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ال�سفارة الفرن�سية 
تعلق عملية معاجلة 

التاأ�سريات

تـمـديـد اآجـال دفــع الــر�ســوم 
وال�سرائب دون تطبيق عقوبات

القن�سلية العامة تعلن بدبي عن اإجراءات 
خا�سة لنقل اجلزائريني

اإىل 20 افريل القادم للحد من تف�سي كورونا

-  متديد تاريخ اقتناء ق�سيمة ال�سيارات 
ل�سنة 2020

ت�سجيل حالة وفاة جديدة و احلماية املدنية تو�سح بخ�سو�س حالت م�ستبه بها

-  تعليق الرحالت اجلوية بني اجلزائر وتركيا يف كال الجتاهني
-  وكالت الربيد ت�سمن اخلدمة طيلة اأيام الأ�سبوع دون توقف

-  طلبة يحثون على تعليق م�سريات الثالثاء
-  فنانون وريا�سيون ي�ساركون يف حمالت التوعية من "كورونا"

الإ�ساعــات تـزيد من ن�سر 
الرعب يف نفو�س املواطنني

05/04/03
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20/04

ت�سجيل تذبذب 
وانقطاع يف التموين 
بالطاقة الكهربائية 

ب�سبب الرياح

ب�سبب وباء كورونا

املـــديـــريــة الـفـنـية 
الـوطـــنـيــة تـطـالــب 
الأنــديــــة بــت�سـطـيـر 
برنــامج تدريبي فـردي
خـــــا�س لــــالعــبــيـن

خ�سائر كبرية للفالحني 
ب�سبب الرياح واأعطاب 

يف التيار الكهربائي

ا�ستهداف نحو 80 
هكتارا يف حملة ح�ساد 

الذرة ال�سفراء 

الــــــوادي

الريا�سة

اأدرار

�س 07

�س 13

�س 07

�س 06

اأ�ســـعــار الأورو 
تـرتاجع بال�سوق 
املوازية يف �سطيف

انتعا�س اأ�سعار النفط بعد ت�سجيلها لأدنى م�ستوى منذ اأربع �سنوات

متقـــاعدو اجليــ�س يعـــودون اإىل الحــتجاج جمـــددا
نظموا جتمعا ب�ساحة »ال�سكوار« بالعا�سمة

20

04

04

احلكومة تبقي للولة خيار غلق الأ�سواق الأ�سبوعية و اجلوارية
وفقا لتطور الو�سع ال�سحي يف كل ولية

-  تعليق �سالة اجلماعة واجلمعة وغلق كل امل�ساجد مع الإبقاء على الآذان
-  جاب اهلل وجمعية العلماء امل�سلمني يت�ساءلون عن مربرات غلق امل�ساجد 

اأمطار رعدية على 
هذه الوليات

حــــالة وفـــاة و4 اأ�سخـا�س ي�ستبه 
يف اإ�ســابتهم بـكورونـــا بـالـــوادي

07معاناة نقل العّينات امل�ستبه فيها للعا�سمة عرب الطرقات تبقى الهاج�س الأكرب

�س 20
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مناو�سات بعد رف�س 20 
حراقا اخل�سوع للفحو�سات 

بالبليدة
ت�سهد حمطة القطارات بالبليدة ، حالة ا�ستنفار 

ق�سوى، ب�سبب ال�ستباه باإ�سابة حوايل 20 حراقا 
بفريو�س “كورونا”.وتوقف القطار القادم من 
وهران اإىل العا�سمة مبحطة قطارات البليدة، 

من اأجل اإخ�ساع حوايل 20 “حراقا” قامت 
ال�سلطات الإ�سبانية برتحيلهم اإىل اجلزائر يف 

اليومني املا�سيني، لفحو�سات طبية بعد ال�ستباه 
يف اإ�سابة العديد منهم بفريو�س “كورونا”.
ووجدت ال�سلطات الأمنية وم�سوؤولو وزارة 

ال�سحة �سعوبات كبرية يف اإقناع “احلراقة ” 
باخل�سوع اإىل الفحو�سات للك�سف عن امل�سابني 

بفريو�س “كورونا” الذي بلغ مرحلة خطرية 
جدا يف اجلزائر، ما ا�ستدعى ال�سلطات العليا 

يف البالد لإيقاف جميع الن�ساطات الريا�سية، 
واإعالن حالة تاأهب ق�سوى لتفادي انت�ساره اأكرث.

ورف�س احلراقة العائدين من اإ�سبانيا اللتزام 
بالتعليمات ، موؤكدين اأنهم خ�سعوا للفحو�سات 

الطبية الالزمة باإ�سبانيا ثم وهران، ويرف�سون 
اخل�سوع لفحو�سات جديدة لإثبات اإ�سابتهم بـ 

عدمها “كورونا” من 

02

نا�سطة �سعودية تعتنق 
امل�سيحية وتتزوج داخل 

كني�سة !

ذبح اأربعيني داخل م�سكنه بفايل ب�سكيكدة 

تالوة القراآن على مدار ال�ساعة يف م�سجد 
مو�سكو الكبري

اأعلنت النا�سطة الن�سوية ال�سعودية "فايزة املطريي"، 
زواجها من داخل اإحدى الكنائ�س الغربية، وذلك بعد 

تخليها عن الإ�سالم واعتناقها امل�سيحية.
وظهرت "فايزة املطريي"، مرتدية ف�ستان الزفاف 

الأبي�س، داخل الكن�سية، وقد علقت ال�سليب اأعلى 
التاج فوق راأ�سها، و�سط ح�سور اأ�سدقائها واأقارب الزوج 

الذي مل تك�سف عنه.
وكانت فايزة املطريي، اأثارت اجلدل عقب ن�سرها 
�سورة لنف�سها باحلجاب واأخرى بدون حجاب بعد 

اعتناق امل�سيحية، عرب ح�سابها على موقع التغريدات 
الق�سرية “تويرت”، ما اأحدث موجة غ�سب.

وكتبت املطريي تعليًقا على �سورتيها : “احلرية هي 
اأن تقول ل ملا ل تريد… كنت امراأة م�سلمة حزينة 

خائفة واأنا اليوم امراأة م�سيحية قوية حمبة مطمئنة 
تنمو يف نعمة الرب”، على حد قولها.

وتعّرف املطريي نف�سها باأنها نا�سطة ن�سوية �سعودية 
تقيم يف كندا، التي ت�ست�سيف عدة نا�سطات �سعوديات 

ذوات توجه ن�سوي مماثل، وبينهن رهف القنون، 
ال�سابة ال�سعودية التي اأثارت جدل عامليا العام املا�سي 

يف رحلة جلوئها اإىل كندا.
يذكر ان درا�سة اأعدها معهد غالوب الدويل الذي يتخذ 

من زوريخ مقرا له اكدت اأن ن�سبة الإحلاد يف اململكة 
العربية ال�سعودية ترتاوح بني 5 و9 باملئة من جمموع 

عدد �سكان اململكة.
هذه الن�سبة هي الأكرث ارتفاعا مقارنة مع دول عربية 

حتى مع تلك التي تعرف مبيولها العلمانية كتون�س 
ولبنان حيث اأن هذه الدرا�سة بينت اأن ن�سبة الإحلاد 

يف هاتني الدولتني ل تتجاوز 5 باملئة من جمموع 
ال�سكان.

نقل عنا�سر احلماية املدنية جثة اأربعيني 
عرث عليه مذبوحا داخل منزله بحمرو�س 

ال�سرطة  فاإن  معلومات  ح�سب  و  حمادي. 
منزل  داخل  جثة  وجود  عن  بالغا  تلقت 
التي  املدنية  احلماية  لت�ستدعي  بفايل 
اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإىل  اجلثة  نقلت 
مب�ست�سفى �سكيكدة يف انتظار عر�سها على 
اجلهات  فتحت  ،فيما  ال�سرعي  الطبيب 
الأمنية حتقيقا ملعرفة مالب�سات و تفا�سيل 

اجلرمية التي اهتز لها ال�سارع

تالوة  بدء  الثالثاء،  اأم�س  رو�سيا،  مفتي  جمل�س  اأعلن 
الكبري”  مو�سكو  “م�سجد  يف  ال�ساعة  مدار  على  القراآن 
وجاء  امل�ستجد.  كورونا  فريو�س  وباء  تف�سي  خلفية  على 
مار�س،   17 من  “اعتباراً  رو�سيا:  مفتي  ملجل�س  بيان  يف 
ومبباركة �سماحة املفتي، رئي�س الإدارة الروحية مل�سلمي 
مو�سكو  م�سجد  يف  بداأ  الدين،  عني  راويل  ال�سيخ  رو�سيا، 
ال�ساعة…  مدار  على  الكرمي  القراآن  اآيات  تالوة  الكبري 
يف هذه الأيام تهدف تالوة القراآن لتكون �سكاًل من اأ�سكال 
منا�سدتنا هلل �سبحانه وتعاىل لدرء خطر تف�سي فريو�س 

كورونا  يف العامل باأ�سره

�سوق الوادي ، من عا�سمة الولية �سبه فارغ ب�سبب 
وباء كورونا 

صـــورة و تعــليق 

وزير التجارة 
�ساكت عن 

امل�ساربة يف 
اأ�سعار الكمامات

�سن رواد مواقع التوا�سل 
الجتماعي هجوما لذعا 

على وزير التجارة كمال 
زريق الذي تكلم لأ�سابيع 

عن الزيادات يف �سعر احلليب 
والتي مل تتعد الـ 5 دنانري، 

وهو الآن يلتزم ال�سمت 
املطبق. وال�سيادلة وحمالت 
مواد التجميل يتحولون اإىل  

بارونات للم�ساربة وا�ستغالل 
فريو�س كورونا لرفع اأ�سعار 

القفازات والكمامات اإىل 
اأرقام خرافية ومل يحرك 

الوزير �ساكنا وبالتايل، يقول 
متابعون اأنه اختار الوقت 

غري املنا�سب لل�سكوت.

القب�س على مدير اجلمارك بوادي ال�سمار 
يف العا�سمة متلب�سا بالر�سوة

بتوقيف   الأمن  م�سالح  قامت 
اجلاف  للميناء  اجلمارك  مدير 
بوادي �سمار يف العا�سمة متلب�سا 
غري  مزايا  و  ر�سوة  بتلقي 
التحقيق   يتوا�سل  م�ستحقة.و 
الق�سائية  الهيئة  اإ�سارة  حتت 

املخت�سة.
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ت�سجيل حالة وفاة جديدة و احلماية املدنية تو�سح بخ�سو�س حالت م�ستبه بها

الإ�ساعات تزيد من ن�سر الرعب 
و الهي�سترييا يف نفو�س املواطنني

لوؤي ي
--------------------

�أم�س  �أعلن عنها  �لتي  �خلام�سة  �لوفاة 
 51 �لعمر  من  يبلغ  ب�سخ�س  تتعلق 

�سنة، وهو م�ساب مبر�س مزمن.
قد  �أم�����س  �ل�سحة  وز�رة  كانت  و 
جديدة  حاالت  �ست  ت�سجيل  �أعلنت، 
بكورونا، ب�سكل يرفع عدد �الإ�سابات 
 4 بينها  �إ�سابة   60 �إىل  بالفريو�س 

وفيات .
�ل�سكان  و  �ل�سحة  وز�رة  �سجلت 
 6 �الثنني  �مل�ست�سفيات  �إ�سالح  و 
لفريو�س  م��وؤك��دة  ج��دي��دة  ح���االت 
ليبلغ جمموع   )  -19 كورونا )كوفيد 
حالة.و�أو�سح   60 �ملوؤكدة  �الإ�سابات 
بوالية   )2( حالتني  �أن  ذ�ت��ه  �مل�سدر 
و�حدة)1(  وحالة  �لعا�سمة،  �جلز�ئر 

 )1( و�ح��دة  حالة  و  �لبويرة،  بوالية 
 )1( ،وحالة  بوعريريج  برج  بوالية 
و�حدة بوالية تيزي وزو و حالة و�حدة 
)1( بوالية عنابة.و توؤكد �لوز�رة على 
�أن "نظام �ليقظة و �لتاأهب �لذي �أقرته، 
يبقى �ساري �ملفعول، كما تبقى �لفرق 
درجات  �أق�سى  وعلى  جمندة  �لطبية 
تو�سي  �لو�سع،  هذ�  �إز�ء  �لتاأهب".و 
تعزيز  ب��������رورة  �ل�سحة  وز�رة 
�ملتمثلة  �لتالية  �لوقائية  �الإج��ر�ء�ت 
�أو  �ل�سابون  باملاء و  �ليدين  يف غ�سل 
��ستعمال حملول كحويل، مع �حلر�س، 
�لعط�س، على تغطية  �أو  �ل�سعال  عند 
�الأنف و �لفم باملرفقني �أو مبنديل ورقي 
منه  �لتخل�س  و  �أحادي  ��ستعمال  ذو 
�ليدين  و غ�سل  �ال�ستعمال  بعد  فور� 

بعدها.
�لعامة  �ملديرية  �أو�سحت  ب��دوره��ا 

�لفيديو  �أن   ، �ملدنية  للحماية 
�ملتد�ول ، لتدخل �أعو�ن �حلماية �ملدنية 
بفريو�س  باإ�سابته  م�ستبه  ل�سخ�س 
كورونا " �إ�ساعة " ، مربزة �أن �ل�سحية 
تعر�س ل� "نوبة" و�سقط �أر�سا بباب 
"ولي�س  جيدة  ب�سحة  وهو"   ، �ل��و�د 
ما  ، ح�سب  �ملتجدد  بالفريو�س  م�سابا 

�أفاد به بيان للمديرية  .
م�ساء  ت��د�ول  "مت  �مل�سدر  وح�سب 
�حلماية  �أع��و�ن  لتدخل  فيديو  �الثنني 
به  م�ستبه  ب�سخ�س  للتكفل  �ملدنية 
فمنهم من  بفريو�س كورونا،  م�ساب 
قال  من  ومنهم  �لبليدة  بوالية  قال 

بباب �لو�د باجلز�ئر �لعا�سمة".
و �أو�سحت �ملديرية �أن "�حلقيقة هو �أن 
�حلماية  �أعو�ن  بتدخل  متعلق  �لفيديو 
�ملدنية لوالية �جلز�ئر الإ�سعاف �سخ�س 
بباب �لو�دي مبحاذ�ة ثانوية �الأمري عبد 

نحو  متوجها  كان  �الأخري  هذ�  �لقادر، 
و�قيا  قناعا  يرتدي  وكان  �مل�ست�سفى، 

وتعر�س لنوبة حيث �سقط �أر�سا ".
و�أ�ساف نف�س �مل�سدر �أنه "بعد عملية 
�لتعرف و�لتحدث مع �ل�سحية �أت�سح 
يف  �إ�سعافه  ومت   ، بنوبة  �أ�سيب  �أن��ه 
م�ست�سفى  �إىل  نقله  ثم  �حلادث  مكان 
�سابقا-  مايو  دباغني-  �الأم��ني  حممد 
م�سابا  ولي�س  جيدة،  �سحة  يف  وهو 

بفريو�س �لكورونا".
ويف هذ� �ل�سدد، دعت �ملديرية �لعامة 
و�لتوقف  "�لكف  �إىل  �ملدنية  للحماية 
تزيد  ال  و�لتي  �الإ�ساعات  بث  عن 
و�لهي�سترييا  �لرعب  ن�ر  من  �إال 
�إىل  م�سري�  �ملو�طنني"،  نفو�س  يف 
كل  وتقدم  تقوم  �ل�سحة  "وز�رة  �أن 
�مل�ستبه  باحلاالت  �خلا�سة  �ملعلومات 

فيها �أو �ملوؤكدة .

�لرتبية  وز�رة  ق��ررت  جانبها  م��ن 
�لرتبية  مادة  �ختبار  تاأجيل  �لوطنية 
للمرت�سحني  و�لريا�سية  �لبدنية 
�لتعليم  �سهادتي  المتحاين  �الأح��ر�ر 
�ملتو�سط و�لبكالوريا، وذلك يف �إطار 
�لوقاية من فريو�س كورونا، ح�سب ما 

�أفاد به، بيان للوز�رة.
�إط��ار  "يف  �أن��ه  �مل�سدر  �أو���س��ح  و 
�الإجر�ء�ت �الحرت�زية و �لوقائية للحد 
)كوفيد  كورونا  فريو�س  �نت�سار  من 
�لوطنية  �لرتبية  وز�رة  قررت   ،)-19
و  �لبدنية  �لرتبية  مادة  �ختبار  تاأجيل 
للمرت�سحني  تنظيمه  �ملزمع  �لريا�سية 
�لتعليم  �سهادة  المتحاين  �الأح���ر�ر 
دورة  �لبكالوريا  �سهادة  و  �ملتو�سط 
2020 يف �لفرتة �ملمتدة من 19 مار�س 
2020 �إىل 4 �أبريل 2020، و ذلك �إىل 

فرتة �ستحدد الحقا".

مت ت�سجيل حالة وفاة جديدة بفريو�س كورونا يف البليدة، لريتفع عدد امل�سابني بالفريو�س اإىل 
خم�سة يف اجلزائر يف وقت دعت املديرية العامة للحماية املدنية اإىل "الكف و التوقف عن بث 

الإ�ساعات والتي ل تزيد اإل من ن�سر الرعب والهي�سترييا يف نفو�س املواطنني".

�أعلنت �أم�س �ملديرية �لعامة لل�ر�ئب 
�تخاذها ملجموعة من �الإجر�ء�ت  عن 
�الإ�ستثنائية للحد من تف�سي فريو�س 

كورونا بالبالد.
لل�ر�ئب،  �لعامة  �ملديرية  و�أبلغت 
يف بيان لها، جميع �ملو�طنني �أنه تقرر 
�ل�ريبة  �إقر�ر�ت  تقدمي  �آجال  تاأجيل 
و�ل�ر�ئب  �لر�سوم  ودف��ع  �جل��ز�يف 
تطبيق  ودون  ��ستثنائي  ب�سكل 

�لعقوبات.
وبالن�سبة  �أن��ه  �مل��دي��ري��ة  و�أك���دت 
نظام  ظ��ل  يف  �ل�ر�ئب  لد�فعي 
يف  �الكتتاب  تاأجيل  مت  �لعقار�ت، 
G رقم  �ل�سهرية  �الإعالنات  �سل�سلة 
�لر�سوم  ودف��ع  فيفري،  ل�سهر   50
تاريخ  حتى  بها  �ملتعلقة  و�ل�ر�ئب 

�ل� 20 �أفريل 2020. 
�أق�ساط  دفعات  تاأجيل  تقرر  كما 
IRG / IBS حتى تاريخ �ل� 20 �أفريل 

2020

د�فعي  �أن  �مل��دي��ري��ة  و�أو���س��ح��ت 
 DGE �ل�ر�ئب، �خلا�سعني ل�سلطة 
باالإعالن  لاللتز�م  و�خلا�سعني   ،
�الإلكرتوين و�لدفع �الإلكرتوين غري 

معنيني بهذه �لتد�بري.
�أما بالن�سبة لد�فعي �ل�ر�ئب يف ظل 
نظام �الإعالن �خلا�سع للرقابة “�ملهن 
�حلرة”، فقد تقرر تاأجيل �ال�سرت�ك يف 
�ل�سهرية  �حل�سابات  ك�سوف  �سل�سلة 
“من حيث  50 ل�سهر فيفري  G رقم 
 20 �ل�  WRI / �الأجور” حتى تاريخ 

�أفريل 2020.
لل�ر�ئب  �لعامة  �ملديرية  و�أ�سارت 
�ملركبات  الأ�سحاب  وبالن�سبة  �أنه 
نقل  ومركبات  �ملر�فق  ومركبات 
�ملوعد  تاأجيل  تقرر  فاإنه  �لركاب 
�ل�سيارة  مل�سقات  لدفع  �لنهائي 
ل�سنة 2020 حتى تاريخ �ل� 31 ماي 

.2020
لوؤي ي

متديد اآجال دفع الر�سوم وال�سرائب 
دون تطبيق عقوبات

اإىل 20 اأفريل القادم للحد من تف�سي كورونا

باجلز�ئر،  �لرتكية  �ل�سفارة  �أم�س  �أعلنت 
بني  �ملربجمة  �جلوية  �لرحالت  جميع  تعليق 

�جلز�ئر وتركيا يف كال �الجتاهني.
بيان  يف  باجلز�ئر،  �لرتكية  �ل�سفارة  و�أفادت 
ن�رته عرب �سفحتها �لر�سمية بالفاي�سبوك، 
�أنه “�سيتم �تخاذ �الإجر�ء�ت �بتد�ء من �ليوم 
 9 �ل�  �إىل غاية  �لليل  �الأربعاء بعد منت�سف 

�أفريل �ملقبل”.
“�إمكانية  باجلز�ئر  �لرتكية  �ل�سفارة  و�أكدت 
�أخرى  طلبات  �إجر�ء  �أو  �ل�سفر  تذ�كر  تغيري 
باقتناء  قامو�  �لذين  للمو�طنني  بالن�سبة 

تذ�كر �سفرهم بتاريخ هذه �ملدة”.
�لتي  �الح��رت�ز�ت  �إطار  يف  �الإج��ر�ء  وياأتي 
تف�سي  �إز�ء  �لرتكية،  �حلكومة  تتخذها 

وحماولة  �لعامل  دول  يف  كورونا  فريو�س 
تطويق �نت�ساره.

عبد  �الأول،  �ل��وزي��ر  �أم�س  �أول  و����س��در 
�لعزيز جر�د، تعليمات تق�سي بتعليق جميع 
من  و�لقادمة  �ل�متوجهة  �جلوية  �لرحالت 
�الإفريقي  �ل�ساحل  منطقة  من  دول  �ست 
بيان  ح�سب  �خلمي�س  غد  من  �بتد�ء  وذلك 

مل�سالح �لوزير �الأول.
وجاء يف �لبيان �أنه "تطبيقا لتوجيهات �ل�سيد 
تد�بري  تعزيز  وق�سد  �جلمهورية  رئي�س 
�لوقاية من �نت�سار كورونا فريو�س "كوفيد 
� 19" على �ل�رت�ب �لوطني، �أ�سدر �لوزير 
تعليمات  جر�د،  �لعزيز  عبد  �ل�سيد  �الأول، 
�إىل �ل�سيد وزير �الأ�سغال �لعمومية و�لنقل 

بغر�س �لقيام بتعليق موؤقت جلميع �لرحالت 
نو�ك�سوط  من  و�لقادمة  �ل�متوجهة  �جلوية 
)موريتانيا(، باماكو )مايل(، نيامي )�لنيجر(، 
د�كار )�ل�سنغال(، �أبيدجان )كوت ديفو�ر( و 
من  �بتد�ء  وذلك  )بوركينافا�سو(  و�غادوغو 

يوم �خلمي�س 19 مار�س 2020".
�لذي  �ال�ستثنائي  "�لتعليق  هذ�  و�سيكون 
�لوطنية،  �ل�سحية  �ل�سلطات  به  تو�سي 
مو�طنينا  الإج���الء  برتتيبات  م�سحوبا 
�ل�معنية،  �لبلد�ن  ف�ي  حاليا  �ل�م�سافرين 
�ستحدد  �لتي  و�لكيفيات  �ل�روط  ح�سب 
�جلز�ئرية"،  �جلوية  �خلطوط  �ركة  قبل  من 

ي�سيف �لبيان.
لوؤي ي

تعليق الرحالت اجلوية بني اجلزائر وتركيا يف كال الجتاهني
بدء من ليلة اليوم واىل غاية 9 اأفريل

ك�سف وزير �لربيد و�ملو��سالت �ل�سلكية 
عن  �أم�س  بومز�ر"  "�إبر�هيم  و�لال�سلكية 
�تخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لوقائية ملنع تف�سي 
م�ستوى  على  �مل�ستجد  "كورونا"  فريو�س 

�لتي  بالواليات  خا�سة  �لربيد   مر�كز 
�سجلت بها حاالت �إ�سابة موؤكدة.

ت�ريحات  يف  بومز�ر"  "�إبر�هيم  و�أب��رز 
لعمال  مبا�رة  تعليمات  �أعطى  �أنه  �إذ�عية 
و�لوكاالت  �لربيد  مكاتب  يف  �لقطاع 
للتطهري  �جل��ز�ئ��ر  الت�ساالت  �لتجارية 
�لعمال  �سالمة  على  حفاظا  �ليومي 
�ملتحدث  �سو�ء.ودعا  حد  على  و�ملو�طنني 
�قرت�ب  مع  بالوعي  �لتحلي  �إىل  �ملو�طنني 
تفادي  ال�سيما  �ملتقاعدين  رو�تب  موعد 
�الآلية،  �ملوزعات  و��ستخد�م  �الكتظاظ  
�أيام  طيلة  �خلدمة  يف  �ستكون  �أنها  موؤكد� 
�الأ�سبوع دون توقف مع �سمان ��ستمر�رية 
مر�كز  م�ستوى  على  �لعمومية  �خلدمة 
متر  �لتي  �حلرجة  �لفرتة  ه��ذه  يف  �لقطاع 
�رورة  على  �لوزير  �جلز�ئر.و�سدد  بها 
�لوالئيني  �مل��در�ء  بني  �ملبا�ر  �لتن�سيق 
�ت�ساالت �جلز�ئر من �جل تالحم  ومديري 
وتظافر �جلهود لتجاوز هذه �الأزمة و�سمان 

�مل�سوؤول  �لعمومية.و�أ�سار  �خلدمة  تو��سل 
و�ملو��سالت  �لربيد  قطاع  عن  �الأول 
�لتطبيقات  �إىل  و�لال�سلكية  �ل�سلكية 
�اللكرتونية �ملتطورة �لتي توفرها �لوز�رة 
دون  �لفو�تري  بدفع  يتعلق  فيما  خا�سة 
�لتوجه �إىل �ملر�كز �ملعنية وذلك عن طريق 
�إن  موؤكد�  �جلز�ئر  لربيد  �لرقمية  �ملن�سة 
�ملجال  يفتح  �حلايل  �لظرف  و  �الآن  �لوقت 
�لو�سائط  ه��ذه  على  �ل�سوء  لت�سليط 
�لتكنولوجية.و�أو�سح "بومز�ر" �أن وز�رته 
خمطط  وتطبيق  جت�سيد  على  تعمل 
لتح�سني  �الأولوية  باإعطاء  �حلكومة  عمل 
تاأهيل  و�إعادة  �لربيدي  �ملجال  �خلدمات يف 
وتثمني مكاتب �لربيد، �أما فيما يتعلق مبجال 
�ستحوز  �لظل  مناطق  ف��اإن  �الت�ساالت 
�لتغطية  حت�سني  حيث  من  �أك��رب  �هتماما 
رئي�س  الأو�م��ر  �متثاال  وه��ذ�  �خلدمات  و 

�جلمهورية.
لوؤي ي

وكالت الربيد ت�سمن اخلدمة طيلة اأيام الأ�سبوع دون توقف
رغم اإعالن اإجراءات ا�ستثنائية لتفادي انت�سار فريو�س "كورونا"

القن�سلية العامة تعلن بدبي عن اإجراءات خا�سة لنقل اجلزائريني

ال�سفارة الفرن�سية تعلق عملية معاجلة التاأ�سريات
�أعلنت �ل�سفارة �لفرن�سية باجلز�ئر �أم�س يف بيان 
لها عرب �سفحتها �لر�سمية على موقع �لتو��سل 
معاجلة  تعليق  عن  "فاي�سبوك"  �الجتماعي 
طلبات �لتاأ�سرية �خلا�سة بالدخول �إىل �الأر��سي 
باجلز�ئر  �سفارتها  م�ستوى  على  �لفرن�سية 
تعليق  مت  فاإنه  �لبيان،  �آخر.وح�سب  �إ�سعار  �إىل 
�لق�سرية  �الإقامة  تاأ�سرية  طلبات  جميع  معاجلة 
للحد  كاإجر�ء  �آخر،  �إ�سعار  حتى  �ملدى  و�لطويلة 
�مل�ستجد.و�أ�سافت  كورونا  فريو�س  �نت�سار  من 
فئات  جميع  يخ�س  �لتعليق  قر�ر  �أن  �ل�سفارة 
كما  �ل�سفر،  جو�ز�ت  �أنو�ع  وجميع  �لتاأ�سري�ت 

�لتي  �ملو�عيد  حتى  �إلغاء  �سيتم  �أنه  �أي�سا  �أكدت 
جهتها  �لتاأ�سرية.من  لطلب  �سابقا  حجزها  مت 
�أم�س  بدبي  �لعامة  �جلز�ئرية  �لقن�سلية  �أكدت 
�جلز�ئر  بني  �لرحالت  جميع  �إلغاء  قر�ر  بعد  �إنها 
�أفريل،   4 غاية  �إىل  مار�س   18 من  �بتد�ء  ودبي 
لنقل  خا�سة  طائرة  توفري  الإمكانية  وحت�سبا 
�النقطاع،  بفرتة  �ملت�ررين  �ملو�طنني  جميع 
�إن  �لبيان  و�أو�سح  �إجر�ء�ت خا�سة.  تقرر و�سع 
�ملو�طنني �مل�سافرين مع �خلطوط �جلوية �جلز�ئرية، 
وت�سادفت رحالتهم يوم 18 مار�س تاريخ بد�ية 
تقرر  الأن��ه  �ل�سفر  باإمكانهم  �النقطاع،  ف��رتة 

بالن�سبة  تغيري.�أما  دون  �لرحلة  هذه  على  �الإبقاء 
فقد  �النقطاع،  فرتة  عودتهم  رحلة  �سادفت  ملن 
وكالة  من  �لتقرب  عليهم  يتعني  �لبيان،�أنه  �أكد 
ت�سجيل  �أج��ل  من  �جلز�ئرية  �جلوية  �خلطوط 
من  ُيرجى  حني  يف  �النتظار،  قو�ئم  يف  �أنف�سهم 
�مل�سافرين على �خلطوط �جلوية �الإمار�تية و�لتي 
من  �لتقرب  �النقطاع،  فرتة  رحالتهم  ت�سادف 
رحالتهم  حتويل  �أجل  من  �الإمار�تية  �لوكاالت 
حالة  يف  لنقلهم  �جلز�ئرية،  �جلوية  �خلطوط  نحو 

توفري رحلة خا�سة للجالية من دبي �إىل �جلز�ئر.
لوؤي ي
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تعليق �سالة اجلماعة و اجلمعة وغلق كل امل�ساجد

لوؤي ي
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�لتابعة  �لفتوى  جلنة  �أ���س��درت  و 
لوز�رة �ل�سوؤون �لدينية و �الأوقاف ، 
�لبالد،  م�ساجد  كل  غلق  جتيز  فتوى 
وفق ت�ريح لوزير �ل�سوؤون �لدينية 
�أن جلنة  �إىل  �أ�سار  يو�سف بلمهدي.و 
�جلمعة  �سالة  تعليق  قررت  �لفتوى 
عرب  �مل�ساجد  كل  وغلق  �جلماعة  و 
واليات �لوطن مع �الإبقاء على �سعرية 
�جلميع  �لوزير  دعا  فقط.و  �الآذ�ن 
�الإج��ر�ء�ت  و  بالتدبري  �اللتز�م  �إىل 
من  للوقاية  �ل�رورية  و  �لالزمة 
�أو�سح  كورونا.و  فريو�س  �نت�سار 
"�سار  �أن��ه  على  �أك��دت  �للجنة  �أن 
�الإجر�ء�ت  �تخاذ  �رعا"  �لالزم  من 
�أرو�ح  على  "حر�سا  �لذكر  �سابقة 

�الإج���ر�ء�ت  "مر�فقة  و  �ملو�طنني" 
�حلازمة �لتي �تخذتها �أجهزة �لدولة و 
قطاعاتها" يف هذ� �ل�سدد .كما تاأتي 
هذه �خلطوة "نظر� للتطور�ت �ملقلقة 
كذ�  و  �لفريو�س"  بها  ينت�ر  �لتي 
"تفاديا لو�سول بلدنا �إىل ما و�سلت 
�إليه بلد�ن �أخرى من ��ستفحال �لوباء" 
�لعمل  �سي�ستمر  �لذي  �الإجر�ء  هو  و 
�أن يرفع �لله عنا هذ� �لبالء  به " �إىل 
ياأتي  كرمه".و  و  بف�سله  �لوباء  و 
�لقر�ر بعد �أن �سجلت �جلز�ئر �رتفاعًا 
�ملوؤكدة  �الإ�سابات  عدد  يف  جديد�ً 
و�سلت  �أن  بعد  كورونا  بفريو�س 
�إىل 60 حالة موؤكدة.و �أعلنت وز�رة 
 ، 6 حاالت جديدة  �ل�سحة ت�سجيلها 
كل  يف  و�حدة  و  بالعا�سمة،  �ثنتني 
من �لبويرة وتيزي وزو وعنابة وبرج 

بوعريريج.

قررت وزارة ال�سوؤون الدينية و الأوقاف غلق جميع امل�ساجد و دور العبادة يف البالد اعتبارًا من اأم�س الثالثاء خ�سية انت�سار فريو�س كورونا.

مع الإبقاء على �سعرية الآذان فقط

الإدماج املهني للمعاقني 

انتعا�س اأ�سعار النفط بعد ت�سجيلها لأدنى م�ستوى منذ اأربع �سنوات
غد�ة  �لنفط،�نتعا�سا  �أ�سعار  �سهدت 
�أربع  منذ  م�ستوياتها  الأدنى  �نخفا�سها 
حكومات  ع��ززت  وق��ت  يف  �سنو�ت، 
�لعامل �إجر�ء�تها الحتو�ء فريو�س كورونا 

�مل�ستجد.
ناجم  �النتعا�س  �أن  �إىل  حمللون  �أفاد  و 
هبوط  م�ستثمرين  ��ستغالل  ع��ن 
منخف�سة،  باأ�سعار  لل�ر�ء  �الأ�سعار 
�الأ�سعار  تعايف  ب��اأن  �آخ��رون  قال  فيما 
على  �لطلب  لرت�جع  نظر�   ، ي��دوم  لن 
من  وغريها  �ل�سفر  على  �لقيود  خلفية 
حول  �تخذت  �لتي  �ملت�سددة  �الإجر�ء�ت 
وفرة  ظل  يف  �لفريو�س  ملو�جهة  �لعامل 

يف �الإنتاج و حرب �أ�سعار.
و بلغ �سعر خام غرب تك�سا�س �لو�سيط  
ن�سبتها  بزيادة  للربميل،  دوالر�   29.95
�لظهر  بعد  تعامالت  يف  باملائة،   4.36

يف �سيا.

ف�سجل  �ملرجعي  برنت  خام  �سعر  �أما  و 
�رتفاعا بن�سبة 2.43 باملائة ليبلغ 30.78 
باأكرث من ع�رة  دوالر� بعدما �نخف�س 
للربميل  دوالر�   30 دون  ما  �إىل  باملائة 

الأول مرة منذ �أربع �سنو�ت.
و قال كبري خرب�ء �ل�سوق لدى "�أك�سي 
�أن  "يفرت�س  �إني�س،  �ستفني  ك��ورب، 
�الأ�سعار  عن  �لباحثني  من  دعم  �ل�سوق 
�لتخزين متتلئ  �لرخي�سة، لكن من�ساآت 

ب�سكل مت�سارع".
حال  "يف  �أن��ه  �إىل  له  بيان  يف  �أ�سار  و 
�لطلب،  على  ليق�سي  �ملخزون،  �متالأ 
فبالتاأكيد �ستنهار �أ�سعار �لنفط ب�سكل 

�أكرب".
�الأ�سبوع  �الأ���س��ع��ار  ح��رب  ب���د�أت  و 
�ملا�سي بعدما �سغطت �ل�سعودية على 
حتالف كبار منتجي �لنفط غري �لر�سمي 
خلف�س �الإنتاج ملو�جهة تد�عيات تف�سي 

كورونا �مل�ستجد على �الأ�سعار.
�لتحالف  يف  �ل�ريكة  رو�سيا،  �أن  ال 
�ل��دول  منظمة  يف  �ملن�سوية  وغ��ري 
�مل�سدرة للنفط "�أوبك" و �لتي تعد ثاين 
�أكرب منتج للنفط، رف�ست ذلك، ما دفع 
�لريا�س للم�سي قدما بخف�س �الأ�سعار 

ب�سكل كبري و �لتعهد بزيادة �الإنتاج.
و �أفادت وكالة "ي �ت�س �إ�س ماركت" �إن 
زيادة �الإنتاج و تر�جع �لطلب قد يت�سببا 
�لنفط  �إم���د�د�ت  يف  فائ�س  ب�"�أكرب 

بال�سوق يتم ت�سجيله على �الإطالق". 
حرب  ��ستمرت  حال  يف  �أنه  قدرت  و 
وباء  و  �لعاملي  �لركود  و�سط  �الأ�سعار 
بني  ما  �لفائ�س  يبلغ  فقد  كوفيد19-، 
يف  برميل  مليار   1.3 و  مليون   800

�الأ�سهر �ل�ستة �الأوىل من �لعام 
.2020

ق/و

نظموا جتمعا ب�ساحة »ال�سكوار« بالعا�سمة

متقاعدو اجلي�س يعودون اإىل الحتجاج 
جمددا

عاد متقاعدو �جلي�س، جمدد�، لالحتجاج 
بالعا�سمة، و بالتحديد �ساحة �ل�سكو�ر، 
وز�رة  من  قادمني  هناك  توقفو�  �أي��ن 
�ملعنية  �جل��ه��ات  مطالبني  �ل��دف��اع 
�ال�ستجابة  و  معهم  �حل��و�ر  باب  بفتح 
باالأجور.نظم،  تعلق  ما  �سيما  ملطالبهم 
م�سرية  �جلي�س  معطوبو  و  متقاعدو 
�لوطن،  والي��ات  خمتلف  من  قادمني 
�إىل  �لدفاع  وز�رة  من  �ل�سري  حاولو� 
وهي  بالعا�سمة  �ل�سكو�ر  �ساحة  غاية 
�ملتقاعدون  فيها  يجتمع  �لتي  �ل�ساحة 
د�ئما، حيث حاولو� باالأم�س بلوغ ق�ر 
�ملعنية  �جلهات  ملحاورة  �أي  �حلكومة 
�سنو�ت  بعد  ملفاتهم،  ت�سوية  �أجل  من 
�أي قر�ر من  من �لتهمي�س طالتهم دون 
�آخر  كان  حيث  عنهم،  �لغنب  رفع  �ساأنه 
يف  �ملا�سية  �ل�سنة  فيه  ��ستقبلو�  مرة 
�لد�خلية  وزي��ر  طرف  من  �أوت  �سهر 
�آنذ�ك �سالح �لدين دحمون، �أين �جتمع 
ملتقاعدي  �لوطنية  �جلمعية  عن  مبمثلني 
�للقاء  كان  و  �ل�سعبي،  �لوطني  �جلي�س 
�جتاه  �لدولة  عرفان  لت�سجيل  فر�سة 
�لتطرق  جانب  �إىل  �ل�ريحة  هذه  �أفر�د 

فيها  تغرق  �لتي  �مل�ساكل  من  جلملة 
هذه �لفئة من جهة �أخرى، متوعد� �إياهم 
باملتابعة �لد�ئمة و �الهتمام �لذي توليه 
�ل�سلطات �لعمومية جلميع �الن�سغاالت 
بالعمل  �لتز�مه  جانب  �إىل  عنها،  �ملعرب 
�لتي  �لعالقة  �مل�ساكل  كل  حل  على 
تخ�س هذه �جلمعية. و جاء �للقاء، �لذي 
جمع �مل�سوؤول �الأول عن وز�رة �لد�خلية 
بعد  �جلي�س،  متقاعدي  ع��ن  مبمثلني 
�إىل  �لدخول  هوؤالء  من حماولة  �أ�سبوع 
خمتلف  من  م�سرية  �أكرب  يف  �لعا�سمة 
بقلب  �الحتجاج  و  �ل��وط��ن  والي���ات 
ذلك  من  منعهم  مت  �أنه  غري  �لعا�سمة، 
م�ستوى  على  �الأمنية  �لتعزيز�ت  �أمام 
للعا�سمة  �مل��وؤدي��ة  �لطرقات  خمتلف 
باحلو�جز  �الأمني  �لت�سييق  جانب  �إىل 
�ملو�طنني  �حتجاز  �إىل  �أدى  ما  �الأمنية، 
بالطرقات،  �ساعات  �خلم�س  فاقت  ملدة 
�أن  على  تاأكيد�  �الأم�س  �حتجاج  لياأتي 
م�ساكلهم ما تز�ل عالقة و مطالبهم مل 
تلب بعد، مطالبني ب�رورة فتح �أبو�ب 

�حلو�ر معهم يف �أقرب وقت.
ق/و

اتفاقية بني الوكالة الوطنية للت�سغيل ومنتدى روؤ�ساء املوؤ�س�سات
باجلز�ئر  �ر�كة  �تفاقية  على  �لتوقيع  مت   
و  للت�سغيل  �لوطنية  �لوكالة  بني  �لعا�سمة 
منتدى روؤ�ساء �ملوؤ�س�سات تهدف �إىل �الإدماج 

�ملهني لالأ�سخا�س �ملعاقني.
�لعام  �ملدير  من  كل  �التفاقية  على  وقع  و 
جابر  �لقادر  عبد  للت�سغيل،  �لوطنية  للوكالة 
�سامي  �ملوؤ�س�سات،  روؤ�ساء  منتدى  رئي�س  و 
و  �لعمل  وزي��ر  تر�أ�سه  حفل  خ��الل  عاقلي 
�ل�سغل و �ل�سمان �الجتماعي، �سوقي عا�سق 

يو�سف.
"باإقامة  يتعلق  �الأم��ر  فان  �ملوقعني  وح�سب 
تعاون بني �لوكالة �لوطنية للت�سغيل و �ملنتدى 
�ملهني  �الإدم���اج  ترقية  و  ت�سجيع  �أج��ل  من 
حت�سني  و  �ل�سغل  طالبي  �ملعاقني  لل�سباب 
طريق  عن  �الأ�سخا�س  هوؤالء  ت�سغيل  قابلية 
و  �لت�ريعية  لالأحكام  طبقا  ذلك  و  �لتكوين 
�لتنظيمية �ملتعلقة بال�سغل و �الإدماج �ملهني".

