت��الل  على  لل�صغط 
�لأحر�ر و�ل�رشفاء ، وذلك بتدويل ق�صية 
�ل�صورة  ومو�جهة   ، �عالميًا  �لأ���رشى 
�ل�صلبية �لنمطية �لتى ت�صوقها ��رش�ئيل 
" باطلة "  بت�صويرهم ع�صابات �رهابية 
 ، و�ملخربني  �لقتلة  من  وجمموعات 
�لأ���رشى  ق�صية  �ب��ر�ز  على  و�لعمل 
ب�صكل خمتلف وغري تقليدى ، حيث �أن 
ق�صيتهم  مع  �لتعاطى  فى  جرت  �لعادة 
جانب  و�إب��ر�ز  �لبكائيات  من  بالكثري 
حتولت  �لتى  و�لعذ�بات  �لنتهاكات 
�لفل�صطينى  و�ملت�صامن  �ملتابع  ذهن  فى 
ماألوف  �صىء  �إىل  و�ل��دوىل  و�لعربى 
وغري جذ�ب وغري من�صف فى �آن و�حد ، 
بت مئات  تلك �ل�صورة �لنمطية �لتى غيَّ
و�لإبد�عات  و�لإ���رش�ق��ات  �لإ���ص��اء�ت 
. وحينما  بها  تاألقو�  �لتى  و�لنت�صار�ت 
بد�أ " ح�صن " بربجمة وت�صميم �ملوقع " 
باملهمتني  للقيام   " للدر��صات  �لأ�رشى 
،عمل من بيته جمانًا ، ومن على جهازه 
يثنه  مل   ، عمله  من  عودته  بعد  �خلا�ض 
وكنا  �لتو��صل  من  �لنهار  طو�ل  �لتعب 
كان   ، �لليل  ط��و�ل  �ل�صاعات  جنل�ض 
عز  وقت  يف  للتكنلوجيا  متكنه  يبهرنى 
�ل�صوؤ�ل  د�ئ��م  وك��ان   ، �لتخ�ص�ض  فيه 
و�لأ�صري�ت  �لأ�رشى  عن  �لعمل  خالل 
معاناة  كل  ومع  �لهمة  ي�صحذ  وكاأنه   ،
�ملعتقلني  وحياة  �لأ���رش  عن  ي�صمعها 
كانت تظهر على �ملوقع ب�صمات �بد�عه 
كم   ، �أكرث  ويتعمق  �ل�صوؤ�ل  ويو��صل   "
؟  �ل�صجون  ع��دد  كم  ؟  �لأ����رشى  ع��دد 
كيف يحقق �لأ�رشى �جناز�تهم ؟ ما هي 
؟ ما معنى  موؤ�ص�صاتهم وطرق ن�صالهم 
 ، و�إد�رى  ؟  �لطعام  عن  مفتوح  �إ�رش�ب 
وعزل �نفر�دى ، وقمع ، كيف ياأكلون ؟ 
كيف يق�صون �ل�صاعات و�لأيام و�ل�صنني 
هى  ما  ؟  لديهم  �ل�صرب  �أدو�ت  هى  ما  ؟ 
بحقهم  �لحتالل  دولة  �نتهاكات  �أق�صى 
و�أ�رش  �أكرث  �أب��دع  �أكرث  عرف  وكلما   ،
�لأ�رشى  لي�صاند  وتو��صل   �لعمل  على 
خالل  من   " ح�صن   "  . �أك��رث  بطريقته 
ر�صالة �ملوقع وباآلف �ملقالت و�لتقارير 
 - �ل�صاعة   مد�ر  على  �ملحدثة  و�لأخبار 
روحه  على  جارية  �صدقة  بقى  و�لذي 
�لطاهرة - ��صتطاع �أن يو�صل �لر�صالتني 

و�لهدفني ، فبنيَّ من خالل �ملوقع �رش�ع 
�لعقول بني �حلركة �لوطنية �لفل�صطينية 
�ل�صجون  م�صلحة  و�إد�رة  �لأ���ص��رية 
�لوقت  �إد�رة  م�صتوى  على  �ل�رش�ئيلية 
 ، �مل��ج��الت  �صتى  ف��ى  �ل���ذ�ت  وب��ن��اء 
�لبد�ئل  وو�صع  و�لتخطيط  بالتفكري 
  ، �حلقوق  وحتقيق  و�لأهد�ف  و�لو�صائل 
بني  �جلدلية  �لعالقة  �لباحث  و�صيف�رش 
�ل�صهيوينة  و�ملخططات  �ل�صيا�صات 
�لتى ��صتخدمها �ل�صجان لتحقيق ماآربه 
�لن�صالية  �ل��روح  بتقوي�ض  �ملتمثلة 
 ، �ملعتقلني  لدى  و�لوطنية  و�لثقافية 
ت�صلحت  �لتى  �لأ���رشى  �بد�عات  وبني 
بالإر�دة �ل�صلبة ، و�لعزمية �مل�صتندة �إىل 
تر�صيخ  فى  �لفائقة  و�لقدرة   ، �لوعى 
�لإ�صرت�تيجية  �لن�صالية  �ملو�جهة  �أ�ص�ض 
و�لتكتيكية ، �ل�صلمية و�لعنيفة �لو�عية 
�أبدعو�  " �أن �لأ�رشى  " ح�صن  . و�أو�صح 
 ، �لع��ت��ق��ال  �صنو�ت  على  ب�صربهم 
وتكيفهم لأكرث من خم�صة وثالثني عامًا 
على �أذى �ل�صجان ، و�لعر�قيل و�لعقبات 
معنوياتهم  لتحطيم  و�صعها  �ل��ذى 
�مكانياتهم  تطوير  دون  وللحيلولة 
وقدر�تهم ، و�أبدعو� يف �إيجاد �ملوؤ�ص�صات 
�لفل�صطينية  للتنظيمات  �لدميقر�طية 
ويف  �ل�صجون،  وب��ني  �ل�صجون،  يف 
�لو�حد،  �لتنظيم  ويف  �لو�حد،  �ل�صجن 
�ملفتوحة  �لإ�رش�بات  و�أبدعو� يف جتربة 
�لأيام،  ملئات  �لطعام و�لتي و�صلت  عن 
تو�زن  معادلة  �أوج��دو�  حينما  و�أبدعو� 
�ل�صجون،  م�صلحة  �إد�رة  وبني  بينهم 
�فتقار  مقابل  �لأخرية  �لإمكانيات  رغم 
و�أبدعو�  �ملادية،  �لإمكانيات  من  �لأويل 
بني  و�لت�صال  �لتو��صل  �أ�صكال  يف 
�ل�صجون وخارجها، ويف جتارب �لتعليم 
من  �لعليا  �لدر��صات  على  وح�صولهم 
ودولية  وعربية  �إ�رش�ئيلية  جامعاٍت 
و�لتاأثري  �لثقايف،  �لبناء  يف  و�أبدعو�   ،
�أن " ح�صن " من خالل  �ل�صيا�صي . كما 
ر�صالة �ملوقع قدم تف�صري�ً حول �إجناز�ت 
جممل  على  �يجابًا  �أثرت  �لتي  �لأ�رشى 
بل   ، �لفل�صطينية  �لأ�صرية  �حلركة  حياة 
على جممل �حلياة �لن�صالية �لفل�صطينية 
�ل�صجون   لأن   ، بتجاربهم  ت���اأث���ًر� 
مدر�صًة  ز�ل��ت  ول  كانت  و�ملعتقالت 

وطنيًة وتربويًة ود�ئرة من دو�ئر �لعمل 
وبلورت  ف�صاغت  �لإبد�عي  �لن�صايل 
�للذين   ، و�ملعتقلني  �لأ����رشى  طالئع 
كان لهم عظيم �لتاأثري يف بلورة �لوعي 
�ملجتمع  يف  و�لدميقر�طي  �لن�صايل 
�لأ���رشى  لآلٍف  وك��ان  �لفل�صطيني، 
�ملحررين دورهم يف هذ� �لجتاه ، بعد �أن 
تخرجو� من �أكادميية �ل�صجون وت�صدرو� 
�ملو�قع و�ملر�كز �ملتنوعة ، وتبووؤو� مو�قع 
�ملوؤ�ص�صات  يف  مهمة  و�أماكن  �صيا�صية 
�ملجتمعية �ملختلفة ولعبو� ول ز�لو� دور�ً 
و�لفكرية،  �ل�صيا�صية،  �حلياة  يف  موؤثر�ً 
كقادة  و�لإع��الم��ي��ة،  و�لجتماعية، 
ونو�ب  ووزر�ء  وع�صكريني،  �صيا�صيني 
و�أمناء عامون و�أع�صاء مكاتب �صيا�صية 
و�أع�صاء   ، ثورية  وحركات  لف�صائل 
و�لت�رشيعى"  �لوطنى   " �ملجل�صني  فى 
و�أهلية  ر�صمية  ملوؤ�ص�صات  وم��در�ء   ،
�أكادميية  ونخب   ، ومفكرين  وخ��رب�ء   ،
و�إد�رية . كما �أدرك " ح�صن " من خالل 
كرثة �ل�صوؤ�ل و�ملعرفة �أن �لو�جب �مللقى 
على عاتق كل متنفذ وقادر وكل �ن�صان 
باجتاه هذه �ل�رشيحة كبري ، هذه �ل�رشيحة 
وباعت   ، �لآخرين  لي�صعد  �صحت  �لتى 
ون�رشة  �لله  �صبيل  فى  �صبابها  زه��رة 
وكان   ، ومقد�صاتها  و�صعبها  وطنها 
يعتقد باأنه يعمل وبال مقابل يذكر لريد 
�أكرث  ي�صتحقون  هم  ويقول  لهم  �جلميل 
لالأ�رشى  ح�صن  قدمه  ما  �أن  و�أع��رتف   ،
للدر��صات  �لأ�رشى  مركز  موقع  باجناز 
فاق  �لأ���رشى  ق�صية  فى  �ملتخ�ص�ض 
�مليز�نيات  ذ�ت  �ل�صخمة  �ملوؤ�ص�صات 
 ، �ملوظفني  وب��ع�����رش�ت  �ل��الحم��دودة 
�لأ���رشى  حمبي  رق��اب  يف  حل�صن  و�أن 
عز  �لله  �إل  بحجمه  يجازيه  لن  دي��ن 
يف ذكرى   " ح�صن   " يا  منا  . فلك  وجل 
 ، �لتحية  كل  ع�رش  �لثانية  ��صت�صهادك 
 ، �ل�صالم  كل  �لطاهرة  روح��ك  وعلى 
وفى ذكرى رحيلك يا " ح�صن " نعرتف 
وعائالت   ، حمررين  و�أ�رشى   ، كاأ�رشى 
 ، بف�صلك   معهم  ومت�صامنني  �أ���رشى 
ونعرتف بحبنا لك وتق�صرينا فى حقك 
على  �لنجمة  و�صتبقى  كنت  فاأنت   ،
جبيننا و�لتاج فوق روؤو�صنا ولن نن�صاك 

وف�صلك ما حيينا . 

يف ذكرى ا�ست�سهاد ن�سري الأ�سرى ح�سن �سقورة

 3 �لثنني،  �م�ض  �صباح  "�لإ�رش�ئيلي"،  �لحتالل  هدم 
بدعوى  �ملحتل،  بالد�خل  قا�صم  كفر  قرية  يف  منازل 

�لبناء دون ترخي�ض.
�لحتالل  قو�ت  �قتحمت  فقد  �ملحلية،  �مل�صادر  ووفق 
طبية،  ب�صام  لعائلة  �لإن�صاء  قيد  منازل   3 وحا�رشت 
ومنعت �ل�صكان من �لتو�فد �إىل �ملنطقة، فيما �رشعت 

�جلر�فات بهدم �ملنازل.
�ملو�طنني  منازل  هدم  "�لإ�رش�ئيلي"  �لحتالل  ويتعمد 
وذ�ئع  حجج  حتت  للمقد�صيني  �لقت�صادية  و�ملن�صاآت 
و�هية، وبزعم عدم �حل�صول على تر�خي�ض من بلديات 
�إجبارهم على دفع �رش�ئب مالية  �إىل جانب  �لحتالل، 
يف  �لفل�صطينيني  عزمية  من  للنيل  حماولة  يف  كبرية 

مو�جهة �لحتالل.

الحتالل يهدم 3 منازل 
يف كفر قا�سم بالداخل 

املحتل 

بعد ال�سجة حول غرف احلجر ال�سحي يف رفح ..حكومة
 غزة تو�سح 

�أم�ض  �حلكومي،  �لإعالمي  �ملكتب  �أك��د 
�أبد�ها  �لتي  �ملالحظات  يتفهم  �إنه  �لثنني، 
�ملو�طنون على �ملكان �لذي مت تخ�صي�صه 
ل�صتقبال حالت �حلجر �ل�صحي للعائدين 

من م�رش عرب معرب رفح.
�صالمة  �حلكومي  �ملكتب  رئي�ض  و�أو�صح 
جرى  �أن��ه  �صحفي،  بيان  يف  م��ع��روف، 
��صتكمال  يتم  ومل  �ملدر�صة  تخ�صي�ض 
حيث  م�صتلزماته  وتوفري  �ملكان  ترتيب 
�أحد�ث  من  جرى  ما  ب�صبب  جتهيزه  تاأخر 

يف حميطه.
�ل�صحي  �حلجر  غرف  ��صغال  مت  �إنه  وقال، 
باملعرب للمر�صى و�أ�صحاب عمليات �لقلب 

جمهزة  وه��ي  �لأنابيب  �أط��ف��ال  وزر�ع���ة 
بالكامل.

و�أ�صاف: "�صيتم ��صتيفاء جتهيز�ت �ملكان مبا 
�ل�رشوط  مع  ويتنا�صب  �صعبنا  باأبناء  يليق 
فتح  مت  وقد  خا�صة  غد�  �لالزمة  �ل�صحية 
�ملعرب �ليوم ��صتثناء حتى ل تنقطع �ل�صبل 
يف  �ملا�صية  ليلتهم  باتو�  �لذين  بالعائدين 

�لعر�ء خالل رحلة �لعودة".
وبنّي معروف، �أن �حلجر �ل�صحي هو �جر�ء 
مثل  لي�صت  و�رشوطه  �ح��رت�زي  وقائي 
حالت  وج��ود  يعني  ول  �لطبي  �لعزل 
��صتباه، م�صرًي� �إىل �أنه مت �أخذ عينات فح�ض 
�نتقائية من �لعائدين ونحن بانتظار خروج 

نتائجها من �ملخترب �ملركزي.
�لليلة  �ث���ريت  ق��د  �صجة  �ىل  وي�����ص��ار 
"غرف  ب�صاأن  �ملو�طنني  قبل  من  �ملا�صية 

يف رفح ومدى مالئمتها  �ل�صحي"  �حلجر 
عدد  و�صع  مت  �ن��ه  وخا�صة   ، �ل�صحية 
�لفر�صات يف غرفة و�حدة مما يعر�ض باقي. 

