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هيئات حقوقية ت�صر على 
تعليق م�صريات اجلمعة 

وال�صبت والثالثاء

بني 10 و20 �صـنــة 
�صــجنــا وم�صــادرة 
لأمـالك "اآل هامل"

دعت اإىل عدم جتاهل اخلطر الذي ميثله 
هذا الوباء

النطق باحلكم النهائي مطلع افريل القادم

املواطنون يطالبون ب�سرورة توفريها 

-  مطالب بعزل املناطق التي تعرف بوؤرا لفريو�س "كورونا"
-  اإطالق تطبيقني ي�سمنان اقتفاء اثر الأ�سخا�س الذين ات�سلوا بامل�سابني بكورونا

1200 م�سافر قادم من فرن�سا بفندق بالعا�سمة للحجر ال�سحي -  خ�سوع 
-  وو�سع حوايل 600 م�سافر قادم من ا�سبانيا للحجر بوهران

-  اجلزائر العا�سمة تغلق كافة املقاهي للحد من انت�سار كورونا

اأزمـة ونــدرة حـادة يف الـكـمـامات 
والقفازات ومواد التطهري باجلنوب
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اإحباط عملية تهريب 
لكمامات نحو تون�س 

بالطالب العربي

اإطـالق حملة حت�صي�صية مكثفة ملكافحة 
فريو�س كورونا

 نــجــوم "الــخـ�صـر" 
يــوجــهــون ر�صــائـل 
تـوعـيـة بـفـيـرو�س 

كــورونـــا

ال�صرطة تطلق حملة 
وا�صعة ملواجهة فريو�س 

كورونا امل�صتجد

حالة واحدة لفريو�س 
كورونا بالولية

حجز اأكرث من 5 
قناطري من الكيف 

الــــــوادي

الريا�سة

غرداية

اأدرار

ب�سار

�س 10

�س 07

�س 06

�س 06

�س 20

احلالة ال�صابعة للوفاة بكورونا �صجلت بالوادي والإ�صابات تتخطى ال�صبعني �صخ�صا�صركة "�صانويف"الفرن�صية لل�صناعات الدوائية تكت�صف دواء لكورونا
2003

التهافت على املواد ال�صتهالكية بن�صبة 150 باملائة ينع�س امل�صاربة
ت�سبب يف نفاذ الفرينة والدقيق من املحالت الكربى    

-  خمزون غربة احلليب كاف اإىل غاية �سهر �سبتمرب   -  التهاب اأ�سعار اخل�سر يف الأ�سواق ووزير التجارة يتوعد التجار امل�ساربني
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حجز كمامات وقفازات 
طبية موجهة للتهريب 

نحو تون�س

متكنت م�سالح اجلمارك باملركز 
احلدودي بالطالب العربي بالوادي، 

من حجز مواد �سبه �سيدلنية 
تتمثل يف 1000 قفاز طبي و180 

كمامات، بالإ�سافة اإىل عدة ب�سائع 
اأخرى معدة للتهريب بحوزة م�سافر 

تون�سي كان ب�سدد اإمتام اإجراءات 
اخلروج، ح�سب من�سور للمديرية 

العامة للجمارك

02

وردة تواجه كورونا 
يف ت�صميم فني

قناة "يوتوب" ملتابعة اأرقام كورونا

وزير ال�صحة ين�صح املواطن 
ونا�صي روحه 

ج�سدت فنانة اأردنية ت�سميما 
يظهر الفنانة الراحلة وردة 

اجلزائرية وهي ترتدي 
الكمامة، حيث تقول م�سممة 

الغرافيك الأردنية، هنا 
�سليمان، يف حديثها مع مواقع 
اإعالمية عربية اإن جت�سيدها 

ل�سخ�سيات م�سهورة، مثل 
الفنانة وردة اجلزائرية 

والفنانة اللبنانية �سباح، 
يهدف اإىل تر�سيخ الفكرة 

التوعوية باأذهان املتابعني 
عن طريق الفكاهة، وُتو�سح 

�سليمان اأن الت�سميم ل يهدف 
اإىل ال�ستخفاف بفريو�س 

كورونا امل�ستجد كوباء عاملي.
انت�سار  مت�ساعد  باهتمام  العامل  يتابع 
وباء كورونا، ما دفع بخرباء يف الإعالم 
و�سفحات  مواقع  اإطالق  اإىل  الآيل 

خمتلف  ملتابعة  فاي�سبوكية 
املرتبطة  الإح�سائيات 

با�ستفحال الوباء.
املواقع  اإىل  بالإ�سافة 
و�سفحات يف مواقع التوا�سل 
خرباء  اأطلق  الجتماعي 
اأرقام  متنح  يوتوب  قناة 
تطور الوباء اأول باأول، وهي 
عرب  متابعة  الأكرث  امل�سادر  بني  من 

العامل.

وال�سكان  ال�سحة  وزير  طالب 
عبد  امل�ست�سفيات  واإ�سالح 
اجلزائريني  بوزيد  بن  الرحمان 
اإىل جتّنب اآداب ال�سالم وامل�سافحة 
املعروفة  الأ�ساليب  من  وغريها 
تنفيذ  اإطار  يف  وذلك  اللقاء  عند 
اجلزائرية  الدولة  تعليمات 
وباء  انت�سار  تفادي  املت�سمنة 
طريق  عن  البلد  داخل  كورونا 

اأن  الأمر  يف  والغريب  الفريو�س،  تف�ّسي  ملنع  والتدابري  الإجراءات  من  �سل�سلة  اّتخاذ 
والتعليمات  الن�سائح  تلك  باحرتام  املتعّلق  ال�سروري  النطباع  يعط  مل  نف�سه  الوزير 
املذكورة �سالفا حيث بعد النتهاء من كالمه وت�سريحاته قام مب�سافحة جمموعة من 
اأقواله جملة  البع�س منهم يف �سورة تعك�س  اإليه مع معانقة  الذين تقّدموا  الأ�سخا�س 
هاته  ا�ستغربوا  الذين  اجلزائريني  اأده�س  الذي  الأمر  وهو  مراقبني،  بح�سب  وتف�سيال 
اخلرجة وطالبوا من جهتهم امل�سوؤولني اإىل تنفيذ تعليمات احلكومة قبل توجيهها لهم.

بيع 

م�ستلزمات 

الوقاية 

بثمن 

ال�سراء 

بدون 

فوائد 

مبيلة

صـــورة و تعــليق 
مواطن بجيجل 

يخ�ص�س 
10ماليني 

ل�صراء ال�صميد 
من اأغرب الأخبار التي تناقلها 

ال�سارع املحلي بجيجل حول 
ما فعله داء » كورونا« ب�سكان 

عا�سمة الكورني�س توجه 
كهل اإىل اأحد املحالت بعا�سمة 

الولية خمرجا مبلغ 10 ماليني 
�سنتيم من جيبه قبل اأن يقدمه 

ل�ساحب املحل الذي دخل اإليه 
طالبا منه اأن مينح له ما يعادل 

هذا املبلغ من اأكيا�س ال�سميد 
التي نفذت يف حلظات باأغلب 

حمالت الولية ب�سبب الإقبال 
الكبري على هذه املادة من قبل 

ال�سكان بعد ترويج البع�س 
لإ�ساعة غلق املحالت وحظر 
التجول خالل الأيام املقبلة 

ب�سبب انت�سار فريو�س كورونا ، 
ومل يتوان كثريون يف التعليق 

مبرارة على هذا اخلرب موؤكدين 
باأنه ينم عن ه�سا�سة اجتماعية 

كبرية واأزمة عميقة توؤكد 
باأن املواطن اجليجلي خا�سة 
واجلزائري عموما غري قادر 

على ال�سمود يف وجه اأب�سط 
الأزمات فما بالك بالأزمات 

الكربى 
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دعوات �صيا�صية لتاأجيل احلراك

مطالب بعزل املناطق التي تعرف 
بوؤرا لفريو�س "كورونا"

لوؤي ي
--------------------

و�سجلت حالة وفاة تتعلق بكهل يبلغ 
وبهذا  بالوادي،  �سنة   62 العمر  من 
ارتفع عدد حالت الإ�سابات املوؤكدة 
 7 منها  حالة   72 كورونا  بفريو�س 

وفيات.
الهيئة  رئي�س  �سدد  ال�سياق  ويف 
وتطوير  ال�سحة  لرتقية  الوطنية 
على  خ��ي��اط��ي  م�سطفى  ال��ب��ح��ث 
�سارمة   اإج���راءات  اتخاذ  ����رورة  
لتجنب انتقال اجلزائر اىل مرحلة اكرث 
خطورة مقرتحا عزل املدن التي تعرف 
انت�سارا للفريو�س، داعيا اإىل اأن يكون 
القرار  م�ستوى  يف  ال�سيا�سي  القرار 

العلمي.
وقال خياطي يف ت�ريح له اإن اجلزائر 

انت�سار  من  الثانية  املرحلة  دخلت 
���رورة   على  م�����س��ددا  ال��ف��ريو���س 
الالزمة،  الحتياطات  واخذ  الوقاية 
املناطق  بعزل  قرار  اتخاذ  عدم  منتقدا 
كورنا  لفريو�س  ب��وؤرا  تعرف  التي 
با�ستمرار   ،19 كوفيد  امل�ستحدث 
الأ�سواق  وا�ستمرار  النقل  و�سائل 
اأن  ���رورة  اإىل  داعيا  والتجمعات، 
يكون القرار ال�سيا�سي خا�سعا للقرار 

العلمي.
���رورة  اإىل  ذات��ه  املتحدث  ودع��ا 
وجتنب  الدائمة   بالنظافة  الوقاية 
خا�سة  الكمامات  وارتداء  الحتكاك، 
واحلوامل  املزمنة  الأم��را���س  ل��ذوي 
واملدخنني، كما دعا اأي�سا اإىل الإ�راع 

يف تن�سيب املجل�س الأعلى لل�سحة.
�سيا�سية  اأح��زاب  دع��ت  جانبها  من 
الإجراءات  اإىل  المتثال  �رورة  اىل 

فريو�س  خماطر  ملواجهة  الوقائية 
كورونا الذي انت�ر يف اجلزائر وخلف 
على  احلفاظ  اأجل  من  وذلك  �سحايا 
بهذا  املهدد  اجلزائري  ال�سعب  �سحة 
التجمعات  خ��الل  ل�سيما  ال��وب��اء، 

ال�سعبية.
جبهة  دع���ت  الإط������ار،  ه���ذا  ويف 
"كل  اتخاذ   اىل  ال�سرتاكية  القوى 
التكفل  ل�سمان  الالزمة  الإج��راءات 
كورونا  بفريو�س  بامل�سابني  الكامل 
انت�سار  موجة  ملجابهة  والتح�سري 
من  اخلطرية  العدوى  لهذه  حمتملة 
وتكثيف  ال�سعب  ت��وع��ي��ة  خ���الل 

اإجراءات الوقاية".
على  جم��رة  "ال�سلطة  اأن  واأو���س��ح 
و  الب�رية  الإمكانيات  اأق�سى  توفري 
جتنب  من  البالد  متكني  ق�سد  املادية 

الدخول يف حالة �سحية مزرية".

باأنه  احل��زب  ذكر  ال�سياق،  هذا  ويف 
ينادون  الذين  لكل  �سوته  "ي�سم 
اأجل  من   )...( بامل�سوؤولية  بالتحلي 
اجلزائري  ال�سعب  �سحة  على  احلفاظ 
خالل  كورونا  فريو�س  بعدوى  املهدد 

التجمعات اجلماهريية".
جمتمع  ح��رك��ة  دع��ت  جهتها،  م��ن 
"اللتزام  اىل  اجلزائري  ال�سعب  ال�سلم 
والبقاء  الفردية  الوقائية  بالإجراءات 
���رورة  له  لي�ست  ملن  البيوت  يف 
ال�سن  بكبار  "العناية  مع  للخروج" 
املناعة  ذوي  واملر�سى  والأط��ف��ال 
يف  اجلماعة  �سالة  واأداء  املنخف�سة 
البيت" وكذا "وقف امل�سريات يف كل 
اأنحاء الوطن يف هذه الظروف وتاأجيل 
وينتهي  الوباء  يزول  اأن  اإىل  احل��راك 

خطره".         
املجتمع  منظمات  احلركة  دعت  كما 

حمالت  يف  "امل�ساهمة  اىل  امل��دين 
واإر�ساد  والتعقيم  والنظافة  التوعية 
امل�ست�سفيات  لدعم  والتاأهب  املر�سى 
املر�س  ملواجهة  ال�سحية  وامل�سالح 
هياكلها  حثت  كما  القت�ساء"،  عند 
"القيام مب�سوؤوليتها  وموؤ�س�ساتها على 
املجتمعية وفق برنامج �سامل للخدمة 
الوباء  هذا  مواجهة   بغر�س  العامة 
املخولة  ال�سلطات  م��ع  وال��ت��ع��اون 
الوليات  جميع  يف  الغر�س  لهذا 

والبلديات"..
الثقافة  اجل  من  التجمع  قرر  بدوره، 
ن�ساطاته  كل  تعليق  والدميقراطية 
التي قد تكون عامال لنت�سار فريو�س 
"حت�سن  غاية  اىل  وذل��ك  ك��ورون��ا 

الو�سع ال�سحي يف البالد".

رافق ت�صجيل وزارة ال�صحة و ال�صكان و اإ�صالح امل�صت�صفيات، حالة وفاة جديدة و 12 حالة 
اإ�صابة بفريو�س كورونا مطالب هيئات و اأحزاب �صيا�صية باإجراءات �صارمة ملنع تف�صي الوباء 

مقرتحني عزل بع�س املدن.

عن  للدفاع  الوطنية  الهيئة  اأم�س  طالبت 
املواطنات  و  املواطنني  كافة  احلراك،  معتقلي 
الأ�سبوعية  امل�سريات  و  التجمعات  بتعليق 
والثالثاء،  ال�سبت  اجلمعة  ايام  تخرج  التي 
كاإجراء احرتازي للوقاية من فريو�س كورونا.
وجاء يف البيان الذي وقعه حماميات و حمامو 
احلراك  معتقلي  عن  للدفاع  الوطنية  الهيئة 
باجلزائر:”  احممد  �سيدي  مبحكمة  املجتمعني 
 ، الأمة  به  متر  الذي  ال�سعب  بالظرف  وعيا 
ونظرا للخطر املحدق والداهم املهدد لل�سحة 

العمومية املتمثل يف وباء كوفيد 19″.
جمال  ت�سكل  التجمعات  اأن  البيان  واأ�ساف 
خ�سبا لنت�سار الفريو�س الثابت عنه التهديد 
البالغ الأثر ب�سحة الأفراد واملجتمع، حيث انه 
ل ميكن ابدا جتاهل اخلطر الذي ميثله هذا الوباء 
وكذا �سعف منظومتنا ال�سحية عن التكفل 
توفر  وعدم  واخلطورة  احلكم  بهذا  بجائحة 

الإمكانيات املادية خ�سو�سا.
الرتاخي  الهيئة  “ت�سجل  البيان:  وت��اب��ع 
العمومية  ال�سلطات  على  امل�سجل  الوا�سح 
الكافية  والب�رية  املادية  امل��وارد  تعبئة  يف 
اجل مكافحة  الالزمة من  الإجراءات  واتخاذ 
حاليا  ي�سيطر  الذي  الهلع  من  احلد  و  الوباء 

على الراأي العام”.
ي�سل  الذي  التعتيم  كذلك  الهيئة  وت�سجل 
ال�سادقة  املعلومة  الت�سليل يف ن�ر  اىل حد 

و الفورية.
كما تالحظ الهيئة اأي�سا اأن م�ستوى تعاطي 
ال�سلطة  ت��راخ��ي  م��ع  الر�سمية  الهيئات 

العمومية هو دون امل�ستوى املطلوب
اإميانا من الهيئة املجندة دائما اىل جانب احلراك 
اأن اخلطر الذي ميثله هذا الفريو�س اكر من اأن 

يتم مواجهته بالطرق احلالية.
املواطنات  �سالمة  على  الهيئة  من  وحر�سا 

املنا�سلني يف احلراك بكل �سلمية  واملواطنني 
ب�رعية  الهيئة  من  اإميانا  �سنة  من  اأكرث  منذ 

مطالب احلراك.
مبادرة  الهيئة  ثمنت  ذات��ه،  ال�سباق  ويف 
بخ�سو�س  اجتمعوا    الذين  احل��راك  اأطباء 
الدعوة اإىل تعليق احلراك موؤقتا، كما نا�سدت 
بتعليق  املواطنات  و  املواطنني  جموع  الهيئة 
اجلمعة  الأ�سبوعية  امل�سريات  و  التجمعات 
التجمع  اأماكن  وتفادي  والثالثاء.  ال�سبت 

كالأ�سواق و ال�ساحات املفتوحة واملغلقة.
وجتدد منا�سدة وزارة العدل بالتدخل من اأجل 
اأعلنت  كما  موؤقتا.  املحبو�سني  �راح  اإطالق 
القيام  اجل  من  اأع�سائها  جتنيد  عن  الهيئة 
املفرو�س  التوعوي  و  التح�سي�سي  بالدور 

عليها كنخبة.
كما اأحلت الهيئة على ن�سطاء احلراك التعاون 
لعموم  البيان  هذا  م�سمون  �رح  اأجل  من 

املواطنني و املواطنات.
لوؤي ي

هيئات حقوقية ت�صر على تعليق 
م�صريات اجلمعة وال�صبت والثالثاء

دعت اإىل عدم جتاهل اخلطر الذي ميثله هذا الوباء

اجلزائرية  املنظمة  رئي�س  اأم�س  �سجل 
زبدي  م�سطفى  امل�ستهلك،  حلماية 
امل���واد  ال��ط��ل��ب ع��ل��ى  ارت���ف���اع يف 
خالل  باملائة   150 بن�سبة  ال�ستهالكية 
وباء  تف�سي  ب�سبب  الأخرية  �ساعة   24

كورونا يف البالد.
م�ساحله  فاإن،  املنظمة  رئي�س  وح�سب 
الوطن  ولي��ات  خمتلف  عر  �سجلت 
وهي  باملائة،  ب150  الطلب  يف  زيادة 
ب�سبب  مرة  لول  ت�سجل  التي  الن�سبة 
املنتجات  �راء  على  الكبري  التهافت 

ال�ستهالكية .
الزيادة  ان  له   يف  املتحدث  واأ�ساف   
هي  الأخ��رية  �ساعة   24 خالل  امل�سجلة 
من  الكثري  نفاذ  لدرجة  م�سبوقة  غري 
املواد ال�ستهالكية من املحالت الكرى 

على غرار  الفرينة والدقيق .
وارجع هذه الزيادة اىل تخوف املواطنني 
ال�سوق  وت�سجيل  امل��واد  هذه  نفاذ  من 

اىل  م�سريا  فيها،   كبرية  ندرة  الوطنية 
هي  التجار  ح�سب  الغذائية  امل��واد  ان 
كافية ملدة تفوق 3 اأ�سهر غري اأن م�سكل 
يطرح  ما  هو  ال��ولي��ات  بني  التوزيع 

اإ�سكالية وجود ندرة يف بع�س املواد.
واأح�سى رئي�س املنظمة اجلزائرية حلماية 
التجار   اأرب��اح  يف  ت�ساعف  امل�ستهلك 
بن�سبة 100 باملائة ب�سبب الطلب الكبري 
اىل  ال�سلطات  املتحدث  دعا  باملقابل، 
امل�ساربة  ملنع  �سارمة  اإج��راءات  اتخاذ 
اأطراف  بالأ�سعار خا�سة يف ظل وجود 
امل��واد  اأ�سعار  لرفع  الأزم���ة  ت�ستغل 
غرار  على  كورونا  وباء  من  الوقائية 

الكمامات واملواد الكحولية العالجية.
الوطنية  اجلمعية  رئي�س  بدوره  و�رح 
احلاج  اجلزائريني  احلرفيني  و  للتجار 
الغذائية  املواد  توفر  اأن  بولنوار  الطاهر 
الأ�سا�سية ميتد من �ستة اأ�سهر اإىل غاية 
"مما ل يرر  املواد  لبع�س  بالن�سبة  �سنة 

على  باملوؤونة  للتزود  املواطنني  اإقبال 
م�ستوى املحالت".

و لدى نزوله �سيفا على يومية "املحور 
اأن  امل�سوؤول  ذات  اأو�سح  اليومي"، 
الغذائية  باملواد  اخلا�سة  "املخزونات 
 6 5 اىل  اأن تغطي من  الأ�سا�سية ميكن 

ا�سهر بل حتى نهاية �سنة 2020".
و على �سبيل املثال، تطرق بولنوار اىل 
غرة احلليب التي تكفي خمزوناتها اىل 
اجلارية  ال�سنة  من  �سبتمر  �سهر  غاية 
يف حني اأن املخزونات اخلا�سة باحلبوب 
تغطي  فاإنها  الأخرى  الفالحية  املواد  و 

ال�سنة كلها.
و يرى املتدخل اأن "ذلك ل يعني اإطالقا 
كبرية  لكميات  املواطنني  بع�س  �راء 
من املواد الغذائية ق�سد �سمان املوؤونة" 
الطلب تفتح  الزيادة يف  اأن هذه  م�سيفا 

املجال اأمام امل�ساربة.
لوؤي ي

التهافت على املواد ال�صتهالكية بن�صبة 150 باملائة ينع�س امل�صاربة
ت�صبب يف نفاذ الفرينة و الدقيق من املحالت الكربى    

اإدارة امليرتو ترفع عدد القاطرات لجتناب الكتظاظ والتالم�س

اجلزائر العا�صمة تغلق كافة املقاهي للحد من انت�صار كورونا
اأعلنت اأم�س املقاطعة الإدارية ل�سيدي 
املقاهي  كافة  غلق  قرارها  عن  احممد 

للحد من انت�سار فريو�س كورونا.
 وقال عبد احلكيم بطا�س، رئي�س بلدية 
يف  من�سور  يف  الو�سطى،  اجل��زائ��ر 
الوايل  ال�سيدة  من  بقرار   " فاي�سبوك 
�سيدي  الإداري��ة  للمقاطعة  املنتدبة 
احممد تغلق كل املقاهي على م�ستوى 
اجلزائر  فيها  مبا  الإداري���ة  املقاطعة 
وباء  تف�سي  ملكافحة  وذلك  الو�سطى 
ل�سيدي  الإدارية  واملقاطعة  كورونا". 

بالعا�سمة  مقاطعة  اأول  هي  احممد 
تقرر غلق املقاهي واملطاعم.

"ميرتو  موؤ�س�ستا  اأعلنت  جانبها  من 
عن  اجلزائر"  بي  تي  اأ  "اأر  و  اجلزائر" 
اتخاذهما جملة من الإجراءات الوقائية 
كورونا  فريو�س  انت�سار  جتنب  ق�سد 

)كوفيد19-).
للموؤ�س�ستني،  م�سرتك  بيان  يف  وجاء 
كوفيد19-  انت�سار  جتنب  "بغية  اأنه 
اتخذت موؤ�س�ستا "ميرتو اجلزائر" و"اأر 
اأ تي بي اجلزائر" العديد من الإجراءات 

ل�سالح العمال وامل�سافرين".
ال��وق��ائ��ي  ال��رتت��ي��ب  ه���ذا  ويعتمد 
طريق  عن  والوقاية  التوعية  على 
ال�  املحطات  م�ستوى  على  الن�ر 
�سوتية  ر�سائل  اإىل  بالإ�سافة   19
وفيديوهات وقائية تذاع على جممل 

خطوط ميرتو اجلزائر.
بتوفري  كذلك  الأم���ر  يتعلق  كما   
والكمامات  الكحولية  املحاليل 
تعزيز  مع  املحطات  عمال  ل�سالح 
واأح��وا���س  امل��ي��اه  دورات  تنظيف 

تعقيم  يتم  ذلك  الغ�سيل. عالوة على 
الف�ساءات التي يتواجد بها امل�سافرون 
القاطرات  وداخ��ل  ال�سالمل  فيها  مبا 

واملقاب�س اليدوية.
 12 منذ  ت��ق��وم  ال�����س��دد،  ه��ذا  ويف 
هذه  بتعقيم  فرق  املن�رم  دي�سمر 
وم�ستقل  متوا�سل  ب�سكل  الأخ��رية 
التي  الكبرية  التنظيف  عمليات  عن 
الالزمة  املواد  با�ستعمال  ليال  جترى 
التي تفر�سها معايري منظمة ال�سحة 

العاملية، ح�سبما جاء يف البيان.

النقل،  عرو�س  تكييف  وبخ�سو�س 
فاأكد البيان، اأنه مت و�سع منذ 10 اأيام 
عدد  من  الرفع  على  يعتمد  برناجما 
امل�سافات  �سمان  اأجل  من  القاطرات 
الكتظاظ  واجتناب  امل�سافرين  بني 

والتالم�س.
املوؤ�س�ستان  دع��ت  اأخ��رى،  جهة  من 
الوقاية  قواعد  احرتام  اإىل  امل�سافرين 
مع  ال�سحة  وزارة  بها  اأو�ست  التي 
حد  اأق�سى  اإىل  التحركات  تقلي�س 

لوؤي يممكن.

�صخ�صا ال�صبعني  تتخطى  الإ�صابات  و  وفاة  حالة  • �صابع 

�صبتمرب   �صهر  غاية  اإىل  كاف  احلليب  غربة  • خمزون 
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اإطالق تطبيقني ي�صمنان اقتفاء اثر الأ�صخا�س الذين ات�صلوا 
بامل�صابني بكورونا

لوؤي ي
-----------------

اقتفاء  عملية  ب�سمان  ي�سمح  واح��د 
الأ�سخا�س امل�سابني و الأ�سخا�س الذين 
اأو�سحت  معهم.و  ات�سال  يف  كانوا 
م�ست�سافتني  نا�سئتني  موؤ�س�ستني  ان 
الوطنية لرتقية و تطوير  الوكالة  لدى 
من  متكنتا  قد  التكنولوجية  احلظائر 
مكافحة  اىل  تهدفان  مبادرتني  تطوير 
تف�سي فريو�س كورونا )كوفيد19-(.و 
يتعلق  الأمر  اإن  اإىل  البيان  ذات  اأ�سار 
مبوؤ�س�سة "تلغراف" التي و�سعت نظاما 
)كورونا  ري�سكيو"  "كوروفيد  بعنوان 
قاعدة  ا�ستحداث  اإىل  يهدف  انقاذ(، 

ال�سحة  وزارة  م�ستوى  على  بيانات 
مب�ساعدة  املواطنني  حتديد  اج��ل  من 
اأن  مو�سحا  �ريعة"  ا�ستجابة  "رمز 
الأ�سخا�س  اقتفاء  ي�سمن  الإجراء  هذا 
امل�سابني و كذا الأ�سخا�س الذين كانوا 
يف ات�سال معهم، و ذلك بف�سل حتديد 
النا�سئة  املوؤ�س�سة  اجلغرايف.اإما  املوقع 
فقد  اأجلرييا"  كورب  "غولدن  الأخرى 
التح�سي�س،  و  للوقاية  تطبيقا  طورت 
حول  اأنية  اإ�سارات  للم�ستخدمني  مينح 
و�سعية تطور الفريو�س و اإح�سائيات 
و  التو�سيات  كذا  و  انت�ساره،  حول 
من  احلد  اجل  من  ال�سحية  التعليمات 
امل�سدر  ذات  خل�س  العدوى.و  اأخطار 

مع  بال�راكة  اأجنز  قد  التطبيق  هذا  الدويرة اأن  م�ست�سفى  من  اأطباء  )جنوب غرب اجلزائر العا�سمة(.ثالثة 

اإطالق  التكنولوجية  احلظائر  تطوير  و  لرتقية  الوطنية  الوكالة  اأم�س  اأعلنت 
اتخاذ  اجل  من  املواطنني  م�صاعدة   و  حت�صي�س  اإىل  يهدفان  رقميني  تطبيقني 

الإجراءات ال�صرورية لحتواء و احلد من انت�صار فريو�س كورونا باجلزائر 

ح�صب الوكالة الوطنية لرتقية و تطوير احلظائر التكنولوجية

العدد
1956

ارت��ف��ع��ت اأ���س��ع��ار اخل�����ر ب��الأ���س��واق 
املا�سية،  القليلة  ال�����س��اع��ات  خ��الل 
"كورونا"،  فريو�س  م�ستجدات  ب�سبب 
دينار   90 �سقف  البطاطا  وجت���اوزت 
دينار  و130  ال��واح��د،  للكيلوغرام 

الأم��ر  ون��ف�����س  للطماطم،  بالن�سبة 
التي  اخل�ر  من  اأخرى  لأنواع  بالن�سبة 
طرف  م��ن  وا���س��ع��ا  ا�ستهالكا  ت��ع��رف 

اجلزائريني
ق/و

املتواجدين  مواطنيها  كندا  �سفارة  دعت 
املوقع  على  الت�سجيل  اإىل  اجل��زائ��ر،  يف 
ق�سد  ب��ال��ط��وارئ،  اخلا�س  ل��ك��رتوين  الإ
ال�سفارة  وغردت  م�ساعدتهم  من  التمكن 
بعد  ياأتي  الإج��راء  اأن  باجلزائر،  الكندية 
نحو  اجلوية  رحالتها  اجلزائر  علقت  اأن 
باجلزائر،  الكندية  ال�سفارة  اخلارج.ودعت 
اآمن،  مكان  على  العثور  اإىل  مواطنيها 

املالية  املوارد  على  توفرهم  من  والتاأكد 
امل��واط��ن��ني  جميع  والأدوي��ة.وط��ال��ب��ت 
بينهم  من  باخلارج  املتواجدين  الكنديني 
اللكرتوين  املوقع  على  الت�سجيل  اجلزائر، 
اخل��ا���س ب��خ��دم��ة ال���ط���وارئ امل��ج��ان��ي��ة.
جمانية،  خدمة  يوفر  املوقع،  اأن  واأ�سارت 
حالة  عن  بالإبالغ  كندا،  حلكومة  ت�سمح 

املنزل. اأو يف  اخلارج،  الطوارئ يف 

مهمة  معلومات  تلقي  اخلدمة  هذه  وتتيح 
ا�سطرابات  اأو  كارثة طبيعية  اأثناء  اأو  قبل 

. مدنية
ال�سخ�سية  املعلومات  مع  التعامل  يتم 
ويتم  ب�رية  الت�سجيل  وق��ت  املقدمة، 
ا���س��ت��خ��دام��ه��ا وف��ًق��ا لأح���ك���ام ق��ان��ون 

�سية خل�سو ا
ق/و

�صفارة كندا تدعو مواطنيها باجلزائر اىل الت�صجيل يف خدمة 
الطوارئ مل�صاعدتهم

التهاب اأ�صعار اخل�صر يف الأ�صواق

الثالثة  للجل�سة  النفط  اأ�سعار  تراجعت 
باملئة   17 تراجعا  لت�سجل  التوايل  على 
تدهور  مع  اجلاري  الأ�سبوع  بداية  منذ 
لتبدو  الوقود  على  للطلب  التوقعات 
ال�سفر  حلركة  توقف  و�سط  قتامة  اأكرث 
وب��اء  ب�سبب  الجتماعية  والأن�سطة 

كورونا. فريو�س 
07:50 بتوقيت اجلزائر،  وبحلول ال�ساعة 
�سنتا   43 برنت  العاملي  القيا�س  خام  نزل 
دولر   28.30 اإىل  باملئة   1.5 يعادل  ما 
�سابق  وقت  يف  بلغ  قد  وكان  للرميل 
منذ  م�ستوى  اأقل  وهو  دولر   28.26
العاملي  القيا�س  خام  وفقد   .2016 اأوائل 

الثالثاء.وتراجع  اأم�س  اأول  باملئة   4.3
 1.7 يعادل  ما  �سنتا   47 الأمريكي  اخلام 
بعدما  للرميل  دولر   26.48 اإىل  باملئة 
دولر   26.20 اإىل  �سابق  وقت  يف  نزل 
من  اأك��رث  يف  م�ستوى  اأق��ل  اأي�سا  هو 
تك�سا�س  غرب  خام  ونزل  �سنوات.  اأربع 

الثالثاء. يوم  باملئة  �ستة  الو�سيط 
بيانات  الدعم من  بع�س  الأ�سعار  ولقيت 
والبنزين  اخلام  خمزونات  انخفا�س  تفيد 
لكن  املتحدة،  الوليات  يف  وامل�ستقات 
حرب  و�سط  قامتة  تظل  الطلب  توقعات 

الرئي�سيني. املنتجني  بني  اأ�سعار 
ق/و

برميل النفط بـ 28 دولرا

اأع��ل��ن��ت م��وؤ���س�����س��ة اخل��ط��وط اجل��وي��ة 
لإجالء  جوية  رحلة  تنظيم  عن  اجلزائرية 
على  اأم�س  م�ر  من  اجلزائريني  الرعايا 

اجلزائر. بتوقيت  ليال  الثامنة  ال�ساعة 
لها  بيان  يف  اجلزائرية  اجلوية  واأك��دت 

بالرحلة  اخلا�سة  الت�سجيل  عملية  باأن 
القاهرة  مطار  م�ستوى  على  انطلقت 
بتوقيت  م�ساء  الرابعة  ال�ساعة  على 

اجلزائر. بتوقيت  والثالثة  القاهرة 
ق/و

اإجالء الرعايا اجلزائريني من م�صر 

التجارة  وزي��ر  توعد 
مبحاربة  رزي��ق  كمال 
ال��ت��ج��ار امل�����س��ارب��ني 
الأ���س��واق  خمتلف  يف 
ا�ستغلوا  ممن  امل��دن  و 
لرفع  احلالية  الظروف 
الأ���س��ع��ار وت��خ��زي��ن 
رزيق  املنتجات.وقال 
ب�سفحته  من�سور  يف 
يف   ” ن���ه  اإ الر�سمية 

و  ت��الح��م  ننتظر  كنا  ال���ذي  ال��وق��ت 
امل�ستهلكني  اإخوانهم  مع  التجار  تعاون 
به  مت��ر  ال��ذي  اخل��ا���س  ال��ظ��رف  ب�سبب 
بع�س  علينا  خرج  الأ�سف  مع   ، اجلزائر 
عدميي  التجزئة”  و  “اجلملة  التجار 
للرفع  الظرف  ا�ستغالل  اإىل  ال�سمري 
املنتوجات  تخزين  و  الأ���س��ع��ار  م��ن 

اأو  اأخالقي  وازع  اأي  بدون  للم�ساربة 
�سد  اأنف�سهم  و�سعوا  بالتايل  و  وطني 
من  للخروج  املبذول  الوطني  املجهود 
امل�ستهلك  على  الأ�رار  باأقل  الأزمة 
جميع  م��ن  ال��ت��ج��ارة  وزي��ر  “.وطلب 
بدون  وطنية  بحملة  القيام  م�ساحله 
ب�”  و�سفها  التي  الفئة  هذه  �سد  هوادة 

الرحمة”. عدمية 
ق/و

 وزير التجارة يتوعد التجار امل�صاربني

كافة  وامل��ن��اج��م   ال�سناعة  وزارة  دع��ت 
التنقالت  م��ن  احل���د  اإىل  م�ستخدميها 
وخارجه،  الوطن  داخل  يف  العمل  ومهمات 
انت�سار  مبكافحة  املتعلقة  املهام  با�ستثناء 

كورونا. فريو�س 
عر  ن�رته  ب��ي��ان  يف  ال����وزارة  وط��ال��ب��ت 

كل  ب��ت��اأج��ي��ل  في�سبوك  ع��ل��ى  �سفحتها 
اإطار  يف  املندرجة  والتجمعات  الن�ساطات 
حت�سن  غاية  اإىل  التن�سيق  اأو  التكوين 
اإىل  داعية  البالد،  يف  ال�سحية  الو�سعية 
لالإعالم  احلديثة  التكنولوجيات  ا�ستعمال 
املهنية  والتعامالت  التبادلت  يف  والت�سال 

الأ�سخا�س.كما  بني  الت�سال  من  للتقليل 
براهم  علي  اآي��ت  الوزير  م�سالح  �سددت 
وزارة  اأملتها  التي  بالإجراءات  اللتزام  على 
امل�ست�سفيات  واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة 

كورونا. فريو�س  من  للوقاية 
ق/و

وزارة ال�صناعة تدعو م�صتخدميها اإىل احلد من التنقالت ومهمات العمل

لنقابة  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  ط��ال��ب 
على  املهنيني  كل  اجلزائريني  ال�سيادلة 
الإج��راءات  باحرتام  الوطني  امل�ستوى 
ل�سيما  بالأ�سعار  املتعلقة  التجارية 
ظهور  بعد  بكرثة  املطلوبة  املنتجات 

باجلزائر. كورونا  فريو�س 
ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  ب��ي��ان  ح�����س��ب  و 
باحرتام  مطالبون  "ال�سيادلة  ف��اإن 
املتعلقة  ال��ت��ج��اري��ة  الإج�������راءات 
و  الكحويل  املطهر  �سيما  ل  بالأ�سعار" 

على  "ال�سهر  مع  القفازات  و  الأقنعة 
التاأكد  و  املعرو�سة  املنتوجات  جودة 

م�سدرها". من 
كل  البيان  ذات  يف  املجل�س  دع��ا  و 
لالأ�سخا�س  "الأولوية"  باإعطاء  املعنيني 
اأهبة  "على  البقاء  و  بالإ�سابة  املهددين 
حملة  اجناح  بغية  احلذر"  و  ال�ستعداد 
ال�سلطات  توجيهات  تطبيق  و  التوعية 

الوباء. انت�سار  من  للحد  ال�سحية 
"بحماية  ال�سيادلة  النقابة  تو�سي  و 

الوقائية  ال��ت��داب��ري  اأخ��ذ  و  اأنف�سهم 
الظرف  ه��ذا  "يف  م�سيفة  الالزمة"، 
تقدمي  واحد  كل  على  يتوجب  اخلا�س 
و  امل�سوؤولية  بروح  التحلي  و  العون  يد 
العمومية". ال�سحة  حماية  يف  التفاين 

عن  بيانها  ختام  يف  النقابة  عرت  كما 
تطور  و  انت�سار  خطر  ازاء  "قلقها" 
"تتفهم  انها  اإىل  م�سرية  حاليا  الوباء 

املواطنني". تخوفات 
ق/و

ال�صيادلة ملزمون باحرتام الإجراءات التجارية فيما يتعلق بالأ�صعار 

 دع���ا ع��ل��م��اء ج���زائ���ري���ون م��ق��ي��م��ون 
باخلارج،جميع املواطنني اإىل �رورة اتخاذ 
والتدابري"الالزمة"  الحتياطات  جميع 
ومنظمة  احلكومة  بها  اأو���س��ت  ال��ت��ي 
انت�سار  جتنب   " بهدف  العاملية  ال�سحة 
ام�س  به   اأفاد  ح�سبما  كورونا"،  فريو�س 

العلماء. لهوؤلء  نداء  الأربعاء 
يعي�سون  الذين  العلماء  ه��وؤلء  وذك��ر 
الوليات  غ��رار  على  ال��دول  من  بعدد 
 ، فرن�سا  بريطانيا،  الأمريكية،  املتحدة 
وباء  كورونا  فريو�س  ان  ،وعمان   كندا 
 " كبرية  ب�رعة  "ينت�ر  ان  ميكن  عاملي 
ي�سبب مر�سا رئويا خطريا   " ان  كما ميكن 
لعالج   " احلايل،  الوقت  يف  غياب  يف  و   "
فعال " لذلك فان " احد اأف�سل الإجراءات 
انت�ساره  اإبطال  هو   19 للتعامل مع كوفيد 

. النا�س"  بني 
واأو����س���ى ال��ع��ل��م��اء ب�������رورة  ات��ب��اع 
اليدين  كغ�سل  ال��الزم��ة  الحتياطات 
مبطهر  اليدين  فرك  او  وامل��اء  بال�سابون 
والأنف  الفم  تغطية  �رورة   مع  كحويل 
عند  الكوع  ثني  اأو  منديل  اأو  طبي  بقناع 
جتنب  اىل  بالإ�سافة   ، ال�سعال  اأو  العط�س 
باأعرا�س  م�ساب  �سخ�س  اأي  مالم�سة 

وقاية. بدون  زكام 
 " ���رورة  اىل  العلماء  ه��وؤلء  دعا  كما 
وقاية   " ودون  املبا�رة  املالم�سة  جتنب 
التي  الأ�سطح  و  احلية  للحيوانات   "
 " التجمع  جتنب   " ���رورة  و  تالم�سها 
الريا�سية  املنا�سبات  )حفالت  النا�س  مع 
التجمعات  جتنب   " كذا  و   ،) الجتماعية  و 
 " " لأنها  و�سالة اجلماعة و �سالة اجلمعة 

الفريو�س". انت�سار  زيادة  يف  ت�ساهم 
و اأو�سى علماء اجلزائر باخلارج  املواطنني 
مع   " امل��ن��زل  يف  ال��ب��ق��اء   " ب�����رورة 
وامل�سابني  امل�سنني  ب"  الت�سال  جتنب 
اأمرا�س  و  كال�سكرى  مزمنة  باأمرا�س 
الأقارب  زيارة  من  احلد   " وكذا   " القلب 

واملر�سى".
 " البلدان  كل  اأن  اإىل  النداء  اأ�سار  كما 
 " اعترتها  التي   " الإجراءات  بهذه  تاأخذ 
ال�سحة  اأزمة  لحتواء   " الأف�سل  اخليار 
الفريو�س  انت�سار  على  وال�سيطرة  العامة 
اتباع  ����رورة  على  اأي�سا  م�سددين 
ملنع  الجتماعي  العزل   " اإ�سرتاتيجية 
اجلزائر  يف  للعدوى   " الوا�سع  النت�سار 

" فعال  ب"�سكل 
ق/و

علماء اجلزائر باخلارج يدعون اإىل اتخاذ التدابري"الالزمة" للحماية 
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وقف الرحالت مقت�صر على الأ�صخا�س ل الب�صائع

لوؤي ي
-----------------

ت�سافر  اإىل  نف�سه  الوقت  داعيا يف 
املدين  املجتمع  اأطياف  جهود  كافة 
الأزم��ة  ه��ذه  م��ن  اخل���روج  بهدف 
عي�سى  العاملية.وقال  ال�سحية 
رئي�س  اإج�����راءات   اإن  بلخ�ر 
اجلمهورية جاءت متوازنة اآخذ بعني 
والأبعاد  اجلوانب  كافة  العتبار 
القت�سادية والجتماعية والنف�سية 
بالأرقام  وذات لغة �ريحة مرزة 
هذا  ملواجهة  املتاحة  الإمكانيات 
م�ست�سار  العاملي.و�سدد  ال��وب��اء 
�رورة  على  اجلمهورية  رئي�س 
تكاثف اجلهود بني خمتلف قطاعات 
بالتن�سيق  املدين  املجتمع  و  الدولة 
هذه  حتقق  حتى  املمنهج  و  امل�ستمر 
والأه��داف  مقا�سدها  الإج���راءات 

املرجوة منها داعيا ال�سعب اجلزائري 
وامل�سوؤولية  الوعي  بذات  بالتحلي 
الفاحت  ذات  فجرت  التي  الوطنية 
وان  املجيدة  الثورة   54 نوفمر  من 
ميز  ال��ذي  اللتفاف  ذات  يكون 
22 فراير للخروج باجلزائر  ملحمة 
اإىل  املتحدث  الأم��ان.ودع��ا  بر  اإىل 
التاأكد من م�سادر املعلومات وعدم 
التوا�سل  �سبكات  على  العتماد 
وان  حت�سيلها،  يف  الجتماعي  
املخولة  ه��ي  الر�سمية  اجل��ه��ات 
حول  التفا�سيل  لإعطاء  الوحيدة 
جانب  للبالد.من  ال�سحي  الو�سع 
على  بلخ�ر  عي�سى  �سدد  اأخ��ر 
على  مقت�ر  الرحالت  وقف  اأن  
م�سريا  الب�سائع  ل  الأ�سخا�س 
ال�سلع   توفري  على  العمل  اأن   اإىل 
�ساري  يبقى  اجلزائري  للمواطن 
املواطنني  دعا  كما  ع��ادي،  الأ�سمى اإىل جتنب الهلع واخلوف موؤكدا يف ب�سكل  الهدف  على  ال�سياق  وهو احلفاظ على �سالمة املواطنني.ذات 

كافة  اأن  موؤكدا  الأول  اأم�س  ليلة  تبون  املجيد  عبد  ال�صيد  اجلمهورية  رئي�س  خطاب  ت�صمنها  التي  الرئي�صية  اجلوانب  عن  �صحفية  ت�صريحات  يف  بلخ�صر"  "عي�صى  اجلمهورية  رئي�س  م�صت�صار  ك�صف 
الإجراءات املعلن عنها عملية  وفعلية ولي�صت جمرد قرارات تنتظر التطبيق .