و�سع  على  �لطرفان  يتفق  �ل�سدد،  هذ�  يف 
عنها  �ملُعرب  باالحتياجات  �لتكفل  متابعة  �آلية 
)�نتقاء  تن�سيب  عمليات  و  �ملنتدى  قبل  من 
ذوي  �الأ�سخا�س   )... تكوين  و  توظيف  و 
من  توجيههم  يتم  �لذين  �خلا�سة  �الحتياجات 

قبل �لوكالة �لوطنية للت�سغيل.
بتوجيه  �ملنتدى  "يلتزم  �التفاقية  بنود  ح�سب 

�لوكالة  �إىل  �لتقديري  �لتوظيف  خمطط 
�لوطنية للت�سغيل و �لذي يت�سمن �أ�سا�سا عدد 
�ملنا�سب �ل�ساغرة و �ملو��سفات �ملطلوبة لكل 
من�سب عمل و يلتزم بتوفري لل�سباب �ملعاقني 
م�ستوى  على  تكوين-�دماج  تاأهيل  ب��دون 

�ملوؤ�س�سات �الأع�ساء يف �ملنتدى".
�إطار  �أن �التفاقية تندرج يف  �أو�سح �لوزير  و 
�إدماج طالبي  �إىل  �لر�مية  �لقطاع  �إ�سرت�تيجية 
ب�سكل  �ملعاقني  �الأ�سخا�س  و  عموما  �ل�سغل 
خا�س يف عامل �لعمل موؤكد� �أن �ملنتدى �لتزم 
طالبي  �ملعاقني  �ل�سباب  من  بجزء  "بالتكفل 
عنها  �ملعرب  لالحتياجات  وفقا  ذلك  و  �ل�سغل 

فيما يخ�س �ليد �لعاملة.
طالب   15.000" �أن  عا�سق  �ل�سيد  ك�سف  و 
م�سجلني  �لوطني  �مل�ستوى  على  معاق  �سغل 
للت�سغيل"  �لوطنية  �لوكالة  م�ستوى  على 
�أخرى  �إج��ر�ء�ت  �تخاذ  �ملقرر  من  �أنه  موؤكد� 
�إطار  �ملوؤ�س�سات �سيما يف  مع منتدى روؤ�ساء 
�لرتب�سات �أو تن�سيب �ل�سباب طالبي �ل�سغل 
عقود  خالل  من  �ل�سغل  عامل  يف  مرة  الأول 

�لعمل �ملدعمة.
هذه  من  �لهدف  �أن  عاقلي  �ل�سيد  �أكد  بدوره 
ن�ساطات  بع�س  �إط��ار  يف  يندرج  �التفاقية 
للم�ساركة  �قت�سادي  فاعل  باعتباره  �ملنتدى 

�أج��ل  م��ن  �ملعاقني  �الأ�سخا�س  مر�فقة  يف 
�إدماجهم �ملهني.

ق/و

غلق اأ�سواق املوا�سي �سي�سبب عجزا يف الأ�سواق الوطنية خالل 
رم�سان 

�أكد رئي�س �للجنة �لوطنية ملوزعي �للحوم "خريرّ مرو�ن" �إن قر�ر غلق �أ�سو�ق �ملو��سي يف بع�س �لواليات �سيوؤثر على متوين 
�الأ�سو�ق باللحوم يف �لفرتة �ملقبلة، خا�سة و �أن �لكميات �ملتاحة �حلالية من �للحوم �حلمر�ء كانت مربجمة لتموين �الأ�سو�ق خالل 
�جلز�ئري،  �مل�ستهلك  ر�سا  لتحقيق  �آخر  برناجما  �ستفر�س  �القت�سادية،  تد�عيات فريو�س كورونا  �أن  �أال  �ملقبل،  �سهر رم�سان 

م�سري� �إىل �أهمية فتح مذبح بر�قي �لذي كان من �ملقرر �ن يعو�س مذبح "روي�سو" �لذي �أغلق موؤخر�.
ق/و

طلبة يحثون على تعليق م�سريات الثالثاء
قام ع�ر�ت �لطلبة يف �ساحة �ل�سهد�ء بدعوة �ملتم�سكني مبظاهر�ت �لثالثاء للعودة �إىل بيوتهم و�اللتز�م باالإجر�ء�ت �لوقائية ملنع 

�نت�سار فريو�س كورونا.
وقام طلبة من جامعة �جلز�ئر �لعا�سمة وكلياتها بتوزيع من�سور�ت وتعليق مل�سقات حتذر من خماطر �لفريو�س �مل�ستجد وتدعو 

لتجنب �خلروج لل�سارع.
كما وزع �لطلبة بيان �أطباء وخمت�سني معروفون مب�ساركتهم يف �حلر�ك �ل�سعبي قامو� بالدعوة لتعليق �حلر�ك ب�سفة موؤقة مع 

�لتز�م �لبيوت يف ظل تز�يد �نت�سار �لفريو�س �لقاتل يف �جلز�ئر
ق/و
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جاب اهلل ينتقد بع�س اإجراءات احلكومة ملواجهة كورونا 

علجية عي�س
-----------------

وتعليق  �مل�ساجد  غلق  قر�ر  �إن  �لله  جاب  وقال 
يف  مثله  يح�سل  ومل  مربر”  “غري  �ل�سالة 
حروب  من  به  م��رت  ما  رغ��م  �لب�رية  تاريخ 
يف  حتى  �أنه  �إىل  م�سري�  و�بتالء�ت،  وم�سائب 
فريو�س  من  �أخطر  يعد  �لذي  “�لطاعون”  زمان 
�أي موؤرخ عن هكذ�  كورنا، مل يحدث و�أن روى 
وباء كورونا مل  فاإن  �لله  جاب  �إجر�ء�ت. وح�سب 

�الإجر�ء،  هذ�  ملثل  �حلكومة  تلجاأ  بعد حتى  ينت�ر 
م�سيفا �أنه كان ينبغي �تخاذ تد�بري �أخرى ملو�جهة 
�لو�سوء،  ودور  �مل�ساجد  بتعقيم  تتعلق  كورنا، 
�مل�ساجد  غلق  باإعالن  �الإ���ر�ع  �أن  �إىل  م�سري� 
و�جلماعات  �جلمعة  �سالة  وتعليق  �لعبادة  ودور 
�مل�سوؤولني  عند  و�لتدين  �لدين  �سعف  على  يدل 
يف �جلز�ئر. وتاأتي ت�ريحات رئي�س جبهة �لعد�لة 
للفتوى يف  �لوز�رية  �للجنة  �إعالن  بعد  و�لتنمية 
وغلق  و�جلماعات  �جلمعة  �سالة  تعليق  لها  بيان 
�لوطن.  رب��وع  كل  يف  �لعبادة  ودور  �مل�ساجد 
باحلر�س  قر�ر�ها  ربطت  �لتي  �للجنة  و�سددت 
���رورة  على  �ملو�طنني  �أرو�ح  حماية  على 
�ملحافظة على رفع �سعرية �الآذ�ن و �لتز�م �جلميع 
بالتد�بري و �الإجر�ء�ت �لالزمة، د�عية �إىل �حلر�س 
�للجوء  �لتز�م �الإجر�ء�ت �لوقائية و  �ل�سديد على 
�لله بالدعاء و�ل�ر�عة و �ال�ستغفار و كرثة  �إىل 
�ل�سالة على �لنبي �سلى �لله عليه و �سلم، و فعل 

�خلري�ت.

قال اإن قرار غلق امل�ساجد “غري مربر”

�سنقريحة يوؤكد:

�لر�سمي  �لناطق  �الت�سال  وزير  ثمن 
�الأ�سو�ت  بلحيمر،  عمار  للحكومة، 
و�لتوقيف  “�لتعقل”  �إىل  �ل��د�ع��ي��ة 
خطر  �أمام  �ل�سعبي  للحر�ك  “�ملوؤقت” 
�نه  موؤكد�  كورونا،  فريو�س  �نت�سار 
م�ساره  �إىل  �حلر�ك  يعود  �أن  مانع”  “ال 
�الأ�سلي بعد �لق�ساء �لنهائي على �أزمة 

كورونا.
على  “بناء  باأنه  بلحيمر  �ل�سيد  وق��ال 
لتحويل  �لوطنية  غري  �لقوى  حماوالت 
م�سلحة  غري  متردية  حركة  �إىل  �حل��ر�ك 
ونظر�  كلية،  �لبالد  �سل  �إىل  تهدف 
ميثله  �ل��ذي  �ل�سامل  �ل�سحي  للخطر 
�أ���س��و�ت  تعالت  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س 
خا�سة  �ملهجر  ويف  �لبالد  يف  �لتعقل 
�الجتماعي  �لتو��سل  �سبكات  على 
هدنة  �أي  مفيد  موؤقت  بتوقف  لتطالب 
“بع�س  بان  م�سيفا  وقائية”.و��سرت�سل 
�لعبارة،  وب�ريح  طالبو�،  �لر�أي  �سناع 
يف  و�لتجمعات  �مل�سري�ت  بتوقيف 
ظرف وطني جد معقد وو��سع �خلطورة، 

مربر  �أي  جتد  ال  �لتي  �مل�سري�ت  وهي 
حافل  �سجل  له  �حلر�ك  الأن  بها  مقبول 

باالنت�سار�ت”.
فان  بلحيمر،  �ل�سيد  نظر  وجهة  ومن 
خمتلفة  جبهات  على  “�نت�ر  �حل��ر�ك 
وجنح يف �إف�سال موؤ�مرة �لعهدة �خلام�سة 
لرئي�س مري�س وعاجز، ��ستعمل كو�جهة 
�سيا�سية من طرف قوى غري د�ستورية”، 
�حلر�ك  هذ�  �ن  على  حديثه  يف  مركز� 
“ذكي و�سخي ويجب �أن ي�ستمر”، نظر� 
�ملحدق  �ل�سامل  “للخطر  قال–  –كما 

بالوطن جر�ء تف�سي �لفريو�س”.
وح�سب قناعة �لوزير، فاإن �لذين يريدون 
��ستمر�ر �حلر�ك يف هذ� �لظرف �ل�سعب 
�الأمة قاطبة،  ومهما كانت عو�قبه على 
�إمنا يعربون بذلك عن “تعنت �نتحاري”، 
د�عيا �إىل “�لت�سدي لهوؤالء بقوة �لتعلق 
وروح �ملو�طنة وكذ� بقوة �لقانون �لذي 

هو ملزم وفوق �جلميع”.
يف  مانعا  بلحيمر  يرى  ال  هذ�  ومقابل 
�ن تعود م�سري�ت �حلر�ك “�إذ� مل ي�سجل 

�لدميقر�طية  جم��ال  يف  ملمو�س  تقدم 
�إىل  د�ع��ي��ا  �الجتماعية”،  و�لتنمية 
�سبكات  و�سائل  ��ستعمال  �ليقظة و�ىل 
و�الإعالم عن كل  �الجتماعي  �لتو��سل 

�أ�سكال �مل�سا�س باحلريات.
كما �أكد باأنه “ال يجب �أن نرتيث ل�سمان 
�ل�سيا�سية  �ملعركة  لربح  �حلظوظ  كل 
بد�يتها  كانت  �لتي  �لطويلة  �ل�سلمية 
�حلر�ك  الأن   ،2019 فيفري   22 �جلمعة 
مثلما �أ�ساف، “هو �لذي جعلنا جز�ئريني 
بروح  حتليًا  و�أكرث  ذكاء  و�أكرث  �أف�سل 
علينا  لز�مًا  �أ�سبح  �نه  �إال  �مل�سوؤولية، 

�إيقاف �مل�سري�ت و�لتجمعات”.
و��ستدل يف هذ� �ملقام بكاتب �فتتاحيات 
جز�ئري و�سوت “فاعل وم�سموع” يف 
�أف�سل  �ليوم  “نحن   : قال  �لذي  �حلر�ك 
�ساأنه  من  �حلر�ك  وهذ�  �حل��ر�ك.  بف�سل 
غ�سبنا  على  �لتغلرّب  على  م�ساعدتنا 
فلننظم  و�لفي�سل.  �حلاكم  �لعقل  وجعل 

�أنف�سنا باأ�سكال �أخرى”.
هذه  �حلكومة  با�رت  �ل�ساأن،  هذ�  ويف 

�ملعارك “دون �نتظار �أو تردد،  كما ت�سهد 
على ذلك �لتعديالت و�لت�سويبات �لتي 
�الإ�سايف  �ملالية  قانون  �سيت�سمنها 
حماور”،  ثالث  على  �سريتكز  و�ل��ذي 

ح�سب ما قاله بلحيمر.
ويتعلق �المر هنا بدعم �لقدرة �ل�ر�ئية 
دفع  من  �الإع��ف��اء  بف�سل  للعائالت، 
لالأجور  بالن�سبة  �لعام  �لدخل  �ريبة 
�لتي ال تفوق ثالثني �ألف دينار� �سهريا، 
�الأدن��ى  �حل��د  �سقف  رف��ع  �إىل  �إ�سافة 

لالأجور �بتد�ء من �سهر جانفي �لقادم.
ت�سجيع  على  �لثاين  �ملحور  يرتكز  كما 
�مل�ستثمرة  �الأجنبية  �ل�ركات  ق��دوم 
 49/51 على  �ملبنية  �لقاعدة  �إلغاء  مع 
يرتبط  فيما  �الجتماعي  �مل��ال  للر�أ�س 
�إىل  �لهادفة  باالإجر�ء�ت  �لثالث  �ملحور 
�جلبائي،  �لتح�سيل  عمليات  حت�سني 
ظرف  يف  “�رورية”  �إج��ر�ء�ت  وهي 
كبري  بتدهور  يتميز  ح�سا�س  �قت�سادي 

للعائد�ت �ملالية للبالد.
ق/و

بلحيمر يثمن الأ�سوات الداعية اإىل التوقيف املوؤقت للحراك ال�سعبي

انتقد رئي�س جبهة العدالة والتنمية عبد 
اهلل جاب اهلل، قرار وزير ال�سوؤون الدينية، 

بغلق امل�ساجد ودور العبادة وتعليق �سالة 
اجلمعة واجلماعات، كاإجراء جديد ملواجهة 

تف�سي فريو�س كورنا الذي اأودى بحياة 
خم�سة جزائريني. 

خالل اأ�سبوع

وفاة 25 �سخ�سا 
وجرح 1175 

اآخرين  يف حوادث 
املرور 

�أدت حو�دث �ملرور �إىل وفاة 25 
�سخ�سا و جرح 1175 �آخرين 
خالل �أ�سبوع، ح�سب ح�سيلة 
للحماية �ملدنية ن�رت �أم�س 

�لثالثاء وت�سري �حل�سيلة �خلا�سة 
بالفرتة �ملمتدة ما بني 8 �إىل 14 

مار�س �جلاري �إىل �نه مت ت�سجيل 
1019 حادث مرور و �ن �أثقل 

ح�سيلة �سجلت يف والية �لبي�س 
بوفاة 5 �أ�سخا�س و جرح 12 

�آخرين.كما قامت وحد�ت �حلماية 
�ملدنية ب� 1209 تدخال �سمح 

باإخماد 801 حريق منها منزلية و 
�سناعية و حر�ئق خمتلفة.�أما فيما 
يخ�س �لعمليات �ملختلفة فقامت 
وحد�ت �حلماية �ملدنية ب� 5421 
تدخال يف نف�س �لفرتة لتغطية 
4778 عملية �إ�سعاف و �إنقاذ 

�الأ�سخا�س يف خطر.
ق/و

�سنقريحة،  �ل�سعيد  �ل��لرّ��و�ء  �لتقى 
رئي�س �أركان �جلي�س �لوطني �ل�سعبي 
مقر  و�أفر�د  و�إطار�ت  بقيادة  بالنيابة، 
بيان  �لربية.وح�سب  �لقو�ت  قيادة 
�للو�ء  �ألقى  �لوطني،  �لدفاع  لوز�رة 
بهذه �ملنا�سبة، كلمة توجيهية ُبثت �إىل 
�لنو�حي �لع�سكرية �ل�ست، عرب تقنية 
�لقائد  �للو�ء،  بعد.وهناأ  عن  �لتحا�ر 
كر�س  �ل��ذي  �لربية  للقو�ت  �جلديد 
�لوطني  �جلي�س  خلدمة  كلها  حياته 
�ل�سعبي و�جلز�ئر.و�أكد ذ�ت �ملتحدث، 
�لقتالية،  �خل���ربة  تنمية  �أن  على 
وغر�س  و�لقدر�ت،  �ملعارف  وتر�سيخ 
�ملن�سجم  �جلماعي  �لعمل  �سلوكيات 
ال  عملياتية  غايات  هي  و�ملتكامل، 
خالل  من  �إال  حتقيقها،  �إىل  �سبيل 
�مليد�ين،  و  �لفعال  و  �لو�يف  �لتطبيق 
�لقتايل.و  �لتح�سري  بر�مج  ملحتوى 
�لعمل  مفاتيح  هي  “تلكم  �للو�ء:  قال 
�ملهني  �ل��درب  هو  وذلكم  �لناجح، 

�نتهاجه، لتحقيق  �ل�سليم، �لذي يتعني 
�لتطور �ملن�سود، على كافة �الأ�سعدة 
و �ملجاالت”.و حر�س �سنقريحة، على 
حت�سي�س �الإطار�ت و�الأفر�د ب�رورة 
�لقتايل، و  �لتح�سري  بر�مج  ��ستيعاب 
تعامل  عملية  ت�سهيل  يف  �مل�ساهمة 
�ملتطورة،  �لتجهيز�ت  مع  �الأف���ر�د 
�لقيادة  �أن  �حلوزة.موؤكد�  يف  �ملوجودة 
يف  جهد،  �أي  تدخر  لن  و  مل  �لعليا 
مكوناته،  بكافة  جي�سنا  بلوغ  �سبيل 
�أ�سالفنا  بتاريخ  تليق  �لتي  �ملر�تب 
“هذه  �سنقريحة:  �أورد  �ل�سناديد.و 
بها، وبها فقط، تثمر  �لتي  �لغاية  هي 
�الإ�سافية،  �خلطو�ت  تنتج  و  �الأعمال 
�لتي نعلي بها �رح قوة وقدرة قو�م 
�ل�سعبي”.و  �لوطني  للجي�س  �ملعركة 
�أ�ساف �للو�ء: “و�جب حماية ��ستقالل 
�لوطنية،  �سيادتها  و�سيانة  �جلز�ئر، 
�لرت�بية،  و  �ل�سعبية  وحدتها  وتاأمني 
بها  يعتز  ما  بقدر  عظيمة  مهام  هي 

�جلي�س �لوطني �ل�سعبي، فهو حري�س 
�أد�ئها  م�ستوى  يف  يكون  باأن  دوما، 
و�الأ�سوب”. �الأكمل  �لوجه  على 
�الأخ��ري،  يف  �سنقريحة  �للو�ء  ووج��ه 
لكافة  تقدير  و  وعرفان  �سكر  ر�سالة 
�الإطار�ت و �مل�ستخدمني، �لذين بذلو�، 
�لربية،  للقو�ت  قيادتهم  فرتة  طيلة 
فعال  ب�سكل  �ساهمت  معتربة،  جهود� 
هذه  مكونات  بكافة  �الرت��ق��اء  يف 
حث  �حل�سا�سة.و  و  �لهامة  �لقو�ت 
رئي�س �أركان �جلي�س �لوطني بالنيابة، 
�جلهود  من  �ملزيد  بذل  مو��سلة  على 
�ملرحلة  ظل  يف  �ملتفانية،  و  �ملخل�سة 
�ل��ر�ه��ن��ة، حت��ت ق��ي��ادة �ل��لرّ��و�ء عمار 
�لديناميكية  على  للحفاظ  �عثامنية، 
خالل  �مل��ب��ذول��ة،  للجهود  �لن�سطة 
لكنها  �لزمان،  ق�سرية من حيث  فرتة 
و  �لنتائج  حيث  من  نوعية  و  مثمرة 
ف�سح  �للقاء،  ختام  يف  �الإجن���از�ت.و 
�أف��ر�د  و  �إط��ار�ت  �أم��ام  �ملجال  �للرّو�ء 

�لقو�ت �لربية للتعبري عن �هتماماتهم 
جم��ددي��ن �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى والئ��ه��م 
�ل�سعبي  �لوطني  للجي�س  �لالحمدود 

ق/وو للجز�ئر.

القيادة العليا لن تدخر جهدا لبلوغ جي�سنا املراتب التي تليق به

تفكيك �سبكة دولية لتهريب ال�سيارات 
وحجز 21 مركبة بعني متو�سنت

متكنت فرقة �لبحث و �لتدخل �لتابعة للم�سلحة �لوالئية لل�رطة �لق�سائية لعني 
متو�سنت موؤخر�، من تفكيك �سبكة دولية خمت�سة يف تهريب �ل�سيار�ت مع حجز 
21 مركبة، ح�سبما علم لدى خلية �الت�سال و �لعالقات �لعامة باالأمن �لوالئي.و 
متت �لعملية بالتن�سيق مع �رطة �حلدود �لبحرية و م�سالح �جلمارك حيث مت �سبط 
�إدخالها �إىل �لرت�ب �لوطني ومت و�سعها  120 �سيارة م�سبوهة مت  قائمة جتاوزت 
يف �ل�سري با�ستعمال وثائق �إد�رية مزورة بتو�طئ من بع�س موظفي مكاتب حركة 
قد  �مل�سدر.و  ذ�ت  �أبرزه  ح�سبما  �لوطن،  من  واليات  م�ستوى  على  �ل�سيار�ت 
�سمحت عملية ن�ر �الأبحاث عن هذه �ملركبات حمل �ل�سبهة بحجز كنتيجة �أولية 
21 مركبة من خمتلف �الأ�سناف �سبطتها م�سالح فرقة �لبحث و �لتدخل لالأمن 
�لوالئي لعني متو�سنت فيما تتو��سل �الأبحاث ب�ساأن باقي �ل�سيار�ت بالتن�سيق مع 

باقي �مل�سالح �الأمنية وفق نف�س �مل�سدر.
ق/و
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ا�ستهداف نحو 80 هكتارا يف حملة ح�ساد الذرة 
ال�سفراء باأدرار

علي  حممد 
---------------- 

�الإم��ك��ان��ي��ات  ك��اف��ة  ت�سخري  ومت 
�ل�سري  ل�سمان  �لب�رية  و  �ملادية 
�حل�����س��ن حل��م��ل��ة �حل�����س��اد �ل��ت��ي 
�ملحيط  مب�ستثمر�ت  ت��ت��و����س��ل 
قليم  باإ ع��زي''  ''�سطح  �لفالحي 
�أدر�ر،  بجنوب  فنوغيل  بلدية 

�مل�سدر. ذ�ت  وفق 
و���س��ه��د ن�����س��اط زر�ع����ة �ل���ذرة 
تذبذبا  �أدر�ر  ب��والي��ة  �ل�سفر�ء 
�ملزروعة  �مل�ساحة  يف  "ملحوظا" 
مما  �الأخ�����رية  �ل�����س��ن��و�ت  خ���الل 
مبا�ر  ب�سكل  ذل���ك  ن��ع��ك�����س  �أ
جرى  مثلما  نتاج،  �الإ كميات  على 

�رحه.
خالل  جرى  فقد  �ل�سدد،  هذ�  ويف 
 /2018 �ملا�سي)  �لفالحي  �ملو�سم 
هكتار   3.890 زر�ع��ة   )  2019

من  �أك��رث  بلغت  حم�سول  بكمية 
عرف  ح��ني  يف  قنطار   27.900
 )2017/2018 ( قبله  �لذي  �ملو�سم 
و698   ، هكتار   1.663 زر�ع��ة 
 /  2016 ( م��و���س��م  يف  ه��ك��ت��ار 
�أزيد  بلغت  نتاج  �إ بكمية   )2017
رفعها  �لتي  قنطار   24.700 من 
)والية  ببوقطب  �الأع��الف  دي��و�ن 
�مل�����س��در. ذ�ت  وف��ق  �ل��ب��ي�����س(، 

�لتذبذب  ه��ذ�  �لفالحون  و�أرج��ع 
�إىل  �مل���زروع���ة  �مل�����س��اح��ات  يف 
�لقر�ر�ت  يف  �ال�ستقر�ر  �نعد�م 
�لن�ساط،  ه��ذ�  مبر�فقة  �ملتعلقة 
ت�سبب  مما  بالدعم  �ملتعلقة  �سيما 
�لفالحني  من  �لكثري  ع��زوف  يف 
ح�سبما  �لن�ساط،  هذ�  مز�ولة  عن 
�ملهني  �ملجل�س  رئي�س  ليه  �إ �سار  �أ
�لغيث  م  �أ ب��اأدر�ر  �حلبوب  ل�سعبة 

�سلة،  ذي  �سياق  �ل��ل��ه.ويف  عبد 
عن  بالوالية  �لذرة  مز�رعو  �أعرب 
�أبرمت  �لتي  تفاقية  لالإ �رتياحهم 
نعام  �الأ تغذية  دي��و�ن  بني  موؤخر� 
ومنتجي  �لبي�س(  )والية  ببوقطب 
عن  م��ع��رب��ني  ب������اأدر�ر،  �ل����ذرة 
�الإج��ر�ء  هذ�  ��ستمر�ر  يف  �أملهم 

قدي. لتعا �
�الإج����ر�ء  ه���ذ�  �أن  �ل��ت��اأك��ي��د  ومت 
��ستقر�ر  و  �سمان  عامل  �سي�سكل 
�ملنتجني  يحفز  مما  �لن�ساط،  لهذ� 
لك�سب  �جل��ه��ود  م�ساعفة  على 
من  نتاج  �الإ برفع  �لتحدي  ره��ان 
�ملزروعة  �مل�ساحة  تو�سيع  خالل 
�ملر�فقة  باعتماد  �ملردودية  زيادة  و 
�ملعنية  �لهيئات  طرف  من  �لتقنية 
ن��ت��اج  �الإ تعزيز  يف  ي�ساهم  مب��ا   ،
ف��ات��ورة  ت��ق��ل��ي�����س  و  �ل��وط��ن��ي 

�لعلفي. �ملنتوج  هذ�  ��ستري�د 

ا�ستفيد كما  الفالحي اجلاري،  املو�سم  بر�سم  80 هكتارا   بنحو  اإجمالية  م�ساحة  اأدرار  بولية  ال�سفراء  الذرة  ت�ستهدف حملة ح�ساد 
الفالحية. امل�سالح  مديرية  من   

اجلاري الفالحي  املو�سم  بر�سم 

للت�سامن  �لوفاء  جمعية  نظمت 
�ملنتدبة  ب��ال��والي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
حملة   ، �الأغ��و�ط  �سمال  فلو  �أ
حت�����س��ي�����س��ي��ة ح����ول ف��ريو���س 
 " �ل��زر�ب��ي  ح��ارة  ك��ورون��ا ب" 
تبد�أ  "منا  �سعار  حت��ت  فلو  باأ
مع  بالتن�سيق  وه��ذ�  �لتوعية" 
فلو  باأ �الإ�ست�سفائية  �ملوؤ�س�سات 
و�ل�سلطات  �لبلدية  وم�سالح 
م��ن��ي��ة و�حل��م��اي��ة �مل��دن��ي��ة،  �الأ
�أط��ب��اء  وتن�سيط  ومب�����س��ارك��ة 
�الأمر��س  جم��ال  يف  خمت�سني 
�ل��وب��ائ��ي��ة،ق��دم��و� ���روح��ات 
�لفريو�س  �نتقال  كيفية  حول 

و�سبل  به  �الإ�سابة  و�أعر��س 
�لنظافة  و�أهمية  منه،  �لوقاية 
�لطبية   �لكمامات  و�رت���د�ء  
مت   ك��م��ا  �ل��ع��دوى،  ت��ف��ادي  يف 
�لتح�سي�سية  �حلملة  هذه  خالل 
ومنا�سري  م��ط��وي��ات  ت��وزي��ع 
وتوجيهات  ن�سائح  تت�سمن 
�لكفيلة  �ل�سبل  بخ�سو�س 
وجتنب  �لفريو�س  من  بالوقاية 
هذه  به،لتتو��سل  �الإ���س��اب��ة 
لت�سمل  �لتح�سي�سية   �حلملة 
�لوالية.                                                                           برت�ب  بلديات  عدة 
بو�ريط  �لقادر  عبد 

ترويج  ظاهرة  مكافحة  �إطار  يف 
بطريقة  �ل��ع��ق��ل��ي��ة  ث���ر�ت  �مل���وؤ
 ، �ل�سباب  و�سط  �رعية  غري 
�لتابعني  �ل�رطة  عنا�ر  جنح 
بوالية  �ل�سابع   �حل�ري  لالأمن 
لن�ساط  حد  و�سع  من  ورقلة،  
من  ت��ت��ك��ون  �إج��ر�م��ي��ة  �سبكة 
�لق�سية  .حيثيات  ف��ر�د  �أ ثالث 
��ستغالل  عقب  وقائعها  تع�ود 
جمموعة  بوجود  تفيد  معلومات 
�لثاين  �لعقد  يف  �ل�سباب  من 
�الخت�سا�س،  قليم  باإ �لعمر  من 
�مل��خ��در�ت  بتعاطي  ي��ق��وم��ون 
فور  لتبا�ر  �لعقلية،  ثر�ت  و�ملوؤ
�لتنقل  �ل�رطة  عنا�ر  ذل��ك 
توقيف  مت  �أين   ، �ملكانرّ عني  �إىل 
بحوزتهم  و�سبط  فيهم  �مل�ستبه 
ك��م��ي��ة م���ن �مل��خ��در�ت)ك��ي��ف 
�ملهلو�سة  ق��ر����س  �الأ و  معالج( 

ب�  يقدر  مايل  مبلغ  �إىل  باالإ�سافة 
�أين مت حتويلهم  41.500.00 دج، 
�لتحقيق  ملو��سلة  �مل�سلحة  �إىل 
كافة  ��ستيفاء  وعقب  معهم. 
�لالزمة  �لقانونية  �الإج���ر�ء�ت 
�سد  ق�سائية  ملفات  �إجناز  مت   ،
�أمام  وتقدميهم  �لثالثة  �ملوقوفني 
�ملخت�سة  �لق�سائية  �جل��ه��ات 
حيازة  جنحة  يف  لتورطهم   ،
�لعقلية  ث��ر�ت  و�مل��وؤ �مل��خ��در�ت 
لغر�س  �رعية  غ��ري  بطريقة 
�ل��ب��ي��ع، ب��ع��د �إج����ر�ء�ت �مل��ث��ول 
�لق�سية  �أط��ر�ف  �سد  �لفوري 
حب�س  ع���ام  ح��ق��ه��م  يف  ���س��در 
�إىل  باالإ�سافة  يد�ع  �الإ دون  نافذ 
 50.000 ب�  تقدر  مالية  غر�مة 

دج.
ق/ج

�جلرمية  �أ�سكال  كافة  دحر  �إطار  يف 
ما  ال�سيما  �حل�����ري  �ملحيط  يف 
و  ف����ر�د  �الأ بحماية  منها  تعلق 
م�سالح  و���س��ع��ت   ، �ملمتلكات 
�إجر�مية  لع�سابة  حد�  والية  �من 
مع  �مل�ساكن  �رقة  يف  �خت�ست 

م�روقة. مركبة  ��سرتجاع 
عنا�ر  متكنت  �الإط����ار  ه��ذ�  يف 
لل�رطة  �ل��والئ��ي��ة  �مل�����س��ل��ح��ة 
حد  و�سع  من  بب�سار،  �لق�سائية 
متكونة  �إجر�مية  �سبكة  لن�ساط 
�أعمارهم  ت��رت�وح  4�أ�سخا�س  من 
يف  �خت�ست  40�سنة  19و  ب��ني 

مركبة  �رقة  وكذ�  �مل�ساكن  �رقة 
�أوت  �سهر  �إىل  تعود  �لق�سية  يف 
2019�أين  �ملا�سية  �ل�سنة  م��ن 
ق�سايا  ع��دة  �مل�سلحة  �سجلت 
وكذ�  �مل�ساكن  د�خل  من  �رقات 
 . �الخت�سا�س  بقطاع  مركبة  �رقة 
�لق�سية  يف  �ملعمقة  �لتحريات 
�جلنائية  �ل��ف��رق��ة  با�رتها  �ل��ت��ي 
�جلرمية  مكافحة  فرقة  مع  بالتن�سيق 
ب�سار،  والي��ة  الأم��ن  �ملعلوماتية 
عنا�ر  هوية  حتديد  م��ن  مكنت 
تباعا  توقيفهم  مت  ي��ن  �أ  ، �ل�سبكة 
�جلمهورية  وكيل  مع  بالتن�سيق 

�إ�سد�ر  بعد  ب�سار،  حمكمة  لدى 
�مل�ستبه  م�ساكن  بتفتي�س  �إذن 
�مل�سلحة  عنا�ر  متكنت  فيهم 
�مل�روقات  بع�س  ��سرتجاع  من 
ح��ا���س��وب  ج��ه��از   : يف  متمثلة 
حمل  مركبة  ي�����س��ا  و�أ  ، حم��م��ول 
مبر�آب  ة  خمباأ كانت  و�لتي  �ل�رقة 
ة  مهياأ فيهم  �مل�ستبه  �أحد  م�سكن 
كما�أ�سفرت  هيكلها  على  للتزوير 
م�سمار  �سبط   من  �أي�سا  �لعملية 
�ل��رق��م  ت���زوي���ر  يف  ي�����س��ت��ع��م��ل 
حجز  و  �لطر�ز-  يف  �لت�سل�سلي- 
مال������ي  مبلغ  و  نقالة  05هو�تف 

84000دج.
وكيل  م���ام  �أ �الأط����ر�ف  ت��ق��دمي  مت 
ب�سار  حمكمة  ل��دى  �جلمهورية 
حتت  ق�����س��ائ��ي  �ج����ر�ء  مب��وج��ب   ،
جمعية  تكوين   : �جلز�ئي  �لو�سف 
جلناية  �الإع����د�د  لغر�س  ����ر�ر  �أ
ظرف  بتو�فر  �ملو�سوفة  �ل�رقة 
�مل�ساركة   ، �لتعدد   ، �لك�ر   ، �لليل 
و  �لتزوير   ، م�روقة  �سياء  �أ �إخفاء   ،
قاعدي  هيكل  يف  �ملزور  ��ستعمال 
�خل��ربة  �سمن  �أو���س��ف��ه��ا  ملركبة 

. لل�سيار�ت  �لوطنية 
  �أ . د 

طريق  عن  مو�طنني  من  بالغ  �ثر 
مفاده    1548 �الأخ�����ر  �ل��رق��م 
عن  غ��رب��اء  ���س��خ��ا���س  �أ ت��و�ج��د 
�لفور  على  �سبهة   حمل  �ملدينة  
بامن  �ل�����رط��ة  ق���و�ت  تنقلت  
ب�سكرة   والي��ة  �لقنطرة  د�ئ���رة 
توقيف  مت  ي��ن  �أ تو�جدهم  ملكان 
�لعمر21  من  يبلغان  �سخ�سني 
لعملية  وباإخ�ساعهما  �سنة   و25 
بحوزة  ع��رث  �جل�سدي  �لتلم�س 
من  كمية  على  �الأول  �ل�سخ�س 
 282.4 ب�  قدرت  �ملخدر�ت  مادة 
يف  متمثلة  �ملعالج   �لكيف  من  غ 
و�ل�سخ�س  �سفائح   ثالثة   03
�سالح  على  بحوزته  عرث  �لثاين  
�ملخدر�ت   ( مت حجز  )�سكني  �بي�س 
وباقتيادهم  بي�س  �الأ و�ل�سالح 
�لتحقيق  مل��ب��ا���رة  للم�سلحة 
�سخ�سني  ت���ورط    ع��ن  ��سفر 
 24 23 و  �لعمر  �آخرين يبلغان من 
عدد  لي�سبح  توقيفهما  مت  �سنة  
لهم  �أجنز  �أ�سخا�س   04 �ملوقوفني 
تكوين  خلفية  على  جز�ئي  ملف 
ت��روي��ج  متتهن  �����ر�ر  �أ جمعية 
للعد�لة  وبتقدميهم  �مل��خ��در�ت 

 . يد�ع  �إ �أمر  حقهم  يف  �سدر 
مع  عقبة  ب�سيدي  �أخرى  وتفكيك 

�سيارة ��سرتجاع 
ب�ستى  �جلر�ئم  مكافحة  �إطار  يف   
�سكوى  على  ب��ن��اء�  و  ن��و�ع��ه��ا  �أ
من  ي��ب��ل��غ  ���س��خ�����س  ب��ه��ا  ت��ق��دم 
�ل�رطة  لقو�ت  �سنة   56 �لعمر 
بوالية  عقبة  �سيدي  د�ئرة  باأمن 
لعملية  تعر�سه  مفادها  ب�سكرة  
�سيارته  منه  ��ستهدفت  �رقة 
 ( �ل�سناعة  فرن�سية  �لنفعية 
مت  �ل��ل��ون  بي�ساء   )  404 بيجو 
وبتكثيف  �لق�سية  يف  حتقيق  فتح 
�ل��دوري��ات ون��ق��اط �مل��ر�ق��ب��ة مت 
متنها  ع��ل��ى  �ل�����س��ي��ارة  ت��وق��ي��ف 
و   24 عمرهما  يبلغ  �سخ�سان 
للم�سلحة  وبتحويلهما  �سنة    26
نهما  �أ تبني  �لتحقيق  مل��ب��ا���رة 
�رقة   ق�سية  يف  م��ت��ورط��ان  
)  02 ( �سخ�سني  رف��ق��ة  �أخ���رى 
�سنة  24و26  عمريهما   �آخرين 
�لعقابية   �ملوؤ�س�سة  يف  متو�جدين 
ف��ر�ر  ح��ال��ة  يف  �خ��ر  و�سخ�س 

