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رزيق يعلن احلرب على امل�ضاربني املتاجرين مبحنة اجلزائريني   

اإرهاب الطرقات يح�ضـــد 4 اأرواح باأم الطيور بالوادي

ق�ضية ف�ضاد جديدة جتر 
اأويحيى و�ضالل ووزراء 

ووالة �ضابقني اإىل املحكمة

متهمون مبنح امتيازات غري مربرة وعقد �سفقات م�سبوهة  
04

20

حرب االإ�ساعة بثت الهلع وغريت �سلوكهم ال�سرائي

فيما مت ت�سجيل وفاة ثاين حالة بفريو�س كورونا بالوالية

واحد �ضهر  يف  دوالر  مليار  بواحد  خ�ضارة  اجلزائر  "كورونا" تكبد 
04

جمموعة من التدابري 
الوقائيـــــــــة للحد من 

انت�ضار كورونــــــا

الوجود لفريو�س كورونا 
بعد متاثل الرعيـــــــة 

االإيراين لل�ضفـــــــــــاء 
ومغـــــادرة البالد

وزير ال�ضحة مطلـــوب 
بدائرة العبادلة 

اجلزائريون قد ي�ضلون الرتاويح يف بيوتهم 
خالل رم�ضــــــــــان  

تكليف مفت�ضيـــــــن 
واأعوان اأمن ملراقبة 

مدى تطبيق قرار 
غلق امل�ضاجـــــــــد

تقرت

اأدرار

ب�سار

�س 06

�س 20

�س  20

تحديد الموظفين المعنيين بالتسريح المؤقت مع ضمان رواتبهم في مرسوم تنفيذي

وقف النقل العمومي واخلا�س وغلق 
املقاهي واملطاعم بدءا من الغــــد

03

07

• وضع عشرات المواطنين العائدين من تونس تحت الحجر الصحي
• تعليق قطع الهواتف واألنترنت لمدة شهر وإجراء يسهل للمتقاعدين تقاضي معاشاتهم  

• 30 فندقا بسعة 6900 سرير تحت تصرف وزارة الصحة
• وفد طبي صيني قريبا في الجزائر للمساهمة في مكافحة »كورونا«

• بن خالف يدعو الوزير األول لرفع وتيرة عمل معهد باستور ليشمل أقارب المريض

20/04/03

م�ضرع 3 اأ�ضخا�س اإثـــــــــر 
ا�ضطدام اأك�ضنت ب�ضاحنة ذات 

مقطورة بحا�ضي م�ضعود 
20

• ال زيــــــــــادات يف اأ�سعار الوقود والكهربـــــــــــــاء يف قانون املاليـــــــــــــة التكميلي
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هذه ف�ضيلة الدم االأكرث 
عر�ضة لالإ�ضابة بكورونا

ك�سفت 
درا�سة 

حديثة 
اأُجريت 
مبدينة 

ووهان 
ال�سينية، 

عن ف�سائل الدم التي ميكن اأن تلعب دورا كبريا 
يف اإمكانية تعر�س حاملها خلطر االإ�سابة 

بفريو�س كورونا. وح�سب الدرا�سة فاإن اأولئك 
الذين يحملون ف�سيلة الدم A اأكرث عر�سة 

لالإ�سابة بفريو�س كورونا، مقارنة باأ�سحاب 
باقي الف�سائل. وخل�س الباحثون ال�سينيون 

اأي�سا اإىل اأن اأ�سحاب »A« هم االأكرث عر�سة 
للموت ب�سبب الفريو�س، وفقا للنتائج التي 

ن�سرتها �سحيفة »ديلي ميل» الربيطانية. 
وتعد ف�سيلة الدم O االأكرث �سيوعا بن�سبة 

لكن   ،A للف�سيلة  باملئة   23 مقابل  باملئة،   34
االأمر بدا خمتلفا بني �سحايا كورونا، فقد بلغت 

ن�سبة اأ�سحاب ف�سيلة الدم A بني امل�سابني 
يف ووهان 41 باملئة، مقابل 25 باملئة للذين 

يحملون ف�سيلة الدم .Oكما كانت الن�سب ذاتها 
بني ف�سائل دم حاالت الوفاة ب�سبب املر�س، 41 

  O.  و25 باملئة للف�سيلة ،A  باملئة للف�سيلة

02

علماء يحذرون من عالقة 
خطرة بني ال�ضجائر 

االإلكرتونية والتقاط 
عدوى كورونا

تهافت كبري من قبل اجلزائريني
 على ال�ضميد والطاجني 

اأول جمعة دون �ضالة وم�ضلني

غالبا ما ُين�سح بال�سجائر االإلكرتونية كبديل �سحي للتدخني، 
ولكن علماء يحذرون من اأنها قد جتعل مدخنيها اأكرث عر�سة 

لالإ�سابة بعدوى فريو�س كورونا. ويف حني اأنه ال يوجد اأي درا�سات 
حمددة تبحث يف هذا الرابط، ثبت �سابقا اأن ال�سجائر االإلكرتونية 

تثبط وظيفة املناعة يف الرئتني وت�سبب االلتهاب. ويف حديثه 
مع جملة  Scientific American ، قال الدكتور ميلودي بريزادا، 

 :NYU Winthrop اأخ�سائي اأمرا�س الرئة يف م�ست�سفى جامعة
اأننا �سنواجه حاالت اأكرث خطورة،  "كل هذه االأمور جتعلني اأعتقد 

خا�سة لدى االأفراد الذين يدخنون منذ وقت طويل، ومن املنطقي 
بالتاأكيد التفكري يف اأنه مبجرد اأن يكون لديك تاريخ من التدخني، 

فاإن جماري التنف�س باأكملها واآلية الدفاع يف رئتيك، تتغري".
وت�سطف الرئتني مع هياكل ت�سبه ال�سعر ت�سمى االأهداب، وهي 

امل�سوؤولة عن اإخراج ال�سموم واملخاط من ال�سعب الهوائية وتنظيف 
الرئتني عند ال�سعال. ويف هذه االأثناء، اإذا اأ�سبت بفريو�س 

كورونا، فعادة ما يكون هناك تدفق خلاليا الدم البي�ساء، متبوعا 
باللمفاويات، ما ي�ساعد على حماية الرئتني من العدوى.واأو�سح 

الدكتور راي بيكلز، عامل االأحياء الدقيقة يف جامعة نورث 
كارولينا: "هناك �سل�سلة من االأحداث املن�سقة للغاية حتدث عندما 

ت�ساب بفريو�س معني. رمبا تكون هذه هي االأحداث التي حتدث 
يف الغالبية العظمى منا كاأفراد، �سواء كنا م�سابني باالإنفلونزا اأو 

م�سابني بـ SARS-CoV-2. اأعتقد اأنه مبجرد البدء يف اإعاثة 
الفو�سى بهذا الت�سل�سل من االأحداث، باأي طريقة اأو اجتاه، فهذا 

هو الوقت الذي ميكن اأن ت�سوء فيه االأمور".وا�ستنادا اإىل هذه 
املعرفة، يحث اخلرباء االأ�سخا�س الذين يدخنون على التخلي عن 
هذه العادة و�سط تف�سي فريو�س كورونا.وقال �ستانتون غالنت�س، 
مدير مركز اأبحاث وتعليم مكافحة التبغ بجامعة كاليفورنيا، �سان 

فران�سي�سكو: "اأعتقد اأن ال�سيء املعقول الذي يجب القيام به هو 
التوقف عن التدخني والتوقف عن ا�ستخدام ال�سجائر االإلكرتونية 
- وجتنب التعر�س ال�سلبي. لي�س لدينا كل التفا�سيل ال�سغرية حول 

هذا االأمر. ولكن ا�ستنادا اإىل ما نعرفه ب�سكل عام عن التدخني 
 COVID-19وال�سجائر االإلكرتونية - وال �سيما عن التدخني و

لدى املر�سى بالفعل من درا�سة واحدة يف ال�سني - فمن املنطقي اأنك 
�ستقلل من خطرها عليك اإذا توقفت عن هذه العادة".

ما  وهذا  الو�سيلة،  تربر  الغاية  اأن  يقال 
غاب  الذين  ال�سعب،  غالبية  اإليه  افتقر 
منازلهم  عن  الك�سرة  اأو  »الدار«  خبز 
ال  منهم  البع�س  اأن  بل  �سهور،  لعدة 
رم�سان  �سهر  يف  اإال  االأكلة  هذه  يح�سر 

الن�ساء  تهم  اأين  الكرمي، 
الطواجني  باقتناء 
من  امل�سنوعة  خ�سو�سا 
اأن  غري  الطني،  مادة 
املتعلقة  الراهنة  االأزمة 
بوباء كورونا، قد جعلت 
على  يتهافت  الكل 
مبختلف  ال�سميد  مادة 
باأ�سعار  وحتى  اأنواعه 
املواطنني  هوؤالء  ليجد  فيها،  م�سارب 
ال�سميد  بتكدي�س  قاموا  ممن  اأنف�سهم 
مبنازلهم اأمام م�سكل انعدام الطواجني، 
عن  بحث  رحلة  يف  االأمر  وجعلهم 
االأقل  على  اأو  »الك�سرة«،  لطهي  طاجني 

توفريه للحاجة اإليه عند ال�سرورة.

رفعت  اأم�س 
اآذان الظهر 

ل�سالة 
اجلمعة، التي 

مل  تقاوم 
الأول مرة 

يف تاريخها 
باجلزائر ب�سبب تف�سي داء "كورونا"، وقد بداأت اأغلب 

االأحياء التي تتواجد فيها امل�ساجد خالية على عرو�سها.

رغم قرار وزير 
التجارة كمال 
رزيق املتعلق 
ب�سبط اأ�سعار 

احلليب وحماربة 
امل�ساربة يف �سعره 

وحتديد ثمن بيعه 
بـ 25 دينارا اإال 

اأن كي�س احلليب 
مازال يباع ب�سعر 
باأفلو  دينارا   30
�سمال االأغواط

صـــورة و تعــليق 
 • العني  الثالثة

عن امل�ضردين الذين
 ال مــاأوى لهــــــــــم

؟  LES SDF

بقلم: علجية عي�س

تكاد االأقالم جتف يف احلديث عن 
فريو�س كورونا و طرق الوقاية منه 
و التعليمات التي ت�سدرها ال�سلطات 

العمومية حلماية املواطنني، و ما �سدر 
اأي�سا من قرارات تق�سي بغلق املوؤ�س�سات 

و املدار�س و امل�ساجد و املقاهي حتى 
ال تنتقل العدوى، هذا جميل و يوؤكد 
على مدى اهتمام ال�سلطات العمومية 

باملواطن اجلزائري، لكن هل فكر 
اأحدنا يف املت�سردين و من ال ماأوى لهم 

؟ اأولئك الذين يعي�سون يف ال�سوارع، 
لي�س اجلزائريني فقط بل االأفارقة 

و الالجئني ال�سوريني، األي�سوا ب�سر 
و يدينون بدين االإ�سالم؟ و حتى لو 
كانوا غري م�سلمني ، لالأ�سف مل ياأت 

ذكر هذه ال�سريحة و كيف يتم التكفل 
بهم، اأم لكونهم يعي�سون يف ال�سارع 

فهم يف عداد املوتى؟ حبذا لو تفتح 
ال�سلطات العمومية مركزا الإ�ستقبالهم 

و اإخ�ساعهم للفحو�سات الطبية تفاديا 
الإنت�سار العدوى اإن وجدت حاالت 

اإ�سابة.
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خ�ضارة  اجلزائر  "كورونا" تكبد 
بواحد مليار دوالر يف �ضهر واحد

لوؤي ي
--------------------

�ضيفا  نزوله  لدى  عرقاب  و�أو�ضح 
على �لتلفزيون �لعمومي �أن كل �لدول 
�ملنتجة للبرتول تاأثرت بتد�عيات وباء 
للنفط  �لعاملي  �لطلب  على  كورونا 

و�لنخفا�ض �حلاد لأ�ضعار �لبرتول.
�لتي  �لتقارير  "ح�ضب  �لوزير:  وتابع 
�جلز�ئر  مد�خيل  بلغت  فقد  و�ضلتنا 
�إىل  �ل�ضنة  مطلع  منذ  �ملحروقات  من 
 5 �لفارط  فرب�ير  �ضهر  نهاية  غاية 
مليار دولر فيما كنا نتوقع �أن تبلغ 6 
مليار دولر معنى �أن و�حد )1( مليار 
�لدولة مقارنة  دولر مل يدخل خزينة 

بتوقعات �ضابقة".
فريو�ض  تد�عيات  تاأثري  جانب  و�ىل 
�لعاملي  �لقت�ضاد  على  ك��ورون��ا 

وما  �لنفط  على  �لطلب  و�نكما�ض 
تبعه من تهاوي �أ�ضعار خام برنت �لتي 
تاأثرت  للربميل،  دولر�   25 لم�ضت 
مد�خيل �جلز�ئر من �ملحروقات برت�جع 
�لطلب �لأوروبي على �لغاز �لطبيعي 

�جلز�ئري.
"فقدنا  �خل�ضو�ض  بهذ�  عرقاب  وقال 
ن�ضبة 18 باملائة من �لطلب �لأوروبي 
على �لغاز �لطبيعي مقارنة مع �ل�ضنة 
�لأوروبية  �ل�ضوق  �أن  علما  �ملا�ضية 
للغاز  �لأ�ضا�ضية  �لوجهة  ت�ضكل 
�لنخفا�ض  ه��ذ�  يعود  و  �جل��ز�ئ��ري 
�ملح�ضو�ض  �لرتفاع  �إىل  �لطلب  يف 
�أوروبا".وتابع  يف  �حل��ر�رة  لدرجات 
�لأزم��ة  ت��دوم  ل  �أن  على  "�ضنعمل 
على  و�ملحافظة  �لنفط  ل�ضوق  �حلالية 
�ملد�خيل علما �أن توقعاتنا لهذه �ل�ضنة 

حتقيق عائد�ت ب� 34 مليار دولر".
�لدر��ضات  خمتلف  �أن  �إىل  �أ�ضار  كما 
�لعاملية  �ل�ضوق  لتطور�ت  و�لتقارير 
�لطلب  يف  حت�ضنا"  تتوقع"  للنفط 
�ل��ع��امل��ي ع��ل��ى �ل��ن��ف��ط �ب��ت��د�ء من 
�جلارية   �ل�ضنة  من  �لثاين  �ل�ضد��ضي 
�لعاملي  �لقت�ضاد  �نتعا�ض  ب�ضبب 
و�ل�ضيني، حيث من �ملنتظر- ح�ضبه-  
كل  ��ضرتجاع  �إىل  �ل�ضني  تعمد  �أن" 
ب�ضبب  �لإنتاج"  حيث  من  فاتها  ما 
تد�عيات وباء كورونا على �لقطاعات 

�مل�ضتهلكة للطاقة مبا فيها �لنقل.
�إطار  �أن  عرقاب  �أكد  �أخرى،  جهة  من 
منظمة  �أع�ضاء  بني  �لتعاون  �تفاق 
وغري  )�أوبك(  للنفط  �مل�ضدرة  �لدول 
تو�زن  لتحقيق  جد�"  "مهم  �لأع�ضاء 

يف �ل�ضوق �لنفط �لعاملية.

وذكر يف هذ� �لإطار �أن �لدول �ملعنية 
�لجتماع  نهاية  يف  وقعت  بالتفاق 
�لثامن ل� "�أوبك+" �ملنعقد يف 6 مار�ض 
ملو��ضلة  "كاإلز�م  �تفاق  على  �جلاري 
وجهات  وتقريب  ب�رسعة  �لت�ضاور" 
يجب  �لتي  �لإج���ر�ء�ت  ح��ول  �لنظر 
�ضوق  يف  �لتو�زن  لتحقيق  �تخاذها 
�حلايل  �لت��ف��اق  و�أن  خا�ضة  �لنفط 
مليون   1.7 ق��دره  بخف�ض  �لقا�ضي 
برميل يف �ليوم ينتهي يف 31 مار�ض 

�جلاري .
تكون  لن  �أنه  �لطاقة  وزير  �كد  كما 
�لوقود  �أ�ضعار  يف  زي��ادة  �أي��ة  هناك 
�ملالية  قانون  م�رسوع  يف  و�لكهرباء 
جلئت  �لذي   2020 ل�ضنة  �لتكميلي 
�إليه �حلكومة لت�ضحيح و تعديل عدد 
من �أحكام قانون �ملالية �لأ�ضلي للعام 

�جلاري.
يف  �لنفط  �أ�ضعار  �رتفعت  وللإ�ضارة 
بعد  �لتعايف  لتو��ضل  �أم�ض  �أ�ضو�ق 
كبرية،  مكا�ضب  فيها  حققت  جل�ضة 
�لرئي�ض  م��ن  ت�رسيحات  بف�ضل 
فيها  حتدث  تر�مب،  دونالد  �لأمريكي 
حرب  لوقف  تدخله  �حتمالية  ع��ن 
من  كل  بني  حاليا  �لقائمة  �لأ�ضعار 

�ل�ضعودية ورو�ضيا.
عن  �لإع���لن  م��ن  �لنفط  و��ضتفاد 
ما  ل�رس�ء  �ملتحدة  للوليات  خطط 
ي�ضل �إىل 30 مليون برميل من �لنفط 
�خلام ملخزونات �لطو�رئ بحلول نهاية 
�أن  تقارير  �أوردت  فيما  �ملقبل،  جو�ن 
ولية  �أك��رب  يف  �لتنظيمية  �جلهات 
منتجة للنفط يف �لبلد وهي تك�ضا�ض 

تتجه لكبح �لإنتاج.

ك�ضف اأم�س وزير الطاقة، حممد عرقاب بلوغ مداخيل اجلزائر من املحروقات اإىل غاية نهاية �ضهر فرباير 
الفارط، ما قيمته 5 مليار دوالر، مقابل 6 مليار دوالر التي كانت متوقعة وذلك ب�ضبب تداعيات وباء 

كورونا على �ضوق النفط العاملية وتراجع الطلب االأوروبي على الغاز جراء الظروف املناخية.

"كمال رزيق" �أم�ض  �لتجارة  �ضدد وزير 
�لقناة  بها  خ�ض  ت�رسيحات  يف  �لأول 
�لتكافل  �رسورة  على  �لأوىل  �لإذ�عية 
و�لت�ضامن بني �جلز�ئريني يف هذ� �لظرف 
�ل�ضعب �لذي تعي�ضه �جلز�ئر يف �لوقت 

�لر�هن ب�ضبب فريو�ض "كورونا".
و�أكد وزير �لتجارة �أن ما هو متوفر من 
�ل�ضلع و�ملو�د �لغذ�ئية يف �ملخازن يكفي 
لأ�ضهر ناهيك عن ما مت �إنتاجه و��ضتري�ده، 
�ل�ضنة  من  �لأول  �لثلثي  حتى  ويكفي 
حرب  باأن  �لتجارة  وزير  �لقادمة.وقال 
يف  و�خل��وف  �لهلع  بثت  �لتي  �لإ�ضاعة 
�ضلوكهم  وغ��ريت  �ملو�طنني  �أو���ض��اط 
جتارة  �أنع�ض  �ل��ذي  �لأم��ر  �ل�رس�ئي، 
وم�ضا�ضي  �لتجار  �أ�ضباه  �مل�ضاربني 
هذ�  يف  ��ضتثمرو�  �لذين  �ملو�طنني  دماء 
ب�ضكل  بالأ�ضعار  وتلعبو�  �لو�ضع 
يتوجب  باأنه  رزيق  فيه.و�أو�ضح  مبالغ 
�لأ�ضعار  بني  �لتفريق  �مل��و�ط��ن  على 
وكانت  �حل���رة،  و�لأ���ض��ع��ار  �مل��دع��م��ة 
عارمة  فو�ضى  تعرف  �ملدعمة  �لأ�ضعار 
يف  �أ�ضابيع  منذ  �ل��وز�رة  �رسعت  وقد 
تنظيمها وبد�أت تاأتي �أكلها، �أما �لأ�ضعار 
لقانون  وتخ�ضع  حمررة  فهي  �لأخ��رى 
�ل�ضوق.و�أكد �لوزير باأن ممار�ضات بع�ض 
�أ�ضباه �لتجار ل تعني �لبتة خروجهم عن 
�ضعفا  ول  �جلمهورية،  قو�نني  �ضيطرة 
تكون  �أن  نريد  نحن  بل  �ل�ضلطات  من 
علقة وز�رة �لتجارة بالتجار،علقة �لأخ 
باأخيه وتكامل ولي�ضت ت�ضاد�.معرب� عن 
�أن  �أر�د  من يريد غري ذلك بالقول:"وملن 
ذلك".و�أ�ضاف  فله  �لدولة  جربوت  يرى 
يقول �إنه و"يف �لوقت �لذي كان يفرت�ض 
�أن نكون �ضفا و�حد� يف هذه �ملحنة �لتي 
�أ�ضابت �جلز�ئر و�لعامل، جتد �لنتهازيني 

عاتق  على  للرث�ء  ي�ضعون  �لتجار  من 
نرحمهم،  لن  وهوؤلء  �لب�ضيط،  �ملو�طن 
جتزئة،  �أو  جملة  جت��ار  ك��ان��و�  ���ض��و�ء 
مع  بالتن�ضيق  �لتجارة  وز�رة  وم�ضالح 
تعمل  �لأمن  وم�ضالح  �لقطاعات  كل 
�لتجارة  وزير  �أكد  �ل�ضدد".كما  هذ�  يف 
�أ���ض��و�ق  ت��زوي��د  مت  ب��اأن��ه  رزي��ق  كمال 
�لبطاطا  من  قنطار   1800 ب�  �لعا�ضمة 
من �أجل جمابهة �مل�ضاربني �لذين رفعو� 
�ضعرها مل�ضتوى قيا�ضي، بعدما ��ضتغلو� 
�أزمة �نت�ضار فريو�ض “كورونا” �مل�ضتجد 
منه.و�أو�ضح  �لنا�ض  وهلع  �جلز�ئر  يف 
�لفلحة  وز�رة  مع  �لتن�ضيق  باأن  رزيق 
م�ضتمر من �أجل تزويد �ل�ضوق �لوطنية 
لتك�ضري  �لبطاطا  من  �للزمة  بالكمية 
�مل�ضاربة وبيعها ب�ضعر 35 دينار �إىل 40 
�ل�ضغط على هذ�  �أن  �إىل  دينار، م�ضري� 
�ملنتوج ل مي�ض كل �لوليات بل يف 15 
منها فقط.وب�ضاأن مادة �لفرينة و�ل�ضميد 
�أو�ضح �ملتحدث �أن �لوز�رة �أن�ضاأت خلية 
لتجتمع  �لأ�ضو�ق  و�ضع  تتابع  خا�ضة 
�لنتائج  تقدمي  �أجل  من  يوم  كل  م�ضاء 
�ملتح�ضل عليها وطنيا حيث مت �لتاأكد من 
موجود  �ملادتني  هذين  على  �ل�ضغط  �أن 
يف 20 ولية يف حني تبقى �ملو�د �لأخرى 
عادي.و�ضدد  ب�ضكل  ومتوفرة  عادية 
وزير �لتجارة �نه كان �ضارما مع بع�ض 
�لتجار �جل�ضعني و�مل�ضاربني م�ضديا لهم 
منتوج  وبيع  لل�ضف  بالدخول  تعليمات 
�لبطاط بال�ضعر �لعادي �أو يتم حجز كل 
�ضيء خا�ض بهم يف �ل�ضوق، موؤكد� باأن 
م�ضاحله مل تت�ضامح مع �أي جتاوز�ت يف 
ظل �لأو�ضاع �حلالية �لتي متر بها �جلز�ئر.

لوؤي ي

رزيق يعلن احلرب على امل�ضاربني 
املتاجرين مبحنة اجلزائريني  

حرب االإ�ضاعة تبث الهلع وتغري �ضلوكهم ال�ضرائي

تدخل بدء من يوم غد �لبلد حالة طو�رئ جزئية 
فريو�ض  تف�ضي  من  �لوقاية  �إج��ر�ء�ت  �ضمن 
حالت  على  �لعزل  بتطبيق  تنطلق  كورونا 
مع  موؤكدة  �أو  م�ضبوهة  كانت  �ضو�ء  �لإ�ضابة 
�لعمومية  �جلماعي  �لنقل  و�ضائل  جميع  وقف 
وكذلك  �لوليات  وبني  �ملدن  د�خل  و�خلا�ضة 
�ملقاهي  غلق  عن  ف�ضل  �لقطار�ت  حركة 

و�ملطاعم ب�ضفة موؤقتة.
مبقر  �أم�ض  �أول  تبون  �ملجيد  عبد  �لرئي�ض  تر�أ�ض 
جلل�ضة  تكميليا  �جتماعا  �جلمهورية،  رئا�ضة 
مار�ض   17 يوم  برئا�ضته  �نعقدت  �لتي  �لعمل 
من  وع��دًد�  �لأول،  �لوزير  و�ضّمت  �جل��اري، 
�ضلة  على  �لأمنية  �مل�ضالح  وروؤ�ضاء  �لوزر�ء 
مبو�ضوع تف�ضي وباء كورونا فريو�ض يف بلدنا.     
�جلهورية،  لرئا�ضة  بيان  ح�ضب  �لرئي�ض،  وعرب 
�زدياد  �أم��ام  �رتياحه  عن  �لجتماع،  بد�ية  يف 
وعي �ملو�طنني و�ملو�طنات بخطورة هذ� �لوباء 
�إىل  ند�ءه  وجدد  و�ليقظة،  باحلذر  و�لتو��ضي 
�لوقاية  باإجر�ء�ت  �ملزيد من �لن�ضباط و�لتقيد 
�لآن يف  �لوحيد حتى  �لأجنع  �لعلج  �لتي تظل 

�لعامل.
عدم  �إىل  �أخ���رى  م��رة  تبون  �لرئي�ض  ودع��ا 
ماديا  فيه  متحكم  �لو�ضع  لأن  و�خلوف  �لفزع 
�لدولة،  قطاعات  كافة  جتند  بف�ضل  وب�رسيا، 
�ملوؤ�ض�ضات  يف  �لق�ضوى  �ل�ضتنفار  وحالة 
و�لربية  �جلوية  �حلدود  ومر�كز  �ل�ضت�ضفائية، 

و�لبحرية.
��ضتهجانه  عن  �جلمهورية  رئي�ض  و�أع���رب 
غريب  باإ�رس�ر  متتهن  �لتي  �لناعقة  للأ�ضو�ت 
فن ترويج �ل�ضائعات �ملغر�ضة و�لأخبار �لكاذبة 

�ملدفوعة بح�ضابات دنيئة حاقدة.
�لنحر�ف  يف  �لتمادي  مغبة  من  تبون  وحذر 
�لقانوين ويف هذ�  �إطارها  �لتعبري خارج  بحرية 
بالت�ضدي  �ملعنية  �لوز�رية  �لدو�ئر  �أمر  �ل�ضاأن 

بن�رس  �حلقائق  وقلب  �لت�ضويه  حلملت  يوميا 
�نت�ضار  تطور  عن  كاملة  �لعلمية  �ملعطيات 
حملة  يف  و�خلرب�ء  �لأخ�ضائيني  و�إ�رس�ك  �لوباء، 
�حرت�م  على  وحثه  �ملو�طن،  لتطمني  �لتوعية، 

�إجر�ء�ت �لوقاية.
مطول  نقا�ض  "وبعد  �أنه  �إىل  �لبيان  و�أو�ضح 
فريو�ض  كورونا  وب��اء  �نت�ضار  مقارنة  �ضمل 
بلد�ن  يف  جار  هو  مبا  �لوطني  �مل�ضتوى  على 
�أخرى وخا�ضة يف �أوروبا، خل�ض �لجتماع �إىل 
وتطبيق  �لنت�ضار،  من  للحد  �لتالية  �لقر�ر�ت 
كانت  �ضو�ء  �لإ�ضابة  ح��الت  على  �لعزل 