قال اإن كافة الإجراءات املتخذة هدفها احلفاظ على �صحة املواطنني،بلخ�صر:

جمل�س حقوق الإن�صان 

دع���ا امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي حل��ق��وق 
ال��ث��الث��اء،  ل��ه  ب��ي��ان  ن�����س��ان، يف  الإ
التام  "التقيد  اىل  املواطنني  كافة 
التي  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  وال�سارم" 
منظمة  وحددتها  احلكومة  اأ�سدرتها 
فريو�س  من  للوقاية  العاملية  ال�سحة 

)كوفيد19-(. كورونا 
"عدم  اإىل  املواطنني  املجل�س  ودع��ا 
الغذائية،  املواد  �راء  على  التهافت 
وتغطي  كافية  بكميات  متوفرة  فهي 
وع��دم  ال�����س��وق،  احتياجات  تلبية 
والجتماعات  الأفراح  جتمعات  اإقامة 
كان  مهما  وامل��وؤمت��رات  العمومية 
والك��ت��ف��اء  غ��ر���س��ه��ا  اأو  ن��وع��ه��ا 
ا�ستخدام  ط��ري��ق  ع��ن  بالتوا�سل 
التوا�سل  وو���س��ائ��ل  الت�����س��الت 
دعا  مت�سل،  �سياق  الجتماعي".ويف 
"و�سع  اإىل  ال�سحة  وزارة  املجل�س 
على  حمكمتان  واإ�سرتاتيجية  خطة 
هائلة  بتعبئة  وذلك  امل�ستويات  جميع 
والأج��ه��زة  الو�سائل  من  ملجموعة 
لئقة  ظروف  يف  املر�سى  ل�ستقبال 
"التكاتف  على  وحث  واإن�سانية"، 
التي  اله�سة  الفئات  كافة  حلماية 
وخ�سو�سا  والرعاية  للحماية  حتتاج 
للتهمي�س  عر�سة  الأك��رث  الفئات 
املهاجرين  وخ��ا���س��ة  والإق�����س��اء، 
ذوي  والأ���س��خ��ا���س  وال��الج��ئ��ني 
املتطلبات  كافة  توفري  مع  الإعاقة، 
انت�سار  م��ن  حلمايتهم  الرئي�سية 
على  والعمل  اخلبيث  الفريو�س  هذا 
جمانا  وال�سالمة  الوقاية  مواد  توفري 
ذات  رمزية".وت�سمن  باأ�سعار  اأو 
مل�ساندته  املجل�س  اإع���الن  البيان 
احلكومة  اأ�سدرتها  التي  للقرارات 
فايرو�س  انت�سار  خطر  ملجابهة 
الفواعل  "جميع  مطالبا  ك��ورون��ا، 
املوؤ�س�ساتيني  وغ��ري  املوؤ�س�ساتيني 
يف  الر�سمية  الهيئات  مع  بالتطوع 
والعمل  مكان  اأي  ويف  وق��ت  اأي 
الوقائية  ال�سيا�سات  لتنفيذ  معهم 

والأري���اف  امل��دن  بكافة  امل�سطرة 
وطنية  ا�سرتاتيجية  �سمن  والعمل 
الإج����راءات  اأع��ب��اء  م��ن  للتخفيف 
امل��واد  بتوفري  للوقاية،  احلكومية 
لالأ�ر".كما  الأ�سا�سية  الغذائية 
وزارة  اتخذته  ال��ذي  ال��ق��رار  ثمن 
واأو�سى  املحاكم  عمل  بتعليق  العدل 
ال�سجون  نزلء  العتبار  بعني  بالأخذ 
داعيا  العقابية،  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
ال�سكينة  وبث  عائالتهم  "طماأنة  اإىل 
النقل  وزارة  قرار  قلوبهم"، وكذا  يف 
اجل��وي��ة  ال��رح��الت  جميع  بتعليق 
الوطني  املجل�س  والبحرية.وذكر 
ومبقت�سى  بيانه،  يف  الإن�سان،  حلقوق 
من  املنبثقة  الد�ستورية  �سالحياته 
الد�ستور،  من  و199   198 املادتني 
جمال  يف  مبكر  اإنذار  اآلية  وباعتباره 
"املعايري  اأن  الإن�سان،  حقوق  حماية 
التجمع  بحرية  اخلا�سة  ال��دول��ي��ة 
ال�سلمي  وال��ت��ظ��اه��ر  والج��ت��م��اع 
واحدا  العمومية  ال�سحة  من  جتعل 
ممار�سة  على  الهامة  القيود  م��ن 
اأن  مبعنى  واحل��ري��ات،  احلقوق  تلك 
املواطنني  �سحة  حماية  م�ستلزمات 
يف  احل��ق  على  ت�سمو  وامل��واط��ن��ات 
ال��ت��ج��م��ع والج��ت��م��اع وال��ت��ظ��اه��ر 
ال�سلمي وتفر�س اإلغاء بل وحتى منع 
ال�سلمية  واملظاهرات  التجمعات  كل 
ثمن  ل  التي  املواطنني  �سحة  حلماية 
العاملي  الإعالن  يفر�سه  ما  لها، وهذا 
ال��دويل  والعهد  ن�����س��ان  الإ حل��ق��وق 
وامليثاق  وال�سيا�سية  املدنية  للحقوق 
على  الإن�سان".واأكد  حلقوق  العربي 
التجمعات  اأن  على  "متفق  العامل  اأن 
هي  والح��ت��ف��الت  وال��ت��ظ��اه��رات 
الوباء  هذا  لنت�سار  خ�سبة  اأوك��ار 
هو  ومنعها،  بل  واإلغاوؤها،  بامتياز 
دول��ة يف  ك��ل  على  ق��ان��وين  واج��ب 
الدولية  الوثائق  مبقت�سى  و  العامل 

اإليها". الإ�سارة  ال�سابقة 
ق/و

دعوة املواطنني اإىل التقيد ال�صارم 
بالتعليمات التي اأ�صدرتها احلكومة الأيام  هذه  خالل  البليدة  ولية  ت�سهد 

على  اجلمعيات  ملختلف  وا�سعا  جتندا 
للم�ساركة  اخت�سا�ساتها  اخ��ت��الف 
تطوعية  حت�سي�سية  ن�����س��اط��ات  يف 
التقيد  ���رورة  على  املواطنني  حل��ث 
انت�سار  لتفادي  ال�سحية  بالتعليمات 

كورونا، فريو�س 
اإ�ست�رافية   بيئية  ريا�سية  جمعيات 
بالفئات  تهتم  واأخ����رى  ت�سامنية 
تعليق  قررت  واأرامل،  اأيتام  من  اله�سة 
ال�سعبة  ال��ف��رتة  ه��ذه  يف  ن�ساطاتها 
متر  التي  ال�سحية  الأزمة  هذه  ملواجهة 
البليدة  وولية  عامة  ب�سفة  اجلزائر  بها 
يف  والنخراط  اخل�سو�س،  وجه  على 
توعية  ت�ستهدف  حت�سي�سية  ن�ساطات 
اأخ��ذ  ���رورة  على  وحثهم  املواطنني 
الإ�سابة  وجتنيبهم  الالزمة  الحتياطات 

حمتملة. بعدوى 
لهذه  امل��ادي��ة  الإمكانيات  قلة  ورغ��م 
جتنيد  ف�سلت  ن��ه��ا  اأ اإل  اجل��م��ع��ي��ات 
ال�سوارع  يف  ومتطوعيها  اأع�سائها 
وامل�ساحات  النقل  وو�سائل  والأ�سواق 
ال��ت��ج��اري��ة ل��ل��ت��ح��دث م��ع امل��واط��ن��ني 
بتعليمات  التقيد  باأهمية  واإقناعهم 

وعدم بالنظافة  يتعلق  فيما  الأطباء 
خ��الل  م��ن  اأو  اجل�����س��دي��ة  امل��الم�����س��ة 
ومنهم  لذلك،  تدعو  مطويات  توزيع 
كمامات  ب�راء  ق��ام  من  )اجلمعيات( 
على  لتوزيعها  ومطهرات  وق��ف��ازات 
الدخل  ذات  العائالت  على  اأو  امل��ارة 
ف�سلت  ال�سدد،  ه��ذا  ويف  ال�سعيف، 
احلرفية  الثقافية  اجلمعية  رئي�سة 
عائ�سة،  جم��اوري  الذهبية"  "ال�سنابل 
بهذه  القيام  اجلمعية  اأع�����س��اء  رفقة 
املواطنني  لدعوة  احلافالت  يف  احلمالت 
حافالت  يف  الركوب  جتنب  ل�رورة 
كبرية  م�سافة  على  واملحافظة  مكتظة 
اليدين  وتعقيم  وغ�سل  بينهم  فيما 
مالم�سة  وجت��ن��ب  الكمامات  ولب�س 
الأ���س��ط��ح ل��ت��ف��ادي ان��ت��ق��ال ع��دوى 

الفريو�س.
ون��ظ��را ل��ن��درة وج���ود ال��ك��م��ام��ات يف 
ال�سيدة  ت��ق��ول   - قمنا  ال�سيدليات 
امل��ن��زل  يف  "ب�سناعتها  جم����اوري- 
وعقمناها  ب�سيطة  اأدوات  من  انطالقا 
على  ووزعناها  مطهرة  كحولية  مبحاليل 
كيفية  بتلقينهم  قمنا  كما   )..( الركاب 
التي  املبادرة  وهي  املنزل  يف  �سناعتها 
طرفهم"،  من  كبريا  ا�ستح�سانا  لقيت 

اأ�سافت. كما 
كافل  جمعية  رئي�س  اأك��د  جهته  م��ن 
جميع  تعليق  �سعواطي،  علي  اليتيم، 
بخدمة  اخل��ا���س��ة  اجلمعية  ن�ساطات 
ي��ت��ام والأرام����ل م��ا ع��دا احل��الت  الأ
"مت  ان��ه  اإىل  م�سريا  منها،  امل�ستعجلة 
ومتطوعي  وجهود  طاقات  كل  توجيه 
والتوعوية  التح�سي�سي  للعمل  اجلمعية 

املجتمع". �رائح  كافة  لفائدة 
جمعيته  اأن  �سعواطي  ال�سيد  وك�سف 
احلمالت  هذه  يف  الثنني  اأم�س  �رعت 
نحاربوا  "عاونونا  �سعار  حتمل  التي 
نحميو  دارن��ا  يف  "نبقاو  و  الكورونا" 
على  بالدنا"  على  ونحافظوا  ولدن��ا 
اليوم  لتتو�سع  التوا�سل  �سبكات 
العمومية  الف�ساءات  كل  عر  وغ��دا 
بلديات  كافة  م�ستوى  على  والأحياء 
املعركة  اأن  نوؤمن  ننا  "اأ م�سددا  الولية، 
يتحمل  اأن  فرد  كل  وعلى  وعي  معركة 

الأزمة". هذه  ملجابهة  م�سوؤوليته 
���رورة  اإىل  املتحدث  ذات  دع��ا  كما 
جمعيات  من  اجلميع  جهود  "تكاتف 
وقطاع  وهيئات حكومية  مدين  وجمتمع 

ال�سعبة". املحنة  هذه  لتخطي  خا�س 

اإ�صرار كبري لتكثيف العمل التطوعي 
الوباء الق�صاء على  حتى 

الريا�سية  اجلمعية  تتخلف  مل  جهتها  من   
طبيعة  ومكت�سفي  "اجلوالة  والبيئية 
الهبة  ه��ذه  ع��ن  البليدي"  الأط��ل�����س 
بتخ�سي�س  قامت  حيث  الت�سامنية 
لتقدمي  الفاي�سبوك  على  �سفحتها 
املواطنني  لدعوة  الإر�سادات  و  الن�سائح 
يف  والبقاء  النظافة  ب�روط  للتقيد 

العدوى. لنقل  جتنبا  منازلهم 
مي�سوم،  ،حممد  اجلمعية  رئي�س  واأو�سح 
ن�ر  من  للحد  املنازل  يف  "البقاء  اأن 
�رورة"،  م��ن  اأك���رث  اأ���س��ب��ح  امل��ر���س 
التح�سي�سية  حملته  اأن  اإىل  م�سريا 
على  احل��ف��اظ  يف  للم�ساهمة  ت��ه��دف 
البليدة  ولية  يف  خا�سة  املواطن  �سالمة 
امل�سابني  من  عدد  اكر  �سجلت  التي 

الوطني. امل�ستوى  على 
ي�سيف   - اأي�����س��ا  اجل��م��ع��ي��ة  وت��ق��وم 
املواطنني  ب��دع��وة   - مي�سوم  ال�سيد 
خ�سو�سا  ال�سلع  على  التهافت  لعدم 
الكمامات  و  الأدوية  و  الغذائية  املواد 
و  الآخ���ر  يف  التفكري  و  امل��ط��ه��رات  و 
�سالمة  على  "املحافظة  ثقافة  ن�ر 

اأنف�سنا".  على  املحافظة  تعني  الغري 
الأعمال  رج��ال  اجلمعية  �ستدعو  كما 
من  مل�ساعدتها  امل�سانع  اأ�سحاب  و 
والكمامات  باملطهرات  تدعيمها  خالل 
املتواجدين  املواطنني  على  لتوزيعها 
بالولية  املتواجدة  امل�ست�سفيات  مبحيط 
اإبراهيم  ف��ان��ون،  فران�س  )ب��وف��اري��ك، 
وتعقيم  بوعلي(  بن  وح�سيبة  تريي�سني 
وت�سهيل  لدعم  اإليها  الوافدين  اأي��دي 

امل�ست�سفيات. اأطقم  عمل 
البليدة كانت  جمعية �سناعة الغد لولية 
ال�سباقة  اجلمعيات  اإحدى  الأخ��رى  هي 
�رعت  ال��ذي  التوعوي  العمل  لهذا 
ح�سبما  ي��ام،  اأ ع�رة  ح��وايل  منذ  فيه 
بن  وحيدة  رئي�ستها،  ل�سان  على  جاء 
كانت  النطالقة  اأن  قالت  التي  يو�سف، 
كبريا  توافدا  ت�سجل  التي  الأماكن  من 
و  ت�ساكر  م�سطفى  كملعب  للمواطنني 
"بال�سة  حميطه و �ساحة احلرية و �سوق 
اللتزام  ب�رورة  لتح�سي�سهم  العرب" 

الطبية. الإر�سادات  و  بالن�سائح 
قامت  اأنها  يو�سف  بن  ال�سيدة  وذكرت 
اخلا�سة  باأموالها  مطويات  بطباعة 
لتوزيعها  �سحية  اإر�سادات  على  حتتوي 
على املواطنني مما لقي جتاوبا كبريا منهم 
القلق  من  احلد  و  طماأنتهم  يف  �ساهم  و 
حملتها  موا�سلة  موؤكدة  عليهم  البادي 
لتوعية  اجلمعية  اأع�����س��اء  ك��اف��ة  م��ع 
الت�سامن  يف  املثل  اإعطاء  و  ال�سكان 

باأزمة. اجلزائر  بها  متر  مرة  ككل 
رئي�س  عنه  عر  الت�سامني  احل�س  نف�س 
حكيم  امل�ستقبل"،  "زهرة  جمعية 
اأيام  اأربعة  منذ  �رع  الذي  حم��ارزي، 
و  ال�ساحات  يف  اجلمعية  متطوعي  مع 
و  نظافة  بحمالت  "قمنا  حيث  امل�ساجد 

قال. كما  اخلا�سة"،  بالإمكانيات  تعقيم 
بها  ترع  باأموال  اجلمعية  اقتنت  كما 
ومطهرات  النظافة  و�سائل  اأع�ساوؤها 
وقامت  وكمامات  جافيل  وماء  كحولية 
امل��ح��دودة  ال��ع��ائ��الت  على  بتوزيعها 
�رائها  ت�ستطيع  ل  ال��ت��ي  ال��دخ��ل 
ذوي  من  اأف��راد  لديها  التي  خ�سو�سا 
لفتة  يف  وذل���ك  امل��زم��ن��ة  الأم���را����س 
ال�سعب  على  غريبة  لي�ست  ت�سامنية 
ال�سعبة،  الأوقات  هذه  مثل  يف  اجلزائر 
على  اأك���د  ال���ذي  حم����ارزي  ي�سيف 
الإعالن  حتى  الن�ساطات  هذه  موا�سلة 

الوباء. هذا  على  الق�ساء  على 
ق/و

جتند وا�صع للجمعيات لتنظيم ن�صاطات حت�صي�صية تطوعية 
لفائدة املواطنني
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اأزمة و ندرة حادة يف الكمامات و القفازات
 و مواد التطهري بورقلة

فا�صل بن  يو�صف 
---------------- 

ولية  �سكان  من  العديد  عر 
ا�ستيائهم  و  غ�سبهم  عن  ورقلة 
ال�����س��دي��د ج���راء ن��ف��اذ وغ��ي��اب 
امل��واد  القفازات  و  الكمامات 
ال�سيادلة  مب��ح��الت  امل��ط��ه��رة 
الولية  خمتلف  عر  املتواجدة 
ب�سكل  �ساهم  الذي  الأمر  وهو 
ال�سوداء  ال�سوق  خلق  يف  كبري 
وجدت  اإن  اأ�سعارها  التهاب  و 

ال�سلطات  طالبوا  ال���ولئ���ي���ة ب�������رورة ت��وف��ري امل��واط��ن��ون 

ملراقبة  الرقابية  اأدوات  وتفعيل 
اأ�سبحت  التي  الأفعال  هذه  املثل 
اقتناء  من  الب�سيط  املواطن  حترم 
انت�سار  من  الوقائية  املواد  هده 
اإجن���اح  و  ال��ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
انتظار  يف  و  الوقائية  العملية 
بالولية  القرار  اأ�سحاب  تدخل 
وت�سهيل  امل���واد  ه��ده  ل��ت��وف��ري 
خا�سة  عليها  احل�سول  عملية 

املجتمع   من  الب�سيطة  الفئة 

�صكان ولية  الكورونا وجد  انت�صار فريو�س  لتجنب  امل�صوؤولني ب�صرورة توخي احلذر واحليطة  اأ�صوات  فيه  تعالت  الذي  الوقت  يف 
ال�صيادلة  املواد ندرة حادة مبحالت  املواد املطهرة بعدما عرفت هذه  الكمامات والقفازات و  البحث عن  اأنف�صهم يف رحلة  ورقلة 

توفريها  ب�صرورة  يطالبون  املواطنون 

ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ط��ال��ب��ت   
ل��ل�����س��ب��اب وال�����س��غ��ل وت��رق��ي��ة 
ال��ع��ام  امل���دي���ر   ، امل���واط���ن���ة 
بالتدخل  اجل��زائ��ر  لت�����س��الت 
التحكم  �سهادة  مبطالب  للتكفل 
الإجمايل  عددهم  البالغ  املهني 
املنظمة  دع��ت   . مرتب�سا   232
وال�سغل  لل�سباب  ال��وط��ن��ي��ة 
العام  املدير   ، املواطنة  وترقية 
الوقوف  اإىل  اجلزائر  لت�سالت 
ات�سالت  �سباب  ج��ان��ب  اإىل 
املهني  التحكم  �سهادة  اجلزائر 
 ، تهمي�س  م��ن  ي��ع��اين  ال���ذي 
ات�سالت  مرتب�سي  اأن  موؤكدة 
املهني  التحكم  ل�سهادة  حاملني 
مرتب�س   232 ع��دده��م  امل��ق��در 
فرتة  وبعد  الوطن  م�ستوى  على 
�سهرا   18 ب�  املقدرة  تكوينهم 
�سهر   28 ال��ولي��ات  وب��ع�����س 

وتفاين  جهدا  بكل  فيها  عملوا 
طرف  من  الوعود  عديد  وبعد 
عليهم  املبا�رين  امل�����س��وؤول��ني 
يتم  اأن  على   ، الرتب�س  فرتة  يف 
انتهاء  بعد  مبا�رة  دم��اج��ه��م  اإ
هو  ل��ي��ت��ف��اج��اأ  تكوينهم  ف���رتة 
املقننة  البطالة  على  باإحالتهم 
جانب  اإىل   . ن��ذار  اإ �سابق  دون 
ي�����س��ال  لإ منهم  و�سعيا  ذل��ك 
املت�ررين  جلاأ  فقد  ان�سغالتهم 
تاريخ  منذ  القائم  امل�سكل  من 
يف  للدخول   2017 مار�س   21
،متوعدين  احتجاجية  ح��رك��ة 
خطابهم  لهجة  من  بالت�سعيد 
ا�ستجابة  ت�سجيل  غ��اي��ة  اإىل 
مل��ط��ال��ب��ه��م امل�������روع���ة ال��ت��ي 

 . الزمن    جتاوزها 
فا�سل بن  يو�سف 

مت���ك���ن���ت ف����رق����ة ال�������رط���ة 
افلو  دائ���رة  ب�اأمن  الق�سائية 
���س��ب��وع  ب���الأغ���واط،خ���الل الأ
فيهم  امل�ستبه  توقيف  يف  املا�سي 
بجناية  املتعلقة  الق�سية  يف 
الإ�رار،  �سبق  مع  العمد  القتل 
ال�رب  العمد،  القتل  حماولة 
با�ستعمال  العمديان  واجل��رح 
الق�سية  بي�س،حيثيات  اأ �سالح 
م�سالح  ا�ستقبال  اإىل  ت��ع��ود 
باملوؤ�س�سة  الطبية  ال�ستعجالت 
بافلو  ال�ست�سفائية  العمومية 
اإ�سابته  نتيجة  متوف،  �سخ�سا 
لعتداء  تعر�سه  ث��ر  اإ ب��ج��روح 
من  ب��ي�����س  اأ ���س��الح  ب��وا���س��ط��ة 
اىل  جمهولني،بالإ�سافة  طرف 
ل�سخ�س  امل�سلحة  ذات  ا�ستقبال 
تعر�سه  نتيجة  بجروح  م�ساب 
العمديان  اجل���رح  و  ل��ل�����رب 
من  ب��ي�����س  اأ ���س��الح  ب��وا���س��ط��ة 
ال�رطة  جمهولني.عنا�ر  قبل 
انتقلت  ال��دائ��رة  لأم��ن  التابعة 
ين  اأ املكان،  عني  اإىل  الفور  على 
ب�سحية  يتعلق  م��ر  الأ اأن  تبني 
�سنة،   20 العمر  من  بالغ  متوفاة 

�سنة   22 العمر  من  يبلغ  �سخ�س 
م�ستوى  على  بجروح  م�ساب 
فتح  مت  ذل��ك  ث��ر  اإ على  البطن، 
ي��ن  اأ احل���ال،  ق�سية  يف  حتقيق 
التحريات  و  الأبحاث  اأ�سفرت 
الإطار  هذا  يف  مبا�رتها  مت  التي 
و�سع  بعد  قيا�سي  ظرف  يف  و 
توقيف  من  حمكمة  اأمنية  خطة 
 18 العمر  م��ن  يبلغ  �سخ�س 
جناية  ق�سية  يف  لتورطه  �سنة 
الإ�رار،  �سبق  مع  العمد  القتل 
ال�رب  العمدي،  القتل  حماولة 
با�ستعمال  العمديان  اجل��رح  و 
�سقيقه  توقيف  بي�س،  اأ �سالح 
�سنة   22 ال��ع��م��ر  م��ن  ال��ب��ال��غ 
ترتاوح  �سخ�سني  اإىل  بالإ�سافة 
�سنة   18-22 مابني  اأعمارهما 
ال�رب  ق�سية  يف  لتورطهم 
با�ستعمال  العمديان  اجل��رح  و 
اأربعة  توقيف  بي�س،  اأ �سالح 
���س��خ��ا���س ت���رتاوح اأع��م��اره��م  اأ
متورطني  �سنة   18-21 مابني 
اإطار  كما مت يف  احلال،  ق�سية  يف 
بي�س  اأ �سالح  ا�سرتجاع  التحقيق 
جرمية  يف  ا�ستعماله  مت  �سكني 

ملف  ا�ستكمال  القتل.وبعد 
للق�سية،  اجلزائية  الإج���راءات 

م���ام  اأ اأط��راف��ه��ا  ت��ق��دمي  مت 
اجلمهورية  وكيل  ال�سيد 
ي��ن  اأ اف��ل��و،  حمكمة  ل���دى 
على  الق�سية  ملف  اأح��ال 
التحقيق،  قا�سي  ال�سيد 
يف  يداع  اإ اأمر  اأ�سدر  الذي 
من  البالغ  الأول  املتهم  حق 
تهمة  عن  �سنة   18 العمر 
مع  ال��ع��م��د  ال��ق��ت��ل  ج��ن��اي��ة 
حم��اول��ة  الإ�����رار،  �سبق 
و  ال�رب  العمدي،  القتل 
با�ستعمال  العمديان  اجلرح 
يف  يداع  اإ اأمر  بي�س،  اأ �سالح 
�سقيقه  ال��ث��اين  املتهم  ح��ق 
�سنة   22 العمر  من  البالغ 
الثالث  املتهم  اإىل  بالإ�سافة 
�سنة  العمر22  من  البالغ 
اجلرح  و  ال�رب  تهمة  عن 
�سالح  با�ستعمال  العمديان 
الق�سائية  الرقابة  بي�س،  اأ
���س��خ��ا���س  اأ ث��الث��ة  ح��ق  يف 
18- مابني  اأعمارهم  ترتاوح 
حق  يف  ف��راج  الإ �سنة،   22

. لبقية ا
ع.ق

عن  ال�����س��ادر  ال��ب��ي��ان  ح�����س��ب 
توجد  اأدرار  ولي���ة  م�سالح 
فقط  واح����دة  م���وؤك���دة  ح��ال��ة 
العزل  حتت  و�سع  يراين  اإ لرعية 
مب�ست�سفى  ال�سحية  والرعاية 
بعا�سمة  بتليالن  �رير   120
خم�س  هناك  فيما  اأدرار،  الولية 
اأخ��ذت  فيها  م�سكوك  عينات 
كما  با�ستور،  ملعهد  عيناتها 
اخل�سو�س  بهذا  الولية  ا�سدر 
ت��ع��ل��ي��م��ات ل��ل��وق��اي��ة م��ن ه��ذا 
يتعلق  فيما  نه  اأ قال  و  الفريو�س، 
اللتزام  يجب  الفريو�س  بهذا 
اأو  ح��ال��ة  ب���اأي  الت�ريح  بعد 
ال��وب��اء  ه��ذا  تخ�س  معلومات 
امل�سوؤول  طرف  من  اإل  بالولية، 
تفاديا  وذلك  الولية  عن  الأول 
البلبلة  و  الهلع  وخلق  لتهويل 
املواطنني  اأو�ساط  يف  والفو�سى 
هذا  وغريهم،  الولية  �ساكنة  من 
املوؤكد  احل��الت  الأطباء  ويقول 

ن�سبة  اأن  بالفريو�س  اإ�سابتها 
واأن  املائة،  يف   98 منه  ال�سفاء 
ب�سببه  املنية  وافتهم  الذي  اأغلب 
و  �سنة  اخلم�سون  يفوق  �سنهم 
ويقول  مزمنة،  اأمرا�س  لديهم 
يجعل  ل�سيء  بالله  املوؤمنون 
و  ال��ل��ه  بيد  الأع��م��ار  و  امل��وت 
وغ��ريه  ن�����س��ان  الإ ي�سيب  ل��ن 
متوت  ولن  له  الله  كتبه  ما  اإل 
و  رزقها  ت�ستكمل  حتى  نف�سا 
ملر�س  حامل  اأو  مري�س  من  كم 
خ��ط��ري ع��ا���س ���س��ن��وات وم��ات 
لأن  ة  فجاأ م��وت  اأ�سحاء  قبله 
عند  املحتوم  ق��دره��م  ه��و  ذل��ك 
الإج��راءات  اتخاذ  ويبقى  الله، 
من  منه  ولبد  �روري  الوقائية 
وعدم  باملطهرات  اليدين  غ�سل 
بالتقبيل  وخا�سة  امل�سافحة 
املكتظة  الأماكن  وجتب  باخلدين 
                                                                                                                . �س �سخا لأ با
الرحمن  عبد  بلوايف 

للتكفل مبطالب مرتب�صي ات�صالت اجلزائر �صهادة التحكم املهني 

املنظمة الوطنية لل�صباب وال�صغل وترقية 
املواطنة تدعو للتدخل

اإيداع �صقيقني احلب�س بتهمة قتل �صاب يف اأفلو بالأغواط 

حالة واحدة لفريو�س كورونا باأدرار التح�سي�س  لعمليات  موا�سلة 
جت�����س��ده��ا  ال��ت��ي  ال��ت��وع��ي��ة  و 
الوطني  الأمن  م�سالح  ميدانيا 
كون  م��ن  انطالقا  و  ب��غ��رداي��ة  
ال�����س��ح��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ت��دخ��ل 
العمومي  الأم��ن  مهام  �سمن 
ال�رطة  م�سالح  اأطلقت  لها، 
اليوم  هذا  غرداية  ولي��ة  باأمن 
للحد  وا�سعة  توعوية  حملة 
كورونا  ف��ريو���س  انت�سار  م��ن 
ت��ي  ت��اأ ال��ت��ي  امل�ستجد.احلملة 
�سطرتها  وطنية  حملة  و  تزامنا 
الوطني،  لالأمن  العامة  املديرية 
هي  "الوقاية  �سعار  حتت  كانت 
 ، كورونا"  ملواجهة  الأمثل  احلل 
و  الو�سائل  خمتلف  لها  جندت 
على  ال�رطية  امل�سالح  كافة 
مقر،  ال��ولي��ة  م���ن  اأ م�ستوى 
كذا  و  احل�ري،  الأمن  م�سالح 

الثمانية  الدوائر  اأم��ن  م�سالح 
متليلي،  امل��ن��ي��ع��ة،  م��ن  ل��ك��ل 
ال��ق��رارة،  ب��ون��ورة،  املن�سورة، 
بن  ���س��اي��ة  و  ب��ري��ان  زل��ف��ان��ة، 
جلان  ت�سكيل  مت  ي��ن  اأ �سحوة، 
ال�رطة  عنا�ر  من  م�سكلة 
اأطباء  و  باأخ�سائيني  مدعمة 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��وط��ن��ي،  م���ن  الأ
مديرية  من  باأطباء  ال�ستعانة 
حيث   ، غرداية  لولية  ال�سحة 
ميدانية  تدخالت  العملية  ت�سمل 
هذا  و  امل�رفني،  الأطباء  قبل  من 
امل�سافرين،  و  املواطنني  لفائدة 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال�����س��اح��ات و 
املحطات  العمومية،  م��اك��ن  الأ
كون  امل�سافرين،  لنقل  الرية 
حركية  ت�سهد  ال��ن��ق��اط  ه��ات��ه 
خاللها  من  للمواطنني،  كبرية 
ي��ت��م ت��ق��دمي الإر�����س����ادات و 

ال�رورية  الطبية  الن�سائح 
على  وج��ب  التي  الإج���راءات  و 
ملواجهة  بها  يتحلى  اأن  املواطن 
الفريو�س،  ه��ذا  انتقال  ع��دوى 
ذات  ج��ن��دت  اأخ���رى  ج��ه��ة  م��ن 
املتمركزين  عنا�رها  امل�سالح 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ن���ق���اط و 
توزيع  بغية  امل��راق��ب��ة  ح��واج��ز 
بهذا  خا�سة  توعوية  مطويات 
اإلكرتونية  )ن�سخة  الفريو�س 
لالأمن  العامة  املديرية  اأطلقتها 
الر�سمية  �سفحتها  عر  الوطني 
 27 ت��اري��خ  م��ن��ذ  للفاي�سبوك 
خ�س�ست  2020(.كما  فيفري 
ال��ع��الق��ات  و  الت�����س��ال  خلية 
ذاع���ي���ة  ال��ع��ام��ة احل�����س��ة الإ
اأ�سبوعيا   تبث  التي  "لأمنكم" 
من  امل��و���س��وع  اإىل  ل��ل��ت��ط��رق 
اأخ�سائيني  ا�ست�سافة  خ��الل 

ال��وط��ن��ي  م�����ن  الأ اأط���ب���اء  و 
ال�سحية  امل�����س��ال��ح  ك���ذا  و 
و  الإر���س��ادات  لتقدمي  للولية، 
الطبية  التوجيهات  و  الن�سائح 
هذا  تف�سي  من  للحد  الالزمة 
"الوقاية  منطلق  من  الفريو�س.و 
م���ث���ل مل��واج��ه��ة  ه���ي احل���ل الأ
الأمن  م�سالح  تدعوا  كورونا" 
اخل�سو�س  ه��ذا  يف  ال��وط��ن��ي 
اأخذ  �رورة  اإىل  املواطنني  كافة 
كافة  اتباع  و  احل��ذر،  و  احليطة 
للوقاية  الأخ�سائيني  توجيهات 
و  الفريو�س،  بهذا  الإ�سابة  من 
اأو�ساط  يف  تف�سيه  من  احلد  منه 
عليه  الق�ساء  حتى  جمتمعنا 

. ئيا نها
عامر.ع بن 

�صرطة غرداية تطلق حملة وا�صعة ملواجهة فريو�س كورونا امل�صتجد

مت��ك��ن��ت م�����س��ال��ح ال�����رط��ة 
غرداية  ولي��ة  باأمن  الق�سائية 
من  ال��ف��ارط  ���س��ب��وع  الأ ن��ه��اي��ة 
�سنة(   31 ( ب�سخ�س  الإط��اح��ة 
مي��ار���س ن�����س��اط��ات ال��ن�����س��ب و 
�سفة  انتحال  خالل  من  الحتيال 
ا�ستهداف  م��ع  ���رط��ة،  �سابط 
النفوذ  باإدعاء  اإغرائهم  و  �سحاياه 
مبالغ  مقابل  عليهم  للن�سب   ،
اإىل  تعود  الق�سية  مالية.حيثيات 
اأين   ،  2020 مار�س   12 تاريخ 
�سنة(   29 ( جامعية  طالبة  تقدمت 
بامل�سلحة  اجلنائية  الفرقة  اإىل 
الق�سائية  لل�رطة  ال��ولئ��ي��ة 
�سكوى  رفع  اأج��ل  من  بغرداية، 
جتهل  �سخ�س  قبل  من  ر�سمية 
تعر�سها  نتيجة  الكاملة،  هويته 
واح��ت��ي��ال  ن�����س��ب  ع��م��ل��ي��ة  اإىل 
ب�  يقدر  مايل  مبلغ  لها  ا�ستهدفت 
م�سيفة  جزائري،  دينار   47000