مو��سي.  04 ��ستهدف 
م.حريز    

من قبل جمعية الوفاء للت�سامن 

تنظيم حملة حت�سي�سية حول فريو�س 
كورونا يف اأفلو بالأغواط

القب�س على 3 �سبان بحوزتهم خمدرات 
و موؤثرات عقلية بورقلة 

مع ا�سرتجاع مركبة م�سروقة 

و�سع حدا لع�سابة اإجرامية خمت�سة يف �سرقة امل�ساكن بب�سار 

تفكيك جمعية مروجة للمخدرات بحوزتها 
بب�سكرة  بالقنطرة  كيف  �سفائح   3

د�رة  �إ مار�س   16 �الثنني  عقدت 
لل�سحة  �لعمومية  �ملوؤ�س�سة 
�جل���و�ري���ة ت��ق��رت حت��ت �����ر�ف 
�الأوب��ئ��ة  ع��ل��م  م�سلحة  رئ��ي�����س 
للموؤ�س�سة  �ل��وق��ائ��ي  �ل��ط��ب  و 
�جل��و�ري��ة  لل�سحة  �ل��ع��م��وم��ي��ة 
و  نفلونز�  لالأ �ل��والئ��ي  )�ملن�سق 
�لدكتور  �ل�سدرية(  م��ر����س  �الأ
م�سريي  م��ع  ل��ق��اء�  توفيق  خ��دمي 
�لفي�سبوكية  �ل�سفحات  بع�س 
�ل��ن��ا���س��ط��ة ب��ح�����س��ور م��دي��ر 
لل�سحة  �لعمومية  �ملوؤ�س�سة 
حممد  زوزو  �لدكتور  �جل��و�ري��ة 
يف  خمت�س  خالد  عقاب  و  �ل�سعيد 

�لرحيم  عبد  هبهوبة  و  �لعمل  طب 
�لطبي  �ملجل�س  رئي�س  من�سق 
�ملوؤ�س�سة  م�ستوى  على  لل�سحة 
و  �جل��و�ري��ة  لل�سحة  �لعمومية 

.. �لله  عبد  تدر  �لدكتور 
معرفة  ب��ه��دف  ك���ان  �الج��ت��م��اع 
حول  �لر�هن  �لو�سع  م�ستجد�ت 
�الح��رت�ز�ت  و  ك��ورون��ا  فريو�س 
�مل��ت��خ��ذة  �ل��وق��ائ��ي��ة  �ل��ت��د�ب��ري  و 
�لعمومية  �ملوؤ�س�سة  ط��رف  م��ن 
للوقاية   EPSP �جلو�رية  لل�سحة 
�لفريو�س  �نت�سار  و  �أ ظهور  من 
طرحت  ي���ن  �أ ت���ق���رت...  ب��والي��ة 
�لر�هن  بالو�سع  متعلقة  نقا�سات 

من  للوقاية  �ملتخذة  �لتد�بري  و 
 ، �ل��ف��ريو���س  �نت�سار  و  �أ ظ��ه��ور 
عدة  �ىل  �ملجتمعون  خل�س  حيث 

.. �أهمها  نتائج 
 SAMU م�سلحة  مقر  ��ستغالل 
�لعابدية  �لز�وية  بطريق  �ملتو�جدة 
للحاالت  �ل�سحي  للحجر  كنقطة 
�ملوؤكدة  �حل��االت  و  بها  �مل�ستبه 
��ستيعاب  بطاقة   ، ن��ع��ا���س  �الإ و 
�لتام  للعزل  غرف   03 ( غرفة   17
غ��رف   10  ، �ل��وق��ت  ن��ف�����س  يف 
غرف   04 و  �مل��وؤك��دة  ل��ل��ح��االت 
توفري  م��ع   ، ن��ع��ا���س(  �الإ حل��االت 
عمال  على  موزعة  د�ئمة  مناوبة 
يف  �ال�ست�سفائية  �ملوؤ�س�سات 
ممر�سني   + طبيب  مبعدل  �ملقاطعة 
فعليا  �ملناوبة  يف  �لبدء  مت  حيث 

.2020 مار�س   07 من  �بتد�ء� 
�لعمومية  �ملوؤ�س�سة  فاإن  �سارة  لالإ
قامت  بتقرت  �جلو�رية  لل�سحة 
مبجرد  ��ستباقية  ت��د�ب��ري  باتخاذ 

ظ���ه���ور �ل���ف���ريو����س ب��ال�����س��ني 
�مل�سالح  معظم  م��ع  بالتن�سيق 
تنظيم  خ��الل  م��ن  �ال�ستعجالية 
و  ب��امل��ط��ار  حت�سي�س  ع��م��ل��ي��ات 
بع�س  و  �مل�����س��اف��ري��ن  حم��ط��ة 
با�رت  كما   ، �لعامة  م��اك��ن  �الأ
�ملحلية  د�ر�ت  ل�����الإ مب��ر����س��الت 
�ملديرية  و  �ملقاطعة  و  كالبلدية 
�لتد�بري  التخاد  للنقل  �ملنتدبة 
نقاط  و�سعت  ..ك��م��ا  �ل��الزم��ة 
بلديات  عرب  �ال�ستباقي  للك�سف 
جتهيز  مت  �لثمانية...و  �ملقاطعة 
لوحدة  تابعة  �إ�سعاف  �سيارتي 
�سيارة  و  تقرت  �ملدنية  �حلماية 
خم�س�ستني   SAMU م�سلحة 
حال  يف  بالعدوى  �مل�سابني  لنقل 
تقوم  �أن  �ملنتظر  ..وم��ن  ظهوره 
يف  تعقيم   بعملية  �ل��ب��ل��دي��ات 

.. بتقرت  �لعامة  �الأماكن 
�لتجاين  ق_  ن- 

القطاع ال�سحي بتقرت يعقد لقاءا لأخذ التدابري الوقائية �سد كورونا
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حالة وفاة و4 اأ�سخا�س ي�ستبه يف اإ�سابتهم 
بكورونا بالوادي

.ع منلـي 
---------------- 

 - ح�سب   - �الأم����ر  وي��ت��ع��ل��ق 
�ل�سحة  ب��ق��ط��اع  م�����س��وؤول 
ق�سة،  بن  مبنطقة  حالة  بالوالية، 
فرن�سية  رع��ي��ة  وه��و  وك��ه��ل 
�إىل  �ملدينة،  فنادق  باأحد  مقيم 
�لدبيلة  بلدية  من  حالتني  جانب 
ويحتمل  متوف  و�ح��د  منهم 
وح�سب  كورونا،  ب�سبب  وفاته 
�مل�سدر، كان يعاين من مر�س،  
متمثلة  قمار  من  �أخرى  وحالة 
 45 �لعمر  من  تبلغ  �م��ر�أة  يف 
كما   ،  ، فرن�سا  من  قادمة  �سنة 
مبنزله  وب��ائ��ي  حتقيق  فتح  مت 
قبل  مري�س  �ل�سحية  كان  فيما 

�لبليدة،  والية  من  �أخيه  جميء 
من  للتاأكد  دم  عينات  و�أخ��ذ 
وحتويلها  عدمها  من  �إ�سابته 
كما  با�ستور"،  معهد  �إىل 
�ل�سحية،  �مل�سالح  و�سعت 
�أفر�د عائلة �ملعني، حتت �ملر�قبة 

مت  ذ�ت��ه،  �ل�سياق  ويف  �لطبية. 
للحماية  ف��رق  �أرب���ع  ت�سخري 
�ل�ساأن  لهذ�  �سة  خم�سرّ �ملدنية 
�لطالب  مناطق  على  تتوزع 
�ملغري  قمار،  �حلدودية،  �لعربي 
ح��ال  يف  للتدخل  و�ل�����و�دي 

باإ�سابتها  ي�ستبه  حاالت  وجود 
جانب  من  ك��ورون��ا.  بفريو�س 
�ل�سحة  م�سالح  �سخرت  �آخر، 
خا�سة  م�سلحة  ب��ال��والي��ة 
�لتام  و�لعزل  �ل�سحي  للحجر 
باملوؤ�س�سة  �ال�ستباه  للحاالت 
بن  �ال�ست�سفائية  �لعمومية 
 - تتكون  و�لتي  �جليالين،  عمر 
 21 من   - �مل�سدر  ذ�ت  ح�سب 
خا�سة  ة  �أ���ررّ  06 منها  �رير� 
ب��ح��االت �الإن��ع��ا���س و�حل��االت 
نقل  معاناة  لتبقى  �مل��ع��ق��دة. 
للعا�سمة  فيهم  �مل�ستبه  عيرّنات 
�الأكرب  �لهاج�س  �لطرقات  عرب 
متر  ق��د  �لتي  �حل��االت  لتاأكيد 

�أيام. عليها 

الأكرب الهاج�س  تبقى  الطرقات  عرب  للعا�سمة  فيها  امل�ستبه  العّينات  نقل  معاناة   -
كورونا.  اإ�سابتهم بفريو�س  ي�ستبه يف  اأ�سخا�س  وفاة و04  الوادي، حالة  بولية  ال�سحة  م�سالح  اأم�س،  يوم  �سجلت 

اجليالين عمر  بن  مب�ست�سفى  �سحيا  حجرا  ال�سحة  م�سالح  �سّخرت  فيما 

رئي�س  دي��و�ن  �أم�س  ي��وم  �أعلن 
لبلدية  �لبلدي  �ل�سعبي  �ملجل�س 
�مل�ستفيدين  قائمة  عن  �لبيا�سة 
�ل�سكن  ح�س�س  م��ن  �لع�ر 
عملية  مت����ام  �إ ب��ع��د   ، �ل��ري��ف��ي 
�ل��در����س��ة وم��ن ك��ل �جل��و�ن��ب 
�حل�سول  يف  �لر�غبني  لقائمة 
يف  �ل�روري  �ملرفق  هذ�  على 
�لقائمة  �سملت  وق��د   ، �حل��ي��اة 
على  مقبولني  �سبابا  �جل��دي��دة 
ميلكون  ال  و�آخ���ري���ن  �ل����زو�ج 
هم  م��ن  ي��وج��د  كما   ، م�ساكن 
عند  م��ن  مل�ساكن  م�ستاأجرين 
ما�سة  ح��اج��ة  يف  وه��م  غ��ريه��م 
عمت  وق��د   ، �ال���س��ت��ف��ادة  ل��ه��ذه 
من  �مل�ستفيدين  بيوت  �لفرحة 
�لدولة  ط��رف  من  �الإع��ان��ة  ه��ذه 
ت�سييد  م��ن  �ستمكنهم  �ل��ت��ي 
�ل��و���س��ط  ب��ه��م يف  ق���ار  م��ن��زل 

يجنبهم  �ل�سو�لح  حي  �لريفي 
يتكبدونها  كانو�  �لتي  �ملعاناة 
�مل�ساعدة  هذه  من  حرمانهم  جر�ء 
غالء  ظل  يف  خ�سو�سا  قبل  من 
يف  ���س��ع��ار  �الأ وزي���ادة  �ملعي�سة 
باملقابل   ، �حلياة  متطلبات  كل 
�ل��ذي��ن  �ل�����س��ب��اب  بع�س  ط��ل��ب 
قائمة  يف  نف�سهم  �أ ي��ج��دو�  مل 
�لقائمني  �مل�ستفيدين  ���س��م��اء  �أ
�لبلدية  م�سالح  ت�سيري  على 
ت�ستفيد  حتى  م�ساعيهم  تكثيف 
يف  �إ�سافية  ح�سة  من  �لبلدية 
تلبي  �ملمكنة  �الآج���ال  ق���رب  �أ
ببلوغ  م��ا  �إ �مل��ت��ز�ي��دة  طلباتهم 
باال�ستفادة  له  �مل�سموح  �ل�سن 
من  قامتهم  �إ مقر  غريو�  �لذين  �أو 
�لريفية  �ملنطقة  �إىل  �أخرى  �أحياء 

. بال�سو�لح 
زياد بو  �أ  

�أ�سغال  عن  �ل�ستار  �إ�سد�ل  مت   
من  �ملع�سو�سبة  �للعب  �ساحة 
�ملقاولة  طرف  من  �خلام�س  �جليل 
�مل�روع  ه��ذ�  ب��االإجن��از  �ملكلفة 
ل�سباب  �ل��ه��ام��ة  �ل��ري��ا���س��ي 
ل�سنو�ت  عانو�  بعدما  �ملنطقة 
على  ن�ساطهم  مبمار�سة  طويلة 
�لتي   " تيف   " تر�بية  �أر����س��ي 
الإ�سابات  تعر�سهم  يف  ت�سببت 
بعدما   ، �أي�سا  الإعاقات  وحتى 
�سنو�ت  لعدة  يطالبون  ظلو� 
بتج�سيد  حلمهم  بتحقيق  �سابقة 

�لذي  �لريا�سي  �مل�����روع  ه��ذ� 
م��ام  �أ ملمو�سة  حقيقة  �أ�سبح 
يروحون  ف�ساء  وجعله  �أعينهم 
يام  �أ خ�سو�سا  نف�سهم  �أ عن  به 
م��اك��ن  �أ ع��ن  ويبعدهم  �لعطل 
وي�سهل  و�مل�سبوهة  �لت�سكع 
�ملف�سلة  لعبتهم  ممار�سة  عليهم 
مبو�هب  يزخر  �حلي  �أن  خ�سو�سا 
مثل  وتوفري  �لعناية  حتتاج  �لتي 

 ... �لريا�سية  �ملر�فق  هذه 
زياد بو  �أ

من  �لع�ر�ت  نا�سد 
���س��ك��ان ح��ي �ل��ق��ارة 
بعا�سمة  �ل��غ��رب��ي��ة 
و�يل  �ل��و�دي  �لوالية 
بن  �لقادر  عبد  �لوالية 
�لعاجل  �لدخل  �سعيد 
رج��اء �حل��ال��ة �مل��زري��ة 
�ل���ت���ي ي��ع��ي�����س��ون��ه��ا 
قنو�ت  �ن�سد�د  ب�سبب 
�ل�������رف �ل�����س��ح��ي 

يف  �ل�سكان  جل��اأ  حيث  ب��احل��ي، 
�جلهات  �إىل  �مل��ر�ت  من  �لعديد 
�لبلدية  م�سالح  م��ن  �ملعنية 
للتطهري  �ل��وط��ن��ي  و�ل���دي���و�ن 
ب��ال��و�دي و�ل���ذي �ك��ت��ف��ى ه��ذ� 
يف  �لبالوعات  ف��ر�غ  ب��اإ �الأخ��ري 
�لعطب،  �إ�سالح  دون  مرة  كل 
�لقناة  من  �سطر  �ن�سد�د  وه��و 
�أ�سبحت  حيث  للحي،  �لرئي�سية 
�ل�سحي  �ل�����رف  ب��ال��وع��ات 
تفي�س  حتى  مفتوحة  بيت  لكل 
لتفرغها  �ل���ق���ذرة  �مل��ي��اه  م��ن 
حتى  ب��ذل��ك،  �ملكلفة  �مل�سالح 
ن��ه��م  ظ���ن ب��ع�����س �ل�����س��ك��ان �أ

�لبد�ئية  �لع�سور  يف  يعي�سون 
جمرد  �أ�سبحت  �لبالوعات  الأن 
بيوتهم،  م��ام  �أ مفتوحة  مطامري 
�لكريهة  �لرو�ئح  منها  ينبعث  مما 

�حل�ر�ت.  عن  ناهيك 
�سئمو�  نهم  �أ �ل�سكان  و�أ�ساف 
�ل��دي��و�ن  م�سالح  ت��ه��اون  م��ن 
و�قت�سارها  للتطهري  �لوطني 
لذ�  فقط،  �لبالوعات  �إفر�غ  على 
�لوالية  و�يل  من  �ل�سكان  ياأمل 
معاناتهم،  م��ن  ينت�سلهم  �أن 
�لقناة  �سطر  باإ�سالح  مطالبني 

�حلي. م�ستوى  على  �مل�سدود 
ق ف�وزي. 

فيما اأعلنت م�سالح البلدية عن امل�ستفيدين من ع�سر ح�س�س ....

�سباب حي ال�سوالح بالبيا�سة يطالبون 
بح�سة اإ�سافية لل�سكن الريفي 

يعترب اإ�سافة ل�سباب املنطقة

ملعب مع�سو�سب ي�ساف ل�سباب حي 05 
جويلية بالبيا�سة 

حي القارة الغربية بعا�سمة الولية

ان�سداد قنوات ال�سرف ينغ�س حياة 
ال�سكـان

�لو�دي  �لتوزيع  مديرية  �سجلت 
ت���ذب���ذب���ات و�ن���ق���ط���اع���ات يف 
�لكهربائية  بالطاقة  �لتموين 
�لتي  �لقوية  �لرياح  بعد  وذل��ك 
���س��ه��دت��ه��ا �ل���والي���ة �ل��ي��وم��ني 

م�ستوى  على  خا�سة  �ملا�سيرّني، 
ب��ل��دي��ات �ل��ع��ق��ل��ة، ورم���ا����س، 
�إىل  باالإ�سافة  وقمار،  تغزوت، 
دو�ر  من  بكل  �أخرى  �نقطاعات 
خليفة  حا�سي  وب��ل��دي��ت��يرّ  �مل���اء 

بع�س  ع��رف��ت  ك��م��ا  و�مل���ق���رن، 
�ملغري  د�رية  �الإ باملقاطعة  �ملناطق 
تندلة،  �ملر�رة،  خا�سة  �نقطاعات 

. معة وجا
�سجلت  ذ�ت����ه،  �ل�����س��ي��اق  ويف 

عمود  �سقوط  �سونلغاز  م�سالح 
ببلدية  �الأع�سا�س  باميه  كهربائي 
كهربائي  وع��م��ود  ون�سة  �ميه 

��سطيل. ببلدية  و�آخر  باحلمر�ية 
بع�س  �سقوط  ت�سجيل  مت  كما 
ببلدية  �لكهربائية  �ل��ك��و�ب��ل 
ومنطقة  وتندلة  و�مل��ر�رة  �ملقرن 
مع  ب��امل��و�ز�ة  بجامعة،  �سو�سة 
�ملعنيرّة  �ملديرية  جنرّدت  فقد  ذلك 
الإ�سالح  �لتقنية  فرقها  جميع 

�ل�سبكة. يف  �مل�سجلة  �الأعطاب 
�أن  �إىل  �مل�سالح  ذ�ت  ه��ت  ون��ورّ
ال  �الأع���ط���اب  �إ���س��الح  عملية 
ل�سمان  وذل��ك  متو��سلة  ت��ز�ل 
�لكهربائية  بالطاقة  �لتموين 

�لزبائن. جلميع 
ي�سني حممد 

مد�ر  على  �لو�دي  والية  �سهدت 
رياح  هبوب  �ملا�سيرّني،  �ليومني 
�ملحا�سيل  من  �لعديد  تلفت  �أ قوية 
�لكبري  �ل�رر  وك��ان  �لفالحية 
قمار،  خليفة،  حا�سي  من  كل  يف 
و�لطريفاوي،  �لنخلة  ورما�س، 
موقف  يقفون  �لفالحني  جعلت 
حماية  باإمكانهم  ولي�س  �ملتفرج 

ف��رتة  ن��ه��ا  �أ رغ���م  حما�سيلهم، 
و��ستب�ر  �لفالحي  �ملو�سم  بد�ية 
نف�س  �إعطاء  يف  خري�  �لفالحون 
و�لبحث  �ل�سوق  لتغطية  جديد 
�لغالء  المت�سا�س  �سبل  ع��ن 
منذ  �ملو�طن،  كاهل  �أنهك  �لذي 
كل  تدعم  �لدولة  �أن  رغم  �سهور 

بالفالحة. يخ�س  ما 

�لعو�مل  �سحية  �لفالح  ليبقى 
�ملعاناة  ع��ن  ناهيك  �لطبيعية، 
�ل��ت��ي ت��ر�ف��ق��ه ط��ي��ل��ة �مل��و���س��م 
وغ��الء  �مل��ي��اه  قلة  م��ن  �لفالحي 
�مل�سالك  وجود  وعدم  �لكهرباء 
�سهر  �ق���رت�ب  وم��ع  �ل��ف��الح��ي��ة، 
يرتقب  �ل��ك��ل  �ل��ك��رمي  رم�����س��ان 
���س��ع��ار ت��ت��و�ف��ق و�أ���س��ح��اب  �أ

وع��دت  مثلما  �مل��ح��دود  �ل��دخ��ل 
يف  �لتحكم  ق�سد  �لو�ساية  به 
متناول  يف  لتكون  �خل�ر  �سوق 

. جلميع �
ت�سببت  �سلة،  ذي  �سياق  ويف 
�ل��ري��اح �ل��ت��ي �ج��ت��اح��ت والي��ة 
�لقرى  عديد  ع��زل  يف  �ل���و�دي، 
و�مل����د������ر ب��ب��ل��دي��ات ق��م��ار 
�لعلندة  وو�دي  ون�سة  و�م��ي��ه 
وحا�سي  �مل��اء  ودو�ر  و�لنخلة 
عديد  قطع  عن  ناهيك  خليفة، 
و�لفرعية  �لرئي�سية  �لطرقات 
 - �مل��اء  دو�ر  طريق  غ��ر�ر  على 
�لر�بط  �لغربي  �لطريق  �لنخلة، 
و�ل��رب��اح،  �ل��والي��ة  عا�سمة  بني 
قمار  بني  �لر�بط  �لزقب  طريق 
طريق  �إىل  باالإ�سافة  و�ل��و�دي، 
�ل��و�دي  ب��ني  �ل��ر�ب��ط  �لقد��سي 

م�سعود. وحا�سي 
.ع منل�ي 

ب�سبب الرياح العاتية

ت�سجيل تذبذب وانقطاع يف التموين بالطاقة الكهربائية

اجتاحت بلديات ولية الوادي

خ�سائر كبرية للفالحني ب�سبب الرياح واأعطاب يف التيار الكهربائي
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تت�سكل من عدة قطاعات 

اأزمة مياه عمرها 9 �سنوات بحي 603 م�ساكن ببئر 
العاتر بتب�سة

الزين حممد  �سو�سه 
-------------------- 

يقابلون  م��رة  كل  يف  �أنهم  �إال 
جوفاء  ووع��ود  و�هية  ب��اأع��ذ�ر 
ظلت  و  ق��ول��ه��م  ح���د  ع��ل��ى 
�إيجاد حل  و�سعياتهم قائمة دون 
�لعط�س.و  مع  معاناتهم  ينهي 
�ل�سكان،  يوؤكد  كما  �لغريب 
طرف  من  وعود�  تلقو�  �أنهم  هو 
ببئر  للمياه  �جلز�ئرية  وحدة  مدير 
�أخربهم  م��ر�ت،  عدة  يف  �لعاتر 
للتزود  �حل��ي  ه��ذ�  م�روع  ب��اأن 
بعد  �سينطلق  و  ج��اه��ز  ب��امل��اء 
متر  �ل�سنو�ت  هي  ها  و  �أ�سابيع 
على وعده و ال حياة ملن تنادي.و 
على   �ل�سكوى،  �أ�سحاب  يوؤكد 
�أنهم �أ�سبحو� عاجزين عن �قتناء 
�أ�سبوع،  ك��ل  �مل��ي��اه  �سهاريج 
دينار   1200 عن  يقل  ال  ب�سعر 
عائالت  توجد  حني  يف  جز�ئري، 
توفري  عن  حتى  عاجزة  معوزة 
ي�سطرهم  ما  �حلليب،  و  �ل�سميد 
و  �ل��دالء  طريق  عن  �مل��اء  جللب 

م�سافة  على  �ليدوية  �لنقاالت 
يتكبدون  �أك���رث،  و  م��رت   500
�لعمار�ت.و  �سالمل  عناء  خاللها 
ف�سل  خالل  �أكرث،  �ملعاناة  تزد�د 
يجد  حيث  �ملنا�سبات،  و  �ل�سيف 
عاجزين  �أنف�سهم  منهم  �لكثري 
�حليوية  �مل��ادة  ه��ذه  توفري  ع��ن 
�ل�سهاريج  �أ�سحاب  وغياب 
و�يل  من  �حلي  �سكان  ياأمل  و 
حلل  �لعاجل  �لتدخل  �ل��والي��ة، 
هذه �مل�سكلة �لتي باتت توؤرقهم، 

ب��د�أ  �ل�سيف  ف�سل  و  �سيما 
�ملنطقة  و  �الأف����ق  يف  ي��ل��وح 
�ل�سديدة،  بحر�رتها  معروفة 
�ملاء.رئي�س  توفري  يتطلب  م��ا 
يف  �أكد  بالنيابة  �لعاتر  بئر  بلدية 
�ملو�رد  مديرية  باأن  معنا  حديثه 
بامل�روع  تكفلت  ق��د  �ملائية، 
حيث  »�أوبيجيي«،  مع  بالتن�سيق 
تهيئة  �إع���ادة  يف  �الن��ط��الق  مت 
لتزويد �سكان �حلي  �ملياه،  �سبكة 
�لقادم. �ل�سيف  بد�ية  قبل  باملاء 

للمياه  �جلز�ئرية  وحدة  م�سوؤولو 
�أنهم  على  لنا،  �أك��دو�  بدورهم، 
يعدون  و  بامل�سكل  علم  على 
باملاء  م�ستقبال  �حل��ي  بتدعيم 
��ستفادة  بعد  خا�سة  و  �ل�روب 
من  بالبلدية  �ملائية  �ملو�رد  قطاع 
للرفع  جديدين،  عميقني  بئرين 
�ملوجه  �ل�روب  �ملاء  كمية  من 
ظ��روف  حت�سني  و  للمو�طنني 

�ملادة �حليوية. �لتزود بهذه 

العاتر  بئر  مدينة  يف  ال�سريعة  بطريق  م�ساكن   603 حي  عائالت  من  املئات  تعي�سها  التذمر  و  القلق  من  حالة 
9 �سنوات، ما حول حياتهم اإىل جحيم  بولية تب�سة، جراء اأزمة خانقة يف التزود باملاء ال�سروب، التي و�سلت اىل 
�سنة  ال�سكنات  من  ا�ستفادتهم  منذ  امل�سكل  ا�ستمرار  عن  اجلهات،  ملختلف  املوجهة  �سكاويهم  يف  كا�سفني  يطاق،  ل 
مدير  و  املتعاقبون  الدائرة  و  البلدية  روؤ�ساء  مع  العديدة  م�ساعيهم  من  بالرغم  و  اأنه  املعنيون،  ذكر  و   .2011

. العاتر  ببئر  للمياه  اجلزائرية  وحدة 

للغ�سيل 1200 دج  بـ  ال�سهريج   ي�سرتون 

و�يل  �أم�����س  �أول  ع�سية  �أك���د  
خالل  موالي  �لوهاب  عبد  ميلة 
�أزمة  خلية  تن�سيب  على  �إ�ر�فه 
قطاعات  عدة  ممثلي  من  تت�سكل 
فريو�س  من  �لوقاية  و  للمتابعة 
تظافر  ���رورة  على  ك��ورون��ا 
�نت�سار  من  للحد  �جلميع  جهود 
�ليقظة و  �لفريو�س و رفع درجة 
�ال�ستباقي  �لعمل  قدر�ت  تعزيز 
للحد من �نت�سار هذ� �لوباء . كما 
خمتلف  موالي  �لوهاب  عبد  �أمر 
�إعالمية  حملة  ب�سن  �لفاعلني  

و��سعة من �أجل حت�سي�س و توعية 
باتخاذ كل �الحتياجات  �ملو�طنني 
هذه  �ستبقى  و  هذ�   . �ل�رورية 
�ل��ر�أي  الط��الع  جم��ن��دة  �خللية 
تطر�أ  م�ستجد�ت  ب��اأي  �ل��ع��ام 
�لقر�ر�ت  كذ�  و  �خل�سو�س  بهذ� 
حفاظا  �الإط��ار  ه��ذ�  يف  �ملتخذة 
على �ل�سحة �لعمومية مع دعوة 
باليقظة  �لتحلي  �إىل  �جلميع 
�إت��ب��اع  و  �مل�����س��وؤول��ي��ة  روح  و 

�لالزمة.  �لوقائية  �الإجر�ء�ت 
                     بوجمعة مهناوي   

 تن�سيب خلية اأزمة  للمتابعة 
والوقاية من فريو�س كورونا مبيلة 

احتجاجا على �سياع فر�س العمل

�ل�سباب  م��ن   �لع�ر�ت  �أق��دم 
بئر  مبدينة  �ملقيمني  �لبطالني 
تب�سة،  والي���ة  ج��ن��وب  �ل��ع��ات��ر 
منجم  قطار  م�سار  باعرت��س 
مدينتي  بني  �لر�بط  �لفو�سفات 
عنابة  م��ي��ن��اء  و  �ل��ع��ات��ر  ب��ئ��ر 
م�ستوى  ع��ل��ى  ب��اأج�����س��اده��م، 
�مل��رك��ز  �إىل  �مل����وؤدي  �ل��ط��ري��ق 
كما  بتيتة،  بقرية  �حل����دودي 
نقل  �ساحنات  ع��ب��ور  منعو� 
�ملن�ساآت  �إىل  �لفو�سفات  م��ادة 
على  �حتجاجا  بعنابة،  �ملينائية 
منا�سب  توفري  عدم  و  �لبطالة 
�سغل و ما يقولون عنه �لتماطل 
�ملقدمة  �ل��وع��ود  جت�سيد  يف 
ح�سب  �مل�سوؤولني،  ط��رف  م��ن 
على  �أ���رو�  قولهم.�لبطالون 

مو��سلني  �أماكنهم،  يف  �لبقاء 
على  باحل�سول  مطلبهم  رف��ع 
تدخل  رغ���م  و  �سغل  ف��ر���س 
حو�ر  يف  دخولهم  و  م�سوؤولني 
�ملعنيني  �أن   �إال  �ملحتجني،  مع 
حركتهم  مو��سلة  على  �أ�رو�  
يف  تتكرر  �لتي  �الحتجاجية، 
باحل�سول  للمطالبة  م��رة،  كل 
على فر�سة لل�سغل طيلة عقود، 
يقولون  �لتي  حماوالتهم  رغم 
م�سريين  بالف�سل،  باءت  باأنها 
م�سوؤويل  م��ن  ع��دد  ق��ي��ام  �إىل 
�ل�����رك��ات  و  �مل��وؤ���س�����س��ات 
توظيف  بعمليات  باملنطقة، 
�لت�سغيل.و  وكالة  �إط��ار  خارج 
�لذين  �ملعت�سمون  ��ستنكر  قد 
عدم   ، غ�سب  حالة   يف  كانو� 

�أعطيت لهم  جت�سيد �لوعود �لتي 
�لو�سية  �ل�سلطات  ط��رف  من 
ل�ركة  �لعام  �ملدير  �لرئي�س  و 
وعدتهم  �لتي  »�سوميفو�س«، 
متكينهم  على  �ستعمل  باأنها 
رف�س  قد  و  �لعمل  فر�س  من 
ت�سديق  �مل���رة  ه��ذه  بع�سهم 
�لوعود �لتي يقدمها �مل�سوؤولون. 
�أنه من  �لبطالني  ذكر عدد من  و 
�سنة   35 �سن   جتاوز  من  بينهم 
�لعمل  على  ح�سولهم  �أ�سبح  و 
مطالبني  �مل��ن��ال،  �سعب  �أم���ر� 
باملوؤ�س�سات  منا�سب  بفتح 
برت�ب  �ملتو�جدة  �القت�سادية 
م�سوؤويل  متهمني  �ل��ب��ل��دي��ة، 
بتوظيف  �ملوؤ�س�سات،  بع�س 
وكالة  على  �ملرور  دون  �لعمال 

هو  ك��م��ا  �مل��ح��ل��ي��ة،  �لت�سغيل 
قال  و  قانونا  عليه  من�سو�س 
ي�ستغل  الأن  م�ستعد  باأنه  �أحدهم، 
توفري  هو  »�ملهم  جم��ال،  �أي  يف 
كفى«  و  �جلياع  الأبنائي  �لقوت 
و  �ملركب  تعبريه.مدير  ح�سب 
�ملحتجني،  �ن�سغال  على  رده  يف 
ال  �ملركب  ظروف  �أن  على  �أكد 
�لوقت  يف  بالتوظيف  ت�سمح 
يخ�سع  �ملركب  �أن  كما  �حلايل، 
و  و��سعة  �سيانة  لعملية  حاليا 
من  �ملوؤ�س�سة  زبائن  تزويد  يتم 
�أمل  �ملتوفر حاليا، مبديا  �ملخزون 
يتفهمو�  �أن  يف  �ملحتجني،  من 
حت�سن  �نتظار  يف  جيد�،  �لو�سع 
الحقا.          �القت�سادية  �الأو�ساع 

                 �سو�سة حممد �لزين 

بطالو بئر العاتر بتب�سة يوقفون م�سار قطار و�ساحنات الفو�سفات

�جلهوية  �مل��دي��ري��ة  ب��ي��ان  ك�سف 
عنا�ر  �أن  تب�سة  بوالية  للجمارك 
�ملريج،  �حلدودي  باملركز  �جلمارك 
قر�س   13200 حجز  من  متكنو� 
م�سافر  بحوزة  كانت  مهلو�س 
�لرت�ب  �إىل  �لدخول  ب�سدد  كان 
�سادر  بيان  يف  ج��اء  �لوطني.و 
�أنه  للجمارك،  �لعامة  �ملديرية 
عنا�ر  متكن  نوعية  عملية  يف 
باملركز  �مل�سافرين  فح�س  فرقة 

�أق�سام  )مفت�سية  �ملريج  �حلدودي 
�جلمارك تب�سة( من �إحباط حماولة 
�الأدوية  من  معتربة  كمية  �إدخ��ال 
13201 قر�س  �ملهلو�سة قدرت ب� 
PREG - ن��وع  من  )ههلو�س 
باإحكام  خمباأة  كانت   )BALINE
ل�سيارة  �ل��وق��ود  خ���ز�ن  د�خ���ل 
�إكمال  ب�سدد  كان  مل�سافر  �سياحية 
�ل��رت�ب  �إىل  �ل��دخ��ول  �إج����ر�ء�ت 
�لوطني.      �سو�سة حممد �لزين 

 حجز 13200 قر�س مهلو�س داخل خزان وقود �سيارة بتب�سة

�ملدنية  �حلماية  مديرية  نظمت 
مديرية  مع  بالتن�سيق  باملدية  
تكويني  يوم  و�ل�سكان  �ل�سحة 
فريو�س كورونا  حت�سي�سي حول 
للحماية  �لرئي�سة  ب��ال��وح��دة 
�سباطها  لفائدة   باملدية  �ملدنية 
عرب  �ملتو�جدة  وح��دة    25 من 
�ملقدم  ك�سف  �ل��والي��ة    ت��ر�ب 
�حلماية  حممدمدير  �لعني  �سهب 
م�ساحله  �ن  ب��امل��دي��ة  �مل��دن��ي��ة 
وتوعية  للتح�سي�س  عكفت 
بهذ�  منت�سبيها  و  �أع��و�ن��ه��ا 
ظهوره  من  �لبيولوجي  �خلطر 
ب��االإج��ر�ء�ت  �لتقيد  يف  وه��ذ� 
وتن�سيق  �ل��ت��دخ��ل  كيفية  و 
خا�سة  �ل�����ر�ئ��ح  جميع  م��ع 
يكون  حتى  �ل�سحة  مديرية 
�مني   وق��ائ��ي  ت��دخ��ل  �لتدخل 
ه��ذه  م��ن  �ل��ع��ام  �ل��ه��دف  و�ن 
�لتكفل  هو  �لتح�سي�سي  �ليوم 
�الأح�����س��ن ب��امل��وط��ن��ني وه��ذ� 
�ل�سلطات  لتعليمات  تنفيذ� 

جهته  ،م��ن  �ل��ب��الد   يف  �لعليا 
�ل�سحة  مدير  �ساقوري  حممد 
�لتكويني  �ليوم  هذ�  بان  باملدية 
بني  �لتن�سيق  �إط��ار  يف  يدخل 
باملدية  �ملدنية  �حلماية  م�سالح 
ي�سارك  �ين    �ل�سحة  ومديرية 
�الإمر��س  يف  خمت�سني  �أطباء 
وم�سالح  �الأوب��ئ��ة  و  �ملعدية 
SSAMI وهذ�  �ال�ستعجاالت   
�الإج���ر�ء�ت  يف  �لنظر  ق�سد 
�لتكفل  كيفية  و  �ل��وق��ائ��ي��ة 
�ين   ، فيها  �مل�ستبه  ب��احل��االت 
بامل�ست�سفى  تخ�سي�س  مت 
مالح  م��ن  وك��ذ�  خا�س  جناح 
و�ن  �ل�سحي  و�حل��ج��ز  �ل��ع��زل 
متوفرة  �لوقاية  �ل��ل��و�زم  كل 
يف  موؤكد�  �ل�سحية،  باملر�كز 
�ملدية  والية  �ن  �ل�سياق  نف�س 
موؤكدة  حالة   �أي  بها  ت�سجل  مل 
م�ساحله  و�ن  ك��ورون��ا  ل���د�ء 
حالة  ب��اي  لتكفل  م�ستعدة 
م�ستقبال  .                حممد م

احلماية املدنية باملدية تنظم 
يوما تكونيا حول كيفية التعامل 

مع حالت كورونا  

ج��ه��زت �مل��دي��ري��ة �ل��والئ��ي��ة 
�أربعة  بالبليدة  �ملدنية  للحماية 
�لعزل  بعتاد  �إ�سعاف  �سيار�ت 
�ل�����س��ح��ي، م��وج��ه��ة الإج���الء 
بفريو�س  �إ�سابتهم  يف  �مل�ستبه 
ح�سبما  )كوفيد19-(،  كورونا 
على  باالإعالم  �ملكلف  به  �أف��اد 
�أو�سح  �جلهاز.و  هذ�  م�ستوى 
�ملالزم �الأول عادل �لزغيمي �أنه 
�سيار�ت  �أربعة  تخ�سي�س  مت 
رئي�سية  للوحدة  تابعة  �إ�سعاف 
�مل�ستبه  لنقل  �ملدنية  للحماية 
كورونا  بفريو�س  �إ�سابتهم  يف 
�لعزل  بعتاد  جتهيزها  مت  بحيث 
يف  �سي�ساهم  �ل��ذي  �ل�سحي 

�لعدوى. تف�سي  دون  �حليلولة 
�لوقائي  �الإج��ر�ء  هذ�  يهدف  و 
�إىل   - �مل�سدر  ذ�ت  ي�سيف   -
�إ�سابتهم  يف  �مل�ستبه  ع��زل 
تف�سي  لتفادي  �لفريو�س  بهذ� 
فرق  حماية  ك��ذ�  و  �ل��ع��دوى 
�ل��ت��دخ��ل �خل��ا���س��ة ب��احل��م��اي��ة 
�الأخ��ط��ار  خمتلف  م��ن  �ملدنية 

و  ت�سهيل  كذ�  و  لها،  �ملعر�سني 
�سيار�ت  تعقيم  عملية  ت�ريع 
�لتعقيم  ب��ج��ه��از  �الإ���س��ع��اف 
يف  �خلدمة  يف  و�سعها  بهدف 
جدد  ممكن.كما  وق��ت  �أ����رع 
�ملو�طنني  دعوة  �ملتحدث  ذ�ت 
�لتي  ب��االإر���س��اد�ت  ب��االل��ت��ز�م 
�نت�سار  من  �لتقليل  �ساأنها  من 
خا�سة  و  �ل��ف��ريو���س  ع���دوى 
�لتز�م  و  �لتنقل  من  �لتقليل 
على  �حل���ر����س  و  م��ن��ازل��ه��م 
وغ�سل  �ل�سخ�سية  �لنظافة 
�إىل جانب  با�ستمر�ر هذ�  �الأيدي 
�الحتكاك  تفادي  على  �لتاأكيد 
عرب  �سو�ء  باالآخرين  �ملبا�ر 

�لتقبيل. �أو  �مل�سافحة 
�مل��ت��ح��دث  ذ�ت  دع����ا  ك��م��ا 
عرب  �الت�����س��ال  �إىل  �مل��و�ط��ن��ني 
 3030 �الأخ�����ري��ن  �ل��رق��م��ني 
و  �ل�سحة  مب�سالح  �خل��ا���س 
�ملدنية  باحلماية  �خلا�س   1021
�ال�ستف�سار. �أو  �مل�ساعدة  لطلب 
                                    ق/�س

جتهيز اأربعة �سيارات اإ�سعاف بعتاد 
العزل ال�سحي بالبليدة 

يف املركز احلدودي املريج
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الأمل معلق على م�سروع اإعادة تاأهيل الطريق بدوار 
ب�سط اأولد الكبري بتلم�سان 

بوتليتا�س ع 
-------------------- 

متدهورة  جد  حالة  يعرف  �لذي  و 
�ملركبات  �أ�سحاب  على  �أث��رت  
�ملدر�سي  �لنقل  حافلة  على  وكذ� 
من  ع��دد  حتى  �أك���ده  م��ا  ه��و  و 
وح�سب  �لبلدي  �ملجل�س  �أع�ساء 

من  �مل�ستقاة  �مل��ع��ل��وم��ات  �أخ���ر 
فاإن  �لوالئي  و  �لبلدي  �ملجل�س 
الإع��ادة  ر�سد  قد  �مل��ايل  �لغالف 
�لعاجل  �لقريب  يف  13كلم  تاأهيل 
مالية  �أغلفة  ر�سد  يتم  �أن  على 
�لذي  �مل�روع  ال�ستكمال  �أخرى 
ل�سكان  �الأوح���د  �ل��ره��ان  يبقى 
الز�لت  �لتي  و  �لنائية  �جلهة  هذه 

�إمنائية  م�ساريع  �إىل  ما�سة  بحاجة 
جو�رية  ومالعب  للعالج  كقاعة 
�ل�سط  مبياه  �ل�سكان  تزويد  ال  وملا 
�ملنتوجات  ل�سقي  ال�ستعمالها 
�ل��زر�ع��ي��ة ك��ال��زي��ت��ون وغ��ريه��ا 
�ستتدعم  �ملنطقة  �أن  �إىل  .ن�سري 
�مل�روع  در��سة  تتم  ريثما  مب�سجد 
�مليد�نية  �ملعاينة  بعد  �مل��ق��رتح 

بالبلدية  �ملعنية  �جلهات  ملختلف 
يبقى  �الإجن��از  �أر�سية  �ختيار  و 
حممد  ير�أ�سها  �لتي  �جلمعية  �أمل 
�ملعنية  �لهيئات  تتحرك  �أن  غر�ير 
لل�روع  �لنهائية  �ملو�فقة  متنح  و 
مبثابة  يبقى  �لذي  �مل�سجد  بناء  يف 

�لدو�ر.  ل�سكان  �حللم 

بفعل غياب  املعاناة  �سيدي جياليل على وقع  الدائرة  مقر  15كلم عن  بنحو  البعيد  الكبري  اأولد  ب�سط  �سكان دوار  يعي�س 
التنمية ما اأنعك�س �سلبا على يومياتهم املعي�سية و لعل اأول م�سكل لزال يلقي بظالله على الأهايل اهرتاء الطريق املو�سل 

اإىل الدوار .