الأ�سري �سادي 
اأبو �سخدم

�ستة موؤبدات وع�سرون عامًا
"�حل�صيني"  �صخدم  �أبو  يا�صني  حممد  غالب  �صادي 
يف �ل�صابعة و�لثالثني، من �خلليل، حمكوم بال�صجن 

�ملوؤبد 6 مر�ت، �إ�صافة �إىل ع�رشين عامًا.
�إىل  13/4/2002، بتهمة �لنتماء  �عتقل �صادي يف 
�لتخطيط  يف  و�مل�صاركة  �لأق�صى  �صهد�ء  كتائب 
"عندليب خليل طقاطقة" يف ني�صان  وتنفيذ عملية 
�لعملية  �أدت  �لقد�ض،  مدينة  يف   ،2002 �لعام  من 
�إىل مقتل 6 �إ�رش�ئيليني و�إ�صابة 85 �آخرين بجر�ح، 
، وعد� عن �حلكم بال�صجن، فقد مت هدم منزل عائلته 

بالكامل يف عام 2003.
مت  فقد  �لعقوبات،  من  �لعديد  �إىل  �صادي  تعر�ض 
�ل�صجون،  من  �لعديد  �إىل  وتنقل  �نفر�ديًا،  عزله 
عدة  �لعامة  �لثانوية  تقدمي  من  �لحتالل  وحرمه 
�أن ي�صمح له بذلك، وقد �لتحق بجامعة  مر�ت قبل 
�أن  و��صتطاع  تعليمه،  لإكمال  �ملفتوحة  �لقد�ض 
ي�صتغل �صنو�ت �صجنه و�أن يطور من نف�صه وينمي 
قدر�ته �لثقافية و�ل�صيا�صية، ويتقن �للغتني �لعربية 
و�لعربية، و�ألف كتابًا بعنو�ن "ثمن �حلرية للثور�ت 

�لعربية"، ويعد لديو�ن �صعري ورو�ية.
وكان  �أ�صهر،  �صبعة  بعد  �صادي  ولد  �أب��وه:  يقول 
�إياها  �ألب�صناه  مالب�ض  �أول  �أن  لدرجة  �حلجم  �صئيل 
�أخذناها عن لعبة، لأننا مل جند مالب�ض على مقا�صه.

تقول �أمه: حلمت �إين حا�صناه، وبعدين يف �حللم فتح 
�لباب وطلع، وفتحت عينية، و�للهي من كرت ما كان 

حقيقي لول �لعيب بدي �أحلقو...

اأخبار فل�سطني

تكليف غانت�ض بت�سكيل احلكومة الإ�سرائيلية اجلديدة
�لإ�رش�ئيلي"،  "�لرئي�ض  ب�  ي�صمى  ما  كلف 
"�أبي�ض  ح��زب  رئي�ض  ريفلني،  روؤوف��ني 
�حلكومة  بت�صكيل  غانت�ض،  بيني  �أزرق" 
�لإ�رش�ئيلية �جلديدة. وح�صل غانت�ض على 
دعم 61 نائًبا، بينهم نو�ب �لقائمة �لعربية 
�مل�صرتكة.وبد�أ غانت�ض فور تلقيه �لتكليف 
بالت�صاور�ت مع رئي�ض حزب �لعمل غي�رش 

بيتنا  ��رش�ئيل  حزب  ورئي�ض  مرييت�ض، 
�فغدور ليربمان، بغية ت�صكيل �حلكومة.

28 يوما لإكمال هذه �ملهمة  و�أمام غانت�ض 
مع �مكانية متديد �لفرتة ب�14 يوًما .

ديو�ن  يف  �لتقيا  ونتنياهو  غانت�ض  وكان 
يف  و�أعلنا  �أم�ض،  �لإ�رش�ئيلي،  �لرئي�ض 
لطاقمي  ل��ق��اء  عقد  ع��ن  ذل��ك  �أع��ق��اب 

�لتباحث  �أجل  من  �حلزبني  عن  �ملفاو�صات 
بعد  وذل��ك  وح��دة،  حكومة  ت�صكيل  يف 
تكليف ريفلني لغانت�ض بت�صكيل �حلكومة. 
غانت�ض  ف��اإن  مطلعة،  م�صادر  وح�صب 
ونتنياهو مل يبحثا خالل لقائهما يف م�صاألة 
يناق�صا  �حلكومة ومل  رئا�صة  �لتناوب على 

تفا�صيل ت�صكيل حكومة كهذه.

يف  �حلزبية  �ل�صوؤون  حمللة  و�أ���ص��ارت 
�إىل  كدمون،  �صيما  �أحرونوت"،  "يديعوت 
�أمام  �ملطروحني  �لوحيدين  �خليارين  �أن 
�نتخابات  �أو  وحدة  حكومة  هما  غانت�ض 
ر�بعة للكني�صت، م�صيفة �أنه "حتت رعاية 
حكومة  ع��ن  �لتحدث  ميكن  �ل��ك��ورون��ا 

طو�رئ �أي�صا".
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خطر حقيقي يهدد حياة الأ�سرى يف ال�سجون 
ال�سهيونية جراء كورونا

قراءة/ حممد علي
------------------ 

 19 ع�صقالن،  �صجن  د�رة  �إ وعزلت 
�كت�صاف  بعد  �صجانا،  و15  �أ�صري� 
�صهيوين  نف�صي  طبيب  �إ���ص��اب��ة 
�ل�صجن  يف  كان  "كورونا"  بفريو�ض 
لهيئة  ت�رشيح  وفق  ي��ام.  �أ عدة  قبل 
�لأربعاء  و�ملحررين  �لأ�رشى  �صوؤون 

ملا�صي. �
خ�سبة بيئة 

فل�صطني  يف  ���رشى  �لأ وز�رة  وكيل 
بهاء �ملدهون، قال �إن �صجون �لحتالل 
م��ر����ض  �لأ لنت�صار  خ�صبة  بيئة 
م�صرًي�  "كورونا"،  فريو�ض  وخا�صة 
د�خل  ���رشى  �لأ مئات  هناك  �أن  �إىل 
�مل�صابني  �مل��ر���ص��ى  م��ن  �ل�����ص��ج��ون 
م��ر����ض �مل��زم��ن��ة و�ل�����رشط��ان  ب��الأ
مناعتهم.  �صعف  �إىل  �إ�صافة  و�لقلب، 
خا�ض  ت�رشيح  يف  �ملدهون  و�أ�صاف 
�لإخبارية"،  �ليوم  فل�صطني  ل�"وكالة 
�مل�صتجد  "كورونا"  عدوى  وجود  �أن 
و�ل�صحية  �لبيئية  �لظروف  ظل  يف 
�لكتظاظ  من  �لحتالل  �صجون  يف 
�ل�صم�ض  يف  �خلروج  وقلة  و�لرطوبة 
�ل�صجون،  د�خل  �ل�صديد  و�لكتظاظ 
�ملعقمات  ت��وف��ر  ع��دم  ع��ن  ن��اه��ي��ك 
�نت�صار  يف  ي�صاعد  ذلك  كل  �خلا�صة، 
�لفل�صطينيني.  �لأ�رشى  بني  �لعدوى 
�ل��دويل،  �لأح��م��ر  �ل�صليب  وطالب 
لتوفري  �لح��ت��الل  على  بال�صغط 

د�خل  و�ل�صالمة  �لوقاية  �إج��ر�ء�ت 
حلماية  �حلثيثة  و�ملتابعة  �ل�صجون 
على  �ل�صغط  جانب  �إىل  �ل���رشى، 
بني  �لتو��صل  لت�صهيل  �لح��ت��الل 
ودعا  �ل�صجون.  يف  وذويهم  �لأهايل 
و�لدولية  مم��ي��ة  �لأ �جل��ه��ات  �مل��ده��ون 
ف��ر�ج  ل��الإ �جل��اد  بالعمل  و�حلقوقية 
�����رشى �مل��ر���ص��ى،  �ل��ع��اج��ل ع��ن �لأ
�ملزمنة  بالأمر��ض  �مل�صابني  خا�صة 

�ل�صن. وكبار  و�لأطفال 
حقيقية خماوف 

و�ع��د  جمعية  رئي�ض  �أك��د  ب���دوره، 
����رشى و�مل��ح��رري��ن ع��ب��د �ل��ل��ه  ل���الأ
حقيقية  خم��اوف  هناك  ن��ه  �أ قنديل، 
فريو�ض  �نت�صار  يف  �جلميع  تنتاب 
�لح��ت��الل،  ���ص��ج��ون  يف  ك���ورون���ا 
�لإج��ر�ء�ت  يتخذ  مل  �لأخ��ري  ّن  �أ بيّد 
بني  �لعدوى  �نت�صار  من  �لحرت�زية 
ت�رشيح  يف  قنديل  و�أو�صح  �لأ�رشى. 
�لإخبارية"،  �ليوم  فل�صطني  ل�"وكالة 
على  يخ�صون  لديهم  ه���ايل  �لأ �أن 
معتقالت  يف  وذويهم  بناءهم  �أ حياة 
نقل  مت  ن��ه  �أ �إىل  م�صرًي�  �لح��ت��الل، 
�لأحمر  ولل�صليب  �ملعنية  للجهات 
�لح��ت��الل  تنفيذ  ل�صمان  �ل���دويل 
�إىل  قنديل،  �صار  و�أ �لوقاية.  �إجر�ء�ت 
�نت�صار  �إىل  توؤدي  �أ�صباب  هناك  �أن 
د�خل  "�لكتظاظ  منها:  �ل��ع��دوى، 
�أدو�ت  وجود  وعدم  �ل�صجون،  غرف 
�لأ�رشى  ووج��ود  �لنظافة،  وو�صائل 

����رشى  �جل��ن��ائ��ي��ني م��ق��اب��ل غ���رف �لأ
�لرعاية  وجود  وعدم  �لفل�صطينيني، 
مري�ض  ���ص��ري  �أ  700 لنحو  �لطبية 
�جل��ه��ات  ودع���ا  �ل�صجون".  د�خ���ل 
�لعاجل  بالتدخل  و�حلقوقية  �لدولية 
�أي  �إ�صابة  ع��دم  ل�صمان  و�ل�رشيع 
�لفريو�ض،  بهذ�  فل�صطيني  ���ص��ري  �أ
�ل�صجون  د�رة  �إ ع��ل��ى  و�ل�����ص��غ��ط 
و�لتعقيم  �ل��وق��اي��ة  ت��د�ب��ري  بتوفري 
�ملعتقالت  يف  �لعدوى  �نت�صار  من 

. " نية ل�صهيو � "
ا�ستغالل حماولة 

���ص��ري �مل��ح��رر  م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال �لأ
دول  �أك��رث  �إن  �صهاب،  �لرحمن  عبد 
ف��ريو���ض  ب��ه��ا  ينت�رش  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل 
����رشى  �لأ ����رش�ح  تطلق  "كورونا" 
�لحتالل  �إجر�ء�ت  م�صتنكًر�  لديها، 
�لأ�رشى  �رش�ح  �إط��الق  يف  ومماطلته 
�لالزمة  �حلماية  وتوفري  �لفل�صطينيني 
�صهاب  و�أ���ص��اف  �مل��ر���ض.  م��ن  لهم 
�لإخبارية"،  �ليوم  فل�صطني  ل�"وكالة 
من  �لأ�رشى  مع  �لتو��صل  يجب  نه  �أ
للتاأكد  �حلقوقية  �ملوؤ�ص�صات  خالل 
و�لو�صائل  �ملعقمة  �مل��و�د  وجود  من 
بعدم  �لأ�رشى  مطالًبا  لديهم،  �ملتاحة 
�ل�صجان  لإج����ر�ء�ت  �ل���ص��ت�����ص��الم 
��صتغاللهم  وحم��اول��ة  �ل�صهيوين 

�ملر�ض. من  �حلماية  بحجة 
العدوى نقل 

ينقل  �أن  �ملمكن  من  نه  �أ �إىل  وتطرق 

لد�خل  �لعدوى  �ل�صهيوين  �ل�صجان 
�ل�صجناء  مع  يلتقي  نه  �أ مبا  �ل�صجن، 
�لفل�صطينيني  �ل�رشى  ومع  �جلنائيني 
باملجتمع  وي��خ��ت��ل��ط  ز�وي����ة،  م��ن 
�ل�����ص��ه��ي��وين م��ن ز�وي����ة �أخ����رى، 
�لبو�صطة  يف  �لختالط  �إىل  و�إ�صافة 
بني  �ل��وق��اي��ة  �إج���ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  دون 
�صهاب،  و�صدد  ���ص��ري  و�لأ �ل�صجان 
�لحتالل  على  �ل�صغط  �رشورة  على 
و�لأممية  �لدولية  �ملوؤ�ص�صات  قبل  من 
���رشى  �لأ ���رش�ح  لإط��الق  و�حلقوقية 
�ل�صن  وك��ب��ار  و�لأط��ف��ال  �ملر�صى 
بهذه  لالإ�صابة  عر�صة  ه��م  �ل��ذي��ن 
ون��وه  مناعتهم.  ل�صعف  �ل��ع��دوى 
���ص�����ص��ات  �مل��وؤ ع��ل��ى  ي��ج��ب  ن���ه  �أ �إىل 
�لتعقيم  م��و�د  م��ن  �ل��ت��اأك��د  �ملعنية 
�إىل  �لدولية،  للمعايري  ومطابقتها 
�أق�صام  جاهزية  م��ن  �ل��ت��اأك��د  جانب 
لالأ�رشى  ومالئمتها  �ل�صحي  �حلجر 
د�رة  �إ وقامت  �أحدهم.  �أ�صيب  حال  يف 
عدد  بعزل  موؤخًر�،  �ل�صجون  م�صلحة 
عقب  �لفل�صطينيني؛  ����رشى  �لأ م��ن 
�ل�صجانني  بع�ض  باإ�صابة  �ل�صتباه 
ُينذر  �لذي  �لأمر  "كورونا"،  بفريو�ض 
�ل�صجون  ي�صيب  قد  حقيقي  بخطر 
�����رشى  �ل�����ص��ه��ي��ون��ي��ة وي���ط���ال �لأ
ما  �ملعتقالت،  كافة  يف  �لفل�صطينيني 
لالحتالل  �لغارب  على  �حلبل  يرتك 
تعذيب  يف  م���ع���ان  و�لإ ت��ع��م��ده  يف 

�لأ�رشى.