نه  اأ اأخطرها  فيه  امل�ستبه  اأن  اإىل 
حيث  ال�رطة   �سفوف  يف  اإطار 
م�ستغال  ال��ن��ف��وذ  ي��دع��ي  ك���ان 
املايل. املبلغ  هذا  مقابل  ال�سحية 

التي  التحقيقات  و  التحريات 
ب��ا���رت��ه��ا م�����س��ال��ح ال�����رط��ة 
ا�ستغالل  من  انطالقا  الق�سائية، 
مع  ال�����س��ح��ي��ة،  ت�����ري��ح��ات 
من  ما  كل  و  املعلومات  ا�ستيفاء 
اإىل  الو�سول  يف  ي�ساهم  اأن  نه  �ساأ
ال�سهود،  فيها  مبا  فيه  امل�ستبه 
الكاملة  الهوية  حتديد  من  مكنت 
ينحدر  نه  اأ تبني  الذي  و  للمعني، 
له  لي�ست  ت��ي��ب��ازة،  ولي���ة  م��ن 
معرتفا  اأمني،  جهاز  باأي  عالقة 
ميار�س  حيث  له،  املن�سوب  بالفعل 
امل�سبوهة  الن�ساطات  هاته  مثل 
�سلبهم  و  �سحاياه،  على  للن�سب 
انتحال  عر  متفاوتة  مالية  مبالغ 

�رطة. �سابط  �سفة 

و  الق�سائية  ال�سبطية  عنا�ر 
الإج��راءات  كافة  ا�ستيفاء  بعد 
فيه،  امل�ستبه  �سد  القانونية 
الق�سائية،  اجلهات  م��ام  اأ قدمته 
يق�سي  حكم  حقه  يف  �سدر  اأين 
ن��اف��ذة  ح��ب�����س��ا   )02 ( ب�سنتني 
عن  ي��داع،  الإ مع  مالية  وغرامة 
يف  ال��غ��ري  ا���س��م  ان��ت��ح��ال  جنحة 
حكم  قيد  اإىل  ت��وؤدي  قد  ظ��روف 
الق�سائية  ال�سوابق  �سحيفة  يف 
تذكر  الن�سبو  جنحة  و  للغري 
كافة  بغرداية  ال�رطة  م�سالح 
التحلي  ب�����رورة  امل��واط��ن��ني 
هاته  مثل  يف  خا�سة  باليقظة 
املالية  املعامالت  كذا  و  احلالت 
الأرق���ام  اإىل  م��ن��وه��ة  ع��م��وم��ا، 
اأي  عن  لتبليغ  امل�سخرة  اخل�راء 
اأن  نها  �ساأ من  م�سبوهة  ح��الت 
ممتلكاتهم.  �سالمة  و  اأمنهم  مت�س 
�سنيني رفيق 

اأمن غرداية يطيح ب�صخ�س ينتحل �صفة رجل اأمن
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اإطـالق حملة حت�صي�صية وقائية مكثفة ملكافحة 
فريو�س كورونا

ي�صني حممد 
---------------- 

فريو�س  من  التح�سي�س  حملة 
طياتها  يف  حت��م��ل  ك���ورون���ا 
وكيف  بالفريو�س،  التعريف 
و�سعال  )حمى  من  اأعرا�سه  تبداأ 
هم  من  وكذا  واإ�سهال(،  وتوعك 
لهذا  عر�سة  الأكرث  الأ�سخا�س 

وكبار  الأطفال  مثل  الفريو�س 
اأ�سحاب  والأ�سخا�س  ال�سن 
بالإ�سافة  املزمنة،  م��را���س  الأ
من  م��ن��ه  ال��وق��اي��ة  ط��رق  اإىل 
لل�سخ�س  التعر�س  عدم  خالل 
بالنظافة  والهتمام  امل�ساب 
البيئة  على  املحافظة  واأي�سا 
ال�سلوكيات  حت�سني  خالل  من 

ال�ستخدام  عدم  من  ال�سحيحة 
البال�ستيكية  لالأكيا�س  الكثري 
لقت  كما  بالورق،  وا�ستبدالها 
ا�ستح�سان  التح�سي�س  حملة 
فيها  ملا  كثريا  املواطنني  عيد 

املجتمع. على  تعود  فائدة  من 
اإط���ار  ويف  اأخ����ر،  ج��ان��ب  م��ن 
العمومية  ال�سلطات  جمهودات 

وايل  ل��ت��ع��ل��ي��م��ات  ت��ن��ف��ي��ذا  و 
رئي�س  اأم�س  يوم  ا�رف  الولية 
لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
خلية  تن�سيب  على  ال��رب��اح 
م�ستوى  على  �سحية  يقظة 
رئي�س  بح�سور  و  الرباح  بلدية 
فرقة  قائد  و  الرباح  دائرة  اأمن 
الوحدة  مدير  و  الوطني  الدرك 
بالرباح  املدنية  احلماية  الثانوية 
اجلوارية  املوؤ�س�سة  م�سوؤول  و 
الق�سم  ممثل  و  ال�ست�سفائية 
و  بالرباح  الفالحي  الفرعي 
ال�سحة  حفظ  مكتب  اأع���وان 
ه��ذه  م��ه��ام  م��ن  و  ب��ال��ب��ل��دي��ة 
اليقظة  نظام  تو�سيع  اخللية 
دارات  الإ ج��م��ي��ع  ل��ي�����س��م��ل 
ذلك  و  اخلا�سة  و  العمومية 
حت�سي�سية  بحمالت  بالقيام 
مع  الوباء  هذا  خطورة  ل�رح 
التنظيف  م�ستلزمات  توفري 
امل�ستلزمات  و  ال��ت��ط��ه��ري  و 
بعمليات  القيام  و  الوقائية 
متوا�سلة  تعقيم  و  تنظيف 
حركيه  تعرف  التي  لالأماكن 

. كبريه

كورونا،  فريو�س  من  لكل  حت�صي�صية  حملة  العمومية،  الهيئات  بع�س  مع  بالتن�صيق  الوادي  بولية  املحلية  اجلمعيات  عديد  اأطلقت 
ما  ب�صرعة كبرية وهو  العامل من فريو�س تف�صى خطره  ي�صهده  ملا  املبادرة  البيئية، حيث جاءت هذه  التوعية  بالإ�صافة حلملة حول 

التلوث. خماطر  التوعوية  احلملة  عرفت  حني  يف  كورونا،  الع�صر  بفريو�س  ي�صمى 

كورونا" بفريو�س  ت�صتهينوا  "ل  �صعار  حتت 

بالطالب  اجلمارك  م�سالح  اأوقفت 
مواطن  ال��وادي  بولية  العربي 
كمية  بتهريب  يهم  كان  تون�سي 
الطبية  الكمامات  م��ن  كبرية 
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التي  الطبية  القفزات  من  اآلف 
الأمرا�س  من  للوقاية  ت�ستعمل 

. ملتنقلة ا
ق. م

وقع  م��روع  م��رور  ح��ادث  خلف 
قتيل  الوادي  ولية  يف  باحلمراية 

واحدة. عائلة  من  جرحى  و4 
مركبة  انحراف  يف  متثل  احلادث 
الطريق  عر  الأول  اأم�س  م�ساء 
�سقه  يف   48 رق���م  ال��وط��ن��ي 
القتيل  احلمراية.  ببلدية  الرابط 
�سنة   11 العمر  من  تبلغ  طفلة 
عائلة  من  جرحى   04 اإىل  اإ�سافة 

واحدة.
احلماية  اأع���وان  تدخلت  فيما 

لنقل  احلمراية  ل��وح��دة  املدنية 
اجلرحى. واإ�سعاف  ال�سحية 

حتقيقا  ال��درك  عنا�ر  وفتحت 
وتفا�سيل  اأ�سباب  ملعرفة  معمقا 

املميت.  احلادث 
تعود  احلادث  اأ�سباب  ان  ويرجح 
ال��ري��اح  لعامل  ي��ة  ال��روؤ حجب 
لنوعية  اإ�سافة  الرمال،  وزحف 

الرديئة. الطريق 
ق. م

متكن  الأخ��ريي��ن  اليومني  خ��الل 
لالأمن  التابعني  ال�رطة  عنا�ر 
بالوادي  الرابع  الثاين  احل�ري 
من  م��ت��ف��رق��ة  ع��م��ل��ي��ات  يف  و 
برتويج  يقومان  ب�سابني  الإطاحة 
كحولية  م���واد  و  امل���خ���درات 

)خليط(. حمليا  م�سنعة 
بها  ق����ام  الأوىل  ال��ع��م��ل��ي��ة 
الرابع  احل�ري  الأم��ن  عنا�ر 
ملعلومات  ا�ستغاللهم  بع�د 
يف  �ساب  بوجود  تفيد  موؤكدة 
يقوم  العمر  من  الثاين  العقد 
العائلي  م�سكنه  با�ستغالل 
مواد  لرتويج  الذكر  �سالف  باحلي 
)خليط(  حمليا  م�سنعة  كحولية 
ال�رطة  ع�نا�ر  با�رت  اأين   ،
التي  والتحري  البحث  ع�مليات 

فيه،  امل�ستبه  توقيف  عن  اأ�سفرت 
الإج��راءات  كافة  ا�ستيفاء  بعد 
امل�سكن  تفتي�س  مت  القانونية 
عن  اأ�سفر  ال��ذي   و  امل�ستهدف 
قدرت  املادة  هذه  من  كمية  حجز 
ذات  بقوارير  ة  معباأ لرت   125 ب 

للرتويج، معدة  خمتلفة  �سعات 
بها  فقام  الثانية  العملية  م��ا  اأ
و  الثاين  احل�ري  الأمن  عنا�ر 
من  غ   132.04 حجز  من  مكنت 
توقيف  و  قر�س  املعالج  الكيف 
كافة  ا�ستيفاء  ب��ع��د  م��ت��ورط 
اإع��داد  مت  القانونية  الإج���راءات 
و  للمتورطني  جزائية  ملفات 
الق�سائية  اجلهات  امام  تقدميهم 

قليميا.  اإ املخت�سة 

اجلزائري  التحرير  يومية  وقفت 
مبختلف  وبال�سبط  ب��ال��وادي 
على  البيا�سة  ب��ل��دي��ة  اأح��ي��اء 
الفقراء  على  �سدقات  توزيع 
م��واد  يف  تتمثل  وامل��ح��ت��اج��ني 
تكون  التي  من  وغريها  غذائية 
يف  املجتمع  من  اله�سة  الطبقة 
حياتهم  خالل  لها  ما�سة  حاجة 
الأطباق  خمتلف  وكذا  اليومية 
الك�سك�س،  �سورة  يف  ال�سعبية 
يف�سله  ال��ت��ي  ال��وج��ب��ة  وه���ي 
ه���ل امل��ن��ط��ق��ة يف  ال��ك��ث��ري م��ن اأ
رغبة  املحتاجني  على  توزيعه 
خ�سو�سا  البالء  دفع  يف  منهم 
فيه  يعي�س  ال��ذي  ي���ام  الأ ه��ذه 
يح�سدون  ل  حالة  امل��واط��ن��ون 
من  ي��ت��داول  م��ا  ب�سبب  عليها 
والذي  كورنا  فريو�س  انت�سار 
ث����ر ح��ت��ى ع��ل��ى حت��رك��ات��ه��م  اأ
جهات  خمتلف  يف  وتنقالتهم 

ال��ولئ��ي��ة ل��ت��ف��ادي ال��وق��وع يف 
التي  اللتفاتة  وهي   ، العدوى 
املواطنني  من  الكثري  اأ�سعدت 
يدركون  نهم  لأ اأطباقهم  مبختلف 
امليدانية  اخلرجات  هذه  مثل  اأن 
يجنون  ال��ل��ه  ل��وج��ه  اخل��ال�����س��ة 
من  تخل�سهم  منها  ث��م��اره��ا 
الآجال  اأقرب  يف  الأمرا�س  هذه 
عر   ، ذاته  الإطار  ويف   ، املمكنة 
البلدية  م�ساجد  ئمة  اأ من  عدد 
ارتياحهم  على  التحرير  ليومية 
مل��ا ي��ق��وم ب��ه م��واط��ن��ي اأح��ي��اء 
لأجل  الطبقة  هذه  جتاه  البلدية 
قوة  جمع  على  اإخوانهم  م�ساعدة 
م�ساعيهم  تتم  اأن  متمنني  حياتهم 
وتعود  باخلري  ال�ساحلة  واأعمالهم 
بال�سحة  الإ�سالمية  الأمة  على 
دون  ال��ع��م��ر  وط���ول  وال��ه��ن��اء 

الأمرا�س خمتلف  من  معاناة 
زياد بو  اأ

اإحباط عملية تهريب لكمامات نحو 
تون�س بالطالب العربي

قتيل و4 جرحى من عائلة واحدة
 يف حادث مرور باحلمراية

من قبل الأمن احل�صري الثاين و الرابع 

حجز خمدرات ومواد غري �صاحلة 
لال�صتهالك الب�صري يف عمليات متفرقة

توزيع ال�صدقات من طرف املواطنني 
لدفع البالء بالبيا�صة 

ي��ام  الأ "التحرير"خالل  وقفت 
املظاهر  بع�س  على  الأخ���رية 
م��ن  ال��ك��ث��ري  يف  ال�����س��ل��ب��ي��ة 
الفرعية  و  اأ الرئي�سية  ال�سوارع 
الوادي،  ولية  بلديات  مبختلف 
قارورات  انت�سار  برزها  اأ وياأتي 
الباكر  ال�سباح  يف  اخلمر  وعلب 
خ�سو�سا  ن��واع��ه��ا،  اأ مبختلف 
دي��ة  امل��وؤ الفرعية  ال��ط��رق   يف 
مل  التي  ال�سكانية  للمجمعات 
واملمار�سات  العتداء  من  ت�سلم 
الذي  ال�سباب  لهوؤلء  اخلطرية 
الكحولية  امل�روبات  يتعاطون 
اأرج��ع  وق��د  ن��واع��ه��ا،  اأ مبختلف 
ل�"التحرير"  حتدثوا  ممن  البع�س 
ح��ول  خم��ت��ل��ف��ة   وق���ف���ات  يف 

والعلب  القارورات  هذه  تواجد 
النظافة  عمال  قيام  رغم  بكرثة 
امل��واد  ك��ل  وتنقية  للبلديات 
املدينة  ل�سمعة   ت�سئ  ال��ت��ي 
ال�سباح  يف  اخلدمة  ثناء  اأ ككل 
الكثرية  الحتفالت  اإىل  الباكر، 
املتمثلة  املدينة  ت�سهدها  التي 
والبنات   بناء  الأ زواج  تنظيم  يف 
من  ال��ك��ث��ري  ا���س��ت��غ��الل  ب��ع��د 
و  اأ الأ�سليني  �سواء  العائالت 
املناطق  خمتلف  م��ن  القادمني 
التي  الربيعية  العطلة  الأخرى، 
امل�ساركة  يف  ب��دوره��ا  ت�ساهم 
ق�������ارب  وح�������س���ور ك����ل الأ
يتم  التي  ال�سارة  للمنا�سبات 
املنا�سبة  جانب  اإىل  تنظيمها 

امل�������ذك�������ورة، 
ي����ح����دث ه����ذا 
رغ��م ال��ن��داءات 
امل�����ت�����ك�����ررة 
الإعالم  لو�سائل 
نواعها  اأ مبختلف 
يف  الأئمة  وك��ذا 
امل�ساجد  جميع 
ل���ب���ع���ث ه����ذه 
وتوعية  الر�سالة 
من  امل��خ��ال��ف��ني، 

على  والب��ت��ع��اد  ال��ك��ف  اأج���ل 
التي  اخلطرية  املمار�سات  هذه 
من  الكثري  ه��الك  يف  ت�سببت 
يجر  مم��ا  باملنطقة،  ال�����س��ب��اب 
ه��وؤلء والأول��ي��اء وغ��ريه��م من 

املجتمع  ف����راد  اأ م��ن  ال��ع��ق��الء 
عملهم  ب��ت��ك��ث��ي��ف  م��ط��ال��ب��ون 
على  وتقليل  ب��ع��اد  لإ امل��ي��دان 
ق����ل م��ن ح���ّدة وح��ج��م ه��ذه  الأ

�سوارعنا.  يف  ال�سلبية  املظاهر 
زياد بو  اأ

����س���ه���دت خم��ت��ل��ف اأح���ي���اء 
مزرية  حالة  الولية  عا�سمة 
ع�سوائي  رمي  من  عرفته  ملا 
الوقوف  اأ�سبح  التي  للقمامة 
ب�سبب  م�ستحياًل  بجانبها 
والرائحة  الف�سالت  ت��راك��م 
ال�سكان  جعل  ما  منها  املنبعثة 
التي  الو�سعية  من  يتذمرون 
عدم  نتيجة  الأحياء  ليها  اإ اآلت 
طرف  من  الف�سالت  هذه  رفع 

النظافة. عمال 
اإىل  املواطنني  بع�س  عمد  حيث 
من  احلاويات  حمتويات  حرق 
يف  املتواجدة  املنزلية  النفايات 

للتخل�س  كطريقة  ال�سوارع، 
م�سالح  واأن  �سيما  ل  منها، 
قادرة  غري  باتت  الوادي  بلدية 
جمعها  مب��ه��ام  ال��ق��ي��ام  ع��ل��ى 

منها. والتخل�س 
حالة  عمت  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
اأو���س��اط  يف  ال���س��ت��ي��اء  م��ن 
الرمي  ج��راء  النظافة  ع��م��ال 
كل  يف  للف�سالت  الع�سوائي 
ال�سكان،ليكون  قبل  من  مكان 
ذل���ك ك��اف��ي��ًا ل��ر���س��م ل��وح��ات 
تغرق  ال��ت��ي  ن��ي��ق��ة  الأ امل��دي��ن��ة 
نتيجة  والأو�ساخ  القمامة  يف 
النفايات،وقد  خملفات  تراكم 

انبعاث  يف  ال��و���س��ع  ت�سبب 
روائ��������ح ن���غ�������س���ت ع��ل��ى 
وق��د   ، عي�ستهم   امل��واط��ن��ني 
املرتبعة  النفايات  منظر  كان 
من  وا���س��ع��ة  م�ساحات  على 
مقززة،  والطرقات  الأر�سفة 
الف�سالت  تلك  غ���رار  على 
وهناك،  هنا  املتناثرة  والأو�ساخ 
املرتاكمة  النفايات  كانت  حيث 
الف�سالت  رم��ي  مكان  م��ام  اأ
املخ�س�سة  الأر�سفة  وف��وق 
الطرقات  جوانب  وعلى  للمارة 

مكان. كل  ويف 
ع��ّر  ن��ف�����س��ه،  ال�����س��ي��اق  ويف 

ال�����س��ك��ان ع���ن ا���س��ت��ي��ائ��ه��م 
ب�سكل  ال��ق��م��ام��ة  ل��ت��ك��د���س 
يجب  ال��ذي  الوقت  يف  رهيب 
البلدية  اأح��ي��اء  فيه  تكون  اأن 
العديد  ت�ساءل  نظيفة،فيما 
النظافة  عمال  دور  عن  منهم 
الهامة،  املنا�سبات  هذه  مثل  يف 
نظافة  على  ال�سهر  خالل  من 
حمملني  وال�����س��وارع  الأح��ي��اء 
املزرية  احلالة  م�سوؤولية  ياهم  اإ
واأزقة  �سوارع  ليها  اإ األت  التي 

الوادي. ولية  عا�سمة 
.ع منلي 

الأعرا�س تعيد قارورات اخلمر اإىل �صوارع الولية

اأحيـاء عـا�صمة الولية تغـرق يف اأكـوام النفايات
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جديدة  �صكنات  اإىل  ال�صفيح  تغادر  600عائلة 
بالدويرة بالعا�صمة 

علي  حممد 
-------------------- 

عبد  العا�سمة  وايل  اأك���د   
الرتحيل  عملية  اأن  زوخ  القادر 
الأخ���رية  ���س��ت��ك��ون   23 رق���م 
�سكان  لتم�س  بالعا�سمة 
 6 بها  تقطن  الق�سدير  اأحياء 
نه يف  اأ اإىل  اآلف عائلة،  م�سريا 
و�سع  ت�سوية  من  انتهاء  حال 
دمج  �سيتم  نه  فاإ العائالت  هذه 
العائالت  م��ن  اأخ���رى  �سيغ 
لئقة   بيوت  اإىل  حتتاج  التي 
مهددة  بنايات  ت�سكن  والتي 
وغريها  الأحوا�س  اأو  بالنهيار 
�ستتكفل  م�ساحله  اإن  قال  حيث 
يعي�سون  الذين  بالعا�سميني 
ال��ه�����س��ة،  ال�����س��ك��ن��ات  يف 
اإع���ادة  لعملية  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
اأم�س،  انطلقت  التي  الإ�سكان 
من  عائلة   640 ترحيل  مت  فقد 
املكي   �ستول  الق�سديري   احلي 
وعدد  ق�سنطينة   ج�ر  ببلدية 
باملقاطعة  الق�سدير  مواقع  من 
�سيتم  كما  لدرارية،  داري��ة  الإ
بعد  اليوم  عائلة   80 ترحيل 
الطور  امتحانات  من  النتهاء 
الب��ت��دائ��ي، وي��ت��م ال�����روع 
التي  ال��ع��ائ��الت  ت��رح��ي��ل  يف 

ت��ق��ط��ن ب��احل��ي ال��ق�����س��دي��ري 
ت��وزع  فيما  الكيفان،  ل��رج 
ب�سيغة  �سكنية  وح��دة  لفّي  اأ
حيث  اخلمي�س،  غدا  الت�ساهمي 
القادر  عبد  العا�سمة  وايل  اأكد 
يف  �ستبا�ر  م�ساحله  اأن  زوخ 
على  املفاتيح  توزيع  عملية 
ال�سكن  م��ن  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن 
�ساد�سة  عملية  يف  الت�ساهمي  
الأول  جزاأين  اىل  تق�سيمها  مت 
ببلدية  م�ستفيد   1200 �سمل 
ي�سمل  والثاين  الكيفان،  برج 
ي�سبح  وب��ه��ذا  ع��ائ��ل��ة   800
للعائالت  الإج��م��ايل  ال��ع��دد 
امل�����س��ت��ف��ي��دة م���ن ���س��ك��ن��ات 

األف و118   11 اإىل   الت�ساهمي 
 ،2014 �سنة  منذ  م�ستفيد 
الإجمايل  العدد  ي�سل  وبهذا 
�سقق  من  امل�ستفيدة  للعائالت 
 51 اإىل  اجلزائر  بولية  جديدة 
ب�سيغتّي  ا�ستفادة  عائلة  األف 
الج���ت���م���اع���ي-الي���ج���اري 
ما  الت�ساهمي،  والجتماعي 
255 األف مواطن بولية  يعادل 
لرنامج   وبالن�سبة  اجل��زائ��ر، 
العمومي  وال��رتق��وي  ع���دل  
 14500 ا���س��ت��ل��م��ت  ف��ق��د 
يف  �سكناتها  مفاتيح  عائلة 
ومن  بالعا�سمة  ال�سيغتني 
�سقة   3300 ت�سليم  املنتظر 

اأواخ���ر  ع���دل  يف  ب�����س��ي��غ��ة  
تكون  وبهذا  اجل��اري  ال�سهر 
من  انتهت  قد  اجل��زائ��ر  ولي��ة 

األف  17 توزيع 
عدل   ب�سيغة   �سقة  و800 
نهاية  العمومي  وال��رتق��وي 
فتكون  وكنتيجة  م��اي  �سهر 
عائلة  ل����ف  اأ  71 م��ن  ازي����د 
�سكناتها  م���ن  ا���س��ت��ف��ادت 
وال��رتق��وي  ع��دل   ب�سيغتّي  
خالل  اجلزائر  بولية  العمومي 
ماي  �سهر  منذ  املمتدة  الفرتة 
 2017 ماي  غاية  واإىل   2014
مواطن  ل��ف  اأ  355 يعادل  ما 

. �سمي عا

ومواقع  ق�صنطينة  ج�صر  ببلدية  املكي   �صتول  الق�صديري   احلي  من  بكل  ال�صفيح  بيوت  اأم�س،  عائلة   640 غادرت 
م�صكن   1282 اجلديد  ال�صكني  احلي  اإىل  ترحيلها  مت  حيث  لدرارية  الإداريــة  باملقاطعة  خمتلفة  ق�صديرية 
اليوم،  عائلة   80 ترحيل  و�صيتم  بالعا�صمة،  اخلا�صة  الإ�صكان  اإعادة  عملية  22من  الـ  العملية  اإطار  يف  بالدويرة 
الق�صديري  باحلي  تقطن  التي  العائالت  ترحيل  يف  ال�صروع  و�صيتم  البتدائي  الطور  امتحانات  من  النتهاء  وبعد 

الكيفان. لربج 

غدا ت�صاهمي  �صكن   2000 توزيع  �صيتم  فيما 

الأمن  عنا�ر  اأم�س   اأول  متكن   
احل�����ري اخل���ارج���ي ب��وق��ران��ة 
ب�سلغوم العيد واأمن دائرة القرارم 
�سخ�س  توقيف  من  مبيلة  قوقة 
واآخر يحوز  بالقب�س  اأمرين  حمل 
كمية من املخدرات )كيف معالج( 
اأمن  م�سالح  لدى  علم  ح�سبما 
الولية. و اأو�سح امل�سدر ذاته اأن  
تعود  الأوىل  الق�سية  تفا�سيل 
تقوم  ودوري��ات  مداهمات  اإىل 
اإىل  تهدف  الأم��ن  م�سالح  بها 
البحث عن الأ�سخا�س امل�سبوهني 
واملطلوبني من طرف العدالة حيث 
احل�ري  الأم���ن  عنا�ر  متكن 
العيد  ب�سلغوم  بوقرانة  اخلارجي 
من  يبلغ  �سخ�س  توقيف  م��ن 
اأم��ري��ن  حم��ل  �سنة   32 العمر 
حمكمة  عن  �سادرين  بالقب�س 
ق�سيتي  اأجل  من  العيد  �سلغوم 
عر�س وبيع املخدرات واملوؤثرات 
مقر  اإىل  حتويله  ليتم  العقلية، 

الإج��راءات  ملبا�رة  الدائرة  اأمن 
ملفني  اإجن���از  بعد  ال��ق��ان��ون��ي��ة. 
تقدمي  مت  ال�ساأن  هذا  يف  ق�سائيني 
املخت�سة  النيابة  اأمام  فيه  امل�ستبه 
التي  العيد  �سلغوم  حمكمة  لدى 
اأمرت بو�سعه رهن احلب�س.    يف 
اأمن  عنا�ر  متكن  ذاته   ال�سياق 
بعد  مبيلة  قوقة  ال��ق��رارم  دائ��رة 
توقيف  من  معلومات  ا�ستغالل 
 40 العمر  م��ن  يبلغ  �سخ�س 
املخدرات  من  كمية  وحجز  �سنة 
قدره  مايل  ومبلغ  معالج(  )كيف 
البيع،  6400.00 دج من عائدات 
الدائرة  اأمن  مقر  ايل  حتويله  ليتم 
ا�ستكمال  بعد  التحقيق.  ملبا�رة 
تقدمي  مت  القانونية  الإج���راءات 
املخت�سة  النيابة  اأمام  فيه  امل�ستبه 
اأمرت  التي  ميلة  حمكمة  لدى 
ي�سيف  احلب�س  ره��ن  بو�سعه 

امل�سدر . 
                     بوجمعة مهناوي 

القب�س على مروجي املخدرات 
ب�صلغوم العيد والقرارم قوقة مبيلة 

5 اأ�صخا�س تتكون من 

التدخل  و  البحث  فرقة  متكنت 
الولئية  للم�سلحة  التابعة 
ب��اأم��ن  الق�سائية  ل��ل�����رط��ة 
اليومني  خ��الل  بجاية  ولي��ة 
على  القب�س  م��ن  الأخ��ريي��ن 
يحرتفون  اأ�سخا�س  خم�سة 
والأقرا�س  املخدرات  ترويج 
امل��ه��ل��و���س��ة مب��دي��ن��ة ب��ج��اي��ة، 
و   26 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح 
فيهم  م�ستبه  اأربعة  �سنة،   33
�سطيف،  ولية  من  ينحدرون 
والآخ����ر م��ن ولي���ة ب��ج��اي��ة،  
من  مكنت  توقيفهم  عملية 
من  مهلو�س  قر�س   462 حجز 
بالإ�سافة   ، ن���واع  الأ خمتلف 
ب�  ي��ق��در  م���ايل  م��ب��ل��غ  اإىل 
عائدات  من  يعد  دج   412500
العملية  امل��خ��درات،  ت��روي��ج 
معلومات  ورود  بعد  ج��اءت 

مفادها  ال�رطة  م�سالح  اإىل 
م�سبوهني  اأ���س��خ��ا���س  ق��ي��ام 
والأقرا�س  املخدرات  برتويج 
ولأجل  بجاية،  مبدينة  املهلو�سة 
و�سع  مت  فيهم  امل�ستبه  توقيف 
ث��ره��ا  خ��ط��ة حم��ك��م��ة ع��ل��ى اإ
امل�ستبه  حت��رك��ات  تر�سد  مت 
على  ك��ان��وا  وال��ذي��ن  ف��ي��ه��م، 
ماروتي،  نوع  من  مركبة  منت 
منذ  املركبة  تتبع  عملية  ومتت 
اخت�سا�س  ق��ط��اع  دخ��ول��ه��ا 
اإختيار  غاية  اإىل  بجاية  ولية 
وتوقيفها  املنا�سب  ال��وق��ت 
تي�سي  مدينة  م�ستوى  على 
اأ�سخا�س،  ثالثة  متنها  وعلى 
على  بحوزتهم  �سبط  وق��د 
نوع  من  مهلو�س  قر�س   182
ومبالغ  واإكتازي،  بريغابالني، 
مع  التحقيق  عملية  مالية، 

م��ك��ن��ت من  ف��ي��ه��م  امل�����س��ت��ب��ه 
والذين  ممونيهم  هوية  حتديد 
�سطيف،  ولية  من  ينحدرون 
الخت�سا�س  مت��دي��د  مت  حيث 
الرئي�سي  امل��م��ون  وت��وق��ي��ف 
و�ريكه،  املقنني"   " واملكنى 
على  بحوزتهما  �سبط  حيث 
من  ق��ر���س   280 م��ن  اأك���رث 
اإك��ت��ازي  ال�سلبة  امل��خ��درات 
نوع  من  مهلو�سة  واأق��را���س 
اإك�سرتامادول،  و  ك��زام��ادول 
مهلو�س  دواء  ق��ارورة  وك��ذا 
اإ�سافة  دي��ازي��ب��ام،  ن��وع  م��ن 
من  معترة  مالية  مبالغ  اإىل 
والتون�سية،  الوطنية  العملة 
الق�سية  �ساأن  يف  التحريات 
فيهم  امل�����س��ت��ب��ه  ب����اأن  ب��ي��ن��ت 
الأق��را���س  باقتناء  ي��ق��وم��ون 
تون�س  دول���ة  م��ن  املهلو�سة 

مب�����س��اع��دة رع��ي��ة ت��ون�����س��ي 
داخل  اإىل  باإدخالها  ويقومون 
داخل  باإخفائها  الوطني  الرتاب 
نقاط  عند  الداخلية  مالب�سهم 
جزائي  ملف  اأجنز  وقد  املراقبة. 
ق�سية  لأجل  فيهم  امل�ستبه  �سد 
ا�سترياد  اأ�رار،  جمعية  تكوين 
العقلية(،  )املوؤثرات  املخدرات 
قبل  من  م�روعة  غري  بطريقة 
النقل  منظمة،  اإجرامية  جماعة 
ع��ن ط��ري��ق ال��ع��ب��ور، احل��ي��ازة 
البيع،  اإع��ادة  ق�سد  وال�����راء 
�سيدلنية  ملواد  والبيع  ال�راء 
حيازة  م�روعة،  غري  بطريقة 
م��رر  دون  اأ���س��ل��ح��ة  وح��م��ل 
اأم���ام  ت��ق��دمي��ه��م  ومت  ���رع��ي، 
املخت�سة  الق�سائية  اجلهات 
اإيداع.  اأمر  حقهم  اأين �سدر يف 
                             كرمي . ت

تفكيك جماعة اأ�صرار حترتف ترويج املخدرات ببجاية

مب�ستودع  �سب  ح��ري��ق  خلف 
الواقعة  عزازقة  مبدينة  للرخام 
تيزي  �رق  كم   30 بعد  على 
وزو،ح���ال���ة ال��ذع��ر واخل���وف 
ل�سيما  ال�سكان  اأو�ساط  يف 
بالقرب  القاطنني  نفو�س  يف 

م��ن م��وق��ع امل�����س��ت��ودع وك��ذا 
التجارية  املحالت  اأ�سحاب 
امتداد  م��ن  تخوفا  امل��ج��اورة 
ممتلكاتهم.  اإىل  النريان  ل�سنة  اأ
ع��زازق��ة  مدينة  و���س��ط  ف���اإن 
من  غمامة  حتت  دقائق  لعدة 

اأجواء  غطت  الأ�سود  الدخان  
تتحكم  اأن  قبل  ه��ذا  املدينة 
احلريق  يف  احلماية  م�سالح 
احلريق  خلف  وقد  تداخلها.  بعد 
دون  معترة  م��ادي��ة  خ�سائر 
ب�رية  خ�سائر  ي��ة  اأ ت�سجيل 

. تذكر
حتدد  مل  الذي  الوقت  يف  هذا   
احلريق  ان���دلع  ���س��ب��اب  اأ بعد 
ب�رارة  يتعلق  م��ر  الأ كان  اإن 

اأخرى.  لعوامل  اأو  كهربائية 
                                 ق/�س

حريق مب�صتودع للفخار يخلف حالة من الذعر بعزازقة بتيزي وزو 

م��ل��ف��ات  م��ت��اب��ع��ة  اإط�����ار  يف   
ال��ع��دال��ة من  امل��ط��ل��وب��ني ل���دى 
الق�سائية  ال�رطة  ف��رق  ط��رف 
الأوام��ر  تنفيذ  على  تعمل  التي 
خمتلف  عن  ال�سادرة  الق�سائية 
عنا�ر  متكنت  ال��وط��ن  حماكم 
لالأمن  الق�سائية  ال�رطة  فرقة 
ولية  لأم��ن  ال�ساد�س  احل�ري 
من  الأ�سبوع  ه��ذا  خ��الل  بجاية 
مبحوث  خطري  �سخ�س  توقيف 

عنه حمل  عدة اأوامر ق�سائية )اأمر 
واإح�سار،  �سبط  اأمر  بالقب�س، 
الإك���راه  بطريق  باحلب�س  اأم���ر 
حمكمة  ع��ن  ���س��ادرة  ال��ب��دين( 
لتورطه  بجاية  ق�ساء  وجمل�س 
بالن�سب،  تتعلق  ق�سايا  عدة  يف 
 51 ع،  م  باملدعو/  الأمر  ويتعلق 
تقدمي  مت  وقد  ببجاية،  املقيم  �سنة، 
الق�سائية  اجلهة  اأم��ام  امل��وق��وف 
املخت�سة .                  كرمي . ت 

توقيف �صخ�س خطري مبحوث عنه 
حمل عدة اأوامر ق�صائية ببجاية 

بدائرة  �سيار  قرية  مدخل  �سهد 
حادث  املنتدية  الولية  �س�سار 
ب��ح��ي��اة  اودى  خ��ط��ري  م����رور 
من  ي��ك��ون  اأن  ي��رج��ح  �سخ�س 
او  ر�سا�س  اأولد  البلديتني  اإحدى 
خن�سلة  بولية  تازوقاغت  بلدية 
اثر  ب��ج��روح  اآخ��ري��ن  اإ�سابة  و 
�سيارتني  بني  عنيف  ا�سطدام 
كانتا ت�سريان يف الجتاه املعاك�س 
اىل  ال�سحايا  نقل  مت  وق��د  ه��ذا 

امل�ست�سفى يف حني مت فتح حتقيق 
يعد  الذي  احلادث  مالب�سات  يف 
الذي  احلادث  بعد  الثاين  احلادث 
الأيام  خالل  املحمل  ببلدية  وقع 
خلف  ال��ذي  و  الفارطة  الثالثة 
بعد  املكان  بعني  �سخ�سني  هالك 
اىل  ال�سائق  �سيارة  تعر�ست  اأن 
نحو  بارتطامها  اأدى  حاد  انحراف 
الر�سيف.                                                                        
لزهاري   ونا�س 

قتيل واأكرث من جريح يف حادث 
مرور بقرية �صيار بخن�صلة

رئي�س  �سباح  احمد  �سي  اأك��د، 
مبديرية  الفالحي  الإن��ت��اج  ف��رع 
وزو،  بتيزي  الفالحية  امل�سالح 
الوطني  اليوم  اإحياء  هام�س  على 
م�سالح  م�ساعي  اأن  لل�سجرة،  
غر�س  اإع��ادة  عملية  يف  املديرية 
وزو  بتيزي  الزيتون  اأ�سجار 
امل�سجلة  اخل�سائر  عن  كتعوي�س 
ال���رثوة ب��ع��د احل��رائ��ق  يف ه��ذه 
تزال  ل  اجلوية،  الأح��وال  و�سوء 
املعتمد  املخطط  وفق  م�ستمرة 
حت�سلت  اأين  خالل2012  عليه 
ب�  ق��درت  ح�سة  على  ال��ولي��ة 
بقيمة  زيتون  �سجرة  األف   500
ب�1205  ق��درت  اإجمالية  مالية 
خالل  اأن  م�سيفا  دج.  مليون 

2014 مت غر�س 280 األف �سجرة 
األف   220 غر�س  عملية  حني  يف 
خالل  م�ستمرة  ت��زال  ل  �سجرة 
العملية  وه��ي  اجل��اري��ة  ال�سنة 
املرتقب  العام  �ستتوا�سل  التي 
منها  امل�ستفاد  احل�سة  لتتعدى 
مايل  مبلغ  توفري  مت  اأن  ل�سيما 
توجيهها  ليتم  امليزانية  من  معتر 
اإىل غر�س اقتناء كمية اأخرى من 
على  وتوزيعها  الزيتون  اأ�سجار 
املواطنني دون قيود كانت معتمد 
�رورة  مثل  ال�سابق  يف  عليها 
بطاقة  اأو  امللكية  عقد  تاأكيد 
غر�س  يف  الراغبني  على  الفالح 

الأ�سجار. هذه 
                                     ق/�س

حملة غر�س 220 األف �صجرة 
زيتون بتيزي وزو
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بال�صلف الّدعم  اأجهزة  اآليات  ال�ّصكان يف  اإدماج 

علي  حممد 
-------------------- 

�سار  اله�ّسة  بالفئات  الّتكفل 
يعمل  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  م��ن 
منا�سبة  كل  يف  القطاع  عليها 
مبختلف  م��ي��دان��ي��ة  خ��رج��ة  اأو 
من  بع�س  ح�ر  التي  البلديات 
املكّرمني  قائمة  �سمن  ممثليها 
ا�ستفادوا  مّم��ن  الفئة  ه��ذه  من 
امل�ساعدات  و  الإع��ان��ات  م��ن 
عمليات  �سمن  القطاع  منحها 
ال�سلطات  توليها  التي  الإدماج 
ق�سوى  اأه��م��ي��ة  ال��ع��م��وم��ي��ة 

هوؤلء. ظروف  لتح�سني 
عبد  القطاع  مدير  بح�سب  و 
م�ساحله  ف��اإّن  دهيمي،  القادر 
لتنفيذ  ن�ساطها  يف  ت��ّت��ج��ه 
اخلا�سة  احلكومية  الإج��راءات 
الوقوف  و  الت�سامن،  مب�سائل 
مناطق  و  اله�سة  الفئات  مع 
ح�سب  ذلك  تعّزز  قد  و  الظل. 
خ��الل  م���ن  امل�������س���وؤول  ذات 
با�رنها  التي  امليدانية  اخلرجات 
واد  ب��ل��دي��ات  ن��ح��و  خ��الي��ا   4
ال�سلف  و  �سنجا�س  و  الف�سة 
هذه  متّكنت  حيث  حواء،  بني  و 
بني  مناطق  عاينت  التي  اخلاليا 

التي  املناطق  حتديد  من  ح��واء 
اجلماعية  احلالت  فيها  تتواجد 
هذه  تقطن  ال��ت��ي  ال��ف��ردي��ة  و 
الريفية،  املدا�ر  و  التجمعات 
الظل  مبناطق  و�سفت  ال��ت��ي 
ما�سة  بحاجة  م��ازال��ت  ال��ت��ي 
ظروفها  حت�سني  و  تكفل  اإىل 
ال�سحي  امليدان  يف  املعي�سية 
اإجن��از  و  بنائها،  لأ التعليم  و 
املاء  تو�سيل  و  ال�رف  قنوات 
ا�ستقرارهم  ل�سمان  ال�روب 
حتر�س  ع��م��ل��ي��ات  خ���الل  م��ن 
على  ال��ولئ��ي��ة  ��ل��ط��ات  ال�����سّ
الإج���راءات  ح�سب  تنفيذها، 

عليها  ي�رف  التي  العملية 
�سخ�سيا. الوايل 

م�ّست  التي  امليدانية  العملية 
حول  مت��ح��ورت  امل��دا���ر  ه��ذه 
لالنخراط  نحو  ه��وؤلء  توجيه 
التي  الدعم  اأجهزة  �سناديق  يف 
بهدف  امل�سّغر  القر�س  يوّفرها 
موؤ�س�سات  م�ساريع  اإن�ساء 
ب��وؤر  على  للق�ساء  م�سغرة 
تنه�س  التي  البطالة  و  الفقر 
ب�ساأنهم  ثبتت  ال��ذي��ن  ه��وؤلء 
مواهب  و  قدرات  ميتلكون  ّنهم  اأ
لتغيري  نف�سي  ا���س��ت��ع��داد  و 
هذا  و  املعي�سية،  اأو�ساعهم 

من  احليوانات  تربية  خالل  من 
تربية  و  املعز  و  الأغنام  روؤو�س 
احللويات  �سناعة  وحتى  النحل 
باآلت  دّعموا  ما  اإذا  الألب�سة،  و 
التي  الو�سائل  وهي  للخياطة 
الن�ساط  مديرية  قّدمتها  طاملا 
اأ���س��ك��ال  �سمن  الج��ت��م��اع��ي 
املاكثات  للن�ساء  التي  الدعم 
القطاع،  مدير  يقول  البيت،  يف 
عمليات  ع��ن  ك�����س��ف  ال���ذي 
عر  جت�سيدها  يف  �رع  مماثلة 
يتم  ال��ذي  امل�سطر  ال��رن��ام��ج 
الوزارة  تعليمات  وفق  تنفيذه، 

القطاع. عن  الو�سية 

مل تكتف مديرية قطاع الّن�صاط الجتماعي و الت�صامن بال�صلف بتوزيع الإعانات و امل�صاعدات املادية، بل اجّتهت نحو تو�صيع 
ن�صاطاتها الت�صامنية للفئات املحرومة مبناطق الظل من خالل خرجاتها امليدانية و الّطالع على ظروفها املعي�صية.