م�ضبوهة �أو موؤكدة:
�جلماعي  �لنقل  و�ضائل  جميع  وقف  جانب  �إىل 
�لوليات  وبني  �ملدن  د�خل  و�خلا�ضة  �لعمومية 
من   50% وت�رسيح  �لقطار�ت.  حركة  وكذلك 
�مل�ضالح  �ملوظفني و�لحتفاظ فقط مب�ضتخدمي 

�حليوية �ل�رسورية مع �لحتفاظ برو�تبهم.
كما دعا لت�رسيح �لن�ضاء �لعاملت �للو�تي لهن 
�ملعنية  �لفئات  حتديد  يتم  فيما  �ضغار،  �أطفال 
بالت�رسيح يف كلتا �حلالتني يف مر�ضوم تنفيذي 

ي�ضدر عن �لوزير �لأول.
 ويتعلق �لأمر �أي�ضا بغلق �ملقاهي و�ملطاعم يف 
تطبيق  و�ضيجري  موؤقتة.  ب�ضفة  �لكربى  �ملدن 
على  �لأح��د   يوم  من  �بتد�ء  �لإج���ر�ء�ت  هذه 
�أفريل  �لر�بع  غاية  �إىل  �ضباحا  �لو�حدة  �ل�ضاعة 
�قت�ضت  �إذ�  متديدها  �أو  رفعها  وميكن  �لقادم 

�ل�رسورة.
و�أ�ضار �إىل �ضبط �ل�ضوق ملحاربة �لندرة بتوفري 
تكليف  وكذ�  �ل�رسورية.  �لغذ�ئية  �ملو�د  جميع 
و�لتهيئة  �ملحلية  و�جلماعات  �لد�خلية  وز�رة 
�لتجارة  وز�رت���ي  مع  بالتن�ضيق  �لعمر�نية 
�مل�ضاربني  بتعقب  �لريفية  و�لتنمية  و�لفلحة 
فيها  مبا  �ضدهم  �للزمة  �لإج���ر�ء�ت  و�تخاذ 
ت�ضميع م�ضتودعاتهم ومتاجرهم، و�لت�ضهري بهم 

يف و�ضائل �لإعلم وتقدميهم للعد�لة. 
و�ملتابعة  �ليقظة  جلنة  تدعيم  على  �أل��ح  كما 
و�إ�ضلح  و�ل�ضكان  �ل�ضحة  ب��وز�رة  �حلالية 
�مل�ضت�ضفيات بلجنة علمية ملتابعة وباء كورونا 
�لأط��ب��اء  كبار  م��ن  ت�ضكل   ،)Covid.19(
�إ�رس�ف  حتت  �لوطني  �لرت�ب  عرب  �لأخ�ضائيني 
وزير �ل�ضحة و�ل�ضكان و�إ�ضلح �مل�ضت�ضفيات، 
�لوباء  �نت�ضار  تطور  متابعة  مهمتها  وتكون 
وقد  وبانتظام.  يوميا  بذلك  �لعام  �لر�أي  و�إبلغ 
�لأ�ضتاذ  �لأوبئة  يف  �لأخ�ضائي  �لطبيب  عني 
جمال فور�ر �ملدير �لعام للوقاية بالوز�رة ناطقا 

ر�ضميا با�ضم هذه �للجنة �لعلمية �جلديدة.
�إج���ر�ء�ت  بت�ضهيل  �ملالية  وز�رة  تكليف  و 
جمركة �ملو�د �لغذ�ئية �مل�ضتوردة، مع ت�رسيع يف 
�لإجر�ء�ت �مل�رسفية �ملرتبطة بها مت�ضيا مع �حلالة 

�ل�ضتثنائية �لتي تعي�ضها �لبلد.
�جلمهورية  رئي�ض  �أك��د  �لجتماع،  ختام  ويف 
يجب  �لتي  �مل�ضوؤولية  روح  على  �أخ��رى  مرة 
يف  ول�ضيما  فرد�  فرد�  �جلميع  بها  يتحلى  �أن 
و�أن  فيه  متحكم  �لو�ضع  لأن  �لإعلم،  و�ضائل 
قدر�ت �لبلد حتى �إذ� جتاوزت حالت �لإ�ضابة 
ل قدر �لله �مل�ضتوى �لثالث، فيمكن �ل�ضتعانة 
�لقادر على  �ل�ضعبي  �لوطني  �جلي�ض  باإمكانات 
ب�رسية  وطاقات  ميد�نية  مب�ضت�ضفيات  �مل�ضاعدة 
�لطبي  �ضبه  و�ضلك  و�خت�ضا�ضيني  �أطباء  من 

و�ضيار�ت �لإ�ضعاف.
�ل�ضورة  ب��اأن  �جلمهورية  رئي�ض  و�أ���ض��اف 
من  �لأوىل  �لع�رسة  �لأي��ام  يف  لنا  �ضتت�ضح 
�ل�ضهر �لقادم بعد ما تنتهي فرتة �حلجر �ل�ضحي 
�لوطن  �إىل  �لعائدين  �آخر  لها  �ضيخ�ضع  �لتي 
من �مل�ضافرين �جلز�ئريني، �لذين ماز�لو� عالقني 
ترحيلهم  ويجري  �لأجنبية  �ملطار�ت  بع�ض  يف 

تباعا.

لوؤي ي

وقف النقل العمومي واخلا�س وغلق املقاهي واملطاعم بدءا 
من الغد

حتديد املوظفني املعنيني بالت�ضريح املوؤقت مع �ضمان رواتبهم يف مر�ضوم تنفيذي

التكميلي املالية  قانون  يف  والكهرباء  الوقود  اأ�ضعار  يف  زيادات  • ال 
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ق�ضية ف�ضاد جديدة جتر اأويحيى و�ضالل ووزراء ووالة �ضابقني
 اإىل املحكمة

لوؤي ي
-----------------

معاجلة  �إطار  "يف  �أنه  �لبيان  يف  وجاء 
ملف  ��ضتلم  مت  فقد  �لف�ضاد،  ق�ضايا 
�لخت�ضا�ض  بعدم  �أمر  ب�ضاأنه  �ضدر 
�جلز�ئر  ق�ضاء  جمل�ض  من  �ل�ضخ�ضي 
�لعا�ضمة  ق�ضاء  جمل�ضي  من  وملفني 
وتيبازة ل�ضالح �ملحكمة �لعليا، ب�ضبب 
بامتياز  يتمتعون  �أ�ضخا�ض  وج��ود 
�لتقا�ضي، ليتم عقب ذلك �إحالة �مللفات 
�ملحققني.وتتعلق  �مل�ضت�ضارين  على 
�أمر  فيها  �ضدر  �لتي  �لأوىل  �لق�ضية 
بعدم �لخت�ضا�ض �ل�ضخ�ضي بالوكالة 
فيها كل  "�تهم  �لتي  لل�ضدود  �لوطنية 
من وزيري �ملو�رد �ملائية �ضابقا �ضعدي 
�لناحية  وق��ائ��د  �ضابق  وزي��ر  �ضليم 
�ل�ضبعينات(  يف  �لثالثة  �لع�ضكرية 
�ل�ضابقني  �لولة  و  �ملالك  عبد  و�ضلل 
و  م�ضتغامن  و  بجاية  لكل من وليات 
تيزي وزو و هم على �لتو�يل : فاطمي 

ر�ضيد و زرهوين نورية ميينة وو��ضح 
لهوؤلء  �ملوجه  �لتهم  ح�ضني".وتتعلق 
غري  �م��ت��ي��از�ت  للغري  ع��م��دي  مبنح 
ملحق  و  �ضفقات  �إب��ر�م  عند  مربرة 
�لت�رسيعية  للأحكام  خمالفة  �ضفقات 
بها.وطلب  �لعمل  �جلاري  و�لتنظيمية 
وقب�ض  م�ضتحقة  غري  مز�يا  قبول  و 
�أجرة و منفعة مبنا�ضبة حت�ضري �أو �إجر�ء 
و  �ل�ضفقات  �إبر�م  ق�ضد  مفاو�ضات 
�ل�ضتعمال  و  عمومية  �أم��و�ل  تبديد 
و  ملمتلكات  �رسعي  غري  نحو  على 
�إعفاء�ت و  �أمو�ل عمومية، وكذ� منح 
�لر�ضوم  و  �ل�رس�ئب  يف  تخفي�ضات 
�لق�ضية  �لقانون.�أما  دون ترخي�ض من 
ق�ضاء  جمل�ض  من  �ل���و�ردة  �لثانية 
�لكو�يل  ب�ضاطئ  فتتعلق  تيبازة 
بتيبازة  و�لت�ضلية  �لألعاب  ومركب 
تيبازة  ولية  و�يل  فيها  �تهم  �لتي  و 
تهم  لرتكابهم  معه،  من  و  �ضابقا 
مربرة  غري  �متياز�ت  منح  يف  تتمثل 
�لعمومية  �ل�ضفقات  جمال  يف  للغري 

و��ضتغلل �لوظيفة و ��ضتغلل �لنفوذ 
تتعلق  عمومية.و  �أم���و�ل  تبديد  و 
جمل�ض  من  �ل��و�ردة  �لثالثة  �لق�ضية 
�أعمر  بن  عمر  بق�ضية  �جلز�ئر  ق�ضاء 

�لأولني  �لوزيرين  من  كل  فيها  �ملتهم 
�أحمد  و  �ملالك  عبد  �ضلل  �ل�ضابقني 
و�لتنمية  �لفلحة  ووزي��ر  �أويحيي 
ر�ضيد  عي�ضى  ب��ن  �ضابقا  �لريفية 

�لوظيفة  ��ضتغلل  �إ�ضاءة  لرتكابهم 
للغري  م��ربرة  غري  �متياز�ت  منح  و 
تعار�ض  و  عمومية  �أم��و�ل  تبديد  و 

�مل�ضالح ح�ضب نف�ض �لبيان.

العا�ضمة  ق�ضاء  وملفني من جمل�ضي  ال�ضخ�ضي  ب�ضاأن عدم االخت�ضا�س  الف�ضاد وذلك  ق�ضايا  معاجلة  اإطار  ق�ضاء اجلزائر، يف  امللفات من جمل�س  من  ت�ضلمها عددا  االأول عن  اأم�س  العليا  املحكمة  ك�ضفت 
اأفاد به بيان للنائب العام لدى ذات الهيئة. اأ�ضخا�س يتمتعون بامتياز التقا�ضي، ح�ضب ما  وتيبازة حول وجود 

متهمون مبنح امتيازات غري مربرة وعقد �ضفقات م�ضبوهة  

العدد
1957

و�مل��و����ض��لت  �ل��ربي��د  وزي���ر  ك�ضف 
"�بر�هيم  و�ل��ل���ض��ل��ك��ي��ة  �ل�ضلكية 
ي�ضمح  ��ضتثنائي  �إج��ر�ء  عن  بومز�ر"، 
دون  معا�ضاتهم  بتقا�ضي  للمتقاعدين 
ب�ضفة  �ل��ربي��د  م�ضالح  م��ن  �ل��ت��ق��دم 
ت�رسيح  يف  بومز�ر  �ضخ�ضية.وك�ضف 
�ضيطرح  �جلز�ئر  بريد  �أن  �أم�ض  �أول  له 
ميكن  وثيقة  ل��ك��رتوين  �لإ موقعه  عرب 
�ل��ر�غ��ب  معلومات  وكتابة  حتميلها 
ون�ضخة  توقيعه  مع  �أمو�له  �ضحب  يف 
�حل�ضاب  �ضاحب  تعريف  بطاقة   من 
معارفه  من  �أح��د  �أي  لتمكني  �لربيدي 
تفاديا  معا�ضه  تقا�ضي  من  �أقاربه  �أو 
�جلز�ئر. بريد  ل�ضبابيك  مبا�رسة  للتقدم 

وذك���ر وزي���ر �ل��ربي��د و�مل��و����ض��لت 
�ت�ضالت  �أن  و�لل�ضلكية  �ل�ضلكية 
لت�ضهيل  �إج����ر�ء�ت  �ت��خ��ذت  �جل��ز�ئ��ر 
من  �حلالية  �ل��ظ��روف  يف  �لتعاملت 
و�لأنرتنت  �لهو�تف  قطع  تعليق  خلل 
بومز�ر  نوه  �أخرى،  جهة  �ضهر.من  ملدة 
�ضمان  يف  �جلز�ئر  بريد  عمال  بجهود 
�ملحدقة،  �ملخاطر  رغم  �لعمومية  �خلدمة 
�أم�ض  �ضجل  �جلز�ئر  بريد  �أن  وك�ضف 
 26 �إىل  و�ضل  �ل�ضحب  يف  قيا�ضيا  رقما 
عرب  �ضحبت  مليار   6 منها  دينار  مليار 
وليات  خمتلف  عرب  �لآلية  �ملوزعات 

�لوطن.
لوؤي ي

اإجراء ا�ضتثنائي ي�ضهل للمتقاعدين تقا�ضي معا�ضاتهم  

تعليق قطع الهواتف واالأنرتنت ملدة �ضهر

بادرت  �لتي  �لتح�ضي�ضية  �حلملة  لقيت 
�لتقليدية  و�ل�ضناعة  �ل�ضياحة  وز�رة  بها 
�ملتعاملني  ل��دع��وة  �لعائلي،  و�لعمل 
�لوقاية  جمال  يف  للنخر�ط  �لفندقيني 
كورونا،رد�  فريو�ض  �نت�ضار  من  و�حلد 
ح�ضبما  �ملجال،  يف  �لفاعلني  من  �يجابيا 

لها. بيان  يف  �لوز�رة  �أكدته 
�لآن  حد  �إىل  مت  باأنه  �ل��وز�رة،  ب��رزت  و�أ

من  فندقية  موؤ�ض�ضة   30 �إح�����ض��اء 
حتت  و�ضعت  و�خلا�ض،  �لعام  �لقطاعني 

�لعمومية. �ل�ضلطات  ت�رسف 
�لتي  �لفنادق  ��ضتيعاب  طاقة  باأن  مربزة 
�ل�ضحي  �حلجر  ل�ضتقبال  �أبو�بها  فتحت 
�إىل  ت�ضل  ك��ورون��ا،  بفريو�ض  �خلا�ض 

�رسير  6900
ق/و

خالل احلملة التح�ضي�ضية التي بادرت بها وزارة ال�ضياحة وال�ضناعة التقليدية

حتت  �ضرير   6900 ب�ضعة  فندقا   30
ت�ضرف وزارة ال�ضحة

لتوزيع  �جل��ز�ئ��ري��ة  �ل�رسكة  �أعلنت 
عن  "�ضونلغاز"  �ل��غ��از  و  �لكهرباء 
�طار  يف  �لزبائن  لفائدة  خا�ضة  تد�بري 
كورونا  فريو�ض  تف�ضي  من  �لوقاية 
�لأعطال  عن  �لإب��لغ  يف  �ملتمثلة  و 
بعد،  عن  �لفو�تري  ت�ضديد  و  �لتقنية 
لل�رسكة  ب��ي��ان  ب��ه  �أف����اد  م��ا  ح�ضب 

. مية لعمو �
م�ضايرة  �إطار  "يف  �نه  �لبيان  يف  جاء  و 
�لبلد  تعي�ضها  �لتي  �حلالية  �لأو�ضاع 
 )-19 كوفيد   ( كورونا  بوباء  �ملتعلقة  و 
�لكر�م  زبائنها  �ضونلغاز  �رسكة  تبلغ   ،
و  �ضلمتهم  و  �أمنهم  على  حفاظا  �أنه 

�ي  من  �ضحتهم  و  لر�حتهم  �ضمانا 
�ي  حالة  ميكنهم يف  فانه  طارئ �ضحي، 
�لغاز،  �أو  بالكهرباء  خا�ض  تقني  عطب 
�ضكانهم  موقع  من  �لتبليغ  و  �لت�ضال 

."  3303 �لرقم  �أي مكان �خر عرب  �أو 
يبقى  �لرقم  هذ�  �أن  �مل�ضدر  ذ�ت  �أكد  و 
24 �ضاعة و  24 على  �لزبائن  يف خدمة 
�لفرق  �أن  �إىل  �لأ�ضبوع م�ضرية  �أيام  كل 
"جمندة  �لأع��ط��اب  لإ���ض��لح  �لتقنية 
كان  عطب  �ي  لتد�رك  مبا�رسة  للتدخل 

يف �ي وقت".
�إن  �ضونلغاز  �أف��ادت  �أخ��رى،  جهة  من 
فو�تريهم  ت�ضديد  باإمكانهم  �لزبائن 

عرب  مبا�رسة  �لل��ك��رتوين  �لدفع  عرب 
www.sadeg.  " �ملوؤ�ض�ضة  موقع 
�ىل  �لتنقل  عناء  تكلفهم  دون   ''dz
هذه  يف  "خا�ضة  �لتجارية  �لوكالت  

�ل�ضتثنائية". �لطروف 
�لتد�بري  هذه  �أن  �ل�رسكة  و�أو�ضحت 
خمطط  �إط���ار  يف  ت��دخ��ل  �ل��وق��ائ��ي��ة 
من  �ملنتهج  �ل�ضحية  �لوقاية  و  �لمن 
�ملتبنى  و  �لعمومية  �ل�ضلطات  قبل 
هياكلها،  بكل  �ضونلغاز  ط��رف  م��ن 
كل  ��ضتمر�رية  ب�ضمان  �لإخلل  دون 

�ملقدمة.  �خلدمات 
ق/و

�ضونلغاز تدعو زبائنها لالإبالغ عن االأعطال التقنية وت�ضديد 
الفواتري عن بعد 

 �أكدت �ملديرة �لفرعية �ملكلفة بالأمر��ض 
و�ل�ضكان  �ل�ضحة  ب���وز�رة  �ملتنقلة 
حمادي،  �ضامية  �مل�ضت�ضفيات،  و�إ�ضلح 
بكل  تتعامل  �ل��وز�رة  �أن  �خلمي�ض،  يوم 
�ملعلومات  و  �لأرق���ام  مع  �ضفافية"   "
)كوفيد19(،  كورونا  بفريو�ض  �ملتعلقة 
�أكرث  �لإ�ضابات  عدد  يكون  �أن  مفندة 
�لوز�رة. طرف  من  عنه  �ملعلن  �لعدد  من 

ن��دوة  يف  ح��م��ادي  �ل�ضيدة  و���ض��ددت 
�آخر  عن  للإعلن  خ�ض�ضت  �ضحفية 
فريو�ض  بخ�ضو�ض  �مل�ضجلة  �لأرق���ام 
بهذ�  م��وؤك��دة  ح��ال��ة   90 �أن  ك��ورون��ا، 
�لآن،  حلد  �جلز�ئر  يف  �ضجلت  �لفريو�ض 
10 حالت،  فيما �رتفع عدد �لوفيات �ىل 
�لوفاة  حالة  يخ�ض  فيما  �أنه  �ىل  م�ضرية 
 47 عمره  برجل  يتعلق  �لأم��ر  �لأخ��رية 
من  وينحدر  مزمن  مبر�ض  م�ضاب  �ضنة 

�ملدية. ولية 
غالبية  ف��اإن  �ملتحدثة،  ذ�ت  وح�ضب 
تتعلق  �إح�����ض��اوؤه��ا  مت  �ل��ت��ي  �حل���الت 
كانو�  �أو  �ل�ضفر  من  ع��ادو�  باأ�ضخا�ض 
دول  من  عادو�  مو�طنني  مع  �ت�ضال  يف 
خا�ضة،  ��ضبانيا(  �أو  )فرن�ضا  �أجنبية 
موؤكدة  حالت  �ضت  �إح�ضاء  �إىل  م�ضرية 

مزمنة،  باأمر��ض  م�ضابني  لأ�ضخا�ض 
قبل  ح��ال��ت��ني  وف���اة  ت�ضجيل  مت  فيما 

�مل�ضت�ضفى. �إىل  و�ضولهما 
وب��امل��ن��ا���ض��ب��ة، دع��ت �ل�����ض��ي��دة ح��م��ادي 
توخي  �إىل  مزمنة  باأمر��ض  �مل�ضابني 
و�ل�ضابون  باملاء  �ليدين  وغ�ضل  �حلذر 
عر�ضة  �لأك���رث  ك��ون��ه��م  ب��ا���ض��ت��م��ر�ر، 
يتطور  �لذي  �لفريو�ض  بهذ�  للإ�ضابة 
بالتقرب  �إياهم  مطالبة  ب�رسعة،  لديهم 
وقت  �أقرب  يف  �ملجهزة  �مل�ضت�ضفيات  من 
�ملر�كز  �ىل  �لتوجه  وعدم  بهم  للتكفل 

�ضكناهم. مقر  من  �لقريبة  �ل�ضحية 
"�لتجنيد  �إىل  �لإعلم  و�ضائل  دعت  كما 
�لوقاية  يف  �لتح�ضي�ضي  بدورهم  و�لقيام 
�جلز�ئر  �أن  �إىل  م�ضرية  �لوباء"،  هذ�  من 
تطور  م��ن  �لثانية  �ملرحلة  يف  ت��وج��د 

بها. �لفريو�ض 
�لتي  �لبليدة  ولية  بخ�ضو�ض  و�أ�ضافت 
 47 ( �لإ�ضابات  من  عدد  �أكرب  بها  �ضجل 
�لقيام  "ل ي�ضتدعي حاليا  �أن �لمر  حالة(، 
معتربة  �لولية"،  لهذه  �ل�ضحي  باحلجر 
�ضلحيات  م��ن  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  "مثل  �أن 
�ل�ضهل  من  ولي�ض  �جلمهورية  رئي�ض 

�تخاذه".

�ل�ضدد  هذ�  يف  حمادي  �ل�ضيدة  و�أبرزت 
وهي  �ل��ف��ريو���ض  م�ضها  ولي��ة   17 �أن 
 12 ( �لعا�ضمة  �جلز�ئر  حالة(،   47 ( �لبليدة 
�ضكيكدة  حالت(،   6 ( وزو  تيزي  حالة(، 
برج  ح���الت(،   5 ( عنابة  ح���الت(،   5 (
 ،)2 ( مع�ضكر   ،)2 ( �ملدية   ،)2 ( بوعريريج 
�أدر�ر   ،)1 ( �أهر��ض  �ضوق   ،)2 ( �ل��و�دي 
بومرد��ض   ،)1 ( بجاية   ،)1 ( �لبويرة   ،)1 (
 ،)1 ( تي�ضم�ضيلت   ،)1 ( �ضطيف   ،)1 (

.)1 ( وهر�ن 
ق/و

 وزارة ال�ضحة تتعامل ب "�ضفافية" مع االأرقام املقدمة حول الوباء

�لأ�ضبوع  بد�ية  يحل  �أن  �ملنتظر  من 
باجلز�ئر،  �ضينيا  طبيا  وف��د�  �ل��د�خ��ل، 
فريو�ض  مكافحة  يف  �مل�ضاهمة  �أجل  من 

كورونا.
�ل�ضينيني  جتربة  على  �لعتماد  و�ضيتم 
من  �نطلق  �ل��ذي  �ل��وب��اء  مو�جهة  يف 
�لوفد  �ضيعمل  حيث  "ووهان"  مدينة 

جز�ئرية. طبية  فرق  جانب  �إىل  �لطبي 
�لوفد  ب��اأن  مطلعة،  م�ضادر  وذك��رت 
من  ب��اأم��ر  �جل��ز�ئ��ر  يف  �ضيحل  �لطبي 

بعدد  مرفوقا  �ل�ضينية،  �ل�ضلطات 
عن  و�لكو��ضف  �لفح�ض  �أج��ه��زة  من 
�ل�ضينية  �حلكومة  من  كهبة  �لفريو�ض، 
عن  ناهيك   �جل��ز�ئ��ري��ة،  نظريتها  �إىل 
�لكمامات  غ��ر�ر  على  طبية  م��ع��د�ت 
�لوقاية  وب��دلت  �لطبية  و�ل��ن��ظ��ار�ت 

�لطبي. �لإنعا�ض  جتهيز�ت  وكذ� 
يف  وخمت�ضني  خ���رب�ء  �ل��وف��د  وي�ضم 
�لتي  �لتجربة  لعر�ض  �ملعدية  �لأمر��ض 
ظهر  �ل��ذي  �لوباء  ه��ذ�  �ضد  خا�ضوها 

�لأطباء  تزويد  بغية  وك��ذ�  �ل�ضني  يف 
�مل��ج��ال  ه��ذ�  ب��امل��ع��رف��ة يف  �جل��ز�ئ��ري��ني 
�ل�ضحيحة  �لإد�رة  يف  وي�ضاعدونهم 

�ملوؤكدة. للحالت 
هبة،  �أر���ض��ل��ت،  ق��د  �جل��ز�ئ��ر  وك��ان��ت 
ثلثي  قناع  �ألف   500 يف  متثلت  لل�ضني، 
و  وقائية،  نظارة  �ألف   20 و  �لطبقات، 

قفاز. �ألف   300
ق/و

بداية االأ�ضبوع الداخل

وفد طبي �ضيني قريبا يف اجلزائر للم�ضاهمة يف مكافحة "كورونا"
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بن خالف يدعو الوزير االأول للتدخل لرفع وترية عمل معهد با�ضتور

حممد علي 
-----------------

للوزير  مر��ضلته  يف  خلف  بن  قال  و 
�ىل  �نتباهكم  نلفت  �أن  نريد  �لأول:” 
بفريو�ض  �خلا�ضة  �لتحاليل  ع��دد  �أن 
�أجريت من قبل معهد  �لتي   covid19
�لأنباء  وكالة  نقلته  ما  ح�ضب  با�ضتور 
 2020 مار�ض   18 بتاريخ  �جلز�ئرية 
وهذ�  �لأن  حلد  حتليل   1200 ب�  يقدر 
مقارنة  و�لأقل  �لأ�ضعف  يعترب  �لعدد 
ن�ضجل  ونحن  خا�ضة  �لعامل  دول  مع 
�أ�ضعف ن�ضبة عامليا من حيث  حلد �لآن 

�لوفيات ب�ضبب �لفريو�ض”.

قائل يف  مباليزيا  مثال  �ملتحدث  قدم  و 
ما  ماليزيا  دولة  �أجرت  �ل�ضياق:”   هذ� 
�أن  رغم  �ختبار   10.000 عن  يقارب 
عدد �لوفيات عندها مل يتجاوز �لثنتني  
وهو ما �ضمح بالك�ضف عن ما يقارب 
�لبحرين  دولة  �أجرت  فيما  حالة،   800
�أزيد من 13.000 �ختبار رغم ت�ضجيلها 
و  �أخر  جانب  و من  فقط،  و�حدة  لوفاة 
�لتي  �لأوروبية  �لدول  بالن�ضبة لبع�ض 
كفرن�ضا  للوباء  و��ضعا  �نت�ضار�  ت�ضهد 
�ليومية  �لختبار�ت  عدد  و�ضل  مثل 

�إىل �أزيد من 4000 �ختبار”.
�جلز�ئر هي  باأن  �لربملاين  �لنائب  و ذكر 

�لدولة �لوحيدة يف �لعامل �لتي �ضجلت 
10 وفيات فيما �ضخ�ضت �أقل من 100 

حالة ، وهذ� ما جعل �لكثري من �خلرب�ء 
�حلالت  من  معترب�  عدد�  باأن  يجزمون 

رغم  �ل�ضاعة  حلد  ت�ضخي�ضها  يتم  مل 
حملها للفريو�ض.

االأول عبد  الوزير  الوطني،  ال�ضعبي  املجل�س  النائب يف  بن خالف  طالب خل�ضر 
فيما  با�ضتور  معهد  يف  للتحاليل  اليومية  الوترية  لرفع  بالتدخل  جراد  العزيز 
مع  امل�ضتجد،  “كورونا”  بفريو�س  باإ�ضابتها  امل�ضتبه  احلاالت  بعينات  يتعلق 
ما  غرار  على  االأعرا�س  عليهم  تبدو  مل  اإن  و  املري�س  اأقارب  لي�ضمل  تو�ضيعه 

تقوم به العديد من الدول.