متدهورة  يعرف حالة جد 

للوقاية ومتابعة انت�سار فريو�س كورونا

ب�ستى  �جلرمية  حماربة  �إط��ار  يف 
برتويج  تعلق  ما  خا�سة  �أنو�عها 
�ملخدر�ت،  و  �ملهلو�سة  �الأقر��س 
يف  �ملمثلة  �ل�رطة  قو�ت  متكنت 
مديونة  �خلارجي  �حل�ري  �الأمن 
و  �خلام�س  و  �حل�����ري  ،�الأم���ن 
�ل�رطة  وفرقة   ، �لثاين  و  �لثالث 
غليز�ن   بوالية  �ملتنقلة  �لق�سائية 
�لق�سية  �أ�سخا�س   07 توقيف  من 
معلومات  ع��ل��ى  ب��ن��اء�  ج���اءت 
 ، م�ساحلهم  �إىل  وردت  موؤكدة 
�لعقد  يف  �أ�سخا�س  وجود  مفادها 
�ملخدر�ت  ببيع  يقومون  �لثالث 

�إع��د�د  مت  �لعقلية،  ث��ر�ت  �مل��وؤ و 
على  �أ���س��ف��رت  حم��ك��م��ة  خ��ط��ة 
كمية  على  حجز  ليتم    ، توقيفهم 
�ملهلو�سة  �الأقر��س  من  معتربة 
مهلو�سا   قر�سا   276 ب�� ق��درت 
خمدر  �سائل  م��ن  وق��ارورت��ني  
مت  �ملعالج  �لكيف  من  غ   150 و 
ق�سائي  �إجر�ء  ملف  �جناز  مبوجبه 
تقدميهم  و  �لذكر  �ل�سالفي  حق  يف 
حيازة  تهمة   عن  �لعد�لة  �أم��ام 
�ملخدر�ت   و  �ملهلو�سة  �الأقر��س 

�لبيع. ق�سد 
                               �بو ع�سام

حجز 276 قر�سا و150 غرام 
كيف بغليزان 

فيما مت توقيف 07 اأ�سخا�س

رئي�س  ل��ت��وج��ي��ه��ات  تطبيقا 
�تخاذ  �إىل  �لر�مية  �جلمهورية 
�أج��ل  م��ن  �الإج������ر�ء�ت  جميع 
فريو�س  تف�سي  خطر  مو�جهة 
�لو�سائل  كل  ت�سخري  و  كورونا 
�سمان  �أج���ل  م��ن  �ل�����روري��ة 
�سالمة �ملو�طنني، وعمال بتعليمة 
بو�سع  �ملتعلقة  �الأول  �ل��وزي��ر 
تهديد�ت  ملو�جهة  وطني  جهاز 
 ،)19 )كوفيد  كورونا  فريو�س 
�لد�خلية  وز�رة  با�رت  �لتي 
�لتهيئة  و  �ملحلية  �جلماعات  و 
جلنة  بتكوين  تنفيذها  �لعمر�نية 
و  للوقاية  �لقطاعات  متعددة 
هذ�  �نت�سار  مكافحة  و  �ملتابعة 
كافة  �تخاذ  بهدف  و  �لفريو�س، 
�الإجر�ء�ت �الحرت�زية للوقاية من 
تف�سي  ومنع   "كورونا"  فريو�س 
�أ�رف  �ل�ساكنة،  بني  �لوباء  هذ� 

بلعبا�س  �سيدي  والي���ة  و�يل 
�ليوم  �سباح  م�سطفى   ليماين 
تن�سيب  على   ،  2020 16مار�س 
�لقطاعات  متعددة  �أزم��ة  خلية 
�بتد�ء�  عملها  يبد�أ   ، �ل�سلة  ذ�ت 
ذلك  و  �ملا�سي  �خلمي�س  يوم  من 
خماطر  لكل  �لت�سدي  و  ملتابعة 
ت  �سمرّ حيث   ، �لوباء  هذ�  تف�سي 
هذه �خللية ممثلي �الأ�سالك �الأمنية، 
�جلمارك �جلز�ئرية و ممثلي خمتلف 
غر�ر  على  �ملعنية  �لقطاعات 
�ملالية،  �لرتبية،  �لعد�لة،  �ل�سحة، 
�لتعليم  و  �لتكوين  �ل��ت��ج��ارة، 
�لبحث  و  �لعايل  �لتعليم  �ملهنيني، 
�لريا�سة،  و  �ل�سباب  �لعلمي 
بهذه  و  �لثقافة،�لنقل  و  �الت�سال 
�لو�يل  �ل�سيد  �أ�سدى  �ملنا�سبة، 
توجيهات �إىل جميع �أع�ساء �خللية 
تاأهب  حالة  يف  بالبقاء  تق�سي 

ق�سوى للتدخل عند �القت�ساء و 
�لتد�بري  و  �الإجر�ء�ت  كافة  تنفيذ 
�لوقاية  �إط��ار  يف  تندرج  �لتي 
و  �لفريو�س  �نت�سار  من  و�حل��درّ 
�سمان حماية و �سالمة �ملو�طنني 
ال�سيما من خالل �سمان �ملد�ومة 
)24�ساعة على 24 و7�أيام/7( مع 
تعيني نقطة �رتكاز على م�ستوى 
ديو�ن و�يل والية �سيدي بلعبا�س
�الإ�ستباقي  �لعمل  قدر�ت  تعزيز 
�لفريو�س  �نت�سار  م��ن  للحد 
�جلماعية  �الأن�سطة  بع�س  كمنع 
و  �لعلمية  �لريا�سية،  )�لثقافية، 
�أن  �ساأنها  من  �لتي  �لرتفيهية( 
بني  �لعدوى  �نت�سار  يف  ت�ساهم 
�الأفر�د، �حلر�س على تطبيق كافة 
�لوقائية  �لتد�بري  و  �الإج���ر�ء�ت 
ال�سيما  �لقطاعات،  ط��رف  من 
تعقيم  بعمليات  �لقيام  خالل  من 

م�ستوى  على  دوري��ة  تنظيف  و 
مت  �لعمل؛كما  �أماكن  و  مقر�ت 
�ملدنية،  �حلماية  م�سالح  تكليف 
�لك�سافة  و  �الأح��م��ر  �ل��ه��الل 
بالقيام  �جل��ز�ئ��ري��ة  �الإ�سالمية 
وحت�سي�سية  توعوية  بحمالت 
و  �ل�����س��اح��ات  م�ستوى  ع��ل��ى 
للتح�سي�س  �لعمومية  �الأماكن 
وطرق  �لفريو�س  هذ�  بخطورة 
�لوقاية منه ،هذ� و �ستبقى �خللية 
باأي  �ل�ساكنة  الإط��الع  جمنرّدة 
�خل�سو�س  بهذ�  يطر�أ  م�ستجد 
هذ�  يف  �ملتخذة  �لقر�ر�ت  كذ�  و 
�ل�سحة  على  حفاظا  �الإط���ار، 
�جلميع  دع���وة  م��ع  �لعمومية، 
�إتباع  و  باليقظة  �لتحلي  �ىل 
�لتي  �ل��وق��ائ��ي��ة  �الإج�������ر�ء�ت 

يقت�سيها �لو�سع.
م.رم�ساين

وايل بلعبا�س ي�سرف على تن�سيب خلية اأزمة متعددة القطاعات 

وق��ع ح���ادث م���رور ب��دو�ر 
ع�سعا�سة  ببلدية  يحي  �أوالد 
متثل  م�ستغامن   �رق  كلم   80
خلف  ما  �سيارة  �نحر�ف  يف 
ت��رت�وح  رك���اب   3 ���س��اب��ة  �إ
�سنة   36 و   2 بني  �أعمارهم 
�خلطورة  متفاوتة  ب��ج��روح 
�إىل  نقلهم  و  بهم  �لتكفل  مت 
ع�سعا�سة  د�ئرة  ��ستعجاالت 
�آخر  مرور  حادث  وقع  كما   .
بالطريق  �ل��ي��وم  نف�س  يف 

ب��ب��ل��دي��ة   6 رق���م  �ل���والئ���ي 
�نحر�ف  يف  متثل   ، بوقري�ط 
�سفر  �أ  ، �سيارة  �ن��ق��الب  و 
�لبالغ  �سائقها  �إ�سابة  عن 
بجروح  �سنة   50 �لعمر  من 
�آالم  و  �س  �لر�أ م�ستوى  على 
له  قدمت  .حيث  �ل�سدر  يف 
قبل  ول��ي��ة  �الأ ���س��ع��اف��ات  �الإ
��ستعجاالت  �إىل  ه  ج����الوؤ �إ

. بوقري�ط 
                                       ق/غ

اإ�سابة 4 اأ�سخا�س يف حوادث مرور 
منف�سلة مب�ستغامن 

فرقة  عنا�ر  �أوق��ع 
�لتدخل  و  �ل��ب��ح��ث 
ب3  ب���ال�������س���ل���ف 
�أ���س��خ��ا���س ك��ان��و� 
ي��ق��وم��ون ب��ن��ق��ل و 
ت��روي��ج �الأق���ر�����س 
�لعملية  �ملهلو�سة. 
معلومات  ث��ر  �إ مت��ت 

�لتي  �لفرقة  عليها  لت  حت�سرّ
عنا�ر  برت�سد  عنا�رها  قام 
 3 توقيف  مت  حيث  �ل�سبكة، 
ما  �أعمارهم  ترت�وح  �أ�سخا�س 
�ترّخاذ  بعد  �سنة  و30   28 بني 
�لقانونية،  �الإج����ر�ء�ت  كافة 
 1239 بحوزتهم  �سبط  حيث 
باالإ�سافة  مهلو�سا،  قر�سا 
عائد�ت  م��ن  م��ايل  مبلغ  �إىل 
�سياحية  �سيارة  كذ�  و  �لرتويج 
ط��رف  م��ن  ت�ستعمل  ك��ان��ت 
هذه  نقل  يف  �ل�سبكة  عنا�ر 
ملف  ��ستكمال  بعد  و  �ل�سموم. 
فيهم  �مل�ستبه  �أحيل  �الإجر�ء�ت، 

�لق�سائية.بني  �جلهات  على 
جريحني  يخلف  ح��ادث  ح��و�ء: 
وحدة  تدخلت  �سدمة  حالة  و 
ح��و�ء  ببني  �مل��دن��ي��ة   �حلماية 
من  �ل�سلف،  بوالية  �ل�ساحلية 
�نقالب  و  �نحر�ف  حادث  �أجل 
�سامبول  ن���وع  م��ن  ���س��ي��ارة 
خلف  �حل���ادث  ب��ري��رة.  ببلدية 
يف  �آخ���ر  �سخ�س  و  جريحني 
لهم  قدمت  حيث  �سدمة،  حالة 
�ل�رورية  �الإ���س��ع��اف��ات  ك��ل 
�إىل  نقلهم  قبل  �ملكان،  عني  يف 
لنف�س  �ال�ست�سفائية  �ملوؤ�س�سة 

�مل�سالح  طرف  من  �لبلدية 
عينها.                            ق/غ 

حجز 1200 قر�س مهلو�س بال�سلف

لل�رطة  �لوالئية  �مل�سلحة  �أح�ست 
بلعبا�س  �سيدي  والية  باأمن  �لق�سائية 
 255 �مل��ن�����رم  فيفري  �سهر  خ��الل 
�لعام،  �لقانون  بجر�ئم  متعلقة  ق�سية 
�سخ�سا   337 �لق�سايا  هذه  يف  تورط 
فيهم  �مل�ستبه  جميع  قدمت  �مل�سلحة   ،
 53 باإيد�ع  �أم��رت  �لتي  �لنيابة  �أم��ام 
�مل�سلحة  �حلب�س          منهم  �سخ�سا 
ق�سية   102 �ل�سياق  هذ�  يف  �سجلت 
�الأفر�د  �سد  و�جلنح  باجلنايات  متعلقة 

تقدميهم  مت  �أ�سخا�س،   129 فيها  تورط 
 09 باإيد�ع  �أم��رت  �لتي  �لنيابة  �أم��ام 
��ستفاد  بينما  �حلب�س  منهم  �أ�سخا�س 
�ال���س��ت��دع��اء  �إج�����ر�ء�ت  م��ن  �لبقية 
ق�سية   75 �إح�ساء  مت  حني  يف  �ملبا�ر، 
�الأمو�ل  �سد  و�جلنح  باجلنايات  متعلقة 
 112 فيها  تورط  و�لتي  و�ملمتلكات 
فيهم  �مل�ستبه  تقدمي  مت  حيث  �سخ�سا، 
 19 باإيد�ع  �أم��رت  �لتي  �لنيابة  �أم��ام 
��ستفاد  بينما  �حلب�س  منهم  �سخ�سا 

�ملبا�ر،  �ال�ستدعاء  �إجر�ء�ت  من  �لبقية 
 34 �مل�سلحة  ذ�ت  �أح�ست  كما  هذ� 
�سد  و�جلنح  باجلنايات  متعلقة  ق�سية 
فيها  تورط  و�لتي  �لعمومي  �ل�سيء 
�لنيابة  �أم��ام  تقدميهم  مت  �سخ�سا   42
�أ�سخا�س   07 ي��د�ع  ب��اإ �أم���رت  �ل��ت��ي 
من  �لبقية  ��ستفاد  بينما  �حلب�س  منهم 
حني  يف  �ملبا�ر،  �ال�ستدعاء  �إج��ر�ء�ت 
ق�سية   27 �مل�سلحة  ذ�ت  �سجلت 
و�لتي  �مل��خ��در�ت  ب��ج��ر�ئ��م  متعلقة 

تقدميهم  مت  �سخ�سا   36 فيها  ت��ورط 
 13 باإيد�ع  �أم��رت  �لتي  �لنيابة  �أم��ام 
باالإ�سافة  �حل��ب�����س،  منهم  �سخ�سا 
والية  �أمن  م�سالح  �أح�ست  ذلك  �إىل 
متعلقة  ق�سايا   14 بلعبا�س  �سيدي 
فيها  تورط  �لعامة،  و�الآد�ب  باالأ�رة 
�لنيابة  �أم��ام  تقدميهم  مت  �سخ�سا   15
 ، �حلب�س  منهم   05 باإيد�ع  �أمرت  �لتي 
بلعبا�س  �سيدي  �رطة  قامت  كما  هذ� 
و�أخ���رى  منتظمة  ���رط��ة  بعمليات 

وجه  على  ��ستهدفت  و�لتي  فجائية 
ي�ستبه  �لتي  �الأماكن  بع�س  �خل�سو�س 
بلغت  حيث   ، بها  �ملجرمني  تو�جد  يف 
مت  ���رط��ة  عملية   75 جمموعها  يف 
�سخ�سا   1282 حالة  در��سة  �إثرها  على 
 84 �أن  تبني   ، مركبة   1191 ومر�قبة 
ق�سايا  يف  متورطون  منهم  �سخ�سا 
�لنيابة  �أمام  تقدميهم  مت  حيث  �إجر�مية 

منهم  �سخ�سا   53 باإيد�ع  �أمرت  �لتي 
�حلب�س.                              م.رم�ساين

حب�س اأزيد من 50 �سخ�سا تورطوا يف ق�سايا اأبرزها جنايات ببلعبا�س 
خالل �سهر فيفري املن�سرم
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�سواريز ودميبلي يطبقان 
طريقة غري تقليدية للتعايف

و�سط  لعب  كرو�س،  توين  الأملاين  ك�سف 
احلجر  يف  وجــــوده  ــن  ع مــدريــد،  ـــال  ري
ال�سحي، بناء على قرار امللكي عقب تبني 
بالنادي  ال�سلة  كرة  لعبي  اأحــد  اإ�سابة 

بفريو�س كورونا. 

و�سع  الإ�سبانية  العا�سمة  ــادي  ن ــرر  وق
ال�سحي،  العزل  يف  عامليه  وكافة  لعبيه 
تفادًيا لإ�سابة اأحدهم بالوباء املتف�سي يف 

اإ�سبانيا وخمتلف بلدان العامل.
بيلد"  "�سبورت  �ــســحــيــفــة  واأبــــــرزت   

"اأنا  ـــال:  ق ـــذي  ال كــرو�ــس،  تــ�ــســريــحــات 
اأعرا�س  لدينا  توجد  ول  بخري،  وعائلتي 

للفريو�س، فنحن بحالة جيدة".
بال�سيق  ي�سعر  كــان  اإذا  عما  وب�سوؤاله   
اأيــام،  لعدة  املنزل  يف  بالبقاء  اإلزامه  من 
بامللل،  اأ�سعر  "ل  الأملــاين:  الــدويل  اأجــاب 
فباإمكانكم ت�سور البقاء باملنزل اإىل جانب 
3 اأطفال طوال الوقت، ل ميكن اأن ي�سيبك 

هذا بامللل مطلًقا".
اأو  اليمني  اإىل  تنظر  عندما  "لكن  واأكمل:   
الي�سار، فال�سيء الأهم اأننا جميًعا بخري".
عن  للحديث  عاًما  الـ30  �ساحب  وتطرق   
اليورو  بطولة  تاأجيل  اإمكانية  يف  ــه  راأي
اآخر  يف  تاأتي  القدم  "كرة  قائاًل:  املقبلة، 
م�ساكل  الآن  فلدينا  ــات،  ــوي الأول قائمة 
اللعبة مرة  واأكــرب من عــودة  اأهــم  اأخــرى 

اأخرى".
اإبعاد هذا  "الأمر الأهم الآن هو   واختتم: 
�سيء  كل  عودة  من  والتاأكد  اخلفي  العدو 

اإىل طبيعته".

ام�س  فرن�سية،  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
تكرار  ينوي  مــدريــد  ــال  ري اأن  الــثــالثــاء، 
ـــدويل  �ــســيــنــاريــو �ــســابــق لــلــتــعــاقــد مــع ال
جنم  �سان�سو،  ــادون  ج ال�ساب  الإجنليزي 

بورو�سيا دورمتوند.
هائلة  م�ستويات  عاًما(   19( �سان�سو  ويقدم 
املا�سي  املو�سمني  مدار  على  دورمتوند،  مع 
الأندية  لكبار  هدًفا  جعله  ما  واحلـــايل، 

الأوروبية.
الفرن�سي،   "le10sport" موقع  وبح�سب 
املو�سم  لنهاية  �سينتظر  مدريد  ريال  فاإن 
بنف�س  �سان�سو،  مع  التعاقد  اأجل  من  املقبل 
مع  التعاقد  خالله  من  مت  الذي  ال�سيناريو 

هازارد.
من  املحدد  ال�سعر  اأن  مدريد  ريــال  ويــرى 
 140 مقابل  �سان�سو  ببيع  دورمتوند،  قبل 
اأي  يدع  ولن  للغاية،  مرتفعا  يورو،  مليون 
يف  ال�سفقة  حل�سم  يتقدم  اأوروبا  يف  فريق 

ال�سيف املقبل.
الريال  م�سوؤويل  اأن  اإىل  التقرير  واأ�ــســار 

اأي   ،2021 �سيف  نهاية  حتى  �سينتظرون 
قبل نهاية عقد �سان�سو مبو�سم واحد فقط، 
من اأجل التعاقد معه مبقابل مايل حمدود، 
لبيعه  وقتها  دورمتــونــد  �سي�سطر  حيث 

حتى ل يرحل جماًنا يف ال�سيف التايل.
من  متكن  مدريد  ريــال  اأن  بالذكر  جدير 

هذا  مبثل  ت�سيل�سي  من  هازارد  مع  التعاقد 
اأرقاًما  ت�سيل�سي  طلب  حيث  ال�سيناريو، 
كبرية للغاية على مدار املوا�سم املا�سية من 
�سمه  من  مدريد  ريال  ومتكن  بيعه،  اأجل 
مبو�سم  عقده  نهاية  قبل  منا�سب  بثمن 

واحد فقط.

الثالثاء،  اليوم  اإيطايل،  �سحفي  تقرير  قال 
ال�سيف  و�سعه  يف  ما  كل  �سيفعل  يوفنتو�س  اإن 
الفرن�سي بول بوجبا،  ا�ستعادة  اإجل  املقبل، من 

جنم مان�س�سرت يونايتد.
 ،2016 �سيف  يف  يوفنتو�س  عن  بوجبا  ورحل 
البيانكونريي،  بقمي�س  ق�ساها  �سنوات   4 بعد 
نف�س  يونايتد  مان�س�سرت  مع  يقدم  مل  اأنــه  اإل 

امل�ستويات التي قدمها يف تورينو.
الإيطايل،  مريكاتو"  "كالت�سيو  موقع  وبح�سب 
يف  بوجبا  رغبة  على  �سيعتمد  يوفنتو�س  فاإن 

الرحيل عن اأولد ترافورد، وتبقي مو�سم واحد 
فقط يف عقده، من اأجل ال�سغط على مان�س�سرت 

يونايتد واحل�سول عليه ب�سعر منا�سب.
�سيف  حتى  يونايتد  مع  بعقد  بوجبا  ويرتبط 
باتفاق  اإ�سايف  لعام  التمديد  خيار  مع   ،2021
وهي  وا�سحة  بوجبا  رغبة  اأن  اإل  الطرفني، 
حتد  عن  والبحث  تــرافــورد  ــد  اأول عن  الرحيل 

جديد.
وحاول يوفنتو�س وريال مدريد �سم بوجبا يف 
حدد  يونايتد  مان�س�سرت  اأن  اإل  املا�سي،  ال�سيف 

ال�سفقة. اأف�سد  مما  لبيعه،  يورو  مليون   150
عقد  يف  فقط  واحـــد  مو�سم  تبقي  ــع  وم لكن 
هذا  فــرتات  معظم  لغيابه  بالإ�سافة  بوجبا، 
يخف�س  اأن  املتوقع  من  الإ�سابة،  ب�سبب  املو�سم 
مان�س�سرت يونايتد مطالبه اإىل 100 مليون يورو.
اإىل  كبري  ب�سكل  منا�سًبا  الرقم  هــذا  ويعترب 
لو  لكن  بوجبا،  مع  التعاقد  اأراد  اإذا  يوفنتو�س 
مان�س�سرت  مع  لتفاق  التو�سل  من  يتمكن  مل 
عوار،  ح�سام  مع  التعاقد  اإىل  �سيتجه  يونايتد، 

لعب و�سط ليون.

لكرة  الأوروبـــــي  ـــاد  الحت ُيبقي 
ــارات  ــي ــل اخل ــا( ك ــف ــوي ــدم )ي ــق ال
م�سابقاته  م�ستقبل  حول  متاحة 
)يــورو  ــة  ــي الأوروب الأمم  وكــاأ�ــس 
من  �ساعات  قبل  وذلــك   ،)2020
ــي �ــســيــجــريــهــا مع  ــت املــنــاقــ�ــســة ال
الأندية  ورابطة  الـ55  اأع�سائه 
الأوروبـــيـــة ورابــطــة الــدوريــات 
الأوروبــــيــــة ونــقــابــة الــالعــبــني 
الناجم  الو�سع  ب�سبب  املحرتفني 

عن وباء كورونا.
تقنية  ــرب  ع املناق�سة  و�ستتم 
ومن  الثالثاء  الفيديوكونفران�س 
كل  )يــويــفــا(  يبقى  اأن  املــتــوقــع 
كل  طــرح  مع  مفتوحة  اخلــيــارات 

ال�سيناريوهات املحتملة.
الأحــد  اأعــلــن  قــد  )يويفا(  ــان  وك
ــات املــقــررة  ــاري ــب ــل امل تــاأجــيــل ك
الأ�ــســبــوع اجلـــاري وكــذلــك حفل 
القرعة الذي كان مقرًرا يف 20 من 

ال�سهر احلايل.
املطروحة،  اخليارات  �سمن  ومن 
ــة املــرحــل الإقــ�ــســائــيــة من  ــام اإق
اليورو  ــة  ــام واإق ـــدة،  واح مــبــاراة 
ــــدون تــنــقــالت لــلــجــمــهــور بني  ب

الدول، اأو حتديد تواريخ اأخرى.

المسابقات المحلية 

الدوريات  تدافع  اأن  املتوقع  ومن 
اأولوية  عن  الثالثاء  اجتماع  يف 

اإنهاء امل�سابقات املحلية اأول.
وحتى الآن، متثل موقف )يويفا( 
يف لعب كل ما ميكن لعبه طاملا مل 

ال�سلطات  من  تعليمات  هناك  تكن 
املعنية تعار�س امل�ساألة.

دوري  من  مباريات  ــع  اأرب وُلعبت 
ــال الأ�ــســبــوع املــا�ــســي، اإل  ــط الأب
واأتالنتا  فالن�سيا  مواجهتي  اأن 
ـــان مع  ـــريم وبـــاريـــ�ـــس �ـــســـان ج
بــدون  كانتا  دورمتــونــد  برو�سيا 
جمهور، كما اأقيمت �ستة من اأ�سل 
ثمانية لقاءات يف بطولة الدوري 

الأوروبي.
خــطــورة  زادت  بــعــدهــا  ــن  م لــكــن 
الو�سع حتى اإعالن املر�س جائحة 
اإ�سبانيا  مثل  دول  دفع  ما  عاملية، 
واأملانيا  الــطــوارئ  حالة  لإعـــالن 
حالة  ظــل  يف  ــا  ــدوده ح ـــالق  لإغ
التي  واملدة  الكيفية  حول  مبهمة 

�سيتطور بها الو�سع يف كل دولة.
�سيتوجب  البانوراما،  هذه  واأمــام 
اتخاذ  الأوروبية  القدم  كرة  على 
م�ستعدا  )يويفا(  يبدو  اإذ  قــرار، 
ومنها  املختلفة  ــالآراء  ل لالإن�سات 

بالطبع اآراء الأندية.
اأندريا  يوفنتو�س  رئي�س  واألغى 
ــس رابــطــة  ــرتاأ� ـــذي ي اأنــيــيــلــي، ال
اجلمعية  الأوروبـــيـــة،  ــة  ــدي الأن
لها  مــقــررا  ــان  ك الــتــي  لها  العامة 
"ب�سبب  اجلــــاري  ال�سهر  نــهــايــة 

الو�سع غري امل�سبوق".
الأوروبية  الــدوريــات  رابطة  اأمــا 
فــقــط بــعــثــت بــر�ــســالــة وا�ــســحــة 
والتن�سيق  "التعاون  ــه  اإن وقالت 
�سرورية  اأمـــور  كلها  واملرونة"، 
املحلية  "امل�سابقات  اأن  واعتربت 
للدوريات  بالن�سبة  اأولوية  متثل 

ــو اأن  ـــة واأهــــم �ــســيء ه ـــي الأوروب
ت�ستكمل هذا املو�سم لتقليل الأثر 
كرة  منظومة  على  ال�سلبي  على 

القدم".
وقالت الرابطة "لقد ت�سببت هذه 
وريا�سية  مالية  ــار  اآث يف  الأزمـــة 
الأطــراف.  كل  على  للغاية  قوية 
نــحــن مــ�ــســتــعــدون لــلــتــعــاون مع 
على  للعثور  والبقية  )يــويــفــا( 
مل�سابقات  وبناءة  م�سرتكة  حلول 

الأندية وبطولة اليورو".

إيقاف كلي 

املحرتفني  الالعبني  نقابة  اأمـــا 
عن  فتدافع  )فيفربو(،  الدولية 

الإيقاف الكلي لن�ساط الأندية.
"با�سم  عنها  �سادر  بيان  يف  وجاء 
التقييم  اأوروبـــــــا،  ــي  ــب لع كـــال 
بعني  ياأخذ  واأن  بد  ل  امل�سرتك 
ال�سحية  احلماية  زيادة  العتبار 
وتخطيط  مـــايل  دعـــم  واأنــظــمــة 
مــ�ــســتــقــبــلــي يــرتــبــط بــجــدول 

امل�سابقات الكروية".

ــا  ــورون ُيــ�ــســكــل فــريو�ــس ك مل 
تـــهـــديـــدا لــ�ــســحــة الإنـــ�ـــســـان 
ــدد اجلــانــب  ــه فــحــ�ــســب، بـــل ي
ــك اأنــه  القــتــ�ــســادي اأيــ�ــســا، ذل
فــادحــة  بخ�سائر  �سيت�سبب 
م�ستوى  على  خ�سو�سا  ماليا، 
يف  القدم  كرة  اأندية  م�سابقات 

اأوروبا.
وتعّر�ست البطولت الأوروبية 
اإنكلرتا  يف  الــكــربى،  اخلم�س 
واأملــانــيــا وفــرنــ�ــســا واإ�ــســبــانــيــا 
بعدما  كبري  ل�سرر  واإيطاليا، 
لفرتات  املباريات  وقف  اأعلنت 
بطولت  مثل  مثلها  متفاوتة، 

اأخرى كالربتغال وهولندا.
ــا اأجـــــل الحتـــــاد الـــقـــاري  ــم ك
)يــويــفــا( مــبــاريــات الأ�ــســبــوع 
دوري  م�سابقتي  �سمن  املقبل 
ودعا  ليغ"،  و"يوروبا  الأبطال 
لبحث  الــثــالثــاء  اجتماع  اإىل 
بطولته  وم�سري  م�سريهما، 
ــس  ــاأ� ـــــم لــلــمــنــتــخــبــات، ك الأه
تقام  اأن  املقرر  من  التي  اأوروبا، 
و12  حزيران/يونيو   12 بــني 

متوز/يوليو، يف 12 مدينة.
اقت�ساديا  ذلك  تاأثري  و�سيكون 
فادحا،  الأوروبية  الكرة  على 
اإنها معروفة باإنفاقها كميات  اإذ 
فرق  على  ـــوال  الأم مــن  هائلة 
ب�سكل  وتعتمد  ــدم،  ــق ال ــرة  ك
املباريات  مداخيل  على  كبري 
ــني وحـــقـــوق الــبــث  ــع ــج ــس ــ� وامل

التلفزيوين.

الليغا وإسبانيا..خسائر 
فادحة!

ت�سري  الإ�سباين،  الــدوري  ففي 
اإلغاء  اأن  اإىل  "ماركا"  �سحيفة 
 700 بخ�سارة  �سيت�سبب  الليغا 
عن  نقال  تقريبا،  يــورو  مليون 
حول  الـــدوري  رابطة  بيانات 
اخل�سائر املالية املتعلقة بحقوق 
ومبيعات  الــتــلــفــزيــوين  الــبــث 

التذاكر.
الأكرب  فاإن اخل�سائر  وحتديدا، 
حيث  الــبــث،  حــقــوق  �ستخ�س 

كان من املنتظر اأن تبلغ الأرباح 
الدرجتني  يف  يورو  مليون   549
وبح�ساب  والــثــانــيــة،  الأوىل 
اإذا  عام،  ب�سكل  اخل�سائر  حجم 
توقف الدوري يف اجلولة 28 يف 
الدرجة  يف   32 واجلولة  الليغا، 
ــايل  ــم الإج �سيكون  الــثــانــيــة، 
فيما  يــــورو،  مــلــيــون   678.4
عام  ب�سكل  الريا�سة  ت�ساهم 
الناجت  جممل  من  باملئة  بـ1.4 
املحلي يف اإ�سبانيا، بح�سب اأرقام 

ن�سرتها رابطة الدوري.

البريميرليغ...هل 
تنقذه حقوق البث؟

ت�سري التقديرات اإىل اأن اأندية 
املمتاز  ــزي  ــي ــل ــك الإن الـــــدوري 
بني  ما  تخ�سر  اأن  ميكن  وحدها 
و6  اإ�سرتليني  جنيه  مليون 
لكل  اإ�سرتليني  جنيه  ماليني 
جمهور،  دون  من  تقام  مباراة 
�سحيفة  ن�سرته  ــا  م بح�سب 
الربيطانية،  "اإندبندنت" 
كثريا  �ستعول  بالطبع  لكنها 
ولكن  البث،  حقوق  اأمــوال  على 
ايقاف  مع  الآن  اختلف  ــر  الأم

الكرة متاما!
املالية  اخل�سارة  حجم  و�سيكون 
باإعتبار  اإنكلرتا  يف  م�ساعفا 

التلفزيوين  الــبــث  عــقــود  اأن 
هناك،  الــعــامل  يف  الأغــلــى  مــن 
فاإن  بر�س"،  "فران�س  وبح�سب 
الأمر يختلف بالن�سبة لالأندية 
خارج الدوري املمتاز، اإذ تعتمد 
ـــرادات  اإي على  اأ�سا�سي  ب�سكل 
والن�ساطات  املباريات  ح�سور 
جــزءا  اأن  حــني  يف  التجارية، 
م�سدره  عائداتها  من  ب�سيطا 
و�سائل الإعالم، ومالكي حقوق 

البث.
والتوقف �سيت�سبب مب�ساعفات 
اإىل  ت�سل  ــد  ق خــطــرة  مــالــيــة 
حدود خطر الإفال�س بالن�سبة 
وتواجه  ــة،  ــدي الأن بع�س  اإىل 
من  املعاناة  احتمال  الأنــديــة 
توقفت  بحال  قا�ٍس  مــايل  �سح 
املـــبـــاريـــات طـــويـــال، لــكــن مع 
الأندية  يطمئن  قد  ما  ــك،  ذل
التلفزيوين  البث  عقود  اأن  هو 
طريقها  �ستجد  ــا  ــه ــدات ــائ وع
اآجــال،  اأم  عاجال  خزائنها  اإىل 
غياب  ــا  م ب�سكل  و�ــســتــعــو�ــس 
ــــرادات املــبــاريــات واملــالعــب  اإي

طوال فرتة التوقف.

أندية البوندسليغا 
تقرع أجراس الخطر!

ـــاين  ولـــن يــكــون الــــدوري الأمل

منعزل بدوره اأي�سا، حاله حال 
�سيتحمل  اإذ  الفرن�سي،  الدوري 
الثنان هزمية مرة ماليا، حيث 
�سبق اأن اأكدت �سحيفة "�سبورت 
بيلد" الأملانية اأن "البوند�سليغا" 
مليون   750 يقارب  ما  �سيخ�سر 
فريو�س  انت�سار  ب�سبب  ــورو  ي
كورونا اجلديد، وهو ما �سيوؤدي 
الأندية  خزائن  ا�ستنزاف  اإىل 

فيما لو توقف متاما.
اأن  اإىل  ال�سحيفة  ـــارت  ـــس واأ�
توقف مناف�سات الدوري وعدم 
الت�سعة  اجلــولت  مباريات  بث 
�ستوؤدي  البطولة،  من  الباقية 
يورو  مليون   370 خ�سارة  اإىل 
الرعاية  تقريبا، ب�سبب حقوق 
املفرت�س  مــن  الــتــي  ــــوال  والأم
ما  التذاكر،  بيع  من  ح�سدها 
اإدارات  نفو�س  يف  الرعب  يدب 

الأندية يف البالد.
اأي�سا  مطابقا  الأمــر  و�سيكون 
ــــايل  ــــط الإي الـــــدوريـــــني  يف 
ــة  ــي ــق ـــي، بــــل وب ـــس ـــ� ـــرن ـــف وال
لكنه  الأوروبـــيـــة،  البطولت 
�سيكون م�ساعفا بطبيعة احلال 
الأبطال  ــدوري  ب يتعلق  فيما 
وغريهما  ــي  الأوروب ــدوري  وال
القادمة  الهامة  البطولت  من 

على غرار اأمم اأوروبا 2020.

كرو�س: حماربة "العدو اخلفي" اأهم من كرة القدم

ريال مدريد ي�سعى �سوب �سان�سو باأ�سلوب مكرر

يوفنتو�س ي�سع خطة ا�ستعادة بوجبا

الحتاد الأوروبي يرتك كل اخليارات متاحة ب�ساأن م�سابقاته

مان�س�سرت �سيتي ُيحدد �سعر حمرز كورونا يهدد بهزائم اإقت�سادية لأندية كرة القدم
ك�سف تقرير �سحفي اإجنليزي، عن ال�سروط املالية التي حددها نادي 
خالل  حمرز،  ريا�س  اجلزائري  جنمه  عن  للتخلي  �سيتي،  مان�س�سرت 

النتقالت ال�سيفية املقبلة.
م�ستعد  �سيتي  مان�س�سرت  فاإن  �سن" الإجنليزية،  "ذا  �سحيفة  وبح�سب 

لبيع حمرز، مقابل احل�سول على 80 مليون جنيه اإ�سرتليني.
اأبدى اهتمامه بالتعاقد  وكان باري�س �سان جريمان بطل فرن�سا، قد 
مبابي  كيليان  جنمه  لنتقال  حت�سبا  املقبل  ال�سيف  يف  حمــرز  مع 

ل�سفوف ريال مدريد.
واأ�سار التقرير، اإىل اأن بيب جوارديول املدير الفني لل�سيتي لن ُيعار�س 

رحيل حمرز للبي اإ�س جي.
عام  اإ�سرتليني  جنيه  مليون   61 نحو  مقابل  لل�سيتي  حمرز  وان�سم 
2018، و�سجل 9 اأهداف و�سنع 14 اأخرى، خالل 37 مباراة هذا املو�سم، 

وميتد عقده حتى �سيف 2023.