الظل مناطق  تر�صد  خاليا 

ال�سحي  القطاع  م��دي��ر  ّك���د  اأ
ّنه  اأ قويدر،  ا�سي  �سعيدة  لولية 
التي  الوزارية  للتعليمات  طبقا 
التي  و  دوري��ة،  ب�سفة  ت�سلنا 
حول  املراقبة  و  بالوقاية  تتعلق 
»كورونا«،  فريو�س  داء  انت�سار 
بتنظيم  بداية  م�ساحلنا  عر  قمنا 
الأط��راف  مع  حت�سي�سية  ي��ام  اأ
و  الوقاية  عملية  يف  املتداخلة 
و  املدنية،  )احلماية  التح�سي�س 
الوطني  والدرك  الأمن  م�سالح 
مب��ا ف��ي��ه��ا ت��وع��ي��ة اجل��م��ع��ي��ات 
املجتمع  و  امليدان  يف  النا�سطة 
الوباء  هذا  حول  كافة(  امل��دين 
لقاء،  خ��الل  واأ���س��اف  اخلطري. 
م�ست�سفى  تخ�سي�س  مّت  ّن��ه  اأ
اح���م���د م���دغ���ري ب��ع��ا���س��م��ة 
مرجعي،  كم�ست�سفى  الولية، 
م�سلحة  على  يحتوي  باعتباره 
عملية  ي�سّهل  املعدية  الأمرا�س 
هذا  حول  ط��ارئ  لأي  املرافقة 
كما  حا  مو�سّ اخلبيث،  ال���داء 
الوزارية،  التعليمة  به  ج��اءت 
بكل  جمهزة  غرف  تخ�سي�س 
حالة  لأي  ال�رورية  الو�سائل 

تاأطري طاقم  الداء حتت  هذا  حول 
مّت  كما  الخت�سا�س،  يف  طبي 
الوقائية  اإج���راءات  كل  اتخاذ 
م�ستخدمي  �سالمة  على  حفاظا 
الطاقم  بتكوين  وهذا  القطاع، 
للعملية  املخ�س�س  ال��ط��ب��ي 
ق�سد  املناوبة  طاقم  فيهم  مبا 
و  ال��داء  هذا  خطورة  تعريفهم 
اأن  مرزا  له،  الت�سدي  كيفية 
عر  املتواجدة  م�ست�سفيات  كل 
تاأهب،  حالة  يف  الولية  ت��راب 
مل  ��اع��ة  ال�����سّ حل��د  ّن���ه  اأ كا�سفا 
الفريو�س  لهذا  حالة  اأي  ت�سّجل 
ولي��ة  م�ستوى  على  اخل��ط��ري 

 . ة �سعيد
ال�سحي  القطاع  مدير  واغتنم 
عر  ليوّجه  الفر�سة  للولية 
توعية  ر�سالة  »ال�سعب«  جريدة 
الواجبات  م��ذك��را  امل��واط��ن��ني، 
هذه  مثل  لتفادي  بها  القيام 
خا�سة  امل��ع��دي��ة،  الأم���را����س 
فريو�س  كوباء  اخلطرية  منها 
ي�سّكل  بات  الذي  »كورونا«، 

املعمورة. �سكان  هاج�س 
                                   ق/غ

جّندنا كل الو�صائل املادية 
و الب�صرية للت�صدي للوباء

حي لولية �صعيدة مدير القطاع ال�صّ

العمومية  الأماكن  جميع  تعقيم 
وال�����س��اح��ات ع��ر ال��ب��ل��دي��ات 
كل  بغلق  ياأمر  وليماين  الولية 
تعرف  التي  واملوؤ�س�سات  املرافق 

. اجلماهري  تواجد 
يف   ، ال�روع  اأم�س  �سبيحة  مت 
وتطهري  تعقيم  برنامج  مبا�رة 
 ، العمومية  امل��راف��ق  خمتلف 
باقي  العملية يف  متتد  اأن  ويرتقب 
خمتلف  تكليف  مت  حيث  الأي��ام، 
عدة  اأع��وان  و  البلدية  امل�سالح 
الو�سائل  مبختلف  ق��ط��اع��ات 
تطهري  ل��غ��ر���س  الآل���ي���ات  و 
وال�ساحات  ال�سوارع  وتنظيف 

على  تقرر  ما  العمومية،ووفق 
التي  الأزم����ة  خلية  م�ستوى 
�سيدي  ولية  وايل  عليها  ي�رف 
م�سطفى  ليماين  ال�سيد  بلعبا�س 
ت�سمل  التعقيم  عملية  ف��اإن   ،
والتجهيزات  امل��راف��ق  خمتلف 
الكائنة  وال�ساحات  العمومية 
داخ����ل الأن�����س��ج��ة احل�����ري��ة 
ف�سال   ، الولية  لرتاب  التابعة 
املوؤ�س�سات  مقرات  تعقيم  عن 
وال�ساحات  العمومية  والإدارات 
جانب  اإىل  العامة  الف�ساءات  و 
لقطاعات  التابعة  املوؤ�س�سات 
و  املهني  التكوين   ، ال��رتب��ي��ة 

با�رت  ،وق��د  ال��ع��ايل  التعليم 
بلدية  ال��ذك��ر  �سالفة  العملية 
تتبعها  اأن  قبل  بلعبا�س  �سيدي 
وهذا    ، الولية  بلديات  جميع 
تداعيات  تاأثري  من  احل��د  بغية 
امل�ستجد،  "كورونا"  ف��ريو���س 
التدابري  مع  التجاوب  اإط��ار  يف 
وزارة  عليها  حتث  التي  الوقائية 
ال�سحة  على  حفاظًا  ال�سحة، 
اأي�سا  و  للمواطنني  ال��ع��ام��ة 
الوزير  ال�سيد  لتعليمات  تطبيقا 
ان  اإىل  للحكومة،ي�سار  الأول 
 17 لها  �سخرت  التعقيم  عملية 
با�ستعمال  �سفط  و  ر�س  �ساحنة 

.كما  التعقيم  و  التطهري  م��واد 
�سمن  عمل  برنامج  ت�سطري  مت 
ترقب  م���وازاة  زمنية  رزن��ام��ة 
طلبات  لتلقي  هاتفي  خط  فتح 
ظرف  اأي  بخ�سو�س  املواطنني 
ال�سحة  يهدد  قد  طارئ  �سحي 
العموميني ،يف �سياق  ال�سالمة  و 
وايل  ال�سيد  اأ���س��در  مت�سل 
ليماين  بلعبا�س  �سيدي  ولي��ة 
ولئ��ي  ق��رار  ال��ي��وم  م�سطفى 
و  املوؤ�س�سات  كل  بغلق  يق�سي 
و  اجلماهري  الطابع  ذت  املرافق 

 . املواطنني  ت�ستقطب  التي  تلك 
م.رم�ساين

الحتياجات تعزيزات وقائية م�صددة تخوفا من كورونا ببلعبا�س  ذوي  فئة  تعي�س 
تلم�سان  ب��ولي��ة  اخل��ا���س��ة 
ول  تعد  ل  م�ساكل  احلدودية 
احلياة  مناحي  �ستى  يف  حت�سى 
يوجهون  جعلهم  ال��ذي  الأم��ر 
ج��ري��دة  �سفحات  ع��ر  ن���داء 
الهيئات  ملختلف  ال��ت��ح��ري��ر 
فر�س  منحهم  على  للعمل 
�سيغ  خمتلف  من  ال�ستفادة  
�سغل  منا�سب  كذا  و  ال�سكن 
يحدد  الذي  القانون  ن�س  وفق 
الفئة  ل��ه��ذه  ال�سغل  ن�سبة 
هذه  طالبت  كما  الجتماعية 
الإدارية  الأماكن  بتهيئة  الفئة 
امل��وؤ���س�����س��ات  و  امل��ح��الت  و 
و  ال�����س��ح��ي��ة  و  التعليمية 
مع  بهم  خا�سة  مبمرات  البنوك 
الوطني  الديوان  ملحقة  تعزيز 

و  ال�سطناعية  ل��الأع�����س��اء 
دعت  و  بتلم�سان  لواحقها 
ال�سمان  �سندوق  الفئة  هذه 
ل��غ��اء ���رط  الج��ت��م��اع��ي ب��اإ
نارية  دراج��ة  على  احل�سول 
رفع  و  املتمدر�سني  و  للعاملني 
الأدنى  احلد  اإىل  املعاق  منحة 
هناك  لأن  ال��ق��اع��دي  ل��الأج��ر 
يتقا�سى  لزال  منها  هام  عدد 
10000دج  عو�س  3000دج 
على   يحوزون  ل  لكونهم  نظرا 
املحددة100باملائة   الن�سبة  
يعول  منهم  عدد  اأن  العلم  مع 
املعي�سة  غ��الء  اأم��ام  و  عائلة 
املجتمع  من  الفئة  هذه  تبقى 
جزائر  يف  اأف�سل  لغد  تتطلع 

. جديدة 
                        ع بوتليتا�س

ذوو الحتياجات اخلا�صة يطالبون 
باإن�صافهم بتلم�صان 

ج��رائ��م  حم���ارب���ة  اإط�����ار  يف 
خا�سة  ال�سيارات  التهريب 
ب��ع��د ت����داول داخ����ل ال���رتاب 
املركبات  م��ن  لعدد  الوطني 
طرف  من  اخل��ارج  من  املهربة 
الغربية  ال�سحراء  دولة  رعايا 
البحت  فرقة  عنا�ر  ،متكنت 
التابعة   )B R I  ( التدخل  و 
لل�رطة  الولئية  للم�سلحة 
عني  ولي��ة  ب��ام��ن  الق�سائية 
�سبكة  تفكيك  م��ن  متو�سنت 
تهريب  يف  خمت�سة  دول��ي��ة 
ا�ستعمال  و  املركبات،التزوير 
الإداري���ة  الوثائق  يف  امل��زور 
الآلية  املعاجلة  باأنظمة  امل�سا�س 
ا�ستغالل  �سوء  و  للمعطيات 

. الوظيفة 
مع  بالتن�سيق  مت��ت  العملية 
البحرية  احلدود  �رطة  م�سالح 
اجل��م��ارك  م�����س��ال��ح  ك���دا  و 

من  �سمحت  حيث  اجل��زائ��ري��ة 
 120 ف��اق��ت  ق��ائ��م��ة  ���س��ب��ط 
اإدخالها  مت  م�سبوهة  مركبة 
اط��ار  يف  ال��وط��ن��ي  ال����رتاب 
 )TPD ( املوؤجل  العبور  امتياز 
الرعايا  م��ن  ع��دد  ط��رف  م��ن 
تغادر  مل  لكنها  ال�سحراويني 
و�سعها  مت  و  الوطني  ال��رتاب 
وثائق  با�ستعمال  ال�سري  يف 
ب��ت��واط��وؤ من  اإداري����ة م���زورة 
حركة  مكاتب  موظفي  بع�س 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ارات 
ن�ر  ب��ع�����س  ح��ي��ث  ال��وط��ن��ي 
املركبات  ه��ده  ع��ن  الب��ح��ات 
عنا�ر  متكنت  ال�سبهة  حمل 
ال��ت��ح��ري و  و  ال��ب��ح��ت  ف��رق��ة 
حجز  م��ن   )BRI ال��ت��دخ��ل) 
من  مركبة   21 اولية  كنتيجة 
جارى  بينما  ال�سناف  خمتلف 
امل�سالح  ب��اق��ي  م��ع  ال��ب��ح��ت 

المنية.
كانت  امل��ح��ج��وزة  امل��رك��ب��ات 
الوطني  الرتاب  داخل  متداولة 
با�ستعمال  قانونية  غري  بطريقة 
منها  و  مزورة  قاعدية  ملفات 
للمو�سفات  مطابقة  ال��غ��ري 
مديرية  خ��راء  ح�سب  التقنية 
الدين  امل��ن��اج��م  و  ال�سناعة 
الت�سل�سلي  رقمها  تزوير  اكدوا 

هي  و  هيكلها،  على  امل�سكوك 
عدد  فيها  تورط  التي  الق�سية 
بينهم  من  فيهم  امل�ستبه  من 
مقيمني  ���س��ح��اوي��ني  رع��اي��ا 
اأجن��ز  حيث   ، ا�سبانيا  ب��دول��ة 
و�سع   ، ق�سائي  اإجراء  �سدهم 
عني  حمكمة  نيابة  ت�رف  حتت 
فيها. الف�سل  و  للنظر  متو�سنت 
                              زنازل.ن

تفكيك �صبكة دولية خمت�صة يف تهريب ال�صيارات بتمو�صنت 

ولي��ة  اأم��ن  م�سالح  متكنت 
توقيف  م��ن  تي�سم�سيلت 
من  الع�رينيات  يف  �سخ�سني 
تورطهما  خلفية  على  العمر 
منف�سلتني  ق�����س��ي��ت��ني  يف 
بيع  و  ب��ح��ي��ازة  ت��ت��ع��ل��ق��ان  
ثرات  موؤ و  كحولية  م�روبات 
بيان  ح�سب  .العملية  عقلية 
قيام  بعد  جاءت  الولية  اأمن 
الولئية  امل�سلحة  عنا�ر 
بعملية  الق�سائية   لل�رطة 
حيث   ، امل�ستبه  منزل  تفتي�س 
حجز  ع��ن  العملية  ���س��ف��رت  اأ
وحدة   399  : ب��  قدرت   كمية 
الكحولية  امل�����روب��ات  م��ن 

امل�ستبه  مب�سكن  ة  خمباأ كانت 
. فيه 

ف���ي���م���ا ق����ام����ت ع��ن��ا���ر 
ال�����رط��ة ب��الأم��ن احل�����ري 
يف  �سخ�س  بتوقيف  الأول 
ال��ع�����ري��ن��ي��ات م���ن ال��ع��م��ر 
ح��ي��ازة  ق�سية  يف  ل��ت��ورط��ه 
العقلية  ث��رات  امل��وؤ من  كمية 
وحجز  البيع  و  الرتويج  ق�سد 
خمتلف  م���ن  ق��ر���س��ا   25  :
حجز  اإىل  اإ�سافة   ، ن���واع  الأ
 82300  : ب��  قدر  مايل  مبلغ 
هذه  ترويج  عائدات  من  دج 

ملمنوعات. ا
                       زغارية حميد 

حجز 399 وحدة من امل�صروبات 
الكحولية  بت�صم�صيلت 
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عي�صى ماندي يدخل "رادار" 
فريق بر�صلونة

الحتــاد  رئي�س  روبيالي�س،  لوي�س  قــال 
الثالثاء،  ــوم  ي الــقــدم،  لــكــرة  الإ�ــســبــاين 
املو�سم  ا�ستكمال  ت�ستهدف  موؤ�س�سته  اإن 
احلايل، رغم اأزمة تف�سي فريو�س كورونا.
واأو�سح روبيالي�س، خالل موؤمتر �سحفي: 
قبل  املحلية  امل�سابقات  تنتهي  اأن  "يجب 
التاريخ  ذلك  لكن  )حزيران(،  يونيو   30
لي�س نهائًيا، ويجب اأن تكون هناك عدالة 
الفوز  مع  مت�ساوًيا،  �سيء  كل  يكون  واأن 
وجود  وعدم  امللعب  اأر�س  على  باملناف�سة 

ظلم".
هذه  ل�سالح  جميًعا  �سوتنا  "لقد  واأ�ساف: 
الحتـــادات  روؤ�ــســاء  وجميع  املــقــرتحــات، 
ــــرتاح الحتـــاد  ــون عــلــى دعـــم اق ــق ــواف ي
�سحية  اإجــــراءات  �سنتخذ  الإ�ــســبــاين.. 
ا�ستئناف  ــن  م اأ�ــســبــوعــني  قبل  وقــائــيــة 

املناف�سة، حتت اإ�سراف ال�سلطات".
يف  ت�سببت  الليجا  "اقت�سادًيا؟  واأردف: 
وال�سيدات،  الــرجــال  مل�سابقات  �سكوك 
وحتى اآخر يورو لدينا �سنفي بالتزاماتنا، 

وكل �سيء م�سمون بن�سبة 100%".
العدالة،  تتوقع  الفرق  "جميع  ووا�سل: 
بطريقة  امل�سابقات  على  التفاق  مت  واإذا 
الــقــواعــد،  تغيري  ميكننا  فــال  واحــــدة، 
لالحتاد  قدمناه  الذي  القرتاح  هو  وهذا 
الليجا  ــة  ــط راب و�سندعو  ــــــي..  الأوروب
ورابطة الالعبني املحرتفني للم�ساهمة".

وعن موعد اإقامة نهائي كاأ�س امللك، اأجاب: 
31 مايو  "ل يوجد موعد، لقد حددنا يوم 
ما  لكن  الفريقني،  باإبالغ  وقمنا  )اآيــار( 
حدث يف الأيام الأخرية اأربك خططنا.. 
بيلباو  واأتلتيك  �سو�سيداد  ريال  �سي�سارك 
اإننا  نقول  اأن  املهم  من  لكن  املفاو�سات،  يف 

نريد ح�سور اجلماهري للنهائي".
الكاأ�س  نهائي  "اإقامة  روبيالي�س:  وتابع 
ن�ستبعد  ل  اإ�سبانيا؟  ــارج  خ ال�سيف  يف 

القرار  يف  الناديان  و�سي�سارك  �سيء،  اأي 
ب�سكل  املباراة  تخرج  اأن  نريد  النهائي.. 

رائع".

مصير الليجا

هو  "القرتاح  قــــال:  الــلــيــجــا،  وحــــول 
ال�سرورة  ح�سب  الزمني  اجلدول  متديد 
مع  نتحدث  اأن  وعلينا  امل�سابقة،  لإنهاء 
حلظة  يف  فنحن  واجلميع،  الليجا  رابطة 

تاريخية".
اأجاب:  الليجا،  اإلغاء  اإمكانية  وبخ�سو�س 
ا�ستئناف  علينا  �سيتعني  ما  مرحلة  "يف 
الأوروبي  الحتاد  طلب  اإذا  لكن  البطولة، 
�سن�ساألهم  وهابطني،  بطال  نقرر  اأن  منا 
عن املعايري لتحديد ذلك.. لكننا نريد اأن 

ننهي املو�سم".
مناق�سة  جتر  مل  ــه  اأن روبيالي�س،  واأكــد 
تاأجيل انتخابات رئا�سة الحتاد الإ�سباين، 

اأمر ثانوي، وكل الرتكيز حالًيا على  لأنه 
ا�ستئناف امل�سابقات.

واأردف: "اللعب خلف الأبواب املغلقة؟ هذا 
هو خيارنا الأخري، لكننا خا�سعون لقرار 
اللعب  ميكننا  متى  نعرف  ول  املخت�سني، 

مرة اأخرى".
 30 بعد  الالعبني  عقود  اآلــيــات  وب�ساأن 
العادل  "ال�سيء  اأو�سح:  يونيو/حزيران، 
اأنه حني تبداأ مو�سم مبجموعة، يجب  هو 
�سنحاول  املجموعة..  بنف�س  تنهيه  اأن 
لأن  حتقيقه،  يتم  اأن  واآمل  ذلك،  اقرتاح 
اجلميع،  على  ا  اأي�سً �سيكون  امل�ساواة  عدم 

ومع ذلك فهذا احلديث مبكر".
"التوا�سل مع تيبا�س؟ مل يت�سل  واختتم: 
ا، وي�سعدنا  بي يف الأيام املا�سية ول اأنا اأي�سً
الليجا..  يف  املــ�ــســوؤولــني  ــن  م ن�سمع  اأن 
يجب  الختالفات،  عن  النظر  وب�سرف 
واأنــديــة  كم�سوؤولني  متحدين  نكون  اأن 

وم�سجعني". لكرة  ـــــي  الأوروب الحتــــاد  ــن  ــل اأع
الــثــالثــاء،  ــوم  ي "يويفا"،  الــقــدم 
ــة  ــي الأوروب الأمم  كــاأ�ــس  تاأجيل 
تف�سي  ب�سبب   ،)2020 )يــــورو 

فريو�س كورونا.
ــات  ــدوري ــاة يف ال ــي وتــوقــفــت احل
خا�س،  ب�سكل  الكربى  اخلم�سة 
على  املقبل  ني�سان  اأبريل/  حتى 
من  للحد  حماولة  يف  تقدير،  اأقل 

تف�سي الوباء العاملي.
فرتة  تكون  رمبا  اآخر  جانب  على 
جيدة  فر�سة  احلالية،  التوقف 
املــالعــب،  ــن  ع الــغــائــبــني  لبع�س 
ومع  لــلــعــودة،  الإ�ــســابــات  ب�سبب 
يعود  املقبل،  للعام  اليورو  تاأجيل 
هذا  يف  للم�ساركة  الأمـــل  اإليهم 

املحفل الريا�سي الكبري.

ميريح ديميرال

ح�سل  ــني،  ــاب ــس ــ� امل مـــن  كــغــريه 

ــــي دميـــــــــريال، مـــدافـــع  ــــرتك ال
معنوية  دفعة  على  يوفنتو�س، 
اليورو،  تاأجيل  قرار  عقب  كبرية 
للمراهنة على حظوظه يف متثيل 
بالده يف اأمم اأوروبا، �سيف 2021.
الرباط  يف  بقطع  اأ�سيب  دميريال 
خالل  �سهرين،  قبل  ال�سليبي 
ليتاأكد  ورومــا،  يوفنتو�س  مباراة 

غيابه 7 اأ�سهر.
مع  ممــتــاًزا  اأداء  دميـــريال  ــدم  وق
التي  املــبــاريــات  يف  يــوفــنــتــو�ــس 
فح�سل  ذاته  واأثبت  فيها،  �سارك 
ي�ساب  اأن  قبل  اأ�سا�سي  مكان  على 

بال�سليبي ويبتعد عن املالعب.

نيكولو زانيولو

الإيطايل  الريا�سي  الو�سط  تلقى 
تعر�س  عــقــب  ــرية  ــب ك ــدمــة  �ــس
ــا  روم مــوهــبــة  ــو،  ــول ــي زان نيكولو 
ــة  ــاب ــس ومــنــتــخــب اإيــطــالــيــا، لإ�

مباراة  خالل  ال�سليبي،  بالرباط 
روما ويوفنتو�س، التي اأ�سيب فيها 

ا. دميريال اأي�سً
بداية  منذ  الــالفــت  تاألقه  ــع  وم
ـــو  ـــرت ـــاد روب ـــم ـــت ـــم، واع ـــس ـــو� امل
اإيطاليا،  مان�سيني، مدرب منتخب 
ت�سكيلة  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  عليه 
�سربة  اإ�سابته  كانت  الأزوري، 

قا�سمة.
املقبل،  للعام  اليورو  تاأجيل  وبعد 
جيدا  خيارا  زانيولو  يكون  رمبــا 
يف  مــانــ�ــســيــنــي  ت�سكيلة  ــم  ــدع ل
يطمح  التي  الــقــاريــة،  البطولة 

املدرب الإيطايل للتتويج بلقبها.

هاري كين

اأحــــاطــــت الــ�ــســكــوك بــالــنــجــم 
بعد  كــــني،  هـــــاري  ـــيـــزي  الإجنـــل
اجلــاري،  العام  بداية  يف  اإ�سابته 
ا�ستبعدوا  كثريين  اأن  خا�سة 

اإمكانية حلاقه بيورو 2020.
قلق  البطولة  تاأجيل  قرار  وهــداأ 
موقف  ب�ساأن  الإجنليز  ــاوف  وخم
حيث  اليورو،  من  توتنهام،  هداف 
العنا�سر  ــن  م ــب  ــالع ال �ــســيــكــون 
جيت،  �ساوث  املدرب  اأمام  املتاحة 
يف حال مل يتعر�س لأي مكروه من 

جديد.
الأيام  يف  عاد  قد  كني  هاري  وكان 
اإيقاف  قبل  للتدريبات  الأخــرية 
البطولت ب�سبب فريو�س كورونا.

إيدين هازارد

هازارد،  اإيدين  البلجيكي  تعر�س 
ب�سق  لإ�سابة  مدريد،  ريال  جنم 
الــيــمــنــى،  الــ�ــســظــيــة  عــظــمــة  يف 
�سهر  اأواخر  ليفانتي  مباراة  خالل 

فرباير/ �سباط املا�سي.
اأن  التقارير  من  العديد  واأكــدت 
 3 اإىل  هازارد �سيغيب لفرتة ت�سل 

نهاية  حتى  غيابه  ليتاأكد  اأ�سهر، 
الغياب  خطر  وواجــه  بل  املو�سم، 
بلجيكا  منتخب  مع  امل�ساركة  عن 
القرار  اأن  اإل  الــيــورو،  بطولة  يف 
اجلــديــد اأعـــاد احلــيــاة مــن جديد 

لنجم الريال.

عثمان ديمبلي

�سباط  ــر/  ــرباي ف �سهر  مطلع  يف 
عثمان  الفرن�سي  تعر�س  املا�سي، 
لإ�سابة  بر�سلونة،  جنم  دميبلي 
الــقــريــبــة من  مبـــزق يف الأوتـــــار 
بالفخذ  الــراأ�ــســني  ذات  الع�سلة 
ــاده عن  ــع ــت الأميـــــن، لــيــتــاأكــد اب

املالعب 6 اأ�سهر تقريًبا.
ومع اإ�سابته، تاأكد حرمان دميبلي 
فرن�سا  منتخب  مع  امل�ساركة  من 
الالعب  يتلقى  اأن  قبل  اليورو،  يف 
ال�ساب نباأ �سعيدا بتاأجيل امل�سابقة 

القارية ل�سيف 2021.

دييغو  الأرجنتيني،  الأ�ــســطــورة  �ــســّم، 
للمطالبني  �سوته  مـــارادونـــا،  اأرمــانــدو 
باإيقاف الن�ساطات الريا�سية يف بلده، اأمال 

امل�ستجد  كورونا  فريو�س  يكّف  بــاأن  منه 
خطره عليهم، وذلك بعد الت�ساهل الكبري 
مع  الأرجنتني  يف  امل�سوؤولون  اتخذه  الذي 
الق�سية التي تهّز اأرجاء العامل حتى الآن.
نقلتها  ت�سريحات  يف  مـــارادونـــا  و�سكر 
رئي�س  الإ�سبانية،  "�سبورت"  �سحيفة 
على  الأرجنتينيني  الالعبني  جمعية 
"اأ�سكر  فــقــال:  الـــدوري،  لإيــقــاف  �سعيه 
لغاية  الـــدوري  بتاأجيل  �ساهم  مــن  كــل 
راأ�سهم  وعلى  اجلـــاري،  ــس/اآذار  ــار� م  31

�سريجيو مار�سي".
اأ�ساند الالعبني، �سواء  "دائمًا كنت  وتابع: 
الأخـــرى،  الــريــا�ــســات  اأو  الــقــدم  ــرة  ك يف 
�سيء،  كل  اإيقاف  يف  رغبتي  لكم  واأوؤّكـــد 
اأوقفوا  املذكور،  الأجل  حتى  الأقل  على 

كرة القدم يا �سباب، ملاذا نحن مناطل؟".
الأرجنتيني  الــقــدم  كــرة  ــاد  احت وتــاأّخــر 
كثرياً قبل اتخاذ بع�س املعايري التي متنع 

الذي  الأمر  الالعبني،  بني  الوباء  تف�سي 
اأن  بخا�سة  املحك،  على  �سّحتهم  و�سع 
اأعرا�س الفريو�س ل تظهر �سريعًا، وهو ما 
الأرجنتني  اأن  يعتقدون  امل�سوؤولني  جعل 

يف مناأى عن اخلطر.
ال�سخ�سيات  من  الكثري  ونادى 

لإيقاف  ال�سهرية  الكروية 
بــلــدانــهــا،  الــقــدم يف  ـــرة  ك
اخل�سو�س  ـــه  وج ــى  ــل وع
اأزمة  ت�سهد  التي  اإيطاليا، 
ــر  اإث حقيقية،  �سحّية 
الوفيات  مئات  ت�سجيلها 
اعــتــربت  اإذ  يــــوم،  ــل  ك
التهاون  اأن  الأغــلــبــيــة 
الإجـــــــراءات  ــــذ  اأخ يف 

ليت�سبب  جــاء  الوقائية 
يف كارثة �سحية.

فــريو�ــس  تف�سي  اآثــــار  طــالــت 
خمتلف  يف  امل�ستجد  ــا  ــورون ك
كرة  م�سابقات  الــعــامل،  اأنــحــاء 
من  هـــائـــل  عــــدد  يف  الـــقـــدم 
راأ�سها  على  الأوروبية،  البلدان 

الدوريات اخلم�س الكربى.
ــات  ــاري ــب  وتـــوقـــفـــت كـــافـــة م
حتى  الـــكـــربى  الـــــدوريـــــات 
الحتاد  خرج  كما  اآخــر،  اإ�سعار 
ــرار  ــق ب "يويفا"  ـــــــي  الأوروب
اأعلن  الثالثاء،  اليوم  جديد، 
القارية  م�سابقاته  تاأجيل  فيه 

ا. اأي�سً
 ومل ي�ستقر اليويفا على موعد 
م�سابقتي  ل�ستئناف  حمــدد 
الـــدوري  اأو  الأبـــطـــال  دوري 
تاأجيل  اأكد  اأنه  اإل  الأوروبــي، 

بطولة اليورو ملدة عام.
 

األموال تحكم
 

�سحفية  تقارير  عــدة  ظهرت 
تــفــيــد بــا�ــســتــجــابــة مــ�ــســوؤويل 
ــدات روابـــط  ــس ــا� ــن ــا مل ــف ــوي ــي ال
ب�سرورة  الأوروبية  الدوريات 
ال�سيف  اليورو  بطولة  تاأجيل 

املقبل. 
ــو الـــدوريـــات  ــوؤول ــس ــ� ــب م ــل وط
الأنــديــة  وممثلي  الأوروبــيــة 
لهم  املجال  اإف�ساح  اليويفا،  من 
املحلية  امل�سابقات  ل�ستئناف 
اليورو،  بتاأجيل  املو�سم،  هــذا 
ا�ستكمال  لهم  يت�سنى  حتى 

بطولتهم.
ا�ستئناف  امل�ستحيل  من  وكــان   
الكاأ�س  وبــطــولت  الــدوريــات 
الــيــورو  اإقــامــة  حـــال  املحلية 
�سيق  ظـــل  يف  مــــوعــــده،  يف 
بع�س  لوجود  وكذلك  الوقت 

املوؤجالت.
ــات  ــدوري  وحتــر�ــس روابـــط ال
ــة  ــدي ــة الأن ــاف ـــة وك ـــي الأوروب
لتفادي  املو�سم،  ا�ستئناف  على 
بخ�سائر  خزائنها  ا�ستنزاف 

مالية فادحة. 
وحال مت اإلغاء املو�سم يف بع�س 
ــات  ــدوري ــدان، خــا�ــســة ال ــل ــب ال
خ�سائر  هناك  فــاإن  الــكــربى، 
الأندية  �ستتكبدها  باملاليني 
ــم اأنــه  ــرار، رغ ــق ــذا ال جــراء ه

�سياأتي بال �سك حلماية الأرواح 
من خطر كورونا. 

امل�سوؤولني  مــن  عــدد  ويــرغــب 
املو�سم  مباريات  ا�ستئناف  يف 
جماهري،  بال  كانت  واإن  حتى 
البث  عــوائــد  خلــ�ــســارة  جتنًبا 
اخل�سارة  وهــي  التليفزيوين، 
الأكرب مقارنة باإيرادات تذاكر 

املباريات.
وخـــرجـــت بــعــ�ــس الــتــقــاريــر 
هناك  اأن  لــتــوؤكــد  ال�سحفية 
مليون   750 عن  تقل  ل  خ�سائر 
والبوند�سليجا  لليجا  ـــورو  ي
�ستتاأثر  بينما  �سواء،  حد  على 
بخ�سائر  الربميريليج  اأندية 
تقدر بحوايل 750 مليون جنيه 

اإ�سرتليني حال اإلغاء املو�سم.
ــــال كــثــرًيا  ولـــن يــخــتــلــف احل
الإيطايل  للدوريني  بالن�سبة 
ا  اأي�سً لهما  املتوقع  والفرن�سي، 
حال  فادحة  خ�سائر  ت�سجيل 
ـــدم ا�ــســتــئــنــاف املــ�ــســابــقــات  ع

املحلية.
 

انتقادات بالغة

امل�سوؤولني  بع�س  حر�س  ورغم 
على ا�ستكمال املو�سم باأي �سكل، 
خ�سائر  ــن  م ذلـــك  كــلــف  مهما 
اختالط  لأن  نــظــًرا  ب�سرية، 
الالعبني يف املباريات يزيد من 
ن�سب انتقال العدوى بينهم، اإل 

اأن هناك بع�س الأ�سوات تعالت 
لنتقاد هذا الجتاه.

تعر�ست  ــال،  ــث امل �سبيل  على   
ــــدوري الإجنــلــيــزي  ــة ال ــط راب
ب�سبب  بالغة  لنتقادات  املمتاز 
مباريات  تاأجيل  يف  تــاأخــرهــا 
امل�سابقة، رغم معاناة بريطانيا 

من خطر الفريو�س. 
اأجنيلو  الإيطايل  املدافع  واتهم 
ــا، لعــب و�ــســت هــام،  ــون ــب اأوج
موؤخًرا  الربميريليج  رابطة 
النا�س  بــــاأرواح  مبالتها  بــال 
كــانــوا  بــاأنــهــم  "اأ�سعر  بــقــولــه 
بحاجة لفقدان اأحدنا من اأجل 

اتخاذ قرار التاأجيل".
ذلــك،  على  اأوجــبــونــا  زاد  بــل   
عام  ب�سكل  اإجنــلــرتا  باتهامه 
ــال، وعـــدم الكـــرتاث  ــم ــالإه ب
بقوله  الب�سر،  واأرواح  بحياة 
اأحد حتى الآن  "مل يطلب مني 

اخل�سوع لأي اختبار طبي".
 

أموال مقابل األرواح
 

م�سوؤويل  موقف  اإىل  بالنظر 
وقــرارهــم  الإجنليزية  الــكــرة 
خلوفهم  نابع  هذا  فاإن  املتاأخر، 
من  هائلة  مبالغ  خ�سارة  مــن 

جتميد الن�ساط الكروي. 
ــد اأنـــديـــة الــربميــريلــيــج  ــع وت
ـــوال من  ـــالأم ــا ل الأكـــــرث جــنــًي
التليفزيوين،  البث  اإيــــرادات 

التاأخر  الرابطة  حــاولــت  لــذا 
خ�سارة  لتفادي  الإمكان،  قدر 
الأموال، ل �سيما يف ظل اإمكانية 
موا�سلة  حـــال  املــو�ــســم  اإلــغــاء 

الفريو�س توغله داخل البالد.
عــلــى  ذلـــــك  ــر  ــس ــ� ــت ــق ي ول   
اأن  بل  فح�سب،  الربميريليج 
ت�سري  الكربى  الدوريات  باقي 
ظهر  ما  وهــو  النهج،  ذات  على 

موؤخًرا يف اأملانيا.
الأندية  م�سوؤويل  بع�س  وخرج 
على  البوند�سليجا،  يف  الكربى 
فات�سكه  يواكيم  هانز  راأ�سهم 
الــرئــيــ�ــس الــتــنــفــيــذي لــنــادي 
للحديث  دورمتوند،  بورو�سيا 
و�سفها  ــي  ــت ال الأزمــــــة،  عـــن 
بالأعظم يف تاريخ كرة القدم.