مع تو�ضيعه لي�ضمل اأقارب املري�س

للتجار  �ل��وط��ن��ي��ة  �جل��م��ع��ي��ة  �أك����دت 
خمزون  �أن  �جلمعة،  �أم�ض   ، و�حلرفيني 
�لغذ�ئّية  ة  خا�ضّ �ل�ضتهلكّية  �مل��و�د 
�لأفق.  ندرة يف  �لّطلب ول  لتلبية  يكفي 
�لتجارة  ن�ضاطات  �أ���ض��ح��اب  ودع��ت 
تعقيم  يف  �ل�ضتمر�ر  �إىل  و�خل��دم��ات، 
�لعمل  و�أدو�ت  �مل��ح��ّلت  �أر���ض��ّي��ات 
بيان  يف  �ضددت  و  �لتلم�ض.  ومو��ضع 
�لعمل  �رسورة  على  �جلمعة،  �أم�ض  لها،  
د�خل  �لتجّمعات  �لّزبائن  جتنيب  على 

�لتجارّية. �مل�ضاحات 
توزيع  �ضبكات  �أن  �جلمعية  �أك��دت  و 
من  �لغذ�ئّية،  ة  خا�ضّ �ل�ضتهلكّية  �ملو�د 
تبقى  �لتجزئة،  و�أ�ضو�ق  �جلملة  �أ�ضو�ق 

جميع  من  �جلمعية  حذرت  و  مفتوحة. 
مع  تتنافى  باعتبارها  �مل�ضاربة،  �أ�ضكال 
�لقانون،  مع  وتتعار�ض  �لأخلقية  قيمنا 
من  �ل�ضطب  �إىل  �ضاحبها  تعّر�ض  و 

. �لق�ضائّية  �ملتابعة  و  �لن�ضاط 
حت�ضي�ض  يف  �مل�ضاهمة  �جلمعية،  �أكدت  و 
جتّنب  و  �ل�ضتهلك،  برت�ضيد  �لزبائن 
�أخلقنا  بقيم  �لتز�ما  �لطلب،  يف  �ملبالغة 

. للم�ضاربني  فر�ضة  �إعطاء  وعدم 
حملت  تكثيف  �إىل  �جلمعية  دع��ت  و 
�جلمعيات  مع  و�لتوعية  �لتح�ضي�ض 
و  �ل��ف��ريو���ض  �ن��ت�����ض��ار  ���ض��ّد  �ملحلية 

�لت�ضامني. �لعمل  يف  �مل�ضاركة 
ق/و

جمعية التجار واحلرفيني: ال ندرة 
يف املواد اال�ضتهالكية

�أنه  بروما  �جلز�ئرية  �ل�ضفارة  �أعلنت 
مت  �لإيطالية  �ل�ضلطات  مع  بالتن�ضيق 
��ضتثنائية  جتارية  جوية  رحلة  برجمة 
�إىل  “فيومنت�ضينو”  روم��ا  مطار  من 
�ل�ضبت  �ليوم  بومدين  ه��و�ري  مطار 
�أجل  من  �ضبحا   9:20 �ل�ضاعة  على 
�إيطاليا  يف  �لعالقني  �جلز�ئريني  �إجلء 
وقاية  �جلوية  �لرحلت  كل  تعليق  بعد 

“كورونا”. فريو�ض  تف�ضي  من 
باأن  لها  بلغ  يف  �ل�ضفارة  و�أو�ضحت 
عليها  ت�����رسف  �ل��ت��ي  �جل��وي��ة  �ل��رح��ل��ة 
ميكن    ALITALIA �لطري�ن   �رسكة 
�للكرتوين  �ملوقع  عرب  تذ�كرها  حجز 
 www.alitalia.com بها  �خل��ا���ض 
يف  متعامل  �أي  �أو  �لتجارية  ووكالتها 

�ل�ضفر. تذ�كر  بيع  جمال 
لللتز�م  �مل�ضافرين  �ل�ضفارة  ودع��ت 
�ملعتمدة  �لوقائية  �ملعايري  ب��اح��رت�م 
تعهد  توقيع  مع  دوليا  بها  �ملعمول 

�ل�ضحي  �حلجر  بتد�بري  بقبول  �رسيف 
عند  ي��وم��ا   14 مل���دة  �ل�����ض��ح��ي  مل���دة 

�جلز�ئر �إىل  �لو�ضول 

واإيطاليا ت�ضخر رحالت جوية خا�ضة 
باجلزائر العالقني  مواطنيها  لنقل 

�إيطاليا  �ضفارة  �أعلنت   ، جهتها  من 
حكومتها  ت�ضخري  �جل���ز�ئ���ر،  ل���دى 
مو�طنيها  لنقل  خا�ضة  جوية  رحلت 
�ضفارة  �أك���دت  ب��اجل��ز�ئ��ر.و  �لعالقني 
�لتز�م  لها  بيان  يف  �جلز�ئر،  لدى  �إيطاليا 
عودة  بت�ضهيل  �لإيطالية،  �حلكومة 
باخلارج،  �ملتو�جدين  �ملو�طنني  �آلف 
بوز�رة  �لأزم��ات  وحدة  مع  بالتن�ضيق 
مت  �لبيان،  ح�ضب  �لإيطالية.و  �خلارجية 
مع  �خلا�ضة،  �جلوية  �لرحلت  ت�ضخري 
ت�ضغيل  �ملمكن  من  يعد  مل  �لتي  �لدول 
ب�ضبب  عليها،  �ل��ع��ادي��ة  �ل��رح��لت 
�جلوية  �حلركة  على  �ملفرو�ضة  �لقيود 

للجز�ئر،  �إيطاليا.وبالن�ضبة  و�إىل  من 
من  �ل�ضبت  �ليوم  رحلتني  ت�ضخري  مت 
�لنهار،  منت�ضف  عند  روما  �إىل  �جلز�ئر 
�ل�ضاعة  على  �لثانية  �جلوية  و�لرحلة 
�ضفارة  �أ���ض��ارت  زو�ل.و  �ل��و�ح��دة 
�لركاب  على  ن��ه  �أ باجلز�ئر،  �إيطاليا 
�إيطاليا  �إىل  �لدخول  باإبلغ  �للتز�م 
�لرعاية  ل�رسكة  �لتابع  �لوقاية  لق�ضم 

. ل�ضحية �
جميع  �إخ�ضاع  �ضيتم  �أنه  �أو�ضحت  و 
�ل�ضحي،  للحجر  �إيطاليا  �إىل  �لو�فدين 
�إ�ضابتهم  للتاأكد من عدم  يوما،   14 ملدة 

كورونا. بفريو�ض 
يدخلون  �لذين  للركاب  بالن�ضبة  �أم��ا 
فيخ�ضعون  �لعمل،�  بد�فع  �إيطاليا 
مل  ما  �ضاعة،   72 ملدة  �ل�ضحي  للحجر 
للحتياجات  معقول  ب�ضكل  متديدها  يتم 

�إ�ضافية. �ضاعة   48 ملدة  �ملحددة 
ق/و

رحلة جوية الإجالء اجلزائريني من اإيطاليا اليوم 

�جلمعة،  �أم�ض  �لنفط،  �أ�ضعار  �ضعدت 
تر�جعها  بعد  �لتو�يل،  على  �لثاين  لليوم 
�لأربعاء.  تعاملت  خلل  حاد  ب�ضكل 
فقد  “بلومربغ”  موقع  لبيانات  ووفقا 
عند  �أم�ض  “برنت”   مزيج  تد�ول  جرى 
بزيادة  للربميل،  دولر�   30.12 م�ضتوى 
�خلمي�ض.  �إغ��لق  عن   6.10% ن�ضبتها 
“غرب  �لأمريكي  �خل��ام  �ضعد  كذلك 
�إىل   7.02% بن�ضبة  �لو�ضيط”  تك�ضا�ض 

للربميل. دولر   27.72
�لرو�ضية   Business FM �إذ�عة  ونقلت 
من  كنوع  جاء  �لرتفاع  �أن  خرب�ء  عن 
وبعد  �لأربعاء  هبوط  بعد  �لت�ضحيح 
تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ض  �إعلن 
يف  �ملنا�ضب”  �لوقت  “يف  �ضيتدخل  �أنه 
رو�ضيا  ب��ني  ب�”�ل�رس�ع”  و�ضفه  م��ا 

�لنفطية. �ل�ضوق  يف  و�ل�ضعودية 
ق/و

النفط ي�ضعد فوق م�ضتوى 30 دوالرا

�ضخ�ضا   11 ل��ق��ي 
 320 وجرح  م�رسعه 
مرور  حو�دث  يف  �آخر 
بني  �ملمتدة  �لفرتة  يف 
ح�ضب  11و16مار�ض، 
للمديرية  ح�ضيلة 
�ل����ع����ام����ة ل���لأم���ن 
�ل��وط��ن��ي. وم��ق��ارن��ة 
�مل�ضجلة  �لإح�ضائيات 
�لأ���ض��ب��وع �مل��ا���ض��ي، 

�جل��رح��ى  ع��دد  �ن��خ��ف��ا���ض يف  ل��وح��ظ 
�لوفيات  عدد  يف  و�نخفا�ض  ب25حالة 
�لوطني. �لأمن  بيان  ح�ضب  ب3حالت، 

وي��ب��ق��ى �ل��ع��ام��ل �ل��ب�����رسي �ل��ع��ام��ل 
�مل��رور  ح���و�دث  وق��وع  يف  �لرئي�ضي 
�ل�ضياقة  قو�عد  �ح��رت�م  ع��دم  ب�ضبب 

. ل�ضليمة �
�لوطني  للأمن  �لعامة  �ملديرية  وجتدد 
�حلذر  توخي  للمو�طنني ب�رسورة  ند�ءها 
�لرقم  يبقى  كما  �ملرور  قو�عد  و�حرت�م 
�لنجدة17حتت  1548وخط  �لأخ�رس 

�لبلغات. لتلقي  ت�رسفه 
ق/و

اأ�ضبوع  خالل  جريحا  و320  قتيال   11
يف حوادث املرور 

�ل�ضمعي  ���ض��ب��ط  ���ض��ل��ط��ة  دع���ت 
و�ضائل  جميع  ب��ي��ان  يف  �لب�رسي 
وج��ه  "وعلى  �ل��وط��ن��ي��ة  �لإع����لم 
�ل�ضمعية  �لإعلم  و�ضائل  �خل�ضو�ض" 
بر�جمها  "تكييف"  �ىل  �لب�رسية  و 
�خلطري"  "�لو�ضع  مقت�ضيات  م��ع 
�نت�ضار  م��ع  �جل��ز�ئ��ر  تعي�ضه  �ل��ذي 

)كوفيد19-(. كورونا  فريو�ض 
�ضبط  ���ض��ل��ط��ة  ب��ي��ان  يف  ج���اء  و 
متاأكدون  "نحن  �لب�رسي  �ل�ضمعي 
�لوطنية  �لإع��لم  و�ضائل  جميع  �أن 
و�ضائل  �خل�����ض��و���ض  وج��ه  وع��ل��ى 
�ضتعرف  �لب�رسية  �ل�ضمعية  �لإعلم 
مقت�ضيات  مع  بر�جمها  تكيف  كيف 
يعي�ضه  �لذي  �خلطري  �لر�هن  �لو�ضع 
و�جب  من  �ل�ضاأن  ه��ذ�  بلدنا".ويف 
بر�جمها  "توجيه  �لإع��لم  و�ضائل 
من  و�ل��ت��وع��ي��ة  �لتح�ضي�ض  ن��ح��و 
�جلميع  طرف  ومن  و�ح��د  كل  طرف 
�لتي  و�ليقظة  �لو�ضع  بخطورة 
يف  �لدخول  دون  بها،  �لتحلي  يجب 
يوؤثر�ن  عاملن  وهما  و�لرعب  �لهلع 
متت  �لتي  �لأعمال  جناح  على  �ضلبا 
�ضلطة  بيان  �أكد  ح�ضبما  مبادرتها"، 
ذ�ت  يف  �لب�رسي.و  �ل�ضمعي  �ضبط 

رئي�ض  بان  �ل�ضلطة  ذكرت  �لإط��ار 
حدد  تبون  �ملجيد  عبد  �جلمهورية 
�مل�ضتوى  للأمة،  �لأخ��ري  خطابه  يف 
�لتي  �جلائحة،  خطورة  لدرجة  �لعايل 
كم�ضالة  ف�ضاعد�  �لن  من  �أ�ضبحت 
�إن  �مل�ضدر  ذ�ت  �أكد  عاملي".و  �من 
�ضارمة  حملة  ب�ضن  يتعلق  �لأم��ر 
�إىل  د�ع��ي��ا  �مل��و�ط��ن��ني،  لتح�ضي�ض 
�لتي  للإجر�ء�ت  �ل�ضارم  �لح��رت�م 
�ل�ضاأن  ه��ذ�  يف  �حلكومة  �تخذتها 
مرتبطة  فعاليتها  تبقى  و�ل��ت��ي 
�ملو�طنة،  وروح  و�لت�ضامن  بالوحدة 
�لنابع  �ملقت�ضى  "هذ�  �أمام  �نه  مذكر� 
كل  فان  للأمة  �لعليا  �مل�ضلحة  من 
يجب  طبيعته  كانت  مهما  �آخر  �عتبار 
�أكدت  �أخ��رى  جهة  من  يزول".و  �أن 
�نه  �لب�رسي  �ل�ضمعي  �ضبط  �ضلطة 
ن�ضاطاتها  ��ضتئناف  خمطط  �إطار  يف 
�جلمهورية  رئي�ض  لأو�م��ر  تطبيقا 
متبوع  مع  لقاء  تنظيم  برجمت  فاإنها 
"�لرب�مج  مو�ضوع  ح��ول  بنقا�ض 
ومقت�ضيات  �لب�رسية  �ل�ضمعية 
�ملقرر  م��ن  رم�ضان".وكان  �ضهر 
مار�ض   19 ي��وم  �ل��ل��ق��اء  ه��ذ�  عقد 
تبث  �لتي  �لقنو�ت  مب�ضاركة   2020

)عمومية  و�إذ�عية  تلفزيونية  بر�مج 
�لهيئات  خمتلف  ممثلي  و  خا�ضة(  و 
)�ملجل�ض  مبا�رسة  �ملعنية  �لوطنية 
و  �لت�ضال  و  �لأع��ل��ى  �لإ���ض��لم��ي 
و  �ل��ت��ج��ارة  و  �لعمومية  �ل�ضحة 
جامعيني  �ىل  بالإ�ضافة  �لثقافة( 
رئي�ضي  مو�ضوع  ملناق�ضة  وباحثني 
يدور حول ثلثة حماور رئي�ضية وهي 
ولكن  �لإ�ضهار.  و  �ل�ضحة  و  �لعنف 
تو�ضع  �ن  �ملقرر  من  كان  �ل�ضلطة 
يف  �ل�ضبط  دور  م�ضالة  �ىل  �لنقا�ض 
نعتزم  مو�ضوع  وهو  �لأزم��ة  وقت 
ملتقى  خلل  �أو�ضع  لنقا�ض  عر�ضه 
ذ�ت  ي�ضيف  م�ضتقبل،  ينظم  دويل 
�ضلطة  �أو�ضحت  �مل�����ض��در.و�أخ��ري� 
�إن  بيانها  يف  �لب�رسي  �ل�ضمعي 
�لبعد  ذ�ت  �خلطرية  �ل�ضحية  "�لأزمة 
تفر�ض  بلدنا  م�ضت  �لتي  �لعاملي 
نظر�  �لنقا�ض  ه��ذ�  ت��اأج��ي��ل  علينا 
�لتي  �ل�رسورية  �لوقائية  للإجر�ء�ت 
يف  �لعمومية  �ل�ضلطات  �تخذتها 
"كوفيد19-"  فريو�ض  مكافحة  �إطار 

�لتجمعات". كل  متنع  �لتي  و 

ق/و

من قبل �ضلطة �ضبط ال�ضمعي الب�ضري 

دعوة و�ضائل االإعالم اإىل تكييف براجمها مع الو�ضع الراهن
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جمموعة من التدابري الوقائية للحد من انت�ضار 
كورونا بتقرت

التجاين  ن-ق- 
---------------- 

�ملقاطعة  بلديات  قامت  حيث 
ت��ع��ق��ي��م  و  ت��ط��ه��ري  ب��ع��م��ل��ي��ة 
���ض�����ض��ات �ل��ع��م��وم��ي��ة  و  �مل��وؤ
و  �لعامة  �مل��ر�ف��ق  و  د�ر�ت  �لإ
 .. �مل�ضت�ضفيات  و  ���ض��و�ق  �لأ
وغري  �آمنة  حماليل  با�ضتخد�م 
�ل�ضلمة  بهدف  للقلق  مدعاة 
عمليات  وم�ضت  و�ل��وق��اي��ة... 
و���ض��ائ��ل   ، ي�����ض��ا  �أ �ل��ت��ع��ق��ي��م 
�ضمنها  من   ، �لعمومي  �لنقل 
�أ�ضنافها  مبختلف  �حل��اف��لت 
على  و�ل�����ض��غ��رية(،  )�ل��ك��ب��رية 
تكون  �لو�ضيلة  هاته  �أن  �عتبار 
�ملو�طنني  مع  مبا�رسة  �ضلة  يف 

حم��ط��ات  �إىل  ب��الإ���ض��اف��ة   ،
�لنقل  و  �ل��ربي��ة  �مل�����ض��اف��ري��ن 
 ، �ملطار  و  �حلديدية  بال�ضكك 
�ملحلية  �ل�ضلطات  �أطلقت  كما 

�ملجتمع  فعاليات  و  بالبلديات 
�مل�ضالح  مع  بالتن�ضيق  �مل��دين 
حت�ضي�ضية  ح��م��لت  �ل�ضحية 
“كورونا”  ف���ريو����ض  ح����ول 

و�ضبل  )كوفيد19-(  �مل�ضتجد 
�ملو�طنون  و�طلع   ، منه.  �لوقاية 
و�لأعر��ض  �لعدوى  طرق  على 
�لفريو�ض  م��ن  �لوقاية  و�ضبل 
�لوقائية  �لإر���ض��اد�ت  وك��ذ�   ،
�لو�ضية  �لوز�رة  و�ضعتها  �لتي 
بالوباء  �لإ�ضابة  تفادي  ق�ضد 
�لعناية  قبيل  من   ، و�نت�ضاره 
م��اك��ن  ب��ال��ن��ظ��اف��ة وت��ف��ادي �لأ
ب�ضكل  �لرتكيز  مع   .. �ملكتظة 
�لإ�ضاعات  جتنب  على  خا�ض، 
مو�قع  يف  غالبا  ت���روج  �ل��ت��ي 
�لجتماعي..و�ضهدت  �لتو��ضل 
ه���ذه �حل��م��ل��ة جت��اوب��ا م��ن ل��دن 

... �ملو�طنني  من  �لعديد 

قدر   ، التوعوية  واحلمالت  االحرتازية  التدابري  من  �ضل�ضلة   ، تقرت  املنتدبة  بالوالية  املحلية  ال�ضلطات  اعتمدت 
اأي  ملواجهة  الر�ضمية  املوؤ�ض�ضات  املبذولة من طرف خمتلف  املجهودات  مع  ان�ضجاما  .  وذلك  املتاحة حاليا  االإمكانيات 

.. “كورونا” امل�ضتجد  لفريو�س  حمتمل  انت�ضار 

املنتدبة بالوالية  املحلية  ال�ضلطات  قبل  من 

عن  �حلديث  يتجّدد  �أخ��رى  مرة 
على  حي  ق��دم  �أ �ضكان  معاناة 
بولية  م�ضعد  مدينة  م�ضتوى 
�لنو�ورة  حي  به  ونعني   ، �جللفة 
من  �ضيئا  فيه  يتغرّي  مل  �ل��ذي 
بالعك�ض  بل   ، �لنو�حي  جميع 
�ضوء  و�ضو�رعه  بناياته  �زد�دت 
�لعزلة  دو�م��ة  يف  �أهله  وغ��رق 

 ! و�حلرمان 
قاطنيه  م��ن  ع��دد  �أع���رب  وق��د 
���ض��ف��ه��م �ل�����ض��دي��د جت��اه  ع��ن �أ
�لذين  �مل�����ض��وؤول��ني  ت�����رسف��ات 
ث���ن���اء  ي��ق�����ض��دون دي���اره���م �أ
حيث   ، �لن��ت��خ��اب��ي��ة  �حل��م��لت 
بالكلم  ق�ضور�  لهم   يبنون 
�أحلم  يف  ويعّي�ضونهم  �ملع�ضول 
نهاية  ول  لها  بد�ية  ل  هوليودية 
وك��ال��ع��ادة  ه��ذ�  ك��ل  �أن  غ��ري   ،
�نتهاء  مبجرد  حلظة  يف  يندثر 
ل  فالُغنب   ! �لنتخابي  �ملوعد 

�أر�ض  يف  ويجول  ي�ضول  يز�ل 
ج��ر�ء   ، �ل��ك��رم��اء  �ل��ب�����ض��ط��اء 
�رسوريات  من  لعدد  �فتقادهم 
��ضتفادتهم  لعدم  �لكرمي  �لعي�ض 
ت�ضتحق  تنموية  م�ضاريع  �أي  من 
�لأقل  على  �أو   ، و�لتثمني  �لذكر 
م�ضاريع  �بتكار  يف  م�ضاعدتهم 
ول��و  ُت��خ��ّل�����ض��ه��م  ق��ي��م��ة  ذ�ت 

تر�كم  �أعباء  من  �ضئيلة  بن�ضبة 
�ملعي�ضة  وم�ضاريف  تكاليف 
�إع��لم��ي��ة  وق��ف��ة  �آخ���ر  ويف   ،
�لعلمة  �أح��ف��اد  ��ضتكى  لهم 
�ل��ذي  �لغمو�ض  م��ن  �لزنيني 
�لبلدي  �لفرع  م�رسوع  ي�ضود 
�أن  رغم   ، بعد  �لنور  ير  مل  �لذي 
كل  �ضبطت  �ملخت�ضة  �جلهات 

د�رية  و�لإ �لتنظيمية  �لإجر�ء�ت 
�ملنطقة  قلب  يف  لإجنازه  و�ملالية 
��ضتياء  ث���ار  �أ �ل���ذي  م���ر  �لأ  ،
وجعله  �ل���ن���و�وري  �مل��و�ط��ن 
عقلنية  بتف�ضري�ت  يطالب 
�لذي  �ملك�ضب  هذ�  م�ضري  عن 
ّكد  ، و�أ ينتظروه منذ وقت طويل 
و�قعهم  �أن  �مل��و�ط��ن��ني  بع�ض 
يدفعهم  �لبائ�ض  �لجتماعي 
يقف  �لذي  �ل�رّس  عن  للت�ضاوؤل 
�ملنتخبني  �مل�ضوؤولني  متاطل  ور�ء 
�إىل  و�ل�ضتجابة  �إن�ضافهم  يف 
ومبرونة  ه��دوء  يف   ، مطالبهم 
�أو  مب��ر����ض��لت  �لقيام  وب���دون 
 ، �ح��ت��ج��اج��ات  �أو  ت��ن��دي��د�ت 
�لقدمية  �لرحبة  بناء  �أ وينا�ضد 
�أج��ل  م��ن  �ملحلية  �ل�ضلطات 
�لتد�بري  و�تخاذ  �لعاجل  �لتحرك 
 " من  ي�ضتفيدون  كي   ، �للزمة 
عنهم  لتخفيف   " �لبلدي  �لفرع 
بغية  طويلة  م�ضافة  قطع  م�ضقة 
�لوثائق  خمتلف  على  �حل�ضول 
على  يحتاجونها  �لتي  د�رية  �لإ

�لدو�م
ذيب  عمر 

يف  �جل��رمي��ة  مكافحة  �إط���ار  يف 
متكنت   ، �حل�����رسي  �ل��و���ض��ط 
�لر�بع  �حل�رسي  �لأم��ن  عنا�رس 
مركبة  ��ضرتجاع  من  بورقلة 
�لفاعلني.  وتوقيف  م�رسوقة 
ح��ي��ث��ي��ات �ل��ق�����ض��ي��ة  ت��ع��ود 
م�ضالح  تلقي  بعد  وقائعها 
تعر�ض  مفادها  �ضكوى  �لم��ن 
طالت  �ل�����رسق��ة  �ىل  �ضخ�ض 
م��ر�آب  د�خ��ل  �ملتو�جد  مركبته 
�أين   ، �ملركبات  وت�ضحيم  لغ�ضل 

�رسطة  عن�رس  ذلك  فور  با�رست 
�لبحث  عمليات  �حل�رسي  �لأمن 
بتحديد  توجت  �لتي  و�لتحري 
�إعد�د  ليتم  فيهما  �مل�ضتبه  هوية 
من  جن��ح  حمكمة  م��ن��ي��ة  �أ خطة 
من  �ل�����رسط��ة  عنا�رس  خللها 
�لأمر  ويتعلق  �لفاعلني  توقيف 
من  �لثلثني  يف  �إحد�هما  ب�ضابني 
�لع�رسينيات  من  و�لآخر  �لعمر 
�إىل  حتويلهما  ليتم   ، �لعمر  من 
م���ن �حل�����رسي �ل��ر�ب��ع  م��ق��ر �لأ

بعد  معها.  �لتحقيق  ومبا�رسة 
����ض��ت��ك��م��ال ك��ام��ل �إج����ر�ء�ت 
ق�ضائي  ملف  �جناز  مت  �لتحقيق 
م��ام  �أ وتقدميها  �ملتورطني  �ضد 
�ملخت�ضة  �لق�ضائية  �جل��ه��ات 
�أمر  حقهما  يف  �أ�ضدرت  �لتي 
يف  لتورطهما  �حلب�ض  ي���د�ع  �إ
�ملقرتنة  �ملو�ضوفة  �ل�رسقة  جرم 
مع  و�ل��ت��ع��دد  �ل��ل��ي��ل  ب��ظ��رف 

. لك�رس �
ق/ج  

�لعمومي  �لأمن  م�ضالح  �ضجلت 
�ضهر  خلل  غرد�ية  ولية  باأمن 
ف��ي��ف��ري م��ن �ل�����ض��ن��ة �جل��اري��ة 
�ملرور  حو�دث  يف  طفيف  �رتفاع 
حيث  للولية،  �حل�رسي  بالقطاع 
مرور  حادث   20 وقوع  �أح�ضت 
 27 �إ�ضابة  �إىل  �أف�ضى  ج�ضماين، 
وفيات،  ت�ضجيل  دون  �ضخ�ض 
م��رور  ح���ادث   15 ب���  م��ق��ارن��ة 
�إ�ضابة  �إىل  �أف�ضى  ج�ضماين  
خ��لل  ب���ج���روح،  ���ض��خ�����ض   17
مرور  حادث   12 و  جانفي،  �ضهر 
 14 �إ�ضابة  �إىل  �أف�ضى  ج�ضماين  
من  دي�ضمرب  �ضهر  خلل  جريح 
ت�ضجيل  دون  �لفارطة،  �ل�ضنة 
على  �ل��ر�ب��ع  لل�ضهر  وف��ي��ات 
معترب  �نخفا�ض  م��ع  �ل��ت��و�يل، 
�ل��ذي  نوفمرب  ب�ضهر  م��ق��ارن��ة 
 02 مرور، حادث   30 به   �ضجل 
عرب  هذ�  و   ، جريح   34 و  وفيات 
�لولية  بلديات  و  دو�ئ��ر  كامل 
�لأمن  �خت�ضا�ض  قليم  باإ �لو�قعة 
�ل��وط��ن��ي )غ���رد�ي���ة، ب��ون��ورة، 
�ملنيعة،  �مل��ن�����ض��ورة،  متليلي، 
�ضاية  و  بريان  �لقر�رة،  زلفانة، 

�ضحوة(. بن 
حترير 617 خمالفة مرورية ورفع 58 

جنحة
هذه  من  �حلد  و  �ملخالفني  لردع 
�لأمن  م�ضالح  قامت  �حل��و�دث، 
�لإجر�ء�ت  من  بجملة  �لعمومي 
خلل  �إيجابية  نتائج  لها  ك��ان 
�جلانب  ففي  �لأخ���رية،  �لأ�ضهر 
�مل�ضالح  ذ�ت  ح��ررت  �لردعي 
جنحة   58 رف��ع  خمالفة،    617
رخ�ضة   80 �ضحب  مع  مرورية، 
باملح�رس  مركبات   10 و�ضع  و 
بدون  �لأ�ضخا�ض  نقل  ب�ضبب 
بدون   �ل�ضياقة  ك��ذ�  و  رخ�ضة 