امل�ساب،  بر�سلونة  ثنائي  يوؤدي 
وعثمان  �سواريز  لوي�س 

ــــي، بـــرامـــج  دميــــبــــل
املنزل،  يف  التاأهيل 

ــول  ــس ــ� ح ــــل  ظ يف 
الفريق على اإجازة 
انت�سار  مــن  للحد 

فريو�س كورونا.
�سحيفة  وبح�سب 

ديبورتيفو"  "موندو 
ـــة، فــــاإن  ـــي ـــان ـــب ـــس الإ�

يوؤديان  ودميبلي  �سواريز 
يف  الإ�سابة  من  التعايف  برامج 

يتدربون  الذين  البار�سا  لعبي  باقي  مثل  املنزل، 
يف �سالتهم اخلا�سة.

مع  التاأهيل  عمليات  يتابع  الثنائي  اأن  واأ�سافت 
مكاملات  طــريــق  عــن  لرب�سلونة  الطبي  الطاقم 

الفيديو.
كاأ�س  يف  قوية  لإ�سابة  تعر�س  قد  �سواريز  وكــان 
املا�سي،  الثاين  كانون  يناير/  يف  الإ�سباين،  ال�سوبر 
حيث اأجرى عملية جراحية �ستبعده عن املالعب 

ملدة 4 اأ�سهر.
للتعايف  بجد  يعمل  الالعب  اأن  من  الرغم  وعلى 
امل�سابقات  تاأجيل  فاإن  املحدد،  املوعد  قبل  والعودة 
لكيكي  مهًما  تعزيًزا  يكون  باأن  له  ي�سمح  اأن  ميكن 

�سيتني، الذي مل يتدرب معه حتى الآن.
تعر�س  الـــذي  لدميبلي،  بالن�سبة  ـــر  الأم نف�س 
اإ�سابة  من  مبا�سرة  عودته  بعد  عنيفة  لإ�سابة 
وتاأكد  فنلندا،  يف  جراحة  ــرى  اأج حيث  �سابقة، 
انتهاء  يعني  مما  اأ�سهر،   6 ملدة  املالعب  عن  غيابه 

مو�سمه ب�سكل ر�سمي.

رئي�س الحتاد الياباين 
ومدرب فالمنغو اأحدث 

امل�سابني بكورونا
رئي�س  اأن  الثالثاء  ام�س  اإخباري  تقرير  ك�سف 
اأ�سيب  تا�سيما  كوزو  القدم  لكرة  الياباين  الحتاد 
بفريو�س كورونا، واأعلن نادي فالمنغو الربازيلي 
جي�سو�س  جــورجــي  الــربتــغــايل  مــدربــه  اإ�ــســابــة 

بالفريو�س.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" اأن م�سدرا 
ك�سف لها اأن نتائج الفحو�س التي خ�سع لها تا�سيما 

جاءت اإيجابية.
اللجنة  رئي�س  نــائــب  من�سب  تا�سيما  وي�سغل 
منا�سب  عــدة  اإىل  اإ�سافة  اليابانية،  الأوملبية 

اإدارية بارزة يف الريا�سة.
حتوم  وقت  يف  تا�سيما  اإ�سابة  عن  الإعــالن  وجاء 
فيه ال�سكوك حول دورة الألعاب الأوملبية املقبلة 
بالعا�سمة اليابانية )طوكيو 2020( يف ظل انت�سار 
عدد  على  يزال،  ول  بظالله،  األقى  الذي  كورونا 
اأنحاء  خمتلف  يف  الريا�سية  الفعاليات  من  هائل 

العامل.
الأوملبية  اللجنة  فيه  تتم�سك  الــذي  الوقت  ويف 
الدولية واللجنة املنظمة باإقامة الدورة الأوملبية 
يف موعدها يف يوليو/متوز واأغ�سط�س/اآب املقبلني، 
تزايد  ظل  يف  تاأجيلها  يتقرر  اأن  البع�س  يتوقع 

انت�سار الفريو�س.
الربازيلي  فالمنغو  ــادي  ن ذكــر  اآخــر،  جانب  من 
جي�سو�س  املــدرب  اإ�سابة  اأظــهــرت  الفحو�س  اأن 
اأجريت  التي  الطبية  الفحو�س  اإن  وقال  بكورونا، 
حا�سمة"  غري  اأو  "�سعيفة  تــزال  ل  ــدرب  امل على 

ويجب التاأكد منها.
من  الطبية  للرعاية  الربتغايل  املــدرب  ويخ�سع 
النادي  واأ�سار  فالمنغو،  بنادي  الطبي  اجلهاز  قبل 

اإىل اأنه يف حالة �سحية "م�ستقرة".
واأكد النادي على التزامه بالإجراءات الوقائية يف 
ظل انت�سار كورونا، معلنا تعليق تدريبات الفريق 
على  اأ�سبوع  ملــدة  ال�سنية  املــراحــل  ــرق  وف الأول 

الأقل.

هل تو�سل مالك هوفينهامي 
املكروه من "الأولرتا�س"

 اإىل عالج لكورونا؟
هوفينهامي  فريق  مالك  كان  قليلة  اأ�سابيع  قبل 
خالل  الأملـــاين  الـــدوري  يف  �سهرية  واقــعــة  بطل 
تعر�س  حني  ميونخ،  بايرن  فريق  �سد  مــبــاراة 
لعبو  ليقرر  "الأولرتا�س"  من  قوية  لإهــانــات 
الفريقني عدم موا�سلة اللعب احتجاجًا على هذه 

الإ�ساءة.
الأملاين،  هوفينهامي  فريق  مالك  يت�سدر  واليوم 
جمـــدداً،  امل�سهد  هـــوب،  ديتمار  املــلــيــارديــر  ــو  وه
لدى  مكروه  �سخ�س  من  �سورته  تتغري  قد  ولكن 
اإىل  الأملانية  الأنــديــة  من  العديد  "اأولرتا�س" 
للب�سرية بعد تو�سل �سركته لعالج حمتمل  منقذ 

لفريو�س كورونا.
اأن �سركة  وذكرت �سحيفة )دير �سبيغل( الأملانية 
دخلت  رمبا  هوب  للملياردير  التابعة  )كيورفاك( 
فريو�س  يعالج  لقاح  لخــرتاع  النهائية  املرحلة 

"كورونا" املُ�ستجد.
اإىل  ت�سري  الأخـــرية  الأيـــام  يف  تقارير  وظهرت 
ل�سراء  هوب  �سركة  تالحق  املتحدة  الوليات  اأن 
الرئي�س  الأملــاين  امللياردير  اتهم  ثم  اللقاح،  هذا 
الأمريكي دونالد ترامب باأنه ل يهتم بحياة النا�س 

بقدر ما يريد اأن ت�سلط الأ�سواء عليه.
اأن  اأملانيا  يف  والداخلية  ال�سحة  وزارتــا  واأكــدت 
)كيورفاك(  ب�سركة  الباحثني  اإر�سال  اأراد  ترامب 
اإىل الوليات املتحدة للعمل على اإجناز اللقاح �سد 
اإر�سال معونات مالية �سخمة  كورونا هناك مقابل 

لأملانيا، وهو ما قوبل بالرف�س.

لعب ميالن: اإيطاليا ا�ستهانت 
بالفريو�س ودفعت الثمن غاليًا

تاأجيل بطولة اأمم اأوروبا اإىل عام 2021

ت�سود قناعة باأن اإيطاليا ا�ستهانت بفريو�س كورونا يف بدايات 
معدلت  اأعلى  �سجلت  اأن  بعد  غاليًا  الثمن  دفعت  لذا  ظهوره، 
بع�س  الرواية  هذه  يف  واتفق  ال�سني،  بعد  العامل  يف  اإ�سابة 
جنوم الدوري الإيطايل الذين يعي�سون حالة عزلة تامة الآن 

بعد توقف مظاهر احلياة بالبالد.
وانتقد لوكا�س بيليا لعب و�سط ميالن طريقة تعامل اإيطاليا 
15 األف  مع الفريو�س، الذي حتول لوباء عاملي اأ�ساب اأكرث من 
باملر�س  اإيطاليا  "ا�ستهانت  )�سي.اإن.اإن(  ملحطة  وقال  �سخ�س، 
من  الكثري  جتلب  ريا�سة  القدم  كــرة  التعليمات،  تتبع  ومل 

ال�ستثمارات، لكن هناك اأولويات اأخرى الآن".
واأ�ساف لعب منتخب الأرجنتني "يجب اأن يتكاتف الالعبون 
اأ�سبحنا  العدوى،  من  حم�سنني  ل�سنا  لأننا  الن�ساط  لإيقاف 
يتبع  ومل  اخلطر  من  قللت  اإيطاليا  لأن  النهيار  حافة  على 
النا�س التعليمات، الآن و�سلنا اإىل درجة اأن الأطباء ل ميكنهم 

الراحة".
ل�سحيفة  قال  الذي  اأتالنتا  جنم  غو�سين�س  روبن  معه  واتفق 
والآن  بالفريو�س  ا�ستخفاف  "حدث  �سبورت(  ديلو  )غازيتا 
اأبواب  خلف  نلعب  كنا  ملاذا  اأفهم  ل  اأ�سباح،  مدينة  يف  نعي�س 
مبختلف  املالعب  خارج  حمت�سداً  اجلمهور  كان  بينما  مغلقة، 

املدن الأوروبية، هذا لي�س منطقيًا".
وتابع "اأ�سعر باخلوف لأنه من ال�سعب فهم اأن منطقة لومبارديا 
التي كانت مركز كّل �سيء ل يوجد بها اأي مظهر للحياة الآن، 
لكننا  عنا،  جــداً  بعيد  ووهــان  يف  ما..الفريو�س  يــوٍم  يف  قلت 

اليوم يف قلب اخلطر".
منذ  بالفريو�س  الإيطايل  الــدوري  لعبي  من  عدد  واأ�سيب 
اكت�ساف اأول اإ�سابة ملدافع يوفنتو�س دانييلي روغاين، ودخلت 
عدة فرق احلجر ال�سحي، ومنها اأتالنتا، وانتقلت العدوى اإىل 
اإ�سبانيا بعد مباراته �سد فالن�سيا يف دوري الأبطال مبلعب �سان 

�سريو.

ــن، امــ�ــس الــثــالثــاء،  ــل اأع
اأمم  بطولة  تاأجيل  عن 
من   ،"2020 "يورو  اأوروبا 
�سيف  اإىل  ال�سيف  هــذا 
ب�سبب  وذلك   ،2021 عام 
املُنت�سر  كورونا  فريو�س 
الــعــامل  دول  جــمــيــع  يف 
جلميع  باملجال  واإف�ساحًا 

توقف  الذي   2019-2020 مو�سم  باإنهاء  الأوروبية  الدوريات 
اأي�سًا ب�سبب الفريو�س.

وكان الحتاد الرنويجي اأول من غرد عرب ح�سابه يف "تويرت" 
اإىل  ال�سيف  هذا  مقرراً  كان  الذي   "2020 "يورو  تاأجيل  ُمعلنًا 
اإذ �سيبداأ يف  2021 بنف�س التوقيت مع تاأخري يوم واحد،  عام 
وبنف�س  متوز،  يوليو/   11 يوم  وينتهي  حزيران،  يونيو/   11

النظام با�ست�سافة 12 دولة مت اختيارها �سابقًا.
ووافقت الحتادات املحلية على القرتاح خالل اجتماع عرب 
الفيديو، بني الدول الأع�ساء البالغ عددها 55 احتاداً وبح�سور 
املنتظر  ومن  والالعبني.  امل�سابقات  وروابط  لالأندية  ممثلني 
اأن تعلن اللجنة التنفيذية لـ"يويفا" القرار النهائي بخ�سو�س 

البطولة، يف وقت لحق.
وياأتي هذا القرار اإف�ساحًا باملجال اأمام جميع الدول الأوروبية 
ب�سبب  الدوري  توقف  اأن  بعد  حمليًا،  املو�سم  مباريات  ملتابعة 
اإذ من املتوقع ويف  "العجوز"،  انت�سار فريو�س كورونا يف القارة 
حال نهاية تف�سي الفريو�س اأن تعود عجلة الدوريات مع مطلع 

�سهر مايو/ اأيار، وتنتهي يف �سهر يوليو/ متوز.
الحتاد  عن  �سي�سدر  الذي  الر�سمي  البيان  اجلماهري  وتنتظر 
والذي  الثالثاء،  اليوم  لحق  وقت  يف  القدم،  لكرة  الأوروبي 
�سيذكر قرار تاأجيل البطولة الأوروبية، وم�سري دوري اأبطال 

اأوروبا، والدوري الأوروبي يف مو�سم 2019-2020.
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الديوان العمومي للتوثيق
مكتب الأ�ستاذ اأبو بكر �سالح حي ال�سوق- القرارة- ولية غرداية

تاأ�سي�س موؤ�س�سة خريية غري ربحية
امل�سماة * موؤ�س�سة عائلة اآل عبد الالوي مرموري اخلريية *

مبوجب عقد حمرر مبكتبنا بتاريخ: 23 فيفري 2020 رقم الفهر�سة: 251/2020 وم�سجل، مت تاأ�سي�س موؤ�س�سة خريية مو�سوعها: 
1 جمع كافة اأبناء عائلة اآل عبد الالوي مرموري التابعة اإىل ع�سرية اأهل مليكة ببلدية القرارة ولية غرداية، يف املنا�سبات الدينية 
 3 اأجيال العائلة الواحدة  2 التوا�سل والت�سال بني  اأجل �سلة الأرحام والتوا�سل   والتاآزر.  والوطنية والأفراح والأتراح من 

العرتاف والتعاون على الرب والتقوى 4 حماية ورعاية الأيتام والأرامل واملعوزين لذوي احلاجات اجتماعيا وماديا ...اإلخ
الالوي  عبد  رئي�سها:  غرداية.  ولية  القرارة  ودائرة  بلدية  اينورار  بحي  الكائن  مقرها  يف  املوؤ�س�سة  تن�سط  الجتماعي:  مقرها 
الالوي  عبد  الكاتب:  حممد.  بن  ا�سماعيل  مرموري  الالوي  عبد  الرئي�س:  نائب  حمدودة.  غري  ملدة  حممد،  بن  اأحمد  مرموري 
مرموري بكري بن حمو- اأمني املال: عبد الالوي مرموري احلاج بن حمو . حرر ملخ�س هذا العقد من اجل اجراءات الن�سر يف اجلر
يدة.                                                                                                                                                                                                                 املوثق

الديوان العمومي للتوثيق
مكتب الأ�ستاذ اأبو بكر �سالح حي ال�سوق- القرارة ولية غرداية

تاأ�سي�س موؤ�س�سة خريية غري ربحية
امل�سماة * تفكري للدرا�سات الرتبوية والجتماعية *

مبوجب عقد حمرر مبكتبنا بتاريخ: 02 مار�س2020 رقم الفهر�سة: 282/2020 وم�سجل، مت تاأ�سي�س موؤ�س�سة خريية مو�سوعها: 
تهدف املوؤ�س�سة اأ�سا�سا اإىل: القيام ببحوث حول تخ�س�سات املوؤ�س�سة. تقدمي برامج تكوينية �سمن تخ�س�س املوؤ�س�سة. تنظيم ندوات 
وبرامج توعوية حت�سي�سية لفائدة املجتمع. عقد ملتقيات علمية. ا�سدار جمالت ون�سريات علمية. القيام ببحوث ودرا�سات حول 
واقع الرتبية والتعليم . التعاون مع املوؤ�س�سات الرتبوية العمومية واخلا�سة واحلرة يف مو�سوع الرتبية والتعليم. تنظيم ندوات 
وبرامج توعوية تربوية لفائدة التالميذ والأولياء والإطار الرتبوي.اإقامة خميمات وترب�سات خلدمة اأهداف اجلمعية الرتبوية. 
مقرها الجتماعي: تن�سط املوؤ�س�سة يف مقرها الكائن بحي بو�سعدن- القرارة- غرداية. يت�سكل املكتب من: الرئي�س: حميد اأوجانة 
اأمني بن م�سطفى . نائب: بن عمر ملني بن �سليمان. اأمني املال: بو�سعدة خري الدين بن حممد.حرر ملخ�س هذا العقد من اجل 
اجراءات الن�سر يف اجلريدة.                                                                                                                                                                        املوثق

بقلوب را�سية بق�ساء اهلل وقدره تلقت عائلة بو�سليماين عي�سى نباأ وفاة املغفور لهاباإذن اهلل تعاىل 
ابنتها العزيزة " �سعيدة "التي انتقلتاإىل جوار ربه عن عمر ناهز15  �سنة ، وبهذا امل�ساب اجللل 
م�ساعر  واأ�سدق  التعازي  باأحر  الفقيدة  اأ�سرة  كافة  "  اإىل  �ساللو  النور  ابن خالها" عبد  يتقدم 
املوا�ساة والتعاطف ’ �سائال املوىل العلي القدير اأن يثبتها عند ال�سوؤال ويتغمدها بوا�سع رحمته 
وي�سكنها ف�سيح جناته ، وينعم عليها بعفوه ور�سوانه ، واأن يلهم ذويها جميل ال�سرب وال�سلوان ، 

واإنا هلل واإنا اإليه راجعون .

تعزيـــة



طالبت املديرية الفنية الوطنية، 
خمتلف  يف  الأنــــديــــة  ــع  ــي ــم ج
برنامج  بت�سطري  املــ�ــســتــويــات، 
لالعبني،  خا�س  فــردي  تدريبي 
و  الــ�ــســبــاب  وزارة  قــــرار  غــــداة 
الريا�سة بتاأجيل جميع املناف�سات 
الريا�سية الوطنية بكل فئاتها  يف 
الإثنني  يوم  من  ابتداء  اجلزائر 
16 مار�س 2020 اىل غاية 5 اأبريل 
القادم، ب�سبب تف�سي وباء كورونا.
على  لها  بيان  يف  الفاف  ـــادت  واأف
قرار  "وبعد  اأنه  الر�سمي  موقعها 
القا�سي  الريا�سة  و  ال�سباب  وزارة 
ــرات  ــاه ــظ ــت ــل جــمــيــع ال ــي ــاأج ــت ب
واملناف�سات والتدريبات الريا�سية 
من  ابتداء  بالدنا  يف  فئاتها   بكل 
2020، فاإن  16 مار�س  يوم الإثنني 
تطالب  الوطنية  الفنية  املديرية 

لالأندية  الفنية  الأطــقــم  جميع 
اجلـــزائـــريـــة لــكــل املــ�ــســتــويــات، 
فردي  تدريبي  برنامج  بت�سطري 
ــس بــالــالعــبــني خـــالل هــذه  ــا� خ

الفرتة، حتى يت�سنى لهم احلفاظ 
حني  اإىل  البدنية  لياقتهم  على 

ا�ستئناف املناف�سة".
ـــوزارة  ل ح�سيلة  ـــر  اآخ وحــ�ــســب 

ــة والـــ�ـــســـكـــان وا�ـــســـالح  ــح ــس ــ� ال
امل�ست�سفيات، فقد مت ت�سجيل �ست 
يف  كورونا  بوباء  جديدة  اإ�سابات 
احلــالت  عــدد  لريتفع  اجلــزائــر، 
اأربع  منهم  �سخ�سا   54 اىل  املوؤكدة 
اأفادت  اخــرى،  جهة  من  وفيات.   
كاأ�س  نهائيات  حتى  اأنــه  الــفــاف 
التي  ال�سابة،  للفئات  ــر  ــزائ اجل
و   4  ،3( اأبريل  �سهر  مقررة  كانت 
5( مبدينة ورقلة، قد مت تاأجيلها 

اىل تاريخ لحق.
"تطالب  الفيدرالية  واختتم بيان 
القد  كرة  ا�سرة   جميع  من  الفاف 
اىل احرتام  القرارات املتخذة من 
قبل ال�سلطات العمومية وال�سحية 
للبالد بدقة، وال�سهر على تطبيق 
اأو�ست  التي  الوقائية  الجــراءات 

بها الهيئات املخت�سة".

اأعـــراب، رئي�س  عــرب عــز الــديــن 
�سطيف،  وفاق  نادي  اإدارة  جمل�س 
عن ا�ستغرابه الكبري من عقوبات 
جلنة الن�سباط، موؤكًدا اأن اإدارته 
حق  ل�ستعادة  امل�ستحيل  �ستفعل 

فريقه امله�سوم.
برابطة  الن�سباط  جلنة  وكانت 

عاقبت،  قــد  اجلــزائــريــة  الــكــرة 
الـــيـــوم الإثــــنــــني، نـــاديـــا وفـــاق 
 6 بخو�س  الربج،  واأهلي  �سطيف، 
ب�سبب  جمهور،  دون  من  مباريات 
نهاية  رافقت  التي  ال�سغب  اأحداث 
نهائي  ربــع  ذهــاب  يف  مواجهتهما 

كاأ�س اجلزائر.

لو�سائل  ت�سريح  يف  اأعــراب  وقال 
حتت  نحن  "�سدقوين  الإعــــالم: 
اأن  اأبدا  نت�سور  نكن  مل  ال�سدمة، 
الطريقة،  بهذه  معاقبتنا  تتم 
فاأن�سارنا كانوا �سحية ومل يقدموا 
على اأي ت�سرف خمالف للقوانني".
بالطعن  غـــدا  "�سنقوم  وتــابــع: 

اأي  يوجد  فال  اللجنة،  قــرار  �سد 
من  بحرماننا  ي�سمح  قانوين  بند 
بريء  الوفاق  مباريات،   6 اأن�سارنا 
اإلــيــه،  املن�سوبة  الــتــهــم  ــل  ك ــن  م
حق  ل�ستعادة  امل�ستحيل  و�سنفعل 

النادي".

ــاب  ــب ــس ــ� ال وزارة  قــــــرار  جـــــاء 
ــة بــتــعــلــيــق الــنــ�ــســاط  ــس ــا� ــري وال
الكروي ابتداء من بداية ال�سبوع 
احلايل واإىل غاية اخلام�س اأفريل 
اجلزائرية  الأندية  لي�سع  املقبل، 
التي  وهــي  ــا  ــره اأم مــن  حــرية  يف 
اأن  بعد  الــقــرار  لهذا  ت�ستعد  مل 
باللعب  الأول  القرار  مع  تكيفت 
اأن  اعتبار  على  جماهري،  بــدون 
العديد منها مل ت�سع اإ�سرتاتيجية 
وا�سحة للتعامل مع هذه الو�سعية 
هناك  اأن  منطلق  من  اجلــديــدة، 
اإىل  تتعدى  قد  مفرو�سة  خيارات 
يف  لالعبني  ال�سحي  احلجر  غاية 
منازلهم اأو منحهم عطلة حمدودة 
الــتــدريــبــات  اإىل  الـــعـــودة  قــبــل 

املغلقة.
والريا�سة  ال�سباب  وزارة  وكانت 
كل  تعليق  ــس،  ــ� اأم اأول  قــــررت، 
وال�سبابية  الريا�سية  الن�ساطات 
20 يــومــا، يف  ــدة  يف اجلــزائــريــة مل
وباء  انت�سار  لوقف  وقائي  اإجراء 
يتم  اأن  قبل  اجلزائر،  يف  كورونا 

اتــخــاذ قـــرار اآخـــر بــاإعــادة بعث 
التاأكيد  اأو  الريا�سية  املناف�سات 
للتداعيات  تبعا  جتميدها  على 
خطة  �ستخلفها  التي  والتطورات 
ــة الــفــريو�ــس  ــارب ــح ــة مل ــوم ــك احل
اأبرز  القدم  كرة  و�ستكون  القاتل، 
التوقيف،  بقرار  معنية  مناف�سة 
فيها  مبــا  الأقــ�ــســام  كــل  و�ستم�س 
الأوىل  املحرتفتني  الرابطتني 
والثانية، لتلحق بذلك بنظريتها 

اتخذت  التي  والعربية  الأوروبية 
قرار مماثال يف وقت �سابق.

وقامت بع�س الأندية مبنح راحة 
يف  الف�سل  قبل  لالعبيها  موؤقتة 
خالل  بــه  �ستعمل  الـــذي  الــقــرار 
�سيما  ل  البطولة،  توقف  فــرتة 
لنت�سار  املت�سارعة  التطورات  اأن 
ــة  ــدول ــع ال ــدف الــفــريو�ــس قـــد ت
قـــرارات  اتــخــاذ  اإىل  اجلــزائــريــة 
خالل  من  الذاتي  ال�سحي  احلجر 

الــتــزام  اإىل  ــني  ــري ــزائ اجل ـــوة  دع
�سيطال  الذي  الأمر  وهو  منازلهم، 
ولعبيها  ــة  ــدي الأن كــل  بالتايل 
ما  وم�سرييها،  الفنية  وطواقمها 
ن�ساط  لكل  النهائي  الوقف  يعني 
الو�ساية  ــرار  ق اأن  كما  ريا�سي، 
الريا�سية  املــنــ�ــســاآت  ــل  ك بغلق 
ــق كل  ــل ــا يــعــنــي غ ــه ــة ل ــع ــاب ــت ال
يف  الراغبة  الأندية  اأمام  الفر�س 
ب�سفة  ولــو  التدريبات  ا�ستمرار 
مالعب  اأي  امتالكها  لعدم  مغلقة 
وحتى  خا�سة،  تدريب  مراكز  اأو 
فردية  ب�سفة  الالعبني  تــدرب 
خمتلف  يفعل  كما  منازلهم  يف 
ممكن،  غري  العامل  يف  الالعبني 
ل  اجلــزائــريــني  ــني  ــب ــالع ال لأن 
التي  الإمــكــانــات  على  يــتــوفــرون 
العاملية  الكرة  لعبو  عليها  يتوفر 
الريا�سية  ال�سالت  راأ�سها  وعلى 
التدريب  وو�ــســائــل  “امل�سغرة” 
الذي  الأمر  منازلهم،  يف  املختلفة 
العودة  قبل  خياراتهم  يربك  قد 

اإىل املناف�سة.

للمنتخب  الــ�ــســابــق  املــدافــع  ـــد  اأك
اجلزائري، عنرت يحي، الت�سالت 
اجلــزائــر  ـــاد  احت ــن  م تلقاها  الــتــي 
م�سريا  العام  املدير  من�سب  لتويل 

اإىل اإنها يف مرحلتها الأوىل.
و�سرح عنرت يحي: “حقيقة، اأنا يف 
)الرئي�س  جلول  عا�سور  مع  ات�سال 
اإىل  �سريبور(..  ملجمع  العام  املدير 
غاية ال�ساعة التي اأتكلم معك، نحن 
يف املرحلة الأوىل من الت�سالت.. 
هــذه  عــلــى  ونــتــنــاقــ�ــس  �سنلتقي 
اإىل  قدومي  برجمُت  لقد  الأمـــور، 
مقابلة  اأجل  من  العا�سمة  اجلزائر 
اأجلنا  لكن  اجلزائر،  احتاد  م�سوؤويل 
ذلك ب�سبب وباء فريو�س كورونا.”

امليناء  خدمات  موؤ�س�سة  واأ�سبحت 
اأ�سهم  لأغلبية  املالكة  )�سربور( 
اجلزائر  لحتاد  الريا�سية  ال�سركة 
الــقــدم(،  لكرة  الأوىل  )الــرابــطــة 
“باإعادة جتديد راأ�س ماله” بن�سبة 

باملائة.  94 34ر 
مالكيه  اإ�سراف  حتت  النادي  وكــان 
الطرقات  اأ�سغال  موؤ�س�سة  القدامى، 
و�سعية  يف  حـــداد،  لعلي  والــبــنــاء 
اإفال�س، الأمر الذي انعك�س بال�سلب 

على احتاد اجلزائر.
ــر الــعــام  ــدي وعـــن �ـــســـوؤال حـــول امل
الـــقـــادم، اأكـــد عــا�ــســور جــلــول اأن 
والبحري  اجلوي  النقل  ا�سطرابات 
ب�سبب فريو�س كرونا )كوفيد- 19( 

امل�سوؤول  تعيني  يف  التاأخر  اإىل  اأدى 
املقبل للفريق.

من  “كان  قـــائـــال:  ــور  ــس ــا� ع ورّد 
يحي  عنرت  يتنقل  اأن  املفرت�س 
لكننا  الــعــا�ــســمــة،  اجلـــزائـــر  اإىل 
فريو�س  وباء  ب�سبب  جميئه  اأجلنا 
قدومه  برجمة  �سنعيد  كــورونــا.. 
اجلزائر  احتــاد  وحقق  للجزائر”. 
املرحلة  بــدايــة  مند  لــه  ــوز  ف اأول 
الأوىل  الـــرابـــطـــة  مـــن  ــة  ــي ــان ــث ال
اأمام مولودية وهران )-4 مبيدانه، 

الـ22. اجلولة  مبنا�سبة   ،)1
�سنة(   37( يــحــي  عــنــرت  وتــخــلــى 
من�سبه  ــن  ع املــا�ــســي  نوفمرب  يف 
ــون  ــي ـــادي اأرل كــمــاجنــري عـــام يف ن

والتحق   .)2 الفرن�سية  )الرابطة 
جانفي  يف  كــالعــب  الفريق  بــهــذا 
)الرابطة  اآجني  من  قادما   ،2016
�سعود  يف  و�ساهم   ،)1 الفرن�سية 
ناديه اإىل الرابطة الثانية، قبل اأن 
ُيعني ماجنريا عاما يف �سهر دي�سمرب 

من نف�س ال�سنة.

لكرة  اجلزائرية  بالرابطة  الن�سباط  جلنة  عاقبت 
مباريات   6 بخو�س  الربج،  واأهلي  �سطيف  وفاق  القدم، 
دون جمهور، مع فر�س غرامة قدرها 4000 دولر على 
لقاء  �سهدها  التي  الأحـــداث  خلفية  على  فريق،  كل 
كاأ�س  الربع نهائي من م�سابقة  الدور  الطرفني، بذهاب 

اجلزائر.
البث  حقوق  من  الناديني  حرمان  اللجنة  قــررت  كما 
لتقييم  خا�سة  جلنة  وتن�سيب  للمباراة،  التلفزيوين 
اخل�سائر والأ�سرار التي تعر�س لها ملعب 20 اأغ�سط�س، 

بالربج، مع اإلزام اإدارة الوفاق بالتكفل بها.
مباراتني  الكوكي،  نبيل  �سطيف،  وفاق  مدرب  واأوقفت 
�سوء  ب�سبب  دولر،   2000 قدرها  غرامة  مع  نافذتني، 

الت�سرف وال�سلوك اجتاه الر�سميني واحلكام.
نادي  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  اإنـــذار  بتوجيه  واكتفت 
 2000 بـ  غرامة  فر�س  مع  حمادي،  بن  اأني�س  الأهلي، 
الحتـــاد  وتعليمات  ــح  ــوائ ل خمــالــفــة  ب�سبب  دولر، 

اجلزائري.
لعب  على  ملباراتني،  الإيقاف  عقوبة  اللجنة  و�سلطت 
اأهلي الربج، اإي�سال داودي، عقب تلقيه بطاقة حمراء، 
ب�سبب  ال�ساورة،  �سبيبة  �سد  فريقه  مواجهة  خــالل 

اللعب اخل�سن.

العبزوزية  للكرة  الثاين  املمثل  يوا�سل  وهدوء  بثقة 
�سمن  الإيجابي  الكروي  م�سواره  ال�سارف  ن�سر  فريق 
البطولة ال�سرفية لرابطة اجللفة " الفوج الثاين" حيث 
يعترب الفريق الوحيد الذي مل يذق طعم اخل�سارة بعد 
اإجراء 15 جولة من املناف�سة ، ولول �سبح التعادلت الذي 
لزمه يف مرحلة البداية لكان اليوم هو �ساحب الريادة 
، غري اأن هذه الأخرية التي هي من ن�سيب فريق اأهلي 
م�سعد حلد الآن بر�سيد 38 نقطة ، ل تبعد عن فر�سان 
مدينة الكرم وال�سجاعة اإل بثالث خطوات ، ما يعني اأن 
نقاط  ت�سع  بقاء  مع  خا�سة  بعد  ُيح�سم  مل  ال�سعود  اأمر 
 " الفذ  اأ�سبال املدرب  ، ولهذا فاإن  العلني  املزاد  كاملة يف 
اأوقي�سي عمر " مل يفقدوا �سيئا من حظوظهم يف �سباق 
التتويج بتاأ�سرية الرتقاء اإىل اجلهوي ، وح�سب مهاجم 
" باأن طموحهم الكبري  " خل�سر بورقدة  الن�سر املتميز 
يف الوقت الراهن هو املوا�سلة على نف�س الوترية ولعب 
كل مباراة  بكل عزم وقوة  حتى نهاية املو�سم ، ل�سيما 
على  للح�سول  الكبار  املر�ّسحني  اأحد  مازال  الن�سر  واأن 
لقب البطولة التي متيزت هذا العام باحلما�س والإثارة 
، وعليه فاإن بورقدة قال " لن نّدخر اأي جهد من ك�سب 
حققنا  فاإن   ، املنطقة  األوان  وت�سريف  اأخرى  حتديات 
ال�سعود فاأهال و�سهال به ، واإن مل نحققه فاملو�سم القادم 
اإن �ساء اهلل �سنعمل على م�ساعفة اجتهادنا وت�سحياتنا 
لتحقيق ذلك ، فاملهم حاليا هو تكوين ت�سكيلة تناف�سية 
التظاهرات  غمار  خو�س  على  قادرة  �سلبة  من�سجمة 

امل�ستقبلية باأكرث ن�سج وخربة وفعالية .
 عمر ذيب

ب�سبب وباء كورونا

املديرية الفنية الوطنية تطالب الأندية بت�سطري برنامج تدريبي فردي
خا�س لالعبني

رئي�س وفاق �سطيف حتت ال�سدمة

الأندية اجلزائرية حمتارة بني الراحة ال�سلبية والتدريبات "املغلقة"

عنرت يحيى: اأنا يف املرحلة الأوىل من املفاو�سات مع اإدارة احتاد العا�سمة

عقوبات قا�سية على وفاق 
�سطيف واأهلي الربج

ن�سر ال�سارف

مليح  والهجوم  فور  "الدفاع 
.. والطلعة للعبزوزي هذا 

حيح" ال�سّ
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اأ�سرى فل�سطينيون

الزعانني  تامر  املحرر/  الأ�سري  بقلم 
----------------------------

وطنيًا  يومًا  �لفل�سطيني  �جلريح  يوم  يعترب 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  �أب��ن��اء  ك��ل  يحييه 
ووف��اًء  تقدير�ً  وذل��ك  و�خل��ارج  �ل��د�خ��ل  يف 
يعتربون  �لذين  �الأبطال  ه��وؤالء  لت�سحيات 
�ل�سلع �لثالث من مثلث �لت�سحية و�لفد�ء مع 
�سعبنا  �أبناء  يحيى  لذلك  و�الأ�رى،  �ل�سهد�ء 
�أجمع  للعامل  ر�سالتهم  الإي�سال  �لذكرى  هذه 
و�إظهار  وجر�حهم  و�آالمهم  معاناتهم  و�إبر�ز 
�ل�سهيوين  �لعدو  �رتكبها  �لتي  �جل��ر�ئ��م 
�أ�سدر  13/03/1968م  تاريخ  بحقهم.ففي 
يق�سي  مر�سومًا  عرفات  يا�ر  �لقائد  �ل�سهيد 
يومًا  �آذ�ر  من  ع�ر  �لثالث  ي��وم  باإعتبار 
ووف��اًء  تقدير�ً  وذل��ك  �لفل�سطيني  للجريح 
حيث  و�لثورة،  �لن�سال  يف  �لبطويل  لدورهم 
و�حلقيقي  �لوحيد  �ل�ساهد  �جلرحى  هوؤالء  �ن 
و�نتهاكاته  �ل�سهيوين  �الحتالل  جر�ئم  على 

�أ�سلحة  الإ�ستخد�مه  ون��ازي��ت��ه  وب�ساعته 
�لذين  �لفر�سان  هوؤالء  دوليًا،  حمرمة  فتاكة 
و�سو�ريخ  وقذ�ئف  بر�سا�سات  �أ�سيبو� 
برتت  من  فمنهم  �ل�سهيونية  �لغدر  وقنابل 
ومنهم  �أطر�فه  كلتا  فقد  من  ومنهم  �ساقه، 
لت�سبقه  ج�سده  �أع�ساء  وبع�س  عينه  فقد  من 
يرقدون  منهم  �لكثري  يز�ل  وال  �جلنان،  على 
�لدماء  �سالت  فلقد  �مل�سايف،  �أ���رة  على 
لتكون  �لطاهرة،  فل�سطني  �أر���س  وروت 
هوؤالء  �لله  �ساء  �إن  و�لتحرير  للن�ر  طريقًا 
من  ميلكون  ما  �أغلى  للوطن  قدمو�  �جلرحى 
عنو�ن  فهم  �حلرية،  طرق  على  و�أ�سالء  دماء 
هم  و�لفد�ء،  و�لت�سحية  و�ل�سمود  للعطاء 
عن  للذود  �لعارية  ب�سدورهم  تقدمو�  �لذين 
و�إميانهم  �مل�سلوب  لوطنهم  وحبهم  كر�متهم 
�الأر����س  ع��ن  و�ل��دف��اع  ق�سيتهم  ب��ع��د�ل��ة 

�لفل�سطينية. و�ملقد�سات  و�لعر�س 
�الأ���رى  �أي�سًا  ن�ستذكر  �مل��ق��ام  ه��ذ�  ويف 
يعانون  �لذين  �الحتالل  �سجون  د�خل  �جلرحى 

لهم  يقدم  ال  و�ل��ذي  �لطبي،  �الإه��م��ال  من 
�حلرجة  �حل��االت  وخا�سة  �ملنا�سب،  �لعالج 
�الأقرع  وناه�س  رد�د  معت�سم  �الأ�سري  ومنها 
و�أحمد  �ب��ر����س  وحممد  م��وق��دة  ومن�سور 
وال  معيلق،  �أبو  ومر�د  ب�سي�سي  وزيد  �ملنا�ر 
ومرح  طقاطقة  �أمل  �جلريحة  �الأ�سرية  نن�سى 
ع��و�د  ون��وره��ان  �جلعابي�س  و�إ����ر�ء  بكري 
�الأ�رى  من  �لكثري  وغريهم  دويات  و�روق 

�الحتالل. �سجون  د�خل  و�الأ�سري�ت 
�إىل  �ل�سحية  �ملوؤ�س�سات  كافة  نطالب  وعليه 
�ل�سحية  �لرعاية  توفري  على  �لعمل  �رورة 
ندعو  كما  �لفل�سطينيني،  للجرحى  و�لدورية 
لف�سح  و�الإن�سانية  �حلقوقية  �ملوؤ�س�سات  كافة 
جر�ئم وب�ساعة �الحتالل بحق جرحانا �الأبطال.
�أ�ر�نا  لزيارة  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  وندعو 
وتقدمي  �ل�سهيونية،  �ل�سجون  د�خل  �جلرحى 

�لالزم. �لعالج 
رحم �لله �ل�سهد�ء، و�حلرية لالأ�رى، و�ل�سفاء 

�الأبطال. للجرحى  �لعاجل 

يف يوم اجلريح الفل�سطيني.. جراحكم على طريق احلرية

الدكتور فهد اأبو احلاج

ال�سري املحرر ثائر ربعي

الإعالم الفل�سطينى ي�سل اإىل العاملية والنمط البتكاري يف طرح ق�سية 
ال�سرى

ث��ائ��ر ربعي  �مل��ح��رر  �ال���س��ري  �أك���د 
�ال�سبوعى  �لربنامج  ومقدم  معد 
و�مل��خ��ت�����س ب��اال���رى م��وع��د مع 
�خلليل  من  �ل�سباب   ب�سوت  �حلرية 
�مل�سموعة  �الإذ�ع��ي��ة   للرب�مج  �ن  
و�ملرئية  و�ل�سحف �لتى تهتم باأخبار 
نفو�س  �ثر فعلي كبري يف  �الأ�رى   
و�سل  حلقة  النها  وذويهم  �ال�رى 
ما  وهذ�  �خلارجى  �لعامل  وبني  بينهم 
�ملحررين  �ال�رى  من  �لكثري  �كده 
�لربنامج  يف  ��ست�سافتهم  �ث��ن��اء 
و�أن  �حلرية   مع  موعد  �ال�سبوعى  
ي�سل  �لفل�سطينى  باالإعالم  �الرتقاء 
يف  �البتكاري  و�لنمط  �لعاملية  �يل 
�لهادفة  و�ل��رب�م��ج  �لتقارير  تقدمي 
عنجهية  علي  �سهود  خ��الل  من  و 
�سجون  يف  وممار�ساتهم  �الحتالل 

كل  برغم  ����ر�ن��ا  و�ن  �الح��ت��الل  
�ال  و�لهيمنة  �لرتهيب  �سيا�سات 
خالل  من   ، �حلرية  �سي�سهدون  �نهم 
وكل  �لفل�سطينية  �لقيادة  �ر�دة 
�ل�سمود  عو�مل  ليتجدد  �مل�ساندين  
�أن  ربعى  و�سدد  �ملعايري.  كل  وك�ر 
وقد  ثوريرّة،  غاية  هي  �الأ�رى  حرية 
مع  موعد  برنامج  جعل  علي  �قدمنا 
�حلرية ب�سوت �ل�سباب من �خلليل هو 
ليكون  د�ئمة   ور�سالة  ثابتة  ركيزة 
ال�ر�نا  �الم��ل  وبعث  �ل��روح  غ��ذ�ء 
جتتهد  �الإذ�عة  طو�قم  فكل  وذويهم 
طاقات  من  متلك  ما  بكل  تعمل  و 
و�نت�سار�ً  لالإ�رى  ن�رة  وت�سخرها 
�لنب�س  لال�رى �ملحررين ، وت�سكل 
�لو�سول  وحماولة  �لبارز   �الذ�عى  
خالل   من  �لوطن  حمافظات  لكافة 

بكافة  �الذ�ع��ة  ومن�سقني  �ملر��سلني 
�ملحافظات  ليتم بث �خبارهم ب�سكل 
مهنى . و�أكد ربعى وهو �أ�سري حمرر 
و�لتجربة  �الإع��ت��ق��ال  ف��رتة  عاي�س 
يوم  كل  ننتظر  �ننا  �الأ���ر   د�خ��ل 
بانت�سار�ت  �لفرح  �سعبنا  مع  لنجدد 
ال�ر�نا  جميدة  حميدة  وعودة  قادمة 
و����س��ت��ع��ادة ك��ر�م��ت��ه��م   ب��رغ��م �أن 
بالدم،  ممهورة  تكون  د�ئما  �حلرية  
وال  ت�سحية،  غري  من  كر�مة  وال 
هذ�  �ن  ربعى  و�أردف  للجبناء.  حياة 
�مل�سهد �لعاملى  يب�ررّ باحلريرّة ويجعل 
لن�سري   ، ��ستناد�  �العالمية  �ملنظومة 
�إىل  و�أ�سار  للور�ء.  نرجع  وال  لالأمام 
�لذي  هو   و�الأ�سري  �الأ���ر  حياة  �أن 
مد�فعا  �النت�سار�ت،  �أثمان  يدفع 
، وحتر�س  وطنه  وكر�مة  كر�مته  عن 

و�حلرية  و�حل��ي��اة  �ل��وج��ود  يف  حقه 
عليه  ت�ستند  ما  مباركا  و�ال�ستقالل. 
�الإذ�عة من �العالم �جلز�ئرى  و�لذى 
�الهتمام  و  دوري��ة  بطريقة  يعمل 
وحملي.  عربي  �عالم  �ى   من  �أكرث 
عازمة  �الإذ�ع��ة  �ن  ربعى  �أك��د  كما 
خالل  م��ن  �الأف�سل  لتقدمي  د�ئ��م��ا 
ق�سية  وطرح   �لرب�جمى  �لتخطيط 
منهجية  �أك��رث  ب�سورة  �الأ����رى  
و�لع�سو�ئية  �الرجتالية  عن  بعيد� 
وذويهم  �الب��ط��ال  باأ�رنا  يليق  مبا 
�الذ�عات  �أثري  و�أن  �مل�ساندين  وكل 
�الأ�رى  �خبار  ون�ر  �لفل�سطينية 
ينري  و�لعربية   �جلز�ئرية  بال�سحف 
�ل�سجون ويجدد  على �ال�رى عتمة 

�سمودهم. 