ال�سهيوين  ال�سجون  اإدارة  من  تقاع�ض  و�سط  ال�سهيوين،  الحتالل  �سجون  داخل  املعتقلني  الفل�سطينيني  الأ�سرى  اآلف  يهدد  حقيقي  خطر 
بالعدوى.  اإ�سابة طبيب  بعد  �سيما  امل�ستجد )كوفيد19-(، ل  الإ�سابة بفريو�ض كورونا  والوقاية من  التعقيم  اأدوات  توفري  يف 

�لثنني،  �لأردنية  �ل�صلطات  حجرت 
�لقادمني  �مل�صافرين  جميع  على 
يف  �لدويل  علياء  �مللكة  مطار  �إىل 
فنادق  �أح��د  يف  ع��م��ان،  �لعا�صمة 
�آخ��ر.   ���ص��ع��ار  �إ حتى  �مل��ي��ت  �لبحر 
�لأردن��ي��ة،  "�لغد"  �صحيفة  ووف��ق 
ببا�صات  �مل�صافرون  فوجئ  فقد 
�ملطار،  ���ص��الت  خ��ارج  تنتظرهم 
�مليت،  �لبحر  فنادق  �أحد  �إىل  لتقلهم 
يوجد  "ل  نه  �إ �مل�صافرين  �أحد  وقال 
�أو  �ل�صحي  للحجر  مظاهر  �أي 
نقلنا  مت  �ل��ذي  �لفندق  يف  �ل��ع��زل 
عدم  يف  هي  �لآن  وم�صكلتنا  ليه،  �إ
من  حلمايتنا  �إج���ر�ء�ت  �أي  وج��ود 
"ل  و�أ���ص��اف:  كورونا".  ف��ريو���ض 

�ل�صالمة  ل�رشوط  مر�عاة  �أي  يوجد 
�أي  يوجد  ول  �لفندق،  يف  �لعامة 
ها  �رش�وؤ ميكن  معقمات  �أو  كمامات 
ح�صلنا  �لتي  �لكمامات  با�صتثناء 
هناك  �أن  كما  �مل��ط��ار،  يف  عليها 
�ل�صلطات  وكانت  تدخني".  مظاهر 
كل  تعليق  �ليوم  �أعلنت  �لأردنية 
مطار  و�إىل  من  �لدولية  �لرحالت 
مدينة  يف  �ل���دويل  �حل�صني  �مل��ل��ك 
�إ�صعار  حتى  �لأردن،  جنوب  �لعقبة 
�لأردن��ي��ة  �حلكومة  و�أعلنت  �آخ��ر. 
بفريو�ض  �مل�صابني  ع��دد  �رت��ف��اع 

�لبالد. عموم  يف   16 �إىل  كورونا 
علي حممد  قر�ءة: 

و�لبوكمال  ن�صيب  معرب  �أغ��ل��ق 
�مل���رور  ح��رك��ة  م����ام  �أ ���ص��وري��ا  يف 
وملختلف  كامل  ب�صكل  لالأ�صخا�ض 
�لإج���ر�ء�ت  �إط��ار  يف   ، �جلن�صيات 
جمل�ض  �تخذها  �لتي  �لح��رت�زي��ة 
�ل�����وزر�ء ل��ل��وق��اي��ة م��ن ف��ريو���ض 
�صحيفة  وب��ح�����ص��ب  ك���ورون���ا.  
منفذ  يف  م�صدر  قال  فقد  “�لوطن”، 
مت  �نه  �لأردن  مع  �حل��دودي  ن�صيب 
�ملنافذ  عند  وقائية  �إج��ر�ء�ت  �تخاذ 
�إغالق  ومنها  كورونا  من  للوقاية 
لالأ�صخا�ض  �ملرور  حركة  �أمام  �ملنفذ 

�جلن�صيات. وملختلف  كامل  ب�صكل 
�صيار�ت  حركة  �أن  �إىل  ن��ّوه  وهنا 
نقل  و�صيتم  �صت�صتمر  �ل�صحن 
بع�ض  �تخاذ  مع  باملرور  �لب�صائع 
�ل�صائق  �إخ�صاع  مثل  �لإج���ر�ء�ت 
كما  كورونا.  عن  �لك�صف  لفح�ض 
بالإ�صافة  ن��ه  �أ �إىل  �مل�صدر  لفت 
م��دي��ري��ة  ق��ام��ت   ، �لإج����ر�ء  ل��ه��ذ� 
ملر�كز  تعقيم  عملية  بتنفيذ  �ل�صحة 

هذه  و�ل�صالت.  �ملنفذ  يف  �لعمل 
يف  تطبيقها  مت  نف�صها  �لإج��ر�ء�ت 
�لعر�ق  مع  �حلدودي  �لبوكمال  منفذ 
لالأ�صخا�ض،  �ملرور  حركة  منع  ومت   ،
عينه.  �مل�����ص��در  ف���اد  �أ م��ا  بح�صب 
�لرعايا  خل��روج  �مل��دة  متديد  مت  لكن 
ب�صكل  �صاعات  لعدة  �لعر�قيني 
�ل�صماح  مع  بالتو�زي  ��صتثنائي، 
�ملعرب.  عرب  و�ل�صحن  �لب�صائع  بنقل 
د�رة  �لإ يف  م�صدر  �أك��د   ، ب��دوره 
�ل�صاحنات  كل  �أن  للجمارك  �لعامة 
تعقيمها  يتم  �حل���دود  تعرب  �ل��ت��ي 
لها  �ل�صماح  قبل  ك��ام��ل  ب�صكل 

�صوريا. �إىل  بالدخول 
قر�ر�ت  عربية  دول  عدة  و�أ�صدرت 
 ، ول��ب��ن��ان  �لأردن  مثل  م�صابهة 
�إ���ص��اب��ات  ت�صجيل  ب��ع��د  خ��ا���ص��ة 
�حلكومة  على  ��صتوجب  ما   ، فيها 
�حرت�زية  �إجر�ء�ت  �تخاذ  �ل�صورية 

ليها. �إ �لفريو�ض  و�صول  ملنع 
ق.د

�لإ�صباين  كتالونيا  قليم  �إ زعيم  �أكد 
�لطبية  �لتحاليل  �أن  ت���ور�،  كيم 
كورونا،  بفريو�ض  �إ�صابته  ثبتت  �أ
يز�بيل  �إ مدريد  عمدة  �أعلنت  فيما 
عن  �صابق،  وقت  يف  �أيو�صو،  دياز 
 .)19 )كوفيد  بالفريو�ض  �إ�صابتها 
�لعزل  رهن  "�صيبقى  نه  �إ تور�،  وقال 

حكومي". مبنى  يف  �لذ�تي 
مدريد  عمدة  �أعلنت  جهتها،  من 
�إ�صابتها  عن  �أيو�صو،  دياز  يز�بيل  �إ
)كوفيد  �مل�صتجد  كورونا  بفريو�ض 
على  ن�����رشت��ه��ا  ت��غ��ري��دة  يف   )19
يف  �ل�صتمر�ر  م��وؤك��دة  "تويرت"، 

�ملرئي". غري  �لعدو  �صد  "�لقتال 
�أجريت  "عندما  يز�بيل:  �إ وكتبت 
وكانت  �صابقا،   )19 )كوفيد  �ختبار 
بال  �أعمل  كنت  �صلبية،  �لنتيجة 
�لنهاية  ويف  �لآن  �صابيع،  لأ كلل 
�إيجابية،  �ختباري  نتيجة  �أ�صبحت 
�لعدو  هذ�  �صد  �لقتال  يف  �صن�صتمر 

�ملرئي". غري 
�صبانية،  �لإ �ل�صحة  وز�رة  و�أعلنت 
�لوفاة  حالت  �رتفاع  �لثنني،  �ليوم 
خالل  �مل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ض 

حالة.  297 �إىل  لت�صل  �صاعة   24
ق.د

ك��ّل��ف ع��م��دة م��و���ص��ك��و ���ص��ريغ��ي 
���ص��وب��ي��ان��ني، ب��ت��ع��ط��ي��ل �مل���د�ر����ض 
�حلا�صدة،  �لفعاليات  ومنع  و�جلامعات 
على  فيها  �مل�صاركني  ع��دد  ز�د  ذ�  �إ
بريل  �أ  10 حتى  وذلك  �صخ�صا،   50
على  �حلظر  ين�صحب  �أن  ويجب  �ملقبل 
�لفنية  و�ل�صالت  �مل�صارح  كافة 

�ل�صينما. ودور 
�مل��ر���ض  �ن��ت�����ص��ار  ���رشع��ة  ت���ز�ل  ل 
يف  عليه  ه��ي  مم��ا  ق��ل  �أ مو�صكو  يف 
يف  �لأخرى  �لكربى  و�ملدن  �لعو��صم 
�إ�صابة   20 ت�صجيل  مت  حيث  �لعامل، 
�ليومني  خ��الل  بالفريو�ض  ج��دي��دة 

�حرت�زية  �إجر�ء�ت  وفر�ض  �ملا�صيني، 
بينها. جديدة 

�حل��ا���ص��دة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ح��ظ��ر   1-
و�ل��ري��ا���ص��ي��ة و�إغ����الق �مل��ع��ار���ض 
�لتي  و�لفعاليات  �ملباريات  وتاأجيل 
 50 على  فيها  �مل�صاركني  عدد  يزيد 
�ملقبل. بريل  �أ  10 حتى  وذلك  �صخ�صا 
�مل�صنني  مو�صكو  �صكان  يطلب   2-
لحتمال  عر�صة  �لأك��رث  ب�صفتهم 
من  ب��احل��د  ب��ال��ع��دوى،  �لإ���ص��اب��ة 
م���ك���ان، وع��دم  �مل��خ��ال��ط��ة ق���در �لإ

لل�رشورة. �إل  منازلهم  مغادرة 
ق.د

على  ر�صميا  �لثنني،  م�رش،  علقت 
�صحيفة  ن�����رشت��ه  �ل���ذي  �ل��ت��ق��ري��ر 
ح��ول  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  "�لغارديان" 
م�رش.   يف  كورونا  فريو�ض  تف�صي 
�مل�رشي  �ل��وزر�ء  جمل�ض  وو�صف 
 19 وجود  عن  حتدثت  �لتي  نباء  �لأ
ل���ف م�����ص��اب ب��ف��ريو���ض ك��ورون��ا  �أ
وقال  "�صائعات".  نه  باأ م�رش  يف 
على  ونوؤكد  �صحيح،  "غري  �ملجل�ض: 
عن  �لإعالن  يف  �لكاملة  �ل�صفافية 
كورونا،  بفريو�ض  �إ�صابة  حالت  �أي 
�ل�صحة  منظمة  مع  بالتن�صيق  وذلك 

. ملية" لعا �
�إىل  �مل�رشي  �لوزر�ء  جمل�ض  و�أ�صار 

قد  �لعاملية  �ل�صحة  منظمة  ممثل  �أن 
بها  تعاملت  �لتي  بالطريقة  �صاد  �أ
فريو�ض  �نت�صار  مكافحة  يف  م�رش 
على  �ل�صيطرة  يف  وجناحها  كورونا 
به  تتمتع  ملا  نظر�  �نت�صاره،  معدلت 
�لأنظمة  �أقوى  من  مر�قبة  نظام  من 
�ل��وزر�ء  جمل�ض  و�أك��د  �ملنطقة.  يف 
بالفريو�ض  �مل�صابني  عدد  �إجمايل  �أن 
مت   26 بينهم  من   ،126 بلغ  يف م�رش 
�لعزل.  م�صت�صفى  وغادرو�  �صفاوؤهم 
 16 ت�صجيل  �لأحد،  م�رش،  و�أعلنت 
ح��ال��ة ج��دي��دة ب��ف��ريو���ض ك��ورون��ا. 
�ل�صحة  وز�رة  با�صم  �ملتحدث  وقال 
حالت  �إن  جماهد،  خالد  و�ل�صكان، 

 126 �إىل  و�صلت  م�رش  فى  كورونا 
 16 ت�صجيل  بعد  �لأم�ض،  حتى  حالة 
و�أك��د  بالفريو�ض.  جديدة  �إ�صابة 
�ل�صفاء  حالت  �رتفاع  جماهد  خالد 
�إىل  كورونا  فريو�ض  م�صابي  من 
وعن  �مل�صت�صفى.  من  وخروجهم   26
"من  جماهد:  قال  �جلديدة،  �حلالت 
�لتي  �لإيجابية  للحالت  �ملخالطني 
م�صبًقا،  عنها  و�لإعالن  �كت�صافها  مت 
من  عائدة  م�رشية  حالة  با�صتثناء 
�صمن  �كت�صافهم  مت  حيث  �إيطاليا، 
�لتي  و�لتق�صي  �لرت�صد  �إج��ر�ء�ت 
لإر���ص��اد�ت  وفًقا  �ل���وز�رة  جتريها 
مو�صحا  �لعاملية،  �ل�صحة  منظمة 

من  �ل��ي��وم  �ملكت�صفة  �حل��الت  �أن 
ح��الت   8 و  م�رشيني   8 �صمنهم 

خمتلفة". جن�صيات  من  لأجانب 
حالت  �أي  ر�صد  "عدم  و�أكد جماهد 
�إ�صابتها  يف  م�صتبه  �أو  م�صابة 
بجميع  �مل�صتجد  كورونا  بفريو�ض 
ما  ���ص��وى  �جل��م��ه��وري��ة  حم��اف��ظ��ات 
ن��ه  �أ �إىل  م�صري�  عنه،  �لإع���الن  مت 
�صيتم  �إ�صابة  ب��اأي  �ل�صتباه  ف��ور 
�صفافية  بكل  ف��وًر�،  عنها  �لإع��الن 
�لدولية،  �ل�صحية  للو�ئح  طبًقا 
�ل�صحة  منظمة  م��ع  وبالتن�صيق 

. ملية" لعا �
ق.د

مايك  �لمريكي  �خلارجية  وزير  �بلغ 
�لعر�قي  �ل���وزر�ء  رئي�ض  بومبيو 
�مل�����ص��ت��ق��ي��ل ع����ادل ع��ب��د �مل��ه��دي، 
�جلماعات  حما�صبة  �رشورة  �لثنني، 
�مل�����ص��وؤول��ة ع��ن �ل��ه��ج��م��ات �ل��ت��ي 
موؤخر�،  �لتاجي  مع�صكر  ��صتهدفت 
مع  تت�صامح  لن  �أمريكا  �أن  م�صدد� 
تطال  �لتي  و�لتهديد�ت  �لهجمات 

تعبريه.  �لأمريكية"ح�صب  "�لأرو�ح 
ل��وز�رة  �لر�صمية  �ملتحدثة  وقالت 
م��ري��ك��ي��ة م��ورج��ان  �خل��ارج��ي��ة �لأ

�إن  �صحفي،  ت�رشيح  يف  �أورتاجو�ض 
حتدث  بومبيو  مايكل  �خلارجية  وزير 
عادل  �لعر�قي  �ل��وزر�ء  رئي�ض  �ىل 
�لهجمات  ملناق�صة  �أم�ض  �ملهدي  عبد 
�لع�صكرية  �لقاعدة  على  �لأخ���رية 
�أن  �ملتحدثة  و��صافت  �لتاجي.  يف 
على  جم��دد�ً  �أك��د  بومبيو  "�لوزير 
بالدفاع  �لعر�قية  �حلكومة  و�ج��ب 
ي�صمى"�لتحالف  م��ا  ف����ر�د  �أ ع��ن 
جهود  ي��دع��م��ون  �ل��ذي��ن  �لدويل" 
د�ع�ض،  لهزمية  �لعر�قية  �حلكومة 

يجب  نه  �أ بومبيو  �لوزير  و�أكد  كما 
هذه  عن  �مل�صوؤولة  �جلماعات  حما�صبة 

. لهجمات" �
بح�صب  بومبيو،  �ل��وزي��ر  ���ص��ار  و�أ
لن  "�أمريكا  �أن  �إىل  �مل��ت��ح��دث��ة، 
و�لتهديد�ت  �لهجمات  مع  تت�صامح 
م��ري��ك��ي��ة  �لأ �لأرو�ح  ت��ط��ال  �ل��ت��ي 
عند  �إ�صافية  �إجر�ء�ت  تتخذ  و�صوف 
�لنف�ض"ح�صب  عن  للدفاع  �ل�رشورة 

. ه تعبري
�صمايل  �ل��ت��اج��ي  مع�صكر  وط���ال 

تتو�جد  و�ل���ذي  ب��غ��د�د  �لعا�صمة 
"ق�صفا  حمتلة،  �أمريكية  قو�ت  فيه 
وذلك  �ملا�صي،  �ل�صبت  يوم  عنيفا"، 
م�صابه  ق�صف  من  ي��ام  �أ ثالثة  بعد 
جنود  و�إ���ص��اب��ة  مقتل  ع��ن  ����ص��ف��ر 
قام  فيما  وب��ري��ط��ان��ي��ني،  �أم��ريك��ي��ني 
�رشبات  بتنفيذ  �لمريكي  �لطري�ن 
وع�صكرية  مدنية  مو�قع  على  جوية 
قيد  كربالء-  مطار  �أي�صا  و��صتهدف 

ن�صاء-. �لإ
ق.د

�ل�صعودي  �ل�صحة  وزي��ر  ق��ال 
ياأمل  نه  �إ �لثنني،  �لربيعة  توفيق 
بيوتهم  يف  �ملو�طنون  يبقى  �أن 
ل��ل�����رشورة  �إل  �خل���روج  وع���دم 
فريو�ض  تف�صي  ب�صبب  �لق�صوى 

. كورونا
موؤمتر  خ��الل  �لربيعة  و�أ���ص��اف 
يف  �لعمل  تعليق  �أن  �صحفي، 

�لدر��صة،  قيد  �خلا�ض  �لقطاع 
�لإ�صابات  ع��دد  تز�يد  متوقعا 

�ملقبلة. �لفرتة  خالل  بكورونا 
�ل�صعودية  �ل�صلطات  �أن  و�أك��د 
�لإج��ر�ء�ت  تطبيق  يف  م�صتمرة 
مطالبا  كورونا،  �صد  �لحرت�زية 
يف  و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني  جميع 
وعدم  منازلهم  يف  بالبقاء  �لبالد 

لل�رشورة. �إل  �خلروج 
�إىل  �لربيعة  لفت  �أخرى،  جهة  من 
�أ�صيبت  جديدة  حالت   3 تعايف 
عدد  لريتفع  ك��ورون��ا،  بفريو�ض 
م�صري�  �أ�صخا�ض،   6 �إىل  �ملتعافني 
حكومية  جهة   18 هناك  �أن  �إىل 
ب�صكل  �لأو�صاع  تطور�ت  تقيم 
بال�صفافية  �للتز�م  موؤكد�  يومي، 

�لوباء. تطور�ت  حول 
�ل�صعودية  �ل�صحة  وز�رة  وكانت 
ت�صجيل  عن  �لأحد،  م�صاء  �أعلنت 
بفريو�ض  ج��دي��دة  �إ���ص��اب��ة   15
ك����ورون����ا، ح��ي��ث ب��ل��غ �ل��ع��دد 
�لبالد  يف  لالإ�صابات  �لإجمايل 

.118
ق.د

الأردن.. ال�سلطات حتجر
 على القادمني اإىل مطارها الدويل

�سوريا تغلق معربي ن�سيب 
والبوكمال اأمام حركة الإفراد فقط

اإ�سابة رئي�ض اإقليم كتالونيا وعمدة 
مدريد بكورونا

عمدة مو�سكو يعلن اإغالق املدار�ض 
واجلامعات يف املدينة

م�سر ترد ر�سميا على تقرير "الـ19 األف م�ساب بكورونا"

بعد ق�سف التاجي.. ماذا طلب بومبيو من عبد املهدي؟!