وثائق.
�لنارية  �ل��در�ج��ات  بخ�ضو�ض 
كبري  ه��اج�����ض  ت�ضكل  �ل��ت��ي   ،
ل��ع��ن��ا���رس �ل�����رسط��ة، خ��ا���ض��ة 
ي�ضهد  �لذي  �حل�رسي  بالقطاع 
من  �لنوع  لهذ�  كبرية  حركية 
�ملنطقة  لطبيعة  نظر�  �ملركبات، 
على  ���ض��ك��ان��ه��ا  يعتمد  �ل��ت��ي 
�لنارية  �ل��در�ج��ات  ��ضتعمال 
�ليومية،  تنقلتهم  لت�ضهيل 
�ملرور  ح��و�دث  �أخ��رى  جهة  من 
نتائجها  فيها،  طرفا  تكون  �لتي 
فقد  �ل�ضحايا،  حيث  من  وخيمة 
جنحة   165 �مل�ضلحة  �ضجلت 

�ل��در�ج��ات  ل�ضائقي  م��روري��ة 
مقارنة   106 ب�  )زي��ادة  �لنارية 
 41 حترير   ، �ل��ف��ارط(  بال�ضهر 
م����روري����ة            يف  خمالفة 
�لناري��ة  �لدر�ج�ات  �ضائقي  حق 
بال�ضهر  مقارنة   19 ب�  )زي��ادة 
رخ�ضة   16 �ضحب  و  �ل��ف��ارط( 

قة �ضيا
بال�ضهر  مقارنة   09 ب�  )زي��ادة 
�رت��ك��اب��ه��م  ب�ضبب  �ل���ف���ارط( 
ت�ضتوجب  م��روري��ة  ملخالفات 
للرخ�ضة،  �ل��ف��وري  �ل�ضحب 
زي����ادة ت��رج��م��ت �لإج������ر�ء�ت 
لعنا�رس  �مل��ك��ث��ف��ة  �ل��ردع��ي��ة 
لردع  بامليد�ن  �لعمومي  �لأم��ن 
�ل��ت��و�ج��د  ت��ع��زي��ز  و  �مل��خ��ال��ف��ني 
نقاط  و  �لطرق  مبختلف  �مليد�ين 
للحد  هذ�  و  �مل��روري��ة،  �ملر�قبة 

�ملرور. حو�دث  من 
و�أزيد  مر�قبة  حاجز   322 ن�ضب 

مركبة  6254 من 
قامت  �لوقائية  �لإجر�ء�ت  وعن 
حاجر   696 بن�ضب  �مل�ضالح  ذ�ت 
خللها  من  مت  �ملرورية  للمر�قبة 
مركبة،   7778 من  �أزيد  مر�قبة 
ر�كبة،  دورية   471 �إىل  �إ�ضافة 
�أجنزت  كما  ر�جلة   دورية    537
�رسطة  عمليات   04 �مل�ضلحة 
 195 م��ر�ق��ب��ة  خ��لل��ه��ا  م��ن  مت 

. �ضخ�ض
على  ع��لوة  و  �أخ��رى،  جهة  من 
�ليومية  �ل��ت��دخ��لت  خم��ت��ل��ف 
من  بامليد�ن  �ل�رسطة  لعنا�رس 
لل�ضائقني  توجيه  و  حت�ضي�ض 
م�ضالح  تعمل   ، �ل��ر�ج��ل��ني  و 
تكثيف  على  �ملخت�ضة  �ل�رسطة 
�لتح�ضي�ضية  �ل��ن�����ض��اط��ات 
خلل  �ضجلت  حيث  �مل��وج��ه��ة، 
 27 �إجن��از   2020 فيفري  �ضهر 
جم��ال  يف  حت�ضي�ضي  ن�����ض��اط 
��ضتفاد  �مل���روري���ة،  �ل�����ض��لم��ة 
�ضخ�ض   508 م��ن  �أك���رث  م��ن��ه 
�لأعمار،  و  �لفئات  خمتلف  من 
يف  حت�ضي�ضية  تدخلت  ر�فقتها 
�ملحلية  ذ�عة  �لإ عرب  �ملجال  نف�ض 
ذ�ع���ي  �إ ت��دخ��ل   15 م��ن  ب��اأك��رث 
جمال  يف  خمت�ضني  لإط���ار�ت 
�لتذكري  م��ع   ، �مل���روري  �لأم��ن 
  1548 �خل�رس�ء  بالأرقام  دوما 
�أي  عن  للتبليغ   104  -  17   -
�مل�ضا�ض  ن��ه  ���ض��اأ م��ن  ت�����رسف 

�ملو�طنني. �ضكينة  و  ب�ضلمة 
عامر.ع بن 

اأهله يغرقون يف العزلة و احلرمان 

م�ضروع الفرع البلدي بحي النوراة باجللفة مل ير النور بعد

ا�ضرتجاع مركبة م�ضروقة واإلقاء القب�س على الفاعلني بورقلة 

 يف ح�ضيلة  �ضهرية لل�ضرطة 

مروريا  حادثا   20 يف  جريحا   17
بغرداية

حمالت توعوية حت�ضي�ضية للمواطنني للوقاية من فريو�س 
كورونا باالأغواط

م���و�����ض���ل���ة ل��ل��ن�����ض��اط��ات 
�ملنظمة  �لتوعية  �لتح�ضي�ضة 
ولي��ة  �أم��ن  م�ضالح  قبل  م��ن 
�ضمن  و�مل��ن��درج��ة  �لأغ����و�ط 
�ل��ت��ي  �لتح�ضي�ضية  �حل��م��ل��ة 
للأمن  �لعامة  �ملديرية  �أطلقتها 
من  �ل��وق��اي��ة  ح���ول  �ل��وط��ن��ي 
تنظيم   مت   ، ك��ورون��ا  ف��ريو���ض 
مديرية  م�ضالح  مع  بالتن�ضيق 
�ل�����ض��ح��ة وم�����ض��ال��ح م��دي��ري��ة 
بالأغو�ط  �لريا�ضة   و  �ل�ضباب 
وحت�ضي�ضية  ت��وع��وي��ة  حملة 
كورونا  ف��ريو���ض  م��ن  للوقاية 

���رسف  �أ �ل��ت��ي  �لأخ���رية  ه���ذه    ،
ع��ل��ى ت��ن�����ض��ي��ط��ه��ا �إط�����ار�ت 
�مل�ضلحة  م��ن  �أع���و�ن  و  رت��ب��اء 
و  �لعمومي  ل��لأم��ن  �ل��ولئ��ي��ة 
متخ�ض�ضني  �أط��ب��اء  مب�ضاركة 
�لإ�ضت�ضفائية  �ملوؤ�ض�ضة  م��ن 
ب��الأغ��و�ط  عجيلة   بن  حميدة 
و  �ل�ضباب  مديرية  عن  ممثلني  و 
نقل  حمطات  م�ضت  �لريا�ضة، 
حركية  ت�ضهد  �لتي  و  �مل�ضافرين 
د�ئ��م��ة ك��م��ا م�����ض��ت �حل��و�ج��ز 
توزيع  خللها  مت  ي��ن  �أ �لأمنية 
�ملركبات  مل�ضتعملي  مطويات 

�إىل  بالإ�ضافة  �أ�ضنافها  مبختلف 
حركية  ت�ضهد  �لتي  �لف�ضاء�ت 
�ملبادرة  هذه  للمو�طنني،  قبال  �إ و 
من  �لكبري  �ل�ضتح�ضان  لقت 
جتاوبو�  �لذين  �ملو�طنني  قبل 
�ملقدمة  �لإر�ضاد�ت  خمتلف  مع 
�ملبادر�ت  هذه  مثل  دور  ثمنو�  و 
حيث  و�لتح�ضي�ض.  �لوقاية  يف 
بعديد  �مل��ب��ادر�ت  ه��ذه  �ضتتبع 
�ضتتو��ضل  �ل��ت��ي  �حل��م��لت 
�لفاعلني  جميع  مع  بالتن�ضيق 

�ملجال. هذ�  يف 
ق/ج
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حملة حت�ضي�ضية لتن�ضيقية املجتمع املدين حول 
فريو�س كورونا

.ع منلـي 
---------------- 

وت���ه���دف ه����ذه �ل��ع��م��ل��ي��ة 
�أعطيت  �لتي  �لتح�ضي�ضية 
مدخل  �أمام  �نطلقها  �ضارة  �إ
ن�ضائح  تقدمي  �إىل  �ل�ضوق 
�لعدوى  خماطر  حول  ب�ضيطة 
�ضبل  كذ�  و  كورونا  بفريو�ض 
تد�بري  �تخاذ  عرب  منه  �لوقاية 
ط��رف  م��ن  ذل��ك  و  ب�ضيطة 
ح�ضب  �لتن�ضيقية،  �ضباب 
رئي�ض  "�لتحرير"  ل�  �أكده  ما 
�حلكيم  عبد  �لولئي  �ملكتب 

. ة كر بكا
�أن  �مل�����ض��در،  ذ�ت  و�أك����د 
�مل���و�ط���ن���ني ت��ف��اع��ل��و� م��ع 
�لتي  و�لإر�ضاد�ت  �لن�ضائح 
ق��دم��ه��ا �ل�����ض��ب��اب �مل��ت��ط��وع، 
ك��م��ام��ات  ت���وزي���ع  مت  ي����ن  �أ
مطويات  وك���ذ�  وق��ف��از�ت 
وجميع  ن�����ض��ائ��ح  تت�ضمن 
�مل��ع��ط��ي��ات ف��ي��م��ا ي��خ�����ض 
كورونا  فريو�ض  من  �لوقاية 
�لدورية  �لنظافة  و���رسورة 
�ل�ضابون  با�ضتعمال  لليدين 
و�رت��د�ء  �لكحويل  و�ملحلول 
�لطبية  قنعة  و�لأ �لقفاز�ت 
�لبتعاد  خلل  من  و�لوقاية 
�لتي  �ملكتظة  �لف�ضاء�ت  عن 

لتفادي  �لأ�ضخا�ض  بها  يكرث 
�لعدوى. �نتقال 

���ض��ل��وك��ات  �أن  �����ض����ار  و�أ
�لفرتة  يف  تغرّيت  �ملو�طنني 
هوؤلء  �أ�ضبح  حيث  �لأخ��رية، 
ذي  م��ن  وحيطة  ح��ذر�  �أك��رث 
��ضتعمال  بخ�ضو�ض  قبل 
فريو�ض  من  �لوقاية  و�ضائل 
�رتفاع  مع  خا�ضة  ك��ورون��ا 

فيها. �مل�ضتبه  �حلالت  عدد 
ن��ه  �أ �مل��ت��ح��دث،  ذ�ت  ب���رز  و�أ
جو�رية  عمليات  برجمة  �ضيتم 
جميع  م�ضتوى  على  تطوعية 
عرب  وك��ذ�  �ل��ولي��ة  بلديات 
برنامج  وفق  �لتن�ضيقية  فروع 
�ضبل  حول  للتح�ضي�ض  حمدد 
من  تباعها  �إ �لو�جب  �لوقاية 
ه��ذ�  تف�ضي  مكافحة  �أج���ل 

ف��ع��ال��ة،  ب�ضفة  �ل��ف��ريو���ض 
حملت  تنظيم  ج��ان��ب  �إىل 
على  و�ل��ت��ط��ه��ري  ل��ل��ن��ظ��اف��ة 
�لعمومية  �ل�ضاحات  م�ضتوى 
�لعمومية  و�ملر�فق  و�مل�ضاجد 
�مل�ضافرين،  نقل  وحم��ط��ات 

�ملتحدث. ذ�ت  ح�ضب 
����ض���ار م��دي��ر  م���ن ج��ه��ت��ه، �أ
باملوؤ�ض�ضة  �ل�ضحية  �مل�ضالح 
�جلو�رية  لل�ضحية  �لعمومية 
�ضامل،  بن  ن�رسي  ب��ال��و�دي  
متطوعني  �أط��ب��اء  ه��ن��اك  �أن 
ب�ضيطة  ب��ط��رق  ي�����رسح��ون 
خم��اط��ر ف��ريو���ض ك��ورون��ا 
خمتلف  ل��ف��ائ��دة  �مل�����ض��ت��ج��د 
مبادرة  وهي  �ملجتمع  �رس�ئح 
�ضمن  ت���ن���درج  ت��ط��وع��ي��ة 

�ملو�طنة. روح  جت�ضيد 

نه  �أ �مل�ضدر،  نف�ض  و�أ�ضاف 
مثل  خلل  من  �أي�ضا  يتوخى 
�لتطوعية  �مل���ب���ادر�ت  ه��ذه 
روح  غ��ر���ض  يف  �مل�����ض��اه��م��ة 
�لأ�ضخا�ض  لدى  �مل�ضوؤولية 
من  �لوقاية  على  وت�ضجيعهم 
م��ر  �لأ لأن  �خلطري  �لفريو�ض 
يهدد  ع��امل��ي  ب��وب��اء  يتعلق 

�لعاملية. �لعمومية  �ل�ضحة 
عبد  ن��ّوه  �ل�ضدد،  ه��ذ�  ويف 
جمعوي  نا�ضط  بنني  �حل��ق 
وثمن  �لتطوعية،  باملبادرة 
مثل  يف  �ل�ضباب  �ن��خ��ر�ط 
�لتوعوية  �مل���ب���ادر�ت  ه��ذه 
و�فية  �رسوحات  قدمو�  �لذين 
و�حل��ذر  �حليطة  �أهمية  ح��ول 
هذ�  م��ن  �ل��وق��اي��ة  و����رسورة 

�خلطري. �لفريو�ض  من  �لنوع 
من  ع���دد  ���ض��اد  �أ وب��امل��ق��اب��ل 
"�لتحرير"  �لتقتهم  �ملو�طنني 
�لتطوعية  �حلملت  هذه  مبثل 
�ل�ضباب،  وعي  تعك�ض  �لتي 
يف  �نخر�طهم  �إىل  بالإ�ضافة 
لدى  �لنبيلة  �لقيم  تعزيز 
يف  خا�ضة  �مل���دين  �ملجتمع 
�لعمومية  �ل�����ض��ح��ة  جم���ال 
�ضا�ضيا  �أ �رسيكا  يعد  �ل��ذي 
�ل�ضحة  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  يف 

. مية لعمو �

فريو�س  من  للوقاية  �ضة  خم�ضّ النطاق  وا�ضعة  توعية  حملة  الوادي  مبدينة  املركزي  ال�ضوق  مدخل  م�ضتوى  على  اخلمي�س  يوم  انطلقت 
بالوادي. املدين  للمتجمع  الوالئية  التن�ضيقية  من  مببادرة  وذلك  )كوفيد19-(  كورونا 

للمواطنني ب�ضيطة  ن�ضائح  تقدمي  وكذا  وقفازات  كمامات  توزيع  مت  فيما 

ب��ولي��ة  م�����ض،  �أ ي��وم  �ضجلت، 
بفريو�ض  ثانية  وفاة  حالة  �لو�دي 
يف  كانت  م�ضنة  ة  لمر�أ كورونا، 
من  تعاين  كانت  �ل�ضحي،  �حلجر 

مزمنة.  رئوية  �لتهابات 
و�ل�ضكان  �ل�ضحة  مدير  و�أك��د 
ل�  ت�رسيح  يف  �ل���و�دي  ل��ولي��ة 
م�ضاحله  ت�ضجيل  "�لتحرير" 
حل��ال��ة وف���اة ث��ان��ي��ة ب��ف��ريو���ض 
ح�ضبه،  �لأمر  ويتعلق  كورونا، 
 69 ب� "ح  .ب" �لبالغة من �لعمر 
�ل�ضحي،  �حلجر  يف  كانت  �ضنة 
.ح(  ه�  )م.  �ل�ضيخ  �ضقيقة  وهي 
و�لذي  ذ�ته  بالفريو�ض  �ملتوفى 
�ملقرن  مبقربة  �لثلثاء  دفنه  مت 

�لو�دي. �رسق 
و�أ�����ض����اف م�������ض���وؤول ق��ط��اع 
 6 حاليا  توجد  ن��ه  ب��اأ �ل�ضحة، 
يف  تتو�جد  فيها  م�ضتبه  حالت 
بلديات  من  وهي  �ل�ضحي  �حلجر 
قمار،  �لدبيلة،  �ل��و�دي،  �ملقرن، 
�ضاحنة  ل�ضائق  باتنة  من  وحالة 

�خل�رس.  نقل 
�ضخ�ضا   130 وج��ود  �أك��د  كما 
�إىل  �إحالتهم  متت  �آخ��ر  جز�ئريا 
دخولهم  بعد  �ل�ضحي  �حل��ج��ز 
�لتون�ضي  �ل��رت�ب  من  �لرب  عرب 
وه���م م���وزع���ني ع��ل��ى ف��ن��ادق 
على  وتيجاين  �لعلمي  �ضوف، 
�ملر�قبة  فرتة  هناك  يق�ضو�  �أن 

يوما.  14 ب�  �ملقدرة 
�ل�ضيخ  �ب���ن  دع���ا  ج��ان��ب��ه  م��ن 
مع  �ت�ضال  يف  .ح(  )ع  �ل�ضحية 
�جلز�ئريني  �ملو�طنني  "�لتحرير" 
ب�رسورة  �لو�دي  �ضكان  �ضيما  ل 
�إر�ضاد�ت  تباع  و�إ �لبيوت  �لتز�م 
�ل��وق��اي��ة �ل�����ض��ح��ي��ة وت��وق��ي��ف 
مبا  نوعها  كان  مهما  �لتجمعات 
 27 باأن  م�ضري�  �لأعر��ض،  فيها 
و�لده  وعائلة  عائلته  من  ف��رًد� 
يخ�ضعون  عمه  وعائلة  �ملتويف 

بيوتهم. يف  �ل�ضحي  للحجر 
ي�ضني حممد 

�خلمي�ض  ���ض��ه��رة  ت��ع��ر���ض��ت 
�مل��ا���ض��ي ���ض��ي��ارة م��ن ن��وع 
ط���ي���وط���ا ����ض���احل���ة ل��ك��ل 
من  �ل�رسقة  �إىل  �لأر����ض��ي 
���ض��ت��غ��ل  �أ  ، جم��ه��ول  ط���رف 
م��ام  �أ �ل�ضيارة  رك��ن  فر�ضة 
�لكائن  �ضاحبها  م�ضكن 
�لعقلة  بلدية  �أحياء  باإحدى 
وق��د   ، �ل����و�دي  ولي���ة  م��ن 
�ضباب  من  جمموعة  با�رست 

كل  يف  �لبحث  عملية  �حل��ي 
تر�ب  من  �لقريبة  م��اك��ن  �لأ
للعثور  حماولة  يف  �لبلدية 
�ل���ذي  �ل���وق���ت  يف  ع��ل��ي��ه��ا 
�ل�ضيارة  �أ�ضحاب  فيه  �أخطر 
�لبلدية  بذ�ت  �لأمن  م�ضالح 
هذ�  يف  حتقيقا  فتحت  �لتي 
�ل��ذي  �ل��وق��ت  يف  �ل�����ض��اأن 
�رسقة  �ضحية  فيه  ينا�ضد 
�ضورها  ن�رس  مت  �لتي  �ل�ضيارة 

جم��م��وع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
�لجتماعي  �لتو��ضل  �ضبكة 
عليها  عرث  من  كل  بالولية 
يف  م����ن  �لأ م�����ض��ال��ح  تبليغ 
قب�ض  على  للم�ضاعدة  حينها 
�ل�ضيارة  و��ضرتجاع  �ل�ضارق 
�لآن  يوجد  �ل��ذي  ل�ضاحبها 
ب�ضبب  �ضيئة  نف�ضية  حالة  يف 

ملركبته.  فقد�نه 
زياد بو  �أ

�لر�بط  �لطريق  م�ضتعملو  وجه 
وعا�ضمة  �ل���و�دي  مدينة  ب��ني 
حا�ضي  بلدية  �لطبيعي  �لبرتول 
مل�ضتعملي  حتذير�تهم  م�ضعود 
�لرمال  وج��ود  من  �لطريق  هذ� 
�ضعوبات  ت�ضبب  �أ�ضبحت  �لتي 
لهذه  و�لتنقل  �ل�ضري  ثناء  �أ كبرية 
�لأخ��رية  �ل��ري��اح  ب�ضبب  �جل��ه��ة 
و�أ�ضبحت  �ملنطقة  �رسبت  �لتي 
جميع  على  ح��اد�  خطر�  ت�ضبب 
�أي�ضا  و�لثقيلة  �خلفيفة  �ملركبات 
هذه  م�ضتعملو  ينا�ضد  وبالتايل   ،

�ل��ط��ري��ق �ل��ه��ام��ة ك��ل �جل��ه��ات 
�ل�رسيع  �لتدخل  �أجل  من  �ملعنية 
يف  �ل��ط��ري��ق  ع��ن  �ل��رم��ال  لفك 
حتى   ، �ملمكنة  �لآج���ال  ق���رب  �أ
بكل  �ل�ضري  من  ه��وؤلء  يتمكن 
ح��و�دث  ح��دوث  ودون  �ريحية 
يف�ضل  حيث  �لليل  يف  خ�ضو�ضا 
على  ب��ع��ي��د�  �ل��ت��ن��ق��ل  �جل��م��ي��ع 
�ملركبات  وكرثة  �لنهار  �ضغط 

. هناك  تن�ضط  �لتي 
زياد بو  �أ  

المراأة م�ضنة كانت باحلجر ال�ضحي تعاين من التهابات 
رئوية مزمنة

ت�ضجيل وفاة ثاين حالة بفريو�س 
كورونا يف الـوالية

�ضرقة �ضيارة طايوطا �ضاحلة لكل االأرا�ضي من العقلة 

وجود الرمال يت�ضبب ب�ضعوبات كبرية اأثناء ال�ضري والتنقل 
بهذه اجلهة

م�ضتعملو طريق الوادي- حا�ضي م�ضعود 
ي�ضتكون من وجود الرمال

�أربعة  �أم�ض،  يوم  �ضباح  تويف، 
مرور  حادث  �ثر  �أ�ضخا�ض   )4 (
�لطريق  م�ضتوى  على  وق��ع 
مفرتق  عند   03 رقم  �لوطني 
�ل��ط��ي��ور  م  �أ ب��ل��دي��ة  �ل��ط��رق 
فادت  �أ ح�ضبما  �لو�دي،  بولية 

�ملدينة. �حلماية  م�ضالح  به 
�أن  �مل�����ض��در،  نف�ض  و�أو���ض��ح 
��ضطد�م  ج���ر�ء  جن��م  �حل���ادث 
من  �ضياحية  �ضيارة  بني  عنيف 
و�ضاحنة  �ضاين(  )ني�ضان  نوع 
�إىل  �أدى  مما  )�فيكو(،  نوع  من 
ترت�وح  �أ�ضخا�ض  �أربعة  وفاة 

و45   17 ب��ني  م��ا  �أع��م��اره��م 
ناث  �إ  3 وهم  �ملكان  بعني  �ضنة 

و�ضاب.
جثث  نقل  �مل�ضدر،  وف��ق  ومت 
حفظ  م�ضلحة  �إىل  �ل�ضحايا 
�جل���ث���ث، وذل����ك ب��ع��د ت��دخ��ل 
لوحدة  �ملدنية  �حلماية  �أع��و�ن 
�ل�رسعة  جناح  على  ��ضطيل 
فتحت  �ل��ذي  �حل��ادث،  ه��ذ�  يف 
حتقيقا  �ملخت�ضة  �مل�ضالح  فيه 

وملب�ضاته. �ضبابه  �أ ملعرفة 
.ع منل�ي 

�أم�ض  يوم  قبو عمارة  تعر�ض   
كتلة  بالو�دي  ماي   08 بحي 
در�ج��ة  ل�رسقة  �ضكنا   345
ن��اري��ة ب��ع��د ت��ع��ر���ض ب��اب��ه 
ع�ضابة  ط��رف  م��ن  للك�رس 
�لباكر  �ل�ضباح  يف  ���رس�ر  �أ
�ضاحب  به  �رسح  ما  ح�ضب 
( جلريدة  )ب.�أ �لنارية  �لدر�جة 
ذ�ت  و�أ����ض���اف  �ل��ت��ح��ري��ر. 