 وعند �سوؤاله عما اإذا كان ناديه 
ــة  ــدي الأن ملــ�ــســاعــدة  م�ستعًدا 
اإلغاء  حال  اأملانيا،  يف  ال�سغرى 
ــم، اأكــــد فــاتــ�ــســكــه اأنـــه  ــس ــو� امل
م�سرًيا  ذلــك،  من  متاأكًدا  لي�س 
تبقى  الأنــديــة  تلك  كــون  اإىل 
اأي  على  لدورمتوند  مناف�سة 

حال.
فات�سكه  ت�سريحات  ـــدل  وت  
بالن�سبة  ــوال  الأم اأهمية  على 
القدم،  كــرة  م�سوؤويل  لبع�س 
والتي تغلب اأحياًنا على اجلانب 
فريق  كل  ليف�سل  الإنــ�ــســاين، 
على  وباأمواله  بنف�سه  النجاة 

ح�ساب الآخرين.

رئي�س الحتاد الإ�صباين: "�صنلغي الليجا يف حالة واحدة"

تاأجيل اليورو مينح قبلة احلياة مل�صت�صفى النجوم

مارادونا ي�صرخ: "اأوقفوا كرة القدم يا �صباب"

 جنوم "اخل�صر" يوجهون ر�صائل توعية بفريو�س كوروناكورونا يك�صف الوجه القبيح لل�صاحرة امل�صتديرة
من  التحذير  وكذلك  والوقاية،  التوعية  ر�سائل  ن�سر  يف  العامل  لعبي  خمتلف  اإىل  اجلزائرية،  الكرة  جنوم  ان�سم 

فريو�س كورونا اجلديد، الذي اجتاح العامل، واأدى اإىل اإيقاف خمتلف الن�ساطات الريا�سية والعامة.
وكان جنم نادي الريان القطري، يا�سني براهيمي من بني الالعبني اجلزائريني الذين �ساركوا يف هذه احلملة، حيث 
جانبكم  اإىل  اأقف  براهيمي،  يا�سني  اأنا  عليكم،  "ال�سالم  فيها:  قال  الذي  براهيمي  ر�سالة  "الرهيب"،  ح�ساب  ن�سر 

واأمتنى اأن تكونوا بخري يف هذه الفرتة احل�سا�سة".
وتابع الالعب ال�سابق لبورتو الربتغايل: "اأوجه لكم هذه الر�سالة، اأطالبكم فيها باحرتام جميع الإر�سادات من اأجل 

�سالمتكم، �سواء بغ�سل اليدين اأو تطبيق تعاليم الأطباء واخلرباء، اأمتنى اأن متر هذه املرحلة بعافية و�سالمة".
الدوحة، فيديو  ال�سحي مبنزله يف  الذي يخ�سع للحجر  ال�سد، ن�سر بغداد بوجناح  اأي�سا، حتديدا بنادي  ويف قطر 
"العنابي" بوعالم خوخي، ومواطنه يف نادي الوكرة حممد بن  اإىل زميله جنم  حتدي غ�سل اليدين، موجها ر�سالة 

يطو من اأجل م�ساركته يف هذا التحدّي.
 كما �سارك يف حتدي حملة الأيادي النظيفة كخطوة مهمة للوقاية من وباء كورونا، جنم منتخب "املحاربني" ولعب 
"اأم درمان"، املعتزل عنرت يحيى، والبطلة الأوملبية  غلطة �سراي الرتكي، �سفيان فيغويل، اإىل جانب بطل ملحمة 

اجلزائرية يف ريا�سة اجلودو، �سليمة �سواكري.

ـــري  ـــزائ فـــر�ـــس املـــدافـــع اجل
ماندي،  عي�سى  املــتــاألــق، 

ـــــدوري  ال يف  نــفــ�ــســه 
الإ�ــــســــبــــاين مــنــذ 

ل�سفوف  ان�سمامه 
ـــــــال  نــــــــــــادي ري
حيث  بــيــتــيــ�ــس، 
تــطــويــر  يف  ـــح  جن

ـــه بــعــد  ـــات ـــان ـــك اإم
ـــّدة  ـــع ع ــه م ــل ــام ــع ت

ــن  ــزي ــي ــــني مم ــــدرب م
ــى الــنــادي  ــل اأ�ـــســـرفـــوا ع

اآخــرهــم  ــان  ك "الأندل�سي"، 
املدير الفني احلايل لفريق بر�سلونة كيكي �سيتني.

تطورات  عن  الإ�سبانية  "اأ�س"  �سحيفة  وك�سفت 
وم�ستقبل  بر�سلونة  فريق  يف  حتدث  قد  جديدة 
النجم اجلزائري، اإذ يفّكر �سيتني الذي اأ�سرف على 
كحل  للفريق  ي�سّمه  اأن  يف  �سابق،  وقت  يف  ماندي 
التي  الدفاعية  امل�ساكل  ظل  يف  للفريق،  منا�سب 

يعانيها وتراجع م�ستوى بيكيه واأومتيتي.
الكبرية  معرفته  اإىل  �سيتني  كيكي  رغبة  وتعود 
تطوير  على  ــه  ــدرت وق مــانــدي  عي�سى  مب�ستوى 
يف  عليه  ُي�سرف  كان  عندما  عنه  قال  اإذ  م�ستواه، 
تقباًل  لعب  اأكرث  هو  ماندي  اأن  "اأعتقد  بيتي�س: 
كلماتي،  األقي  فعندما  للتعليمات،  وفهمًا  للقرارات، 

فاإنني اأ�سعر باأنه مهتم جداً مبا اأقول".
كالمه،  يف  حمًقا  كان  الإ�سباين  املــدرب  اأن  ويبدو 
يف  الالعب  �سهده  ــذي  ال الكبري  للتطور  بالنظر 
�سار  الذي  رمي�س  نادي  مع  با�سره  اأن  بعد  م�سواره، 
الذي  بيتي�س  ثم  قليلة،  �سنوات  مرور  بعد  قائده 
ليتاألق  عدة  منا�سبات  يف  القيادة  �سارة  معه  حمل 

اأكرث ويدخل اهتمامات فريق "البالوغرانا".
احل�سم  مع  موعد  على  ماندي  �سيكون  جهته،  من 
اأو  يف م�ستقبله، �سواء بال�ستمرار مع ريال بيتي�س 
�سهر  يف  عقده  انتهاء  قبل  وذلك  ــواء،  الأج تغيري 
النادي  على  �سيكون  اإذ   ،2021 يونيو  حــزيــران/ 
عقده  ك�سر  قيمة  يدفع  بــاأن  �سمه  يف  الــراغــب 

املقّدرة بثالثني مليون يورو.

هل خرق نيمار عزل 
باري�س �صان جريمان؟

اأثارت تقارير �سحفية، ام�س الأربعاء، اجلدل يف 
�سيلفا  دا  نيمار  الربازيلي  مغادرة  حول  باري�س، 

العا�سمة الفرن�سية عائدا اإىل بالده.
اإىل  اأوروبــا  يف  القدم  كرة  لعبي  معظم  ويخ�سع 
بفريو�س  الإ�سابات  لتجنب  منازلهم،  يف  العزل 

كورونا، املتف�سي يف جميع اأنحاء القارة العجوز.
فاإن  الفرن�سية،  باريزيان"  "لو  �سحيفة  وبح�سب 
العزل  نيمار  الربازيلي  خــرق  يف  ا�ستباه  هناك 
طائرته  م�ستخدًما  ــالده  ب اإىل  والــعــودة  املنزيل 

اخلا�سة.
على وا�ستدلت  الفرن�سية  ال�سحيفة 

ـــالل اخــتــفــاء  ـــك مــن خ ذل
التوا�سل  نيمار على مواقع 
ن�سره  وعدم  الجتماعي، 
به،  يقوم  عما  حمتوى  اأي 

على عك�س املعتاد.
وعلى الرغم من قرار فرن�سا 
مبنع الرحالت اجلوية، اإل اأن 
مل  جــريمــان  �سان  باري�س 
على  حظر  اأي  يفر�س 
�سفر لعبيه، اإذ ل ميلك 

هذه ال�سلطة.
�ــســان  اإدارة  ــت  ــل ــس ــ� وف
الالعبني  اإبقاء  جريمان 
دون  حـــريـــتـــهـــم  ـــى  ـــل ع
اإجبارهم على البقاء، رغم 
وعدم  ال�ستثنائي  الو�سع 
باملخاطر  يتعلق  فيما  اليقني 

ال�سحية املحتملة.

حمتملة  مواعيد   3
ل�صتئناف "الليجا"

ام�س  �سباح  اإ�سبانية،  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
م�سابقة  ل�ستئناف  املحتملة  املواعيد  الأربعاء، 

الليجا جمدًدا.
وكانت رابطة الدوري الإ�سباين قد اتخذت قراًرا 
ملدة  الليجا  باإيقاف  اجلــاري،  اآذار  مار�س/   12 يوم 
اأ�سبوعني، يف ظل تف�سي فريو�س كورونا يف اأوروبا.
ديبورتيفو" الإ�سبانية،  "موندو  �سحيفة  وبح�سب 
عن  �ستطول  ــدة  امل اأن  اإىل  ي�سري  �سيء  كــل  ــاإن  ف
اأكرث  اإىل  �ست�سل  التحديد  وجه  وعلى  اأ�سبوعني، 
من �سهر بقليل، وهو اأكرث الفرتا�سات تفاوؤًل اأمام 

رابطة الليجا.
�سيناريوهات   3 و�سع  مت  اأنه  اإىل  التقرير  واأ�سار 

للمواعيد املحتملة لعودة الليجا.
يكن  مل  واإن  املقبل،  ني�سان  اأبريل/   23 يوم  الأول 
ممكًنا، �سيكون اخليار الثاين هو ا�ستئناف البطولة 
والأخــرية  الثالثة  احلالة  اأمــا  ــار،  اأي مايو/   2 يوم 
فتعتمد على قرار احلكومة باإعالن نهاية اخلطر، 

والعودة يوم 14 مايو/ اأيار.
الدوري  ترتيب  جدول  حالًيا  بر�سلونة  ويت�سدر 
عن  نقطتني  بفارق  نقطة،   58 بر�سيد  الإ�سباين 

ريال مدريد �ساحب الـ56 نقطة.

الربميريليج ي�صابق الزمن لتفادي 
خ�صائر فادحة

يويفا ينفي تتويج ليفربول 
وبر�صلونة

اإنهاء  على  م�سرة  املمتاز،  الإجنليزي  ــدوري  ال رابطة  تبدو 
امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  تف�سي  خماوف  رغم  احلايل،  املو�سم 
مليارات  بـ3  تقدر  خ�سائر  مواجهتهما  اإمكانية  ب�سبب  وذلك 

جنيه اإ�سرتليني.
 ويواجه الدوري الإجنليزي املمتاز، �سباقا مع الزمن، من اأجل 
املقبل،  يوليو/متوز  من  والثالثني  احلادي  قبل  املو�سم  اإكمال 
للمو�سم  التلفزيوين  البث  حلقوق  اجلديد  العقد  بدء  قبل  اأي 

اأغ�سط�س/اآب. مطلع   2020-2021
جناح  عــوامــل  اأبـــرز  مــن  التلفزيوين  الــبــث  حــقــوق  وتعترب 
العقود  تدر  حيث  القت�سادي،  امل�ستوى  على  الربميريليج 
اإ�سافة  �سبورت،  تي  وبي  �سبورت�س  �سكاي  �سبكتي  مع  املوقعة 
مبالغ  العامل،  اأنحاء  كافة  يف  ــرى  الأخ التلفزة  �سبكات  اإىل 

�سخمة على اأندية الدوري.
 لكن مع تعاظم املخاطر التي ي�سكلها فريو�س كورونا امل�ستجد 
فيما  بعد،  معروفا  لي�س  فاإنه  باأكملها،  املتحدة  اململكة  على 
هذا  مناف�ساته  �سي�ستكمل  املمتاز،  الإجنليزي  الدوري  كان  اإذا 

املو�سم.
ليفربول  ويحتاج  الربميريليج،  عمر  من  جولت   9 ويتبقى   
لـ6 نقاط من اأجل �سمان اإحراز اللقب للمرة الأوىل يف م�سريته 
املراكز  على  املناف�سة  فيه  ت�ستعل  وقت  يف   ،1990 عام  منذ 
املوؤهلة اإىل م�سابقتي دوري اأبطال اأوروبا والدوري الأوروبي، 

وكذلك على النجاة من الهبوط اإىل الدرجة الأوىل.
اأن  اإىل  ت�سري  مريور"،  "دايلي  ل�سحيفة  وفقا  الأولية  الأرقام 
الإيرادات،  �سعيد  على  امل�سابقة  لها  �ستتعر�س  التي  اخل�سارة 
املقبل،  متوز/يوليو  اأواخــر  بعد  ما  اإىل  املو�سم  ا�ستمر  حال  يف 
وهو الأمر الذي يوؤدي اإىل خرق يف بنود التعاقد، �ست�سل اإىل 
حوايل 750 مليون جنيه اإ�سرتليني، وهذه اخل�سارة تلحق بها 
تعقيدات متعلقة بامل�سي بهذه ال�سراكة قدما، نتيجة التداخل 

مع املو�سم اجلديد، ما يوؤدي اإىل مزيد من اخل�سائر.
لكرة  ــي  الأوروب الحتــاد  على  الأندية  �سغطت  ال�سبب،  لهذا   
اإتاحة  اأجل  من  عام،  ملدة   2020 اأوروبــا  كاأ�س  لتاأجيل  القدم، 
الدوري  م�سابقات  اإمتام  بهدف  الوطنية،  لالحتادات  الفر�سة 
واحلد من اخل�سائر، واحلفاظ على عالقة اقت�سادية مربحة 

مع ال�سبكات املالكة حلقوق البث.

األك�سندر ت�سيفرين،  نفى 
الأوروبي  الحتاد  رئي�س 
"يويفا"،  ــدم  ــق ال ــرة  ــك ل
املزاعم  ــاء،  ــع الأرب ام�س 
مت�سدري  باأن  تفيد  التي 
مثل  املحلية،  امل�سابقات 
لــيــفــربــول وبــر�ــســلــونــة، 
الدوري  بلقب  �سيتوجون 
اإلــغــاء املــو�ــســم،  يف حـــال 

ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا.
�سن"  "ذا  �سحيفة  نقلتها  ت�سريحات  خالل  ت�سيفرين،  وقال 
الأخبار  من  العديد  اإىل  وا�ستمعت  "�ساهدت  الربيطانية: 
الآن،  الدوريات  باإنهاء  ن�سح  يويفا  باأن  تفيد  التي  الزائفة، 

وحتديد بطلها على اأ�سا�س من يتواجد يف ال�سدارة حاليا".
�سحيحة..  غري  الأخبار  هذه  اإن  القول  "ميكنني  واأ�ساف: 
من  �سيء  باأي  نن�سح  ومل  الــدوري،  م�سابقات  اإنهاء  هو  هدفنا 

هذا القبيل لأي منها".
ويرتبع ليفربول حاليا على �سدارة الدوري الإجنليزي املمتاز، 
بر�سلونة  وينفرد  الكالت�سيو،  قمة  يوفنتو�س  يحتل  بينما 
البوند�سليجا،  بزمام  ميونخ  بايرن  ومي�سك  الليجا،  ب�سدارة 

ويبتعد باري�س �سان جريمان مبقدمة الليج اآ.
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علوم و تكنولوجيا

واجهت بع�س �سركات الت�سالت م�سكالت 
يف الت�سال بالإنرتنت مع عمل املاليني من 
العاملية ب�سبب  ال�سبكة  منازلهم عن طريق 
زاد  مما  امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  تف�سي 
يف   30 نحو  بن�سبة  ال�سبكات  على  التحميل 

املائة واخترب قدرة حتملها.
يوم  بريطانيا  يف  امل�ستخدمون  وعــانــى 
يف  الهاتف  �سبكات  توّقفت  اإذ  الــثــالثــاء، 
و  Threeو  Vodafoneو  O2و  EE �سركات 
اإّنهم  امل�ستخدمني  بع�س  وقال   .GiffGaff
اأو  ن�سّية  ر�سائل  ــال  ــس اإر� ي�ستطيعوا  مل 
اإّنهم مل  اإجراء ات�سالت، فيما قال اآخرون 
ما  ح�سب  ال�سبكة،  اإىل  الو�سول  ي�ستطيعوا 

نقلته �سحيفة "ذي اإندبندنت".
اململوكة  الربيطانية،   )02( �سركة  وقالت 
الثالثاء،  الإ�سبانية،  تليفونيكا  ل�سركة 
يجدون  عــمــالء  مــن  بــالغــات  تلقت  اإنــهــا 
ال�سوتية مع عمل  �سعوبة تتعلق بال�سبكة 
التعر�س  من  خوفًا  منازلهم  من  الكثريين 
من  �سابق  وقت  ويف  بالفريو�س.  للعدوى 
ال�سوتية  اخلدمة  اإن  ال�سركة  قالت  اليوم، 
والرابع  والثالث  الثاين  اجليل  �سبكات  على 
عادت لطبيعتها واعتذرت لعمالئها، ح�سب 

ما نقلته وكالة "رويرتز".
من  عديدة  ــة  ــي اأوروب حكومات  وفر�ست 
للحد  اإغالق  اإجــراءات  النم�سا  اإىل  اإ�سبانيا 
اأكرب  اأملانيا،  من انت�سار الفريو�س. واأغلقت 
مما  واملطاعم  املدار�س  اأوروبــا،  يف  اقت�ساد 

اأبقى الكثريين يف منازلهم.
اخلــدمــة  ا�ــســتــخــدام  لــزيــادة  ذلـــك  واأدى 
ال�سوتية وخدمة املعلومات. لكنه اأدى اأي�سًا 
النا�س.  بني  التوا�سل  كيفية  يف  تغيري  اإىل 
منازلهم  من  يخرجون  ل  ممن  فكثريون 
يف  املنزيل  الإنرتنت  �سبكات  ي�ستخدمون 
واأ�سدقائهم،  واأقاربهم  بزمالئهم  الت�سال 

البيانات  خدمة  ا�ستهالك  من  ذلك  ويزيد 
على �سبكات اخلطوط الثابتة.

التــ�ــســالت  زادت  نــفــ�ــســه،  ــت  ــوق ال ويف 
من  بــدًل  املحمولة  الهواتف  خطوط  على 
مع  "وات�ساب"،  مثل  الرتا�سل  تطبيقات 
كبار  مــن  اأقــاربــهــم  على  النا�س  اطمئنان 
ــــرث عــر�ــســة خلــطــر فــريو�ــس  الــ�ــســن الأك
هذه  مثل  ل�ستخدام  مياًل  والأقــل  كورونا 

التطبيقات.
اأملانيا  يف  فــودافــون  �سركة  وحــدة  ــرت  وذك
يف  اأهــداأ  كان  البيانات  خدمة  ا�ستخدام  اأن 
مي�سي  اإذ  امل�ساء  يف  وتزايد  النهار  �ساعات 
ــن اخلــــروج اإىل  ــوا م ــرم ــن ح ــذي الــنــا�ــس ال
من�سات  اأمـــام  الــوقــت  واملــطــاعــم  احلــانــات 
وقــال  "رويرتز".  بح�سب  ــدة،  ــاه ــس ــ� امل
ال�سركة:  با�سم  املتحدث  لينهو�س  األك�سندر 
الإثنني  يوم  البيانات  خدمة  "ا�ستهالك 

مثلما كان يوم الأحد".
تليكوم  ودويت�سه  اأملانيا  فودافون  وقالت 
�سبكاتها  اإن  دويــتــ�ــســالنــد،  وتليفونيكا 
قطاع  من  م�سدر  وقال  جيد.  ب�سكل  تعمل 
اإن  "رويرتز"،  لوكالة  اأملانيا،  يف  الت�سالت 
البالغات الفردية عن �سعوبة يف الت�سال 
خدمة  ا�ستخدام  تزايد  اإىل  ترجع  رمبــا 
ال�سبكات  طريق  عن  الجتماعات  عقد 
ال�سبكات  على  ال�سغط  يزيد  مما  املغلقة 

التي تديرها.
وقالت جمموعة اإلياد الفرن�سية لالت�سالت 
نتيجة  ال�سبكة  على  �سغطا  تتوقع  ل  اإنها 
الإغالق يف فرن�سا واإيطاليا. وقال الرئي�س 
"�سبكتنا  رينو:  توما�س  لل�سركة  التنفيذي 
مزدحمة جدا بالطبع". واأ�ساف اأن ال�سركة 
النطاق  عر�س  تقييد  يف  بحقها  حتتفظ 
املخ�س�س ملن�سات امل�ساهدة مثل "نتفليك�س" 
على  تهيمن  التي  و"في�سبوك"  و"يوتيوب" 

يف  الآن  "نحن  متابعًا:  امل�ساء،  يف  ال�سبكات 
و�سع جديد".

من  الــعــامل  ــول  ح املــواطــنــون  يهلع  وفيما 
اأي�سًا  يتخوفون  امل�ستجد،  كورونا  فريو�س 
من توقف عملهم اإذا عانت �سبكة الإنرتنت 
اإذ  عامليًا؛  تخّوفًا  هذا  و�سيكون  م�ساكل،  من 
اأّن  اإىل  تاميز"  "نيويورك  �سحيفة  اأ�سارت 
منازلهم  من  العمل  بــداأوا  الذين  املواطنني 
يف الوليات املتحدة الأمريكية، بداأوا اأي�سًا 
التحمل.  على  الإنــرتنــت  قــدرة  باختبار 
اأن  املرتقب  "من  اأّنــه  ال�سحيفة  واأو�سحت 
التحتية  البنية  اإجــهــاد  اإىل  ــك  ذل يـــوؤدي 
بالعبء  ال�سعور  مع  لالإنرتنت،  الأ�سا�سية 
املنزلية  ال�سبكات  منطقتني:  يف  املحتمل 
م�ساكنهم،  يف  الأ�ــســخــا�ــس  اأنــ�ــســاأهــا  الــتــي 
 Comcast من  املنزلية  الإنرتنت  وخدمات 
عليها  تعتمد  التي   Verizonو  Charterو

هذه ال�سبكات املنزلية".
البنية  "هذه  اأّن  ال�سحيفة  واأو�ــســحــت 
قمم  على  عــام  ب�سكل  اعــتــادت  التحتية 
من  حمــددة  اأوقــات  يف  الن�ساط  من  معينة 
يعود  عندما  امل�ساء  يف  احلال  هو  كما  اليوم، 
يف  بالإنرتنت  ويت�سلون  العمل  من  النا�س 
والتعلم  للعمل  الوا�سع  النقل  لكن  املنزل. 
اإىل منازل الأ�سخا�س �سيظهر اآفاًقا جديدة 
ل�ستخدام الإنرتنت، حيث ي�سارك العديد 
الإنرتنت  ات�سالت  نف�س  امل�ستخدمني  من 
تطبيقات  وي�ستخدمون  اليوم  مــدار  على 
ــادًة  ع حجزها  يتم  للبيانات  متعط�سة 

للمكاتب واملدار�س".
و�سرحت ال�سحيفة �سبب امل�سكلة املرتقبة، 
يعرف  ــا  م ذلـــك  يــتــحــدى  "قد  ــت:  ــال ق اإذ 
ــــري، وهـــي خــدمــات  بــخــدمــات املــيــل الأخ
الــنــطــاق الــعــريــ�ــس لــلــكــابــالت وخــدمــات 
الألياف  على  القائمة  العري�س  النطاق 
وهذه  املنازل.  اإىل  الإنرتنت  تدخل  التي 
خمتلفة  اإنرتنت  خدمة  تقدمي  اإىل  متيل 
واملدار�س،  املكاتب  يف  متاح  هو  عّما  متاًما 
العري�س  النطاق  خدمة  عادًة  لديها  والتي 
ب�سكل  املوؤ�س�سات".  فئة  "من  لالإنرتنت 
واملدار�س  املكاتب  من  العديد  يحتوي  عام، 
ب�سكل اأ�سا�سي على ما يعادل ما�سورة كبرية 
لنقل حركة املرور على الإنرتنت، مقارنة 

بخرطوم احلديقة ملعظم املنازل".
 Recon �سركة  يف  واملحلل  املوؤ�س�س  لكّن 
Analytics، روجر اإنترن، يذهب اإىل روؤية 
"لقد  "بازفيد":  ملوقع  قال  اإذ  تفاوؤًل،  اأكرث 
من  �سيء  كل  بعد  الإنــرتنــت  ت�سميم  مت 
اأجل النجاة من انفجار نووي. اإن احتمالية 
اأعتقد  ل  ما.  نوًعا  منخف�سة  حتملها  عدم 

اأننا يجب اأن نخاف".

�سراكة  الــثــالثــاء،  "في�سبوك"،  ــت  ــام اأق
الأخبار  من  للتثبت  العاملية  ال�سبكة  مع 
التعاون  ــذا  وه "بوينرت".   ملعهد  التابعة 
دولر،  مبليار  ميزانية  له  خ�س�ست  الذي 
يقرتح تقدمي دعم بقيمة اأق�ساها 50 األف 
دولر مل�ساريع يف كافة اأنحاء العامل تكافح 
الأخبار امل�سللة املرتبطة بجائحة فريو�س 

كورونا اجلديد.
ومن بني الإجراءات الأخرى التي اتخذتها 
تهدف  التي  الإعــالنــات  منع  "في�سبوك" 
كورونا  فــريو�ــس  بخ�سو�س  الــذعــر  لبّث 
يتم  مل  لعالجات  الــرتويــج  اأو  اجلــديــد، 
موقت  منع  اإقــرار  مت  كما  جناعتها.  اإثبات 

لإعالنات الأقنعة الطبية.
وتاأتي هذه القرارات يف وقت يزداد الت�سدد 
وتنت�سر  دولــيــًا،  ــاء  ــوب ال مــع  التعامل  يف 
طبيعة  يف  حتى  ت�سكك  زائفة  معلومات 

الفريو�س. 
ــة  ــي ــرتون ــك ــات اإل ــوع ــم وكـــانـــت عــــدة جم
ملحاربة  جــهــودهــا  توحيد  قـــررت  ــربى  ك
اجلديد.  كورونا  فريو�س  حول  الت�سليل 

ــني، اأكـــدت  ــن ويف بــيــان نــ�ــســر، مــ�ــســاء الث
و"تويرت"  و"غوغل"  "في�سبوك"  �سركات 
و"يوتيوب"  و"ريديت"  و"مايكرو�سوفت" 
وثيق  ب�سكل  معًا  "العمل  على  و"لينكداإن" 

رداً على كوفيد19-".
واأ�ساف البيان "�سن�ساعد ماليني الأ�سخا�س 
حماربة  مع  بالتوازي  مطلعني  البقاء  يف 
عرب  الفريو�س  حول  والت�سليل  التزوير 
ت�سليط ال�سوء على امل�سامني املوثوق بها يف 
الأ�سا�سية  املعلومات  تقا�سم  وعرب  من�ساتنا 
العاملية".  ال�سحية  الوكالت  مع  بالتعاون 
لالن�سمام  الأخرى  ال�سركات  "ندعو  وتابع 

اإلينا ملوا�سلة حماية جمتمعاتنا". 
"في�سبوك"،  من جهة ثانية، و�سعت �سركة 
 100 بقيمة  ــًا  ــاجم ــرن ب ــاء،  ــالث ــث ال ــس  ــ� اأم
ال�سغرى  ال�سركات  مل�ساعدة  دولر  مليون 
تاأثرت  التي  العامل  اأنحاء  يف  واملتو�سطة 

باأزمة فريو�س كورونا اجلديد. 
"في�سبوك"  يف  الثانية  امل�سوؤولة  وقالت 
ح�سابها  على  من�سور  يف  �ساندبرغ،  �سرييل 
م�ساعدة  املــايل  للدعم  ميكن  اأنــه  "علمنا 

على  الــ�ــســغــرية  ــركــات  الــ�ــس
ــور  ال�ــســتــمــرار ودفـــع اأج

يــ�ــســتــطــيــعــون  ل  ـــن  م
اأمــاكــن  اإىل  ــدوم  ــق ال

واأ�سافت  عملهم". 
اليوم  اأعلن  "لذلك 
ــوك  ــب ــس ــ� ــي ف اأن 
 100 �ست�ستثمر 
دولر  مــــلــــيــــون 

ــف  األ  30 ملــ�ــســاعــدة 
ــرية يف  ــغ ــس ــة � ــرك ــس �

حيث  بلداً   30 من  اأكــرث 
يعي�س موظفونا ويعملون". 

الثالثاء،  "في�سبوك"،  واأخــرب 
مكافاآت  منهم  لكل  �سيقدم  اأنــه  املوظفني 
لدعم  ــة  ــاول حم يف  دولر  األــــف  بقيمة 
اأثناء  بعد  عن  تعمل  التي  العاملة  القوى 
انتظارهم لوباء فريو�س كورونا. وتوظف 
بدوام  عامل   45000 من  يقرب  ما  ال�سركة 
من  اآلف  عدة  ا  اأي�سً توظف  ولكنها  كامل، 

العاملني املتعاقدين.

هل تتحمل �صبكات الإنرتنت �صغط عمل 
املاليني من منازلهم ؟

الجتماعي  التوا�سل  جمموعات  اأطلقت  م�سبوقة،  غــري  خطوة  يف 
املتعلقة  الزائفة  العمالقة بيانًا م�سرتكًا حول جهودها ملكافحة الأخبار 
لطماأنة  منها  حماولة  يف   ،)19 ــ  )كوفيد  امل�ستجد  كــورونــا  بفريو�س 

امل�ستخدمني، اليوم الثالثاء.
اإن"  و"لينكد  و"غوغل"  "في�سبوك"  البيان  يف  امل�ساركة  املن�سات  و�سملت 

و"مايكرو�سوفت" و"ريديت" و"تويرت" و"يوتيوب".
19(. ن�ساعد  ــ  "نعمل معًا عن قرب يف مواجهة )كوفيد  وجاء يف البيان: 
بينما  البع�س،  بع�سهم  مع  توا�سل  على  البقاء  يف  الأ�سخا�س  ماليني 
املحتوى  زيادة  عرب  الفريو�س،  حول  الزائفة  والأخبار  الت�سليل  نكافح 
املوثوق على من�ساتنا وم�ساركة امل�ستجدات الدقيقة بالتعاون مع الهيئات 
الن�سمام  اإىل  الأخرى  ال�سركات  ندعو  العامل.  حول  احلكومية  ال�سحية 

اإلينا، لنحافظ على جمتمعاتنا �سحية واآمنة".
املتحدة،  الوليات  يف  التكنولوجيا  م�سوؤويل  كبري  عقد  املا�سي،  الأ�سبوع 
التكنولوجيا  �سركات  مــن  ممثلني  مــع  اجتماعًا  كرات�سيو�س،  مايكل 
ــ  بـ"كوفيد  املتعلقة  اجلهود  خمتلف  تن�سيق  كيفية  حــول  العمالقة، 
"بوليتيكو" و"وا�سنطن بو�ست" اأن البيت الأبي�س طلب  19". وذكر موقعا 
"غوغل" و"في�سبوك" و"اأمازون" و"مايكرو�سوفت" و"اآبل" و"اآي  م�ساعدة 

بي اأم" و"�سي�سكو" و"تويرت".
من�سات  مع  تعمل  اإنها  �سابقًا  قالت  العاملية"  ال�سحة  "منظمة  اأن  يذكر 
كورونا  فريو�س  حــول  معلوماتها  ظهور  ل�سمان  الرئي�سية  الإنــرتنــت 
اتخذ  كما  الإنــرتنــت.  على  البحث  عمليات  نتائج  طليعة  يف  امل�ستجد 
بالفريو�س  املتعلقة  الأكاذيب  ملكافحة  عدة  تدابري  الإنرتنت  عمالقة 

ونظريات املوؤامرة املنت�سرة على املن�سات.

اإىل  للخ�سوع  يحتاجون  من  ي�ساعد  اإلكرتوين  موقع  اإطالق  "غوغل" موعد  اأّجلت 
فح�س الك�سف عن الإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد ــ 19(، اإىل "اأواخر 

الأ�سبوع احلايل"، وفق ما �سّرح متحدث با�سم ال�سركة ملواقع اإخبارية اأمريكية.
وكان الرئي�س التنفيذي يف "غوغل"، �ساندر بيت�ساي، قال اإن الإطالق �سيكون يوم 

اأم�س الإثنني.
"غوغل" بامليزات ال�ساملة التي وعد بها البيت  ول يزال من غري املحتمل اأن تفي 
الأبي�س، حني اأعلن عن املوقع املرتقب خالل الأ�سبوع املا�سي. وذكر موقع "فانيتي 
فري"، اأم�س الإثنني، اأن �سهر الرئي�س الأمريكي وم�ست�ساره، جاريد كو�سرن، بالغ 

ب�ساأن ما �ستوفره "غوغل" حني و�سف املوقع لدونالد ترامب.
اإلكرتونيًا  "غوغل" تطور موقعًا  اأن جمموعة  املا�سي،  اجلمعة  واأعلن ترامب، يوم 
كورونا  فريو�س  لفح�س  للخ�سوع  حاجة  يف  كان  اإذا  ما  معرفة  اأمريكي  لكل  يتيح 

امل�ستجد، تبعًا لالأعرا�س امل�سجلة لديه، واإيجاد اأقرب مكان للقيام بذلك.
وقال الرئي�س الأمريكي خالل موؤمتر �سحايف من حديقة البيت الأبي�س: "غوغل 
حاجة  ثمة  كانت  اإذا  ما  لتحديد   )...( اإلكرتوين  موقع  تطوير  يف  ت�ساعد 
لإجراء فح�س وت�سهيل ذلك يف مكان مي�ّسر يف اجلوار". وذكر ترامب 
و�سيغطي  مهند�س،   1700 اإجنازه  على  يعمل  الإلكرتوين  املوقع  اأن 

الوليات املتحدة و"جزءاً كبرياً من العامل".
وعلى الرغم من الإ�سارة اإىل الفح�س والختبار، فال يبدو اأن 
املر�سى  لفرز  املتحدة،  الوليات  تغطي  اأداة  تطور  "غوغل" 
اإدارة  ادعت  كما  الفح�س،  مواقع  اإىل  وتوجيههم  مبا�سرة 

ترامب يف الأيام الأخرية.
على  ال�سركة  ت�ستعر�س  اأن  املتوقع  من  ذلــك،  من  بــدًل 
موقعها بع�س املعلومات حول كيفية و�سول الأمريكيني اإىل 
حول  اأخرى  معلومات  منف�سل  ب�سكل  تدرج  واأن  الفح�س، 

مواقع الفح�س املحلية.
قبل  الأمــريــن  حــول  املعلومات  من  املزيد  "غوغل"  وتتنظر 

اإطالق املوقع.
والوقاية  الأمرا�س  على  ال�سيطرة  "مركز  فاإن  لـ"غوغل"،  ووفقًا 
منها" يف الوليات املتحدة CDC يطور اأداة الفح�س اخلا�سة به، وتنوي 

املجموعة العمالقة ربطها مبوقعها الإلكرتوين املرتقب.
من املتوقع اأن ت�سّم اأداة املركز ا�ستبيانًا ميكن اأن ي�ستخدمه الأمريكيون للم�ساعدة 
يف حتديد ما اإذا كانوا بحاجة اإىل رعاية طبية، وميكن اأن ت�سمل الختبار، وفقًا 

ملوقع �سبكة "�سي اإن اإن".
وكانت الوحدة ال�سحية يف جمموعة "األفاِبت" املالكة لـ"غوغل"، "فرييلي"، اأطلقت 
يقت�سر  ولكنه  الفح�س،  مواقع  اإىل  مبا�سرة  امل�ستخدمني  لتوجيه  اخلا�س  موقعها 
اأداتها،  تو�سيع  يف  تاأمل  "فرييلي" اإنها  قالت  فران�سي�سكو.  �سان  منطقة  �سكان  على 

لكنها مل حتدد موعداً زمنيًا خلطتها هذه.