ال�سعودية تدعو مواطنيها لاللتزام باحلجر املنزيل
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القراءة كنز مكتنز ل ي�ستوعبه اإل من اأدمن 
على تفح�ض الأوراق وتقليب ال�سفحات

بقلم / اأ . خل�سر . بن 
�سف يو

---------------- 
عن  التحرير:حدثينا 

املوؤثرات  بداياتك وما هي 
جتربتك  تكوين  يف 

؟ الإبداعية 
�لأوىل  ب��د�ي��ات��ي  �حلقيقة.  يف 
ب�صيطة  حم���اولت  م��ع  ك��ان��ت 
�لتعليم  مرحلة  يف  �أكتبها  كنت 
حتى  و����ص��ت��م��رت  �مل��ت��و���ص��ط 
ثم   �ل��ث��ان��وي.  �لتعليم   مرحلة 
�أكت�صف  ب��د�أت  ف�صيئا  �صيئا 
يوم  ك��ل  ف��اأك��رث.  �أك��رث  نف�صي 
�أن  �إىل  و�أك����رث  �أك���رث  �أك��ت��ب 
 .. بالكتابة  مولعة  �أ�صبحت 
�لعديد  �أطالع  �رشت  ثمة  ومن 
وبكل  بدقة  �أكتب  و  �لكتب  من 
تكوين  ثر�ت  موؤ عن  ..�أما  طالقة 
فمحيطي  ب��د�ع��ي��ة   �لإ جتربتي 
�أدب  �أدر����ض  ك��وين  �ل��در����ص��ي 
نا  فاأ �أكرث  نف�صي  يف  ثر  �أ عربي  
�إر�دت���ي   مبح�ض  �خ��رتت��ه  �ل��ذي 
�أ�صعر  ول  �لأدب  �أع�صق  نني  لأ

منه بامللل 
ينطلق  اأين  التحرير:من 
ت�ستوحي  اأين  و من  قلمك 

؟ ولغتك  ن�سو�سك  
�أحا�صي�صي  من  ينطلق  قلمي 
�لدفينة  �جليا�صة  وم�صاعري 
كبرية  برغبة  فاأ�صعر  بعمقي.. 
قريحتي  ف��ح��وى  ف�����ر�غ  �إ يف 
فجمل  كلمات  يف  و�أترجمها 
عن  م���ا  �أ  ، فكتب  فن�صو�ض 
ت��ارة  �أ�صتوحيها  ن�صو�صي  
من  وت���ارة  �خل��ي��ال  �صنع  م��ن 
ت��ارة  ول��غ��ت��ي  و�ق��ع��ي  �صميم 
وتارة  وو�صوح  ب�صال�صة  �أكتب 
�لغمو�ض    من  بنوع  �أكتب  �أخرى 
هذ�  و�أحبذ  �لفل�صفة  من  و�صيئا 

نف�صي يف  حلاجة  �لأمر 
الق�سية  هي  التحرير:ما 

توؤرقك  التي  املركزية 
ن�سو�سك  حولها  وتدور 

؟ النرثية 
�ل��ق�����ص��ي��ة �مل���رك���زي���ة ب���دون 
لن�صو�صي  وباخت�صار  �إطالة 
بالغربة  �صعوري  هي  �لنرثية 

و�لغرت�ب
لك  التحرير:�سدرت 

بـ عنوان   ن�سو�ض   جمموعة 
" " حدثينا  غريْب  " اأدراججُ 

اأكرث عن هذا املنجز ، 
لهذا  اختيارك  �سبب  ما 
؟  العنوان لإ�سدارك 

غريْب"  �أدر�ُج   " كتابي  عنو�ن 
ن�صو�ض  جمموعة   عن  عبارة 
ق�صيدة   كل  �لنرث   ق�صيدة  من 
مت�صبعة  عنو�ن.  حتت  تندرج 
حزن  �ملختلفة...�أمل  بالعو�طف 
غ��رب��ة...�إىل  �صوق  �أم��ل  فرحة 
ل  �ل��ذي  ن��وث��ة  �لأ ح�ض  ج��ان��ب 
كتبت..  ما  �أي  يف  توهجه  يغيب 
�إىل  م��وج��ه��ة  ه��ذه  ن�صو�صي 
�لغريب  ���ص��و�ء  غ��ري��ب*  ك��ل* 
 ، حوله  عن  ،غريب  وطنه  عن 
غريب  حتى  �أو  نف�صه  عن  غريب 
كل  و�إىل   ، ذ�تي  بحد  نا  �أ علّي 
�إىل  حتى  �أو  غرباء  عرفتهم  من 
�ل�صيء  بع�ض  �لغريبة  نف�صي 
من  يعانون  من  كل  و�إىل   ، هه 

و�لغربة  .. �لغرت�ب 
�لعديد  �ل�صاأن  ه��ذ�  يف  كتبت 
متميز،  يقاع  باإ �لن�صو�ض   من 
وتطرقت  كتبت   ، منّظم  .من�صق 
من  وق�����ص��اي��ا  م��و����ص��ي��ع  �إىل 
�لغريب  على  تخفف  �أن  نها  �صاأ
�أن  وع�صاها  لعّلها  ..�أو  غربته 
غر�بته  من  �لبع�ض  عليه  تزيل 
حتى  �أو  �أدر�ج���ه  يعود  ن��ه  وك��اأ
غريب  عني  من  كل  ت�صف   نها  �أ

غريب  بنف�صه  ي�صعر  من  وكل 
لهذ�  �ختياري  �صبب  ع��ن  م��ا  �أ
غريب   فم�صطلح"   �ل��ع��ن��و�ن 
و  بالغربة  ث��رت  ت��اأ ن��ن��ي  لأ   "
�لغرت�ب وهما من  �لفن �لأدبي 
عن  �أع��رب  �أن  ف��وددت  �حلديث   
�لتي  �لطريقة  بهذه  مكنوناتي 
�لعودة  م��ن   و�أدر�ج  �أحببتها 
ل��زو�ل  ��صتعملتها  و�ل��رج��وع 

بة   لغر �
تتقيدين  التحرير:هل 

كتاباتك؟ يف  مبنهجيه 
نف�صي  قيد  �أ �أن  �أحب  ل  ب�رش�حة 
�ملناهج  تعدد  رغم  معني  مبنهج 
بكل  �أكتب  �أن  �أح��ب   ، دب��ي��ة  �لأ
�أرغب  قيد وكما  �أي  حرية ودون 
�أن  �أود  ما  للغريب  �أو�صل   لكي 

نا �أ �أريد  كما  �أو�صله 
�لكتابة  جعل  �لذي  �لتحرير:ما 
هو�ية  جمرد  من  تتحول  لديك 
ملجال  وبد�ية  من�صور  كتاب  �إىل 

جديد؟ �حرت�يف 
كتاباتي  ج��ع��ل  �ل���ذي  م����ر  �لأ

تتحول  �أول��ه��ا  يف  �لب�صيطة 
�ل�صعر  من  ر�قية  كتابات  �إىل 
لتكون  ّوج  �لأ وحتتل  �ملعا�رش  
�أذن  ل��ك��ت��اب  ع��ن��و�ن  وحت��م��ل  
للعلن  وخ��رج  �مل��ي��الد   فجر  له 
هو  �صيق  درب  نحو  وب��د�ي��ة 
باملبدعني   �ل�صديد  �هتمامي 
�أ�صري  �أن  يف  �مللحة  ورغبتي 
ح�ّصا�صة  و�صاعرة  عظيمة  كاتبة 
وما  عيناها  تر�ه  ما  ب�صدق  تنقل 

�ل�صغري �دها  فوؤ به   ي�صعر 
ب�سكل  التحرير:الكتاب 

اأتتك فكرته  عام .. كيف 
؟

فدوما  حدود  لكتاباتي  لي�ض  نا  �أ
منذ  جمة  كتابات  �أملك   ، �أكتب 
حلد  و�أكتب  �أكتب  نا  و�أ طفولتي 
�أن  ق��ررت  �ل�صنة  وه��ذه  �لآن 

�لعلن �أمام  �صميمي  من  �أخرج 
كتابي  م��ع  �ل��ب��د�ي��ة  وك��ان��ت 
يل  مولود  ك��اأول  غريب  �أدر�ج 
كتابته  يف  طويال  �أ�صتغرق  مل 
منذ  ذل��ك  على  متعودة  نني  لأ
موؤخر�  و�نهيته   ، خلت  �أزمنة 

  . فقط
لك  �سمم  التحرير:من 
الكتاب.. وهل  غالف 

الت�سميم  فكرة  يف  �ساركت 
بـ  امل�سمم اخلا�ض  مع 

الغالف ؟
حبيب  كتابي  غ��الف   م�صمم 
تو��صلت  ن��ا  �أ .نعم   ، حموتي 
و�خرتت  �أفكاري  و�أعطيته  معه 
�إر�دت��ي  مبح�ض  �لأ�صود  �للون 
غربة  ذ�ته  بحد  �لكتاب  ليزيد 
وفحوى  �لعنو�ن  مع  ويتنا�صب 

ب  لكتا �
تعتقدين  التحرير:هل 

ميكن  الكاتب  �سخ�سية  اأن 
فيما  يكت�سفها  اأن  للقارئ 

؟ الكتابة  �سطور  بني 
حمب  �أنه  مبا  حتما  فالقارئ  �أكيد 
خبايا  �صيكت�صف  �أكيد  للقر�ءة 
و  �صخ�صيته  وي��ق��ر�أ  �لكاتب 
�أ�صطر   خالل  من  بخو�جله  ي�صعر 

ب لكتا �

ن�سر  مت  التحرير:كيف 
التحديات  وماهي  الكتاب، 
اإىل  للو�سول  واجهتها  التي 

؟ النا�سر 
كبري  جهد  بعد  �لكتاب  ن�رش  مت 
عار�ض  �ل��ب��دء  يف   ، وحت��دي��ات 
برغبتي  لكني   ، �لفكرة  �أهلي 
بدع  �صاأ نني  �أ لهم  برهنت  �ملّلحة 
فال  ���ص��اأن  يل  �صي�صبح  ن���ه  و�أ
و�أنت  �حللم  حتقيق  �أمام  عرث�ت 
جديد�  عاملا  �صتدخل  �أنك  تعلم 
وينغ�ض  يوؤرقك  ما  كل  ين�صيك 

حياتك عليك 
ل  �ل�صعوبات  بع�ض  جانب  �إىل 
�لله  �حلمد  لكن  بذكرها   �أجدر 
حلم  جمرد  يكن  ومل  �حللم  حتقق 
غزيرة  كثرية  لأحالم  بد�ية  بل 
يف  يوفقني  �لله  �صاء  �إن  وفرية 

به �أحلم  ما  كل 
�سياق  يف  التحرير:نعود 

الكتاب مره اأخرى" اأدراج 
اأم  "هل اأجهدك  غريب 
قبل  اأفكاره  مرتبة  كنت 
اأن ت�سرعي يف البدء يف 

؟ ت�سطريه 
نني  لأ �لبتة  يجهدين  مل   ، ل 
من  و�صطرتها  �أفكاري  رتبت 
كثرية  كتب  ورتبت  بل    ، قبل 
�لكتاب  ه��ذ�  ف��ك��ار  �أ و�خ���رتت 

يل  كبد�ية  ن�رشته  �لذي 
ن�سيحتك  التحرير:ماهي 

تنمية  يريدون  للذين 
؟ لديهم  الكتابة  موهبة 

ل  �أن  �لفئة،  لهذه   ن�صيحتي 
بالعك�ض  بالكتابة،  ي�صتهينو� 
لتكت�صف  ج��م��ي��ل��ة  ف��ر���ص��ة 
من  لبد  �لنف�ض  ومز�يا  خبايا 
�إىل  يكتبون  ما  بكل  �لحتفاظ 
كل  ي��ك��ون  �لفر�صة  حت��ني  �أن 

وم�صطر مرتبا  �صيئ 
كلمة  التحرير:ختاما 

ف�سلك  من  للقراء 
وللجريدة 

�أوجه  �أن  �أود    ، �لأخرية  كلمتي 
وخا�صة  للقّر�ء  عطرة  كلمة 
�أحدهم ، �أود �أن �أقول �أن   �لقر�ءة 
من  �إل  ي�صتوعبه  ل  مكتنز  كنز 
�لأور�ق  تفح�ض  على  دم���ن  �أ
و�أدع��و   ، �ل�صفحات  وتقليب 
�أحدهم"  بقويل"  خ�ص�صت  من 
�أكتبه  ما  فكل  كتابي  ل��ق��ر�ءة 

فاعل  فعل  بتاأثري  كان 
هذه  على  جريدتكم  �أ�صكر  كما 
�صنح  من  وكل  �لر�ئعة  �لفر�صة 
�صكر�  �لعطرة  �للتفاتة  هذه  يل 

يال   جز

اأدبية  درا�سات  ثالثة  �سنة  طالبة  �سكيكدة..  ولية  1999_باحلرو�ض  اأفريل   29 مواليد  من  خفيف  �سيماء  الكاتبة 
الولية بجامعة 

ل"التحرير": حوار  يف  خفيف  �سيماء  الكاتبة 

�أج���ل���ت جم���م���وع �ل��ن�����ص��اط��ات 
لغتيال  �ل58  للذكرى  �ملخلدة 
�لتي  ف��رع��ون  م��ول��ود  �ل��ك��ات��ب 
ر�أ�صه  م�صقط  يف  مقررة  كانت 
تيزي  )جنوب  هيبل  تيزي  بقرية 
كاإجر�ء  �ملقبل  �فريل   16 ل  وزو(، 
فريو�ض  ع��دوى  لنت�صار  وقائي 
علم  ح�صبما   ،)19 كورونا)كوفيد 