يف  قيامه  لدى  نه  �أ �ملتحدث 
�لقبو  بتفقد  �لباكر  �ل�ضباح 
تفاجاأ  للعمل،  ذه��اب��ه  قبل 
مك�ضور�  �لقبو  باب  بوجود 
�رسقتها  متت  قد  �ل��در�ج��ة  و 
جناح  على  �لمر  به  دفع  مما 
لدى  �ضكوى  بتقدمي  �ل�رسعة 
�لو�دي.  ولية  �من  م�ضالح 
�ضهد  �حل��ي  ه��ذ�  �أن  وي��ذك��ر 

�نت�ضار�  �لأخ��رية  �لآون��ة  يف 
ره��ي��ب��ا حل����الت �ل�����رسق��ة 
و�لع����ت����د�ء ع��ل��ى م��ن��ازل 
مما  وممتلكاتهم،  �مل��و�ط��ن��ني 
�ل�ضكان  ��ضتياء  و  تذمر  ثار  �أ
م��ن  �لأ بفقد�ن  �ضعورهم  و 
بولية  �لأحياء  �أكرب  �أحد  يف 

حيوية. و�أكرثها  �لو�دي 
بريك ليلى   

على م�ضتوى الطريق الوطني رقم 03

اإرهاب الطرقات يح�ضد 4 اأرواح باأم الطيور

�ضرقة دراجة نارية بعد تعر�س الباب للك�ضر من طرف ع�ضابة اأ�ضرار يف ال�ضباح الباكر

�ضرقات متكررة بحي 08 ماي بالوادي وال�ضكان متذمرون
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امل�ضت�ضفيات داخل  املر�ضى  زيارة  مبنع  يطالبون  •• خمت�ضون 

م�ضافرون متخوفون من عدم العودة اإىل اأهاليهم واجلالية 
باخلارج تطالب بالعودة

عي�س علجية 
�مل�ضافرين  حمطات  �ضهدت 
كبري�  عزوفا  ق�ضنطينة،  بولية 
ب�ضبب  �لتنقل  عن  للمو�طنني 
و  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  �نت�ضار 
�مل�ضافرين  حمطة  باخل�ضو�ض 
 " �ل�ضناعية  باملنطقة  �لو�قعة 
�لرت�مو�ي  كذلك حمطة  و  باملا" 
و�ضط  رم�ضان  �ملالك  عبد  بنب 
�لدويل  �ملطار  كذلك  و  �ملدينة  
بدت  حيث  بو�ضياف،  حممد 
ف��ارغ��ة،  �ضبه  �مل��ح��ط��ات  ه��ذه 
لتعليمات  جت�ضيد�  ذل���ك  و 
�ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�ض 
�حل��ف��اظ على  �أج��ل  م��ن  ت��ب��ون 
وقايتهم  و  �مل��و�ط��ن��ني  �ضحة 
مع  بالفريو�ض،  �لإ�ضابة  من 
لتجنب  �لأم��اك��ن  ك��ل  تطعيم 
حدث  ما  هو  و  �لعدوى،  �نتقال 
�ل��دويل  �ملطار  م�ضتوى  على 
جندت  حيث  بو�ضياف،  حممد 
�ملادية  و�ضائلها  كل  �ملوؤ�ض�ضة 
�لعدوى  ملقاومة  �لب�رسية  و 
د�خ��ل  �ل��ف��ريو���ض  �ن��ت�����ض��ار  و 
حماية  خ��لل  م��ن  �ملوؤ�ض�ضة، 
�حتكاك  لهم  �لذين  موظفيها 
بعمليات  �لقيام  و  بامل�ضافرين 
على   ، �لتعقيم  و  �لتطهري 

بخا�ضة  و  �لأماكن  م�ضتوى كل 
و   �مل�ضافرين  ��ضتقبال  مو�قع 
تعقيم  مع  �ل�ضحي،  �حلجز  قاعة 
�إيقاف  و  �لب�ضائع،  نقل  عتاد 
�لفريو�ض،  نقل  لتفادي   �لتهوية 
مدير  �إ�رس�ف  حتت  متت  �لعملية 
�ملطار نف�ضه ممثل �لعمال �ضوقي 
يا�ضني  بو�رسبة  كذ�  و  �حلق  عبد 
و  �ل��وق��اي��ة  م�ضلحة  رئ��ي�����ض 
�ل�ضحة  م�ضالح  مع  بالتن�ضيق 
مدير  �أكده  ما  ح�ضب  بالولية، 
�ل�ضيد  �ملطار�ت  ت�ضيري  م�ضالح 
حد  فاإىل  �لعربي  حممد  غزلن 
�إ�ضابة  حالة  �أية  ت�ضجل  مل  �لآن 
�ل��دويل  �ملطار  م�ضتوى  على 
�تخذت  �أنه  و  بو�ضياف،  حممد 
�للزمة  �لوقائية  �لإجر�ء�ت  كل 

�خلطر. مو�جهة 
م�ضتوى  على  عليه   وقفنا  ما 
مطار حممد بو�ضياف هو �أن كل 
�ألغيت   �لدولية  �جلوية  �لرحلت 
��ضطنبول،   ، نيل  ب��اري�����ض،   (
�لرحلت  بع�ض  ماعد�   ) جدة 
من  �لتنقل  غر�ر  على  �لد�خلية 
م�ضعود،  حا�ضي  نحو  ق�ضنطينة 
بع�ض  م��ع  درد���ض��ة  لنا  كانت 
على  �جمعو�  حيث  �مل�ضافرين، 
عادي،  ب�ضكل  ت�ضري  �لأمور  �أن 

زودتهم  �ملطار  موؤ�ض�ضة  �أن  و 
كالكمامات  �لوقائية  بالأدو�ت 
متخوفون  هم  ما  �لقفاز�ت،  و 
�لعودة  من  متكنهم  عدم  هو  منه 
�إذ� ما ز�دت �لأمور  �أهاليهم  �إىل 
�لبقاء  عليهم  ��ضتلزم  و  تعقيد� 
عرب  و   ، �أ���رسه��م  ع��ن  ب��ع��ي��د� 
للقر�ر�ت  �أ�ضفهم  عن  �آخ��رون 
عن  �مل�ضوؤولون  ي�ضدرها  �لتي 
تعطيل  و  �ل��رح��لت  توقيفهم 
بالن�ضبة  �أما  �ملو�طنني،  م�ضالح 
�خلارج  يف  ية  �جلز�ئر  للجالية 
باملطار  �لعاملني  �أحد  فقد ك�ضف 
�إىل  �لعودة  يف  هوؤلء  رغبة  عن 
�إىل  موؤقتة  لفرتة  لو  و  ديارهم 
�لفريو�ض،  على  �لق�ضاء  حني 
�لعمومية  �ل�ضلطات  ل��ك��ن 
�لوطني  �لرت�ب  دخولهم  منعت 
يف  �ل��ع��دوى  �نتقال  من  خوفا 
حالة �إذ� ما كان و�حد من �جلالية 

بالعدوى. م�ضابا 
يا�ضني  بوجعادة  �ل�ضيد  ح�ضب   
�ل�ضحة  ح��ف��ظ  يف  خم��ت�����ض 
م�ضت�ضار  رئي�ض  �لعمومية 
�ل�ضحة  مديرية  م�ضتوى  على 
�لوباء  فاإن  بالولية  �ل�ضكان  و 
�لنت�ضار  �رسيع  و  ج��د�  خطري 
�حلذر،  توخي  �ملو�طنني  على  و 

�لأماكن  عن  �لبتعاد  خلل  من 
�لأ�ضو�ق   و  كاملقاهي  �لعمومية 
�مل�ضتمرة  بالنظافة  �للتز�م  و 
با�ضتعمال  �ل��ب��ي��وت  د�خ���ل 
و  �ملطهرة  �لتنظيف  و�ضائل 
�ل�ضيد  ح��ذر  ك��م��ا  �مل��ع��ق��م��ة،  
زيارة  من  �ملو�طنني  بوجعادة  
و  �مل�ضت�ضفيات  د�خل  �ملر�ضى 
�لوقاية،  من جهته  باب  هذ� من 
و  كرمي  �أو�ضالح  �لدكتور  حذر 
�ملو�طنني  نف�ضاين   طبيب  هو 
و  �ملزيفة  �لأخ��ب��ار  تقبل  م��ن 
تزيد  كونها  �لكاذبة  �لإ�ضاعات 
قلقا،  جتعله  و  �لإن�ضان  توتر  من 
�لدكتور  وجهها  �لتي  �لر�ضالة 
هو  للمو�طن  ك��رمي   �ضالح  �أو 
يف  �ل�ضامة  �لأفكار  زرع  عدم 
�ملر�ضى،   ل�ضيما  �لنا�ض،  �أذهان 
�ملر�ضى   ( �ل�رسيحة  هذه  وعلى 
�أن  و  معلومة  �أي  تقبل  عدم   )
�لتي  طبيعتهم  على  يكونو�  
متفائلني،  �أي  عليها  �ع��ت��ادو� 
نقا�ض  �ي  يف  ينخرط  ل  �أن  و 
 ، �ل��و���ض��و����ض  لهم  يخلق  ق��د 
�ضيئ  كل  يف  ي�ضكون  بحيث 
�ل�ضكوك   هذه  لهم  تخلق  فقد   ،
كما  �لفوبيا  �أو  �لهلع  و  �لرعب 

ت�ضميتها. ي�ضح 

�ضنت م�ضالح االأمن بوالية ق�ضنطينة م�ضاء االأربعاء حملة حت�ضي�ضية وا�ضعة النطاق على م�ضتوى حمطات امل�ضافرين و حمطة 
الرتامواي و التي اختتمت بوقفة ميدانية على الو�ضع باملطار الدويل حممد بو�ضياف، العملية متت بالتن�ضيق مع مديرية 
ال�ضحة  و ال�ضكان التي كلفت فريقا طبيا يتكون من ممثل عن ال�ضحة العمومية ، طبيبة عامة و طبيب نف�ضاين،  و ذلك 
بح�ضور  بع�س و�ضائل االإعالم التي رافقت احلدث عن قرب ، و كانت  م�ضالح االأمن بالوالية  ح�ضب رئي�س خلية االت�ضال 

1000 مل�ضقة �ضمت تعليمات وقائية من خطر االإ�ضابة بالفريو�س. و العالقات العامة قد وزعت 

التحرير ترافق ال�ضرطة يف حملتها حول وباء كورونا وتنقل هذا التقرير

�لبنيان  ع��ني  ببلدية  �نطلقت 
عملية  �لعا�ضمة(  �جلز�ئر  )غرب 
�لديو�ن  مبقر  �لثوم  م��ادة  بيع 
�ل��وط��ن��ي �مل��ه��ن��ي �مل�����ض��رتك 
ك�رس  ق�ضد  و�للحوم،   للخ�رس 
هذ�  �ضعر  خف�ض  و  �لحتكار 
كبري�  طلبا  ي�ضهد  �لذي  �ملنتوج 
�أ�ضعاره  �رت��ف��اع  �إىل  �أدى  م��ا 
ح�ضب  خيالية،  م�ضتويات  �ىل 
وز�رة  م�ضالح  ل��دى  علم  م��ا 

�لريفية. �لتنمية  و  �لفلحة 
فقد  �مل�����ض��در  ذ�ت  وح�����ض��ب 
�ملهني  �لوطني  �لديو�ن  طرح 
و�ل��ل��ح��وم  للخ�رس  �مل�����ض��رتك 
�ملادة  هذه  من  معتربة  "كميات 
�لحتكار  لك�رس  �ل�ضوق  يف 
خ��لل  م��ن  �ل�ضعر"  وخ��ف�����ض 
ع��م��ل��ي��ات ت�����ض��وي��ق م��ب��ا���رسة 
دج   500 ب�ضعر  للم�ضتهلكني 

�لو�حد. للكيلوغر�م 
�إطار  يف  �لعملية  هذه  تندرج  و 
�لوطني  �ل��دي��و�ن  م��و����ض��ل��ة 
للخ�رس  �مل�����ض��رتك  �مل��ه��ن��ي 
�أ�ضعار  �ضبط  عملية  و�للحوم 
�لتو�زن  و�حد�ث  �لثوم  منتوج 
��ضتخر�ج  خلل  من  �ل�ضوق  يف 
لدى  �ملخزن  من  �لثوم  كميات 

.2019 �ضنة  �لديو�ن 
يف غ�ضون ذلك،  �رسعت ولية 
�لثوم  جني  عملية  يف  �ل��و�دي 
ت�رسع   �إن  ينتظر  فيما  �لأخ�رس 
�لعملية  نف�ض  يف  �در�ر  ولية 
وبد�ية  �جلاري  مار�ض  نهاية  مع 

�ملقبل. �بريل 
�ضعر  �أن  �إىل  �لإ���ض��ارة  جت��در 
م�ضتوى  على  �لأخ�رس  �لثوم 
 90 ب  يقدر   ، �جلملة  �أ�ضو�ق 

للكيلوغر�م. دج 
ل  �لثوم  �ضعر  ك��ان  �أن  بعد  و 
تف�ضي  قبل  دج   500 يتعدى 
�أخذ  �جلديد،  كورونا  فريو�ض 
ي���ام  �لأ م��ن��ذ  ت�ضاعديا  خ��ط��ا 
�ىل  لي�ضل  �ملا�ضية  �لقليلة 
�جل��ز�ئ��ر  يف  دج/ك����غ   1200
يف  دج/كغ   1800 و  �لعا�ضمة 
�أكرث  تعد  �لتي  �لبليدة  ولي��ة 

�لوباء. من  ت�رسر�  �لوليات 
�لثوم  على  �لطلب  �رتفع  قد  و 
تف�ضي  م��ن��ذ  ك��ب��ري  ب�����ض��ك��ل 
ن��ظ��ر�  كوفيد19-  ف��ريو���ض 
هذه  بكون  �ل�ضائد  للعتقاد 
�جل�ضم  مناعة  رفع  ت�ضاعد  �ملادة 

�لفريو�ضات. مكافحة  و 
ق/�ض

فتح نقطة لبيع الثوم يف عني 
البنيان بالعا�ضمة لك�ضر االحتكار

للمعايري املطابقة  الوقاية غري  اأخرى من مواد  النظافة اجل�ضدية كميات  470 علبة من مواد  اإىل  باالإ�ضافة 

ق�ضنطينة  ولي��ة  �أم��ن  م�ضالح  دع��ت 
�ل�ضحية  للمو�د  �لنتباه  �إىل  �ملو�طنني 
كون  م�رسوعة  غري  بطريقة  تباع  �لتي 
من  �لتي  �مل�ضدر  جمهولة  �مل��و�د  هذه 

�لعامة بال�ضحة  ت�رس  �أن  �ضاأنها 
ولية  �أمن  م�ضالح  �ضطرت  هذ�  يف  و   
�مليد�ين  عملها  �إط��ار  يف  ق�ضنطينة 
�مل�ضاربة  �أنو�ع  �ضتى  ملحاربة  خمططا 
منتجات  �ضيما  ل  �ل�ضتهلكية،  باملو�د 
خلل  من  �جل�ضدية،  �لنظافة  و  �لوقاية 
على  خا�ضة  �لرقابة  عمليات  ت�ضديد 
�لعامة،   �لأم��اك��ن  و  �لطرق  م�ضتوى 

�ل�ضبطية  متكنت  �ل�ضياق  ه��ذ�  يف 
باأمن  �لعا�رس  �حل�رسي  للأمن  �لق�ضائية 
متفرقة  عمليات  يف  ق�ضنطينة  ولية 
 1000 عن  تزيد  كميات  �ضبط  من 
�ل�ضتعمال  ذ�ت  �لقفاز�ت  من  وحدة 
قفاز�ت  كذ�  و  �لكمامات  و  �جلر�حي 
من  علبة   470 ل�  بالإ�ضافة  مطاطية، 
مطابقة  �لغري  �جل�ضدية  �لنظافة  مو�د 
�لو�ضم، كل  فيها  يغيب  �لتي  و  للمعايري 
للبيع بطرق  �ملو�د كانت معرو�ضة  هاته 
بو�ضط  �لعام  �لطريق  يف  �رسعية  غري 
�لكميات  حجز  مت  �أين  ق�ضنطينة،  مدينة 

ملقر  �أ�ضخا�ض   04 حتويل  و  �مل�ضبوطة 
�لقانونية  �لإجر�ء�ت  لتخاذ  �مل�ضلحة، 
فرقة  �ل�ضياق  ذ�ت  يف  �ضدهم،  �للزمة 
للأمن  �لولئية  بامل�ضلحة  �لتطهري 
كميات  �ضبط  من  متكنت  �لعمومي 
تقارب  متفرقة  عمليات  يف  �أخ���رى 
و  �ملطاطية  �لقفاز�ت  من  وحدة   1000
بائعيها  حتويل  و  حجزها  مت  �لكمامات، 
و  �لأول  �حل�����رسي  �لأم���ن  م��ن  لكل 
لتخاذ  ع�رس،  �خلام�ض  �حل�رسي  �لأمن 

�ضدهم. �للزمة  �لقانونية  �لإجر�ء�ت 
عي�ض علجية 

حجز 1000 وحدة من القفازات ذات اال�ضتعمال اجلراحي تباع باأ�ضواق ق�ضنطينة

�إط�����ار  يف 
ح����م����اي����ة 
مل�ضتهلك  �
فرقة  متكنت 
������رسط�����ة 
�ل���ع���م���ر�ن 
وح���م���اي���ة 
لأمن  �لبيئة 
بجاية  ولية 
خ����لل ه��ذ� 

مر�قبة  دوري��ات  �إثر  �لأ�ضبوع 
ملديرية  �لبيطرية  �لطبيبة  رفقة 
�مل�����ض��ال��ح �ل��ف��لح��ي��ة ل��ولي��ة 
من  �ضندوقني  حجز  من  بجاية 
 20 ب�  وزنهما  يقدر  �ل�ضمك 
بعد  جاءت  �حلجز  عملية  كلغ، 
بتهريب  �ل�ضلعة  �ضاحب  قيام 
�ل�ضمك  �ضوق  من  �ل�ضندوقني 
مر�قبتهما  بعد  بجاية  مليناء 
�لبيطري  �لطبيب  ط��رف  م��ن 
�ل�ضمك  كمية  ب��اأن  و�كت�ضاف 
وغري  فا�ضدة  بد�خلهما  �لتي 

�لب�رسي،  لل�ضتهلك  �ضاحلة 
معرفة  مت  دقيقة  حتريات  وبعد 
حتويلها  مت  و�لتي  �ل�ضلعة  وجهة 
خلف  �ملتو�جدة  �ملطاعم  �أحد  �إىل 
يف  بيعها  ق�ضد  ببجاية  �مليناء 
حجزها  ليتم  للزبائن  �ملطعم 
�ل�ضيد  ميناء  �إىل  وحتويلها 
رميها  ط��ري��ق  ع��ن  و�إت��لف��ه��ا 
�ملخالف  �أم��ا  �لبحر،  ب�ضاطئ 
�لإج��ر�ء�ت  جميع  �تخاذ  مت  فقد 
�إىل  وحتويله  �ضده  �لقانونية 

�ملخت�ضة.  �جلهات 
  كرمي . ت

حجز كمية من ال�ضمك الفا�ضد 
ببجاية 
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الدفلى بعني  م�ضتمر  التجار  بع�س  ج�ضع 

 خمتار برادع
-------------------- 

منذ  �ل��دول��ة  �أخ���ذت  �ل��ت��ي  و 
�لوباء  هذ�  ظهور  عن  �لإعلن 
�حرت�زية  ��ضتعجالية  �إجر�ء�ت 
.و جاء  له بكل فعالية  للت�ضدي 
�جلمهورية  رئي�ض  خطاب  يف 
،للأمة  تبون   �ملجيد  عبد  �ل�ضيد 
ح��ول �ل��و���ض��ع �ل��ر�ه��ن �ل��ذي 
�أم��ر  �ل���ذي  �جل��ز�ئ��ر و  ب��ه  مت��ر 
�مل�ضاربني  ف�ضح  و  "مبحاربة 
ع��دمي��ي �ل�����ض��م��ائ��ر �ل��ذي��ن ل 
ي�����ض��ت��ح��ي��ون م���ن ����ض��ت��غ��لل 
ف��زع �مل��و�ط��ن لإخ��ف��اء �مل��و�د 
�لندرة  �إحد�ث  ق�ضد  �لأ�ضا�ضية 
قيامهم  يف  �أ�ضعارها"  رفع  و 
�مل��و�د  خمتلف  �أ�ضعار  ب��رف��ع  
�ل�ضتهلك   �لو��ضعة  �لغذ�ئية 
غري  و  ح�����رسي  غ��ري  ���ض��ل��وك 

حتى  ،بل  لئق  غري  و  �أخلقي 
و�ل��ذي  �ضعره  ز�د  �ل�ضميد  
ن��ف��ذ م���ن ب��ع�����ض �مل��ح��لت 
�ملوؤ�ضف   و�ل�ضيئ  �لتجارية  
هب  �ل�����ض��وب��ري�ت  يف  ح��ت��ى  
�لغذ�ئية   �ملو�د  لقتناء  �جلميع 
و  مفرطة   بطريقة  �لأ�ضا�ضية  

ه�ضرتيا  خوفا من �لندرة، و يف 
�لعطاف   بلدية  يف  �ل�ضيدليات  
و  �لقنعة   يف  ن��درة    �ضجلت 
�لتي  �لر�ضالة  �لتطهري.  م��و�د 
كافة  للنا�ض  �إي�ضالها  من  لبد 
ملكافحة  بالتجنيد  معنيني  كلنا 
على  �لت�ضابق  بدل  �لفريو�ض 

رفع  و  �لغذ�ئية   �ملو�د  تخزين 
�لت�ضامن  من  بد  ��ضعارها،ل 
و   �لن�����ض��ب��اط  و  �ل��ت��لح��م  و 
�لبع�ض  بع�ضنا  م�����ض��اع��دة 
�ملحنة  هذه  على  ننت�رس  لكي 

            . �لوبائية 

ا�ضتغل بع�س التجار بكربيات املدن كخمي�س مليانة و عني الدفلى و العطاف االأزمة ال�ضحية التي متر بها بالدنا و التي �ضجلت 
بها  عدد من االإ�ضابات بفريو�س كورونا امل�ضتجد العاملي)كوفيد19-( االآخذ يف تف�ضي يف الكثري من بلدان العامل .

بها بالدنا التي متر  رغم املحنة 

جتنيد 10 فرق لتح�ضي�س التجار

�ملبذولة  للجهود  ��ضتمر�ر� 
�ل�رسعي  غري  �لجت��ار  ملحاربة 
متكنت  �لعقلية،  ث��ر�ت  ب��امل��وؤ
باأمن  �لتدخل  و  �لبحث  فرقة 
تفكيك  من  �لدفلى  عني  ولية 
 03 من  تتكون  �إجر�مية  �ضبكة 
ما  �أعمارهم  ترت�وح  �أ�ضخا�ض، 
ينحدرون  �ضنة   40 و   20 بني 
بولية  �لقليعة  مدينتي  م��ن 
و  �ل��دف��ل��ى،  ع��ني  و  ت��ي��ب��ازة 
�ضمحت  �ل��ت��ي  �لعملية  ه��ي 
و  مهلو�ضا  قر�ضا   341 بحجز 

خمدر. �ضائل  من  قارورتني 
�إىل  ت��ع��ود  �لق�ضية  حيثيات 
تلقت  حيث  �ملا�ضي،  �لأ�ضبوع 
مفادها  معلومات  �لفرقة  ذ�ت 
بجلب  �أ���ض��خ��ا���ض   03 ق��ي��ام 
من  بالقرب  �لعقلية  �ملوؤثر�ت 
مب��دي��ن��ة عني  �ل��ق��ط��ار  حم��ط��ة 
و  �ملكان  مد�همة  ليتم  �لدفلى، 
بعد  و  فيهم،  �مل�ضتبه  توقيف 
�لقانوين  للتفتي�ض  �إخ�ضاعهم 

 341 ع��ل��ى  ب��ح��وزت��ه��م  ع��رث 
يف  خمباأة  كانت  مهلو�ضا  قر�ضا 
حتويل  ليتم  �أحدهم،  ظهر  حقيبة 
�مل�ضلحة  مقر  �إىل  �ملعنيني 
ل���ض��ت��ك��م��ال �لإج��������ر�ء�ت 
جمريات  حقهم،  يف  �لقانونية 
�مل�ضتبه  مع  �ملعمق  �لتحقيق 
�ل�رسطة  حمققي  ق��ادت  فيهم 
�ضائل  من  قارورتني  حجز  �إىل 
��ضت�ضد�ر  بعد  ه��ذ�  و  خم��در 
و  �لخت�ضا�ض  بتمديد  �إذن 
فيهم  �مل�ضتبه  منازل  تفتي�ض 
بولية  �لقليعة  د�ئ��رة  باإقليم 

. تيبازة 
بعد  �لإ���ض��ارة،  جت��در  و  ه��ذ�، 
�لقانونية  �لإج��ر�ء�ت  ��ضتيفاء 
فيهم  �مل�ضتبه  تقدمي  مت  �للزمة، 
�إقليميا  �ملخت�ضة  �لنيابة  �أمام 
باأو�مر  خ�ضتهم  �لتي  و  �أم�ض 
�إىل  �لعقابية  باملوؤ�ض�ضة  �إيد�ع 

لحقا. حماكمتهم  غاية 
بر�دع   خمتار 

حجز 341 قر�ضا مهلو�ضا 
بعني الدفلى

 قيما مت تفكيك �ضبكة اإجرامية خمت�ضة يف املتاجرة باملوؤثرات العقلية

�لتجارة  مديرية  م�ضالح  جندت 
ف��رق   10 غ��ل��ي��ز�ن  ل���ولي���ة 
توعوية  حملت  تنظيم  مهمتها 
جميع  ل��ف��ائ��دة  وحت�ضي�ضية 
لتح�ضي�ضهم  �لتجارية  �ملحلت 
وكيفية  �لعدوى  خماطر  ح��ول 
�ل��وق��اي��ة م��ن��ه م��ن��ه��ا �رت����د�ء 
مع  و�ل��ق��ف��از�ت  �ل��ك��م��ام��ات 
وجتنب  و�لنقود  �ملحلت  تعقيم 
قامت  جهتها  وم��ن  �لتجمعات 
باإن�ضاء  غليز�ن  ولي��ة  م�ضالح 
ولية  م�ضتوى  على  �زمة  خلية 
�لولية  و�يل  ترت�أ�ضها  غليز�ن 

كل  ملتابعة  �ب��ر�ه��ي��م  ن�ضرية 
�جلانب  يخ�ض  فيما  يجري  ما 
�نت�ضار  خماطر  ح��ول  �ل�ضحي 
�ضيتم  حيث  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض 
قريبا  ��ضتعجالية  �جر�ء�ت  �تخاذ 
�لكربى  �ل�ضو�ق  منع  يف  تتمثل 
�لتجارية  �مل�ضاحات  وجميع 
�جر�ء  حمل  هي  و�لتي  �لكربى 
�حرت�زي  كاإجر�ء  للغلق  حتفظي 
ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ح��ي��اة �مل��و�ط��ن��ني 
قامت  كما  �ل�ضياق  نف�ض  ويف 
بغلق  غليز�ن  بلدية  م�ضالح 
منها  و�ل��ف�����ض��اء�ت  �لأ���ض��و�ق 

�حل��د�ئ��ق و���ض��وق �ل��ط��ر�ب��ان��دو 
�نت�ضار  لتفادي  وغريها  بالباتو�ر 
�ملو�طنني  �أو���ض��اط  يف  �ل��وب��اء 
تعرف  �لتي  �لأم��اك��ن  ل�ضيما 
عملية  على  ف�ضل  دوؤوبة  حركة 
م�ضت  �لتي  �لتعقيم  �و  �لر�ض 
بالعديد  �لعمومية  �ل�ضاحات 
بلدية  غر�ر  على  �لبلديات  من 
وجديوية  �رهيو  و�دي  غليز�ن 
ويف  ود�ئما  وحل��لف  و�حلمادنة 
قامت  طارئ  لأي  �ل�ضتعد�د�ت 
�ل�ضحة و�ل�ضكان لولية  مديرية 
حممد  م�ضت�ضفى  بتجهيز  غليز�ن 

�ل��ولي��ة  بعا�ضمة  بو�ضياف 
مو�ضى  بعمي  علة  بن  و�حل��اج 
للحجر  مرجعي  مكان  �تخاذهما 
عمي  وم�ضت�ضفى  �ل�ضحي 
ل  م��وؤك��دة  ح��ال��ة  لأي  مو�ضى 
�ن  بالذكر  �جل��دي��ر  �لله  �ضمح 
على  �أك��دت  �ملخت�ضة  �مل�ضالح 
�إ�ضابة  �و  حالة  �ية  ت�ضجيل  عدم 
�أن  حيث  �ل��ك��ورون��ا  بفريو�ض 
ملعهد  �ملخربية  �لتحليلت  نتائج 
�أي  �إ�ضابة  عدم  ك�ضفت  با�ضتور 

لله. و�حلمد  بالفريو�ض  �ضخ�ض 
                                �بو ع�ضام

اإن�ضاء خلية اأزمة على م�ضتوى الوالية بغليزان 
ب��ولي��ة  �ل�ضحة  م��دي��ر  �أك���د 
�أول  ت�ضجيل  عن  تي�ضم�ضيلت 
كورونا  لفريو�ض  موؤكدة  حالة 
من  يبلغ  برجل  �لأمر  ويتعلق 
بعا�ضمة  يقطن  �ضنة   44 �لعمر 
�مل�ضاب  و�ضع  مت  وقد  �لولية، 
مب�ضت�ضفى  �ل�ضحي  �حلجر  يف 
مار�ض    17 ي��وم  تي�ضم�ضلت 
�إيل  دم��ه  م��ن  عينة  و�إر���ض��ال 
�لتي  للتحاليل  با�ضتور  معهد 
بذلك  ليكون  �إ�ضابته   �أكدت 
بتي�ضم�ضيلت  ت�ضجل  حالة  �أول 
مديرية  تو�ضيحات  وح�ضب   .
ع��اد  �مل�����ض��اب  ف���اإن  �ل�ضحة 
بتاريخ  �لوطن  لأر�ض  موؤخر� 
فرن�ضا  من  قادما  مار�ض   15
�أن  �مل�����ض��ادر  نف�ض  وت�����ض��ري 

م�ضتبهة  �أخ��رى  حالت  ثلثة 
برج  مب�ضت�ضفيات  م��ت��و�ج��دة 
ت�ضل  ومل  �حلد  وثنية  بونعامة 
�ملنتظرة  �لتحاليل  نتائج  بعد 
�لذي  �لوقت  يف  هذ�  يحدث   ،
�لولئية  �ل�ضلطات  ق���ررت 
مثل  �لوقاية  �لإجر�ء�ت  ت�ضديد 
�ملقاهي يف  منع و�ضع طاولت 
�لأفر�ح  قاعات  وغلق  �ل�ضارع 
وقد   ، �حلو�رية  �مللعب  وغلق 
من�ضات  عرب  نا�ضطون  حترك 
لدعوة  �لجتماعي  �لتو��ضل 
درجة  من  �لرفع  �يل  �ملو�طنني 
�لعمل  قدر�ت  وتدعم  �ليقظة 
�نت�ضار  من  للحد  �لإ�ضتباقي 

�لفريو�ض.
                        زغارية حميد 

ت�ضجيل اأول حالة فريو�س كورونا 
بتي�ضم�ضيلت

باقي  رف��ق��ة  منها  م�ضاهمة 
�حلفاظ  يف  �لر�ضمية  �لهيئات 
�أطلقت   ، �لعمومية  �ل�ضحة  على 
مع�ضكر  ولي��ة  �أم��ن  م�ضالح 
حملة  �خت�ضا�ضها  قطاع  عرب 
���رس�ئ��ح  ل��ف��ائ��دة  حت�ضي�ضية 
�ل��وق��اي��ة من  �مل��و�ط��ن��ني ح��ول 
وب���اء ك���ورون���ا ح��ي��ث �أ����رسف 
�لطاقم  م�ضتخدمي  م��ن  ع��دد 