الأ�سري با�سم خندقجي...
موؤبدات  بثالثة  علية  حكم 
�ساعر  داخله  من  فانطلق 
حممد  ب��ا���س��م  ـــي:ول���د  وروائ
�سالح �أديب �خلندقجي، يف �لثاين 
من  �أول  كانون  من  و�لع�رين 
نابل�س،  مدينة  يف   1983 �لعام 
�ملعري  مدر�سة  يف  در��سته  وبد�أ 
�لثانوية  على  وح�سل  �البتد�ئية، 
طالل  �مللك  مدر�سة  من  �لعامة 

و�لتحق بجامعة �لنجاح �لوطنية در��سة خا�سة ق�سم �لعلوم �ل�سيا�سية 
ثم حول �إىل ق�سم �ل�سحافة و�الأعالم.تاأثر بالفكر �لي�ساري حيث كان 
عمه ع�سو� نا�سطا يف �حلزب �ل�سيوعي وكانت �النتفا�سة �الأوىل يف 
�أول رو�ية قد قر�أها وهو  �أوجها، و�أولع منذ طفولته بالقر�ءة، وكانت 
يف �لعا�رة "نهاية رجل �سجاع" للرو�ئي �ل�سوري حنا مينا، و�أجرى 
�ل�ساعر �سميح حم�سن لقاء �سحفيا مع با�سم ل�سالح جريدة �لطليعة 
�ملقد�سية يف ذلك �لوقت حول مفهوم �لرو�ية.يف مدر�سة �مللك طالل، 
�أ�س�س �أول جملة حائط حتت ��سم جملة �الحتاد، و�لتحق ب�سفوف حزب 
�ل�سعب �لفل�سطيني "�ل�سيوعي �سابقا"، وكان عمره حني ذ�ك 15 عاما، 
�لريا�سيات،  فاأكمل يف مادة  �لثانوية  �ل�سهادة  �متحان  ومل ينجح يف 
و�أعاد �المتحان وجنح وح�سل على معدل %65.8، ومعدله مل يوؤهله 
�أن يدخل �جلامعة فباعت و�لدته م�سوغاتها �لذهبية من �أجل تعليمه، 
�جلامعة  د�خل  ن�ساطه  با�سم  �خلا�سة.بد�أ  �لدر��سات  �إىل  دخل  �أن  بعد 
وخارجها مدعومًا من �حلزب وموؤ�س�ساته، ف�سارك يف بع�س �ملوؤمتر�ت 
�ملحلية ويف �لعمل �لتطوعي �ملجتمعي و�ملخيمات �ل�سيفية وور�سات 
�لعمل من خالل بع�س �ملوؤ�س�سات �ملجتمعية و�سكل جمموعة �حلماية 
�لدولية حلماية �ل�سعب �لفل�سطيني من �أ�سدقاء من �أوروبا، و�نتخب 
نائبًا ل�سكرتري كتلة �حتاد �لطلبة �لتقدمية يف جامعة �لنجاح وع�سو 
حملية �جلامعة وكانت �آخر ب�سماته يف جامعة �لنجاح معر�س �لرت�ث.
قذيفة  قتلتها  �لتي  �الأربعة  �ل�سهور  �بنة  حجو  �إميان  �لطفلة  م�سهد  �أثر 
جمموعة  ف�سكل  غزة،  قطاع  يف  و�لدتها  ح�سن  يف  �إ�ر�ئيلية  دبابة 
طالئع �لي�ساريني �الأحر�ر. �عتقل با�سم بتاريخ �لثاين من ت�رين �لثاين 
لعام 2004 على يد قو�ت �الحتالل بعد عملية �سوق �لكرمل يف �الأول 
عبد�لله  عامر  �ل�سهيد  نفذها  و�لتي  نف�سه،  للعام  �لثاين  ت�رين  من 
ثالثة  مقتل  �إىل  �أدت  و�لتي  م�سطفى،  على  �أبو  �ل�سهيد  كتائب  من 
�إ�ر�ئيليني وجرح 50 �آخرين، و�تهم با�سم باأنه كان �أحد �أع�ساء �ملجوعة 
�لي�ساريني  "وحدة  حينها  يف  عليها  �طلق  و�لتي  للعملية  خططت  �لتي 
�الأحر�ر". فوجئت �لعائلة ببيان مكتب رئي�س �لوزر�ء �الإ�ر�ئيلي يقول 
مبنى  كان  �ملق�سود  و�إمنا  مق�سودة  تكن  مل  �لكرمل  �سوق  عملية  �إن 
�آب  �ل�سابع من  با�سم يف  �أبيب، فحكم على  تل  �الأمريكية يف  �ل�سفارة 
2005 بال�سجن لثالثة موؤبد�ت. مل يعرتف با�سم ب�رعية �ملحكمة، وقف 
�لذي عا�س يف كنف  �جليل  �أبناء هذ�  �أحد  �أنا  �ملحكمة وقال:  قا�سي  �أما 
�النتفا�سة �الأوىل، وتوقفت �أحالمه وطموحاته من �لنمو يف �النتفا�سة 
�لثانية حني قتلت باأفكاركم �لوح�سية �لتي تتقن فن �لقتل و�إر�قة �لدماء 
ذلك �الإن�سان �لربيء يف د�خلي حني ر�أيت باأم عيني �ل�سحية �لتي حتولت 
�إىل وح�س، لقد قتلتم يف د�خلي ذلك �الإن�سان حني قام �أحد جنودكم يف 
با�سم  �جته  �إميان.  ��سمها  غزة  طفلة يف  ج�سد  بندقيته يف  باإفر�غ خمزن 
�ل�سجون  د�خل  مكتبات  �إن�ساء  على  وعمل  �لكتابة،  �إىل  �ل�سجن  يف 
�لعربي،  �لعامل  يف  ت�سدر  �لتي  �لكتب  باأحدث  تزوده  عائلته  وكانت 
وذلك المتالك عمه مكتبة ما ز�لت معروفة �إىل �الآن يف مدينة نابل�س، 
فكتب "م�سود�ت عا�سق وطن" وهي عبارة عن 10 مقاالت حتكي عن 
�لهم �لفل�سطيني، وكتب كذلك "وهكذ� حتت�ر �الإن�سانية"، وهي عبارة 
ودر��سة  �ليومي،  وهمه  �ل�سجون  د�خل  �لفل�سطيني  �الأ�سري  جتربة  عن 
عن �ملر�أة �لفل�سطينية، وتكرميا له قام بع�س �أ�سدقائه يف فرن�سا برتجمة 
�أعماله �إىل �للغة �لفرن�سية. �أبلغ با�سم و�لدته يف �إحدى زيار�ته �أنه كان 
من  �ل�سجن  �إد�رة  متار�سه  ما  على  �حتجاجا  للزيارة  �خلروج  عدم  ينوي 
حتويله لال�ستجو�ب �لع�سكري على ما يقوم بن�ره من �إ�سد�ر�ت �أدبية 
ومقاالت و�بلغوه �نه يتم متابعة ما ين�ر له عرب �لنت و�ل�سحف باعتبار 
�أنه قام بالزيارة خوفا عليها وعلى  �إال  �أعمال �لتحري�س،  ذلك نوعا من 
و�لده، ]و�لده تويف منذ �سهور[، وقد قرر با�سم �نه يف حال ��ستمرت �إد�رة 
�ل�سجون بتهديد كتاباته فاإنه �سيعلن �الإ�ر�ب عن �لطعام �حتجاجا على 
خنق �سوته. يقول با�سم: "�حلياة ينبغي �أن تفهم بالرجوع �إىل �خللف، و�أن 
�أزل مع �الأمل يف دياجري �لظالم  تعا�س باالجتاه �إىل �الأمام، ولكنني مل 
�أنا�سد �لوطن باأن يلدين مرة �أخرى، لدين من جرح يا وطني ال من وهم 
لدين، لدين كي �أمترد و �أجتدد فاحللم مل يحن موعد نومه بعد". تطورت 
قدر�ت با�سم �الأدبية فاأ�سدر وهو يف �سجنه ديو�ين �سعر هما: "طقو�س 
ة �الأوىل" �لذي متت طباعته يف �لد�ر �لعربية للعلوم "نا�رون"، ونال  �ملرَّ
�ء، وقامت د�ر �لن�ر بطباعته مرة �أخرى، �لديو�ن  �إعجاب �لكثري من �لقررّ
عنو�ن  وحمل  نا�رون،   � للعلوم  �لعربية  �لد�ر  عن  �أي�سًا  �سدر  �لثاين 
"�أنفا�س ق�سيدة ليلية" قدمه �ل�ساعر و�الإعالمي ز�هي وهبي، كما �أ�سدر 

رو�ية عن نف�س �لد�ر حملت عنو�ن "م�سك �لكفاية".

اأخبار فل�سطني

يدعو املنظمات الدولية للتحرك للحيلولة دون تف�سي "كورونا" باملعتقالت 
مدير  �حل��اج  �أب��و  فهد  �لدكتور  دع��ا 
�حلركة  ل�سوؤون  جهاد  �أبو  مركز  عام 
منظمة  �لقد�س  جامعة  يف  �الأ�سرية 
�ملوؤ�س�سات  وممثلي  �لعاملية  �ل�سحة 
�ل�سليب  ومنظمة  �لدولية  �حلقوقية 
�ل�ريع  �لتدخل  �إىل  �لدويل  �الأحمر 
�تخاذ  على  �الحتالل  دول��ة  الإجبار 
�إجر�ء�ت كفيلة بعدم تف�سي فايرو�س 
حياة  وتهديد  �ملعتقالت  يف  كورونا 
�إال  الفتا  و�الأ���رى،  �الأ�سري�ت  �آالف 
�الأ�رى  بها  ميكث  �لتي  �لظروف  �أن 

للفايرو�س.  �ل�ريع  للتف�سي  مدعاة 
غرفة  رئي�س  لقاءه  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ها�سم  عمر  نابل�س  و�سناعة  جت��ارة 
ع�سو  �لله  ن�ر  تي�سري  بح�سور 
ورجل  فتح  حلركة  �لثوري  �ملجل�س 
�الأعمال غالب عودة و�الأخ �أبو ح�سني 
�لكعابنة، وقد هدف �للقاء �إىل �إطالع 
رئي�س �لغرفة �لتجارية على منجز�ت 
�لدكتور  �ل�سياق قام  �ملركز، ويف هذ� 
�لتقرير  من  ن�سخة  بت�سليم  �حلاج  �أبو 
و�ل��ذي  جهاد  �أب��و  ملركز  �ل�سنوي 

�ملجاالت.  �ستى  يف  منجز�ته  يحوي 
من  جملة  �إىل  �حلاج  �أبو  تطرق  كما 
�الآونة  يف  �أجنزها  �لتي  �ملركز  �أن�سطة 
�لثاين  �جلزء  �إ�سد�ر  �سيما  ال  �الأخرية 
من مو�سوعة �حلركة �الأ�سرية  و�لعمل 
على تعميمها على �لكل �لفل�سطيني، 
�سبل  تعميق  يف  �أم��ل��ه  ع��ن  معربا 
يف  �لتجارية  �لغرفة  م��ع  �لتعاون 
عمر  ع��رب  وق��د   . نابل�س  حمافظة 
�أبو  مركز  الهتمام  �سكره  عن  ها�سم 
�ملوؤ�س�سات  بالتو��سل مع كافة  جهاد 

�خلا�س  �لقطاع  وموؤ�س�سات  �لوطنية 
�ملركز  برب�مج  ر�أيها  �ىل  و�ال�ستماع 
من  �لتجارية  �لغرفة  �أن  �إىل  م�سري� 
وتقدم  �ملركز  مع  تتعاون  �أن  �ملمكن 
م�سري�  بر�جمه،  لدعم  �مل�ستطاع  كل 
على  �لفل�سطينية  �لقيادة  حر�س  �إىل 
و�لعمل  �الأ����رى  ق�سية  �أول��وي��ة 
�لدوؤوب على �إنهاء معاناتهم و�الإفر�ج 
عنهم و�لذي ياأتي �سمن �ل�سري على 
و�إقامة  و�ال�ستقالل  �حلرية  درب 
�لدولة �مل�ستقلة وعا�سمتها �لقد�س . 

نادى الأ�سري الفل�سطينى

اإدارة �سجون الحتالل ُتقرر �سحب )140( �سنفًا من "كنتينا" الأ�سرى 
منها مواد التنظيف

�إد�رة �سجون �الحتالل �سحب  قررت 
�الأ�رى،  "كنتينا"  من  �سنفًا   )140(
ُت�سكل  �لتي  �لتنظيف  م��و�د  منها 
�أ�سا�سًا ملو�جهة عدوى فريو�س  �ليوم 
مو�د  �نعد�م  مع  خا�سة  )ك��ورون��ا(، 
نادي  وبني  �الأق�سام.  د�خل  �لتعقيم 
�الأ�سناف  �سحب  ق��ر�ر  �أن  �الأ�سري، 
وحتى  �خل�سار،  �أن��و�ع  معظم  �سمل 
�للحوم،  �إىل  باالإ�سافة  منها،  �ملجمدة 
�لتي  و�الأع�ساب  و�لزيت،  و�ل�سمك، 
�الأحيان  من  كثري  يف  بدياًل  ُت�سكل 
�الأ�سري  ن��ادي  و�أك��د  �الأدوي���ة.  عن 

��ستغالل  حتاول  �ل�سجون  �إد�رة  �أن 
�نت�سار  ظ��ل  يف  �ل��ر�ه��ن  �ل��ظ��رف 
يف  و�الإم��ع��ان  )ك��ورون��ا(،  فريو�س 
فر�س �ملزيد من �الإجر�ء�ت �لتنكيلية 
تزود  �أن  من  وب��داًل  �الأ���رى،  بحق 
و�لتعقيم  �لتنظيف  مب��و�د  �الأ���رى 
د�خ���ل �الأق�����س��ام ك��ح��د �أدن���ى من 
�إجر�ء�تها  تعلن  �لوقائية،  �الإجر�ء�ت 
�أن  �الأ�سري،  نادي  وتابع  �لتنكيلية. 
�خلطورة �الأكرب تكمن يف �إجر�ء �إد�رة 
�لر�هن،  �لظرف  ظل  يف  �ل�سجون 
و�لذي �أعلنت على �إثره �إلغاء زيار�ت 

زي��ار�ت  ووق��ف  �الأ���رى،  عائالت 
ي�سع  �ل��ذي  �الأم���ر  لهم،  �ملحامني 
ولفت  �إ���س��ايف.  ع��زل  �الأ����رى يف 
�خلطو�ت  هذه  �أن  �إىل  �الأ�سري  نادي 
لتو�سيات جلنة  ��ستكمااًل  �إال  ما هي 
بعد  بتنفيذها  ب��د�أت  �لتي  "�أرد�ن" 
على  لت�سييق   ،2018 عام  منت�سف 
�لتي  ُمنجز�تهم  و�سلبهم  �الأ���رى، 
حققوها على مد�ر �سنو�ت ن�سالهم. 
يف  �لبدء  �الأ�رى  �أعلن  ذلك  وعلى 
بلورة خطو�ت ن�سالية رد�ً على قر�ر 
�الأ�سري  نادي  وجدد  �ل�سجون.  �إد�رة 

�لدولية  �ملنظمات  لكافة  مطالبته 
�الأح��م��ر،  �ل�سليب  ر�أ�سها  وعلى 
و�ل�سغط  لالأ�رى،  متابعة  بتكثيف 
�لتد�بري  توفري  �أج��ل  م��ن  �لفعلي 
فريو�س  �نت�سار  مع  لهم  �لوقائية 
�لتو��سل  تكثيف  وكذلك  )كورونا(، 
منهم،  �ملر�سى  خا�سة  عائالتهم  مع 
خا�سة.  �أو�ساع  من  يعانون  ومن 
ُي�سار �إىل �أن عدد �الأ�رى يف �سجون 
 )43( منهم  �أ�سري   )5000( �الحتالل 

�أ�سرية، و)180( طفاًل.
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دول العامل تغلق حدودها وتفر�س احلجر 
ال�سحي لتفادي كورونا

قراءة/ حممد علي
----------------  

--
حثت  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة 
تعزيز  على  �لعامل  دول  جميع 
باختبار�ت  �خلا�سة  بر�جمها 
معتربة  �لفريو�س،  عن  �لك�سف 
من  للحد  �سبيل  �أف�����س��ل  �ن��ه 
ومع  �ل�سني  يف  �ملر�س.  �نت�سار 
تر�جع �الإ�سابات بدت �ل�سلطات 
�ل��و�ردة؛  �ال�سابات  من  قلقلة 
حالة  ع�رين  �ح�ست  حيث 
من  و�ف��دة  كلها  جديدة  ��سابة 
�خلارج فيما �أ�سيب �سخ�س و�حد 
باال�سافة  �ل�سني  د�خ��ل  فقط 
يف  وف��اة.  حالة  ع�ر  ثالثة  �ىل 
كوريا �جلنوبية حيث تقل حاالت 
�ال�سابات �جلديدة مت ر�سد �ربع 
يرفع  مما  ��سابة  حالة  وثمانني 
�لعدد �الإجمايل لالإ�سابات د�خل 
�الف  ثمانية  من  �كرث  �إىل  �لبالد 
�وروب��ا  وع�رين.  وثالثمائة 
للوباء،  جديدة  بوؤرة  �علنت  �لتي 
الحتو�ء  �ج��ر�ء�ت��ه��ا  من  كثفت 
�لتي  ��سبانيا  ففي  �لفريو�س. 
بعد  ت�����رر�  �الأك���رث  �أ�سبحت 
�إىل  �رتفع عدد �مل�سابني  �إيطاليا، 
و�سبعمائة  �الف  ثمانية  من  �كرث 
�إىل  و�لوفيات  �سخ�سا  و�ربعني 
�إيطاليا،  و�سجلت  ثالثمائة.  نحو 
وه��ي �أك��رث �ل���دول �الأوروب��ي��ة 
وع�رين  ثمانية  نحو  ت�رر� 
�لف ��سابة ف�سال عن نحو �لفني 

ومائة و�ستني حالة وفاة.
�ألف  مائة  ن�ر  يتم  فرن�سا  يف 
�رطي لتطبيق �إجر�ء�ت �الإغالق 
�إميانويل  �لرئي�س  بها  �أم��ر  �لتي 
ماكرون بعد �ن بلغ عدد �مل�سابني 
فيها �أكرث من �ستة �الف و�ستمائة 
نحو  و�لوفيات  �سخ�سًا  وثالثني 
و�أعلن  ح��ال��ة.  وخم�سني  مائة 
م��اك��رون �غ���الق ح���دود ب��الده 

�خلارجية كاملة لثالثني يومًا.
�مل�ست�سارة  �أعلنت  �ملانيا  يف 
�الأمل��ان��ي��ة �أجن��ي��ال م��ريك��ل عن 
جم��م��وع��ة �إج�����ر�ء�ت حت��د من 
�لتو��سل �الجتماعي يف حماولة 
فيما  �لفريو�س  تف�سي  الإبطاء 
نحو  فيها  �مل�سابني  ع��دد  بلغ 
�سخ�س  وثالثمائة  �الف  �سبعة 
حالة  ع�سة  �سبع  �ىل  باال�سافة 

وفاة.
من  �كرث  ت�سجيل  مت  هولند�  يف 
جديدة  ��سابة  و�ربعمائة  �لف 
وفاة  حالة  وع�رون  �ربعاأ  بينها 
�لهولندي  �لوزر�ء  رئي�س  وتوقع 
�ل�سكان  غالبية  �إن  روتي  مارك 
م�ستبعد�  بالفريو�س  �سي�سابون 
يف �لوقت ذ�ته �إغالقا تاما للبالد.

�علن  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات  يف 

�د�رته  �ن  تر�مب  دونالد  �لرئي�س 
�ال�ستعانة  �إم��ك��ان��ي��ة  ت��در���س 
باجلي�س لبناء م�ست�سفيات موقتة 
�لتجمعات  جتنب  �ىل  دع��ا  كما 
بالده  يف  �لوباء  �نتهاء  متوقعا 
�آب/�غ�سط�س  �و  متوز/يوليو  يف 
�كرث  �لبالد  �ح�ست  فيما  �ملقبل، 
��سابة  وثمامنائة  �الف  �ربعة  من 

و�كرث من مائة حالة وفاة.
و�أغلقت كند� حدودها �أمام جميع 
�ملو�طنني  با�ستثناء  �الأج��ان��ب 
منزله  �م��ام  وم��ن  �الأمريكيني، 
�ل�سحي  للحجر  يخ�سع  حيث 
جا�سنت  �ل����وزر�ء  رئي�س  ح��ث 
ت����رودو �ل�����س��ك��ان ع��ل��ى ل��زوم 
وقف  على  للم�ساعدة  منازلهم 
�خرتق  �ل��ذي  �لفريو�س  �نت�سار 

�أ�سو�ر �ملناعة يف �لعام با�ره.
م�سر ت�سع 300 اأ�سرة 

حتت احلجر ال�سحي خوفا 
من 'كورونا'

عن  �مل�رية  �ل�سلطاُت  ك�سفْت 
مبحافظة  �أ���رٍة  ثالثمئِة  و�سِع 
�ل�سحي  �حلجر  يف  �لدقهلية 
�مل�سابني  من  ع��دٍد  ظهوِر  بعَد 
قريِتهم.   د�خَل  كورونا  بفريو�س 
�مل�رية  �ل�سحة  وزي��رُة  وقالْت 
�الإيجابية  �حلاالِت  �إنرّ  ز�يد  هالة 
بعَد فح�ِس عدٍد كبري  مت ك�سُفها 
�مل�سابة،  للحاالت  �ملخالطني  من 
�إج����ر�ء�ٍت  �ت��خ��اِذ  �ىل  م�سريًة 
�لتي  �ملحافظات  يف  �ح��رت�زي��ة 
ظهرْت فيها �الإ�سابات، و�ملناطِق 
قد  �لقاهرة  وكانْت  �ل�سياحية. 
حالَة  �ربعني  ت�سجيَل  �أعلنْت 
��سابٍة جديدة بالفريو�س، لريتفَع 
و�ستٍة  مئٍة  �إىل  �مل�سابني  ع��دُد 
ت�سجيِل  �ىل  �إ�سافًة  و�ستني، 
لرتتفَع  جديدتني،  وف��اٍة  حالتي 

�حل�سيلُة �ىل �أربِع حاالت
ريابكوف:م�ساعدات رو�سيا 

ليران ملكافحة كورونا 
�ستتوا�سل 

�خلارجية  وزي��ر  م�ساعد  �علن 
ريابكوف  �سريغي  �ل��رو���س��ي 
الي��ر�ن  ب��الده  م�ساعد�ت  ب��ان 
فريو�س  ملكافحة  �ست�ستمر 
هاتفي  �ت�سال  ويف  ك��ورون��ا.  
مع �ل�سفري �الير�ين يف مو�سكو 
كاظم جاليل طماأن ريابكوف بان 
م�ساعد�ت بالده الير�ن �ست�ستمر 
و�ن  كورونا  فريو�س  ملكافحة 
�مل�سوؤولني �لرو�س يدر�سون حاليا 
كيفية �ملبادرة يف هذ� �ملجال بعد 
�لر�سالة �لتي تلقوها من �لرئي�س 
�الير�ين ح�سن روحاين. و��ساف 
�ل��رو���س��ي،  �خل��ارج��ي��ة  م�ساعد 

�ج��ر�ء�ت  �تخذت  مو�سكو  �ن 
�سد  �الم��ريك��ي  �حلظر  الل��غ��اء 
خمتلف  عرب  و�ست�سعى  �ي��ر�ن 
�آلية  يف  �مل�ساركة  ومنها  �ل�سبل 
تعاونها  لتو�سيع  "�ين�ستك�س" 
مع �ير�ن. من جانبه ��ساد �ل�سفري 
�لهاتفي  �الت�سال  �الير�ين خالل 
مب�ساعد�ت رو�سيا الير�ن ملكافحة 
�مل�ستجد  ك���ورون���ا  ف��ريو���س 
��ستمر�ر  موؤكد�  )كوفيد19-(، 
يف  و�لعاملية  �لثنائية  �مل�ساعد�ت 
لهذ�  �لعاملي  �لتف�سي  ظ��روف 
مبو�قف  ج��اليل  وثمن  �مل��ر���س. 
�حلظر  جت��اه  �ملنطقية  رو���س��ي��ا 
و�لالقانوين  �الحادي  �المريكي 
�سد �ير�ن. و�كد �ل�سفري �الير�ين 
�ل��دول  جميع  ت��ع��اون  ����رورة 

ملو�جهة هذ� �لفريو�س.
اإجراءات �سارمة يف 
الأردن ب�سبب تف�سي 

فريو�س كورونا
�الأردين،  �لوزر�ء  جمل�س  �أ�سدر 
جملة  م��ار���س/�آذ�ر،   17 �لثالثاء 
م��ن �ل���ق���ر�ر�ت و�الإج�����ر�ء�ت 
�ل�����س��ارم��ة مل��و�ج��ه��ة ف��ريو���س 
جمل�س  وقال  �جلديد.   "كورونا" 
نقلته  ملا  وفقا  �الأردين،  �ل��وزر�ء 
"برت�":  �الأردن��ي��ة  �الأنباء  وكالة 
مبنع  حكوميا  ق���ر�ر�  "ن�سدر 
�حلاالت  يف  �إال  �ملنازل  مغادرة 
وتابع  �لق�سوى".  �ل�روريرّة 
جميع  تعطيل  نعلن  "كما  بقوله: 
�لر�سميرّة،  و�لدو�ئر  �ملوؤ�س�سات 
دها  با�ستثناء قطاعات حيويرّة يحدرّ
رئي�س �لوزر�ء، بناًء على تن�سيب 
�لوزير �ملعني". كما �أعلن �الأردن 
�خلا�س  �لقطاع  تعطيل  كذلك 
كاماًل  �ل�سحيرّ  �لقطاع  با�ستثناء 
رئي�س  دها  يحدرّ حيويرّة  وقطاعات 
منع  �الأردن  وق���رر  �ل����وزر�ء. 
�أ�سخا�س،   10 من  ع الأكرث  �لتجمرّ
�ملحافظات.  بني  �لتنقل  ومنع 
"وقف  كذلك  �لقر�ر  وت�سمن 
�لطبيرّة  و�ملر�جعات  �لعمليات 
�حلاالت  على  �لعمل  و�قت�سار 
كما  �لطارئة".  ��ات  و�ل��ع��م��ل��يرّ
"�ل�سحف  �إ�سد�ر  توقيف  تقرر 
على  ت�ساعد  الأنها  �لورقية"، 
كورونا،  فريو�س  عدوى  �نت�سار 
وكذلك تعليق عمل و�سائل �لنقل 
�ل�سلطات  وق���ررت  �جلماعي. 
�ل�سيدليات  عمل  بقاء  �الأردنية 
و�ملخابز  �لتموينيرّة  و�مل��ر�ك��ز 
و�لدو�ء  �لغذ�ء  توريد  و�سال�سل 
و�ملحروقات،  و�لكهرباء  و�ملياه 
�ملوالت  �إغ��الق  �إىل  باالإ�سافة 
و�ل�سماح  �لتجاريرّة  عات  و�لتجمرّ
�لتموين  م��ر�ك��ز  بفتح  فقط 

و�ل�سيدليرّات فيها. وقال �الأردن: 
ي  �سحرّ حجر  خميرّمات  "�إعد�د 
لالأردنيني  ��ة  �ل��ربيرّ �ملنافذ  على 
على  و�لتاأكيد  عربها  �لعائدين 
يف  �لبقاء  �خل��ارج  يف  �الأردنيني 
�لوزر�ء  رئي�س  و�أعلن  �أماكنهم". 
بيان  يف  �ل��رز�ز،  عمر  �الأردين، 
دو�م  "تعليق  �ل�����س��ب��ت،  ي���وم 
)ريا�س  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات 
م��د�ر���س،  ح�سانات،  �أط��ف��ال، 
وموؤ�س�سات  كليات،  جامعات، 
من  �عتبار�  ت��دري��ب(  ومعاهد 
�آذ�ر  مار�س/   15 �الأح��د  �سباح 

2020 وملدة �أ�سبوعني".

اإ�سابة جنود اأتراك 
بكورونا.. انتقل اليهم 

من 'اجلي�س احلر'
تركية  �إع��الم  و�سائل  تد�ولت 
عنا�ر   3 باإ�سابة  تفيد   ، تقارير 
م��ن ق����و�ت �جل��ي�����س �ل��رتك��ي 
�إدل���ب  منطقة  يف  �لنا�سطة 
فريو�س  ب�  �سوريا  غرب  �سمال 
قيد  وو�سعهم  �مل�ستجد  كورونا 
موقع  ونقل  �ل�سحي.   �حلجر 
م�سادر  عن  �لرتكي   ”Grihat“
من  كورونا  فريو�س  �أن  حملية 
منت�ر   ”COVID-19“ نوع 
ب�سوريا،  �ل�����ر�ع  مناطق  يف 
�أ�سيبو�  �أت��ر�ك  جنود   3 �إن  قائال 
بهذه �ل�ساللة �إىل جانب م�سلحي 
ويقول  �ملعار�سة.  ت�سكيالت 
�لثالثة  �الأتر�ك  �جلنود  �أن  �ملوقع 
ريحانلي  ق�ساء  �إىل  نقلهم  مت 
�سمال تركيا، ومن ثم �إىل �أكادميية 
جولهانة �لطبية �لع�سكرية حيث 
�ل�سحي.  �حلجر  يف  و�سعهم  مت 
تبني   ،”Grihat“ وبح�سب 
من  ��ستكو�  �الأت��ر�ك  �جلنود  �أن 
غري  �سديدة  باإنفلونز�  �إ�سابتهم 
ك�سفت  �لطبية  �لفحو�سات  �أن 
ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  �إ�سابتهم 
�ملر�س  �أن  �ملرجح  ومن  �مل�ستجد، 
�نتقل �إليهم من عنا�ر ما ي�سمى 
حتى  تعلن  ومل  �حلر”.  ب�“�جلي�س 
كانت  �إن  ر�سمية،  هيئة  �أي  �الآن 
تركية �أو �سورية، معلومات حول 
وقوع �إ�سابات يف �سمال �سوريا. 
لكن و�سائل �إعالم تركية خا�سة 
هذ�  تناقلت  للمعار�سة  تابعة 
من  لي�س  �أنه  �إىل  م�سرية  �خلرب، 
�ملعروف بعد عدد �جلنود �مل�سابني 
�إج��ر�ء  لعدم  نظر�  بالفريو�س 
�ل�سلطات فح�سا طبيا عقب هذه 
�لو�قعة �لتي تبني �أنها حدثت قبل 
�إنه  �لتقارير  وقالت  �أ�سبوع.  نحو 
عدد�  �أ�ساب  �لفريو�س  �أن  يتوقع 
نظر�  �الأت���ر�ك  �جلنود  من  �أك��رب 
�ملر�س يف  �نت�سار  الرتفاع خطر 
يح�سل  �لتي  �ل�ر�ع  مناطق 
فر�سة  على  �لع�سكريون  فيها 
�أ�سبوعيا،  لال�ستحمام  و�ح��دة 
وتتم تلبية �حتياجاتهم من �لطعام 
�ملحفوظة  �الأط��ع��م��ة  ب��ت��ن��اول 
�ملعروف  من  ولي�س  و�ملعلبة. 
�لرتكي  �الإع��الم  ح�سب  �أي�سا، 
�الأو���س��اع  طبيعة  �مل��ع��ار���س، 
�لتي  �لرتكية  �ملر�قبة  نقاط  يف 
حتا�رها قو�ت �جلي�س �ل�سوري، 
عن  �ل�سلطات  تعجز  ح��ي��ث 
ال  كما  �ساملة  فحو�سات  �إجر�ء 
�لو�سول  �لطبية  �لفرق  ت�ستطيع 

�إىل هذه �ملو�قع.