عمالقة التكنولوجيا تتحد ملواجهة 
فريو�س كورونا

موقعها  اإطالق  "غوغل" توؤجل 
املعلوماتي عن فريو�س كورونا

كورونا بوباء  املرتبط  الت�صليل  "بوينرت" ملكافحة  مع  �صراكة  "في�صبوك" تقيم 
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اأ�صرى فل�صطينيون

ليف ح�صن  بقلم 
----------------------

الثالثة  النتخابات  جولة  انتهت 
عام  من  اأقل  غ�سون  يف  جرت  التي 
تنهي  اأن  دون  من  "اإ�رائيل"،  يف 
ال�سيا�سي  ال�ستقرار  ع��دم  حالة 
الطني  زادت  نتائجها  اإن  بل  فيها، 
واليمني  اليمني  كتلة  ح�سلت  اإذ  بلة، 
على  نتنياهو،  بنيامني  بقيادة  الديني، 
وح�سل  الكني�ست،  يف  مقعداً   58
نتنياهو  حلكم  الراف�سني  مع�سكر 
م�سكلة  ل��ك��ن  م��ق��ع��داً،   62 ع��ل��ى 
"القائمة  ي�سمل  اأن��ه  املع�سكر  هذا 
اخلم�سة  املقاعد  دون  امل�سرتكة". ومن 
بالإمكان  يكن  مل  بها،  اخلا�سة  ع�ر 
حكومة  وت�سكيل  نتنياهو  اإزاح��ة 
حزب  زعيم  غانت�س؛  بيني  بقيادة 

اأبي�س". "اأزرق 
النتخابات  نتائج  اأدت  اخلال�سة،  يف 
نتنياهو  من  خال�س  ل  اأن  اجلديدة 
اإل  ال�ستقرار  ع��دم  حالة  واإن��ه��اء 
فل�سطينيي  اأ���س��وات  خ��الل  م��ن 
هام�س  من  تنقلهم  التي   ،48 العام 
حاولت  ال���ذي  ال�سيا�سية  احل��ي��اة 
على  ال�سهيونية  اف��الأح��زاب  ك��ل 
اإبقاءهم  "اإ�رائيل"  ت��اري��خ  م��دار 
ال�سيا�سية  احللبة  مركز  اإىل  فيه 
طرح  يعيد  الذي  الأمر  الإ�رائيلية، 
الذين   ،48 العام  فل�سطينيي  م�ساألة 
املواطنة،  حق  "اإ�رائيل"  منحتهم 
من   %  20 يقارب  ما  ي�سكلون  وهم 

اإ�رائيل". "مواطني  اإجمايل 
ميكن  م��ا  حتقيق  نتنياهو  ا�ستطاع 
هذه  يف  "املعجزة"  عليه  ُيطلق  اأن 
النتخابات، فهو رئي�س وزراء ُوجهت 
على  و�سيجل�س  اتهام،  لوائح   3 اإليه 
ويناف�سه  املحكمة،  يف  التهام  مقعد 
مكون  حزبي  ائتالف  النتخابات  يف 
ف�ساًل  �سابقني،  اأركان  روؤ�ساء   3 من 
الإعالم  قبل  من  �سلبي  موقف  عن 
من  الرغم  وعلى  �سده.  ال�سهيوين 
اأعلى  على  حزبه  ح�سل  ذل��ك،  كل 
اليمني. مع�سكر  وانت�ر  الأ�سوات، 

اأم��ام  تال�ست  امل��ف��اج��اأة  ه��ذه  لكن 
امل�سرتكة"،  "القائمة  نتائج  �ساعقة 
اأن  على  نتنياهو  ح�سابات  قامت  اإذ 
املعادلة  خارج   48 العام  فل�سطينيي 
يف  "اإ�رائيل"  لأن  الإ�رائيلية، 
يهودية  دول��ة  هي  نتنياهو  عقيدة 
وهو  فيها،  اليهودي  لغري  مكان  ل 
�سعى  الذي  القومية  قانون  اأكده  ما 
اأن  وجد  ولكنه  �سابقًا،  اإق��راره  اإىل 
اليهود  من  ال�سيا�سيني  خ�سومه 
للتعاون  م�ستعدون  ال�سهاينة 
وغري  اليهودية  غري  "القائمة"  مع 
كر�سي  عن  لإزاح��ت��ه  ال�سهيونية 
ت�سكيل  خالل  من  احلكومة  رئا�سة 
اخلارج  من  مدعومة  اأقلية  حكومة 
مالحمه  ن�سهد  ما  وهذا  باأ�سواتها، 
بيني  على  "القائمة"  اأو�ست  بعدما 
الحتالل  دولة  رئي�س  اأمام  غانت�س 

احلكومة. بت�سكيل  تكليفه  ليتم 

ورق��ة  ه���ذه  اأن  اع��ت��ق��ادن��ا  ورغ���م 
لتح�سني  غانت�س  �سي�ستخدمها 
اأم��ام  ���س��واء  التفاو�سي،  و�سعه 
الأخ��رى  اليمني  كتل  اأو  نتنياهو 
�سهيونية  وحدة  حكومة  لت�سكيل 
امل�سرتكة"،  "القائمة  دعم  عن  مبعزل 
حكومة  ت�سكيل  ومت  حدث  واإن  التي 
فاقدة  ف�ستكون  منها  م��دع��وم��ة 
املمكن  ومن  ال�سهيونية  لل�رعية 
اأمري"  "ايغال  �سيناريو  اإعادة  يتم  اأن 

رابني.  اإ�سحاق  قاتل 
نتنياهو  ي��خ��رج  مل  امل�����س��ه��د  ه���ذا 
اجلمهور  طال  بل  عقاله،  من  فح�سب 
اإذ  باأغلبيته،  اليهودي  ال�سهيوين 
اأن  ال���راأي  ا�ستطالعات  اأظ��ه��رت 
يرف�س  اليهودي  اجلمهور  من   66%
"القائمة  م��ن  م��دع��وم��ة  ح��ك��وم��ة 
التمرد  بحالت  ناهيك  امل�سرتكة"، 
الراف�سة  اأزرق"،  "اأبي�س  داخل حزب 
ي�سكلها  حكومة  على  للت�سويت 
احل����زب، م��ا دام���ت م��دع��وم��ة من 

.48 العام  فل�سطينيي  اأ�سوات 
اأن  بد  ل  غانت�س  بني  تكليف  رغم 
بني  وما  له  التو�سية  بني  ما  نفّرق 
بحكومة  امل�ساركة  على  املوافقة 

امل�سرتكة". "القائمة  من  مدعومة 
اثنني  ت�ريحات  خالل  من  وا�سح 
اأن  اأبي�س"  "اأزرق  حزب  اأع�ساء  من 
مدعومة  اأقلية  حلكومة  رف�س  هناك 
باأ�سوات العرب، ناهيك عن ما ي�سبه 
مع�سكر  ائتالف  داخ��ل  الن�سقاق 

حزب  زعيمة  اأعلنت  عندما  الي�سار، 
ك�سي�س،  اأبو  ليفي  اأوريل  "جي�ر"، 
اأن  من  الرغم  على  رف�سها،  اأي�سًا 
تخرج  اأن  ت�ستطيع  احلكومة  ه��ذه 
ال�ستقرار  عدم  حالة  من  "اإ�رائيل" 
الوقت  ويف  واحلكومي،  ال�سيا�سي 
�سدة  عن  الفا�سد  نتنياهو  تبعد  ذاته 

فيها. احلكم 
لكن مهما كانت العداوات وال�روخ 
ال�سيا�سية  واخلالفات  الإيديولوجية 
فاإنها  "اإ�رائيل"،  يف  اليهود  بني 
الداخل  يف  بالتاأكيد  حم�سورة  تبقى 
�سكل  باأي  ت�سل  ولن  ال�سهيوين، 
وال��ع��داء  امل��رك��زي  التناق�س  اإىل 
املحتل  ال�سهيوين  بني  الأ���س��الين 
الحتالل،  حتت  الواقع  والفل�سطيني 
يف  بالت�سويت  له  �سمح  لو  حتى 

النتخابات.
العام  فل�سطينيي  مع  التعامل  اإن 
لهم  ال�سهيونية  احلركة  وروؤية   48
داخل  وعميقًا  جوهريًا  �سوؤاًل  يعتر 
حاولت  لطاملا  وممار�ستها،  فكرها 
حتت  احلقيقية  اإج��اب��ت��ه  تخفي  اأن 
الدميوقراطية  م�ساحيق  من  طبقات 
"اإ�رائيل"  �سعار  حت��ت  امل��زي��ف��ة، 
ظل  يف  دميوقراطية،  يهودية  دول��ة 
ال�سهاينة  املوؤ�س�سني  الآب��اء  خ�سية 
الإحاليل  الفا�سي  الوجه  اإظهار  من 
لفكر  الكولونيايل  ال�ستعالئي 
"دولتها  ونظام  ال�سهيونية  احلركة 

اإ�رائيل".

مفاجاأة "القائمة امل�صرتكة" وماأزق حكومة "اإ�صرائيل"

اأكد ابراهيم ملحم الناطق با�سم احلكومة الفل�سطينية ام�س 
اأعداد  على  ارتفاع  اأي  يطراأ  مل  انه   18/3/2020 الربعاء 
املر�سى  خمالطة  نتيجة  "كورونا"  بفايرو�س  امل�سابني 
والعدد ي�ستقر عند ل�44.وقال ان جميع الفحو�سات التي 

اجريت الليلة املا�سية وعددها 402 عينة جميعها �سليمة.
وبني ان �سبب الإ�سابات اجلديدة جاءت من ثالثة ا�سخا�س 
من بيت حلم ومل يلتزموا باحلجر، م�سدداً على ان احلكومة مل 

ترتدد يف اإتخاذ اي اجراءات من �ساأنها حمايه ابناء �سعبنا.
حلمايه  الفل�سطينية  الج��راءات  حول  �سوؤال  على  ورداً 
العمال الذين يعملون يف امل�ستوطنات بعد اإعالن الحتالل  
املقامة  "موديعني"  م�ستوطنة  يف  م�ستوطن   3000 حجر 
على ارا�سي املواطنني يف رام الله، قال :اننا نحذر العمال 
من التوجه للعمل يف امل�ستوطنات التي ا�سبحت بوؤر لهذا 
"ال�رائيلي"  الحتالل  مع  التن�سيق  وب�ساأن  الفريو�س. 
قال   ، ا�سابتهم  حال  يف  الفل�سطينيني  لعمال  عالج  حول 

"نحن نعالج العمال الفل�سطينيني بالوقاية".
وي�سار اىل ان وزارة ال�سحة برام الله اعلنت بالأم�س عن 
امل�سابني  عدد  لريفع   ، جال  بيت  من  مواطنني   3 ا�سابة 

بكورونا بالأرا�سي الفل�سطينية ل�44  م�ساب.

ملحم : ل اإ�صابات جديدة 
"بكورونا" يف ال�صفة والعدد 

ي�صتقر عند 44 م�صابًا 

فر�س غرامات مالية...

الحتالل ي�صتغل اأزمة "كورونا" بتهديد امل�صلني يف امل�صجد الأق�صى
الأربعاء،  ام�س  الحتالل،  �رطة  هددت 
امل�سجد  يف  لل�سالة  القادمني  امل�سلني 
عليهم،  مالية  غرامات  بفر�س  الأق�سى 

امل�سجد. التجمع يف �ساحات  حال 
قوات  قامت  فقد  عيان،  �سهود  ووف��ق 
الوافدين،  هويات  باحتجاز  الحتالل 
يف  عليهم  مالية  غرامة  بفر�س  مهددة 
يف  اأ�سخا�س   10 من  اأك��رث  جتمع  حال 

مكان واحد.
اأرقام  بتحويل  الحتالل  �رطة  وهددت 
"الإ�رائيلية"،  ال�سحة  لوزارة  هوياتهم 
انت�سار  م��ن  واحل���د  "الوقاية  بحجة 
ال�رطة  وق��ام��ت  كورونا"،  ف��ريو���س 

امل�سجد. ال�سالة يف  بت�سوير �سفوف 
عمر  ال�سيخ  طالب  ذاته،  ال�سعيد  على 
الأق�سى  امل�سجد  مدير  الك�سواين 
الأق�سى  للم�سجد  القادمني  من  املبارك، 

ال�سادرة  بالتعليمات  اللتزام  املبارك 
ومنظمة  الإ�سالمية  الأوقاف  دائرة  من 
ال�سحة العاملية حول فريو�س "كورونا".
م�سافة  لرتك  امل�سلون  الك�سواين،  ودعا 
�ساحات  يف  والنت�سار  امل�سلني  بني 
بكل  الأق�سى  اأن  م��وؤك��ًدا  الأق�سى، 
�سحة  على  حفاظا  م�سجد،  هو  �ساحاته 
من  الأق�سى  اإىل  الوافدين  امل�سلني 

العدوى. انت�سار 
تفويت  علينا  قائاًل:"  ال�سيخ  واأو�سح 
الفر�سة على �سلطات الحتالل باإغالق 
يرتب�س  الذي  املبارك،  الأق�سى  امل�سجد 
واحلجج  ال��ذرائ��ع  ويتخذ  ب��الأوق��اف 
الأق�سى  يبقى  اأن  فهدفنا  املختلفة، 
ال�سالة  تقام  واأن  امل�سلني  اأمام  مفتوحًا 
فيه ورفع اآذان كل ال�سلوات عر ماآذنه، 
وخطب  ال�سالة  تتوقف  لن  الله  وباأذن 

الأق�سى". اجلمعة من 
لتخاذ  امل�سلني  الك�سواين،  ونا�سد 
على  للحفاظ  احل��ذر  درج��ات  اأق�سى 
انت�سار  من  اأنف�سهم  وعلى  الأق�سى 
الالزمة  الحتياطات  واأخ���ذ  ال��وب��اء، 

خا�سة  ���س��الة  ���س��ج��ادة  "باإح�سار 
النظافة  على  واحلفاظ  م�سلي،  لكل 
امل�سجد،  اىل  القدوم  عند  ال�سخ�سية 
املعقمات  واح�سار  الكمامات  وو�سع 

اخلا�سة".

الأ�صري فار�س بارود
اأمى ما زالت تنتظر 

عودتى:
اأح��م��د حممد  ف��ار���س 
خميم  م���ن  ب������ارود، 
ال�������س���اط���ئ غ���رب 
معتقل  غ��زة،  مدينة 
 ،23/3/1991 م��ن��ذ 
بال�سجن  وحم��ك��وم 
قتل  بتهمة  امل��وؤب��د 

م�ستوطن، وكان من املفرت�س اإطالق �راحه مع الدفعة 
الحتالل  تعهد  الذين  القدامى  الأ���رى  من  الأخ��رية 
باإطالق �راحهم ، لكنه علق الإفراج عن الدفعة الرابعة 
والتي ت�سم 30 اأ�سرياً من بينهم فار�س.تقول اأم فار�س: 
فار�س،  البكاء على  فقدُت ب�ري من كرثة  "اإن كنُت 
ال�سجن،  من  يخرج  عندما  اأحت�سنه  اأن  اأ�ستطيع  فاإنني 
فهذا يكفيني قبل اأن اأفارق احلياة، لأين �سحيح بطلت 

ا�سوف ول ط�سة، ب�س قلبي بي�سوف..."
خميم  يف  عينيها،  عمى  مع  وحدها  فار�س  اأم  تعي�س 
ال�ساطئ، و�سارت وجهًا معروفًا جلميع من ي�سارك يف 
اأنها فقدت ب�رها، ورغم ذلك  الأ�رى رغم  فعاليات 
فهي متواجدة يف كافة الفعاليات التي تنظم للت�سامن 
فقدت  اأن  بعد  �سوته  ت�سمع  اأن  وتتمنى  الأ�رى،  مع 
ب�رها قبل اأن تفارق احلياة... كما تقول.وتردد: "بتمنى 
والأردن،  و�سوريا  والأجنبية  العربية  الدول  كل  من 
اأزورو  مرة رحت  اإبني..."."اآخر  ويطلعويل  ي�ساعدوين 
كان يف خم�سني درجة بتطلعهن، واجلندي بيقويل اإنت 
انت �سايفني حاملة  خما�س... قلتلو حما�س يف را�سك، 
ف�س  ارجعي  قالويل  اأزور  رحت  بعدها  من  �سالح؟ 
زيارة، 15 �سنة مزرتو�س..."."هذا طقم النوم اأنا ا�سرتيته 
ملا �سمعت ب�سفقة �ساليط، وداميًا مرتب وجاهز عل�سان 
ملا يطلع يالقيه حا�ر"جتاوزت اأم فار�س عقدها الثامن، 
حيث  امل�ست�سفى،  اإىل  نقلها  تطلب  بانهيار  واأ�سيبت 
انتقلت اأحا�سي�سها من الفرحة الغامرة عندما اأخروها اأن 
ابنها من �سمن قائمة املفرج عنهم يف �سفقة �ساليط، 
فقد  املعجم[،  الكمد يف  ]ابحثوا عن معنى  الكمد،  اإىل 
كانت جتهز غرفته ل�ستقباله، وتن�ر مالب�سه يف �سوء 

ال�سم�س كي تبقى دافئة حني ياأتي لريتديها.
فيها  جتّمع  التي  اللحظات  تلك  ترجع  رب  "يا  تقول: 
�سكان املخيم اأمام الدار، وبدوؤوا اإعداد العدة ل�ستقبال 
فار�س، فمنهم من بداأ يخط على اجلدران التهاين بقدوم 
اأعي�س  اأعود  لن  لأين  الفرحة،  غمرته  والكل  فار�س 
فار�س  ل�ستقبال  ال�سيارات  حت�سري  وحيدة"."طلبت 
ا�ستقبال  اأجل مرا�سم  الكرا�سي من  على املعر، وجلب 
ل  واأنا  الإفراج،  له  يكتب  اأن  اأراد  ما  الله  ولكن  ابني، 

اأعرت�س على حكم الله".

اأخبار فل�صطني

! ال�صباب  لهذة   .. القطاع  اجتياح  جنودها  على  �صر  "ا�صرائيل" حتحُ
"اإ�رائيل  اإن  "اإ�رائيلي"  كاتب  ق��ال 
اإىل  جنودها  تدخل  اأن  عليها  حمظور 
من  ا�ستهدافهم  ب�سبب  ؛  غ��زة،  قطاع 
بتوفري  مطالبة  اأن��ه��ا  رغ��م  املنظمات 
اجلنوب  يف  مل�ستوطنيها  الأمني  الهدوء 
اللجوء  هو  املطلوب  الأمر  لكن  يف غزة، 
وهجومية  دفاعية  و�سائل  ا�ستخدام  اإىل 
الدخول  بينها  من  لي�س  ذاته،  الوقت  يف 

الري امليداين اإىل قطاع غزة".
بار  بجامعة  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ 
مقاله  يف  قال   ، دغاين  يت�سحاق  ايالن 
ترجمته  الإخباري،  ون  نيوز  موقع  على 
"عربي21" ان الواقع الأمني والع�سكري 
جنود  على  �سعوبات  و�سع  اجل��دي��د 
اجلي�س "الإ�رائيلي" يف مهمتهم الق�ساء 
؛  امل�سلحة   الفل�سطينية  التنظيمات  على 
القطاع  اإىل  الري  امليداين  الدخول  لأن 
اأثمانا  الإ�رائيلي  اجلي�س  من  �سيجبي 

�سفوف  يف  وخ�سائر  باهظة  ب�رية 
ال�سيا�سة  اأن  "فرغم  اأن  جنوده.واأ�ساف 
اأثارت  الأخرية  ال�سنوات  الإ�رائيلية يف 
كثريا من املخاوف باأنها ل تتعامل باجلدية 
املجدية جتاه الواقع القائم يف قطاع غزة، 
لكن حمظور القرتاب من �سيغة احللول 
الري  الجتياح  تت�سمن  التي  ال�سحرية 
تهديدا  ي�سكل  ل  فالقطاع  غزة،  لقطاع 
ا�سرتاتيجيا على اإ�رائيل، واحلل املعقول 
للتخل�س من حتدياته الأمنية قد يتم دون 

الت�سحية بحياة اجلنود وامل�ستوطنني".
خالل  م��ن  يتم  ق��د  "ذلك  اأن  واأو���س��ح 
الدفاعية  الإج���راءات  من  حزمة  توفر 
الدفاعية،  الناحية  فمن  والهجومية، 
م�روعها  ا�ستكمال  اإ���رائ��ي��ل  على 
املعروف  ت��اأخ��ري،  دون  ال�سرتاتيجي 
الأر�سي"،  حت��ت  احل��دي��دي  ب�"اجلدار 
باجتاه  القطاع  من  الأن��ف��اق  حفر  ملنع 

كل  احلديدية  القبة  ومنح  اإ���رائ��ي��ل، 
قدراتها  لتطوير  الالزمة  الحتياجات 
القطاع،  من  املنطلقة  ال�سواريخ  ل�سد 
للت�سدي  فعالة  دفاعية  و�سائل  واإيجاد 
"كل  اأن  اإىل  واأ�سار  احلارقة".  للبالونات 
الطابع  ذات  الدفاعية  اخل��ط��وات  ه��ذه 
الإجراءات  مع  بالتوازي  تتم  الع�سكري 
الواقع  لت�سهيل  ال��الزم��ة  الإن�سانية 

املعي�سي ال�سعب يف قطاع غزة".
باملبادرة  مطالبة  "اإ�رائيل  الكاتب  وقال 
تفجري  الأنفاق، من خالل  تهديد  لإحباط 
تراها  اأو  عنها  ت�سمع  نفق  فوهة  اأي 
هذه  تكون  بحيث  ا�ستباقية،  ب�سورة 
اأر�سية  هزة  باإحداث  كفيلة  التفجريات 
يف  الأن��ف��اق  �سبكات  باقي  على  توؤثر 
عن  املتوا�سل  والبحث  املنطقة،  ه��ذه 
وتدمريها  ال�سواريخ،  اإط��الق  اأماكن 
اجلوية  ال�ربات  با�ستخدام  الفور،  على 

ا�ستهداف  فيها  مبا  والبحرية،  والرية 
لبد  انه  اىل  مبا�رة".وتاعب  مطلقيها 
والدعائية،  الإعالمية  و�سائل  من �رب 
حلما�س  التابعة  الإلكرتونية،  فيها  مبا 
وما  الفل�سطينية،  املنظمات  وب��اق��ي 
و�سبكات  التلفزة  قنوات  من  ت�سمله 
وغريها،  املحمولة  والهواتف  الإنرتنت 
الناعمة  القوة  اإىل  اللجوء  عن  ف�سال 
واحلرب النف�سية من خالل البث الإذاعي 

العربية. باللغة  والتلفزيوين 
وا�سار اىل ان كل هذه الو�سائل الدفاعية 
والهجومية لن تكون قادرة على الق�ساء 
حلما�س  الع�سكرية  التحتية  البنى  على 
ت�ساهم  �سوف  بالتاأكيد  لكنها  غزة،  يف 
املعادية،  العمليات  هذه  حدة  تخفيف  يف 
ورمبا توؤدي اإىل اإ�سكاتها فرتة طويلة من 
الزمن، دون ال�سطرار لأن نخ�ر جنودنا 

هناك".
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تدابري دولية غري م�صبوقة  لحتواء فريو�س كورونا امل�صتجد

 / جنيف  حاب�س:  م�صطفى  حممد 
�صوي�صرا

------------------ 
متر  موؤ يف  للمنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق��ال 
بوؤرة  هي  حاليًا  "اأوروبا  اإن  بجنيف  �سحايف 
اأن  اإىل  م�سرياً  العاملي"،   19 كوفيد  وباء 
عدد  يفوق  يوميًا  ت�سجل  التي  احلالت  عدد 
ال�سني  يف  �سجلت  التي  اليومية  احلالت 

املر�س. انت�سار  ذروة  خالل 
ال��ت��داب��ري  ال�����دول  ت��ك��ث��ف  وق����ت  ويف 
اعرتفت  اجلائحة،  ملواجهة  ال�ستثنائية 
من  يزال  ل  نه  باأ العاملية  ال�سحة  منظمة 
فيها  يبلغ  التي  املرحلة  حتديد  "امل�ستحيل" 
الجراءات  اأن  اإىل  �سار  واأ ذروته،  الفريو�س 
اجلنوبية  وكوريا  ال�سني  اتخذتها  التي 
ر�سد  ���س��ي��ا���س��ة  ت�سمل  و���س��ن��غ��اف��ورة 
الفحو�س  بف�سل  للحالت  "�سارمة" 
والف�سل  للم�سابني  املخالطني  وتتبع 
�سمح  م��ا  ال�سكان،  وتعبئة  الجتماعي 
كما  الأرواح.  ن��ق��اذ  واإ ال��ع��دوى  بتجنب 
ت�سامني  ا�ستجابة  �سندوق  اقامة  اعلن 
ما  وه��و  ال�����رك��ات،  م�ساهمات  لتلقي 
مثال،  -بوك  وفي�س  غوغل  �ركتا  به  قامت 
كما  فراد،  واأ وموؤ�س�سات  خريية  وجمعيات 
بتمكينها  �سابق  وقت  يف  املنظمة  طالبت 
ملكافحة  دولر  مليون   675 جمع  م��ن 

. الفريو�س 

للحّد  دولية  ا�صتثنائية  اجراءات 
من تداعيات فريو�س كورونا على 

القت�صاد:
وقع  ال��ذي  واخل��ط��ري  امل��زر  ال��و���س��ع  بعد 
كورونا،  وباء  جراء  اإيطاليا  اقت�ساد  فيه 

مل��ان��ي��ة  الأ احل��ك��وم��ة  جهتها  م��ن  اأع��ل��ن��ت 
يف  لل�ركات  م�ساعدة  خطة  اأك��ر  ع��ن 
العاملية  احلرب  بعد  ما  مرحلة  منذ  تاريخها 
ل  حدود"  "بال  قرو�سًا  ت�سمل  الثانية، 
وذلك  يورو،  مليار   550 عن  قيمتها  تقل 
القت�سادية  ث��ار  ل��الآ الت�سدي  اأج��ل  م��ن 
ل��ف��ريو���س ك��ورون��ا امل�����س��ت��ج��د، وت��واج��ه 
معظمها  جلاأ  التي  ال�ركات  من  العديد 
اً  تباطوؤ اأي�سًا  الفيديو،  عر  العمل  اإىل 
وبداأت  طلبياتها..  يف  ف�سيع  تقل�س  مع 
يورو  مليار   550 بتاأمني  ملانية  الأ احلكومة 
مع  الدولة  من  قرو�س  عن  عبارة  وه��ي 
اإىل  اخلطة  وتهدف  ا�ستعجالية،  �سمانات 
املوؤ�س�سات  يف  انهيارات  موجة  تفادي 
يعتمد  الذي  اأوروب��ا،  يف  اقت�ساد  اأكر  يف 
اأكرث  واملعر�س  الت�سدير،  على  خ�سو�سًا 
الدولية  التبادلت  تقل�س  ل�رر  غريه  من 

كورونا. تف�سي  اثر 
ارتفاعًا  الأخ��رية  ي��ام  الأ يف  ملانيا  اأ وتواجه 
ب��ف��ريو���س  الإ���س��اب��ة  ح���الت  ك��ب��رياً يف 
فيها  الإ�سابات  ع��دد  وبلغ  كوفيد19-. 
لل�سلطات  ح�سيلة  اآخر  وفق  اإ�سابة،   2369
الفريو�س،  مكافحة  وق�سد  ال�سحية.. 
دور  اإغ��الق  ملانية  اأ مناطق  ع��دة  اأعلنت 
من  اعتبارا  واجلامعات  واملدار�س  احل�سانة 
بع�سها  منعت  فيما  املقبل،  الأ�سبوع  بداية 
األف  من  اكرث  ت�سم  التي  التجمعات  اأ�ساًل 
من  العديد  لغيت  اأ و  اأ واأرجئت  �سخ�س، 
الريا�سية  واملباريات  الثقافية  املنا�سبات 
مت��رات  امل��وؤ وك��ذل��ك  املهنية  وامل��ع��ار���س 

. . �سية ل�سيا ا
ا�سكندنافية  اأخ���رى  دول  ق��ررت  كما   
و�سوي�را  وفرن�سا  كبلجيكا  واأوروب��ي��ة 
يف  وامل��دار���س  امل��ط��ارات  بع�س  اإغ���الق 
على  حظًرا  وفر�ست  البالد  اأنحاء  جميع 
�سخ�س.   100 من  لأكرث  العامة  التجمعات 
احل��ان��ات  ُم��رت��ادي  ع��دد  ي��زي��د  ل��ن  وفيما 

اخلم�سني. عن  واملطاعم 
ال�سوي�رية  احلكومة  تعهدت  جهتها  من 
كم�ساعدة  فرنك  مليارات   10 بتخ�سي�س 
ذلك،  على  عالوة  القت�ساد،  لدعم  طارئة 
الإج���راءات  ت�سديد  يتم  اأن  املنتظر  م��ن 
اأوروبية  الدول  مع  احلدود  على  الرقابية 
باتفاقية  العمل  تعليق  اإمكانية  مع  الأخرى 

حدة.  على  حالة  كل  اأ�سا�س  على  �سنغن 
لي�ست  �سوي�را  ف��اإن  معلوم،  هو  وكما 
ولكنها  الأوروبي  الحتاد  يف  ع�سوة  دولة 

�سانقن.. ف�ساء  اإىل  تنتمي 

الأوروبية جتزم  التقارير  معظم  
ع�صرية  حقيقية  اأزمة  "كورونا   :

للجميع": مباغتة 
م��ن ج��ه��ة اأخ���رى اأك���دت ج��ل ال��ت��ق��اري��ر 
اأن  خمتلفة  بلغات  الأوروب��ي��ة  ال�سحفية 
حلظة  ه��ذه  واأن  حقيقية  اأزم��ة  "كورونا 
اجلديد  الفريو�س  هذا  عن  بو�سوح  للحديث 
ويف  منه  الذعر  بعدم  واأو�ست   ، املباغت 
اأن  اإىل  لفتة  جتاهله،  عدم  نف�سه  الوقت 
كبري  خلل  حدوث  واأن  للقلق  �سببا  هناك 
ال�ستعداد  "اإن  وقالت  منه.."  مفر  ل  اأمر 
ويجب  املخاطر،  من  يخفف  اأن  ميكن  الذكي 
كل  م�سوؤولية  ال�ستعداد  هذا  يكون  اأن 
اأماكن  و  اأ احلكومات  ليه  اإ نبهتنا  �سواء  منا، 
انطالق  ننتظر  واأل  ل،  اأم  اخلراء  اأو  العمل 

بع�سهم. تعبري  حد  على  نذار"،  الإ اأجرا�س 
معد  "الفريو�س  اأن  اإىل  ال�سحف  واأ�سارت 
ي�سعر  ب��داأ  �سخ�س  بوا�سطة  ينقل  وق��د 
الفريو�س  اأن  اإىل  م�سرية  للتو،  باأعرا�سه 
الرئتني  يف  وكذلك  احللق  يف  يتكاثر  قد 
ين�ره  اأن  ميكن  ال�سعال  اأن  يعني  مم��ا 
تتحول  اأن  ينبغي  نه  اأ منبهة   .".. ب�سهولة 
موؤمترات  اإىل  الإمكان  قدر  العمل  اأماكن 
الجتماعات  وجتنب  بعد،   عن  بالفيديو 
مكان  يف  ال��ط��ع��ام  وم�����س��ارك��ة  ال��ك��ب��رية 
املنزل  من  العمل  بالإمكان  كان  ذا  واإ واحد، 
نه  اأ بقولها  اأخرى  ون�سحت  ونعمت،  فبها 
التجمعات  كل  يف  النظر  اإع��ادة  "ينبغي 
الج��ت��م��اع��ي��ة ال��ك��ب��رية غ��ري ال�����روري��ة 
ت�ستمر  اأن  وميكن  اأم��ك��ن،  ذا  اإ وتاأجيلها 
ولكن  م�سجعني،  دون  الريا�سية  ن�سطة  الأ
احلفالت  لتاأجيل  �رورة  هناك  تكون  قد 
احلمالت  ت�ستمر  اأن  ميكن  كما  املو�سيقية". 
هذه  قائم  هو  كما  جتمعات،  دون  ال�سيا�سية 
لالنتخابات  بالن�سبة  فرن�سا  يف  ي��ام  الأ
خماطر  مع  توؤجل  مل  و  الفرن�سية،  املحلية 

الله. قدر  ل  املحتمل،  العدوى 

عامة طبية  تو�صيات 

اإر�صادات �صارمة عن ال�صفر  و 
 و التنقل:

تو�سيات  فهناك  والرحالت  ال�سفر  يف  اأما   
منها  �سارمة  اإر���س��ادات  و  عامة  طبية 
�سفن  اأن  ثبت  "قد  ن��ه  اأ بع�سهم  ق��ول   ،
حا�سنات  اإىل  تتحول  البحرية  الرحالت 
بالقيام  ين�سح  ل  ولذلك  للفريو�سات، 
ي�سكل  كما  الربيع،  عطلة  يف  بحرية  برحلة 
كبرية  اأعداد  اإ�سابة  خماطر  بالطائرة  ال�سفر 
لل�سفر  م�سطرا  تكن  مل  ذا  فاإ النا�س،  من 
مري�سا  كنت  ذا  واإ تفعل.  فال  بالطائرة 
ذا  واإ الآخرين.  توؤذي  ل  حتى  بيتك  فالزم 
رواتب  دفع  يف  فا�ستمر  عمل  �ساحب  كنت 
منازلهم  يلزمون  للذين  حتى  العاملني 
ال�سخ�سية  النظافة  وعن  مير�سون"  عندما 
كل  حتل  لن  نها  اأ ال�سحية  ال�سلطات  ترى 
غ�سل  اإىل  فبالإ�سافة  مهمة.  ولكنها  �سيء 
واتباع  ال��وج��ه  مل�س  جتنب  يجب  اليدين 
كبار  اأن  ومب��ا  وال�سعال،  العط�س  اآداب 
خا�س،  ب�سكل  للخطر  عر�سة  اأكرث  ال�سن 
لذلك  للفريو�س،  مبكرة  لدرا�سات  وفقا 
من  حلمايتهم  ا�ستثنائية  جهود  بذل  يجب 

املحتملة.  العدوى 

اإيجابيا  تتفاعل  امل�صلمة  اجلالية 
بالفريو�س امل�صابني  مل�صاعدة 

بها  التي  امل�ساجد  جل  غلق  من  بالرغم 
خطب  توقيف  و  امل�سلني،  من  كبرية  اأعداد 
احلمالت  بع�س  انطلقت  فيها،  اجلمعة 
غري  م��ن  امل�سابني  مل�ساعدة  التطوعية 
فرتة  خ��الل  ك��ورون��ا  بفريو�س  امل�سلمني 
من  حاجاتهم  باإي�سال  ال�سحي،  احلجر 
�سيتمكن  حيث  الغذائية..  وامل��واد  ال��دواء 
مع  التوا�سل  كورونا،  بفريو�س  امل�سابون 
و�سيعمل  الهاتف،  عر  املتطوعني  فريق 
وامل���واد  الأدوي����ة  ي�����س��ال  اإ على  ال��ف��ري��ق 
احلجر  م��ك��ان  يف  للم�ساب  ال��غ��ذائ��ي��ة 
بذلك  ق��ام��ت  كما  م��ن��زل��ه،  يف  ال�سحي 
ال��دول  يف  ���س��الم��ي��ة  الإ الهيئات  بع�س 
�سبيل  على  الرنويج  ويف  ال�سكندنافية، 
ر�سالة  امل�سلمة  اجل��ال��ي��ة  وج��ه��ت  امل��ث��ال 
لل�سلطات  للم�ساعدة  وا�ستعداد  ت�سامن 
منها،  نقتطف   ، املو�سوع  هذا  يف  املحلية 

: لها قو

الفريو�س ذروته  يبلغ  "امل�صتحيل" معرفة متى  اأنه من  امل�صتجد، وحذرت  "بوؤرة" جائحة فريو�س كورونا  باتت  اأوروبا  اأن  العاملية  ال�صحة  اأكدت منظمة 
العاملي. امل�صتوى  باتريك على  بريطانيا،  حلكومة  العلمي  امل�ست�سار  ذكر 

كورونا  فريو�س  �سد  ب��الده  اإج��راءات  اأن  فالن�س، 
بينما  لفا،  اأ  20 الوفيات  عدد  يتجاوز  ل  لأن  تهدف 

لفا. اأ  250 يبلغ  قد  العدد  هذا  اأن  من  خراء  يحذر 
الثالثاء  بها  اأدىل  ت�ريحات  يف  فالن�س،  وق��ال 
اإن  الريطاين،  الرملان  يف  العامة  ال�سحة  جلنة  اأمام 
الت�سور  تقديرات  على  املعتمد  العقالين"  "املقيا�س 
اأن  اإىل  ي�سري  البالد  حكومة  و�سعته  الذي  البياين 
اململكة  يف  بالفريو�س  للم�سابني  احلقيقي  العدد 
فيه  تفيد  الذي  الوقت  يف  لفا  اأ  55 حاليا  يبلغ  املتحدة 

موؤكدة. حالة   1543 بت�سجيل  الر�سمية  املعطيات 
ح�سيلة  ح��ول  ال  �سوؤ على  ردا  فالن�س،  واأو���س��ح 
 20 م�ستوى  اإىل  العدد  هذا  "خف�س  املحتملة:  الوفيات 
نتيجة  �سيكون  ذلك،  فعل  من  متكنا  حال  واأقل، يف  لفا  اأ
التي  املحتملة  احلدود  حول  اأملنا  نظر  وجهة  من  جيدة 
الأمر  "هذا  وتابع:  التف�سي".  هذا  ليها  اإ ي�سل  اأن  ميكن 
ميثل  كما  للوفيات،  هائل  عدد  وهذا  مرعبا،  يزال  ل 
ال�سحة". خدمات  على  �سخمة  �سغوطا  ذلك  كل 
الريطانية  للحكومة  العلمي  امل�ست�سار  واعتر 
البالد  �سلطات  اأعلنتها  التي  الإج��راءات،  تاأثري  اأن 
ت�سديد  على  وترتكز  الفريو�س،  انت�سار  لردع  الثنني 
ال�سكان  وعزل  وعائالتهم  للم�سابني  ال�سحي  احلجر 
اأو  اأ�سبوعني  غ�سون  يف  ملحوظا  �سي�سبح  امل�سنني، 

�سابيع. اأ  3
الآن  لديها  الريطانية  احلكومة  اأن  التقرير  وا�ستنتج 
�سديدة  اإجراءات  اتخاذ  الأول يف  يتمثل  خياران عمليا، 
نحو  بوفاة  الت�سليم  يف  الثاين  يكمن  بينما  ال�رامة، 
يعد  التقدير  هذا  اأن  مبينا  البالد،  يف  �سخ�س   250

." �سواأ الأ ولي�س  اأكر  ب�سكل  "مرجحا  الآن 
ق.د

عن  الربعاء  اأم�س  �سباح  �سحافية   معلومات  فادت  اأ
امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  رابعة  وفاة  حالة  "ت�سجيل 
عن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت  �سابق  وقت  ويف  لبنان.  يف 
والتي  لبنان،  يف  كورونا  فريو�س  اإح�ساءات  اآخ��ر 
مت  كما  حالة،   120 بلغ  امل�سابني  عدد  اأن  اإىل  ت�سري 
ح�سان  الوزراء  جمل�س  رئي�س  وكان  حالت.   4 �سفاء 
التعبئة  قررت  "احلكومة  ّن  اأ الأحد  اأعلن  قد  دياب 
اإىل  ال�سفر  ووق��ف  اجل��اري،  ذار  اآ  29 لغاية  العامة 
باتخاذ  الر�سمية  دارات  الإ وتفوي�س  الدول،  من  عدد 
املطار. واجراءات يف  الظروف،  لهذه  الالزمة  التدابري 
ق.د

مع  ال���ع���امل  ي��ن��ت��ظ��ر 
اي  وب���اء  ازم���ة  ك��ل 
خ���ر ح����ول ال��ع��الج 
وال���ل���ق���اح���ات ال��ت��ي 
ال�����رك��ات  تت�سابق 
ال��ط��ب��ي��ة لي��ج��اده��ا. 
وم��ع ت��زاي��د احل��دي��ث 
ع���ن ل��ق��اح ف��ريو���س 
ادارة  �سعت  كورونا، 
ال��رئ��ي�����س الم��ريك��ي 
دون�����ال�����د ت���رام���ب 
�ركة  من  لحتكاره 

نية. ملا ا
اثار  ترامب  فعل  اثار 
غ�����س��ب��ا وا���س��ع��ا يف 
العامل.  وح��ول  املانيا 
"توبيا�س  وع���ل���ق 
ه��ذا  ع��ل��ى  دانييل" 
انها  قائال  املو�سوع. 
لقاح  تامني  "حماولة 
"كيور  ���رك��ة  م���ن 
واح��ت��ك��اره��ا  فاك" 
م��ن ق��ب��ل ال��ولي��ات 
خطوة  كانت  املتحدة 
من  اخر  م�ستوى  على 
اللقاحات  كل  القذارة. 

هي  عليها  يعمل  التي 
نحتاج  النا�س.  جلميع 
هذه  يف  معا  للوقوف 
نت�رف  وال  الوقات 

الغاب". ان�سان  مثل 
على  ت��غ��ري��دة  ويف 
"مووكي  قال  تويرت، 
لرتامب  متوجها  بوي" 
لال�ستفادة  "�سعيت 
عر  ال��ف��ريو���س  م���ن 
ج���ع���ل ����رك���ات���ك 
املانية  �ركة  ت�سرتي 
اللقاح.  على  تعمل 
م�����س��ت��وى  اي  اىل 
م�����ت�����دين مي��ك��ن��ك 

الو�سول؟"
"لورينزو  وك���ت���ب 
خم��اط��ب��ا  دلباين" 
ت���رام���ب، ح��ق��ا امت��ن��ى 
ان  المل��ان  ال��ق��ادة  من 
ي��ت��دخ��ل��وا وي��ج��ع��ل��وا 
متاحة  التقنية  ه��ذه 
بعدها  الب�رية.  لكل 
مي��ك��ن��ه��م ت��ع��وي�����س 

فاك. كيور  �ركة 
ق.د

وفيات كورونا يف 
بريطانيا.. 20 األفا !