�لطبي  للمركز  �لتابعني  �لطبي 
رفقة  �لولية  باأمن  �لجتماعي 
على  �ل�رسطة  ق��و�ت  من  ع��دد 
حت�ضي�ضية  م��ط��وي��ات  ت��وزي��ع 
يف  �إعد�دها  مت  �ملو�طنني  لفائدة 
�لتعريف  تت�ضمن  �ل�ضاأن  ه��ذ� 
وكذ�  �أعر��ضه  و�أهم  �لوباء  بهذ� 
�لعدوى  وتفادي  �لوقاية  �ضبل 
هذه  �نطلقة  كانت  حيث  ب��ه، 

باملحطة  �لتح�ضي�ضية  �حلملة 
باعتباره  للم�ضافرين  �ل��ربي��ة 
عدد�  ي�ضتقطب  عموميا  مكانا 
�لتنقل  ليتم  �ملو�طنني  من  كبري� 
�لأمنية  �حل��و�ج��ز  ع��رب  بعدها 
�ملطويات  هذه  توزيع  ملو��ضلة 
ن�ضائح  وت��ق��دمي  �لتح�ضي�ضية 
خم��ت��ل��ف��ة ل��ف��ائ��دة �مل��و�ط��ن��ني 
ل�ضيما  �ل��وق��اي��ة  ط��رق  ح��ول 

على  باحلر�ض  منها  تعلق  م��ا 
وغ�ضل  �ل�ضخ�ضية  �لنظافة 
جتنب  وك��ذ�  با�ضتمر�ر  �ليدين 
وكذ�  �لتجمعات  �أ�ضكال  كل 
�للتز�م  مع  �لعمومية  �لأماكن 
�ملتخذة  �لإج��ر�ء�ت  بكل  �جلدي 
�لوباء  ه��ذ�  �نت�ضار  من  وقاية 

 . �لعاملي 
                                 ن. مز�دة

حملة حت�ضي�ضية لفائدة املواطنني للوقاية من وباء كورونا مبع�ضكر             

�لأ�ضبوع  ه��ذ�  خ��لل  متكنت 
م�����ن �حل�����رسي  ع��ن��ا���رس �لأ
�ل�������ض���اد����ض م����ن ت��وق��ي��ف 
لق�ضم  د�ري  �لإ �خلتم  �ضارق 
�ل����ض���ت���ع���ج���الت �ل��ط��ب��ي��ة 
�لإ�ضت�ضفائية  باملوؤ�ض�ضة 
 ، متو�ضنت  بعني  مدغري  �أحمد 
تقدم  ثر  �إ على  جاءت  �لعملية 
للموؤ�ض�ضة  �لقانوين  �ملمثل 
لدى  ب�ضكوى  �ل�ضت�ضفائية 
م���ن �حل�����رسي �ل�����ض��اد���ض  �لأ
د�ري  �لإ �خل��ت��م  ���رسق��ة  ح��ول 
����ض���ت���ع���ج���الت  ل��ق�����ض��م �لإ
و  �لتحقيق  مبا�رسة  �لطبية 
�ملر�قبة  بكامري�  بال�ضتعانة 
�لإ�ضتعجالت  لق�ضم  �لد�خلية 
ل�رسيط  ��ضتقر�ء  و  �لطبية 
حتديد  م��ن  متكنت   ، �لفيديو 
و  فيه  �مل�ضتبه  �ل�ضخ�ض  هوية 

.م  �ض   ( بامل�ضمى  �لأمر  يتعلق 
توقيفه  مت  حيث  �ضنة   39  ) .ع 
بالتفتي�ض  �ذن  على  بناء�  و 
وكيل  �ل�����ض��ي��د  ع��ن  ���ض��ادر 
عني  حمكمة  لدى  �جلمهورية 
م�ضكنه  تفتي�ض  مت  متو�ضنت 
�لنتيجة  كانت  ي��ن  �أ �لعائلي 
على  �لعثور  مت  حيث  �يجابية 
�لذي  �مل�رسوق  د�ري  �لإ �خلتم 
مطبخ  د�خ����ل  ي��خ��ب��ئ��ه  ك���ان 
�ع��رتف  �لأخ��ري  ه��ذ�  م�ضكنه 
ل��ي��ه  ف��ع��ال �مل��ن�����ض��وب��ة �إ ب��الأ
عليه  و  ر�ضمي  حم�رس  على 
م��ام  �أ فيه  �مل�ضتبه  ت��ق��دمي  مت 
لدى  �جلمهورية  وكيل  �ل�ضيد 
ي��ن  �أ متو�ضنت  ع��ني  حمكمة 
مع  �يد�ع  �أمر  حقه  يف  �ضدر 
تاريخ  غاية  �إىل  �جلل�ضة  تاأجيل 
2020/03/18 .         ن. مز�دة

 توقيف �ضارق اخلتم االإداري لق�ضم 
اال�ضتعجاالت الطبية بتمو�ضنت

ولي��ة  �أم���ن  م�ضالح  ج��ن��دت 
�إمكانياتها  كل  بلعبا�ض  �ضيدي 
وباء  ملجابهة  و�لب�رسية  �ملادية 
ب��اجل��ز�ئ��ر،  �مل�ضتجد  ك��ورون��ا 
�إىل  �ل�رسطة  �أفر�د  �ضارع  حيث 
�لأمنية  �ملقر�ت  جميع  تعقيم 
�ملو�طنني  ت��و�ف��د  تعرف  �لتي 
�ل�ضتقبال  ق��اع��ات  خ��ا���ض��ة 
�ضيار�ت  تعقيم  ع��ن  ناهيك 
حتمل  ما  ع��ادة  �لتي  �ل�رسطة 
يف  عليهم  �ملقبو�ض  �لأ�ضخا�ض 
يعر�ض  مما  و�لطرقات  �ل�ضارع 
�لإ�ضابة  خلطر  �ل�رسطة  �أف��ر�د 
وهو  كورونا،  فريو�ض  بعدوى 
�لولية لإتخاذ كل  باأمن  دفع  ما 
كما  منه،  للوقاية  �لإج���ر�ء�ت 

لل�ضلطات  �مل�ضاعدة  يد  مد  مت 
�ل�����ض��و�رع  بتعقيم  �مل��ك��ل��ف��ة 
ت�ضهيل  ق�����ض��د  و�ل��ط��رق��ات 
بع�ض  �أن  خ��ا���ض��ة  م��ه��ام��ه��ا، 
�لتجارية  �مل��ح��لت  �أ�ضحاب 
عند  حملتهم  غلق  يرف�ضون 
باملبيد�ت،  �لر�ض  بعملية  �لقيام 
�ل�رسطة  قو�ت  تدخل  تطلب  ما 
�مل�ضاهمة  ب�رسورة  لإقناعهم 
�ل��ت��ي  �ل��ع��م��ل��ي��ة   �إجن����اح  يف 
�ملحتملة  �لإ�ضابة  من  تقيهم 
دعت  كما  ه��ذ�  وق��ت،  �أي  يف 
����رسط���ة ���ض��ي��دي ب��ل��ع��ب��ا���ض 
�رسورة  �إىل  �ملقاهي  �أ�ضحاب 
�ل�ضلطات  �لتعليمات  تطبيق 
منع  على  �لنا�ضة  �ل��ولئ��ي��ة 

و�لكر��ضي  �لطاولت  �إخ��ر�ج 
�لأ���ض��خ��ا���ض  لتجمع  ت��ف��ادي��ا 
على  �ل�ضهر  �إىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
�ملتعلقة  �لتعليمات  تطبيق 
وتوقيف  �حلفلت  قاعات  بغلق 
و�لريا�ضية  �لثقافية  �لن�ضاطات 
�ضيدي  �رسطة  �لرتفيهية،  �أو 
بتح�ضي�ض  �أي�ضا  قامت  بلعبا�ض 
لتوخي  ودعوتهم  منت�ضبيها 
�أنهم  خا�ضة  و�حل���ذر  �حليطة 
بحكم  ل��لإ���ض��اب��ة  معر�ضون 
�لذي  �ليومي  عملهم  طبيعة 
�ملبا�رس  �لتعامل  عليهم  يفر�ض 
و�ل��ي��وم��ي م���ع �مل��و�ط��ن��ني ، 
�مل��ع��د�ت  ك��ل  منحهم  مت  كما 
طبية  كمامات  من  �ل�رسورية 

وق��ف��از�ت ل��ل��وق��اي��ة م��ن ه��ذ� 
�أن  �لإ���ض��ارة  .جت��در  �لفريو�ض 
با�رست  بلعبا�ض  �ضيدي  �رسطة 
من  للوقاية  حت�ضي�ضية  حملة 
جميع  م�ضت  �ل��ف��ريو���ض  ه��ذ� 
حم��ط��ات ن��ق��ل �مل�����ض��اف��ري��ن ، 
نقل  حافلت  �لأجرة،  �ضيار�ت 
فيها  ���ض��ارك   .... �مل�ضافرين 
نف�ضانيون  و�أخ�ضائيون  �أطباء 
تو�ضيات  خللها  من  قدمو� 
من  للوقاية  عملية  ون�ضائح 
تبيان  مع  �مل�ضتجد  �لفريو�ض 
�لأوىل  و�خل��ط��و�ت  �أع��ر����ض��ه 
حالة  يف  �إت��خ��اذه��ا  �ل��و�ج��ب 

. بها  �ل�ضتباه  �أو  �لإ�ضابة 
                            م.رم�ضاين  

بعد حالة الوفاة.. �ضرطة ببلعبا�س تتاأهب للوقاية من كورونا
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مان�ض�ضرت �ضيتي يوافق على 
بيع حمرز... بهذا ال�ضرط

جمموعة  ــــراء  اإج مــيــالن  ـــادي  ن يــعــتــزم 
كبرية من التغيريات على م�ستوى ت�سكيل 
الفريق، بعد اخليبات املتتالية هذا املو�سم 
وجود  رغم  وذلك  االإيطايل،  الــدوري  يف 
اأ�سماء مميزة يف �سفوفه، على غرار النجم 
هاكان  والرتكي  اإبراهيموفتي�س،  زالتان 

ت�سالهانوغلو.
"الغازيتا ديلو �سبورت"  وك�سفت �سحيفة 
يف  �ست�سرع  "الرو�سونريي"  اإدارة  اأن 
ــدة  واع باأ�سماء  كبرية  قائمة  حت�سري 
التغيري  و�سيم�ّس  الفريق،  دعم  اأجل  من 
�سيتم  الذين  الو�سط،  خط  العبي  معظم 

بيعهم اأو ت�سريحهم جمانا.
الدويل  االإيطالية  ال�سحيفة  وا�ستثنت 
بني  مــن  بنا�سر،  اإ�سماعيل  ــري  ــزائ اجل
جمموعة العبني، على غرار االأرجنتيني 
جياكومو  ــايل  ــط االإي اأو  بيليا،  لــوكــا�ــس 
الربازيلي  النجم  وحتى  بونافونتورا، 
باكيتا الذي مل ينجح حتى االآن يف اإظهار 

موهبته خالل املباريات التي لعبها.
ال�ساب  االإيــطــايل  الــنــادي  اإدارة  واأبــقــت 
االنتقاالت  حركة  عن  بعيدا  اجلزائري 
خدماته،  اإىل  املا�سة  حلاجتها  املرتقبة، 
مميزة  مباريات  تقدمي  يف  جنــح  بعدما 
بعد  توّقف  ــذي  ال ــايل  احل املو�سم  خــالل 

انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد.
بيويل  �ستيفانو  مليالن  الفني  املدير  ويرى 

م�ستواه  تطوير  على  بنا�سر  ــدرة  ق اأن 
جعلته العبا حموريا يف الت�سكيلة، وحتى 
املقبل،  املو�سم  يف  الفريق  خّطة  بناء  يف 
ملوا�سلة  اجلزائري  النجم  �سيدفع  ما  وهو 

ا�ستئناف  بعد  عالية  بثقة  العمل 
"الكالت�سيو".

ــدم يف  ــق ويــتــ�ــســاءل عــ�ــســاق كـــرة ال
املحلي  ـــدوري  ال م�سري  عــن  اإيطاليا 

ت�سري  حيث  اأ�سبوعا،   25 منه  مــّر  ــذي  ال
ال�سيف  ف�سل  يف  ال�ستكماله  التوقعات 

اإذا  ــل،  ــب ــق امل
االأمور  �سارت 
ـــى نــحــو  ـــل ع

ـــي  ـــاب ـــج اإي
ـــس  ـــ� ـــّل ـــخ وت

البلد من الوباء 
ــــــذي يــحــ�ــســد  ال

ـــات  ـــئ امل اأرواح 
يوميا.

يوفنتو�س  نــادي  اإدارة  قــررت 
الفريق  مدرب  و�سع  االإيطايل 
احلجر  حتت  �ساري  ماوري�سيو 
غرفة  يف  وعــزلــه  الــ�ــســحــي، 
العبي  عن  بعيداً  انفراد  على 
الفريق وبقية االأطقم اخلا�سة 
بالنادي ب�سبب تدخينه ال�سره 

لل�سجائر.
ميل"  "ديلي  �سحيفة  وك�سفت 
الفريق  اإدارة  اأن  الربيطانية، 
من  اخلطوة  هذه  على  اأقدمت 
الفريق  مـــدرب  حماية  اأجـــل 
ــار الــعــدوى من  ــط ــل اخ ــن ك م

الفريو�س اخلطري.
ــج الــ�ــســلــبــيــة  ــائ ــت ــن ورغـــــم ال
خلّوه  وتاأكد  املــدرب،  لتحاليل 
الفريو�س،  بهذا  اإ�سابة  اأي  من 
يف  ـــــدرب  امل �ــســراهــة  اأن  اإال 
اأحيانًا  ي�سل  الــذي  التدخني، 
�سيجارة   60 ا�ــســتــهــالك  اإىل 
يــومــيــًا، هـــو مـــا اأوجـــــب هــذه 

اخلطوة االحرتازية.

كورونا  فريو�س  عن  وُيــعــرف 
وظائف  على  كثرياً  يوؤثر  اأنــه 
املــدرب  يجعل  ما  وهــو  الــرئــة، 
االإيطايل اأكرث عر�سة للخطر، 
م�ساكل  من  عانى  ــه  اأن خا�سة 
هذا  بــدايــة  الــرئــة  يف  �سحية 
بالتهاب  اأ�سيب  حيث  املو�سم، 
رئوي حاد، حرمه من التواجد 
يف  الــفــريــق  بـــدالء  دكــة  على 

�سهر اأغ�سط�س/اآب ويف الن�سف 
االأول من �سهر �سبتمرب/اأيلول.

الــ�ــســحــيــفــة  ذات  ونـــقـــلـــت 
فريجيلي  اأورلــيــو  ت�سريحات 
ــدرب  امل مــن  املــقــرب  ال�سديق 
"توتو  ل�سحيفة  االإيـــطـــايل 
والتي  االإيــطــالــيــة،  �سبورت" 
مدرب  يوميات  عن  فيها  حتدث 
ال�سحي،  العزل  مع  يوفنتو�س 

ــث اأكـــــد اأنـــــه حتــــدث مع  ــي ح
ووجد  اأيــام  ثالثة  منذ  �ساري 
ــم  ــة، رغ ــع ــف ــرت مــعــنــويــاتــه م
كرة  واأجواء  للمالعب  افتقاده 
القدم، واأنه ي�ستغل هذا احلجر 
املباريات  م�ساهدة  اأجـــل  مــن 
ال�سابقة  التدريبية  واحل�س�س 

وحتليل بيانات الالعبني".
�ساري  اأن  فريجلي،  ــاف  ــس واأ�
لي�س يف عزلة، بل هو متوا�سل 
الفني  املدير  مع  وقته  معظم 
اال�ــســبــاين بــيــب غـــوارديـــوال. 
اأعلن  قد  يوفنتو�س  نادي  وكان 
ــن اإ�ــســابــة  يف وقـــت �ــســابــق، ع
العــبــه الــفــرنــ�ــســي مــاتــويــدي 
ثاين  وهــي  كــورونــا،  بفريو�س 
الــفــريــق  ــة يف �ــســفــوف  ــاب ــس اإ�
دانيال  ال�ساب  االإيــطــايل  بعد 
مت  عينة   121 �سمن  روغــاين، 
ــا لــكــل العــبــي واأطــقــم  ــذه اأخ

الفريق الفنية واالإدارية.

رفع جريوم بواتينج، مدافع بايرن ميونخ، الراية البي�ساء اأمام عبقرية ليونيل 
مي�سي، جنم بر�سلونة.

وكان مي�سي قد قدم ملحة فنية رائعة، خالل ت�سجيله يف �سباك بايرن ميونخ على 
ملعب كامب نو )0-3(، حل�ساب ذهاب ن�سف نهائي دوري اأبطال اأوروبا، عام 2015.
"الربغوث"  وي�سع  اأر�سا،  االأخري  لي�سقط  برباعة  بواتينج  راوغ  عندما  وذلك 

الكرة يف املرمى.
جاء  "تويرت"،  عرب  متابعيه  اأحد  من  �سوؤاال  االأملاين  الالعب  تلقى  ذلك،  وحول 
ما  تعلم  انت  املراوغة،  بتلك  مي�سي  قام  عندما  ذهنك  يف  يدور  كان  "ماذا  ن�سه: 

اأحتدث عنه؟".
اأمام  �سيدافع  كيف  منكم  واحــد  كل  اأرى  اأن  اأود  "ب�سراحة،  بواتينج:  فاأجاب 

مي�سي".
وقاد مي�سي حينها البلوجرانا اإىل التتويج بلقب دوري االأبطال، بعد الفوز على 

يوفنتو�س يف املباراة النهائية )3-1(.

مع تزايد انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد 
التي  ــة،  ــي االأوروب الــدول  من  العديد  يف 
اأ�سبحت بوؤرة انت�سار الوباء بعد انح�ساره 
يف ال�سني؛ تتزايد الت�ساوؤالت ب�ساأن م�سري 
ــات الــكــربى، والــتــاريــخ االأقــرب  ــدوري ال

ال�ستكمال مباريات هذا املو�سم.
وقال وزير الريا�سة االإيطايل فين�سينزو 
قد  املقبل  مايو/اأيار  مطلع  اإن  �سبادافورا 
مباريات  ال�ستئناف  حمتمال  موعدا  يكون 
لكرة  االإيــطــايل  االأوىل  الــدرجــة  دوري 

القدم، ولكن من دون جمهور.
املباريات  تعليق  متديد  مت  اإجنلرتا،  ويف 
على  املقبل  اأبريل/ني�سان  نهاية  حتى 

ورابطة  املحلي  االحتـــاد  واأعــلــن  ـــل،  االأق
املحرتفني  دوري  ورابطة  املمتاز  الدوري 
اإىل  باالإ�سافة  ال�سيدات،  دوري  ورابطة 
موافقتها  واملــدربــني؛  الالعبني  ــادات  احت
مو�سم  لنهاية  الر�سمي  املوعد  متديد  على 
يف  م�سمى"،  غــري  "الأجل   2019-2020

حماولة للم�ساعدة يف ا�ستكمال املو�سم.
اأن  اإىل  تفاوؤال  االأكــرث  التوقعات  وت�سري 
كرة  مليادين  احلياة  لعودة  االأقرب  املوعد 
منت�سف  قبل  يكون  لن  االأوروبية  القدم 

مايو/اأيار املقبل.
املناف�سات  ا�ــســتــئــنــاف  قـــرار  ويــرتــبــط 
بالفريو�س،  االإ�سابات  معدل  بانح�سار 

ورفع القيود على احلركة املفرو�سة يف 
كثري من البلدان االأوروبية.

اإىل  بالعودة  مطالبة  الفرق  و�ستكون 
فرتة  قبل  للتدريبات  الطبيعي  الن�سق 
علما  ــات،  ــاري ــب امل ا�ستئناف  مــن  كافية 
تدريباتها  علقت  الفرق  من  الكثري  اأن 
اجلماعية، ب�سبب اكت�ساف حاالت اإ�سابة 
تقييد  لقرارات  امتثاال  اأو  طاقمها،  �سمن 

التنقالت داخل املدن االأوروبية.
اعالن

ــا  اأوروب اأمم  كاأ�س  بطولة  تاأجيل  ومنح 
خالل  مقررة  كانت  -التي   )2020 )يــورو 
هذا ال�سيف- الفر�سة مل�سوؤويل االحتادات 
ال�ستئناف  خــطــط  لــو�ــســع  ـــة  ـــي االأوروب
يونيو/ نهاية  مع  وا�ستكمالها  املباريات 

حزيران املقبل.
الريا�سة  وزيــر  اعــرتف  اآخــر،  جانب  من 
التفكري  ال�سعب  ــن  م ــه  ــاأن ب االإيـــطـــايل 
ح�سور  يف  املتبقية  املباريات  اإقــامــة  يف 
اجلماهري، وهو ما �سيعزز خ�سائر االأندية 

ب�سبب الو�سع احلايل.
وقدرت رابطة الدوري االإيطايل و�سركة 
اال�ست�سارت  يف  املتخ�س�سة  "ديلويت" 
بنحو  االإيطالية  االأندية  خ�سائر  املالية 
املو�سم،  اإلغاء  حال  يف  يورو  مليون   720

و170 مليون يورو اإذا مت ا�ستئنافه.

واملوؤ�س�سات  ــة  ــدي االأن توا�سل 
خالل  مــن  دعمها  الريا�سية 
حملة تربعات كبرية، ملكافحة 
االأزمة التي ت�سبب بها فريو�س 
�سرب  والــذي  اجلديد،  كورونا 
العديد من الدول وت�سبب ب�سلل 

�سبه تام يف مفا�سل احلياة.
الـــدويل لكرة  واأعــلــن االحتـــاد 
القدم "فيفا"، اأنه يدر�س اإن�ساء 
لكرة  حمتمل"  دعم  "�سندوق 
مببلغ  والتربع  العاملية،  القدم 
ل�سندوق  دوالر  ماليني  ع�سرة 
ــة الــعــاملــيــة  ــح ــس ــ� مــنــظــمــة ال
فريو�س  مكافحة  يف  مل�ساعدتها 

كورونا.
ــــربع العــبــو  ــم، ت ــه ــت ــه ـــن ج م
الــقــدم  لــكــرة  ــا  ــي ــان اأمل منتخب 
مببلغ 2.7 مليون دوالر اأمريكي 
ملكافحة االأزمة التي ت�سبب بها 

فريو�س كورونا.
اأوليفر  املنتخب  مدير  وقــال 
�سحايف  ــر  ــوؤمت م يف  ــوف  ــريه ب
عرب الفيديو �سارك فيه مدرب 
على  "اأنا  لوف:  يواكيم  املنتخب 
وقررنا  الالعبني،  مع  ات�سال 
فيما  فورية"،  م�ساعدة  منح 
وقائد  املخ�سرم  احلار�س  قال 
املنتخب مانويل نوير يف �سريط 
موقع  يف  �سفحته  على  فيديو 
نعتني  اأن  "يجب  )اإن�ستغرام(: 
اأوقـــات  يف  الــبــعــ�ــس  ببع�سنا 
كهذه. نحن يف املنتخب الوطني 
نفكر و�سنتربع من اأجل ق�سية 

جيدة".

�سكل  ــون  ــب ــالع ال ــدد  ــح ي ومل 
ــم وّجـــهـــوا  ــه ــن ــك الـــــتـــــربع، ل
"فري  من�سة  اإىل  متابعيهم 
للتن�سيق  ــة  ــادف ــه ال هيلفن" 
اأثناء  اأملانيا  يف  املتطوعني  بني 

االأزمة.
"ح�سل  بـــريهـــوف:  ـــاف  واأ�ـــس
اتفاق �سريع جداً حول رغبتنا 
كفريق"،  بلفتة  ــام  ــي ــق ال يف 
غوندوغان  اإيلكاي  اأن  مو�سحًا 
ــرت �ــســيــتــي  ــس ــ� ــس ــ� ــان العـــــب م
جنم  كرو�س  وتوين  االإنكليزي، 
ريال مدريد االإ�سباين وحار�س 
ــارك- م االإ�ــســبــاين،  بر�سلونة 
خرجوا  �ستيغن  تــري  اأنــدريــه 

اأي�سًا بهذه الفكرة.
ويف مبادرة دعم اأخرى، عر�س 
الواقع  فندقه،  ت�سل�سي  نــادي 
�ستامفورد،  ج�سر  من  بالقرب 
العاملني  قبل  من  ال�ستخدامه 
لندن  م�ست�سفيات  يف  بال�سحة 
فريو�س  مكافحة  يف  املنخرطة 

كورونا.
ــــذه فـــكـــرة مــالــك  وكـــانـــت ه
اأبراموفيت�س،  رومان  ت�سل�سي، 
ــــذي �ــســيــتــكــفــل بــالــنــفــقــات  ال
ــة، حــيــث عــلــى مــدار  ــب ــرتت امل
يف  العاملون  �سيتمكن  �سهرين، 
الربيطانية،  ال�سحية  اخلدمة 
هذا  خدمات  من  اال�ستفادة  من 

الــنــادي  ــح  ــس اأو� كما  الــفــنــدق، 
االإنكليزي يف بيان ر�سمي.

لكرة  املغربي  االحتـــاد  واأعــلــن 
القدم، تربعه مببلغ 10 ماليني 
درهم، وذلك لل�سندوق اخلا�س 

ملحاربة فريو�س كورونا.
ون�سر االحتاد املغربي بيانًا جاء 
فيه: "تعلن اجلامعة، وبتن�سيق 
الوطنية  اجلمعية  من  كل  مع 
ــة،  ــي ــرتاف ــرة الـــقـــدم االح ــك ل
والن�سوية،  هواة،  القدم  ولكرة 
مالية  م�ساهمة  تــقــدمي  ــن  ع
10 مــاليــني درهـــم، يف  قــدرهــا 
ملحاربة  ــس  ــا� اخل الــ�ــســنــدوق 

فريو�س كورونا اجلديد".

منها؟ بنا�ضر  ينجو  فهل  ميالن..  العبي  تطاول  "مق�ضلة" مرتقبة 

كورونا و"�ضجائر" �ضاري.. ُعزلة خا�ضة ملدرب يوفنتو�س

بواتينج: اأروين كيف �ضتدافعون اأمام مي�ضي

ما املوعد االأقرب ال�ضتئناف الدوريات الكربى؟

موقع اإ�ضباين يك�ضف تفا�ضيل ال�ضفقة حمرز اىل ريال مدريد ؟!عامل الريا�ضة يفي�س بتربعاته ملحاربة كورونا !
مل يعد باري�س �سان جريمان الفرن�سي النادي الوحيد املهتم ب�سم النجم اجلزائري ريا�س حمرز من 

عمالقة قارة اأوروبا، اإذ دخل جناح مان�س�سرت �سيتي االإنكليزي بوؤرة اهتمام ريال مدريد االإ�سباين.
وذكر موقع )دون بالون( االإ�سباين اأن عقوبة اإيقاف ال�سيتي اأوروبيًا ملدة عامني ت�سجع الريال على 

�سم بع�س جنوم الفريق االإنكليزي، وعلى راأ�سهم حمرز.
الريال  من  املطلوبني  �سرتلينغ  ورحيم  بروين  دي  كيفني  يف  يفرط  لن  ال�سيتي  اأن  اإىل  املوقع  واأ�سار 
اأي�سا، لكن املدرب بيب غوارديوال ال ميانع يف رحيل حمرز الذي ال ي�سارك معه اأ�سا�سيا بانتظام، كما 

اأنه يح�سل على راتب كبري.
14 هدفا هذا املو�سم، يحلم بالفوز بدوري  اأهداف و�سنع   9 اأن حمرز، الذي �سجل  و�سدد املوقع على 
لذا  �سيتي،  لي�سرت  مع  قبل  من  حققه  الذي  االإنكليزي  بالدوري  االكتفاء  ولي�س  ــا،  اأوروب اأبطال 

�سريحب بالعمل حتت قيادة زين الدين زيدان جزائري االأ�سل.
و�سيواجه الريال، الذي يفتقد �سانع لعب كال�سيكيًا منذ رحيل م�سعود اأوزيل، مناف�سة من باري�س 
مع  ا�سرتاتيجي  كخيار  �سابقًا  اأفريقيا  يف  العب  اأف�سل  بخدمات  الظفر  يف  الراغب  جريمان  �سان 

توقعات رحيل نيمار ومبابي.