�سراع مع فريو�س كورونا امل�ستجد من جهة ومع الزمن من جهة اأخرى، بات هذا حال معظم دول العامل التي 
الفريو�س. انت�سار  رقعة  لت�سييق  جاهدة  ت�سعى 

�لتو��سل  موقع  على  م��غ��ردون  ت��د�ول 
ل��ه��روب  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع   ، �الج��ت��م��اع��ي 
خ�سية  �ل��رب�زي��ل  �سجون  م��ن  �ل�سجناء 

كورونا.  بفريو�س  �الإ�سابة 
جاء  �ل�سجناء  هروب  �إن  �ل�سلطات  وقالت 
نزالء  خروج  الإجر�ء  �ملوؤقت  �لتعليق  قبل 
يوم  ملدة  �ساوباولو،  مدينة  �سجون  �أحد  من 

�لفريو�س. �نت�سار  ب�سبب  و�حد، 
���روري��ا،  ك��ان  �لتعليق  �أن  و�أو���س��ح��ت 
كانو�  �سجني  ل��ف  �أ  34 نحو  �أن  �سيما  ال 

�ملحتمل  ومن  لل�سجون،  يعودون  �سوف 
و�أطقم  �لنزالء  بني  �لفريو�س  ين�رو�  �أن 

. ملني لعا �
�أن  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�سحة  منظمة  و�أك���دت 
�سحية  �زمة  �كرب  ي�سكل  كورونا  فريو�س 
�لعامل  دول  د�عية  ع�رنا  يف  كبرية  عاملية 
كورونا  بفريو�س  �مل�سابني  كافة  عزل  �إىل 

. �لفريو�س  �نت�سار  �سل�سلة  قطع  �أجل  من 
ق.د

�سالح،  ب��ره��م  �ل��ع��ر�ق��ي  �لرئي�س  كلف 
برئا�سة  �ل��زريف  عدنان  �ل�سيد  �لثالثاء، 
�حل��ك��وم��ة  وت�سكيل  �ل����وزر�ء  جم��ل�����س 

�ملقبلة.  للفرتة  �جلديدة 
مر��سم  خالل  �لعر�قي،  �لرئي�س  و�أع��رب 
�ل�سالم  ق�ر  يف  ج��رت  �لتي  �لتكليف 
�ل���وزر�ء  لرئي�س  �أمنياته  ع��ن  ب��ب��غ��د�د، 
مهامه  يف  و�ل��ن��ج��اح  بالتوفيق  �ملكلف 
�نتخابات  �إجر�ء  على  يعمل  و�أن  �جلديدة، 
تطلعات  وي��ح��ق��ق  ون��زي��ه��ة،  م��ب��ك��رة 
�ملتظاهرين  مطالب  ويلبي  �لعر�قيني، 
�إجن��از  خ��الل  م��ن  �مل�����روع��ة  �ل�سلميني 

على  يحافظ  و�أن  �ملطلوبة،  �الإ�سالحات 
�لعر�ق. و�أمن  و��ستقر�ر  �سيادة 

ي�ستحق  �ل��ع��ر�ق  �أن  ���س��ال��ح  و�أ���س��اف 
�جلليلة  �لت�سحيات  بذل  و�سعبه  �الأف�سل 
و�مل�ستقبل  �لكرمية  �حلرة  �حلياة  �أجل  من 
�لكثري  �أن  �إىل  م�سري�ً  بنائه،  �أ جلميع  �لو�عد 
ينتظرها  �لتي  و�ال�ستحقاقات  �ملهام  من 
و�أطيافه  مكوناته  بكافة  �لعر�قي  �ل�سعب 
يف  وم�سوؤولية  �أمانة  وهي  �أمامنا،  تز�ل  ال 
ح�سبما  لتحقيقها  جميعًا  ن�سعى  �أعناقنا 

نيوز. �لفر�ت  موقع  �فاد 
ق.د

�لعامة  و�لتعبئة  �ل�سحية  �لطو�رئ  حال 
يثقل  �لكورونا  تف�سي  نتيجة  لبنان  يف 

نفاق.  �الإ حجم  يف  ويعمق  �القت�ساد 
حالة  ب��اع��الن  �للبنانية  �حل��ك��وم��ة  ق��ر�ر 
�لعامة  و�لتعبئة  �ل�سحية  �ل��ط��و�رئ 
�الأزمة  من  وز�د  �القت�سادي  �لعجز  ر�كم 
ومالية  �جتماعية  �أو�ساع  ظل  يف  تفاقما 
�الأو�ساط  وتقول  لبنان.  يف  م�سبوقة  غري 
�الأو���س��اع  ينق�س  يكن  مل  �ن��ه  �ملتابعة 
�لبالد  ت�سهدها  �لتي  �ل�سعبة  �القت�سادية 
�الأمر   ، لبنان  تف�سي فريو�س كورونا يف  �إال 
حالة  �إعالن  �لوزر�ء  جمل�س  على  حتم  �لذي 
�الإغ��الق  فر�ست  �لتي  �لعامة،  �لتعبئة 
و�خلا�سة،  �لعامة  �ملوؤ�س�سات  على  �لتام 
�لقطاعني  يف  تعمل  دخالتي  تلك  با�ستثناء 
هذ�  يف  �سا�سي.  �أ ب�سكل  و�لغذ�ئي  �ل�سحي 
بني  هو  �خليار  �أن  �لو��سح  من  كان  �الإطار، 
�ملمكن  من  يكن  ومل  و�القت�ساد،  �ل�سحة 
من  �سكل  باأي  �لكارثية  �لتد�عيات  جتنب 
�لق�سم  تطال  �أن  �ملرجح  من  �لتي  �الأ�سكال، 
�ملياومني  �سيما  ال  �للبنانيني،  من  �الأك��رب 
ما  على  معي�ستهم  يف  يعتمدون  �لذين 
من  �لذي  �الأمر  �ليومي،  عملهم  من  يجنوه 
باأ�رع  �ملعنية  �جلهات  تبحث  �أن  �ملفرت�س 

لهم. �مل�ساعدة  تقدمي  كيفية  عن  وقت 
�الإقت�سادي  �خلبري  ي�سف  �ل�سياق،  هذ�  يف 
نه  باأ �حل��ايل  ،�ل��و�ق��ع  �سليمان  ب��و  �أ وليد 
يلفت  لكنه  ك��ارث��ة،  �إىل  ت�ساف  ك��ارث��ة 
دول  جميع  على  ينطبق  �الأمر  هذ�  �أن  �إىل 
�لوقت  يف  طائلة  خ�سائر  تتكبرّد  �لتي  �لعامل 
�لفيدر�يل  �الإحتياطي  �إىل  وي�سري  �لر�هن، 
بني  ما  �إىل  �لفو�ئد  خف�س  �لرّذي  �الأمريكي 
�لعام  من  �الأوىل  للمرة  و0.25%،  �سفر 
ويتوقع  �ل�سيولة.  فقد�ن  من  خوفًا   ،2008
هو  �جلاري  �ل�سهر  يكون  �أن  �سليمان  بو  �أ
ال  �لعامل،  م�ستوى  على  �الإفال�سات  �سهر 
�لر�هن  �لو�سع  ي  درّ ي��وؤ �أن  �ملمكن  من  بل 
نه  �أ حني  يف  �لدول،  من  كبري  عدد  تعرث  �إىل 
بلة،  �لطني  ز�د  �مل�ستجد  �لو�قع  لبنان  يف 
�إقت�سادية  �أزمة  ت�سهد  �لبالد  �أن  �إىل  نظر�ً 
�لفريو�س. ي  تف�سرّ قبل  ما  منذ  كبرية  وماليرّة 
بال�ساأن  �ملتخ�س�سة  ت�سري  جانبها،  من 
�إىل  حلبي،  مر�سل  حما�سن  �الإقت�سادي 
�لعامة  �لتعبئة  مرحلة  خالل  �خل�سائر  �أن 
دوالر  مليون   700 �إىل   600 بنحو  تقدر 
هناك  �الإغالق  حالة  ظل  يف  نه  �أ �إىل  نظر�ً   ،

قطاع  منها  نتعا�سًا،  �إ �سهدت  قطاعات 
وقطع  ر�ت  و�ملطهرّ مة  �ملعقرّ �ملو�د  �سناعة 
�الإ�ستهالكيرّة،  ب��امل��و�د  �لتجزئة  جت��ارة 
ما  �إىل  �الإغ��الق  و�سل  حال  يف  وبالتايل 
�إىل  ت�سل  �خل�سائر  ف��اإن  �ل�سهر  يقارب 
بو  �أ يلفت  بينما  دوالر،  مليون  و400  مليار 
�لوطني  �الإقت�ساد  حجم  �أن  �إىل  �سليمان 
وبالتايل  دوالر،  مليار   50 نحو  يبلغ 
�إىل  ي�سل  �أن  �ملمكن  من  �خل�سائر  حجم 
�متدت  حال  يف  �أمريكي،  دوالر  مليار   2
ويف  �ل�سهر.  نحو  �إىل  �لعامة  �لتعبئة  حالة 
�حلكومة  �أن  على  �سليمان  بو  �أ د  ي�سدرّ حني 
�آخر،  �إجر�ء  باأيرّ  �لقيام  على  قادرة  تكن  مل 
�أن  هو  يح�سل  �أن  ميكن  ما  �أق�سى  وبالتايل 
�سيولة،  �سخ  �ملركزي  �مل�رف  من  تطلب 
�لعامل،  بلد�ن  من  �لعديد  يف  ح�سل  كما 
عند  �ملعابر  ق��ف��ال  �إ ق��ر�ر  �أن  حلبي  ت��رى 
�ملمكن  من  كان  �إ�سابة  حالة  �أول  ت�سجيل 
�لتعبئة  �إىل  �ل��ذه��اب  �ل��ب��الد  يجنرّب  �أن 
على  �لكارثي.  قفال  �الإ وبالتايل  �لعامة، 
خماوفها  عن  حلبي  تعرب  مت�سل،  �سعيد 
�الإقت�ساية  ل��الأو���س��اع  ي��ك��ون  �أن  م��ن 
حني  يف   ، �الإجتماعيرّ �الأمن  على  تد�عيات 
�إىل  باملبادرة  �حلكومة  �سليمان  بو  �أ طالب 
لفرتة  �ل�ر�ئب  من  �إعفاء�ت  عن  �الإعالن 
�ل��دويل  �لبنك  �أن  �إىل  ويلفت  نة،  معيرّ
دعم  لة  م�ساأ يف  ل  يتدخرّ �أن  �ملفرت�س  من 
من  نه  �أ يو�سح  لكنه   ، فقر�ً �الأكرث  �الأ�ر 
�ملت�ررون  �الأمر.  هذ�  عن  �حلديث  �ملبكر 
�لعاملة  �ليد  م�ستوى  على  �سا�سيرّون  �الأ
يعمل  �سخ�س  كل  �أيرّ  �ملياوميني،  من  هم 
حلبي،  توؤكد  ما  بح�سب  يومي،  ب�سكل 
كان  �ل��دويل  �لبنك  �أن  �إىل  تلفت  �لتي 
ما  حزير�ن،  �سهر  يف  ت�سنف،  �أن  يتوقع 
�للبنانية  �لعائالت  من   50% �إىل   40 بني 
�سرتتفع  �لن�سبة  ه��ذه  �أن  وت��رى  ف��ق��رية، 
�لتي  قفال  �الإ حالة  مع  يقرتب  قد  و�ملوعد 
من  ع  �ررّ �لذي  "كورونا"،  فريو�س  فر�سها 

�لبالد. يف  �ل�سلبية  �الأو�ساع  وترية 
�الأو�ساع  من  "كورونا"  فاقم  �ملح�سلة،  يف 
�الأمر  لبنان،  ي�سهدها  �لتي  �الإقت�ساديرّة 
يف  كارثيرّة  تد�عيات  له  يكون  قد  �ل��ذي 
ثر  يوؤ �أن  �لطبيعي  ومن  ي��ام،  �الأ من  �ملقبل 
للخروج  �حلكومة  ها  تعدرّ �لتي  �خلطة  على 

�لبالد. به  متر  �لرّذي  �ل�سعب  �لو�قع  من 
ق.د

هروب ال�سجناء يف الربازيل خ�سية 
الإ�سابة بفريو�س كورونا 

الرئي�س العراقي يدعو الزريف لإجراء 
انتخابات مبكرة ونزيهة

كورونا يزيد من الأزمة القت�سادية يف 
لبنان واخل�سائر قد ت�سل اإىل مليار دولر
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�ل��رو�ئ��ي  �ل��ف��ي��ل��م  ���س��ي��ك��ون   
»�مل���ق���اوم���ة« ل���ن���ور� ح��م��دي 
حتمل  رو�ي����ة  ع��ن  �مل��ق��ت��ب�����س 
�لقادم  �الأ�سبوع  �ال�سم  نف�س 
�سمن  �لفرن�سية،  �لقاعات  يف 
�ل�����س��الم«  »�سينما  م��ه��رج��ان 
�ل�سابع  بالفن  يحتفي  �ل��ذي 
ذ�كرتهنرّ  و  �ملقاومات  ك�سوت 

بال�سجن. �ملثقلة 
رو�يتها  حمدي  ن��ور�  �أجن��زت 

»�مل���ق���اوم���ة« ب��ي��ن��م��ا ك��ان��ت 
�أوجاع  لكتابة  د�تها  �أ �ل�سينما 
�لن�ساء  مقاومة  و  ذكريات  و 
�لقبائليات  خا�سة  �جلز�ئريات 
�جلز�ئرية  �لتحرير  حرب  �ثناء 
كثري�ت  ن�ساء  فيها  قتلت  �لتي 
دروعا  فكنرّ  �لوطن  �إىل  �نحزن 
منهنرّ  �لكثري  قتل  و  ب�رية 
مل�����س��اع��دة �مل��ق��اوم��ني وع��دم 

�الأ�ر�ر. �إف�ساء 

طويل  رو�ئ��ي  فيلم  �مل��ق��اوم��ة 
�جلز�ئرية  �لفرن�سية  للمخرجة 
بطولة  من  وه��و  حمدي  ن��ور� 
�مل��م��ث��ل��ت��ني ���س��و���س��ن ع��ب��ا���س 
فيلم  ب��ريت��ني«،  فافر  و«�مييلي 
 1956 حرب  �إحد�ث  �إىل  يعود 
�جلز�ئرية  �لقبائل  منطقة  يف 
وع���ر����س ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات 
يف  �ل�سالم  �سينما  مهرجان 
عن  مقتب�س  �لريو.فيلم  قاعة 

كما  �لرو�ية  و  »�ملقاومة«  رو�ية 
نور�  و�لكاتبة  �ملخرجة  تقول 
»�ىل  �لفيلم  بد�ية  يف  حمدي 
�جلز�ئريات،  �لن�ساء  �ىل  �أم��ي 
�ىل  �ملقاومة،  ة  �مل��ر�أ ذ�ك��رة  �ىل 
�لفيلم«،  �ليكنرّ  �ملن�سيات،  كلرّ 
�أك���دت  ل��ه��ا  ت�����ري��ح  يف  و 
كان  �ل��ذي  �لفيلم  �نرّ  �ملخرجة 
هي  حقيقية،  »ق�سة  هو  رو�ية 
عظيم  ب�ررّ  �سعور  �أو  ق�سة 
ثت  حتدرّ وحني  �أمي  تخفيه  كانت 
�لوجع  �ن���ز�ح  و  بال�ر  �أم��ي 
ق��ررت  الأع���و�م  كتمته  �ل��ذي 
ق��ررت  ق��ال��ت��ه،  م��ا  ك��ل  كتابة 
�لقرية  �إىل  �جلز�ئر  �إىل  �لعودة 
على  تعرفت  هناك  بقاياها،  �أو 
وجدت  هناك  و  ق��رب��اء  �الأ �أح��د 
�حتجزت  �ل��ذي  �ملعتقل  بقايا 
عاتقي  ع��ل��ى  �أخ���ذت  و  ف��ي��ه، 
و  ٌتن�سى  ك��ادت  ذ�ك��رة  كتابة 
�لتي  �جلز�ئرية  ة  �ملر�أ دور  �إحياء 
�لفرن�سي  �مل�ستعمر  ق��اوم��ت 
�ل��ت��ح��رر  ح��رك��ة  ���س��ان��دت  و 
�جل��ز�ئ��ري��ة، م��ن ذك��ري��ات �أم��ي 

�لفيلم«. ثمرّ  �لرو�ية  ولدت 
ق/ث

مقتب�س عن رواية ن�سرتها يف وقت �سابق

فيلم »املقاومة« لنورا حمدي يف القاعات الفرن�سية قريبا

اجلزائر ت�سارك بفيلم "جميلة و زمن احلراك"

علي  حممد 
---------------- 

�لرحمن  عبد  �مل��خ��رج  ك�سف 
فيلمه  �خ��ت��ي��ار  ع��ن  ح����ر�ث، 
�حل����ر�ك«،  زم���ن  يف  »ج��م��ي��ل��ة 
�سمن  �مل�سابقة  يف  للم�ساركة 
بني  من  �نتقاوؤها  مت  ف��الم  �أ  10
ي�سور  و  م�����س��ارك��ة،   386
ق�سة  دقائق،  �سبعة  يف  �لفيلم  
حقيقة  و  �ملت�ردة  ة  �ملر�أ جميلة 
�أن  بعد  �ساتها  ماأ و  معاناتها 
�ل�سارع  يف  ق���د�ر  �الأ رمتها 
ُت�سمع  �أم��ال  �حل��ر�ك  يف  لتجد 
ب��ه ���س��وت��ه��ا وروح����ا ت��ط��ارد 
تغيري  يف  �آملة  �أحالمها،  بها 
يعيد  �أن  ن��ه  ���س��اأ م��ن  ج���ذري، 

لها  ي�سمن  و  �الع��ت��ب��ار  لها 
�ل�سكع   ع��ن  بعديا  كر�متها 
ما  �أو  �ملظلومني  يوميات  و 
دون  �ملجتمع  عليهم  يطلق 
�أو   » »�ملهم�سنيرّ رح��م��ة  �أدين 
���س��خ��ا���س ب��دون م���اأوى«،  »�الأ
�أن  �آخ���ر  ���س��ي��اق  يف  م�سيفا 
تكون  �ل��ف��ي��ل��م،  دع��م  ط��ري��ق��ة 
يف  عليه  �الإع��ج��اب  زر  بنقر 
�خلا�سة  »�ل��ي��وت��ي��وب«  ق��ن��اة 
ب��اجل��زي��رة �ل��وث��ائ��ق��ي��ة، م��ربز� 
حظوظ  فاإن  �الآن-  -وحلد  نه  باأ
�ل��ع��م��ل �جل����ز�ئ����ري ت��دع��و 
ن��ه  �أ و  خ�سو�سا  ل��ل��ت��ف��اوؤل، 
���س��ادة  �الإ و  �ال�ستح�سان  ن��ال 
�الأخري  هذ�  �ملتلقي،  طرف  من 
مليئا  �لعمل  يف  ر�أى  �ل��ذي 

بقيم  �مل��م��زوج��ة  ن�سانية  باالإ
�الأمل  و  بالتفاوؤل  و  �لوطنية، 
�أن  �أبهى.يذكر  و  �أف�سل  لغد 
ينحدر  ح��ر�ث  �ل��رح��م��ن  عبد 
ر�سيده  يف  عنابة،  والي��ة  من 
كانت  ق�سرية،  �الأفالم  من  عدد 
و  برياء«  �الأ »دم  بفيلم  بد�ياتها 
�جلز�ئرية  لل�سينما  قدمه  �لذي 
�إىل  �إ���س��اف��ة   ،2013 ���س��ن��ة 
ف��ي��ل��م ط��وي��ل ب��ع��ن��و�ن »ح��ب 

»�آ�سف«. وفيلم  �ل�سيطان«، 
�جلزيرة  م�سابقة  فاإن  �سارة  لالإ
هي  �لق�سري  للفيلم  �لوثائقية 
و  للطلبة  خم�س�سة  م�سابقة 
���ر�ف  �إ حت��ت  تقام  �لنا�سئني 
ق��ن��اة �جل��زي��رة �ل��وث��ائ��ق��ي��ة، و 
موقع  بو��سطة  �مل�سابقة  تنظم 

�لوثائقية. �جلزيرة 
�جلزيرة  م�سابقة  م��ن  �ل��ه��دف 
�لق�سري  للفيلم  �ل��وث��ائ��ق��ي��ة 
�ح��ت�����س��ان  و  �ك��ت�����س��اف  ه��و 
�لطلبة  من  �ملو�هب  �أ�سحاب 
�للبنة  باعتبارهم  �لنا�سئني  و 
�سناعة  مل�ستقبل  �سا�سية  �الأ
�لعامل  يف  �ل��وث��ائ��ق��ي  �لفيلم 
ت�سبح  �أن  ناأمل  حيث  �لعربي 
فارقة  ع��الم��ة  �مل�سابقة  ه��ذه 
جو�ئز  �ملهنية.و  م�سريتهم  يف 
�لوثائقية  �جل��زي��رة  م�سابقة 
يف   :2020 �لق�سري  للفيلم 
دوالر،  �آالف   3 �الأوىل:  �جلائزة 
دوالر  �آالف   2 �لثانية:  �جلائزة 
دوالر.و  �ألف  �لثالثة:  �جلائزة  و 
تعد �ملوجة �جلديدة من �ملخرجني 
منحت  بها،  ي�ستهان  ال  مو�هب 
م�رفا  وجها  �جلز�ئري  بد�ع  لالإ
خ�سو�سا  �جلز�ئر،  يف  للثقافة 
�لوطن،  خارج  منهم  �لنا�سطني 
�لتي  مدور  مونيا  �أمثلة  لعل  و 
�ملهرجانات  خمتلف  يف  تتاألق 
كل  يف  �ل���غ���رب،  ب��ع��و����س��م 
�لعبقرية  على  دليل  منا�سبة، 
يف  �ال���س��ت��ث��ن��اء  ت�سنع  �ل��ت��ي 
ه��وؤالء  �ح��رت�ف��ي��ة  م��رة، و  ك��ل 
يكر�سو�  �أن  يتمنون  �ل��ذي��ن 
�لفعل  خدمة  يف  �إمكانياتهم 
�اللتفاتة  �أن  �إال  �ملحلي  �لثقايف 
دوم���ا يف  ي��ت��ك��ون  ال  ل��ي��ه��م  �إ
ما  وغالبا  طموحاتهم،  م�ستوى 

د�رية. �الإ �لعر�قيل  تكون 

و زمن احلراك« من �سمن  بعمله »جميلة  الوثائقية،  م�سابقة اجلزيرة  الرحمان حراث، يف  املخرج، عبد  ميثل وثائقي 
امل�سابقة. الوارد يف  الوحيد  الإبداع اجلزائري  للمناف�سة، و هو  النهائية  القائمة  اأعمال وردت يف  ع�سرة 
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�لباحث  و  ل��ل��دك��ت��ور  ���س��در 
بجامعة  ���س��ت��اذ  �أ ه��ن��ي  خل�����ر 
عن   ، بامل�سبلة   بو�سياف  حممد 
�لتوزيع   و  للن�ر  �أفكار  د�ر 
�جلديد  كتابه   ، �سوريا  دم�سق 
�الأمنوذج  “�سيمياء  ب�  �ملو�سوم 
يف �ل�سعر �جلاهلي ” ي�ساف �إىل 
 ، �الأكادميي   و  �لبحثي  ر�سيده 
نوعية   �إ�سافة  �لكتاب  يعد  و 
�هتمامه  �أخذ  معا�ر  باحث  من 
من  و�ف���ر  ن�سيب  ب��ال��ق��د�م��ى 
و  �لتحليل   و  و�ل�رح  �لبحث 
من  ذلك  وغري  �ل�سو�هد  �رح 
عمال  يعد   فاالإ�سد�ر   ، �جلهود 
�لباحثون   به  يفيد  مرموقا  دبيا  �أ
�مل��ه��ت��م��ون  و  �ل���د�ر����س���ون  و 
على  د�بها  �آ و  �لعربية  باللغة 
و  �أعمالهم  و  م�ساربهم  جميع 

قعهم  � مو
هني  خل�ر  �ل��دك��ت��ور  ت��ن��اول 
ف�سول  ثالثة  ع��رب  كتابه  يف 
من���وذج  �أ  ، �خل��ل��ق��ي  من����وذج  �الأ  :
و  �النتماء  من��وذج  �أ  ، �خلال�س 
�سعرية  م��دون��ة   ، �ل��ال�ن��ت��م��اء 
 ، معا�ر  نقدي  مبنهج  جاهلية 
وما  قدمي  بني  �لباحث  فيه  ز�وج 
من  بكثري  معا�ر  ع�ري  هو 
 ، �لعلمية   �ل�ر�مة  و   ، �جلدية 
من  جملة   ، �لدقيقة   �ملنهجية  و 
�لنقا�س  و   ، بالتحليل  �لق�سايا 
�جل��ز�ئ��ري  �ل��ب��اح��ث   ، �ل��دق��ي��ق 
ق�سايا  �ستاذ   �أ  ، هني  �لدكتور 
�لقدمي   �لعربي  �ل�سعري   �لن�س 
بجهود  �مل��ه��ت��م��ني  م��ن  ي��ع��د   ،
قد  و   ، �لقدمي   دب��ي  �الأ �لن�س 
�أ���س��در ع����دد�ً م��ن �ل��ب��ح��وث 
و  مقاالت  كتب  و   ، �لعلمية 
�لتي  �لدر��سات  م��ن   �لعديد 
تر�ثية  ق�سايا  �إىل    تطرقت 
فكرية  �إ�سكاليات  و   ، قدمية 
يقونة  �أ  : منها  نذكر  معا�رة 
دع��ب��ل  ���س��ع��ر  يف  �ل��رف�����س 
�لبويرة  معارف  جملة  �خلز�عي 
�ل�سعر  يف  من��وذج  �الأ يقونة  �أ  ،
 ، �لبويرة  معارف  جملة  �جلاهلي 
�لنموذج  �خرت�ق  و  منتمي  �لال 
جامعة  ن�ساق  �أ جملة  �ملو�سوف 
�سعر  يف  �لهوية  نقو�س   ، قطر 
�ملغرتب  لل�ساعر  �ملكان  ذ�كرة 
جامعة  مرزوقي  �لدين  �سالح 

 . �لبويرة 
ب��د�ع  �ه��ت��م��ام  �ل��ب��اح��ث  ب��االإ
و�ل��ن�����س �ل�����س��ع��ري �ل��ع��رب��ي 
�ل���ق���دمي �ل����ز�خ����ر ب���ال���رت�ث 
 ، وغريها  �ل�سعرية  كاملدونات 
حتًول  �الأفكار  بهذه  منه  ميانا  و�إ
فارتباطه  منتظمة  ممار�سة  �إىل 
 ، به  ولعه  و  تر�ث  هو  ما  بكل 
�أعماق  يف  �لغو�س  يقرر  جعله 
�لعربي  �ل�سعري  �لن�س  ذ�كرة 
�لن�سيان،  يهدده  �لذي  �لقدمي  
�لغفلة  موكلة  �ل��ذ�ك��رة  ك��ون 

ن  لن�سيا � و
�لكتاب  لعنو�ن  �ختياره   وعن 
�ل�سعر  يف  من��وذج  �الأ “�سيمياء 
�أن  �ختارته  نه  �إ قال   ،” �جلاهلي 
�إىل  ن�سبة  �ال�سم  بهذ�  يكون 

�جلاهلي  عري  �ل�سرّ �لنرّ�ُس  �أن 
ن�ساق  �الأ لكل   � ث�رَّ ر�ف��د�  يعد 
�س�ًسا  موؤ و   ، �ل�سائدة  �لثقافية 
و  �لتاريخية  �لرو��سب  جلميع 
فكرية  تركة  و   ، �حل�سارية 
�سامقا  �أمنوذًجا  و   ، بد�عية  �إ و 
ِح�سًنا  و   ، �ل�سعرية  للكتابة 
 ، �لثقافية  ملنظومتنا  منيًعا 
 ، �لبطولة  و  للمجد  و�سورًة 
�لظاهر  �لعقل  هو  باجلملة  و 
و  �لعربي.  ن�سان  لالإ و�لباطن 
نرّ  الأ �إال  ك��ذل��ك،  ذ�ك  يكن  مل 
�سباق  يف  كان  �جلاهلي  �ل�ساعر 
 ، ����ر�ره  �أ ؛يبعج  �ل��وج��ود  م��ع 
م�ستقرة،  ع��و�مل  عن  ويبحث 
�خلائفة  ن�سانيته  �إ لها  ن�س  تاأ
�لده�ر  ���روف  م�ن  �لوجلة 
��ستقر�ر  �أن  ذل��ك   ، وتقلباته 
ف��ك��ًر�   – �ل��ب�����ري��ة  ��ف�����س  �ل��نرّ
ر�سَم  ي�ستدعي   – و�سلوًكا 
منطي،  و  ثابت  و  ق�ارِّ  �إط�����اٍر 
�إىل  �لعربي  ن�سان  باالإ دفع  مما 
يعني  �ل��ذي  “�الأمنوذج”  بناء 
تنتهي  مثالًيا”  “ت�سوًر� 
�لفكرية  �الأ�سكال  كل  عنده 
هو  �أو  بد�عية،  و�الإ و�لثرّقافية 
�لتجارب  لكل  �ملثلى  �ل�سورة 
ينبغي  �لتي  و�لفنية  �حلياتية 
ث���ره���ا، وحم���اك���اُة  �ح���ت���ذ�ُء �أ
�أ�سمى  جت�سيٍد  بغر�س  منو�لها، 
ل��وع��ي �حل�����س��ارة و�ل��ث��ق��اف��ة 
�لعو�مل  �أف�سل  �أن  ذلك  �لعربية، 
هي  و�أ�سماها  و�أرقاها  و�أجملها 
من  “�الأمنوذج”.  يقدمها  �لتي 
فكرة  لري�سد  �لبحث  جاء  هنا 
�جلاهلي  عر  �ل�سرّ يف  من���وذج  �الأ
�جلاهلي  عر  �ل�سرّ نرّ  �أ منظور  من 
على  �أيقوين  فكر  على  مبني 
�لرحمن  عبد  ن�رت  قول  حدرّ 
�لفنية  �ل�����س��ورة  ك��ت��اب��ه  يف 
هنا  من   ، �جلاهلي  �ل�سعر  يف 
�لتجلي  تعك�س  يقونة  �الأ كانت 
�جلاهلي،  �لالوعي  يف  �ملختزل 
�ملعرفية  �ل��رت�ك��م��ات  وت��رتج��م 
للح�سارة  و�لفنية  و�لثقافية 
لت�سبح  �جل��اه��ل��ي��ة؛  �ل��ع��رب��ي��ة 
حمر�ًبا  يقونة”  “�الأ تلك  بذلك 
�ملبدعون  ي��وؤدي  قبلته،  على 
��ًسا  وُقدَّ �ل�سعرية،  �سلو�تهم 
�ل�سعر�ء  ي��ردد  تر�نيمه  على 
ن�����س��ي��ده��م �خل��ال��د و���س��د�ه��م 

ل�رمدي �
امل�ستقبلية م�ساريعه  ومن 

جم��م��وع��ة  ه���ن���اك  �أن  ق����ال   
كما  �لن�ر  قيد  ه��ي  م��ق��االت 
جديدة  ق��ر�ءة   يقدم  �أن  ينتظر 
لل�سعر  معا�رة  مناهج  وف��ق 
�إىل  باالإ�سافة  �جلاهلي   �لعربي 
�لثالثة  �ل�سنة  لطلبة  مطبوعة 
كتاب  يف  ت�سدر  وتعليقا  �رحا 
 ، �لقدمي  �ل�سعري  �لن�س  ق�سايا 
هني  �ستاذ  �الأ �أن  بالذكر  جدير 
 ، �مل�سيلة  بجامعة  حما�ر  هو 
�لبيد�غوجية  �ملر�فقة  من�سق 
�الآد�ب  بكلية  �ملجالت  ومن�سق 

. و�للغات 
يو�سف  بن   . خل�ر   . �أ 

عن دار اأفكار للن�سر والتوزيع

الباحث الدكتور خل�سر هني ي�سدر " 
�سيمياء الأمنوذج يف ال�سعر اجلاهلي "
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تهديد�  ي�سكل  ز�ل  ما  كورونا  فريو�س 
فريو�س  جتاوزت  ب�سببه  �لوفيات  عامليا 
معدل  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة  ل��ك��ن  ���س��ار���س 
منخف�سة  تاأثريه  قوة  تبقى  �النت�سار 
بفريو�س  �الإ�سابات  عدد  بلغ  فقد  ن�سبيا 
ح�سد  و  �إ�سابة  �أالف  ثمانية  �سار�س 
�سخ�سا  �سبعون  و  �أربعة  و  مائة  �سبعة 
�ملائة،  ع�ر يف  �أحدى  تقارب  بن�سبة  �أي 
لكن يف �ملقابل بلغ عدد �إ�سابات فريو�س 
كورونا �جلديد �أربعني �ألف و خم�سة مائة 
و ثالثة و �سبعون و �لوفيات تقرتب من 
فقط  ت�سكل  بن�سبة  �أي  وفاة  �الألف   4
هو  ما  لكن  �الآن،  حتى  �ملائة  يف  ثالثة 

�لذعر عامليا؟. �سبب حالة 
�خلطر  �أن  �إىل  �لدر��سات  معظم  ت�سري 
تاأثريه،  قوة  يف  لي�س  كورونا  من  �الأكرب 
و  �ل�ريع  �النت�سار  على  بقدرته  بل 
لدى  �لطويلة  �حل�سانة  فرتة  هو  �ل�سبب 
�أ�سبوعني  �إىل  ت�سل  �لتي  و  �مل�ساب 
ي��ك��ون خ��الل��ه��ا �ل�����س��خ�����س �حل��ام��ل 
�إىل  �لعدوى  نقل  على  قادر�  للفريو�س 
�أعر��س  �أي  �آخرين دون ظهور  �أ�سخا�س 
عدد  رفع  �إىل  ي��وؤدي  �لذي  �الأم��ر  عليه 

�الإ�سابات.
يتطلب  بكورونا  �الإ�سابات  عدد  �رتفاع 
�ال�ستيعابية  �لقدرة  يف  زي��ادة  �أي�سا 
�لطلب  تلبية  ت�ستطيع  ال  �لتي  للم�سايف 
�ل�ريع  �النت�سار  ��ستمر  حال  �لكبري يف 
يف  �رتفاع  �إىل  ي��وؤدي  قد  ما  للفريو�س 
من  �ملخاوف  تزد�د  فيما  �لوفيات،  ن�سبة 
و�سول �لفريو�س �إىل دول نامية و فقرية 
غري قادرة على �حتو�ئه ما قد يوؤدي �إىل 
حول  طريحا  يبقى  �ل�سوؤ�ل  و  كارثة، 
طريقة كيف تتعامل �مل�سايف مع فريو�س 

كورونا؟.
يف  �لطبية  �لرعاية  تقدمه  م��ا  حاليا 

هو: �مل�سايف 
من  حت��دد  �لتي  �خلاف�سات  ��ستخد�م 

�رتفاع حر�رة �جل�سد.
ملنع  �الأم��الح  و  بال�سو�ئل  �جل�سم  مد 

حدوث جفاف. 
�سعف  مع  للتعامل  �الأوك�سجني  توفري 

�لتنف�س.
�لتنف�س  باأجهزة  �حلرجة  �حل��االت  ربط 

�ال�سطناعي.
و تبقى �لوقاية هي �الأ�سا�س يف مو�جهة 
�أرب��ك  �ل��ذي  �لغام�س  �لفريو�س  ه��ذ� 

�لعامل، و ذلك من خالل:
و  �مل���اء  و  بال�سابون  �ليدين  غ�سل 

�لكحولية. �ملنظفات 
�ملبا�ر مع �ملر�سى. جتنب �الت�سال 

�أو  �ل�سعال  قبل  مرة  كل  �لفم يف  تغطية 
�لعط�س.

باأيد  �الأنف  �أو  �لعينني  �أو  �لفم  جتنب مل�س 
مغ�سولة. غري 

و  �الأ�سطح  لتنظيف  �ملطهر�ت  ��ستخد�م 
�ملحيطة. �الأ�سياء 

يف  ك��ورون��ا  فريو�س  مع  �لتعامل  �أم��ا 
�ملنزل فيتم عرب �لتاأكد من:

توفر خاف�سات للحر�رة يف �ملنزل.
حدوث  ملنع  �ل�سو�ئل  تناول  من  �الإكثار 

جفاف.
�مل�سفى  �إىل  لنقله  �ملري�س  حالة  مر�قبة 

يف حال حدوث م�ساعفات. 
عند  �ل��ق��ف��از�ت  و  �لكمامات  �رت���د�ء 

�مل�ساب. مع  �لتعامل 
لي�س  هذ�  و  �لو�قع،  �أم��ر  لنو�جه  لكن 
كل  و  �حلقيقة،  �إمنا  و  فقط  ر�أي  كمجرد 
بالله  �الإميان  من  ذرة  قلبه  يف  من  و�حد 
�أن  بعد  �أن��ه  يعرف  تعاىل،  و  �سبحانه 
ماليني  خم�سة  من  �أكرث  �ل�سني  عزلت 
و  �عتقلتهم  و  )�الإي��ف��ور(،  من  م�سلما 
نكلت بهم و �أخذت �أطفالهم و و�سعتهم 
يف د�ر �الأيتام لتغيري هوياتهم، و منعتهم 
�ل�سعائر  �إقامة  من  و  �لعباد�ت  تاأدية  من 
و عدم قر�ءة �لقر�آن، و من دخول �مل�ساجد 

و غريها، فقد قال �لله تعاىل:
�أن  �لله  م�ساجد  منع  ممن  �أظلم  من  ))و 
خر�بها  يف  �سعى  و  ��سمه  فيها  يذكر 
�إال  يدخلوها  �أن  لهم  ك��ان  م��ا  �أول��ئ��ك 
يف  لهم  و  خزي  �لدنيا  يف  لهم  خائفني 

�الآخرة عذ�ب عظيم((.
ب�سبب  �ل�سني  يعزل  كله  �لعامل  �ليوم 
من  خوفا  �لقاتل   ) )ك��ورون��ا  فريو�س 
�لعدوى ))و ما يعلم جنود ربك �إال هو و 
�سبحانه  فالله  للب�ر((  ذكرى  �إال  هي  ما 
للم�سلمني   حافظ  لدينه  حافظ  تعاىل  و 
باأفو�ههم  �لله  نور  يطفئو�  �أن  ))يريدون 

كره  لو  و  نوره  يتم  �أن  �إال  �لله  ياأبى  و 
�لكافرون((.