وفاة حالة رابعة بفريو�س 
كورونا يف لبنان

هكذا و�صف ترامب بعد 
احتكاره لعالج كورونا

وبكني  وا�سنطن  بني  اجلدل  حدة  ت�ساعدت 
ب��ع��اد  واإ امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ح��ول 
على  ال�سني،  م��ن  اأم��ريك��ي��ني  �سحافيني 
العامل  مينحها  التي  الأول��وي��ة  من  الرغم 

الوباء. ملكافحة 
ه��ذه  اأن  ال�سينية  اخل��ارج��ي��ة  وذك����رت 
وا�سنطن  ق��رار  على  رد  هي  الإج���راءات 
ع��دد  يف  ك��ب��ري  بتخفي�س  "الفا�سح" 
خلم�س  بالعمل  لهم  ي�سمح  الذين  ال�سينيني 
املتحدة. الوليات  يف  لبكني  اإعالم  و�سائل 

مايك  الأم��ريك��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  وق��ال 
خمتلفان"،  "الأمرين  اإن  معرت�سا  بومبيو 
ت�ستهدف  وا�سنطن  اإج��راءات  اأن  موؤكدا 
الإع��الم��ي��ة  للدعاية  و���س��ائ��ل  "اأع�ساء 
عن  "الرتاجع"  اإىل  ال�سني  ودعا  ال�سينية". 
معرفة  من  العامل  "متنع  التي  الطرد  قرارات 

البالد". داخل  فعليا  يحدث  ما 
جورنال  �سرتيت  وول  �سحيفة  وو�سفت 
هجوم  بانها  ال�سينية  الإجراءات  جهتها  من 
لكن،  ال�سحافة.  حرية  على  م�سبوق"  "غري 
تن�سيق  العامل  فيه  يحاول  الذي  الوقت  يف 

تكف  ل  العاملي،  الوباء  مواجهة  يف  اجلهود 
املواجهة  ت�سعيد  عن  العظميان  القوتان 
الأم��ريك��ي  الرئي�س  تبنى  فقد  بينهما. 
"الفريو�س  �سيغة  الثالثاء  ترامب  دونالد 
موؤكدا  امل�ستجد،  كورونا  لي�سف  ال�سيني" 
�سيغة  نها  اأ واأعتقد  ال�سني  من  "جاء  نه  اأ

جدا". دقيقة 
"عن�رية" عبارة 

وزير  ي��ام  اأ منذ  ي�ستخدمها  ال�سيغة  هذه 
يتحدث  يعد  مل  الذي  الأمريكي  اخلارجية 
"فريو�س  و  اأ �سيني"  "فريو�س  عن  �سوى 
فيها  ظهر  التي  املدينة  ووهان"  من  قادم 
م�ساء  كررها  وقد  الأوىل.  للمرة  املر�س 
ث��ن��ني رئ��ي�����س ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يف  الإ
بكني.  غ�سب  تاأجيج  اإىل  اأدى  ما  تغريدة، 
ال�سينية  اخلارجية  وزارة  با�سم  ناطق  وقال 
دانة"  "اإ ذلك  معترا  كبري"،  با�ستياء  "ن�سعر 
اأ�سابع  توجيه  عدم  اإىل  بكني  وتدعو  لبلده. 
حا�سمة  علمية  نتائج  بدون  ليها  اإ التهام 
للمرة  ر�سد  ال��ذي  الفريو�س  من�ساأ  حول 
الأول/دي�سمر  كانون  الأوىل يف ووهان يف 

اخلارجية  با�سم  ناطق  ذهب  وقد  املا�سي. 
املا�سي  الأ�سبوع  ذلك  من  بعد  اأ ال�سينية 
فر�سية  عن  عملية  دلة  اأ بدون  حتدث  عندما 
العامل  اأدخ��ل  الأمريكي  اجلي�س  يكون  اأن 
ترامب  ورد  بلده.  اإىل  للمر�س  امل�سبب 
نقل  جي�سنا  اأن  ال�سني  قول  اأقدر  "ل  قائال 
الفريو�س  يتنقل  مل  جي�سنا  الفريو�س.  لهم 
الذي  الأمريكي  الرئي�س  واأو�سح  اأحد".  اإىل 
"فريو�س  عبارة  ي�ستخدم  نه  اأ غا�سبا  بدا 

التهامات. هذه  على  ردا  �سيني" 
غريبة" "�سائعات 

اخل��الف��ات  الكالمية  احل��رب  ه��ذه  ت��وؤج��ج 
دونالد  و�سول  منذ  املتكررة  الدبلوما�سية 
وعندما   .2017 مطلع  ال�سلطة  اإىل  ترامب 
تراوحت  ال�سني،  خارج  ينت�ر  الوباء  بداأ 
غياب  دانة  اإ بني  الأمريكية  احلكومة  مواقف 
البداية،  يف  ال�سيني  اجلانب  لدى  ال�سفافية 
يف  الأمريكي  الرئي�س  "ثتقة"  عن  والتعبري 

جينبينغ. �سي  ال�سيني  نظريه 
ب�رعة  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  م��ن��ع  ل��ك��ن 
دخول  من  ال�سني  من  القادمني  الأ�سخا�س 

والر�سالة  بكني.  غ�سب  ث��ار  اأ اأرا�سيها 
ومفادها  وا�سحة  الأم��ريك��ي  اجلانب  من 
مع  املناف�سة  تنهي  ل  الوباء  مكافحة  اأن 
تعترها  التي  العمالقة  الآ�سيوية  الدولة 
ال�سرتاتيجي  خ�سمها  املتحدة  الوليات 

الطويل. الأمد  على  الأول 
فر�سة  املا�سي  الأ�سبوع  بومبيو  وانتهز 
اخلارجية  لوزارة  ال�سنوي  التقرير  عر�س 
ليدين  ن�سان  الإ حقوق  ح��ول  الأمريكية 
�سينجيانغ  قليم  اإ يف  ال�سينية  ال�سيا�سة 
مئات  يحتجز  حيث  ال�سني،  غرب  ب�سمال 
با�سم  يبدو  ما  على  امل�سلمني  من  الآلف 

الإرهاب. مكافحة 
على  مواجهات  ترامب  دارة  اإ وتخو�س 
الدفاع  من  ال�سني،  �سد  اأخ��رى  جبهات 
اإىل  ك��ون��غ  ه��ون��غ  يف  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ع��ن 
يف  الع�سكرية  التو�سعية  نزعتها  دان��ة  اإ
بالتهامات  م��رورا  اجلنوبي،  ال�سني  بحر 

�سناعي. بتج�س�س 
ق.د

ت�صاعد احلرب الكالمية بني وا�صنطن وبكني حول "كورونا"
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ث���ري  ت��ق��رر غ��ل��ق امل��وق��ع الأ
التابع  املتحف  و  "كويكول" 
ل���ه مب��دي��ن��ة ج��م��ي��ل��ة )����رق 
و  ال��ع��ائ��الت  م���ام  اأ �سطيف( 
لتجنب  احرتازي  كاإجراء  ذلك 
ت��ف�����س��ي ف���ريو����س ك��ورون��ا 
علم  ما  ح�سب   ،)19 )كوفيد- 
بالولية  الثقافة  مدير  م��ن 
���س��م��ري ال��ث��ع��ال��ب��ي.و ���رح 
غلق  قرار  باأن  نف�سه  امل�سوؤول 
"يندرج  ث���ري  الأ املوقع  ه��ذا 

الحرتازية  الإجراءات  �سمن 
امل��ت��خ��ذة مل��واج��ه��ة ال��و���س��ع 
بخطر  املتعلق  ال�ستثنائي 
)كوفيد19-(  كورونا  تف�سي 
لتعليمات  تطبيقا  وك���ذا 
ه��ذا  يف  ال��و���س��ي��ة  ال����وزارة 
بعد  املوقع  اأغلق  قد  ال�ساأن".و 
اأغلبهم  زواره  جميع  مغادرة 
الأط��ف��ال  و  ال��ع��ائ��الت  م��ن 
ح�����س��ب م���ا ذك����ره ال�����س��ي��د 
اأن  اإىل  �سار  اأ الذي  الثعالبي 

يعود  الذي  الأثري  املوقع  هذا 
عرف  الرومانية  احلقبة  اإىل 
الأ�سبوع  نهاية  عطلة  خالل 
"قيا�سيا"  ت��واف��دا  املا�سية  
ما  اأج��ان��ب  فيهم  مب��ا  ل��ل��زوار 
ال��ف��وري  "الغلق  ا�ستدعى 
لتف�سي  ت��ف��ادي��ا  ل��ل��م��وق��ع 
اأغ��ل��ق��ت  الفريو�س".كما 
�سطيف  مبدينة  مرافق  ع��دة  
زوارها  اأمام  "موؤقتة"  ب�سفة 
غ��رار  ع��ل��ى  م��ن��خ��رط��ي��ه��ا  و 

املحا�رات  قاعة  و  املكتبة 
البيداغوجية  ال��ور���س��ات  و 
اإىل  بها  الن�ساطات  تعليق  و 
على  ح��ف��اظ��ا  لح���ق،  "اأجل 
ما  ح�سب  املواطنني"،  �سحة 
مديرته  جهتها  من  اأو�سحته 
الله.و  خلف  �سادية  ال�سيدة 
للوقاية  نظام  و�سع  اإطار  يف 
مبكافحة  اخل��ا���س  املتابعة  و 
)كوفيد19-(،  كورونا  فريو�س 
اأزمة  خلية  تن�سيب  اليوم  مت 
هي  و  الولية  م�ستوى  على 
ت�سم  ولئية  جلنة  عن  عبارة 
غرار  على  القطاعات  عديد 
م���ن  الأ و  ال��وط��ن��ي  ال��دف��اع 
و  ال�سحة  و  العدل  و  الوطني 
غريها  و  اجلمارك  و  ال�سكان 
جهتها  م��ن  ب��ه  ف���ادت  اأ كما 
هذا  يف  مت  الولية.و  م�سالح 
"�رورة  على  التاأكيد  ال�ساأن 
اإع�����داد ب��رن��ام��ج وق��ائ��ي و 
يت�سمن  تنظيمي  و  توعوي 
و  املوؤ�س�سات  تنظيف  و  تعقيم 
امل�ستقبلة  العمومية  دارات  الإ
على  ال��رتك��ي��ز  و  للجمهور 
اجل��ان��ب ال��وق��ائ��ي م��ن خ��الل 
بخطر  التح�سي�س  ح��م��الت 
اإج���راءات  و  ال��ف��ريو���س  ه��ذا 

منه". للوقاية  ال�سالمة 
ق/ث

غلق موقع كويكول الثقايف ب�صطيف جتنبا لتف�صي كورونا

�صن�صعى للتكيف مع الو�صع والتكفل بالثقافة 
ب�صكل خمتلف

علي  حممد 
---------------- 

الوزارة  اأن  الوزيرة  اأكدت  و 
طريقة  اإىل  تتجه  و  "�ستفكر 
مل��وا���س��ل��ة رع���اي���ة ال��ف��ع��ل 
ال��ث��ق��ايف خ����ارج الأط�����ر و 
وهذا  التقليدية"  الف�ساءات 
العام  الو�سع  مع  ان�سجاما 
العامل،  و  البالد  تعي�سه  الذي 
احلايل  المتحان  اأن  موؤكدة 
اكت�ساف  لإعادة  "فر�سة  هو 

العائلة". و  البيت 
داري  الإ العمل  �سياق  يف  و 
اعترت  للوزارة  التنظيمي  و 
م�����س��احل��ه��ا  اأن  دودة  ب���ن 
"لتنظيم  الو�سع  �ست�ستغل 
بعيدا  و  بهدوء  الثقافة  بيت 
و  ال�سطرارية  القرارات  عن 
"فر�سة  هو  و  ال�ستعجالية" 
بعث  و  م�ساكل  وحل  ملتابعة 

للثقافة". جديدة  ديناميكية 
التي  ال��ق��رارات  ه���م  اأ وع��ن 
على  احلفاظ  ق�سد  �ستتخذ 
تعليق  بعد  الثقايف  الفعل 
بن  اأكدت  الثقافية  ن�سطة  الأ
�ستطلق  ال���وزارة  اأن  دودة 

و  نوعية  ق��راءة  "م�سابقات 
لإ�راك  مدرو�سة  و  متعددة 

الفرتة". هذه  خالل  اجلمهور 
"الواقع  اأن  الوزيرة  اأ�سافت  و 
اختبار  علينا  يفر�س  احل��ايل 
مهملة"،  ظ��ل��ت  م�����س��ارات 
"اإعادة  ميكن  ن��ه  اأ مو�سحة 
م���ل م�����س��اك��ل وع��وائ��ق  ت���اأ
"دافع  ح�سبها  وهو  الرقمنة" 
و  التفاعلية  املن�سات  لتفعيل 
تفاعلية  عرو�س  تقدمي  ل  ملا 

القريب". يف 

لبع�س  ا�ستقبالها  خ��الل  و 
الكتاب  جم��ال  يف  الفاعلني 
اأن  دودة  ب��ن  ال�سيدة  قالت 
"بحث  ح��ال��ة  يف  وزارت���ه���ا 
الأفكار  اأ�سحاب  عن  دائ��م 
التغيري  �سناعة  ميكنهم  الذين 
للثقافة  ف�����س��ل  الأ ت��ق��دمي  و 
جمالتها"  كل  يف  اجلزائرية 
ميان  "اإ ل��ه��ا  اأن  م�����س��ددة 
ال�سباب  بطاقات  �سخ�سي 
الثقافية". املجالت  �ستى  يف 

جم��ال  يف  ال��ف��اع��ل��ون  وع���ر 

ال���ك���ت���اب ع����ن ت��ذم��ره��م 
الكتاب  واق��ع  م��ن  امل�ستمر 
تعلق  ما  "خا�سة  اجلزائر،  يف 
تواجه  ال��ت��ي  بال�سعوبات 
دعوا  و  الت�سويق"،  و  الن�ر 
ور�سات  فتح  "�رورة  اإىل 
الثقافية"  املجالت  يف  تفكري 
على  "ال�ريبة  مراجعة  و 

لكتاب". ا
نقل  مت�سل  ���س��ي��اق  يف  و 
ان�سغال  ال��وزي��رة  ���س��ي��وف 
ال���وزي���رة،  اإىل  ال���ك���ت���اب 
"غيابهم  من  ا�ستكوا  حيث 
"منتوج  كاأ�سحاب  القانوين" 
اإىل  دع���وا  و  مهم"  ث��ق��ايف 
املعنية  الهيئات  دور  "تفعيل 
املركز  راأ�سها  وعلى  بالكتاب 

للكتاب". الوطني 
بن  مليكة  ال��وزي��رة  تنظم  و 
يف  للفاعلني  ا�ستقبال  دودة 
الثقافية  امل��ج��الت  خمتلف 
لت�سليط  نقا�س  جل�سات  يف 
القطاع  م�ساكل  على  ال�سوء 
ا�ستقبلت  اأن  لها  �سبق  و 
النا�رين  و  املكتبيني  بع�س 
الكتاب  م�ساكل  عن  للحديث 

اجلزائر. يف 

الكتاب مبقر  و  الكتابة  الفاعلني يف جمال  لبع�س  ا�صتقبالها  بن دودة على هام�س  مليكة  الثقافة  اعتربت وزيرة 
طابع  اإ�صفاء  ق�صد  ومو�صيقيني  ت�صكيليني  باإ�صراك  للتوعية  بحملة  للم�صاهمة  "ت�صعى  م�صاحلها  اأن  الوزارة 

جمايل يخفف من اخلوف و ي�صاهم يف بعث الهدوء".

بن دودة توؤكد: 
بن  م��ال��ك ع��م��ر  ول��د 
م�سطفى  بن  اخل�ر 
جانفي   1 يف  نبي  بن 
مبدينة   1905 عام  من 

ق�سنطينة
احل�سارة  فيل�سوف 
الع�ر  خلدون  واب��ن 

احلديث
ك�����ان م����ن اإح�����دى 
امل��ف��ك��ري��ن ال��ق��الئ��ل 
تلك  ح��ق��ق��وا  ال��ذي��ن 
ال�سعبة  امل��ع��ادل��ة 
اأ�سالة  ت��ق��ول  ال��ت��ي 
فكر  مع  فيها  للب�س 
،فرغم  وفعال  متجدد 

للعلم  طالبا  فرن�سا  اإىل  �سفره  من 
اأنوار  تعمه  مل   20 القرن  بداية  يف 
روؤيته  عن  باري�س  النور  عا�سمة 
و   ، الأوروبية  احل�سارة  م�ساوئ 
على  بالغ  ث��ر  اأ الفكرة  لتلك  كان 
نبي  ابن  فكان   ، و�سخ�سيته  فكره 
بالد  يف  احل�ساري  التخلف  ينتقد 
ا�سترياد  يرف�س  و  العربية  احل�سارة 
حمليا  ب�سنعها  ينادي  احل�سارة 
الدخيلة  املظاهر  ينتقد  كان  كما   ،
البدع  و  كال�ركية  الإ�سالم  على 
و   ، العربي  املغرب  يف  املنت�رة 
بني  الثقافية  الثنائية  تال�سمت  قد 
الغربية  و  الإ�سالمية  احل�سارتني 
بن  ملالك  الفكري  التكوين  يف 
اأفكاره  تتمحور  كانت  كما   ، نبي 
منتجات  تكدي�س  حول  مفاهيمه  و 
اإىل  اإ�سافة   ، واجلاهلية  احل�سارة 
كانت  التي  و  ال�ستعمار  القابلية 
اإق�سائية  مم��ار���س��ات  يف  �سببا 
من  الكثري  قبل  من  عليه  وتهمي�سه 
و�سحت  وقد   ، الأول  املذهب  دعاة 
الأفكار  م�سكلة   " الثالث  كتبه 
�روط  و   " الإ�سالمي  العامل  يف 
التيه  و  الر�ساد   " وبني   " النه�سة 
الإ�سالحي  للنهج  رف�سه  و   ،  "
العلماء  جمعية  تبنته  الذي  ال�سائد 
احلركة  ورواد  اجلزائريني  امل�سلمني 

ذاك.  اآن  الإ�سالحية 
األقاب  بعدة  نبي  بن  مالك  لقب  وقد 
كان   ، فكر  و  علم  م��ن  قدمه  مل��ا 
وفيل�سوف  الإن�سان  مفكر  اأهمها 
للمفاهيم  ت�سدى  حيث   ، احل�سارة 
حتت  جاءت  التي  اجلديدة  الغربية 
والثقافة"  احل�����س��ارة   " ع��ن��وان 
خلدون  باإبن  لقب  كما   ، وغريها 
 ، القرن  و�ساهد  احلديث  الع�ر 
التي  املراحل  خمتلف  عا�ر  فقد 
القرن  يف  العربية  الدول  بها  مرت 
�سد  الن�سال  مرحلة  اإبتداء   ، الأخري 
الفرن�سي  امل�ستمر  و  امل�ستعمر 
منه  بالتخل�س  املحاولة  و   ، الغا�سم 
امل�ستقلة  ال��دول  مبرحلة  اإنتهاء  و 
يف  نبي  ب��ن  م��ال��ك  ان��خ��رط  .ك��م��ا 
و  فكري  ن�ساط  يف  �سبابه  بداية 
فرن�سا،  يف  مغرتبني  بني  �سيا�سي 
 " بعنوان  له  حما�رة  اأول  وق��دم 

، م�سلمون؟  نحن  ملاذا 
 " جلمعية  تاأ�سي�سه  يف  �سارك  كما 
ممثال  اأ�سبح  و   " املغاربية  الوحدة 
معظم  ت��رك��زت   ، فيها  للجزائر 
النه�سة  و  الفكر  جمال  يف  جهوده 
يف  انتهج   ، القراآنية  الدرا�سات  و 
دعاة  بني  و�سط  اأ�سلوبا  طرحها 
الفكري  اجلمود  و  العمياء  احلداثة 

مل�سكالت  عميقا  طرحا  فقدم   ،
املمكنة  احللول  و  العربية  النه�سة 
فيل�سوف  الفيل�سوف  فهذا   . لذلك 
عانى  نبي  ب��ن  م��ال��ك  احل�����س��ارة 
اخل��ن��اق  ت�سييق  م��ن  ال���وي���الت 
م�روعه  و  اأفكاره  وعلى  وعليه 
العربية  لأمة  النه�سوي  احل�ساري 
ناأخذ  مل   . اجل��زائ��ر  الأم  ب��الده  يف 
مقالته  و  بكتبه  و  القيمة  باأفكاره 
بل   ، توزيعها  و  لن�رها  التي كتبها 
مل  اأفكاره  ذلك  من  العك�س  على 
الكبري  باحلجم  جمتمعه  يف  تنت�ر 
ت�سييق  ل�سيا�سة  راج��ع  ذلك  و   ،
الأول  ف��ال��وزي��ر   ، عليه  اخل��ن��اق 
تنب  ال��ذي  مهاتري  حممد  املاليزي 
�روط  وبكتابه  نبي  بن  مالك  فكر 
الأخ��رى  كتبه  و  خا�سة  النه�سة 
اأ�سبحت  و  ماليزيا  طور  و   ، عامة 
بف�سل  املتقدمة  الدول  م�ساف  يف 
تاأخذ  مل  و   ، نبي  ب��ن  مالك  فكر 
معظم  بل  فقط  ماليزيا  باأفكاره 
اأوروبا  و  اآ�سيا  يف  املتقدمة  الدول 
اأفكار  طالبها  تدر�س   ، اأمريكا  و 
يف  اأما   ، النه�سوية  نبي  بن  مالك 
�سيئ  كل  عليه  حرموا  اجلزائر  بلده 
من  يعي�س  و  يقتات  نبي  ابن  ،فكان 

. يوؤلفها  التي  كتبه 
يف  يعي�س  ك��ان  ملا  نبي  بن  مالك 
ي�سع  و  يوؤلف  و  يكتب  كان  م�ر 
�سد  اجلزائرية  الثورة  حول  مقالت 
تكلمه  و   ، الفرن�سي  امل�ستدمر 
بالقاهرة  العرب  �سوت  اإذاعة  يف 
باأن  الأبطال  املجاهدين  لت�سجيع 
يكافحوا  و  ينا�سلوا  و  يتحملوا 
ال�ستقالل  ناأخذ  و   ، امل�ستعمر  �سد 
ويذكر  عاليا  اجلزائر  راية  ترفع  و 
ن�ستغل  اأن  .فالبد  الله  ا�سم  فيها 
املا�سرت  و  اللي�سان�س  يف  باأفكاره 
ن��دوات  اإق��ام��ة  و   ، وال��دك��ت��وراه 
بل  اأج��ل��ه  م��ن  لي�س  وملتقيات 
الرجل  هذا  لأن   ، اأفكاره  اأجل  من 
لنه�سة  لديه  مبا  قدم  الذي  العبقري 
فيقول   ، الإ�سالمية  العربية  الأمة 
 " ال�سهرية  مقولته  نبي  بن  مالك 
نف�سك  غري  ال�سماء  ل�رعة  اإنها  و 
من  ه��ي  الكتب  و  التاريخ  تغري 
بقوله  ي�ستدل  و  الثورات"  ت�سنع 
الله ل يغري ما بقوم  :" اإن  عز وجل 

 .  " باأنف�سهم  ما  يغريوا  حتى 
الله  رحمه  نبي  ب��ن  مالك  ت��ويف 
املوافق  باجلزائر   31/10/1973 يف 
وراءه  خملفا   ،1393 �سوال   04 ل 
و  القيمة  الأف��ك��ار  م��ن  جمموعة 
يف  دفنه  مت  و   ، النادرة  املوؤلفات 
بوقرين  اأحم��م��د  �سيدي  م��ق��رة 

 . �سمة لعا با
العيا�سي  بتة 

الفيل�صوف مالك بن نبي املن�صي يف قومه 
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وهذا  ال��ب��الد،  ه��ذه  مطاعم  غالبية  يف 
اإع��داده  يتم  للبع�س  الغريب  الطعام 
يف  البحر  ج��راد  اأط��ب��اق  اإع���داد  بنف�س 
اخلفافي�س  وتقدم  الأ���س��م��اك،  مطاعم 
ح�ساء  هي  الأوىل  املطاعم  يف  بطريقتني 
الأق��ل  وتعتر  اخلفافي�س  �سوربة  اأو 
البع�س  ياأكلها  بينما  وتهون،  �سجاعة 
اإذا  ان��ك  والغريب  طهي،  ب��دون  نيئة 
النادل  فيقوم  الثانية  الطريقة  اخرتت 
الطبق،  اأمامك وي�سعه يف  اخلفا�س  بقتل 
حيث يبدو يف البداية انه ل يزال حيا وهو 
لك  ينزع  بعدها  احلركات،  ببع�س  يقوم 
�سهية  وجبة  وتكون  اخلفا�س  جلد  النادل 
هذا  يف  واملثري  ال�سعوب،  لهذه  بالن�سبة 
باأنها  الوجبة  هذه  علقوا  اخلراء  اغلب  اأن 
ظهور  يف  الأ�سا�سي  ال�سبب  تكون  رمبا 

الكورونا. فريو�س 
املر�س  فهذا  الدرا�سات  وبح�سب  انه 
منطقي  وهذا  ثعبان،  اأو  خفا�س  اأ�سله 
اأعرا�س  للغاية لن مري�س ظهرت عليه 
من  بع�س  ب�راء  قام  قد  كان  الفريو�س، 
وهان  �سوق  من  الغريبة  الف�سائل  هذه 
للماأكولت والطيور، ويوجد الكثري من 
هذا  يف  للماأكولت  الغريبة  الف�سائل 
ال�سبب  ولهذا  اخلفافي�س،  ومنها  املكان 
حلني  كامل  ب�سكل  املكان  هذا  اإغالق  مت 
التفا�سيل  جميع  اإىل  والو�سول  التحري 
لأمر  انه  اخلطري،  املر�س  هذا  اأ�سباب  يف 
يكون  ه��ذا  مثل  قاتال  اأن  فعال  غريب 
احد  يتناول  اأن  ق��رر  �سخ�سا  �سببه 

اأو �سوربة. اخلفافي�س يف ح�ساء 
دول  اأن  هو  غرابة  اجل��د  الأم��ور  من  و 
ت�ستهر  ال�سني  وخا�سة  اآ�سيا  ���رق 
احليوانات  من  الغريبة  الأكالت  بتناول 
ال��ري��ة، ال��ت��ي ق��د ت��ك��ون حم��رم��ة يف 
غري  واأي�سا  ال�سماوية  الديانات  بع�س 
ياأكلون  ال�سينيني  فبع�س  املعتادة، 
والقردة،  واخلفافي�س،  والفئران،  الثعابني، 

والقطط. والكالب، 
املطبخ  يف  الغريبة  الأك��الت  بني  ومن 
الأكرث  التالية  الأطباق  تعتر  ال�سيني، 
الديدان  امل�سوية،  الفئران  ومنها  غرابة 
ح�ساء  ال��ب��ط،  دم  ح�����س��اء  امل�����س��وي��ة، 

عليه  ويطلق  الأجنة  بي�س  اخلفافي�س، 
يقوم  فيما  التونة،  البالوت، عيون �سمك 
اأنحاء  خمتلف  يف  املواطنني  من  العديد 
الفئران،  على  الق�ساء  مبحاولة  العامل 
اأن�ساأت  قد  ال�سني،  يف  العك�س  فنجد 
للفئران مزارع خا�سة لرتبيتها واإعدادها 
امل�سوية  الفئران  بائعو  وينت�ر  لالأكل، 
ويعر�سون  والأ���س��واق،  الطرقات  يف 
من  عددا  تخرتق  التي  املعدنية  الأ�سياخ 
ال�سني  وا�ستهرت  امل�سوية،  الفئران 
الرملية،  والديدان  القز  دود  باأكل  اأي�سا 
اأ�سياخ خ�سبية �سغرية. بعد و�سعها يف 

يعده  اخلفافي�س  ���س��ورب��ة  اأو  ح�ساء 
اخلفا�س  و�سع  طريق  عن  ال�سينيون، 
حتى  ويرتك  املغلي،  املاء  اإناء  يف  كامال 
والبهارات  التوابل  بع�س  مع  ين�سج، 
اجللد،  بدون  فقط،  اخلفا�س  حلم  ويوؤكل 

كما يتم �رب احل�ساء.
وحدها  ال�سني  لي�ست  البط،  دم  ح�ساء 
ال�سنف،  ه��ذا  تقدمي  علي  تقدم  التي 
تتناول  التي  ال��دول  اأويل  من  فبولندا 
ح�ساء دم البط،ولكن التوابل والبهارات 
جتميد  يتم  ال�سني  ففي  بينهما،  تختلف 
مربعة،  حفظ  اآنية  يف  و�سعه  بعد  الدم 
ال�سكل  مربعة  كتلة  هي  النتيجة  لتكون 
اإىل  )النودلز(  املكرونة  اأعواد  اإ�سافة  يتم 

الطبق يف ال�سني.
البالوت اأو بي�س الأجنة،  يتم طهيه قبل 
البي�سة،  داخل  الطائر  جنني  منو  اكتمال 
فرتة  وتختلف  خفيفة،  كوجبة  اأكله  ليتم 
مطعم  من  البي�سة  تلقيح  بعد  النتظار 
ال��زب��ون،وم��ن  ذوق  وح�سب  اآخ��ر  اإىل 
وعدم  الأ�سياء  اب�سط  ا�ستغالل  منطلق 
ال�سينيني  اأقدم  ب�سهولة،  منها  التخل�س 
جميع  وتاأكل  ال�سمك،  عيون  اأكل  على 
ل  كونها  التونة  �سمك  العامل  �سعوب 
ال�سمك،  عن  لهم  بالن�سبة  اأهمية  تقل 
ماء  يف  الطهي  طريق  عن  اإعدادها  ويتم 
البهارات  من  خا�سة  خلطة  مع  مغلي 
والأع�ساب، ويقال اإن طعمها ي�سبه طعم 

الرخوية. البحرية  واملخلوقات  اجلبار 
اأن  احل��دي��ث  التغذية  علم  اأث��ب��ت  لقد 
�سفات  بع�س  تكت�سب  ال�سعوب 

احتواء  ب�سبب  تاأكلها  التي  احليوانات 
يف  ت�ري  معينة  �سميات  على  حلومها 
على  تاأثر  و  الدماغ  اإىل  الإن�سان  دماء 

�سلوكهم، و لذلك قال ابن خلدون:
الغيظة  فاكت�سبوا  الإبل  اأكلوا  العرب  اإن 
الفر�س  حلم  اأكلوا  الفر�س  و  الطباع،  يف 
الروم  و  باملعاملة،  ال�را�سة  فاكت�سبوا 
و  الدياثة  فاكت�سبوا  اخلنزير  حلم  اأكلوا 

الغرية. قلت عندهم 
الفري�سة  يرى  عندما  املفرت�س  فاحليوان 
ت�ساعده  خا�سة  هرمونات  ج�سمه  يفرز 
ل�سطياد  ب�رعة  اجلري  و  القتال  على 
ال�سعوب  اأن  جند  لذلك  الفري�سة،  هذه 
احليوانات  حلم  من  تاأكل  التي  القبائل  و 
تكت�سب  اجلارحة  الطيور  و  املفرت�سة 
هذا  ان��ت��ق��ال  ب�سبب  �سفاتها  بع�س 
الطعام،  اأث��ن��اء  ج�سدها  اإىل  الهرمون 
القبائل �ر�سة يف تعاملها  اأن هذه  فتجد 
و  للعنف  متيل  و  عدوانية  نزعة  لديها  و 
جند  اإننا  حتى  الدماء،  �سفك  يف  الرغبة 
كما  الب�ر  حلوم  تاأكل  القبائل  بع�س 
اإىل  البحوث  و  الدرا�سات  بع�س  انتهت 
هي  و  القبائل  هذه  عند  اأخ��رى  ظاهرة 
انعدام  و  الفو�سى  من  بنوع  اإ�سالتها 
الغرية، و هذه احلالة ت�سبه احلالة ال�سائدة 

يف عامل احليوانات املفرت�سة.
حيث اإن لها هرمونات خا�سة بالفرتا�س 
و  اللحوم،  اأكل  و  ال�سيد  على  ت�ساعدها 
ال�را�سة  و  العدوانية  �سفات  تك�سبها 
فاإن  الإن�سان  ياأكلها  عندما  و  العنف،  و 
احليوانات  هذه  يف  املوجودة  اخل�سائ�س 
عدوانية،  اأكرث  الإن�سان  في�سبح  تنتقل 
اجلوارح  حلم  اأكل  الإ�سالم  حرم  لذلك  و 

و حلم اخلنزير.
و قد حلظ انعدام الغرية عند الأوروبيني 
كبرية  بكميات  اخلنزير  حلم  اأكل  ب�سبب 
اأكل  اإىل  ب�سدة  مييل  اخلنزير  اإن  حيث 
طريقه،  يف  يجدها  التي  اجليفة  و  امليتة 
على  يحتوي  اخلنزير  حلم  اأن  جند  لذلك 
ف�سال  ميكروبات  و  ديدان  و  طفيليات 
عن زيادة حام�س البويل يف حلمه و التي 
تنتقل اإىل من ياأكل حلم اخلنزير في�ساب 

بكثري من الأمرا�س.

�سيطر انت�سار وباء فريو�س الكورونا يف  
اأيامنا هذه على جميع حمطات الإعالم و 
و  الهلع  انت�ر  و  الجتماعي  التوا�سل 
كل  يف  اخلبيث  املر�س  هذا  من  اخل��وف 
اأرجاء العامل، و لكن ما غفل عنه العديد 
ال�سالة  عليه  الر�سول  اأن  هو  النا�س  من 
اأمور عند  بفعل عدة  اأمرنا  قد  ال�سالم  و 
اأوبئة كهذه، و ذكرت  و  اأمرا�س  انت�سار 

ال�سنني،  الوقاية منها قبل مئات 
عليه  النبي  ذكره  ما  عن  �ساأحدثكم  و 
ال�سالة و ال�سالم عن الأمرا�س اخلطرية 
و  الوباء  هذا  ظهور  هل  و  املر�س،  كهذا 

غريه من عالمات ال�ساعة فعال؟.
اإنزال  �سبب  ما  منا  الواحد  يت�ساءل  قد 
الأمرا�س  لهذه  تعاىل  و  �سبحانه  الله 
عليه  النبي  اأخرنا  قد  و  عباده،  على 
ال�سالة و ال�سالم قبل األف و اأربعة مائة 
و  الأمرا�س  هذه  ظهور  �سبب  عن  عام 
عليه  النبي  قال  حيث  املدمرة،  الأوبئة 

ال�سالم: ال�سالة و 
حتى  قط  قوم  يف  الفاح�سة  تظهر  ))مل 
الطاعون  فيهم  ف�سا  اإل  بها  يعلنوا 
يف  م�ست  تكن  مل  التي  الأوج���اع  و 

م�سوا(( الذين  اأ�سالفهم 
و  املعا�سي  و  الفواح�س  ظهور  اأن  اأي 
النا�س  اعتياد  النا�س و  الظلم بني  انت�سار 
تعاىل  و  �سبحانه  الله  يجعل  ذلك  على 
الأوبئة  هذه  طريق  عن  بهم  عقابه  ينزل 
امليتة، و الطاعون هو مثال فقط و ميكننا 
التي ظهرت يف  الأوبئة  عليه  نقي�س  اأن 
النبي عليه  اأيامنا هذه، و قد اخرنا  زمن 
فعله  علينا  يجب  مبا  ال�سالم  و  ال�سالة 
كهذا  خطري  مر�س  و  باء  و  انت�سار  عند 

املر�س، فقال عليه ال�سالة و ال�سالم:
كان  من  على  اأر�سل  رج�س  ))الطاعون 
قبلكم فاإذا �سمعتم به باأر�س فال تقدموا 
فال  بها  اأنتم  و  باأر�س  وقع  اإذا  و  عليه 
و  البخاري  اأخرجه  منه((  فرارا  تخرجوا 

م�سلم.
عليه  النبي  ك��الم  نقي�س  اأن  ميكننا  و 
عن  توجيهاته  و  ال�سالم  و  ال�سالة 
الأوب��ئ��ة  كافة  على  الطاعون  مر�س 
منها  و  الآن  حت�سل  التي  العظيمة 
عليه  النبي  اأن  اأي  الكورونا،  فريو�س 
ال�سالة و ال�سالم قد طبق مفهوم احلجر 
قبل  و  قرن،  ع�ر  اأربعة  قبل  ال�سحي 
هذا  و  بكثري(،  الطب  و  العلم  )تطور 
و  للوباء  حما�رة  فيه  العظيم  التوجيه 
الأمة  م�سلحة  و  النا�س،  بني  ن�ره  عدم 
فاإن  الفرد،  م�سلحة  من  اأهم  الب�رية  و 
و  معه  يحمله  قد  الوباء  هذا  من  الفار 
يف  فين�ره  اأعرا�سه  عليه  تظهر  لول 

اأخرى. بلدان 
حيث  الكورونا  وباء  مع  جرى  ما  هذا  و 
بلدان  اإىل  بال�سفر  النا�س  من  العديد  قام 
العديد من  فقد مت ر�سد  لذلك  و  اأخرى، 
بالفعل  و  البلدان  من  كثري  يف  احلالت 
اأقامت  الوباء  ال�سني لهذا  اكت�ساف  فبعد 

حجرا �سحيا على ع�ر مدن �سينية
و  �سخ�س  مليون  ثالثني  من  اأكرث  فيها 
و ل  املر�س،  اأف�سل طريقة لحتواء  هذه 
بدا اأنه خطر يف كل بال منا �سوؤال و هو 
اأن هذا الوباء ي�سيب املوؤمن كما ي�سيب 

و  �سبحانه  الله  يعاقب  فلما  امل�رك، 
عقابه  ال�سالح  الإن�سان  و  املوؤمن  تعاىل 
عليه  الر�سول  اأجاب  قد  و  للم�ركني، 
هذه  ب��اأن  ذل��ك،  عن  ال�سالم  و  ال�سالة 
قائمني  موؤمنني  اأ�سابت  اإن  الأمرا�س 
فاإن �سروا  ابتالء،  الله تعاىل فهي  باأمر 
و احت�سبوا اأجريوا اأجرا عظيما فمن مات 
يف الوباء مات �سهيدا و نال اأجرا عظيما.
الله تعاىل  كما يف حديث عائ�سة ر�سي 
عنها قالت �ساألت ر�سول الله �سلى الله 
)اإنه  فاأخرين  الطاعون  عن  �سلم  و  عليه 
على  تعاىل  و  �سبحانه  الله  يبعثه  عذاب 
من ي�ساء و اأن الله جعله رحمة للموؤمنني 
يف  فيمكث  الطاعون  يقع  احد  من  لي�س 
ي�سيبه  ل  اأنه  يعلم  حمت�سبا  �سابرا  بلده 
اأجر  مثل  له  كان  اإل  له  الله  كتب  ما  اإل 

البخاري.   �سهيد( رواه 
و  ال�سالة  عليه  قال  اأخ��ر  حديث  يف  و 

ال�سالم:
الفرار  و  م�سلم  لكل  �سهادة  )الطاعون 
اأي  الزحف(،  من  كالفرار  الطاعون  من 
عن  ال�سالم  و  ال�سالة  عليه  النبي  نهى 
داء  ي�سيبه  ال��ذي  املكان  من  الهروب 
املعدية  الأوبئة  من  غريه  و  الطاعون 
عظيمة  حكمة  ذلك  يف  و  املتف�سية،  و 

كالأتي: �سنذكرها 
بهذا  ال�سالح  الإن�سان  ي�ساب  عندما 
املر�س فهو اأجر و كفارة لذنوب املوؤمن، 
الله  عند  �سهيد  فهو  ب�سببه  مات  اإن  و 
تعاىل، بينما اإن اأ�ساب الإن�سان العا�سي 
و املتجر فهو بالء و عقاب اأو حتذير من 
الله تعاىل له ليعود اإىل الله و يبتعد عن 

املعا�سي.
هذه  و  ال��ك��ورون��ا  مر�س  ه��ل  لكن  و 
يوم  عالمات  من  هي  احلديثة  الأوبئة 

فعال؟. القيامة 
مما اأخر به النبي �سلى الله عليه و �سلم 
اقرتاب  عند  الزمان  اأخر  يف  وقوعه  عن 
ال�ساعة انت�سار املوت يف النا�س، و كرثة 
موت الفاجعة، و ذلك يكون بالزلزل و 
الراكني و الأوبئة و الأعا�سري و الغرق، 
كما يكون باحلروب، و اأما املوت بالأوبئة 
ال�ساعة  عالمات  من  عليه  فمن�سو�س 
يف حديث عوف بن ملك ر�سي الله عنه 
�سلم  الله عليه و  النبي �سلى  اأتيت  قال: 
اأدوم،  من  قبة  يف  هو  و  تبوك  غزوة  يف 
ثم  موتي،  ال�ساعة،  بني  �ستة  اأعدد  فقال 
فيكم  ياأخذ  موتان  ثم  املقد�س،  بيت  فتح 
حتى  املال  ا�ستفا�ست  ثم  الغنم،  كقيا�س 
يعطى الرجل مائة دينار في�سل �ساخطا، 
اإل  العرب  من  بيت  يبقى  ل  فتنة  ثم 
بني  بني  و  بينكم  تكون  هدنة  ثم  دخلته، 
ثمانني  فياأتونكم حتت  فيغدرون  الأ�سفر 

غاية، حتت كل غاية اأثنى ع�ر األفا.
و قال ابن الأثري املوتان هو املوت الكثري 
و  ال�سالة  عليه  النبي  �سبهه  و  الوقوع 
ال�سالم بقعاه الغنم، و هو داء ياأخذ الغنم 
داء  هو  قيل  و  مت��وت،  اأن  اإىل  يلبثها  ل 
ياأخذ يف ال�سدر و كثري من الأوبئة تاأثر 

يف الربعة و حتب�س النف�س حتى ميوت
 املوبوء.                                     ..يتبع..