حول  االأخرية،  االآونة  يف  التطورات،  ت�سارعت 
حمــرز،  ريــا�ــس  ــري  ــزائ اجل النجم  م�ستقبل 
الذي يق�سي مو�سمه الثاين يف نادي مان�س�سرت 
�سيتي، حيث ك�سفت و�سائل اإعالمية فرن�سية 
�سان  لباري�س  الريا�سي  املــديــر  رغبة  عــن 
حت�سًبا  الالعب،  �سّم  يف  ليوناردو،  جريمان، 

لرحيل بع�س جنوم الفريق.
وك�سف موقع "غول" يف خرب تناقلته 
اأن  اإنكليزية،  اإعالمية  و�سائل 
نادي مان�س�سرت �سيتي ال ميانع 
اجلــزائــري،  جنمه  بيع  مــن 
بطلب  ـــّدم  ـــق ت حــــال  يف 
يــبــدي فــيــه رغــبــتــه يف 
لكّنه  االأجواء،  تغيري 
املقابل  يف  ــرتط  ــس ا�
الراغب  النادي  على 
يتقدم  باأن  �سّمه  يف 

بعر�س كبري.
وحــــ�ــــســــب نــفــ�ــس 
اإدارة  فــاإن  املــ�ــســدر، 
قد  "ال�سيتزن�س" 
ال  بقيمة  طالبت 
80 مليون  تقّل عن 
ا�سرتليني،  جنيه 
وهو طلب اأكرب من 
دفعها  التي  القيمة 
ــه  ــادي ــن الـــفـــريـــق ل
�سيتي  لي�سرت  ال�سابق 
مببلغ  منه  انتقل  ــذي  ال
جنيه  مــلــيــون  بـ60  ــدر  ــق ي

ا�سرتليني.
مايل"،  "دايلي  �سحيفة  واعتربت 
كبرية  الرحيل  يف  حمرز  حظوظ  اأن 
يف  برغبته  ملقربيه  اأ�سّر  اأن  بعد  ــًدا،  ج
اأبطال  رابطة  يف  ي�سارك  ناد  ــوان  األ حمل 
اأوروبا، وهو ما لن يكون متاًحا مع "ال�سيتي" 
امل�ساركة  ــن  م بــاحلــرمــان  عــوقــب  ـــذي  ال

اأوروبًيا يف ال�سنتني املقبلتني.
مقبواًل  مو�سًما  اجلــزائــري  النجم  ــّدم  وق
 9 �ــســّجــل  اإذ  ــات،  ــي ــائ ــس ــ� االإح ــن حــيــث  م
حا�سمة  متـــريـــرة   14 وقـــــّدم  اأهـــــداف 
يحظ  مل  الــذي  وهــو  م�ساركة،   37 خــالل 
املباريات  خالل  اللعب  يف  باال�ستمرارية 
موا�سلته  دون  حال  الذي  االأمــر  االأوىل، 
بنف�س الن�سق العايل الذي قّدمه يف عّدة 

مباريات.

رئي�س رابطة العبي 
اإيطاليا: "توقف الكالت�ضيو 

جاء متاأخًرا"
العبي  ــة  ــط راب رئي�س  توما�سي  دامــيــانــو  قــال 
مناف�سات  اأن  يعتقد  ال  اإنه  باإيطاليا،  القدم  كرة 
التي  اإيطاليا،  يف  قريبا  �ست�ستاأنف  الكالت�سيو 
انت�سار  باأزمة  تاأثًرا  االأوروبية  الدول  اأكرث  تعد 

فريو�س كورونا امل�ستجد.
اإ�سابة  حالة  األــف   35 من  اأكــرث  اإيطاليا  و�سجلت 
وفاة  حالة  اآالف   3 من  واأكــرث  كورونا،  بفريو�س 

ب�سبب الفريو�س.
�سحيفة  ن�سرتها  ت�سريحات  يف  توما�سي  واأ�ساف 
الكرة  بتدحرج  "ال�سماح  ت�سايتوجن  �سودويت�سه 
باأننا  تفيد  للمجتمع  اإ�سارة  �سيكون  اأخــرى  مرة 
والو�سع  ــددا.  جم الطبيعي  الو�سع  من  قريبون 

لي�س كذلك االآن".
بقائمة  الرتتيب  اآخـــر  يف  الــقــدم  "كرة  و�ــســدد 
القدم  كــرة  اأن  حقيقة  ظل  يف  املهمة.  االأ�سياء 
املقبل،  مايو/اآيار   22 قبل  ت�ستاأنف  لن  ال�سني  يف 

فا�ستئناف الكرة يف اأوروبا رمبا يكون بعد ذلك".
جاء  ــايل  ــط االإي ـــدوري  ال توقف  قــرار  اإن  وقــال 
ال  اأنــه  اأ�ــســاف  لكنه  اأيـــام،  ع�سرة  بنحو  متاأخًرا 

جدوى من اجلدل يف الوقت احلايل.

بايرن ميونيخ يبتكر 
افرتا�ضية"  "تدريبات 

ملواجهة اأزمة كورونا

جلاأ مدرب بايرن ميونيخ هان�سي فليك اإىل اعتماد 
عرب  الالعبون  فيه  ي�سارك  افرتا�سي"  "تدريب 
على  منه  حر�سا  بالفيديو،  االتــ�ــســال  تقنية 
كــورونــا  فــريو�ــس  تف�سي  ب�سبب  تنقلهم  جتنب 
امل�ستجد، وللحفاظ على التوا�سل معهم واإعدادهم 

ال�ستئناف املناف�سات بعد انتهاء االأزمة احلالية.
االأوىل  احلــ�ــســة  ــن  ع ــاه  ــس ر� ــن  ع فليك  ـــرّب  وع  
للتدريبات التي اأقيمت اأم�س االأربعاء، وقال عرب 
قام  الكل  متحفز،  "الكل  للنادي  الر�سمي  املوقع 
ب�سكل  توا�سل  على  نكون  اأن  املهم  من  رائع،  بعمل 

يومي، املجموعة كلها موجودة من اأجل املران".
عرب  ـــدرب  امل ـــة  روؤي اجلميع  "باإمكان  ــاف  ــس واأ�  
احلا�سب اللوحي )تابلت(، لكي يتمكنوا من تنفيذ 
التدريبي.  املركز  من  نبثها  التي  التدريبات  كل 
اأن  ميكن  ح�س�سا  التدريبي  فريقنا  طــور  لقد 

ت�ستمر بني 75 و90 دقيقة".
"مت  بوري�س  هولغر  البدنية  اللياقة  مدرب  وقال   
وهذا  مالئمة،  ريا�سية  ب�ساعات  الالعبني  جتهيز 
يعني اأننا نتلقى جميع بياناتهم املهمة -مثل معدل 

�سربات القلب- على �سا�ساتنا".
يف  االجتماعي  اجلــانــب  عــن  بوريت�س  ــدث  وحت  
"حتدث  ـــال  لــلــتــدريــبــات، وق ــدة  ــدي اخلــطــة اجل
ال�سبب  لهذا  االأفــكــار،  وتبادلوا  �سويا،  الالعبون 
ــات عـــرب الــفــيــديــو جتــربــة  ــب ــدري ــت حــ�ــســ�ــس ال

اجتماعية مهمة اأي�سا يف هذا الوقت".
 ويرى املدرب فليك اأن احلفاظ على التوا�سل بني 
التدريبات  ا�ستمرار  االأهمية  يف  يوازي  الالعبني 
اإن مل يكن يفوقها، وقال "�سيكون من املهم بالن�سبة 
اأن نبقى على توا�سل يومي، املجموعة باأكملها  لنا 

�ستكون حا�سرة للتدريب".
 يذكر اأن الدوري االأملاين )بوند�سليغا( معلق حتى 
اأبريل/ني�سان املقبل على االأقل، ويحتل بايرن   2
موا�سم-  �سبعة  اآخــر  يف  باللقب  -الفائز  ميونيخ 
اأقــرب  عن  نقاط  ــع  اأرب بفارق  الرتتيب  �ــســدارة 
اأملانيا  كاأ�س  يف  يناف�س  زال  وما  حاليا،  مالحقيه 

ودوري اأبطال اأوروبا.

باخ: كافة ال�ضيناريوهات مطروحة 
اإال اإلغاء اأوملبياد طوكيو 2020

لفتة اإن�ضانية من را�ضفورد

ل�سحيفة  باخ  توما�س  الدولية  االأوملبية  اللجنة  رئي�س  اأكد 
درا�سة  على  تعكف  اللجنة  اأن  االأمريكية  تاميز"  "نيويورك 
االأوملبية  االألعاب  بــدورة  تتعلق  خمتلفة  �سيناريوهات  عدة 

ال�سيفية 2020 يف طوكيو، لكن االإلغاء غري مطروح.
العامل  حول  كورونا  فريو�س  لتف�سي  الهائل  التاأثري  ورغــم 
اأربعة  كل  يقام  الذي  الكبري  الريا�سي  احلدث  منظمو  حر�س 
24 يوليو/ اأن الدورة �ستقام يف موعدها بداية من  اأعوام على 
اأن  املقرر  ومن  �سلفا.  املعدة  اخلطط  يف  تغيري  اأي  ودون  متوز، 

ت�ستمر الدورة ال�سيفية حتى التا�سع من اأغ�سط�س/ اآب.
الفريو�س  ت�سبب  املا�سي،  العام  اأواخر  ال�سني  يف  ظهوره  ومنذ 
حول  �سخ�س  اآالف  ع�سرة  من  اأكرث  وفاة  يف  االنت�سار  ال�سريع 
العامل ون�سر اخلوف واأوقف الكثري من االأن�سطة واالأحداث يف 

جميع دول العامل تقريبا.
الدورة  اإلغاء  يف  التفكري  جمرد  اأن  باخ  يوؤكد  ذلك،  كل  ورغم 

غري مطروح اأ�سال.
نحن  االأعمال،  جدول  على  لي�س  "االإلغاء  ذلك  عن  باخ  وقال 

ملتزمون بتنظيم دورة األعاب ناجحة."
وقالت جمموعة عمل تابعة للجنة االأوملبية الدولية بالتعاون 
قرار  اتخاذ  ال�سابق الأوانه  من  اإنه  العاملية  ال�سحة  منظمة  مع 
ال�سيفية  الــدورة  على  الفريو�س  تف�سي  تاأثري  مبدى  يتعلق 

املقبلة.
"ال نعرف كيف �سيكون الو�سع، بالطبع نحن نبحث  وقال باخ 
�سيناريوهات خمتلفة لكننا نختلف عن الكثري من االحتادات 
الدورة  بدء  موعد  الأن  املختلفة،  الدوري  وروابط  الريا�سية 

بعد اأربعة اأ�سهر ون�سف من االآن".
هو  و�سعوبتها  االأزمة  هذه  خ�سو�سية  ي�سبب  "ما  باخ  واأ�ساف 
معرفة  اليوم  الأحد  ميكن  ال  املوقف.  يكتنف  الذي  الغمو�س 
�سهر  االأو�ساع بعد  �ستكون عليه  اأو كيف  الو�سع غدا  تطورات 

ناهيك عن اأكرث من اأربعة اأ�سهر".
بني  ما  �سخ�س  األــف   600 نحو  ت�ستقبل  اأن  اليابان  وتوقعت 
ريا�سي وم�سجع خالل الدورة، وهو ما دفعها ل�سخ ا�ستثمارات 

كبرية يف االإعداد للحدث بلغت اأكرث من 12 مليار دوالر.
لكن باخ يقول اإن القرار النهائي حول الدورة لن حتدده عوامل 
اأو م�سالح مالية، م�سيفا اأن االأهداف االأهم بالن�سبة له تتمثل 
واحتواء  باحلدث  املرتبطة  االأطــراف  كل  و�سحة  �سالمة  يف 

الفريو�س.

ــــس  ــــو� ــــارك ــــم م ــــس ــــ� ان
ـــــورد مـــهـــاجـــم  ـــــف ـــــس را�
اإىل  يونايتد،  مان�س�سرت 
 "FareShare" منظمة 
ــة لــتــوزيــع  ــي ــان ــط ــربي ال
ــال  ــف الــطــعــام عــلــى االأط
على  يــعــتــمــدون  ــن  ــذي ال
على  للح�سول  املــدار�ــس 

الغذاء.
 32 من  يقرب  ما  وهناك 
باململكة  مــدر�ــســة  ـــف  األ
اإغالقها  �سيتم  املتحدة 

�سمن االإجراءات التي اأعلنها رئي�س الوزراء بوري�س جون�سون، 
لوقف تف�سي وباء كورونا امل�ستجد.

التوا�سل  �سبكات  عرب  را�سفورد  اأو�سح  الو�سع،  هذا  ظل  ويف 
املدار�س  على  يعتمدون  االأطفال  من  العديد  اأن  االجتماعي، 
يف  يفكر  وهو  االأخــرية  االأيــام  اأم�سى  لذلك  الطعام،  لتناول 

كيفية امل�ساعدة يف تخفيف هذا العجز.
توزع  التي   "FareShare" منظمة  اإىل  الالعب  ان�سم  لذلك، 
االأغذية، والتي �سيعمل معها كي ال يبقى اأي طفل بدون طعام.
كما �سجع را�سفورد اأي �سخ�س ميكنه التربع للمنظمة من اأجل 
الطعام،  تخزين  اأو  النقل  مثل  تكاليف  تغطية  يف  امل�ساهمة 
وقال "ال ينبغي اأن نرتك اأي طفل يقلق ب�سان وجبته التالية".
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
والية غرداية
دائرة القرارة
بلدية القرارة

رقم: 007/ م.�س.ا/ 2020
و�ضل ا�ضهار خا�س بتاأ�ضي�س جمعية حملية

امل�ضماة: جمعية اولياء التالميذ حميد اوجانة حممد ماليل بلدية القرارة  املودعة بتاريخ :2019/05/26  رئي�س اجلمعية: بو�ضعدة يو�ضف  
املولود بتاريخ: 1981/10/26 القرارة/ غرداية  الكائن مقرها : ابتدائية حميد اوجانة حممد ماليل بلدية/ القرارة.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية ورقلة

مديرية الشباب و الرياضة
الرقم الجائي: 99330019109426

إعالن عن الغاء المنح المؤقت
رقم :12/م.ش.ر/2019

            طبقا ألحكام المادتين رقم 73 - 82 من المرسوم الرئاسي 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، تعلن مديرية الشباب والرياضة عن 

إلغاء المنح المؤقت المعلن عنه بجريدة التحرير بتاريخ 2019/10/20 والمتعلقة بمشروع:

إنجاز ملعب كرة القدم بمقارين حصة التهيئة و االنارة الخارجية

إنجاز ملعب كرة القدم بعين البيضاء حصة التهيئة و االنارة الخارجية

إنجاز ملعب كرة القدم بتماسين حصة التهيئة و االنارة الخارجية

و الذي تحصل عليه المتعهد حسب الجدول التاني:

مبلغ العرض بكل المشروعالمؤسسةالرقم
الرسوم

مدة 
اإلنجاز

نقطة  العرض 
التقني

المالحظة

ش.ذ.م.م اترا01
بن الزين

إنجاز ملعب كرة القدم 
بمقارين حصة التهيئة 

و االنارة الخارجية
19.261.102.00

دج
 

 03
اشهر

اقل 61.11
عرض

- م.ذ.م.م 02
طرافو خالد

| إنجاز ملعب كرة 
القدم بعين البيضاء 

حصة التهيئة و 
االنارة الخارجية

19.982.242.00
دج

05
اشهر

اقل 63.66
عرض

03
مقاولة اشغال 
البناء محمدي 

عماد

إنجاز ملعب كرة القدم 
بتماسين حصة التهيئة 

و االنارة الخارجية
27.543.145.00

04
69.58أشهر

اقل 
عرض

  ANEP Nْ 2030000446      التحرير 2020/03/21 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية ورقلة

مديرية التجهيزات العمومية
NIF 0998300 19000921

اعالن عن الغاء طلب عروض وطني مفتوح

                      تطبيقا ألحكام المادة 73 من المرسوم الرئاسي 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 
الخاص بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، تعلن مديرية التجهيزات العمومية لوالية ورقلة 
عن إلغاء طلب عروض وطني مفتوح باشتراط قدرات دنيا رقم : 2020/04 الصادر بجريدة : ))التحرير(( 

بتاريخ:2020/03/12 وبجريدة ))l‘expression(( في : 2020/03/14 والمتعلقة:
إنجاز مقر المديرية الجهوية لمسح األراضي مع مسكن وظيفي بورقلة

حصة رقم 02 : إنجاز مسكن وظيفي
حصة رقم 03 : المرافق التقنية + التقنية

حصة رقم 04 : الكهرباء

  ANEP Nْ 2030000457      التحرير 2020/03/21 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
تكليف بالوفاء عن طريق الن�ضر
املادة 412/ 4  من ق.ا. م ! 

- بناء على طلب ال�ضيد : �ضركة �ضناعة االأ�ضرة املمثلة من طرف م�ضريها: بن يديري عثمان .العنوان : بلوطا  تيمزريت -�ضيدي عي�س والية بجاية - بناء على ال�ضند 
18 رقم اجلدول   /01109 18/11/26  رقم الفهر�س:  التنفيذي املتمثل يف: احلكم التجاري ال�ضادر عن حمكمة �ضيدي عي�س.الق�ضم التجاري/ البحري وبتاريخ: 
 2020/02/13  : بتاريخ  الوادي،  حمكمة  رئي�س  ال�ضيد  عن  ال�ضادر  وطنية  يومية  بجريدة  ر�ضمي  التبليغ  عقد  م�ضمون  بن�ضر  االإذن  على  بناء   -  18/00910:
، حتت رقم: 20/00092 نحن االأ�ضتاذ بو�ضبيع �ضالح عادل حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة الوادي دائرة اإخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء الوادي و الكائن مكتبنا ب�ضارع الب�ضري 
العمامرة بالوادي كلفنا املنفذ عليه : املوؤ�ض�ضة ذات ال�ضخ�س الوحيد و ذات امل�ضوؤولية املحدودة عبق النور لالأ�ضغال الكربي و املقاوالت ذ�س و و املمثلة من طرف م�ضريها 
بكاكرة لزهر العنوان : حي ال�ضهداء - بلدية الوادي - والية الوادي مب�ضمون ال�ضند التنفيذي املذكور اأعاله و القا�ضي ب اإلزام املدعى عليها املوؤ�ض�ضة ذات ال�ضخ�س 
الوحيد و ذات امل�ضوؤولية املحدودة عبق النور لال�ضغال الكربى واملقاوالت ذ �س و، املمثلة من م�ضريها بكاكرة لزهر - و الكائن مقرها بحي ال�ضهداء بلدية ووالية الوادي 
باأن تدفع للمدعية/ �ضركة �ضناعة االأ�ضرة املمثلة من طرف م�ضريها بن يديري عثمان- و الكائن مقرها بلوطا بتمزريت والية بجاية مبلغ قدره مليون و ثمامنائة و �ضتة 
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التنا�ضبية- و ذلك يف مهلة خم�ضة ع�ضرة )15( يوما اعتبارا من تاريخ اآخر اإجراء يف التبليغ طبقا الن�س املادة 412 من ق . م اإ و اإال نفذ جربا -و بكل ما تقدم حررنا هذا املح�ضر 

للعمل به وفقا للقانون.
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جزائريون  ريا�سيون  اأطــلــق   
وتوعوية،  حت�سي�سية  حملة 
ــة لــلــجــمــاهــري، وذلـــك  ــه ــوج م
كورونا  وباء  من  الوقاية  بهدف 
دول  خمتلف  يف  تف�سى  الـــذي 
ـــر، عرب  ـــزائ الــعــامل مــنــهــا اجل
مواقع  على  فيديوهات  ن�سر 
ال�سيما  االجتماعي  التوا�سل 

"فاي�سبوك".
وخــــالل هـــذه الــفــيــديــوهــات، 
ــــوؤالء الــريــا�ــســيــون  يــعــر�ــس ه
ـــابـــة  ــة تــــفــــادي االإ�ـــس ــي ــف ــي ك
يفتك  ــات  ب الــذي  بالفريو�س 
عرب  االأرواح  اآالف  بل  مبئات 
اإثر  اجلزائر  اأبواب  ودق  العامل 
ارتفاع عدد الوفيات بهذا الداء 
 9 اىل  اخلمي�س  اأم�س  غاية  اىل 
من بني 90 حالة ا�سابة موؤكدة.
تــداوال  ــرث  االأك الفيديو  ولعل 
هو  "فاي�سبوك"  مــوقــع  ــرب  ع
الذي ن�سرته ال�سفحة الر�سمية 
�سيد  والريا�سة،  ال�سباب  لوزير 
فيه  يظهر  والذي  خالدي،  علي 
اجلزائريني  االأبطال  من  عددا 
ــم  الــ�ــســابــقــني واحلـــالـــيـــني وه
اليدين  غ�سل  كيفية  ي�سرحون 

تفاديا لالإ�سابة بالفريو�س.
البطلة  من  بكل  االأمــر  ويتعلق 
لعدة  الــ�ــســابــقــة  االفــريــقــيــة 
�سليمة  اجلـــيـــدو،  يف  مـــــرات 
ال�سابق  ــد  ــائ ــق وال ــري،  ــواك ــس �
القدم  لكرة  الوطني  للمنتخب 
�سعيد  وجــبــري  يحيى،  عنرت 
و   2003 ــامل  ــع ال )بــطــل  قــرين 
 800  /  2000 اأوملبياد  برونزية 
الــالعــب  اإىل  ــة  ــاف ــس اإ� مــــرت(، 
�سفيان  ل"اخل�سر"  احلــــايل 
ــويل، والــبــطــل االفــريــقــي  ــغ ف
عبد  ال�سريعة  ال�سباقات  يف 
القاري  والبطل  لهولو،  املليك 
املالكمة  يف  العامل  بطل  ونائب 
العاملي  والبطل  فلي�سي،  حممد 
ذوي  ــة  ــس ــا� ــري ل الـــرباملـــبـــي  و 
حممد  اخلا�سة  االحتياجات 
افريقيا  بطلة  ــذا  وك بــرحــال، 
اإيــنــا�ــس  لــلــو�ــســطــيــات  للتن�س 
للجيدو  افريقيا  وبطلة  بكرار، 

اأمينة بلقا�سي.

مقطع  ــالل  خ هـــوؤالء  ويو�سح 
مدته  تــفــوق  الـــذي  الــفــيــديــو 
حك  كيفية  دقــائــق،  الع�سر 
وعدة  وال�سابون  باملاء  اليدين 
الريا�سيون  وجــهــهــا  ن�سائح 
لل�سرورة  اإال  اخلــروج  كتفادي 

وجتنب االحتكاك باالآخرين.
"ارفع  الفيديو  عــنــوان  وجــاء 
االأيــــادي  غ�سل  حملة  حتـــدي 
Saf -  للمنظمة العاملية لل�سحة
 #HandsChal lengeOMS
للوقاية من انت�سار وباء كورونا 
الأبطالنا  �سكرا   .COVID19#

الريا�سيني على امل�ساركة".

رياضيون شبان 
واتحاديات في 

فيديوهات توعوية 

االحتــاديــات  بع�س  تــرتك  ومل 
متر  الفر�سة  هــذه  الريا�سية 
اإطالق  اأجــل  من  الكرام،  مــرور 
التوا�سل  مواقع  عرب  حمالت 
االجـــتـــمـــاعـــي لــلــتــحــ�ــســيــ�ــس 
الو�سع،  خطورة  من  والتوعية 
هذا  تفادي  كيفية  تو�سيح  مع 
ينت�سر  مل  الــذي  العاملي  الوباء 
احلــال  هــو  كما  رهيبة  ب�سفة 
احلملة  اأن  اإال  اأوروبا،  و  اآ�سيا  يف 
ــس بــات  ــريو� ــف ـــون ال جــــاءت ك

ي�سكل تهديدا للبالد.
ولعل االحتاديتني اجلزائريتني 
كانتا  واملبارزة  ال�سراع  من  لكل 
�سيما  ون�ساطا،  تفاعال  االأكــرث 
جتاه  "فاي�سبوك"،  موقع  عرب 
خالل  من  اخلطري،  الــداء  هذا 
لعدد  توعوية  فيديوهات  ن�سر 
العنا�سر  �سيما  الريا�سيني  من 
املنتخب  �سفوف  يف  النا�سطة 
ــي تــعــد فئة  ــت اجلـــزائـــري، وال
تتابعهم  طائفة  اأكــرث  ال�سباب 
هــوؤالء  مــنــ�ــســورات  وت�سغفهم 

الريا�سيني.
الر�سمية  ال�سفحة  يف  وجـــاء 
ـــة املــــبــــارزة فــيــديــو  ـــادي الحت
العبي  من  ــددا  ع ي�سم  مطول 
خمتلف  مــن  الوطني  املنتخب 
ــات والــفــئــات. ــس ــا� ــس ــ� ــت االخ

ـــــارزة مـــرمي  ـــــب ـــت امل ـــب ـــال وط
"بتجنب  اجلماهري  ميباركي 
واخلروج  والتجمعات  التوا�سل 
على  ــددة  ــس ــ� م املربر"،  غـــري 
الــهــالم  "ا�ستعمال  ـــرورة  ـــس �
ــر  ــه ــط الــــهــــيــــدروكــــحــــويل امل
االقرتاب  تفادي  مع  والكمامات 
عليه  تــظــهــر  �سخ�س  اأي  مــن 

اأعرا�س املر�س".
�سريف  االآخــر،  الدويل  وتالها 
الفيديو:  ذات  يف  قائال  كرارية 
مل  الــذي  الــداء  هذا  "لتوقيف 
يف  الــكــبــري  بــالــ�ــســكــل  ينت�سر 
جميع  اتــبــاع  يجب  اجلــزائــر، 
خالل  من  الوقائية  الن�سائح 
باملاء  لليدين  اجلــيــد  الغ�سل 
ــل مــالمــ�ــســة  ــب والـــ�ـــســـابـــون ق
جتنب  ويجب  والعينني،  االأنف 
تعد  الأنــهــا  العمومية  االأمــاكــن 
بوؤر الفريو�س، البقاء يف البيت 
لكي  الفريو�س  انت�سار  يجنب 
يف  حاليا  يحدث  ما  اإىل  ن�سل  ال 
قائال:  واختتم  اأخرى".  دول 

واعيا". �سعبا  نكون  اأن  "يجب 
ــا يف  ــم ــالوؤه ــرق اأيــ�ــســا زم ــط وت
للم�سايفة،  الوطني  الفريق 
بونبي اأكرم، بن عدودة �سيماء، 
ــر حممد  ــوث ــرى، ك ــس ــ� ي زبــــوج 
فالح  ـــرة،  زه كحلي  بلكبري، 
اإىل  نايلة  �سقور  بن  و  اآدم  داين 
هوؤالء  وطالب  املو�سوع.  نف�س 
بــ�ــســرورة  الــفــيــديــو  نف�س  يف 
اتــخــاذ كــل االإجــــــــراءات، مع 
الوباء  كون  "اال�ستهزاء  تفادي 
اإال  "اخلروج  و  حقيقي"  خطر 
على  حفاظا  وذلــك  لل�سرورة" 
كونهما  االأبوين  وعلى  االنف�س 
"حافظ  ب�سعار:  عر�سة  اأكــرث 
والديك"،  و�سحة  �سحتك  على 
بعدم  الوقت  نف�س  يف  مطالبني 
االأقـــل  "على  واملــكــوث  الــقــلــق 

الأ�سبوعني يف البيت".
كما اأكد هوؤالء اأن "اجلزائر متر 
م�سددين  ح�سا�سة"،  مبرحلة 
"اأمور  اتـــبـــاع  ـــرورة  ـــس � عــلــى 
ب�سيطة" ت�سمح "بتفادي الوباء 
مع  التوا�سل  جتنب  خــالل  من 
مع  العامة،  والتجمعات  الغرباء 

واخل�سوع  االطــبــاء  ا�ست�سارة 
حرج  وال  الطبية  للتحاليل 
انف�سنا  على  حــفــاظ  ذلــك  يف 

وحميطنا'".
كما طالب الناخب الوطني لهذه 
وهو  برناوي،  ن�سيم  الريا�سة، 
اأي�سا مكلف باالإعالم باملديرية 
ــة،  ــن ــدي ــة لــلــحــمــايــة امل ــام ــع ال
واأخـــذ  ــات  ــاع ــس اال� ب"تفادي 

جميع االحتياطات الالزمة".
االحتــاديــة  خطت  جهتها،  مــن 
نف�س  ــراع  ــس ــ� ــل ل اجلـــزائـــريـــة 
ــــن خــــــالل بــث  اخلـــــطـــــوة، م
من  لريا�سييها،  فــيــديــوهــات 
االألــعــاب  اىل  متاأهلني  بينهم 
طوكيو2020-،  االوملـــبـــيـــة 
للتح�سي�س من فريو�س كورونا.