�لله عنها قالت: فعن عائ�سة ر�سي 
و  �ل�سالة  عليه  �لله  ر�سول  ))�ساألت 
�أن��ه  ف��اأخ��ربين  �ل��ط��اع��ون  ع��ن  �ل�سالم 
�أن  و  ي�ساء  من  على  �لله  يبعثه  عذ�ب 
�حد  لي�س من  للموؤمنني  �لله جعله رحمة 
�سابر�  بلده  يف  فيمكث  �لطاعون  يقع 
كتب  ما  �إال  ي�سيبه  ال  �أنه  يعلم  حمت�سبا 
�لله له �إال كان له مثل �أجر �سهيد(( رو�ه 

�لبخاري.
فاإمنا �جلز�ء من جن�س �لعمل فاإذ� ��ستهانو� 
هوؤالء  ين�ر  من  يكن  مل  و  بامل�سلمني 
�سلطان  �أن  فاعلم  �مل�ست�سعفني  �مل�سلمني 
فكانو�  يتدخل  �ل��ذي  ه��و  �ملبني  �لله 
تدعونه،  �لذي  ربكم  �أين  لهم  يقولون 

�أين هو �الآن؟.
عليهم  تعاىل  و  �سبحانه  �لله  ف�سلط 
يف  ربكم  �أين  �ساألو�  ملا  جنوده  من  جند� 
حمايتكم ))و ما يعلم جنود ربك �إال هو((
ما  )و  �الأخ��ر،  �حلديث  ذلك  على  يدل  و 
يعلنو�  حتى  قوم  يف  �لفاح�سة  �نت�رت 
�لطوعيني  و  �الأوج���اع  عمتهم  �إال  بها 
قال  كما  �أو  �أ�سالفهم(،  يف  تكن  مل  �لتي 

�لله عليه و �سلم. �لر�سول �سلى 
و عن �سهل بن �سعد �أل�سعيدي قال: قال 

ر�سول �لله �سلى �لله عليه و �سلم:
جناح  �لله  عند  تعدل  �لدنيا  كانت  ))لو 
بعو�سة ما �سقى كافر� منها �ربة ماء((.
�سي  �ل�سيني  �لرئي�س  ي�رخ  حينها  و 
رب  و  �مللوك  ملك  قدرة  �أمام  جينبينغ 

�ل�سيني: �لرئي�س  �الأرباب، حيث قال 
و  ت�سارع  يف  كورونا  فريو�س  �نت�سار 

�لبلد يو�جه و�سعا خطري�. 
للنا�س  �مل��وت  نتمن  �أن  ذل��ك  لي�س  و 
ال  نحن  �لله،  معاذ  فيهم  نت�سف  �أن  �أو 
ما  عليه  �ل�رر  وقوع  لالإن�سان  نتمن 
من  لكن  �أبد�،  �مل�سلمني  على  يعتدي  مل 
�لله  ندعو  فنحن  �مل�سلمني  على  �عتدى 
كتاب  يف  جاء  ما  باب  من  هذ�  و  عليه، 
و  �سبحانه  قال  حيث  �لكرمي،  �لقر�آن  �لله 

تعاىل:
فمهل  كيد�  �أكيد  و  كيد�  يكيدون  ))�إنهم 

رويد�((. �أمهلهم  �لكافرين 

و قد قال �لله تعاىل كذلك:
))�أمل ترى �إىل �لذين خرجو� من ديارهم و 
هم �ألوف حذر �ملوت فقال لهم �لله موتو� 

�أحياهم((. ثم 
�الإ���س��الم��ي و  �ل��و�ق��ع  ب��ال��ق��ر�ءة يف  و 
ممار�سات  ثم  �أنه  جند  �الإ�سالمي  �لتاريخ 
هذه  تباين  على  �مل�سلمني  على  كثرية 
يقروؤو�  �مل�سلمني مل  �أعد�ء  الأن  و  �لعهود 
لعلمو�  �لتاريخ  ق��روؤو�  لو  و  �لتاريخ 
يقهرون  و  �مل�ست�سعفني  يحاربو�  حينما 
رب  مع  ح��رب  يف  �أنهم  �مل�ست�سعفني 
حيث  �لفيل،  �أ�سحاب  �أين  بدليل  �لعاملني 

قال �لله تعاىل:
باأ�سحاب  رب��ك  فعل  كيف  ت��ر  ))�أمل 

�لفيل((.
ب�  ربك  فعل  كيف  �لقارئ  �أخي  تعلم  �أمل 
به  �أر�د  �لذي  جي�سه  و  �حلب�سي(  )�أبرهة 
كيدهم  يجعل  �أمل  �ملباركة  �لكعبة  تدمري 

ت�سليل؟. يف 
يف  �ر  من  دب��روه  ما  �لله  يجعل  �أمل 
طري�  عليهم  �أر�سل  و  ت�سييع  و  �إبطال 
و  �سجيل  من  بحجارة  ترميهم  �أبابيل 
تقذفهم بحجارة من طني متحجر جتعلهم 
ك���اأور�ق  حمطمني  م��اأك��ول  كع�سف 
ثم  �لبهائم  �أكلتها  �لتي  �لياب�سة  �لزرع 

رمت بها؟.
قال �لله �سبحانه و تعاىل:

�أر�سلنا  من  فمنهم  بذنبه  �أخذنا  ))فكال 
�أخذته �ل�سيحة  عليه حا�سبا و منهم من 
منهم  و  �الأر�س  به  خ�سفنا  من  منهم  و 
و  ليظلمهم  �لله  كان  ما  و  �أغرقنا  من 

يظلمون((. �أنف�سهم  كانو�  لكن 
فعلوه  ما  و  )�لقر�مطة(  �إىل  تنظر  �أمل 
مكة  �إىل  بغارة  �لرتوية  يوم  بامل�سلمني 
�لله  �نتقم  كيف  و  حمرمون،  �لنا�س  و 
�حلجاج من كل مكان  �جتماع  منهم عند 
�أظهر  و  �حلج  فري�سة  الأد�ء  ��ستعد�د� 
بالتلبية  نادو�  و  حمرمون  �أنهم  �لقر�مطة 
�لنا�س  �سكن  و  متكنو�  و  دخلو�  ملا  و 
و�حد  يوم  يف  ذبحو�  و  �سيوفهم  �أخرجو� 
م�سلي  و  حاج   )30000( �أل��ف  ثالثني 

د�خل �مل�سجد �حلر�م ؟.
ثم وقف بعد ذلك كبريهم و ناد يقول:

�أفنيهم  و  �خللق  �أنا يخلق  بالله  بالله و  �أنا 
�أنا، و �أمر بعد ذلك �أن يهدم مكان �حلجر 
�الأ�سود  �حلجر  بفاأ�سه  �رب  و  �الأ�سود 

فقالو�: �سيقني  فنك�ر 
فلو كان هذ� �لبيت لله ربنا..ل�سب علينا 

�لنار من فوقنا �سبا
تبق  مل  جاهلية..حمللة  حجة  حججنا  الأنا 

�رقا و ال غربا
و �إنا تركنا بني زمزم و �ل�سفا..جبابرة ال 

تبغي �سوى ربها ربا
يوؤذي  من  لكل  �لله  �نتقام  �إىل  تنظر  �أمل 
بل  �أحد  يف  نت�سمت  ال  فنحن  �مل�سلمني 
يرو�  �أن  و  هذ�  يتعظو� من  �أن  �لله  ندعو 
دين  �أن  يعلمو�  �أن  و  باأعينهم  �لنور  
�الإ�سالم هو خري �الأديان، فعن �أبي هريرة 
�سلى  �لله  ر�سول  �أن  عنه  �لله  ر�سي 

�لله عليه و �سلم قال:
ال  و  ن�سب  م��ن  �مل�سلم  ي�سيب  ))م��ا 
�أذن و ال  و�سب و ال هم و ال حزن و ال 
�لله  كرث  �إال  ي�ساكها  �ل�سوكة  حتى  غم 

بها من خطياه((
�لنبي  �أن  وردت  �لتي  �الأحاديث  من  و 
من  يتعوذ  كان  �سلم  و  عليه  �لله  �سلى 

�أمر��س و يقول:
و  �لرب�س  من  بك  �أع��وذ  �إين  ))�للهم 

�جلنون و �جلذ�م و من �سيء �الأ�سقام((
قال:  عنه  �لله  ر�سي  عبا�س  بن  وعن 
�لله عليه و �سلم  �لله �سلى  نهى ر�سول 
كل  و عن  �ل�سباع  من  ناب  ذي  كل  عن 

ذي خملب من �لطري. رو�ه م�سلم.
و �ل�سوؤ�ل �لذي يدور يف �أذهان �لكثريين 
م��ن��ا، مل���اذ� ح��رم �الإ���س��الم �أك���ل حلوم 

�حليو�نات �جلارحة و �لطيور �ملفرت�سة؟.
حرمها  �لتي  �الأم��ور  من  �لكثري  هناك 
�لعلمية  �حلكمة  تت�سح  مل  و  �الإ�سالم 
ي�سهد على  هذ�  و  �إال حديثا،  ور�ءها  من 
�لله  �سلط  فلقد  �الإ�سالم،  ر�سالة  �سدق 
�لقاتل  �لفريو�س  هذ�  تعاىل  و  �سبحانه 
نوعه  يكت�سف  مل  �ل��ذي  �ل�سني  على 
مدن  �أربعة  تعزل  جعلها  و  �الآن  حتى 
مليون  ع�رين  من  �أكرث  �سكانها  تعد�د 
يعملون  عما  بغافل  ربك  ما  و  �سيني، 
لذلك جند نبينا �لكرمي �سلى �لله عليه و 
من  �أكرث  منذ  �الأ�سياء  هذه  حرم  قد  �سلم 
�لله  من  بوحي  عام،  مائة  �أربعة  و  �ألف 

�سبحانه و تعاىل حيث قال �لله تعاىل:
�إال وحي  �إن هو  �لهوى  ))و ما ينطق عن 

يوحى((
لتك�سف  �لعلمية  �الأب��ح��اث  ج��اءت  و 
عليه  �لله  �الأمي �سلى  �لنبي  هذ�  �سدق 
و  �لتحرمي  ذل��ك  يف  �حلكمة  و  �سلم  و 
عندما  تعاىل  و  �سبحانه  �لبارئ  �سدق 

قال:
�الأمي  �لنبي  �لر�سول  يتبعون  ))�لذين 
يف  عندهم  مكتوب  ي��ج��دون��ه  �ل���ذي 
و  باملعروف  ياأمرهم  �الإجنيل  و  �لتور�ة 
�لطيبات  لهم  يحل  و  �ملنكر  عن  ينهاهم 
عنهم  ي�سع  و  �خلبائث  عليهم  يحرم  و 
عليهم  كانت  �لتي  �الأغ��الل  و  �إ�رهم 
و  ن�روه  و  عزروه  و  به  �منو�  فالذين 
هم  �أولئك  معه  �أنزل  �لذي  �لنور  �تبعو� 

�ملفلحون((.
�سوق  يف  �ل�سحية  �الأولية  فالبحوث 
�ل�سينية(  �لبحرية مبدينة )وهان  �الأطعمة 
�الأفاعي، حيث  �لفريو�س من  �أن  �أظهرت 
من  و  �مل��ر���س  �سل�سلة  على  حت��ت��وي 
من  جزئية  �سل�سلة  لديها  �لتي  �خلفافي�س 
�الأفاعي  فح�ساوي  �ملميت  �لفريو�س  هذ� 
هما  �أنهما  يبدو  �خلفافي�س  ح�ساوي  و 
يف  �لقاتل  �لفريو�س  ه��ذ�  يف  �ل�سبب 

�ل�سني.
حيث يتم �أكل كل �سيء يتحرك يف جميع 
من  عليها،  �ملتعارف  �للحم  من  �لكائنات 
و  �الأفاعي،  و  �لقطط،  و  �لكالب،  حلوم 
ذلك،  غري  �إىل  �خلفافي�س  و  �لعقارب، 
لي�ست  �ملر�س  بهذ�  �الإ�سابة  فاإن  لذلك 
�سيئا م�ستغربا الأن معظم هذه �حليو�نات 
لل�روط  خا�سعة  غ��ري  ه��ي  و  ب��ري��ة 
���س��الالت  ع��ل��ى  حت��ت��وي  و  �ل�سحية 

�أمر��س خمتلفة و منها هذ� �ملر�س.
..يتبع..

حمى فريو�س الكورونا و التخوف من انت�ساره بني الأمم 
و اختالف الروؤية يف التوقعات امل�ستقبلية..

اجلزء الول

    ما الذي يحدث يف العامل ظواهر و كوارث طبيعية حتدث يف عاملنا كل كارثة تاأتي بقوة اأكرب من �سابقتها، براكني تهيج و زلزل ت�سرب هنا و هناك، 
و اجلراد يهجم ب�سكل عنيف يف مناطق خمتلفة، و الأمطار التي كانت ت�ستغرق من  �سنة اإىل �سنوات لتهطل اأ�سبحت تنزل يف وقت وجيز ل يتعدى اليوم 

الواحد م�سببة اإغراق كل ما ياأتي يف طريقها، و فريو�س �سنيع يهدد ال�سني و العامل بكارثة ب�سرية كبرية.
حممد  الأمني غــــرنا�س
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 واجه كورونا وزود مناعتك بع�سري الربتقال 
واجلزر.. اعرف فوائده 

 اأمرا�س خمتلفة 
تعر�سك للنحافة

 بعد قر�ر تعطيل �ملد�ر�س ملدة  و�سد ال�سهية
�أ�سبوعني يجب على �الأمهات �العتناء 

باأطفالهن وعدم �خلروج من �ملنزل 
�إال يف حالة �ل�رورة  �لق�سوى، 

وذلك للوقاية من �نت�سار 
عدوى فريو�س كورونا، 
وح�سب ما ذكره موقع 

healthline  فاأن 
�أف�سل طرق �لوقاية 

من �لعدوى هو تعزيز 
�سحة �جلهاز �ملناعى 

عن طريق تناول 
�الأكالت �لغنية 

بالفيتامينات 
وخ�سو�سا 

فيتامني �سى، 
لذلك يقدم 

�ليوم �ل�سابع 
�أف�سل 

�الأطعمة 
�لتي 

يجب �أن تكون يف منزلك �أثناء فرتة 
�لعزل �ل�سحى وح�سب ما ذكره �ملوقع 

وهى:
 1: �لليمون

يعترب �لليمون من �أف�سل �لطرق 
�لطبيعية �لتي تعمل على تعزيز 

�سحة �جلهاز �ملناعى و�لوقاية من 
�لعدوى و�لفريو�سات، وذلك الحتو�ئه 

على ن�سبة عالية من �لفيتامينات 
و�لعنا�ر �لغذ�ئية �لهامة لل�سحة.

2:فاكهة �الفوكادو
 حتتوى فاكهة �الفوكادو على ن�سبة 

كبرية من �لعنا�ر و�لفيتامينات 
وخ�سو�سا �الحما�س �لدهنية و�حلديد 
و�لزنك وغريها من �لفيتامينات �لتي 

تعزز �سحة �جلهاز �ملناعى عند طفلك.
3:�ملك�ر�ت وخ�سو�سا �للوز

 ين�سح بتناوله د�ئما حيث �نه يحتوى 
على ن�سبة عالية من �لفيتامينات 

و�لعنا�ر �لغذ�ئية �لتي تعمل على 
تعزيز �سحة �جل�سم و�جلهاز �ملناعى 

وحمايته من �لفريو�سات و�لعدوى، 
كما �نه ي�ساعد على منو �لطفل ب�سكل 

�سحى.
4:�لربوكلى

  من �أف�سل �أنو�ع �خل�ر�و�ت �لتي 
ين�سح يتناوله يوميا نظر� ملا يحتويه 

من ن�سبة عالية من �لفيتامينات 
و�لعنا�ر �لغذ�ئية �لهامة ل�سحة 

�جل�سم و�جلهاز �ملناعى.
5:�لبطاطا

تعترب من �الكالت �لتي يف�سلها 
�الأطفال نظر� ملذ�قها �لطيب ف�سال 

عن ذلك حتتوى على ن�سبة عالية من 
�لفيتامينات و�لعنا�ر �لغذ�ئية �لهامة 

ل�سحة �جلهاز �ملناعى.
6:�لفلفل �الخ�ر

 �هتمى بو�سع �لفلفل �الأخ�ر يف 
�لوجبات �لغذ�ئية لطفلك، وذلك 

الحتو�ئه على كمية كبرية من 
�لفيتامينات و�ملو�د �مل�سادة لالأك�سدة 
�لتي تعمل على تعزيز �سحة �جل�سم .

يعتقد �لكثريون �أن �سوء �لتغذية فقط هو 
�ل�سبب ور�ء �لنحافة و�إنقا�س �لوزن �ل�سديد، 

ولكن هناك �أ�سبابا �أخرى ور�ء �الإ�سابة 
بالنحافة قد يكون م�سكلة �سحية ال بد من 

medicin -  الالجها. وح�سب ما ذكره موقع
net  فاإن �الأمر��س �لتى ت�سبب �لنحافة هي:

 �أمر��س ت�سبب
�لنحافة

1: فرط ن�ساط �لغدة �لدرقية
فرط ن�ساط �لغدة �لدرقية من �مل�ساكل 

�ل�سحية �لتي ت�سبب �لنحافة، ويحدث فرط 
ن�ساط �لغدة �لدرقية عندما تنتج �لغدة �لدرقية 

كمية كبرية من هرمون �لثايروك�سني وينتج 
عنه فقد�ن �لوزن غري �ملق�سود وعدم �نتظام 

�ربات �لقلب.
2: مر�س �ل�سكر

يعتقد �لكثريون �أن مر�س �ل�سكر ي�سبب 
زيادة �لوزن، ولكن �ل�سكر من �لنوع �الأول 

ي�سبب حرق �لدهون يف �جل�سم، وبالتايل ي�سبب 
�لنحافة، وي�ساحبه �لتبول �ملتكرر و�ل�سعور 

بالتعب و�الرهاق �ل�سديد يف �جل�سم.
3: �الإ�سابة مبر�س �ل�رطان

ي�سبب �إنقا�س �سديد يف �لوزن خ�سو�سا 
»�رطان �لدم، �لرئة، �لبنكريا�س، �لقولون«، 

�لعالج �الإ�سعاعي و�لكيماوي ملر�س �ل�رطان 
ي�سبب �نخفا�س �ل�سهية و�نقا�س �لوزن.

4: نق�س �ملناعة �لب�رية
»�الإيدز«، من �مل�ساكل �ل�سحية �لتي ت�سبب 

�لنحافة و�إعياء �سديد يف �جل�سم.
5: �الإ�سابة بقرحة �ملعدة

وهى من �مل�ساكل �ل�سحية �لتي ت�سبب �لنحافة 
و�إنقا�س �لوزن �مللحوظ، مع عدم �لقدرة على 

تناول �لطعام.
6: �الكتئاب

قد تلعب �لعو�مل �لنف�سية دور� كبري� فى 
�إنقا�س �لوزن وعدم �لقدرة على تناول �لطعام، 

ويعترب �الكتئاب من �مل�ساكل �لنف�سية �لتي 
ت�سبب �لنحافة.

7: �لطفيليات
�لطفيليات و�لديد�ن �ل�ريطية من �أبرز 

�الأمر��س و�مل�ساكل �ل�سحية �لتى ت�سبب 
�لنحافة خ�سو�سا بني �الأطفال.

 ع�سري �جلزر و�لربتقال من 
�لع�سائر �ل�سحية �ملهمة ل�سحة 

�جل�سم خا�سة فى ظل �نت�سار 
�الإ�سابة بفريو�س كورونا، فهو من 
�لعنا�ر �ملهمة لرفع مناعة �جل�سم 

ملو�جهة �الأمر��س و�لفريو�سات 
وفقا ملا �أكدته وز�رة �ل�سحة، 

ويحتوى ع�سري �لربتقال و�جلزر 
على ن�سبة عالية من فيتامني �سي 

�ملعزز للمناعة.
 ووفقا ملوقع healthline فيحتوى 

كل من �جلزر و�لربتقال وع�سري 
�لبنجر على ن�سبة عالية من 

فيتامني �سي، وهو �أحد م�ساد�ت 
�الأك�سدة �لقوية �لتي تنظف خاليا 
�جل�سم من �جلذور �حلرة �لتي ميكن 

�أن تزيد من خطر �الإ�سابة بالنوبات 
�لقلبية و�ل�سكتة �لدماغية و�أنو�ع 

معينة من �ل�رطان.
فو�ئد ع�سري �لربتقال و�جلزر 

للوقاية من فريو�س كورونا
يحتوى �لربتقال و�جلزر على 

ن�سبة عالية من فيتامني �سي، وهو 
�أحد م�ساد�ت �الأك�سدة �لقوية 

�لتي ت�ساعد على فرك �خلاليا من 
�جلذور �حلرة �لتي تظهر كمنتج 

ثانوي لعمليات �لتمثيل �لغذ�ئي 
مثل �لتنف�س و�له�سم. حتدث 

ا ب�سبب �لتعر�س  �جلذور �حلرة �أي�سً

لل�سموم �لبيئية مثل �ل�سجائر �أو 
دخان �ل�سيجار و�مللوثات �الأخرى، 

بنف�س �لطريقة �لتي ينمو بها 
�ل�سد�أ على �حلديد ، تهاجم �جلذور 
�حلرة خاليا ج�سم �الإن�سان، مما يزيد 
من خطر �الإ�سابة بالنوبات �لقلبية 

و�ل�سكتة �لدماغية و�أنو�ع معينة 
من �ل�رطانات، كما �أنها ت�ساهم 

فى ظهور عالمات �ل�سيخوخة 
�لو��سحة، يدعم فيتامني �سي جهاز 

�ملناعة ملقاومة �الأمر��س خا�سة 
�ملنت�رة فى هذه �لفرتة كفريو�س 

كورونا �جلديد، باالإ�سافة �إىل 
�مل�ساعدة فى  �مت�سا�س �حلديد غري 

�لن�سط، �ملوجود فى �لنباتات مثل 
�ل�سبانخ.

يحتوى على بيتا كاروتني وفيتامني 
�أ

باالإ�سافة �إىل فيتامني �سي، يوفر 

ا بيتا كاروتني وفيتامني  �جلزر �أي�سً
 Medical News �أ، وفًقا ل�

Today، وقد ي�ساعد �لكاروتينات 
على تقليل خطر �الإ�سابة ب�رطان 

�لقولون و�رطان �لرئة لدى غري 
�ملدخنني، كما �أن فيتامني �أ يف �جلزر 
يدعم �لروؤية �ل�سحية لفرتة طويلة، 

وميكن �أن يوؤدى نق�س فيتامني �أ 
�إىل جفاف �مللتحمة، وهو مر�س 

تنك�سي ميكن �أن ي�ر �لب�ر 
�أثناء �لنهار ويجعل من �ل�سعب 
جًد� �لروؤية بو�سوح يف �الإ�ساءة 

�ملنخف�سة، خا�سة يف �لظالم  مثل 
�لقيادة لياًل. 

تناول م�روب ع�سري خمتلط 
م�سنوع من ع�سري �جلزر 

و�لربتقال مليء بالبيتا كاروتني 
وفيتامني �أ، جنًبا �إىل جنب مع جرعة 

قوية من فيتامني �سي.

 بعد تعطيل املدار�س.. اأ�سياء يجب اأن تكون 
يف بيتك لتعزيز اجلهاز املناعي لطفلك 

مجتمــــع
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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

1ساعدت وأعطت o انتهاء وتوقف
2أول من استخدم االسفلت يف تعبيد الطرق

3من مواليد قرطاج ومن أعظم القادة 
العسكريني يف التاريخ

4حبر o للتعريف o يف الفم
5حتفر عميقا الستخراج معدن مثني

6أحد ملون فرنسا
7خمترع الديناميت

8مكافأة لعمل جليل o نظر برقة وحنان
9ألوان ما بعد املطر o زيت سبب احلروب

10ضرب وطرق o للكسور o توضع عليه األشيا

أفقــــــــــــــــــي

1للقسم o أشعل
2متشاهبان o للبيع والشراء

3اشتياق شديد o مدينة عربية 
على املحيط االطلسي

 o 4أول بلد عريب عرف الطباعة
نظر بطرف عينه

 o 5بلد آسيوي يعين بلد األحرار
ألقى وطرح

6متشاهبان o نقول أهال وسهال 
ومرحبا

7املشتغلون
 o 8حيوان حيك أذنه بأنفه

تفتت واختفاء يف السوائل
9متشاهبان o أحد جنوم السماء 

o هرب
10أداة نافية ناصبة o قال 

كالما o قطع

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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املادة امل�سوؤولة
عن تلون اجللد

حروف مت�سابة
الع�سو الذي يفرز

عرقا يف ج�سم الكلب

اأكثـر الطيور حذرا 

مبعنى ماعدا

الربملان الرو�سي

متل

لال�ستثناء

جدة العرب

عا�سمة نيجرييا

�سارق

ع�سو التنف�س
عند الفيل

دولة اإفريقية
عا�سمتهااأكرا

مقدار مايل

الربملان اليباين

عملية ح�سابية

ملكي)م(

اأ�سرع �سيء
يف الكون

زوجة اأبي �سفيان

اأحزان

والد
عملة عربية
اأبو الفنون

دار)متفرقة(
للرف�س
�سالل

عوائل
برفقتي
ابن الأم

القتل غدرا
تنادي به

�سمري الغائبات

ثور الغد
ت�سلية

لزم للم�سكلة
جزيرة يف املتو�سط

هادم اللذات
ا�ستهر به اأ�سعب

رجل �سالح

تفتح باب 
ال�سيطان

احليوان الذي ي�ستطيع الروؤية 
يف جميع الجتاهات الكلمات ال�ّسهمية

اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 

    7   6   5   4   3   2   1
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احلكومة تبقي للولة خيار غلق الأ�سواق الأ�سبوعية واجلوارية
وفقا لتطور الو�سع ال�سحي يف كل ولية

لــــوؤي .ي
----------------------

و اأكد امل�سوؤول اأن امل�سالح التجارية يف الوليات �ستكون 
مكلفة بتنفيذ القرارات ال�سادرة عن ولة اجلمهورية 
التي  و  اجلوارية  و  الأ�سبوعية  بالأ�سواق  يتعلق  فيما 
غلقها  يف  التقديرية"  "ال�سلطة  ــوزارة  ال لهم  تركت 
نف�س  يوؤكد  اجلملة،  اأ�سواق  بخ�سو�س  عدمه.و  من 
امل�سوؤول، اأن القطاع مل يتخذ حلد الآن اأي قرار ب�ساأنها 
التجار  التزام  مع  عادية  بطريقة  ت�سري  و�ستبقى 
باأعلى احتياطات ال�سالمة و الوقاية.و ح�سب مفتاح 
املنا�سبة  فاإن ولة اجلمهورية �سيتخذون الإجراءات 
وفقا ل�سلطتهم التقديرية ح�سب الو�سع يف كل ولية 
و  ال�سحية  و  الأمنية  امل�سالح  مع  بالتن�سيق  ذلك  و 
خاليا اليقظة التي مت تن�سيبها على امل�ستوى املحلي.
الغلق  اإجــراءات  يف  �سرعت  البلديات  بع�س  اأن  يذكر 
ــة  اإزاح و  الأ�سبوعية  ــواق  الأ�ــس لبع�س  التدريجي 
فريو�س  �سد  الوقاية  تعزيز  بهدف  الر�سيف  جتار 
ال�سحة  و  املواطنني  �سالمة  على  احلفاظ  و  كورونا 
الأ�سبوعي  لل�سوق  املوؤقت  الغلق  اأم�س  العمومية.و مت 

التدابري  اإطــار  يف  )النعامة(  ال�سفراء  عني  لبلدية 
الفريو�س  انت�سار  لتفادي  الحرتازية  و  الوقائية 
قندو�سي  البلدي،  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  ح�سب 
الأ�سبوعية  ال�سوق  غلق  اأي�سا  تقرر  بلقا�سم.كما 
لبلدية احلدائق )جنوب �سكيكدة( بداية من ال�سبت 
الوباء،  تف�سي  من  للوقاية  احرتازي  كاإجراء  املقبل 
بعدما  غميط،  ال�سالح  حممد  البلدية  رئي�س  ح�سب 
)غرب  متالو�س  لبلدية  الأ�سبوعية  ال�سوق  غلق  مت 
التجارة  وزيــر  اأن  املا�سي.يذكر  ال�سبت  �سكيكدة( 
الرتفيه  ف�ساءات  بغلق  ــر  اأم قد  كــان  ــق  رزي كمال 
باملركز التجاري "اأردي�س" بالعا�سمة ، كما قدم خالل 
توجيهات  للمركز  اأجراها  مفاجئة  تفقدية  زيــارة 
الوقائية  الإجــراءات  كامل  اتخاذ  ب�سرورة  للعمال 
اأعلنت  من مطهرات وقفازات وجتنب الحتكاك.كما 
عن  لها  بيان  يف  اجلزائرية  التجارية  املراكز  موؤ�س�سة 
بالعا�سمة  الزوار  لباب  التجاري  للمركز  جزئي  غلق 
م�ساء  الثامنة  ال�ساعة  على  الثنني  اليوم  من  ابتداء 
ال�سانية  التجاري  املركز  كذا  و  اآخر،  اإ�سعار  غاية  اإىل 
الوزير  اأكد  اآخر  جانب  وهران.من  بولية  لها  التابع 

الوا�سع  ال�ستهالك  ذات  املنتجات  و  ال�سلع  كل  اأن 
متوفرة يف الأ�سواق و امل�ساحات التجارية و اأن املخازن 
حتتوي على كميات كافية لتموين الأ�سواق اإىل غاية 
نهاية ال�سنة م�ستبعدا اإمكانية حدوث ا�سطرابات يف 

التموين بعد انت�سار فريو�س كورونا.

الأورو   اأ�ـــســـعـــار  اأمـــ�ـــس  تـــراجـــعـــت  
ولية  م�ستوى  على  ال�سوداء  بال�سوق 
اأورو   �سعر100  تراجع  �سطيف،حيث 
�سعره  ــان  ك بعدما   ، 18000دج  اإىل 

هذا  جاء  و   ، دج   19700 يومني  قبل 
ــة الــتــي   ــي ــائ ــوق ــــــراءات ال بــعــد الج
ملحاربة  اجلزائرية  الدولة  بها  قامت 
املتمثلة  ،و  كورونا  فريو�س  انت�سار 

اجلوية  الــرحــالت  جميع  تعليق  يف 
على  املواطنني  ــزوف  ع ،و  الربية  و 
كذلك  و   ، الوطن  خــارج  اإىل  ال�سفر 
دبي  �سارع  جتار  و  امل�ستوردين  توقف 

�سراء  على  العلمة  مبدينة  التجاري 
ال�سعبة بعد توقف كل جميع  العملة 

ال�سترياد. عمليات 
ق/و

ــع املـــواد  ــي تــ�ــســهــد خمــتــلــف حمـــالت ب
مدينة  عـــرب  املــنــتــ�ــســرة  ــة  ــي ــذائ ــغ ال
الولية،  بلديات  بع�س  وحتى  جيجل 
هذا  ويعود  ال�سميد.   ملــادة  كليا  نفاذا 
قبل  مــن  امل�سبوق  غــري  التهافت  اإىل  

ال�سميد  اأكيا�س  �سراء  على  املواطنني 
ذات وزن 25 كغ منذ حوايل ثالثة اأيام، 
من  كبرية   كميات  باقتناء  قاموا  اأيــن 
بيوتهم،  يف  وتخزينها  الأكيا�س  هــذه 
الزيت  ملادة  بالن�سبة  الأمــر  نف�س  وهو 

مما  كاملعجنات،  الأخــرى  املــواد  وبع�س 
اأدى اإىل نفاذها يف املحالت، ناهيك عما 
�سجارات  وحتى  مناو�سات  من  تخلفه 
ـــل مـــن مل  ــن، فــيــمــا دخ ــرتي ــس ــ� بـــني امل
رحلة  يف  اقتنائها،   يف  احلظ  يحالفهم 

بحث طويلة عنها عرب خمتلف مناطق 
قدوم  اآخرون  ينتظر  وقت  يف  الولية، 
جتوب  ال�سميد  باأكيا�س  معباأة  �ساحنات 
�سوارع املدينة علهم يظفرون باأحدها .
م. مرمي  

ا�ستغل فنانون جزائريون توفرهم على اآلف املتابعني 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  ح�ساباتهم  على 
بع�س  تقا�سم  حيث  كــورونــا،  فريو�س  �سد  للتوعية 
املواطنني  لتح�سي�س  توعوية  من�سورات  الفنانني 
بخطورة الفريو�س، و�سرورة توخي احليطة واحلذر 
وزارة  عليها  ن�ست  التي  الالزمة  الحتياطات  واإتباع 
الــذي  �سولكينغ  العاملي  الفنان  ــرار  غ على  ال�سحة 
من  الوقاية  تعليمات  فيه  ي�سرح  دعائي  فيديو  قدم 
باملعقم  جيدا  ـــدي  الأي غ�سل  مــن  بــدايــة  الفريو�س 
وجتنب مالم�سة الغري، كما قدم اأع�ساء "راديو جو" هم 

للمواطنني  دعوة  هي  اأخرى  بر�سالة  لكن  فيديو  اأي�سا 
التي  الن�ساطات  بع�س  ــرتاح  اق مع  بيوتهم  للــتــزام 
تكون  بحيث  الأولد  اأو  العائلة  مع  بها  القيام  ميكن 
م�ساريعهم  لبحث  فر�سة  العمل  عن  جلو�سهم  فرتة 
امل�ستقبلية، اأما الفنانة موين بوعالم فقالت يف فيديو 
اأنها قررت املكوث يف البيت رغم انه لي�س من عادتها، اإل 
اإن الظروف احلالية جعلتها تفكر يف الأمر مبا يحميها 
ويحمي عائلتها، داعية اجلزائريني اإىل عدم اخلروج 
واحلذر  احليطة  اخذ  مع  فقط  الق�سوى  لل�سرورة  ال 
م�سيفة "�سدة وتزول اإن �ساء اهلل"، اأما الفنانة ال�سابة 

�سهيلة معلم ف�ساركت متتبعيها ب�سورة لها وهي ترتدي 
16 فقال هو الأخر يف من�سور  �سيتي  اأما ر�سا  الكمامة، 
لحمي  نف�سي  "احمي  كمامة  يرتدي  ب�سورته  مرفق 
عائلتي وحميطي، معا ملواجهة وباء الكورونا اخلبيث" 
فيديو  يف  فقال  ابراهمي  يا�سني  اجلــزائــري  الالعب 
اقف  ابراهيمي  يا�سني  انا   .. عليكم  ال�سالم   " توعوي 
بجانبكم وان �ساء اهلل تكونون جيدين يف هذه املرحلة 
احل�سا�سة واأر�سل لكم ر�سالة لأقول لكم احرتموا جميع 
اليدين،  غ�سيل  مثل  تطبيقها  يجب  التي  الإر�سادات 
اأن متر  اأمتنى  والتزام ما يقوله الأطباء مل�ساعدتكم.. 

ريا�سة  يف  اجلزائر  بطلة  اأما  ب�سرعة"،  املرحلة  هذه 
لها  �سورة  الأخرى  هي  فن�سرت  اوعالل  كوثر  اجليدو 
كتبت  الكمامة،حيث  ترتدي  وهي  الن�ستغرام  على 
كبريا  تفاعال  لقت  وقد  اخلري"،  يجعل  "ربي  عبارة 
الإر�ــســادات  نف�س  تقريبا  وهــي  متتبعيها،  طــرف  من 
اأ�سبحت  حيث  اآخرون  وريا�سيون  فنانون  قدمها  التي 
�سفحاتهم ال�سخ�سية على مواقع التوا�سل الجتماعي 
ف�ساء للدعاء والتوعية من هذا الفريو�س الذي يهدد 

العامل. 
ق/و

اأخ�سائيون من جامعة مولود معمري بتيزي وزو،  �سرع 
لتغطية  لليدين  الكحويل  للمعقم  املحلي  الإنــتــاج  يف 
النق�س امل�سجل الذي لوحظ يف اأعقاب التدابري املعتمدة 
ظل  يف  خ�سو�سا  كورونا.  فريو�س  من  الوقاية  اإطار  يف 
الولية.  مواطني  قبل  من  املحلول  على  الطلب  كرثة 

حيث اأن فريقا موؤلف من اأطباء، كيميائيني و�سيدليني 
حملوا  م�سعودي  الربوفي�سور  الطب  كلية  عميد  يقوده 
على عاتقهم م�سوؤولية تقدمي م�ساهمة علمية بت�سنيع 
واملوجه  اجلامعة.  خمرب  م�ستوى  على  املعقم  املحلول 
اإمكانية  مع  اجلامعية،  الأ�ــســرة  اإىل  اأولــيــة  كمرحلة 

اإن  م�ستقبال  ال�ستق�سائية  املوؤ�س�سات  على  توزيعه 
الطب  كلية  عميد  ــده  اأك ح�سبما  ذبــك  ــر  الأم اقت�سى 
التجريبية  اخلطوة  اأن  حيث  م�سعودي.  الربوفي�سور 
�سمحت باإنتاج 300 اإىل 400 قارورة من املعقم يف انتظار 
وقال  احلاجة.  ح�سب  م�ستقبال  الإنتاج  قدرة  من  رفع 

احللول  هذه  توزيع  �سيتم  البداية  يف  اأن  امل�سوؤول  نف�س 
املائية الكحولية جمانا داخل اجلامعة ل�سالح املوظفني 
يف  املقيمني  الأجانب  الطالب  الأمن،  اأعوان  الإداريــني، 

الأحياء اجلامعية.
ق/و

وزارة  قــرار  على  امل�سلمني،  العلماء  جمعية  حتفظت   
ال�سوؤون الدينية بتعلق �سالة اجلمعة و اجلماعات وغلق 
امل�ساجد ودور العبادة، كاإجراء وقائي من احلكومة ملنع 
تف�سي فريو�س كورنا يف اجلزائر. و قال رئي�س جمعية 
ميلكون  ل  اإنهم  ق�سوم”،  القادر  عبد  امل�سلمني  العلماء 

غلق  اإىل  الدينية  ال�سوؤون  بوزارة  دفعت  التي  املعطيات 
اأو�سح  و  اآخــر.  اإ�سعار  اإىل  ال�سلوات  تعليق  و  امل�ساجد  
ق�سوم، اأنه يف حال ما اإذا كانت اللجنة الوزارية للفتوى، 
تف�سي  توؤكد  معطيات  و  اإح�سائيات  على  اعتمدت  قد 
فاإنه  امل�ساجد،  داخــل  ال�سالة  خالل  كورونا  فريو�س 

امل�سلني  حلماية  الإجــراء  هذا  مثل  تتخذ  اأن  لها  يجوز 
ق�سوم،  ح�سب  و  �سالمتهم.  و  �سحتهم  على  واحلفاظ 
امل�ساجد،  يف  ال�سالة  تعوي�س  للجزائريني  ميكن  فاإنه 
ال�سالة  تقت�سر  فيما  منازلهم،  داخل  اجلماعة  ب�سالة 
داخل امل�ساجد على الإمام و املوؤذن و بع�س العمال حتى 

ل تغلق بيوت اهلل. باملقابل دعا رئي�س جمعية العلماء 
امل�سلمني، اإىل �سرورة تعقيم امل�ساجد لتفادي اخلطورة 
اأرواح  ومنع تف�سي فريو�س كورنا الذي ل يزال يح�سد 

اجلزائريني.
ق/و

الثالثاء،  اأم�س   الفالحة،  وزارة  طماأنت 
ـــراد  ـــراب اجل ـــس ــني بــخــ�ــســو�ــس اأ� ــالح ــف ال
ــام  الأي هــذه  ر�ــســده  مت  ــذي  ال واليع�سوب 
متفرقة  اأ�ــســراب  اأنــهــا  مــوؤكــدة  باجلنوب، 

وموّطنة.
التاأكد  بعد   ” لها:  بيان  يف  ــوزارة  ال وقالت 

لوقاية  اجلهوية  املحطة  مع  التن�سيق  و 
ــوة  ــالإخ ب التــ�ــســال  و   INPV الــنــبــاتــات 
ــني عـــرب املــحــيــطــات الــفــالحــيــة  ــالح ــف ال
ال�سغرية  الأ�ــســراب  ــاأن  ب اجلميع  نطمئن 
يف  املــنــاطــق  ببع�س  املــر�ــســودة  املتفرقة 

نة”. الوليات املجاورة هي ُموَطّ

ــراب  ــس واأ�ـــســـاف الــبــيــان: ” كــمــا لــوحــظ اأ�
الرطبة  املناطق  بع�س  يف  اليع�سوب  من 
مرتبطة بف�سل الربيع و الدورة البيئية” .
الفالحة،  وزارة  ــت  دع ال�سياق،  ونف�س 
الرتويج  عــدم  و  الطمئنان  اإىل  اجلميع 
الظروف  هذه  يف  خا�سة  الكاذبة  لالأخبار 

�ساري  الر�سد  اأن نظام  اأكدت  اخلا�سة. كما 
املفعول، داعية كل �سخ�س لديه عينات اأن 
يقدمها للهيئة املخت�سة ) INPV ( لتحديد 
ملوقع  الفيديوهات  اأو  ال�سور  بعث  اأو  النوع 

الغرفة الفالحية.
ق/و

اأكد م�سوؤول الإعالم و الت�سال بوزارة التجارة �سمري مفتاح اأن غلق الأ�سواق الأ�سبوعية و اجلوارية تخ�سع لل�سلطة التقديرية لولة اجلمهورية ، 
وفقا لتطور الو�سع ال�سحي يف كل ولية، و الذي حتدده خاليا اليقظة املن�سبة على م�ستوى الوليات.انت�سار فريو�س كورونا.

لبلدية  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  ــرر  ق
الثالثاء،   اأم�س   تيبازة  بولية  القليعة 
غلق �سوق بيع و �سراء ال�سيارات امل�ستعملة 
اإعالن  وح�سب  بربي�سة.  بطريق  الكائن 
على  �سي�ستمر  الغلق  قــرار  فــاإن  البلدية 
مدار �سهر كامل ابتداء من 18 مار�س 2020 

و اإىل غاية اإ�سعار اآخر .
ق/و

اأ�سارت املديرية العامة لل�سرائب، يف بيان 
لها اأم�س الثالثاء، اأنه و بالن�سبة لأ�سحاب 
النفعية  املركبات  و  ال�سياحية  ال�سيارات 
تقرر  فاإنه  امل�سافرين،  نقل  مركبات  و 
ق�سيمة  لقتناء  النهائي  املوعد  تاأجيل 
 31 الـ  تاريخ  حتى   2020 ل�سنة  ال�سيارات 

ماي 2020.
ق/و

ال�سحة  مــديــريــة  ــن  م مــ�ــســدر   كــ�ــســف 
اإ�سابة  ت�سجيل  عــن  بجاية  وليـــة  يف 

بفريو�س كورونا يف الولية.
متواجد  جامعي  باأ�ستاذ  ــر  الأم يتعلق  و 
حاليا مب�ست�سفى فران�س فانون يف مدينة 
اأر�سلت ملعهد  اأثبت التحاليل التي  بجاية، 

با�ستور اإ�سابته بالفريو�س.
ق/و

اأم�س   اجلوية  الأر�ــســاد  م�سالح  توقعت 
غزيرة  رعدية  اأمطار  ت�ساقط  الثالثاء، 
على املناطق الداخلية ال�سرقية. وح�سب 
تنبيه لذات امل�سالح، فاإن الوليات املعنية 
هي: ميلة، ق�سنطينة، قاملة، �سوق اأهرا�س 

واأم البواقي.
ق/و

اأ�سعار الأورو ترتاجع بال�سوق املوازية يف �سطيف

نفاذ مادة ال�سميد من معظم املحالت بجيجل 

فنانون وريا�سيون ي�ساركون يف حمالت التوعية من "كورونا"

اأخ�سائيون من جامعة تيزي وزو يتطوعون لإنتاج معقم وتوزيعه باملجان

جمعية العلماء امل�سلمني تت�ساءل عن خلفيات قرار غلق امل�ساجد

اأمطار رعدية على هذه 
الوليات

غلق �سوق ال�سيارات 
بالقليعة  بتيبازة

متديد تاريخ اقتناء 
ق�سيمة ال�سيارات 

ل�سنة 2020

اإ�سابة اأ�ستاذ جامعي 
بفريو�س كورونا يف بجاية

وزارة الفالحة تطمئن بخ�سو�س اأ�سراب اجلراد واليع�سوب



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