��صمه. حتمل  �لتي  �جلمعية  من 
رئي�ض  م��ق��ر�ن  ن�صاح  و�أو���ص��ح 
"�كتفينا  فرعون  مولود  جمعية 
هذ�  لتذكر  حمدود  باحتفال  �ليوم 
وب��اء  ب�صبب  ذل��ك  و  فقط  �ل��ي��وم 
جمموع  تاأجيل  قررنا  و  كورونا 
�لذي  �ملقبل  �بريل  ل16  �لن�صاطات 

�لعلم". بيوم  �لحتفال  ي�صادف 
ي�صمل  �لحتفالت  برنامج  وكان 
ن�����ص��اط��ات  و  م�����ص��اب��ق��ات  ع���دة 
خمتلف  من  �لتالميذ  بني  ترفيهية 
و  �لب��ت��د�ئ��ي  �ملدر�صية  �لأط���و�ر 
مع  بالتن�صيق  �لثانوي  و  �ملتو�صط 

للرتبية. �ملحلية  �ملديرية 
ل��ل��ت��ذك��ري، ول��د �ل��ك��ات��ب م��ول��ود 
 1913 م���ار����ض   8 يف  ف���رع���ون 
�لعا�صمة  �جل��ز�ئ��ر  يف  �غتيل  و 
طرف  م��ن   1962 م��ار���ض   15 يف 
�لتي  �ل�رشية  �مل�صلحة  �ملنظمة 

�جلز�ئر،  ��صتقالل  تعار�ض  كانت 
وقف  �إع��الن  من  ي��ام  �أ قبل  ذلك  و 
قتة  �ملوؤ �حلكومة  بني  �لنار  �إطالق 
حكومة  و  �جلز�ئرية  للجمهورية 

�لفرن�صي. �لحتالل 
باملدر�صة  لدر��صته  متامه  �إ وعقب 
م�صو�ره  ب��د�أ  ببوزريعة،  �لعادية 
 1935 �ملهني كمعلم يف قريته �صنة 
�صنة  �لعا�صمة  باجلز�ئر  باملدنية  ثم 
�صنة  يف  و  مدر�صة.  كمدير   1957
رو�ي��ت��ه  كتابة  يف  ���رشع   1939
فازت  �لتي  �لفقري"  "�بن  �لأوىل 
و  �جلز�ئر  ملدينة  �لكربى  باجلائزة 

.1950 �صنة  ن�رشت 
ف��رع��ون  م��ول��ود  ب��ع��ده��ا  ك��ت��ب  و 
من  �لناجحة  �لأع��م��ال  م��ن  ع��دد 
 ،1953 �لدم"  و  "�لأر�ض  بينها 
 ،1954 يف  �لقبائل"  منطقة  يام  "�أ
 ،  1957 يف  �لوعرة"  "�لدروب 
"�أ�صعار  ل  ترجمة  �إىل  بالإ�صافة 
بعد  �أع��م��ال  ثالثة  و  حمند"  �صي 
�لذي  لأ�صدقائه"  "ر�صائل  وفاته 
�مليالد"  "عيد  و   1969 يف  ن�رش 
يف  �لورود"  "حي  و   1972 �صنة 

.2007
ق/ث

و�خلطاط  �لت�صكيلي  �لفنان  تويف 
مب�صت�صفى  علو  بن  �أحمد  و�مل�صور، 
بعد  لتيارت  د�مرجي"  "يو�صف 
ببلدية  م���رور   حل��ادث  تعر�صه 
ح�صبما  �لولية،  بذ�ت  ليلي  و�دي 
�ملوؤ�ص�صة  نف�ض  م�صالح  به  فادت  �أ

. ئية �صت�صفا ل �
�لفقيد  �أن  �مل�صدر  ذ�ت  �أو�صح  و 
لفظ  ل��ي��ل��ي  و�دي  ب��ل��دي��ة  �ب���ن 
و�صوله  بعد  �لأخ���رية  ن��ف��ا���ص��ه  �أ
�أح��د  ك��ان  حيث  �مل�صت�صفى  �إىل 
ح���ادث  يف  �ل��ث��الث��ة  �مل�����ص��اب��ني 
�صيارة  و  �صاحنة  بني  ��صطد�م 
بقرية  تقلهم  كانت  �لتي  �لأج��رة 
م�صالح  ب����رزت  �أ �ل��ط��ري�����ض.و 
�أن  ل��ل��ولي��ة  �ل��رتب��ي��ة  م��دي��ري��ة 
�أحمد  �لت�صكيلي  �لفنان  �صتاذ  �لأ
تكوين  يف  �صنة   30 ق�صى  علو  بن 
�لرتبوية  �ملوؤ�ص�صات  عرب  �لتالميذ 
�لوطني  باملعهد  ���ص��ات��ذة  �لأ و 
"�بن  �لرتبية  �إط���ار�ت  لتكوين 
فنانا  ك��ان  حيث  بتيارت  ر�صد" 

يف  ومتمكنا  متميز�  ت�صكيليا 
م�صور�  و  �لعربي  �خلط  و  �لر�صم 
و�أ�صدقاء  زم��الء  ف��اد  �أ حمرتفا.و 
يف  نبغ  علو  بن  �أحمد  �أن  �لفقيد 
�لو�قعي  �لت�صكيلي  �لفن  جمال 
ت�صور  ل��وح��ات  جمموعة  وت��رك 
ب��ورت��ري��ه��ات  و  �مل��ع��ا���ض  و�ق��ع��ه 
خا�صة  ���ص��خ��ا���ض  �لأ م��ن  ع���دد 
كانت  �لتي  �له�صة  �لفئات  م��ن 
�لفنانني  من  كان  نه  �أ كما  تلهمه 
خمتلف  على  �ملطلعني  و  �ملثقفني 
و  �لثقافات  و  �لآد�ب  و  �لفنون 
يربز  كان  �لتي  بالطبيعة  مولعا 
زينت  لوحات  خالل  من  تفا�صيلها 

�ملعار�ض. و  �ملحالت  و  �لبيوت 
�لفنان  �أن  �مل�صدر  ذ�ت  �أ�صاف  و 
�لولية  م�صاجد  عرب  مل�صته  و�صع 
ر�ئعة  فنية  ل��وح��ات  خ��الل  م��ن 
�صارك  كما  �لعربي.  �خل��ط  لفن 
�لفنية  �ملعار�ض  من  �لعديد  يف 

خارجها. و  بالولية 
ق/ث

تاأجيل الن�ساطات املخلدة لذكرى اغتيال 
مولود فرعون اإىل 16 اأفريل املقبل

الفنان الت�سكيلي واخلطاط وامل�سور اأحمد 
بن علو يف ذمة اهلل
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�سيد عبد العال �سيد    
حما�سر مركزى ق�سر ثقافة ملوى ،م�سر

ويغرق  �لقرية  �صو�رع  �لليُل  يلف  �آم��ال 
�لع�صق  عتبة  على  و�أنا  بال�صكينة  �لبيوت 
يف  �ملعلقة  �ل�صورة  �إىل  �أناجيها..�أنظر 
غطت  �لتي  �لأتربة  بقايا  �أم�صح  غرفتي 
مالمح وجهها..كي تنك�صف يّل �بت�صامتها 
عينيها..  من  ت�صع  �لتي  �لكحلة  ور�صمه 
تذكرُت �أن �لوردة �ملهد�ه �لتي �حتفظُت بها 
يف كتابي �لأخري و�صاًل بينا.. بينما تنفلْت 
عرقًا.. وجهي  تبلل  كلمة  حنجرتي  من 
�أُحبك..متلملت �ل�صورة كاأنها تظهر خطوطًا 
منحنية.. حدقُت يف وجهها ثم �صقطت من 

بني يدي على �لأر�ض …

عتبة  الع�سق

بقلم �سهام بن ملدق
-----------------------

�أنها  �إل  �أخ��رى  مرة  �ل�صعر  كتابة  فاأعادت 
كانت كاملرة �لأوىل كانت تريد تغري �أ�صلوبها 

وتنظيم �أبياتها 
�ملوت  تكرر  وهي  ��صتيقظت  يوم  وذ�ت 
�صتكتب  �أنها  �صعور  فانتابها  �ملوت  �ملوت 
وتو�صل  معربة  جديدة  نظم  فيها  ق�صيدة 
�ملعنى �حلقيقي ملا تعي�صه م�رش نظمت لأول 
ثم  �إح�صان  �أختها  � ول  قر�أته  �صعر� حر�  مرة 
تكر�ر  يعجبه  مل  و�لدها  قر�ه  وملا  و�لدتها 
�لكلمات فقال لها �نه لي�ض ب�صعر و�أنها لن 
منه  تيقنت  ما  على  �إ�رش�رها  �إن  �ل  تنجح 
يف  م�رش�ه  ياأخذ  �صعر  �ول  �صعرها   جعل 
و  بناء  ب�صكل  و�نتقد  �لأدبي  �لإبد�ع  جمال 
بالتايل �أ�صبح �ل�صعر  له �صدى خمتلف عن 

�صابقه
ق�صيدتها  ب��د�أت  �نها  نرى  نازك  �صعر  يف 
ب�صكن �لليل  و هذ� تبيانا  للخوف من �لغد 
كل  يكون  حني  �لأ�صو�ت  ت�صمع  ل  حني 
يان  ليال  حل  قد  �ملوت  وكاأنه  �صامتا  �صيئ 
فيه �ملتاأمل كتاأملها عربت بطريقة فيها بالغة 

حني قالت 
حزن يتدفق يلتهب يتبعرث فيه �صدى �لآهات
تريد  وكانها  يتدفق  بالدم  �حل��زن  �صبهت   
�لقول �ن �حلزين يعي�ض كالقلب �لذي مركزه 

�حلزن و�لذي يحرتق ويت�صتت ل�صماعه �هات 
تعي�ض  كانت  نازك  �ملهم  �صدة  من  �لتع�صاء 

هذ� �ل�صعور وكانها م�صابة مثلهم
برعت يف ��صتخد�مها للمت�صاد�ت حني قالت 

�صَكن �لليُل
اْت َدى �لأنَّ �أ�صِغ �إىل َوْقع �صَ

على  �ل�صمِت،  حت��َت  �لظلمِة،  ُعْمق  يف 
�لأمو�ْت

�رَشَخاٌت تعلو، ت�صطرب
جند يف �صكون �لليل �لظلمة 

�لتي ت�صبهها بعمق كالكهف  
و�ل�رشخات  �لأن��ات  فيه  ت�صمع  �صدى  له 

�أقوى
�ملوتى  على  �ل�صمت  بني  �ل�صاعرة  جمعت 
�أن  تريد  كاأنها  و�ح��دة  بجملة  و�ل�صدى 
نتعمق يف ما ت�صعر به وهي بعيدة عن موقع 

�أن جتعل لقلمها �صوتا  �ملر�ض �صامتة تريد 
يتاأمل ويحكي وجعه  �أعماقها  من  له �صدى 

على �ملوتى 
يف هذه �لأبيات :

َطَلع �لفجُر
�أ�صِغ �إىل َوْقع ُخَطى �ملا�صنْي

ْخ، �نُظْر ركَب �لباكني يف �صمِت �لفْجر، �أ�صِ
ع�رشُة �أمو�ٍت، ع�رشونا
ْخ للباكينا �ِض �أ�صِ ل حُتْ

ْفل �مل�صكني ��صمْع �صوَت �لطِّ
�تبعت  حني  �ملالئكة  نازك  �ل�صاعرة  �أبدعت 
تن�صب  �لذي  �لفجر  بطلوع  �لليل  �صكون 
كل  يعني  ب�صدة  يتاأمل  �جلميع  �حلياة   فيه 
�لأحياء �لذين مل تتخطفهم �ملوت من �أطفال 
و�صباب و�صيوخ وكبار �ل�صن ت�صمع خلطاهم 
�صوتا لثقلها كثقل ج�صد �مليت. �أبدعت وهي 

تظهر �صورة �لأحياء و كاأن موعدهم للحاق 
تعبريهاعندما  يف  وذلك  �صيحني  بال�صابقني 
يبكي �جلميع �ملوتى �لذين تعددو� يف �صمت 
تغلب  �صدة  من  �لبكاء  على  قدرتهم  لعدم 

�ملر�ض عليهم.
نازك يف هذ� �لبيت من ق�صيدتها :

ت�صكو �لب�رشية ت�صكو من يرتكب �ملوت 
تتكلم عن  �أنها  ن�صتخل�ض من كلماتها هذه 
عن  �لتعبري  تريد  وكانها  باملر�ض  �مل��وت 
�لأبرياء  قتل  عن  �لناجت  كاملوت  �آخر  مفهوم 
بالعر�ق   �آن��ذ�ك  كانت  �لتي  مظاهر�ت  يف 
�ملوت  يرتكب  من  عبارة  من  ن�صتقر�  بلدها 
�لقتل  بارتكابهم  �حلكام   �تهام  تريد  �أنها 
ون�صتوعب  � ذكاءها حني  �صبهت �ملوت يف 

�لعر�ق باملوت بالكولري�  
�لكولري� �لتي ق�صت على �لأخ�رش و�لياب�ض 
�صمت  يف  �جلميع  على  ق�صت  �لب�رش  من 

حيث تخمد  �أ�صو�ت �لأرو�ح باملقابر
بكلمات  و�ملوت  بال�صمت  عربت  �ل�صاعرة 
متكررة من بد�ية �لق�صيدة �ىل نهايتها وهذ� 
مقاومة  توجد  ل  �نه  للقارئ  تو�صل  حتى 

�صد هذ� �ملر�ض .
من  ومتكنت  بجد�رة  جناحها  �ثبتت  �ل�صاعرة 
�لظفر بلقب �أول �صاعرة  تكتب �ل�صعر �حلر 
وكانت  �ل�صجي  �لإح�صا�ض  معاين  بكامل 
بكلمات  �ل�صطور  بني  ما  يقر�  مبا  مبدعة 

ب�صيطة وعميقة ..

حتليل ق�سيدة الكولريا لل�ساعرة نازك املالئكة اإلــى جميــع الأقــــالم

الأدبية  م�ساهماتكم  لكل   

لكم  تخلق  التحرير  جريدة 

ل�ستقبال    ، اأرحب  ف�ساءا 

وم�ساهماتكم  موا�سيعكم  

...را�سلونا  عن طريق 

للجريدة     اللكرتوين  الربيد 

journalaltahrir@gmail.

com

اإلياذة بال حرب

�أعينيني على حمل هذ� �لهم
قفي معي كتفا لكتف

حتى ل �أنتك�ض �أو �أ�صعر بالندم
فبالأم�ض �لقريب كنِت مظلتي 

�ل�صم�صية
وحا�صتي �ل�صاد�صة....و�لآن �رشتي 

�لأمل ؟�
بالأم�ض كنِت مفتاحا ذهبيا

جلميع خز�ئني
و�لآن �رشتي قفال مغلقا
يبد�أوِك رقم وينتهيك رقم

بالأم�ض كنِت بذرة حقل يافعة
و�ليوم تعاقبت عليِك �لف�صول

غيوما وِحمم
هانت �ل�صتيمة فينا...�صحبنا مل تعد 

ممطرة
ومل يعد ينجينا �أي ق�صم ؟�

فاأين عهد �أم كلثوم وهدوء �جلاز
يوم كتبا عنا �أجمل �أق�صو�صة دون قلم

ِتيْز...        ْ                                    اْك�ْسربرِّ
ت ُعيوُن تلَك �جُلمُجَمِة �لكِري�ْصتاليِة �ْبي�صَّ

ارُة �لأتَلنِتي�ض تَدفَق �لَعقيُق حنَي هَوت َح�صَ
 يِف �أدَر�ِج �ملمّر�ِت �ملُدلهمِة

ة بياِت �لُرخاِميَّ  حّتى قدم �مل�رْشِ
****  ****  ****  ****  ****

ِة  بُغنَّ �ل�ُصقوط  تتُلو  و�لَدهاِليِز  �لِقباُب 
�ملُتهالِك...