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

اجلزء الثاين

    ما الذي يحدث يف العامل ظواهر و كوارث طبيعية حتدث يف عاملنا كل كارثة تاأتي بقوة اأكرب من �صابقتها، براكني تهيج و زلزل ت�صرب هنا و هناك، 
و اجلراد يهجم ب�صكل عنيف يف مناطق خمتلفة، و الأمطار التي كانت ت�صتغرق من  �صنة اإىل �صنوات لتهطل اأ�صبحت تنزل يف وقت وجيز ل يتعدى اليوم 

الواحد م�صببة اإغراق كل ما ياأتي يف طريقها، و فريو�س �صنيع يهدد ال�صني و العامل بكارثة ب�صرية كبرية.
حممد  الأمني غــــرنا�س
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 اأعرا�س نق�س الكال�صيوم عديدة اأبرزها 
والنعا�س  بالتعب  ال�صعور 

 �س و ج .. ملاذا ي�صاب 
البع�س ب�صلل يف ن�صف 

الوجه؟.. وما هي 
�صبل العالج؟ 

 بعد اإغالق املدار�س 
واحل�سانات اأ�سبح كثرٌي 

من الأطفال يق�سون 
وقتًا طوياًل 

مل�ساهدة التلفاز 
والتابلت، مما 

يزيد من اأ�رار 
هذه ال�سا�سات 

على عيونهم 
وتركيزهم 

وذهنهم، 
وقد 

حتتاج 
واأنت تعمل 

من املنزل اإىل بع�س الهدوء فتعطيهم 
التابلت، فى هذا التقرير نقدم لك 10 طرق 

�سحية لت�سلية الأطفال فى املنزل بعيدا 
عن التلفاز والتابلت، وفقًا ملوقع "كاليفند 

كلينيك".
وقالت الدكتور كات اإي�سليمان، طبيبة علم 
نف�س الأطفال، اأن التفكري خارج ال�سندوق 

هو اأف�سل طريقة لتقليل مقدار الوقت 
الذي يق�سيه اأطفالك يف التحديق يف 

ال�سا�سات".
وقدمت 10 اقرتاحات �سحية لت�سلية 

الأطفال وهى:
 اخلروج فى مكان مفتوح وغري مزدحم

 ميكن اأن جتعلهم يلعبون اأمام املنزل اأو فى 
مكان مفتوح اإما ركوب الدراجة اأو اجلرى 

اأو التزلج  اأو الر�سم بالطبا�سري، حيث اإن 
جمرد احل�سول على بع�س الهواء النقي 

وحرق بع�س الطاقة الزائدة لديهم هو 
املهم.

حفزهم للم�ساعدة يف جميع اأنحاء املنزل
 ا�سمح لطفلك ال�سغري مب�سح الأر�سيات 

اأو تنظيف الغبار اأو طي الغ�سيل اأو 
م�ساعدتك فى اإعداد الطعام، وطرق 

تنظيف املنزل للوقاية من فريو�س كورونا، 
اإنها فر�سة مثالية لتعليم اأطفالك كيف 

يعمل جمتمعك مًعا للت�سدي لوباء 
الفريو�سات التاجية احلايل.

املهارات اليديوية
 ميكن القيام باملهارات اليدوية لت�سلية 

الأطفال، ومنها: التلوين، و�سنع 
مل�سقات، تقطيع تاج من الورق، واإن�ساء 

اأقنعة ملونة، بالن�سبة لالأطفال الأكر 
�سًنا ، هناك حرف يدوية منها �سنع اأ�ساور 
تطريز من خيط التطريز، ور�سم الر�سوم 

الهزلية ، وتغطية جدار غرفة نومهم 
ب�سورهم املف�سلة ، اأو �سنع قالدات اأو 

اأقراط.
ابني اأي �سيء

 ميكنهم بناء الليجو اأو املكعبات من 
الأبراج اإىل املتاهات اإىل املطارات اإىل 

الأدوات ، من املحتمل اأن تكون منبهًرا 
مبا ميكن اأن تتو�سل اإليه عقولهم".الألغاز 
واألعاب الطاولة، تعتر اأحجيات ال�سور 
املقطوعة رائعة جلميع الأعمار ، عندما 

تكون اأحجام القطع وتعدادها منا�سبة، 
وميكن لالأ�سقاء يف كثري من الأحيان 

الرتفيه عن بع�سهم .األبومات ال�سور،  
ابحث عن اأرفف اخلزائن العالية واأخرج 

كتب الأطفال و�سور العائلة اخلا�سة 
بطفولتك، حتى ت�ساهدوا ال�سور �سويًا.

دعهم يبحثون عن و�سفة للطعام فى كتب 
الطبخ

 يحب الأطفال الأ�سغر �سًنا امل�ساعدة يف 
املطبخ، وميكن لالأطفال الأكر �سًنا البحث 

يف كتب الطبخ عن طريق اختيار و�سفة 
اأو اثنتني  اأو ميكن تخ�سي�س وقت ال�سا�سة 

املحدود للبحث عن و�سفة طعام جديدة، 
حيث اإن الت�ساهل من حني لآخر اأمر جيد 

، بعد كل �سيء ، واخلبز مهارة حياتية 
عظيمة.

اقرا و اكتب
  ا�ستخدم وقت التوقف عن العمل بعيًدا 

عن الف�سل الدرا�سي كفر�سة جلعلهم 
يطلبون عنواًنا اأو اثنني من متجر كتب عر 

الإنرتنت اأو اطلب منهم كتابة ر�سالة اإىل 
عمة مف�سلة اأو جد اأو �سديق لهم.

ابحث فى األعابهم القدمية
رمبا يكون لديهم األعابًا ميتلكونها فى مكان 

بعيداً عن اأيديهم.
اقراأ ق�س�سًا لهم

ميكنك اأن تقراأ معهم الق�س�س عر 
الإنرتنت اأو ت�سرتى لهم اأو ميكنهم �سماع 

الق�س�س امل�سموعة.

 يتعر�س البع�س لالإ�سابة ب�سلل يف ن�سف الوجه، هذا 
الأمر الذي يعر�س ال�سخ�س امل�ساب للكثري والعديد 
من امل�ساكل النف�سية والع�سوية، وخالل هذا التقرير 

�سنتعرف علي اأبرز اأ�سباب واأعرا�س وعالج �سلل 
medicalnewst - "  ��سف الوجه، وذلك وفقا ملوقع

."day
ما هو �سلل ع�سب ن�سف الوجه؟

 يف الوجه يوجد ع�سب ي�سمي الع�سب الوجهي ، 
وعند تعر�سه ل�سعف يت�سبب يف حدوث �سلل يف 

ع�سالت الوجه، وعدم القدرة علي التحكم فيه، وهذا 
املر�س ميكن اإ�سابة اأي �سخ�س به، وي�سهل اإ�سابة 

مر�سي ال�سكر اأو الذين يعانون من عدوي فريو�سية.
ما هي اأ�سباب الإ�سابة ب�سلل ن�سف الوجه؟

 هناك العديد من الأ�سباب املوؤدية لالإ�سابة ب�سلل 
ن�سف الوجه ومنها:

-الإ�سابة بتلف الع�سب الوجهي تزيد من فر�س 
الإ�سابة بال�سلل.

-الإ�سابة والتعر�س لعدوي فريو�سية يزيد  من فر�س 
الإ�سابة ب�سلل ن�سف الوجه.

-الإ�سابة باأمرا�س �سعف املناعة تعد من اأبرز 
الأ�سباب املوؤدية.

-الإ�سابة بعدوى قرحة الرد الفموية.
ما هي اأعرا�س �سلل ن�سف الوجه؟

 هناك العديد من الأعرا�س التي يتعر�س لها ال�سخ�س 
امل�ساب ب�سلل ن�سف الوجه، ولكنها تكون ب�سكل 

مفاجيء، ومنها:
-ال�سعور  بالأمل خلف الأذن.

-حدوث تغري يف ال�سوت.
-يتعر�س بع�س امل�سابون لعدم قدرتهم علي  اإغالق 

جفن العني.
-التعر�س ل�سعوبة يف م�سغ الطعام.

التعر�س لنخفا�س حا�سة الذوق.
-عند النظر للمراأة يجد امل�ساب اأنه يعاين من  تديل 

يف الوجه.
ما هو عالج �سلل ن�سف الوجه؟

 يقوم الطبيب باإعطاء املري�س امل�ساب ب�سلل ن�سف 
الوجه عالجات و اأدوية م�سادة للفريو�سات، وذلك 

للتخل�س من التورم والنتفاخ الذي يتعر�س له 
املري�س، مع القيام بجل�سات تدليك لع�سالت الوجه، 

وتناول اأدوية م�سكنة للتخل�س من اأمل الوجه، مع 
�رورة القيام بالكمدات الدافئة على الوجه.

 نق�س الكال�سيوم من الأمرا�س ال�سائعة التى 
حتدث عندما تكون م�ستويات الكال�سيوم 
يف الدم منخف�سة، ميكن اأن يوؤدي النق�س 
لفرتة طويلة فى الكال�سيوم اإىل تغريات 

يف الأ�سنان واإعتام عد�سة العني وتغريات 
يف الدماغ وه�سا�سة العظام، مما يت�سبب يف 

�سهولة التعر�س للك�سور، كما ميكن اأن تكون 
م�ساعفات نق�س كال�سيوم الدم مهددة للحياة، 

فى هذا التقرير نتعرف على اعرا�س نق�س 
 Medical news" الكال�سيوم، وفقًا ملوقع

."today
اعرا�س نق�س الكال�سيوم

اعرا�س نق�س الكال�سيوم عديدة ونتعرف 
عليها فى ال�سطور التالية، كما قد ت�سبح 

الأعرا�س املو�سحة اأدناه اأ�سواأ مع تقدم املر�س.
-م�ساكل الع�سالت

ميكن اأن يوؤدي نق�س الكال�سيوم اإىل التعب 
ال�سديد واأمل الع�سالت وت�سنجاتها وهذه 
هي اأوىل عالمات نق�س الكال�سيوم، كما 

مييل النا�س اإىل ال�سعور بالأمل يف الفخذين 
والذراعني، وخا�سة حتت الإبطني، عند امل�سي 

اأو احلركة.
ا خدراً  ميكن اأن ي�سبب نق�س الكال�سيوم اأي�سً

اأو تنميل ووخز يف اليدين والذراعني والقدمني 
وال�ساقني وحول الفم، وت�سري هذه الأحا�سي�س 

اإىل نق�س اأكرث حدة فى الكال�سيوم.

ميكن اأن تاأتي هذه الأعرا�س وتختفي ، لكنها 
ل تختفي مع الن�ساط البدنى ، وقد ي�سطر 

ال�سخ�س اإىل انتظارها.
- التعب ال�سديد

ميكن اأن ي�سبب انخفا�س م�ستويات الكال�سيوم 
الأرق اأو النعا�س، مع اأعرا�س مثل:

-التعب ال�سديد.
-اخلمول.

-�سعور عام بالبطء.
-نق�س الطاقة.

-ميكن اأن يت�سبب الإرهاق املرتبط بنق�س 
ا يف الدوار والدوخة و�سباب  الكال�سيوم اأي�سً
الدماغ ، مما يوؤدي اإىل نق�س الرتكيز والن�سيان 

والرتباك.
اعرا�س نق�س الكال�سيوم على الأظافر واجللد
 اعرا�س نق�س الكال�سيوم املزمن على اجللد 

والأظافر، ت�سمل:
-قد ي�سبح اجللد جاًفا وم�سبًبا للحكة، وقد 

ربط الباحثون نق�س كال�سيوم الدم بالإكزميا 
وال�سدفية، الأكزميا هو م�سطلح عام للتهاب 
اجللد،ت�سمل الأعرا�س احلكة والحمرار وبثور 

اجللد.
قد يوؤدي نق�س الكال�سيوم اإىل الأظافر اجلافة 
ا يف  واملك�سورة واله�سة، ميكن اأن ي�ساهم اأي�سً
الثعلبة ، وهي حالة تت�سبب يف ت�ساقط ال�سعر 

يف بقع م�ستديرة.
ه�سا�سة العظام

ميكن اأن يوؤدي نق�س الكال�سيوم اإىل ه�سا�سة 
العظام، حيث تقلل ه�سا�سة العظام من 

كثافة املعادن يف العظام، وميكن اأن توؤدي اإىل 
الك�سور.

تخزن العظام الكال�سيوم جيًدا، لكنها تتطلب 
م�ستويات عالية للبقاء قوية، عندما تكون 

امل�ستويات الإجمالية للكال�سيوم منخف�سة، 
ميكن للج�سم �سحبها من العظام، مما يجعلها 

ه�سة وعر�سة لالإ�سابة.
ي�ستغرق الأمر �سنوات حتى تفقد العظام 

كثافتها، وقد ي�ستغرق نق�س الكال�سيوم وقًتا 
طوياًل للت�سبب يف م�ساكل خطرية.

)PMS( متالزمة ما قبل احلي�س املوؤملة
مت ربط انخفا�س م�ستويات الكال�سيوم 

مبتالزمة ما قبل الطمث �سديدة.
يف عام 2019 ، خل�س موؤلفو درا�سة اإىل 

اأن امل�ستويات املنخف�سة من فيتامني د 
والكال�سيوم قبل الدورة ال�سهرية قد ت�ساهم 

يف اأعرا�س الدورة ال�سهرية، اقرتح الفريق 
ا�ستخدام املكمالت الغذائية للم�ساعدة يف 

تخفيف الأعرا�س.
م�ساكل الأ�سنان

عندما يفتقر اجل�سم اإىل الكال�سيوم ، فاإنه 
ي�سحبه من م�سادر مثل الأ�سنان، ميكن اأن 

يوؤدي ذلك اإىل م�ساكل يف الأ�سنان ، مبا 
يف ذلك اجلذور ال�سعيفة واللثة املتهيجة 

والأ�سنان اله�سة وت�سو�س الأ�سنان.
اأي�سا ، ميكن لنق�س الكال�سيوم عند الر�سع 

تاأخري تكوين الأ�سنان.
الكتئاب

مت ربط نق�س الكال�سيوم با�سطرابات املزاج 
، مبا يف ذلك الكتئاب ، على الرغم من عدم 

وجود اأدلة.

طرق �صحية لت�صلية الأطفال يف املنزل  
بعد اإغالق املدار�س

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

1سجن كان رمزا للطغيان والظلم كان يوم اقتحامه 
يوم العيد الوطين حتتفل به فرنسا كل عام

2فراش )معكوسة( o مبعىن حديث باالجنليزية
3احد الوالدين o نابع عن الود واملحبة

4مزارع الربتقال يف فلسطني
5بناء حتي أسفل البناء األساسي o نصف بلبل

6من أجل o نتبع هنجا o سقيا األرض
7أسم اشارة مثىن o غصن

8أعلى o يف هذا املكان
 o حرف جازم o )9ملؤه اإلباء والشرف )معكوسة

اليوم السابق
10حوار للتسلية o نبات يستخرج منه السكر

أفقــــــــــــــــــي

1زخرفة اسالمية o تضاريس حبرية 
حتتوي على املرجان

2دولة افريقية اسسها عبيد أمريكيون 
 o حمررون أرادو العودة إىل أفريقيا

يابسة
 o 3حفظ حق الوالدين واحترامهما

نصف رماد o نضوب وانتهاء
4لغة وضعت من األمم املتحدة لتكون 

دولية ولكنها فشلت فشال ذريعا
5اخلطاط الوزير واضع أسس خط الثلث 

يف الدولة العباسية
6تنتهي حياهتا o ثلثا هام

7عنصر من عناصر مياه البحر تداوى 
به اجلروح o غري ناضج وغري مشذب 

أو مهذب
8عنده o وصف يطلق على كل من لديه 

موهبة ميكن تطبيقها يف عمل ما
9كلمة أصلها فارسي تطلق على مواد 

التلفزيون أو اجلزء غري املرئي من 
قدرات الكمبيوتر

10مادة تفرزها البنكرياس حلرق السكر 
يف الدم o اذا جتاوز اثنني شاع

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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عا�سمة 
اأوروبية 

من الأزهار 

نظري

للم�ساحمة

مقب�س

ملكي 

داخل 

ب�سط
من القوار�س 

اأو�سانه به
الر�سول )�س( 

حيوان كان 
اجلزائريون 

القدامــى
يعبدونه 

من الفواكه 
مذكورة يف 

القراآن 

احلرف الأكثـر 
تكرار يف 

القراآن 
الكرمي )م(

زواج 

من اأخوات 
كان )م(

عد اإىل اهلل 

للتعريف 

عك�س اإميان 

والد

قطع 

ا�سم مو�سول 

قراأ

من زوجات 
الر�سول )�س(

�سوت  ال�سفدع 

من الطيور )م(

ال�سعور برغبة
يف الأكل 

ا�ستعمال املكواة 

ك�سل 

للنفي

فارق احلياة 

�سـبـر

ي�ستغل)م(

لن�سيب 

حيوان 

اأترك 

جف 

ميدان 

وحدة م�سافة 

بوا�سطته 

�سنم جاهلي 

من اخل�سروات 

للنفي 

مت�سابهان 

ثلثا وبر
اأفندة

اعتاد)م(

�سعور
القامه

جمال
الذي يبيع 

اللنب )م(
�سجن 

حيوان برمائي 

الريف 

التعريف: من اأجزاء ال�سنة  وردت يف القراآن 
الكرمي معرفة وغري معرفة 356 مرة 
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اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 
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بني 10 و20 �صنة �صجنا وم�صادرة اأمالك "اآل الهامل"
النطق باحلكم النهائي مطلع اأفريل القادم

لــــوؤي .ي
----------------------

اجلنح  جل�سات  تــوقــيــف  ــن  م وبــالــرغــم 
ام�س  من  بداية  احممد  �سيدي  مبحكمة 
اإل  الـــعـــدل،  وزارة  ـــرارات  ـــق ل تطبيقا 
معه  ــن  وم هــامــل  الغني  عبد  ق�سية  اأن 
ـــك لأنــهــا  تــوا�ــســلــت لــلــيــوم اخلــامــ�ــس وذل
جمدولة"،  ق�ساياهم  "موقوفني  بـ  تتعلق 
الــوزارة  به  �سمحت  الــذي  ال�ستثناء  وهو 
املحاكمات  هـــذه  جتـــري  اأن  وا�ــســرتطــت 
اجلمهور".  دون  املعنيني  بح�سور  "فقط 
جل�سة  خالل  املحكمة  هيئة  وا�سلت  وقد 
اإىل  ال�ستماع  والأخـــري،  اخلام�س  اليوم 
اأن  قبل  ــك  وذل املتهمني،  ــاع  دف مرافعات 
اأعربوا  الذين  املتهمني  لكل  الكلمة  متنح 
باإفادتهم  وطالبوا  العدالة  يف  ثقتهم  عن 
بالرباءة. وخالل هذه اجلل�سة التي دامت 
دفــاع  هيئة  تاأ�س�ست  �ساعة،   12 قــرابــة 
وزوجته  هامل  الغني  عبد  ل�سالح  واحدة 
)اأميار،  الأربــعــة  واأبنائه  �سليمة  عناين 
الدفاع  والتم�س  �سهيناز(  و  مــراد  �سفيق، 
الرحمة  بعني  "النظر  املحكمة،  هيئة  من 

نظرا  الــرئــيــ�ــســي  للمتهم  والب�سرية" 
اأفراد  "لتاريخه الوظيفي"، وطالب باإفادة 
الــرباءة،  بحكم  املتابعني،  هامل  عائلة 
"حماكمة  اأن  الـــدفـــاع  ــق  ــري ف واعــتــرب 
العدالة  تاريخ  يف  �سابقة  باأكملها  عائلة 
اجلزائرية". من جهته، طلب دفاع حممد 
الرتقية  لديوان  ال�سابق  املدير  رحاميية 
من  ملوكله  الـــرباءة  العقاري،  والت�سيري 
عمومية  وممتلكات  اأموال  "تبديد  تهمتي 
ــك  وذل الوظيفة"،  ا�ــســتــغــالل  ـــاءة  ـــس واإ�
لهذه  واملعنوية"  املادية  الأركان  "لنعدام 
تلم�سان  وايل  دفاع  هيئة  التهم.واأو�سحت 
الأخري  هذا  اأن  �سبان  بن  زوبري  ال�سابق 
لالأمن  ال�سابق  الــعــام  املــديــر  "ا�ستقبل 
"درا�سة  اأن  الوطني يف اطار �سالحياته" و 
طرف  من  مت  هامل  اأبناء  ا�ستثمار  ملف 
جلنة خمت�سة"، وطالبت بحكم الرباءة يف 
حق املتهم.وطلبت هيئة دفاع وايل تيبازة 
ال�سابق مو�سى غالي حكم الرباءة وحجتها 
وزير  "تعليمات  نفذ  موكلها  اأن  ذلــك  يف 
ال�سابقني".  الأولني  والوزيرين  الداخلية 
عبد  زعالن  املتهم  دفاع  هيئة  طالبت  كما 

الرباءة  بحكم  �سابقا  وهران  وايل  الغاين 
بنف�س  بالعمل  "قام  املتهم  اأن  اعتبار  على 
يف  وايل  من�سب  توليه  خالل  الإجــراءات 
وكيل  كان  .لالإ�سارة  وب�سار"  البواقي  اأم 
�سنة   20 عقوبة  التم�س  قد  اجلمهورية 
هامل  الــغــاين  عبد  حــق  يف  نــافــذا  �سجنا 
وابنه اأميار ، فيما التم�س عقوبة 15 �سنة 
)مــراد،  اأبنائه  باقي  حق  يف  نافذا  �سجنا 
لزوجته  �سنوات  و10  و�سهيناز(  �سفيق 
ماليني   8 بـــ  غــرامــة  مــع  �سليمة  عــنــاين 
كافة  وم�سادرة  منهم  ــد  واح لكل  دينار 
واأر�سدتهم  املحجوزة  واأموالهم  عقارتهم 
�سنوات   10 عقوبة  التم�س  كما  البنكية. 
يف  ديــنــار  مليون  بــواحــد  وغــرامــة  حب�سا 
لديوان  ال�سابق  العام  املدير  من  كل  حق 
داي  حل�سني  العقاري  والت�سيري  الرتقية 
لأمالك  ال�سابق  واملدير  حممد،  رحاميية 
الدولة بتيبازة بوعمريان علي. والتم�س 
ومليون  نافذا  حب�سا  �سنوات   8 بـ  عقوبة 
دينار غرامة كغرامة مالية يف حق كل من 
اجلزائر  بولية  العقاري  الت�سيري  مدير 
معا�س في�سل و خلدون عبد الرحيم مدير 

اأمالك  مدير  �سليم  ومعلم  �سابقا  ال�سناعة 
 8 ب  التما�س  مت  كما   ، لــوهــران  الــدولــة 
�سنوات حب�سا يف حق املتهم حمرات جلول 
الت�سيري  لوكالة  تابعة  م�سلحة  رئي�س 
نا�سر  و�سنيني  اجلزائر  بولية  العقاري 
الدولة.  اأمالك  مبفت�سية  م�سلحة  رئي�س 
عقوبة  اأي�سا  العام  احلق  ممثل  والتم�س 
مبليون  غرامة  مع  نافذة  حب�سا  �سنتني 

مرقي  وهو  علي  بايل  املتهم  حق  يف  دينار 
املعنوية  ـــراف  الأط عقاري.وبخ�سو�س 
هــذه  يف  املــتــابــعــة  الــ�ــســركــات  يف  املمثلة 
غرامة  حقها  يف  التما�س  مت  فقد  الق�سية 
مالية تقدر بـ 32 مليون دينار مع م�سادرة 
مع  املنقولة  والأمـــالك  ممتلكاتها  جميع 
منعها من ممار�سة الن�ساط القت�سادي ملدة 

 . �سنوات   5

م�سافر   1200 مــن  ـــد  اأزي �سيخ�سع 
الرحالت  منت  على  فرن�سا  من  عائد 
ال�سحي  للحجر  واجلوية  البحرية 

بزرالدة مازافران  بفندق 
ـــوزارة  ــوؤول ب ــس ــ� وكــ�ــســف مــ�ــســدر م
ــدق مـــازافـــران   ــن الــ�ــســيــاحــة بـــاأن ف
ــــرب فـــنـــدق خمــ�ــســ�ــس  ــون اك ــك ــي ــس �
 1200 مــن  ــد  ــاأزي ب ال�سحي  للحجز 

ما  وح�سب  فرن�سا  من  عائد  م�سافر 
ال�سياحة  ملجمع  بيان  عنه  ك�سف 
امل�سافرين  فاإن  وحمامات  وفندقة 
والــرعــايــة  للمراقبة  �سيخ�سعون 
طبية   فــــرق  ــل  ــب ق مـــن  الــ�ــســحــيــة 
 14 ملــدة  ال�سحة  وزارة  خ�س�ستها 
التحاليل  �ــســدور  غــايــة  اإىل  يــومــا 

بهم اخلا�سة  الطبية 

من  قادم  م�سافر   600 حوايل  وو�سع 
اأن  ينتظر  بوهران   للحجر  ا�سبانيا 
ــادم  ق م�سافر   600 حـــوايل  يــو�ــســع 
ال�سحي  ــر  ــج احل يف  مــر�ــســيــلــيــا  مــن 
ــط يف  ــب ــس ــ� ــال بـــوليـــة وهــــــران، وب
من  لــلــتــاأكــد  الأنــدلــ�ــســيــات،  مــركــب 
"كورونا".  فــريو�ــس  مــن  �سالمتهم 
فندقة  �سياحة  ملجمع  من�سور  ووفق 

الر�سمية  �سفحته  على  مات  وحما 
امل�سافرين  فــاإن  "فاي�سبوك"،  على 
�ــســبــانــيــا عــلــى منت  اإ مــن  ــني  ــادم ــق ال
و�سعهم  �سيتم   2 اجلــزائــر  �سفينة 
يــومــا   14 ملـــدة  الــ�ــســحــي  ــر  ــج احل يف 
التحاليل  نتائج  �سدور  غاية  اإىل 

بهم اخلا�سة 
ق/و

ــزات  ــي ــه ــج ــت ـــت مـــديـــريـــة ال ـــرتح اق
القطب  الــبــلــيــدة  ــة  ــولي ل العمومية 
للحجر  كمركز  بالعفرون  اجلــامــعــي 
ال�سحي ، واأفادت املديرية،  يف مرا�سلة 
واملدينة،  والعمران  ال�سكن  وزير  اإىل 
ال�سلطات  تــ�ــســرف  ــت  حت ت�سع  ــا  ــه اأن

�سرير    ”  A  2000 ” اجلامعية  الإقامة 
كمركز  بالعفرون  اجلامعي  بالقطب 
ـــالت  احل ـــــواء  لإي الــ�ــســحــي،  للحجر 
امل�ستبه بها وكذا امل�سابة بهذا بفريو�س 

كورونا.
واأ�سارت املديرية اأن هذا احلي اجلامعي 

ــه مـــن طــــرف مــديــريــة  ــالم ــت ــس اإ� مت 
�سنة  منذ  للولية  اجلامعية  اخلدمات 
اإىل  اخلدمة  حيز  يدخل  ومل   ،2017

يومنا هذا.
اأن القطب اجلامعي  واأو�سحت املديرية 
يحتوي على 9 اأجنحة ايواء R+5 ب�سعة 

1017 غرفة باإ�سافة اإىل اأقبية، وجناح 
املطبخ + مطعم ب�سعة 500 وجبة.

 72“ املــر�ــســات  جــنــاح  يــحــوي  اأنـــه  كما 
وقاعة  للعالج  �سغرية  وقاعة  مر�س” 

للريا�سة وجناح لالإدارة
ق/و

ال�سحة  مــديــريــة  اأمــ�ــس،  �سجلت، 
وال�سكان بولية �سيدي بلعبا�س  حالة 
كورونا  بفريو�س  اإ�سابتها   يف  ي�ستبه 
ويتعلق الأمر ب�ساب مغرتب باإ�سبانيا 

29 �سنة   ،حيث قالت  يبلغ من العمر 
م�سادرنا  باأنه مت ا�ست�سفائها وعزلها  
ال�ست�سفائي  املــركــز  م�ستوى  على 
للتكفل  ح�سانى  القادر  عبد  اجلامعي 

التحاليل  نتائج  انتظار   يف  الطبي 
،وياأتي  بالعا�سمة  با�ستور  معهد  من 
حالة  اأول  ت�سجيل  من  اأيام  بعد  ذلك 
العمر  من  يبلغ  ل�سخ�س  فيها  م�ستبه 

اأثبتت  جامعية  وطالبة  �سنة   65
اأن  املــعــهــد  ــن  م الــقــادمــة  التحاليل 

النتائج �سلبية.
م.رم�ساين

اأكدت �سركة "�سانويف" الفرن�سية لل�سناعات 
األف   300 لتقدمي  م�ستعدة  اأنها  الدوائية 
كورونا  بفريو�س  امل�سابني  لعالج  جرعة 
امل�ستجد بعد نتائج "مب�سرة جدا" يف جتاربها 

العالجية. واأعلنت ال�سركة اأن الدواء امل�ساد 
ا�ست�سفاء  يف  كبرية  فعالية  اأثبت  للمالريا 

مر�سى بفريو�س كورونا امل�ستجد.
لـ"فران�س  ال�سركة  با�سم  متحدث  ــال  وق

بر�س" اإنه على �سوء النتائج املب�سرة لدرا�سة 
اأجرتها على هذا الدواء فاإن "�سانويف تتعهد 
وتقدمي  فرن�سا  متناول  يف  دوائــهــا  و�سع 
ماليني اجلرعات، وهي كمية ميكن اأن تتيح 

معاجلة 300 األف مري�س"، م�سددا يف الوقت 
نف�سه على اأن املجموعة م�ستعدة للتعاون مع 

ال�سلطات الفرن�سية "لتاأكيد هذه النتائج".
حممد علي

اأ�سعار  يف  امل�ساربة  ظاهرة  مكافحة  اإطار  يف 
كبريا  ا�ستهالكا  تعرف  التي  الغذائية  املــواد 
لدى املواطنني يف ظل الظروف الراهنة التي 
كورونا،. فريو�س  بانت�سار  البالد  تعي�سها 
بالتن�سيق  املدية  ولية  امن  م�سالح  متكنت 
بـ  تقدر  كمية  حجز  الــتــجــارة،  م�سالح  مــع 

طرف  من  املدعمة  الفرينة  من  قنطار   150
الدولة، و التي مت تخزينها باأحد امل�ستودعات 
تتوفر  ل  التي  باملدية  الأنعام  اأغذية  لبيع 
فيه �سروط حفظ مادة الفرينة ، ق�سد اإعادة 
وبعد  اأ�سعارها.   يف  زيادة  و  بامل�ساربة  بيعها 
الأمــن  م�سالح  طــرف  مــن  الأويل  التحقيق 

�سجل  ميلك  ل  القت�سادي  ال�سخ�س  ان  تبني 
احلبوب  و  الفرينة  مادة  ببيع  خا�س  جتاري 
ببيع  خا�س  جتاري  �سجل  لديه  بل  اجلافة، 
مواد اأغذية الأنعام، ليقوم با�ستغالل الظرف 
املدعمة  الفرينة   مادة  بجلب  ليقوم  الراهن 
طريق  عن  بيعها  اإعــادة  و  الدولة  طرف  من 

الأ�سلي.ليتم  �سعرها  يف  الزيادة  و  امل�ساربة 
حجز الكمية و رفع عقوبات ادارية من طرف 
مع  املدية،  لولية  التجارة  مديرية  م�سالح 
اجناز ملف ق�سائي �سده و تقدميه اأمام وكيل 

اجلمهورية لدى حمكمة املدية.
حممد.م

خرج عمال من الإدارة على م�ستوى املوؤ�س�سة املينائية 
من  التقليل  اأجل  من  طوعية،  اإجــازات  يف  ل�سكيكدة 
علم  مــا  ح�سب  كــورونــا،  بفريو�س  الإ�ــســابــة  خطر 
جالل  عماد  املوؤ�س�سة  لهذه  العام  املدير  الرئي�س  من 
يف  العمال  هوؤلء  »خروج  اأن  امل�سوؤول  اأو�سح  طنفور. 

عطل ملدة 15 يوما جاء بطلب منهم ومبح�س اإرادتهم« 
ما  ومتثل  عادية،  تعد  الإجـــازات  »هــذه  بــاأن  مفيدا 
الذين  العمال  وت�سمل  ال�سنوية،  عطلهم  من  تبقى 
خالل  �ــســروري  غري  املوؤ�س�سة  يف  وجــودهــم  يعترب 
هذه الفرتة«. واأ�ساف طنفور اأن هذا الإجراء يعترب 

اأقل  �سيكونون  العمال  »هوؤلء  باأن  مفيدا  »احرتازيا« 
خ�سو�سا  كورونا،  بفريو�س  الإ�سابة  خلطر  عر�سة 
لعدة  وخروج  دخول  حركة  يوميا  ت�سهد  املوؤ�س�سة  اأن 
عمال  بني  والحتكاك  اخلــارج،  من  قادمة  بواخر 
ب�سكل  وارد  الــبــواخــر  طــواقــم  وخمتلف  املوؤ�س�سة 

لــوازم  بع�س  »نـــدرة  ــاأن  ب طنفور  اأفـــاد  كما  كــبــري«. 
كثريا  العمال  حفزت  والقفازات  كالكمامات  الوقاية 
ال�سنوية  اإجازاتهم  من  تبقى  مما  ال�ستفادة  على 

وا�ستهالكها
ق/و

من املقرر نطق ق�صم اجلنح مبحكمة �صيدي احممد باجلزائر العا�صمة باحلكم يف ق�صية املدير ال�صابق لالأمن الوطني عبد الغني هامل وزوجته واأبنائه، يوم 1 اأفريل املقبل بعدما التم�س 
بحقهم عقوبات ترتاوح ما بني 20 �صنة �صجنا نافذا و10 �صنوات مع غرامة بـ 8 ماليني دينار لكل واحد منهم وم�صادرة كافة عقارتهم واأموالهم املحجوزة واأر�صدتهم البنكية.

املوؤ�س�سة  اإطـــارات  مع  مطول  نقا�س  بعد 
العام  املدير  الرئي�س  تراأ�سه  اجتماع  يف 
بهدف  حكار  توفيق  �سوناطراك  ملجمع 
داخل  كوفيد19-  بفريو�س  الإ�سابة  منع 
توفيق  اتخذ  حيث  العمالية  الأو�ــســاط 
اأهمها  وقــائــيــة  اإجـــــراءات  عــدة  حــكــار 
خري  الوقاية  بنظرية  العمل  و  تفعيل 
من�سورات  بوا�سطة  ــذا  ه و  الــعــالج  مــن 
و  بالفريو�س  تعرف  العمال  لكافة  بعثت 
اإجــراءات  بعدة  جتنبه  و  انتقاله  كيفية 
الدوري  الغ�سل  اأهمها  وقائية  �سلوكيات  و 
و  املغلقة  الأمـــاكـــن  ــادي  ــف ت و  لــالأيــدي 
التجمعات بدون �سرورة كما اأمر بتعقيم 
الأ�سطح و الأر�سيات و اأماكن التجمعات و 
جتنيد طاقم جاهز للتدخل بكل املعدات 

ال�سرورية يف حالة ا�ستباه باأي حالة ’.
ويجدر بالذكر اأن موؤ�س�سة �سوناطراك مل 
ت�سجل اأي حالة حلد ال�ساعة وهدا بف�سل 
عن  ــالن  اإع منذ  اأتخذت  التي  التدابري 

تف�سي فريو�س كورونا .  
رفيق �سنيني 

عملية  يف  بب�سار  الأمـــن  ــوات  ق متكنت  
من  مــعــتــربة  كمية  حــجــز  ــن  م نــوعــيــة، 
بـ:537  الإجمايل  وزنها  قدر  املخدرات، 
املعالج،  200 غراما من مادة الكيف  و  كلغ 
اإىل  وتهريبها  متريرها  حماولة  واإحباط 
جماعة  طرف  من  الوطني  الرتاب  داخل 

اإجرامية منظمة.
ا/د

خ�صوع 1200 م�صافر قادم من فرن�صا بفندق بالعا�صمة للحجر ال�صحي

اقرتاح القطب اجلامعي بالعفرون  بالبليدة كمركز للحجر ال�صحي

ت�صجيل حالة ي�صتبه يف حملها لكورونا ملغرتب باإ�صبانيا ببلعبا�س

�صركة "�صانويف" الفرن�صية لل�صناعات الدوائية تكت�صف دواء لكورونا

تدابري وقائية ملنع 
تف�صي كورونا و�صط 

عمال موؤ�ص�صة �صونطراك

حجز اأكرث 
من 5 قناطري من 

الكيف بب�صار 

حجز 150 قنطارا من الفرينة كانت مهياأة للبيع بامل�صاربة باملدية

خروج 40 باملائة من عمال ميناء �صكيكدة يف اإجازات ب�صبب كورونا



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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