وطننُي �لُذباب �َصفٌر لالأبِد
ه �لّتعُب.. ة ِبظالِم �لعُيون َيُحدُّ  �لأبُد كوَّ

بَخد�ُض وجه  يهَد�أ  ُم�صاِك�ٌض ل  ِطفٌل  عُب  �لتَّ
يِح �لرِّ

�لّريُح ل جتِري هَنا �لّريُح
ِل�صْبِك  �ُصيوفنا   من  ق�ْصعة  لت�رْشَق  حَتُبو 

�لِقالَدة ...
****  ****  ****  ****  ****

ِمن  جُر  ت�صْ دِر  �ل�صَّ عاِرية  متوُت  ل  �مللوُك 
�لِغياِب

ايا حتَت �مِل�صندِة...  ل تُد�ضُّ �لو�صَ
�ملُلوُك ل تقَر�أ �ملكُتوب يف كفها

ل يِف َعظمِة �لَكتِف
 بل يِف ُعيون ُهدهدة تْنقاُد ِللرُكوِع ...

هم يْرحُلوَن َعَلى َم�ص�ٍض
�صاِت ى عَلى �ملُقدَّ ول ي�صُعوَن �لُب�رْشَ
عوَن �لَفر�َغ بالذهِب ...  ُهم فَقْط ُيروِّ
ُحوَن مِبُناُهم َخلَف َما ل ُيَرى... ويطوِّ

حيِل ...  ُهنيهاٍت قبَل �لرَّ
****  ****  ****  ****  ****

احِبي َخريًفا ...َكابو�ًصا .. ُكن يا �صَ
ى �حلْزن بالْلو�ِن،... .ُكْن �أق�صَ

�رَش�ًبا ل ُيوقفُه �إلَّ �ملاُء وينهيِه �للَّمعاُن..
ِظلَّ موجٍة ل تعرتُف بالُعمِق .

�أفقا قامتًا ُيغِري بالأُفوِل...
 كْن َما �ِصئَت وَما ل َت�َصاُء

ُكن �ُصوبْرَمانا �أقَوى ِمن �لقَدِر
 فامللوُك تنهاُر �أمام قدِم �ملوِت تْركُع

 تتعرُث بنَي  �أنانية �لأَنا وَبنَي �ُصخِط �لنِفعاِل 
....

َفو�ِت  قبَل  َحامًيا  ًد�  م��رْبَ َزمانَك  يِف  كْن   
�لأَو�ِن

ُكن ِحْرباًء� يِف �جَلبِل ُكن ِم�ْصماًر� ِهندًيا يْنفُد 
�ل�ْصمنَت و�حَلجر

 كن َلولًبا وُدْر يِف �لجتاِه �لخر...
وَل  �إليَك  �لأ�صياَء  جَتِدُب  مْغناِطي�صًيا  كن 

تْنَجِدْب �أنَت لَها
كن يا �صاحبي .. ماًء�... ..ناًر�... ذماًر� ..

كْن َما �ِصئَت وَما ل َت�َصاُء
****  ****  ****  ****  ****

�خَلريُف َجاُثوُم �ملُلوِك ُيخلي �أع�صا�َصهم
ماِء ُيلِقي �َصتاِئَرُهم يِف �أْحو��ِض �لدِّ

ِغ �لِعر�ِض ويْجعُل �لباَحة َرماًد� لتمرُّ
ن�صِب  �لأَمِد  وُطوِل  تْقت�صُم  وْرطة  �خَلريُف 

�لهذياِن
�خَلريُف ِمْعوٌل ينقُر �َصجَرة �لِدفَلى

�خُلْرِفي�ض) �صوكة  ب�َصوَكة  ُمغَرًما   ويْنبطُح  
�جلبل(

�ملَ��ْوَج  يْر�ِصُق  َعاِريًا  َزَمنُه  ُينِهي  �خَلِريُف 
باحِلجاَرة......

وُيعانُق َلقاِلَق �مْلِدينِة يِف َخَر�ِبها....
ماِء   ُم  يِف �ل�صَّ َفيَتغيَّ

****  ****  ****  ****  ****
�ملَو�ويُل ل ُت�صعُل َقندياًل يِف َطريقك للقرِب 

اًر�  للُمعِجز�ِت . بَّ ول ُتنبُت وَر�ءَك �صُ
غِريِد....؟ وُمنُذ مَتى ُهم ُي�صبُهونَنا يِف �لتَّ
 ومنُذ متَّى ونْحُن �لُكحَل يِف ُعيوِنهم ؟
و�ُت �خَلر�صاُء �جَلماِجُم ل ُت�صلبها �لأ�صْ

عاِة  ول تْرع�ُصها �َصتاِئم �لرُّ
�ملَو�ويُل ل مُتتُح �لأغنيات من ُتر�ِب �لأ�صِل

 �ملَو�ويُل فّرة يِف �َصماٍء غرَي �ل�ّصماِء
فاملُلوُك  �صاحبي   قْلبَك  عَلى  َفُيمناَك   

مُت َطِوياًل ت�صْ
****  ****  ****  ****  ****

ت ُعيوُن تلَك �جُلمُجَمِة �لكري�صتالية �ْبي�صَّ
ارُة �لأتَلنِتي�ض �إنها حنَي هَوت َح�صَ

�لأمرية هايدَجْرماْر  ت�ُصُكّ يِف  جُموهَر�تها...
تغاُر من كالبها ... ِمن ُدمى َباْرِبي بُقْرِبها

ت�ْصتِهي متَا�ِصي �لَغْيَد�ِء قبَل �لَكَرى
 يِف �ملُنتزَهاِت �خل�صو�صية...

جتفُل مْن �ْك�ِصي�ْصو�َر�ِتَها �جَلاِمدةِ 

يف �أْرْمَو�َر�ْت �خَل�صِب
و�ِت... َتنَزعُج ِمن �لأ�ْصماِء ..مَن �لأ�صْ

فتنفُث ُتر�َب �لأر�ِض تنَخدُع بالظالِل.... 
�ِب ... و�ِهمة و�ِهنة... َ بال�رشَّ

****  ****  ****  ****  ****
فة  �للَّعنُة قاِدمة مْن تر�ِب �لأْر�صِ

�جلبِل  �َصا�ِصيِة  من  �ملُ��ج��اوَرة  �ملَقابِر  ِمن   
ب... �ملرُتَّ

من �أْحذيِة �لع�َصاكِر �لفلزّيِة  
عاليِك �خَلمرِي �حُلمِر ...  من �أْفو�ِه �صَ

ا نطَّ يِف َجنَباِتهْم غاٍو .فكلمَّ
َوناَم  َما   ٍز   حيِّ من  �لّن�صاِء  َزغ��ُروَدة  َتعالْت 

اُم �لنيَّ
اعاُت تعيُد جَمر�ها للّرمل..  �ل�صَّ

 وتعلُن ِميالَد َزمٍن غرْي �لزمنِ ...
�لَوقُت  جُمرَد  بُروتوُكول

منتُه �لألفِة ملَ�ْصِح �ملَلِل  ت�صَ
عَلى  ��ِصياِت  �لرَّ �ملَوجاِت  ظالَل  وَتلتِهُم   

ليِل �آَهاِت �لَّ
لْحظُة .ِببياَنات َنظريَها ِميقاٌت ل ُتوِحُدُه �لَّ

ُح باجلْمر  �صاعاٌت يف �أياٍد ُت�صبِّ
  ****  ****  ****  ****  **** 

خرُة �لبي�صاء �ل�صَّ
ور مت فوقها �لطيُّ �لتِّي تيمَّ

 َجّرها ُر�صاُب �حللُزوِن �إىل �لنِقر��ِض
****  ****  ****  ****  ****

�لآَن وجٌه موؤقت لّريح �آتية من َعفٍن  ...
ٌل بَخطايا عنٍي َجاِحظة �لآِتي ُمكبَّ

ماِء َعاقًر� ت غيَم �ل�صَّ  �َصمَّ
ْت دُموعَها ِلَر�ِئحِة �ملَوِت.. مَّ  ف�صَ

تاآكُل  َخ�صَب �مِلْحَر�ِب...
****  ****  ****  ****  ****

لِة يُدلنا عَلى �َصماٍل  وَعقرُب �لبو�صَ
 َت�صخُر �خَلر�ِئُط مْن �ِصتائِه

يطاِن ُلنا عِن �ل�صَّ  وتلَك �لرُثياِت �لتِّي تف�صِ
 ظلَّْت يِف َعماَها �َصاِدرة

****  ****  ****  ****  **** 
وَهذ� �جَلاُموُر يْنحِني لُغُروٍب باِهٍت

الِة باِرَدةً   مَو��ِصُم �ل�صَّ

مَ خامَتُ �لإمرَب�طور َرماَد� وَته�صَّ
ة �ملَو�يِل َوَقد��َصِة �لأْحباِر َوَجالِل �أهِل  يِف ِعزَّ

�ِر �لدَّ
َدة لعتِه �ملَُمجَّ ذ�ب تاُج  �لأجد�ِد على �صَ

ُذهوٌل وّدْه�ٌض و��ْصتْغر�ٌب
كيَف  للِقدي�صِة ُفو�ْصِتني �أن تْرَعى �خَلرب

 باخِليانة و�لتْزويِر..؟
****  ****  ****  ****   ****

و�حَل��ف��ِري��اُت  �لآث����اُر  �لأَم����ر�ِء  قلَعِة  يِف 
ِتيْز لالْك�صربِّ

ِبباَحاِت  بالَغابِة  َحالٌت  بالق�رِش  �لطَو�ِرئ 
�لنتظاِر

�ْنِهياُر �لَكو�دِر و�لّدو�ُض على �لنيا�ِصني
على  وبُة  �لنَّ َمْرقِدها   من  �لُقلوُب  �هَتَز�ُز 

ها.. �أ�ُصدِّ
وبة َمزقْتها �لأياِدي �ملَْرُعو�َصة .�ِصيالُن �لثَّ

 وْيالٌت باأ�صو�ٍت خَمُنوَقة
اة بالبكاِء حْتفُر �لَعنِي  وَغ�صّ
 �ملَْرمياُت تْر�ُصمَن �لوَجع...

ُخفَر�ُء باحلديد و�لباُرود �ّلُدخايِنّ
 ومتفجر�ت �لّنيرت�صليوْر.

ه�ِض   .ِكالٌب �صاِريٌة عَلى �لنَّ
ولة عن �أج�صاِدها... ُروؤو�ض مف�صُ

 �أنا  مْن يقُف بَحافِة و�ِدي ماِرينري
ِمْن �َصاللِت  �لَهاِرِب  ِم  للدَّ لّلغياِب  �أ�صلِّي   

�جُلثِث
****  ****  ****  ****   ****

احِبي مْن �َصيْجمُع �لعِقيَق �أنا َيا �صَ
 و�جعلها قالدة لالأزِل  ِلتظَل �ملُلوُك با�ِصمة
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ق�سة 
ق�سرية

عبد اللطيف رعري/ فرن�سا/ 



     كــيف ت�ســبح �سعــيدا
اإن ال�سعادة مطلوبة و مرغوبة من الكل ، كل فعل يقوم به الإن�سان يكون فقط يف �سبيل بلوغ ال�سعادة و الر�سى، فتتعدد الطرق و الأ�ساليب و الغايات لكن تبقى ال�سعادة مبفهومها الب�سيط كغاية اإن�سانية فطرية 

تلخ�ض كل �سيئ ، فكيف ت�سبح �سعيدا اإذا ؟
�سحيح اأن ال�سعادة فطرية لكنها نتاج ممار�سة و ردة فعل لغعل قمنا به، لهذا اإذا كانت اإنعكا�ض �سلوكياتنا فما خطب اأفعالنا .

و هنا ن�سائحنا الذهبية ل : كيف ت�سبح �سعيدا .
اأول كن نف�سك فال �سعادة للنف�ض اإل بوجودها ، ل تقلد غريك فما اأ�سعد غريك لن ي�سعدك كذالك بال�سرورة ،فالتقليد لي�ض اإل حماكاة ل ذوق لها ول ميزة فكن نف�سك املتميزة التي ل ن�سخة لها يف العامل باأ�سره 

، ثانيا اإبتعد عن كل ما يوؤذيك، ل داعي للتم�سك ب�سخ�ض اأو ب�سيئ ما فهذا �سيزيد بوؤ�سك و م�ساكلك فقط، تعلم اأن ت�سع �سالمة م�ساعرك قبل �سعادة غريك فعندما يتعلق الأمر بقلبك حافظ عليه قبل كل �سيئ فاإن 
النا�ض يتغريون ب�سبب جروح قلوبهم و جتاربهم الفا�سلة يف اإ�سعاد غريهم،  يتغريون ليتاأقلموا مع ندبات خلفتها حماولتهم يف حتمل غرور و �سوء معاملة من حولهم ، يتغريون لأنهم و�سعوا �سعادة غريهم يف مقام اأوا و 

مقام الثاين فذهبت �سعادة بنوها لغريهم و بقوا بقلب مك�سور يف مرتبة ثانية اأزلية ، ثالثا اإفعل اأن�سطة حتبها حقا اإذا كنت حتب امل�سرح  ل داعي لتمار�ض ريا�سة كرة القدم لتثري اإنتباه والديك اأو اأن متار�ض املالكمة حتى تفر�ض م�ساعرهم يف 
وجودك ، اإجته ملا تهواه نف�سك و ينب�ض له قلبك ، رابعا اأف�سح عن م�ساعرك اإذا غ�سبت اإ�سرخ اإذا حزنت اإبكي اإذا كنت �سعيدا اإ�سحك و اإحتفل ، ل داعي لكبت م�ساعرك فامل�ساعر مل�سة روعة خلق اهلل بنا فاإ�ستمتع بها حتى لو كانت �سلبية فوراء كل فعل رد فعل 
ووراء كل خ�سارة ربح ووراء كل اإبت�سامة غدا اأف�سل، خام�سا اأحب نف�سك اأحب نف�سك بحزنك بعيوبك بجمال ب�ساطة روحك اأحب نف�سك كما هي بطبيعتها بعفويتها غبائها يف اإمتحان ما و عبقريتها يف اإمتحان اأخر ، و اإ�ستمتع باللحظة فاللحظة احلالية هي كل ما 

متتلك الأن .
                                                            مرمي مواليد  
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 فوائد تناول الكمون على �سحتك 

 كل ما حتتاج ملعرفته 
عن توقف التنف�ض اأثناء 

النوم واأ�سبابه 
�أو�صح علماء �لنف�ض بربيطانيا   

�خلطو�ت �ل�صحيحة �لتي يجب 
على �لآباء و�لأمهات، �لتحدث 

بها مع �أبنائهم حول وباء 
فريو�ض كورونا �جلديد .

mi - "  ووفقا لتقرير جريدة
ror" �لربيطانية فاإن علماء 

�لنف�ض يف ت�صايلد مايند ، 
وهي منظمة غري ربحية، 

قد ن�صحو� �لآباء باأف�صل 
طريقة للتحدث مع 

�أطفالهم حول 
�لفريو�ض �لتاجي 

�جلديد " كورونا"، 
ولكن يجب �حلر�ض 

على عدم 
م�صاركة 

�لكثري 
من 

�لتفا�صيل �ملخيفة وذلك لتوعيتهم للوقاية من 
فريو�ض كورونا ، و�لتي �صملت �لتاىل:

�لن�صيحة �لأوىل :  عدم �خلوف من مناق�صة �لأمر 
مع �أطفالك

تقرتح �ملنظمة على �لآباء عدم �خلوف من مناق�صة 
�مر �لفريو�ض �لتاجي مع �لأطفال، لأن معظم 

�لأطفال قد �صمعو� بالفعل عن �لفريو�ض �أو ر�أو� 
ا يرتدون �أقنعة �لوجه، لذ� ينبغي على  �أ�صخا�صً

�لآباء �رشح �لأمر لتوعية �لطفل.
�لن�صيحة �لثانية: عدم �لتحدث عن �لأخبار �ملخيفة 

�لتي تثري �لذعر
ن�صحت �ملنظمة �أن �لتحدث عن وباء كورونا يجب 
�أل يتطرق لالأ�صياء �لتي تخيف �أو ت�صبب ذعر عند 
�لأطفال وجتعلهم يقلقون �أكرث، ولكن ترك �لأطفال 

يح�صلون على معلومات خاطئة من �لآخرين قد 
ي�صبب لهم �لإرهاق.

�لن�صيحة �لثالثة : �منح �لطفل فر�صة لطرح 
�لأ�صئلة

�أو�صحت �ملنظمة �أنه يجب منح �لطفل فر�صة 

كبرية لطرح �لأ�صئلة، و�أن تكون �أنت م�صتعًد� 
لالإجابة على �لأ�صئلة �رشيعا، لأن �لهدف هو جتنب 
ت�صجيع �لتخيالت �ملخيفة يف عقل �لطفل، فيجب 
�أن يدرك �لآباء �أن �لأطفال �ل�صغار "�أنانيون جًد�" ، 
مما يعني �أنهم �صيقلقون على �لأرجح من �إ�صابتهم 

باملر�ض.
�لن�صيحة �لر�بعة : �صع �أطفالك مع يف د�ئرة 

�لأفكار
�أخرًي� ، تو�صى �ملنظمة باأن يبقي �لآباء �أطفالهم 

يف �حللقة معهم، من خالل معرفة �أن خطوط 
�لت�صال �صتكون مفتوحة، على �لرغم من عدم 

وجود �إجابات على كل �لأ�صئلة لعدم معرفة �لكثري 
عن �لفريو�ض، �إل �أنه يجب طماأنة �لطفل قدر 

�مل�صتطاع.
قال �لدكتور جيمي هو�رد ، دكتور�ه ، طبيب 

نف�صاين لالأطفال: »ي�صعر �لأطفال بالتمكني عندما 
يعرفون ماذ� يفعلون للحفاظ على �صالمتهم، 

وكلما �صعرت �أن �ملجتمع ينهار قلياًل ، كلما كان 
من �ملهم �إبقاء �لأطفال يف روتني ماألوف لهم.

 توقف �لتنف�ض �أثناء �لنوم هو ��صطر�ب �صائع يحدث للكثريين 
خالل  فرتة �لنوم، فيتوقف فيه تنف�ض �لفرد ب�صكل متكرر وت�صمل 
�لأعر��ض �لنعا�ض �أثناء �لنهار و�ل�صخري �لعايل و�لنوم �مل�صطرب، 

med - "  لللتعرف �أكرث عليك قر�ءة هذه �لأ�صطر وفقا ملوقع
...".calnewstoday

�أو�صح �لتقرير، �أنه ميكن �أن يحدث �لتوقف غري �لطوعي يف 
�لتنف�ض �إما من  جمرى �لهو�ء �مل�صدود �أو نتيجة لوجود  م�صكلة 

خا�صة بالإ�صارة يف �ملخ، فمعظم �مل�صابني بهذه �حلالة لديهم �لنوع 
�لأول من توقف �لتنف�ض �أثناء �لنوم )OSA(، �أما  توقف �لتنف�ض 

�أثناء �لنوم ب�صبب م�صكلة �لإ�صارة فيعرف با�صم توقف �لتنف�ض �أثناء 
.)CSA( لنوم �ملركزي�

و�أ�صار �لتقرير، �أن �ل�صخ�ض �صوف يتوقف عن �لتنف�ض ب�صكل 
متكرر طو�ل �لنوم، و مبجرد فتح جمرى �لهو�ء �أو تلقي �إ�صارة 

�لتنف�ض ، قد يتن�صق �ل�صخ�ض �أو ياأخذ نف�ًصا عميًقا  �أو يف بع�ض 
�لأحيان يتعر�ض لل�صعور و�لإ�صابة بالختناق، ولكن توقف 
�لتنف�ض �أثناء �لنوم دون عالج ميكن �أن يوؤدي �إىل م�صاعفات 

�صحية خطرية ، مثل �أمر��ض �لقلب و�لكتئاب،  كما ميكن �أن يرتك 
�ل�صخ�ض ي�صعر بالنعا�ض ، مما يزيد من خطر �حلو�دث �أثناء �لقيادة 

�أو �لعمل.
وقدم �لتقرير بع�ض �حلقائق �ل�رشيعة عن توقف �لتنف�ض �أثناء �لنوم، 

ومنها:
 -حو�يل 1 من كل 5 �أ�صخا�ض بالغني لديهم �أعر��ض خفيفة من 

توقف �لتنف�ض �أثناء �لنوم )OSA( ، بينما يعاين و�حد من كل 15 
من �أعر��ض متو�صطة �إىل �صديدة.

-يعاين ما يقرب من 18 مليون �أمريكي من هذه �حلالة ، لكن مت 
ت�صخي�ض ٪20 منهم فقط وعالجهم.

-�لن�صاء بعد �نقطاع �لطمث وبعد �نقطاع �لطمث لديهن خطر 
.OSA متز�يد من

-توقف �لتنف�ض �أثناء �لنوم هو عامل خطر م�صتقل لرتفاع �صغط 
�لدم )�رتفاع �صغط �لدم(.

-يف حني �أن توقف �لتنف�ض �أثناء �لنوم �أكرث �نت�صاًر� يف �لأ�صخا�ض 
�لذين تبلغ �أعمارهم 50 عاًما فما فوق ، �إل �أنه ميكن �أن ي�صيب 

�لأ�صخا�ض من جميع �لأعمار ، مبن فيهم �لأطفال.
كيف ميكن عالج هذه �مل�صكلة؟..�أ�صار �لتقرير �أن �أحد خيار�ت 

�لعالج هو �لعالج CPAP ، حيث يتم دفع �لهو�ء من خالل قناع 
للحفاظ على جمرى �لهو�ء مفتوًحا �أثناء �لنوم، فتوقف �لتنف�ض �أثناء 

�لنوم هو م�صكلة �صائعة مرتبطة بانخفا�ض �ل�صحة �لعامة وزيادة 
خطر حدوث م�صاعفات تهدد �حلياة ، مثل حو�دث �ل�صيار�ت 

و�صعوبة �لرتكيز و�لكتئاب و�لنوبات �لقلبية و�ل�صكتة �لدماغية.

 �لكمون و�حد من �أ�صهر �أنو�ع �لتو�بل �لتي 
ي�صتخدمها �لكثريون ول يخلو �أي منزل من 

وجوده، حيث �نه يعطى للطعام مذ�ق خمتلف، 
ف�صال عن ذلك يحتوى �لكمون على ن�صبة 

عالية من �لفيتامينات و�لعنا�رش �لغذ�ئية �لتي 
تعمل على تعزيز �صحة �جل�صم ووقايته من 

�لأمر��ض و�لعدوى.
وح�صب ما ذكره موقع organicfacts فاإن 

�لكمون يحتوى على "�حلديد، �ملغن�صيوم، 
�لكال�صيوم، �لف�صفور، وبع�ض �لفيتامينات 

�لأخرى"، لذلك فله فو�ئد مذهلة ومنها:
فو�ئد تناول �لكمون

1:يحتوى �لكمون على ن�صبة كبرية من 
�لفيتامينات و�لعنا�رش �لغذ�ئية �لتي تعمل 

على تعزيز �صحة �جلهاز �له�صمى و�لوقاية 
من �للتهابات و�لقرح �له�صمية، كما �أنه 

ي�رشع من عملية �له�صم.
2:يحتوى �لكمون على كمية كبرية من �حلديد 

وبع�ض �لفيتامينات �لأخرى �لتي تعمل على 
تعزيز �صحة �جل�صم وحمايته من فقر �لدم 

و�ل�صعف و�لأعياء.
3:يحتوى �لكمون على كمية كبرية من 

�لعنا�رش �لغذ�ئية و�لفيتامينات و�ملو�د �مل�صادة 
لالأك�صدة �لتي تعمل على تعزيز �صحة �جلهاز 

�ملناعى و�لوقاية من �لأمر��ض.

4:ي�صاعد �لكمون على �صبط م�صتوى �ل�صكر 
يف �لدم، وذلك لحتو�ئه على ن�صبة عالية من 

�لعنا�رش و�لفيتامينات �لهامة ل�صحة �جل�صم 
و�صبط �ل�صكر.

5:تناول �لكمون با�صتمر�ر يعمل على حت�صني 
�لكول�صرتول يف �لدم ويخف�ض معدلت 

�لدهون �لثالثية يف �جل�صم.
6:يحتوى �لكمون على كمية عالية من 

�لعنا�رش و�لفيتامينات �لتي تعمل على تعزيز 
�صحة �جلهاز �لتنف�صى و�لوقاية من �لتهاب 

�ل�صعب �لهو�ئية و�لربو، كما يحد من �عر��ض 
نزلت �لربد مثل �ل�صعال و�لعط�ض .

7:�أثبتت بع�ض �لدر��صات و�لأبحاث �أن تناول 
�لكمون يعمل على �إنقا�ض �لوزن و�لتخل�ض 

من �لدهون �ملرت�كمة به، وذلك لحتو�ئه على 
بع�ض �خل�صائ�ض �لهامة حلرق �لدهون يف 

�جل�صم.
8:يحتوى �لكمون على �لعديد من �لعنا�رش 
و�لفيتامينات �لتي تعمل على تعزيز �صحة 

�جلهاز �لع�صبى و�حلد من �لتوتر و�لقلق 
�ل�صديد، كما �نه يعمل على �ل�صرتخاء وهدوء 

�لع�صاب.
9:يحتوى �لكمون على ن�صبة عالية من 

�لفيتامينات �لتي تعمل على طرد �لفريو�صات 
و�جلر�ثيم من �جل�صم.

10: تناول �لكمون يعمل على تعزيز �صحة 
�لب�رشة ووقايتها من �لتجاعيد و�لهالت 

�ل�صود�ء حتت �لعني.

 كيف تتحدث مع اأطفالك حول وباء 
كورونا× 4 خطوات 

مجتمــــع
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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

1طريق معبد الستخدام الطيارات o رقة يف التعامل أو يف الشكل
2جمموع حربة o مهرجان موسيقي تونسي

3يوضع على احلصان o ممر جبلي حدودي شهري بني افغانستان 
وباكستان

4فعل اصدار الصوت من حشرات مثل النحل o مدينة عراقية نشأ 
فيها خط من خطوط اللغة العربية املهمة

5أطول أهنار االحتاد األورويب والثاين بعد هنر الفولغا
6فعل ماض مرتبط بنشاط احلرامي )معكوسة( o يف احلية 

ويوصف بالزعاف )معكوسة(
7لك ويستخدمه غريك أكثر منك o تقال يف لون العيون

8احتفاالت تقام يف مناسبات تكرميية أو تسويقية وغريها
9نصف واحد o مطرب سوري يلقب بسلطان الطرب o إله الشمس 

عند الفراعنة
10باعث النهضة املوسيقية يف مصر

أفقــــــــــــــــــي

1حبر واسع o البحر العميق ويستخدم 
للداللة على كتاب يف اللغة

2جواهر o نقوم بدرسها
3قمة األشياء o ملون بلون من ألوان 

البشرة
4شاعر لبناين مهجري o له عالقة 

بالغالف اهلوائي حول األرض
5حالة القعود o ملك الغابة

6الة موسيقية جلدية o رمز الكربيت 
يف الكيمياء o بنت تتسم بالعناد

7عكس متماسك o ».... زاده اخليال« 
كنا غناها حممد عبد الوهاب

8مطربة تونسية o مرتفع )معكوسة(
9كرة )بلهجة البعض( o اسم علم مؤنث 

مبعىن القردة الصغرية o يف السلم 
املوسيقي

 o رجل دين مسيحي o 10انفجار الصبح
آخر شيء حيمل فيه اإلنسان إىل مثواه 

األخري

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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عزل مثلـث بـوفـاريــك ،البــليدة وجنوب العــا�سمة وارد
 كل التجمعات معلقة اإىل حني ومعاقبة املخالفني، بن بوزيد:

لــــوؤي .ي
----------------------

كل  تعليق  قرار  اأّن  اذاعية  ت�سريحات  يف  بوزيد  بن  وقال 
الأمر  تطلب  اإذا  املنع  اإىل  يتوجه  اأن  اأي�سا  وميكن  التجمعات 
قوانني  و�سع  يعني  املنع  قرار  اأن  بوزيد  بن  ذلك.واأ�ساف 
ال�سحة  ــر  وزي ي�ستبعد  مل  لذلك.كما  املخالفني  تعاقب 
احلجر  فر�س  اإىل  اللجوء  امل�ست�سفيات،  واإ�سالح  وال�سكان 
مثلث  خا�سة  و  كورونا،  وباء  فيها  انت�سر  التي  املناطق  على 
هذا  اأن  قال  حيث  العا�سمة،  جنوب  و  البليدة  بوفاريك، 
اإ�ــســراك  يف  التفكري  مــع  الــ�ــســرورة،  تطلبت  اإذا  وارد  ــر  اأم
امل�ستبه  باحلالت  التكفل  عمليات  يف  اخلا�سة  العيادات 
هذه  بلوغ  نتمنى  "ل  بوزيد  بن  الرحمان  عبد  فيها.وقال 
حالة  يف  متوقعة  تبقى  اأمور  لكنها  الإجــراءات،  من  املرحلة 
جائحة  تف�سي  بخ�سو�س  ال�سحة   وزير  واأ�سار  ال�سرورة". 
يف  امل�سجلة  الأعـــداد  بلوغ  نتوقع  "ل  اجلــزائــر  يف  كــورونــا 
والوفيات". الإ�سابات  عدد  بخ�سو�س  الأوروبــيــة  الــدول 

اأ�سحاب  اأمرين باإ�سراك  "الوزير الأول  اأو�سح بن بوزيد  كما 
ذلك،  الأمر  تطلب  اإذا  الوباء  مواجهة  يف  اخلا�سة  العيادات 
تلقى  اأنه  الوزير   قال  للفريو�س".و  للت�سدي  معها  والتعامل 
يف  جتهيزاتهم  لو�سع  خا�سة  عيادات  من  الت�سالت  بع�س 

التابعة  ال�سحية  املرافق  بع�س  كانت  اجلزائريني.و  خدمة 
جلمعيات خريية قد عربت عن ا�ستعداداها لو�سع هياكلها 
حتت ت�سرف ال�سلطات ال�سحية، من بينها "دار واحة" ملر�سى 
الوباء،  ح�سر  يف  للم�ساهمة  ق�سنطينة،وذلك  يف  ال�سرطان 

 54 اإ�سابة  تاأكيد  مت  و  �سحايا،  اأربع  الآن  حتى  خلف  الذي 
اأغلبهم من ولية البليدة جنوب  �سخ�سا بالفريو�س املميت، 
العا�سمة.اأما بخ�سو�س وفرة الأجهزة الطبية الوقائية اأكد 
طلبت  و  الأقنعة  من  كافية  كمية  متلك  اجلزائر  اأن  الوزير 

مو�سحا  امل�ست�سفيات.واأ�ساف  كل  يف  يوجد  ملا  دقيق  اإح�ساء 
كما  للخارج،  ت�سديرها  ومنعنا  الأقنعة  مبنتجي  "اجتمعنا 
�سهلنا على منتجي الأقنعة اإخراج املادة الأولية املحجوزة يف 
املوانئ ل�ستعمالها يف الإنتاج من اأجل �سمان وفرتها يف حال 

احلاجة امللحة اإليها".
ا�ستمرار احلراك اأمر خطري واجلزائر متتلك 200 �سريرا 

لالإنعا�ض فقط
 200 امل�ست�سفيات اجلزائرية تتوفر على  اأن  الوزير  كما ذكر 
400. واأو�سح بن بوزيد  �سرير اإنعا�س فقط ميكن رفعها اإىل 
العمومي  للقطاعني  التابعة  ال�سحة  موؤ�س�سات  حث  مت  اأنه 
انت�ساره.من  خطر  وتقليل  املر�س  مواجهة  على  واخلا�س 
ال�سعبي  احلراك  يف  ال�ستمرار  اأن  الوزير  اأكد  اأخرى،  جهة 
يعد اأمرا خطريا من الناحية العلمية، لأن الأمر له عالقة 
)كوفيد19-(.  اجلديد  الفريو�س  هذا  انت�سار  ي�سهل  بتجمع 
التي  ال�سعبية  املطالب  عن  النظر  "بغ�س  يقول  وا�ستطرد 
لأ�سخا�س،  جتمعا  �سيء  كل  قبل  احلــراك  يبقى  اأحرتمها، 
مما  كورونا،  فريو�س  يحمل  من  اأو�ساطهم  يف  يتواجد  قد 
ال�سعبي  احلراك  يف  فال�ستمرار  للبقية.  العدوى  ينقل  قد 

ي�سكل خطرا اإذا من الناحية العلمية ".

يف  ب�سهادته  �سالل  املالك  عبد  الأ�سبق  الأول  الوزير  اليوم  اأدىل 
املحاكمة  جل�سة  خالل  عائلته  واأفــراد  هامل  الغني  عبد  ق�سية 
التي مت ا�ستئنافها وروى �سالل خالل اإدلئه ب�سهادته ما كان يقوم 
به خالل تروؤ�سه ملجل�س احلكومة، اأين قال “كنت اأقوم من مكاين 
الوزراء واحدا واحدا واأحتدث معهم يف كل ما يخ�س  اأ�سلم على  و 

قطاعاتهم.وبخ�سو�س ق�سية اأبناء عبد الغني هامل الذين اأرادوا 
بطريقة  تيبازة  ولية  م�ستوى  على  اأر�سية  قطع  من  ال�ستفادة 
غري قانونية، اأنه اأمر وزير املالية الذي تقع على عاتقه م�سوؤولية 

الأرا�سي التي تتبع اأمالك الدولة بتطبيق القانون .
ق/و

ك�سفت اأم�س مديرية ال�سحة و ال�سكان بولية �سيدي بلعبا�س عن 
ت�سجيل  حالة ي�ستبه يف اإ�سابتها  بفريو�س كورونا و يتعلق الأمر 
بطالبة جامعية تبلغ من العمر 27 �سنة ،حيث قالت م�سادرنا  باأنه 
ا�ست�سفاوؤها وعزلها  على م�ستوى املركز ال�ست�سفائي اجلامعي  مت 

عبد القادر ح�سانى للتكفل الطبي يف انتظار  نتائج التحاليل من 
اأول  ت�سجيل  من  اأيام  بعد  ذلك  ياأتي  ،و  بالعا�سمة  با�ستور  معهد 

حالة م�ستبه فيها ل�سخ�س يبلغ من العمر 65 �سنة  .
م.رم�ساين

عن  لها  بيان  يف  تلم�سان،  لــوليــة  ال�سحة  مديرية  اأعلنت 
ت�سجيلها 3 حالت م�ستبه يف اإ�سابتها بفريو�س كورونا.ويتعلق 
اأر�ــس  دخــل  الــذي  و  بفرن�سا،  يقطن  جزائري  برعية  ــر  الأم
03 مار�س الفارط، ليقيم عند عائلته مبنطقة  الوطن بتاريخ 
الكيفان، و امراأة مقيمة باجلزائر حتديدا مبنطقة ال�سواحلية، 
اإ�سافة اإىل رعية جزائرية تقطن بفرن�سا و التي دخلت اأر�س 

مبغنية.واأ�سار  عائلتها  عند  لتقيم  مار�س   11 بتاريخ  الوطني 
بيان مديرية ال�سحة لتلم�سان اإىل اأنه مت و�سع احلالت امل�ستبه 
باإ�سابتها بفريو�س كورونا باحلجر ال�سحي على م�ستوى املركز 
املرجعي مع نزع عينات و حتويلها اإىل معهد با�ستور بالعا�سمة 

ملعاينتها وتاأكيد اأو نفي الإ�سابة بالفريو�س.
ق/و

اأم�س قرارا بتعليق العمل على م�ستوى املحاكم   اأ�سدرت وزارة العدل 
ملواجهة   الوقائية  الحتياطية  ــراءات  الإج من  جمموعة  اتخاذ  مع 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  بــقــرارات  عمال  كــورونــا  فريو�س  انت�سار 
على  الق�سائي  العمل  توقيف  العدل  وزارة  تبون.وقررت  املجيد 
31 مار�س.ويف  17 مار�س واإىل غاية  م�ستوى املحاكم ابتداء من اليوم 
مذكرة وجهها وزير العدل اإىل اجلهات الق�سائية واملوؤ�س�سات العقابية 
البتدائية  اجلنايات  حمكمة  جل�سات  بتوقيف  ــرار  ق اتــخــاذ  مت 

والإ�ستئنافية، وتوقيف جل�سات اجلنح باملحاكم واملجال�س الق�سائية 
التي  �سابقا  ق�ساياهم  املجدولة  باملوقوفني  املتعلقة  تلك  با�ستثناء 
جترى باحل�سور احل�سري لالأطراف دون جمهور.كما اأمر وزير العدل 
توقيف  مع  ذلك،  اأمكن  متى  بعد  عن  املحاكمة  اإجــراءات  با�ستعمال 
ا�ستخراج املحبو�سني من املوؤ�س�سات العقابية من طرف ق�ساة التحقيق، 

اإل يف حالت ال�سرورة الق�سوى املرتبطة باحلب�س املوؤقت.
لوؤي ي

التم�ست النيابة العامة ملحكمة �سيدي حممد 20 �سنة حب�سا 
نافذا يف حق املدير العام الأ�سبق لالأمن الوطني عبد الغاين 
15 �سنة لغالي مو�سي و12 �سنة لنب  التما�س  هامل. فيما مت 
�سنوات  و10  الغني   عبد  لزعالن  �سنوات  و10  زوبري  �سبان 
�سنة  و15  امــيــار  لهامل  �سنة  و20  املــالــك   عبد  لبو�سياف 

ل�سقيقه �سفيق مع م�سادرة الأمالك  و15 �سنة لهامل مراد مع 
حب�سا  �سنة   15 التما�س  مت  �سهيناز  وهامل  الأمالك  م�سادرة 
 10 التما�س  العقارية واحل�سابات كما مت  وم�سادرة الأمالك 

�سنوات لزوجة الهامل.. مع م�سادرة كل الأمالك
ق/و

اأكد وزير ال�سحة و ال�سكان و اإ�سالح امل�ست�سفيات، عبد الرحمان بن بوزيد اأم�ض يف ت�سريحات �سحفية اأّن كل التجمعات معلقة ب�سبب انت�سار فريو�ض كورونا.

تعليق الرحالت اجلوية 
مع العوا�سم الإفريقية

 64 و�ــســع  بــــاأدرار  ال�سحة  م�سالح  قـــررت 
توا�سل  على  كانوا  ال�سحي  احلجر  يف  �سخ�سا 
بالرعية الإيراين امل�ساب بفريو�س كورونا. 
و لالإ�سارة فاإن الرعية الإيراين كان قد و�سع 
حتت احلجر ال�سحي مب�ست�سفى عبد الكرمي 

بودرغومة بولية اأدرار
ق/و

عمليات  اإثر  ال�سعبي،  الوطني  للجي�س  مفارز  دمرت  و  ك�سفت 
قنابل    7 �سطيف  و  اجللفة  من  بكل  متفرقة  مت�سيط  و  بحث 
تقليدية ال�سنع، فيما اأوقفت مفرزة م�سرتكة للجي�س الوطني 
دعم  عن�سر   الوطني،  الأمــن  م�سالح  مع  بالتن�سيق  ال�سعبي 
لوزارة  باين  به  اأفــاد  ح�سبما  بتب�سة،  الإرهابية  للجماعات 

الدفاع الوطني.
ق/و

جلنة  اأن  زيهوفر،  هور�ست  الأملــاين،  الداخلية  وزير  اأعلن 
اأزمة تابعة للحكومة الأملانية �ستناق�س حماولة التدخل من 
قبل احلكومة الأمريكية لدى �سركة اأدوية اأملانية، لتطوير 
املتحدة.   للوليات  ح�سري  كورونا  لفريو�س  م�ساد  لقاح 
لال�ستحواذ  امريكية  حماولت  وجود  زيهوفر  الوزير  واأكد 
على �سركة )كيور فاك( مقابل مبلغ مايل �سخم جدا. وقال 
اأن �سركته  الرئي�س التنفيذي لل�سركة ،كري�ستوف هتي�س، 

تريد تطوير لقاحا للعامل كله ولي�س لدول بعينها. وجتري 
على  اأبحاثا  املا�سي  يناير  منذ  الأملانية  فاك  كيور  �سركة 
لقاح م�ساد للفريو�س . كما قالت �سحيفة فيلت اأم زونتاج، 
ترامب  اأن  املانية،  حكومية  دوائــر  اإىل  وا�ستنادا  الأملانية 
اأو  كبرية  مالية  بهبات  بالده  اإىل  اأملان  علماء  جذب  يحاول 

�سمان اللقاح ح�سريا لبالده.
ق.د

والباحثني  املبدعني  منظمة  ورئي�س  الفلكي  الــعــامل  ــا  دع
لعب  اإىل  الوطني  العام  الــراأي  بوناطريو،  اجلزائريني،لوط 
ال�سحة  وزارة  خا�سة  البالد  �سلطات  على  ال�سعط  و  دوره 
بخ�سو�س  با�ستور  معهد  حتاليل  نتائج  عن  الإفــراج  اأجل  من 
العالج الذي اأعلن عنه لفريو�س “كورونا” ،قائال باأن املنظمة 
وزير  اأن  لهم  اأكد  املعهد  كون  النتائج  على  الإطالع  ميكنها  ل 
ت�سريحه  يف  بوناطريو،  لفت  و  باإعالنها.  املخول  هو  ال�سحة 
العالج  جناعة  من  متاأكدة  منظمته  ”،اأن  اإعالمية  مل�سادر 
من  �سفاوؤهم  ومت  بالعراق  م�سابني  على  جتريبه  مت  ــذي  ال
الوباء العاملي. كما قال يف هذا ال�سياق خماطبا اجلزائريني” ل 
تنتظروين وحدي لأدافع عن هذا العالج نحن اكت�سفنا الدواء 
و لدينا نتائج حتاليل خمربين وهي اإيجابية وبلغنا عن الأمر 
…الآن بقي دور املجتمع ليلعب دوره وميار�س ال�سغط من اأجل 
الدواء و تعلن عن موقفها منه ومن  الوزارة ب�ساأن  اأن تتحرك 

نتائج معهد با�ستور
ق/و

ال�سني  بــاأن  العاملية  ــالم  الإع و�سائل  ن�سرتها  تقارير  ــادت  اأف
Favil - با�سم التاجي  كورونا  فريو�س  عالج  دواء   ععتمدت 
امل�ساد  الدواء  هذا  فاإن   pharmaceutical موقع  وبح�سب   .vir
للفريو�سات متت املوافقة عليه واعتماده من قبل ال�سني لعالج 
الكلوروكني،  من  اآخــران  م�ستقان  وهناك  التاجي،  الفريو�س 
اإمكانية فعاليته يف عالج  »دواء املالريا«، حتت التجربة حول 
»كورونا«. ومتت خالل ال�سهر املا�سي املوافقة على جتربة دواء 
كعالج   )Favipiravir( للفريو�سات  امل�ساد  هي�سون  ت�سجياجن 
ا�ستق�سائي لعالج الفريو�س التاجي، واأظهر نتائج اإيجابية يف 
عالج امل�سابني بفريو�س كورونا حتى مت اعتماده ب�سكل نهائي 
ميولها  كندية  �سركة  ذكرت  مت�سل،  �سعيد  على  ال�سني.  من 
»البنتاجون« اأنها اأنتجت لقاحًا م�ساداً لفريو�س كورونا بعد 20 
موافقة  يف  وتاأمل  للفريو�س،  اجلينية  ال�ساللة  تلقي  من  يومًا 

هيئة �سالمة الأغذية والأدوية الأمريكية قريبًا عليه.
ق.د

دعا حزب احلرية والعدالة ل�سرورة تعليق 
للظروف  نظرا  مــوؤقــتــا،  ال�سعبي  احلـــراك 
جــراء  الــبــالد  بها  متــر  الــتــي  ال�ستثنائية 
“كورونا”  انت�سار اجلائحة الوبائية فريو�س 
خا�سة.واعترب  واجلزائر  عامة  العامل  يف 
موؤقتا  التظاهر  توقيف  له  بيان  يف  احلزب 
ال�ستثنائي  الظرف  ا�ستدعاه  وطنيا  واجبا 
الذي يعي�سه كل العامل، داعيا كل الأطراف 
احل�سابات  كل  وو�سع  م�سوؤوليتها  لتحمل 
ال�سيا�سية جانبا والوقوف جميعا يدا واحدة 

لتجنيب البالد خماطر اأكرب.
ق/و

جــراد،  العزيز  عبد  الأول،  الوزير  اأ�سدر 
تعليمات اإىل وزير النقل والأ�سغال العمومية 
جلميع  مــوؤقــت  بتعليق  ــام  ــي ــق ال بــغــر�ــس 
من  والقادمة  املتوجهة  اجلوية  الــرحــالت 
وغادوغاو  دكار،  نيامي،  باماكو،  نواق�سوط، 

وذلك ابتداء من يوم 19 من ال�سهر اجلاري.
واأ�سار بيان للوزارة الأوىل اأن القرار �سيكون 
املــواطــنــني  لإجــــالء  بــرتتــيــبــات  م�سحوبا 
اجلزائريني امل�سافرين حاليا ح�سب ال�سروط 
والكيفيات التي حتدد من قبل �سركتي النقل 

اجلوي والبحري.

�سالل يديل ب�سهادته يف ق�سية عبد الغني هامل

 ت�سجيل حالة م�ستبه بها لفريو�ض كورونا لطالبة جامعية ببلعبا�ض

ت�سجيل 3 حالت م�ستبه يف اإ�سابتها بـ”كورونا” بتلم�سان

اأمريكا ت�سغط على �سركة اأملانية لحتكار لقاح لكورونا 

جتميد العمل على م�ستوى املحاكم بدءا من اليوم و�سع 64 �سخ�سا يف 
احلجر ال�سحي باأدرار 

مـعـهـد بــا�ستور رفــ�ض منـحنا 
نــتــائج الـتـحـلـيــل

بكني تعتمد ر�سميًا دواء 
لعالج الفريو�ض

تدمري7 قنابل تقليدية 
بـالـجـلـفـة و�سـطـيــف

احلرية والعدالة يدعو 
لتعليق احلراك موؤقتا

القرار ي�ستثني املوقوفني املجدولة ق�ساياهم �سابقا كانوا على �سلة بالرعية الإيراين

بوناطريو يوؤكد: التما�ض 20 �سنة حب�سا �سد عبد الغني هامل



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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