للبطلة  ــو  ــدي ــي ف اأول  ــــان  وك
االفريقية كاتيا بلعبا�س، الذي 
الر�سمية  ال�سفحة  عنونته 
لالحتادية ب"كلنا معنيون، كلنا 
"اتبعوا  فيه:  قائلة  متحدون"، 
احموا  و  الالزمة  الن�سائح  كل 
اأقرباءكم"  لتحموا  انف�سكم 
واالمازيغية،  العربية  باللغتني 
"تفادوا  قــائــلــة:  وا�ــســلــت  ــم  ث
كرثة مالم�سة العينني واليدين 

واالأنف".
واملتاأهل  القاري  البطل  ووجه 
الــتــوايل  على  الثانية  للمرة 
حمزة  االأوملبية،  االألعاب  اإىل 
يف  الن�سائح  بع�س  بــورا�ــس، 
"يجب الوقاية الأنها خري  قوله 

ــالج، وخــري عــالج هو  ــع ــن ال م
غ�سل اليدين".

ريا�سة  فيدرالية  ن�سرت  ثــم 
ال�سراعية  ـــواح  واالأل الــقــوارب 
"كلنا  ــوان  ــن ــع ب ــــر  اآخ فــيــديــو 
األي�سيا  لــلــبــحــارة  معنيون" 
فيه  حتــدثــت  الــتــي  خـــيـــدر، 
مطالبة  االأمــازيــغــيــة  باللغة 
قولها  يف  احلــذر  ب�سرورة  فيه 
)حافظوا  نون"  فيمن  "حذرن 

على اأنف�سكم(.
ــس  ــا� ــو اخل ــدي ــي ــف ثـــم جــــاء ال
اأو�سليمان  علي  اآيــت  بالبحارة 
"لنبقى   : ــا  ــه ــول ق يف  ــة،  ــن ــي ل
غ�سل  لي�س   )..( اإيــجــابــيــني 
احلفاظ  ــل  ب ــط،  ــق وف الــيــديــن 
برفقتنا"،  املطهر  املحلول  على 
عن  يوقفها  مل  ذلك  اأن  موؤكدة 
يف  نتدرب  "�سنبقى   : الــتــدرب 

املنازل للحفاظ على لياقتنا".
دو  الكاراتي  احتادية  بثت  كما 
فيديو يتناول املو�سوع بطريقة 
هزلية وهادفة عنونته كالتايل 
: "حركات الكاراتي قد تنقذك 
ها�ستاغ  وحتــتــه  الوباء"،  مــن 
مكان  كل  يف  ينفع  "الكاراتي 
الفيديو  واختتمت  وزمان"، 
العفو  ن�ساألك  "اللهم   : بدعاء 

والعافية يف الدنيا واالآخرة".
ونــ�ــســرت نــفــ�ــس الــفــيــدرالــيــة 
الن�سائح  بع�س  تت�سمن  �سورة 
بالبيت،  االإجــــازة  ال�ستغالل 
ال�سالة  عــلــى  ــاظ  ــف احل ـــي:  وه

ــن،  ــدي والــــقــــراآن وتــعــالــيــم ال
على  الـــتـــدريـــبـــات  ــة  ــل ــس ــوا� م
انـــفـــراد، االلـــتـــزام بــقــواعــد 
الــدرو�ــس  مراجعة  النظافة، 
جديدة  لغات  تعلم  بانتظام، 

وجتنب االأكل خارج البيت.
ـــيء بــالــنــ�ــســبــة  ـــس ـــ� ــس ال ــ� ــف ن
ــــرة الـــيـــد الــتــي  الحتــــاديــــة ك
الفريق  لقائد  فيديو  ن�سرت 
و  بــركــو�ــس،  م�سعود  الــوطــنــي، 
الن�سوي،  املنتخب  لالعبة  اآخر 
�سيليا  زواوي، حتت عنوان "كلنا 
معنيون مبحاربة وباء كورونا"، 
الن�سائح  من  جمموعة  لتقدمي 
الــتــي  ــك  ــل ت ـــن  تــخــتــلــف ع ال 
االخت�سا�سات  ريا�سيو  قدمها 

االأخرى.
املنتخب  مهاجم  اأطلق  حني  يف 
ونــادي  القدم  لكرة  اجلــزائــري 
بوجناح،  بغداد  القطري،  ال�سد 
ـــــــدي االأيــــــــادي  حـــمـــلـــة "حت
مــواطــنــه  رفـــقـــة  النظيفة" 
الوكرة القطري، حممد  والعب 
التدرب  موا�سلة  مع  يطو،  بن 

ولو على انفراد.
و  الــ�ــســبــاب  وزارة  اأن  ــر  ــذك ي
يوم  اأعلنت  قد  كانت  الريا�سة 
االأحد عن تعليق كل املناف�سات 
اإىل  الــتــخــ�ــســ�ــســات  جــمــيــع  يف 
اإطار  يف  املقبل،  اأبريل   5 غاية 
بالوقاية  املتعلقة  االإجـــراءات 

وحماربة وباء كورونا العاملي.
ق/ر

املحرتفة  الرابطة  رئي�س  ا�ستبعد 
مدوار،  الكرمي  عبد  القدم،  لكرة 
االربعاء، فكرة االعالن عن مو�سم 
كورونا  وباء  تف�سي  ب�سبب  ابي�س 
نف�س  يف  مــفــنــدا،  )كوفيد19-(، 
مطروحة  فكرة  اأي  وجود  الوقت، 
تاأجل  ــر حتى ولــو  االأم حــول هــذا 
 5 بعد  ما  اإىل  البطولة  ا�ستئناف 

اأبريل القادم.
عن  االأول  املـــ�ـــســـوؤول  واأو�ــــســــح 
باالإعالن  يتعلق  "فيما  الرابطة: 
اإىل  ن�سل  فلم  اأبي�س،  مو�سم  عن 
املنطقي  غري  من  الأنــه  بعد،  ذلك 
احلديث عن ذلك، حيث ال ميكننا 
امل�ستقبل.  يف  �ــســيء  بـــاأي  التنبوؤ 
بع�س  يطلقه  الذي  للكالم  اأتاأ�سف 
الو�سع  حـــول  االأنـــديـــة  ـــاء  روؤ�ـــس
على  تتناف�س  التي  الفرق  الراهن. 
يف  املناف�سة،  موا�سلة  تريد  اللقب 
ـــرى مهددة  اأخ ــرق  حــني هــنــاك ف
اأبي�س  مبو�سم  تطالب  بــالــنــزول 
االآن  مــوؤهــلــة  لي�ست  الــرابــطــة   !
البطولة  اإلغاء  قرار  عن  لالإعالن 
من عدمه".ومعلوم اأنه مت ت�سجيل 
ــدة بــاجلــزائــر  ــدي حــالــة وفـــاة ج

من  وفــيــات   6 اىل  الــعــدد  لريتفع 
مــوؤكــدة  ا�ــســابــة  حــالــة   72 �سمن 
اآخــر  ح�سب  وذلـــك  بــالــفــريو�ــس، 
وال�سكان  ال�سحة  لوزارة  اإح�سائية 
اأعلنت  التي  امل�ست�سفيات،  وا�سالح 

عنها يوم االربعاء.
احلــايل  ال�سحي  الو�سع  وب�سبب 
الذي متر به اجلزائر، قررت وزارة 
جميع  تاأجيل  والريا�سة  ال�سباب 
بطوالت  من  الريا�سية  املناف�سات 
االخت�سا�سات  كــل  يف  وكــوؤو�ــس، 
الريا�سية  املن�ساآت  جميع  غلق  مع 
غاية  اإىل  والرتفيهية،  وال�سبانية 

املقبل. اأبريل   5
رزنامة  يف  "فكرنا  مــدور:  واأ�ساف 
املتاأخرة  اللقاءات  �سيما  جديدة، 
للرابطتني االأوىل والثانية، اإ�سافة 
الــــدور ربــع  اإيــــاب  ــات  ــاري ــب اىل م
ومن  اجلــزائــر.  كاأ�س  من  النهائي 
دون  املباريات  اإجــراء  جدا  املمكن 
جمهور. باملقابل، مل يتم اتخاذ اأي 
قرار يف حال ما اإذا تاأجلت املناف�سة 
فنحن  املقبل،  اأبريل   5 بعد  ما  اىل 
احلالية.  الــظــروف  ح�سب  نعمل 
البطولة  ا�ستئناف  مت  ما  حال  ويف 

الوزارة  التاريخ املحدد من قبل  يف 
قد  املناف�سة  نهاية  فــاإن  الو�سية، 

تتاأخر اإىل غاية يونيو املقبل".
كرة  عائلة  الرابطة  رئي�س  ودعا 
روح  "الإثبات  اجلزائرية  القدم 
امل�سوؤولية واليقظة اأمام هذا الوباء 
الوقاية  اجلــزائــر.  ي�سرب  ــذي  ال
هــي �ــســالحــنــا الــوحــيــد ملــواجــهــة 

الالعبني،  يخ�س  فيما  الفريو�س. 
برناجمهم  اتباع  عليهم  يتوجب 
امل�سطر من قبل  الفردي  التدريبي 
على  للحفاظ  الفنية  طواقمهم 
هذا  يختفي  اأن  اأمتــنــى  اللياقة. 
يف  العامل  ومن  اجلزائر  من  الوباء 

اأ�سرع وقت ممكن".
ق/ر

زط�سي،  الــديــن  خــري  رجــح 
اجلــزائــري،  االحتـــاد  رئي�س 
ــــايل،  متـــديـــد املـــو�ـــســـم احل
ب�سبب الظروف التي تعي�سها 
العدوى  تف�سي  جراء  البالد 

بفريو�س كورونا امل�ستجد.
وقال زط�سي، اليوم اجلمعة، 
اإنــهــاء  يف  يــاأمــل  االحتـــاد  اإن 
املو�سم ولو مع بع�س التاأخري، 
الكثري  يتبق  مل  اأنه  مو�سحا 
من اجلوالت مقارنة بالكثري 

من م�سابقات الدوري.
واأ�ساف يف ت�سريح لالإذاعة اجلزائرية "من املهم اإنهاء املو�سم 
لعدة اأ�سباب، اإذ ال بد من معرفة هوية االأندية املتوجة والتي 
يحق لها امل�ساركات يف امل�سابقات القارية املو�سم املقبل. �سنعمل 

كل ما بو�سعنا للو�سول لهذا الهدف".
اأمام االحتاد الدويل  "�سنقدم �سورة �سيئة عن اجلزائر  و�سدد 

لكرة القدم، اإذا قمنا باإلغاء الدوري املحلي".
وتابع "لن نت�سرع، �سن�ست�سري االأندية والروؤ�ساء، لكن االحتاد 
كل  �سندر�س  النهاية.  يف  القرار  �سيتخذ  من  هو  اجلزائري 
احلل  هو  احلايل  املو�سم  متديد  اأن  اأعتقد  لكن  االحتماالت، 

االأن�سب للو�سعية التي نعي�سها اليوم".
ودعا زط�سي، الالعبني اإىل احرتام الربنامج امل�سطر من قبل 
ال�ستئناف  ا�ستعداًدا  لياقتهم  على  يحافظوا  حتى  مدربيهم، 

املناف�سة.
ومل ي�ستبعد زط�سي، تاأجيل اجتماع املكتب التنفيذي لالحتاد 

اجلزائري املقرر يف 31 مار�س/اآذار اجلاري.

ريا�ضيون جزائريون يطلقون حملة للتح�ضي�س والوقاية من وباء كورونا عرب مواقع التوا�ضل االجتماعي

مدوار: "من غري املنطقي احلديث عن مو�ضم اأبي�س" زط�ضي يرجح متديد املو�ضم
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اأ�ضرى فل�ضطينيون

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

وم�ضادرة  �ل�ضتيطان  م�ضل�ضل  من  يجري  ما 
�ضمن  تاأتي  و�رسقتها  �لفل�ضطينية  �لر��ضي 
�لر��ضي  �ضم  �يل  يهدف  �ملعامل  و��ضح  خمطط 
لدولة  �ل�ضكان  من  �لفارغة  وخا�ضة  �لفل�ضطينية 
�لدولة  �قامة  م�رسوع  ون�ضف  و�رسب  �لحتلل 
�ل�ضعب  ينا�ضل  �لتي  �مل�ضتقلة  �لفل�ضطينية 
وتقرير  حريته  ونيل  �قامتها  �جل  من  �لفل�ضطيني 
مقاومة  على  و�لإ���رس�ر  �ل�ضمود  و�ن  م�ضريه 
خمتلفة  باإ�ضكال  ويت�ضاعد  م�ضتمر  �ل�ضتيطان 
�لحتلل  �ضد  �ل�ضعبية  �ملقاومة  فعاليات  �ضمن 
لن  �ر��ضيه  على  �ل�ضامد  فل�ضطني  �ضعب  و�إن 
وهاهم  �لإ�رس�ئيلي  �ملخطط  هذ�  بتنفيذ  ي�ضمح 
ب�ضدورهم  يو�جهون  بنابل�ض  �لنار  جبل  �بطال 
م�ضادرة  خمطط  �لبطويل  و�ضمودهم  �لعارية 
�ر��ضيهم وتقف جماهري �ضعبنا وقيادتنا �لبا�ضلة يف 
مقدمة هذ� �جلهد �لوطني وهذ� �لتحرك �جلماهريي 
لتثبيت  بامل�ضادرة  �ملهددة  �لر��ضي  عن  للدفاع 
�لوجود �لفل�ضطيني على هذه �لر��ضي و�لت�ضدي 
وف�ضح  �ل�ضتيطانية  �لحتلل  حكومة  لإجر�ء�ت 
من  �لعمل  هذ�  يعد  حيث  �لتو�ضعية  �ضيا�ضاتها 
�ولويات �لتوجه �لوطني و�ضورة م�رسقة للمقاومة 
�ل�ضعبية ويتطلب من و�ضائل �لعلم �لفل�ضطينية 
ما  �ضورة  نقل  و���رسورة  ذلك  �ب��ر�ز  و�لعربية 

�لح��د�ث  وتغطية  قمعية  ممار�ضات  من  يجرى 
عرب و�ضائل �لعلم �لعربية و�لدولية ونقل �ضور 
و�أهمية  �لفل�ضطيني  و�ل�ضمود  �ل�ضعبية  �ملقاومة 
�مل�ضادرة  من  �لفل�ضطينية  �لر�ض  علي  �حلفاظ 
و�ل�ضتيلء عليها من قبل قو�ت �لحتلل وف�ضح 

جر�ئم �لحتلل ون�رسها عرب �لعامل �أجمع.
�إن �ضمود �ضعبنا يوؤكد وحدة �ملوقف �لن�ضايل مع 
�ل�ضتيطان  حماربة  �جل  من  �لفل�ضطينية  �لقيادة 
�أن  علينا  ويفر�ض  �لحتلل  لعنجهية  و�لت�ضدي 
لقيام  �لفل�ضطينية  �لر��ضي  مب�ضادرة  ن�ضلم  ل 
�لوحد�ت �ل�ضتيطانية �جلديدة فوق �ر�ضنا و�لعمل 
على حمايتها فل�ضطينيا عرب �قامة �مل�ضاريع عليها 
�ملهددة  و�ملناطق  �لقرى  يف  �ضعبنا  �ضمود  ودعم 
فعله  ميكن  ما  �قل  هو  �لو�جب  فهذ�  بامل�ضادرة 
و�لعمل علي �لتوجه للأمم �ملتحدة ورفع �ل�ضكاوى 
�لقانون  ينتهك  �ل��ذي  �لحتلل  �ضد  �لقانونية 

�لدويل يف �رسقته للأر�ض �لفل�ضطينية .
و�لقيادة  �ضعبنا  �بطال  �حت�ضد  مهمة  خطوة 
�مل�ضادرة  �لفل�ضطينية من  �مليد�نية حلماية �لر�ض 
�لر�ض  وحماية  �ل�ضمود  من  �ضور�  �ضاربني 
�مل�ضتوطنني  لقتحامات  و�لت�ضدي  �لفل�ضطينية 
و�ملدن  للقرى  و�ملتعمدة  �ملت�ضاعدة  �ملتطرفني 
�ملو�طنني  على  و�عتد�ئهم  �لفل�ضطينية  و�لبلد�ت 
�لت�ضعيد  هذ�  و�أن  و�أر�ضهم  وممتلكاتهم  �لعزل 
حكومة  قبل  من  و�مل��دع��وم  و�ملمنهج  �ملتعمد 
��ضتكمال  �طار  يف  ياأتي  �ل�رس�ئيلية  �لحتلل 

�لفل�ضطينية  �لر��ضي  ل�ضم  �لحتلل  خمطط 
�مل�ضتوطنني  قب�ضة  عليها ومتكني  �ل�ضيادة  وفر�ض 
هو  ما  كل  ل�ضتباحة  يدهم  و�إط��لق  �لرهابيني 
فل�ضطيني وبالرغم من �نت�ضار وباء كورونا ي�ضتمر 
�بناء  بحق  �لقمعية  �عمالهم  مبمار�ضة  �مل�ضتوطنون 
حو�رة  بلدة  مبهاجمة  فقامو�  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب 
20 مركبة و�طلقو�  نابل�ض وحطمو� زجاج  جنوب 
�جلانية  قرية  �قتحمو�  كما  �ملو�طنني  على  �لنار 
غرب ر�م �لله و�عتدو� على رعاة �لأغنام يف خربة 
جبعيت �رسق مدينة ر�م �لله �إ�ضافة �ىل هجماتهم 
حلم  وبيت  ونابل�ض  و�خلليل  �لقد�ض  يف  �مل�ضتمرة 

وغريها من �ملحافظات.
�لعدو�ن  �ضيا�ضات  و��ضتمر�ر  �ملمار�ضات  هذه  �إن 
�لفل�ضطيني وخا�ضة يف  �ل�ضعب  �بناء  �ملنظم بحق 
و��ضتخد�م  �لغربية  �ل�ضفة  ومدن  �ملحتلة  �لقد�ض 
للنيل  �ل��دويل  للقانون  �ملنافية  �ملمار�ضات  كل 
�إن  حيث  �لفل�ضطيني  �حلق  قوة  و�إر�دة  �ضمود  من 
�ل�رس�ئيلي  �ل�ضلح  قوة  من  �قوى  �حلق  هذ�  قوة 
كانت  مهما  تنك�رس  لن  �لفل�ضطينية  �لر�دة  و�ن 
�لتحديات و�ل�ضعوبات و�ضيو��ضل �ضعبنا ن�ضاله 
�مل�ضتقلة  دولته  وقيام  �لحتلل  من  �لتحرر  حتى 
�ملهم  من  وبات  �لقد�ض  بعا�ضمتها  �ل�ضيادة  ذ�ت 
�لأمم  تعمل  �أن  كورونا  وباء  �ن�ضار  مع  وخا�ضة 
�ملتحدة وتتحمل �مل�ضوؤولية يف حفظ �لأمن و�ل�ضلم 
�لدولية  �حلماية  وتوفري  �لفوري  �لتدخل  �لدوليني 

لل�ضعب �لفل�ضطيني.

اال�ضتيطان مواجهة  يف  الفل�ضطينية  ال�ضعبية  االإرادة 

بعد متابعات حثيثة ولقاء ر�ضمي

�جتمع رئي�ض هيئة �ضوؤون �لأ�رسى 
�بو  ق���دري  �ل��ل��و�ء  و�مل��ح��رري��ن 
�لفل�ضطينية  �ل�ضحة  بكرووزيرة 
موؤ�ض�ضة  عن  وممثلني  كيلة  مي  د. 
من  �ل���دويل  �لأح��م��ر  �ل�ضليب 
مبتابعة  �ملخت�ض  �لطبيب  بينهم 
�ل�ضجون،  يف  �ملر�ضى  �لأ���رسى 
�آخر  على  للوقوف  �خلمي�ض،  ظهر 
�لأو�ضاع  وتطور�ت  �مل�ضتجد�ت 
�ضجون  يف  �لأ�رسى  بها  مير  �لتي 
ظل  يف  �لإ�رس�ئيلية  �لح��ت��لل 
كورونا  فريو�ض  و�نت�ضار  تف�ضي 
و�أك��د  �ل��ع��امل.  �أن��ح��اء  جميع  يف 

وبعد  �للقاء،  خلل  �ملجتمعون، 
م��د�ر  على  �حلثيثة  �مل��ت��اب��ع��ات 
و�لت�ضالت  �ملا�ضية،  �ل�ضاعات 
�ل�ضليب  �أجر�ها  �لتي  �لر�ضمية 
�لأح���م���ر �ل����دويل م���ع �جل��ان��ب 
�إ���ض��اب��ات  ل  �أن  �لإ���رس�ئ��ي��ل��ي، 
ب��ف��ريو���ض ك��ورون��ا ب��ني �أب��ن��اء 
معتقلت  يف  �لأ���ض��رية  �حل��رك��ة 
مت  �لتي  �لأخ��ب��ار  و�أن  �لح��ت��لل، 
باإ�ضابة  �ليوم  �ضباح  تدو�لها 
�ضجن  يف  بالفريو�ض  �أ���رسى   4
�لأ�رسى  و�أن  دقيقه،  غري  جميدو 
ق�ضم  يف  ع��زل��ه��م  مت  �لأرب���ع���ة 

وقائي  كاإجر�ء  باملعتقل   4 رقم 
�أنه  �لهيئة،  و�أو�ضحت  للتحقق. 
تد�ول  مت  �ل�ضباح  �ضاعات  ومنذ 
�أ�رسى  �أربعة  �إ�ضابة  مفاده،  خرب 
)كورونا(   19 كوفيد  بفريو�ض 
�لفريو�ض  و�أن  )جميدو(  �ضجن  يف 
كان  �أ�ضري  طريق  عن  لهم  نقل 
حتقيق  مركز  يف  للتحقيق  يخ�ضع 
�لعدوى  وو�ضلته  تكفا"  "بيتح 
وطالبت  �ملحققني.  �أحد  طريق  عن 
�حلقوقية  �ملوؤ�ض�ضات  �لهيئة 
�لإع��لم  وو�ضائل  و�لإن�ضانية 
توخي  ب�����رسورة  و�ل�ضحافة، 

على  �حل�ضول  يف  و�لرتوي  �لدقة 
�لر�ضمية،  م�ضادرها  من  �ملعلومة 
�ل��ظ��روف  وح�ضا�ضية  خل��ط��ورة 
ل  ولكي  �لر�هنة،  و�لأو���ض��اع 
�ضفوف  يف  و�لذعر  �لرعب  يثار 
وعائلتهم،  �لأ���ض��رية  �حل��رك��ة 
�لحتلل  حتميل  على  و�لتاأكيد 
حياة  ع��ن  �لكاملة  �مل�ضوؤولية 
و�لأ�ضري�ت  �لأ�رسى  كل  و�ضحة 
كونها  �ضجونها،  يف  �لقابعني 
�إج����ر�ء�ت  ت��ق��دمي  ت��ت��ب��اط��ئ يف 
يف  للمعتقلني  و�ل�ضلمة  �ل�ضحة 
�لتوقيف. ومر�كز  �ملعتقلت  كافة 

هيئة االأ�ضرى ووزارة ال�ضحة وال�ضليب االأحمر: ال اإ�ضابات بالكورونا 
بني االأ�ضرى

اأخبار فل�ضطني

االأ�ضري املقد�ضى جمدي 
زعرتي

حمكومًا بال�ضجن 2327 �ضنة
ل يوجد �لكثري من �لكلم �لذي ميكن �أن يقال حني تقر�أ 
فتخيلو�  �ضنو�ت...  عن  عبارة  �لرقم  هذ�  ويكون  رقمًا، 
�إىل  عدنا  ولو  �ضنة...   2327 بال�ضجن  حمكومًا  �ضخ�ضًا 
�أنه قبل  �لور�ء بالزمن لنكت�ضف ما يعنيه �لرقم، ف�ضنجد 
هذ� �لوقت كانت �لب�رسية ما تز�ل يف بد�ياتها، ورمبا كان 
عاريًا  �لأ�ضجار  وقمم  �لكهوف  ي�ضكن  ز�ل  ما  �لإن�ضان 

من �مللب�ض، ومل يكت�ضف �لنار بعد.
�جلوز  و�دي  حي  من  �لغفار زعرتي  عبد  بركات  جمدي 
بتاريخ  �عتقل   ،-1978  7-8 يف  مولود  �لقد�ض...  يف 
�ل�ضت�ضهادي  نقل  يف  بامل�ضاركة  و�أدين   ،13/9/2003
يف  عملية  نفذ  و�لذي  �خلليل،  مدينة  من  م�ضك  ر�ئد 
 24 مقتل  �إىل  و�أدت   19/8/2003 بتاريخ  �لقد�ض 

�إ�رس�ئيلًيا.
�مل�ضري�ت  يف  �ضارك  �لأوىل  �لنتفا�ضة  �ندلعت  عندما 
و�ملو�جهات يف �مل�ضجد �لأق�ضى و�لبلدة �لقدمية، ويقول: 
"ب�ضبب ن�ضاطي يف مقاومة �لحتلل و�مل�ضري�ت �عتقلت 
�ل�ضاد�ض �لبتد�ئي  �ل�ضف  �لدر��ضة يف  و�أنا على مقاعد 
 12 �لفعلي ملدة  بال�ضجن  ومل ير�عو� طفولتي وحوكمت 
�ضهر�، ويف �ضجني جتذر حبي لوطني و�لقد�ض و�نتمائي 
لفل�ضطني وخرجت وما ز�لت لنتفا�ضة �لأوىل يف �أوجها 

فالتحقت ب�ضفوف حركة فتح"
�مل�ضجد  يف  مو�جهات  خلل  بالر�ضا�ض  جمدي  �أ�ضيب 
�لعتقال  عمليات  وتتالت  �لنفق،  �أحد�ث  �أثناء  �لأق�ضى 
يف �ل�ضجون و�ضول �إىل �ندلع �نتفا�ضة �لأق�ضى. خلل 
ذلك، وعرب دوره �لتنظيمي، �أ�ضبح من كو�در وقادة حركة 
�ل�ضعبية  �لن�ضال و�ملقاومة  �لقد�ض، و��ضتمر يف  فتح يف 
�لحتجاجية  و�مل�ضري�ت  �لأحد�ث  من  �لع�رس�ت  وقاد 
بالقد�ض و�ل�ضفة �لغربية و�أ�ضيب عدة مر�ت يف �أحد�ث 

�لثانية. �لنتفا�ضة 
حتدينا  �لتي  �ملر�حل  تلك  ذكريات  نعي�ض  "دوما  يقول: 
تنظيمية  وقاعدة  نو�ة  بناء  من  ومتكنا  �لحتلل  فيها 
حركة  لتقود  �لحتلل  مقاومة  يف  حربة  ر�أ�ض  �ضكلت 
�نتفا�ضة  وخلل  قبل  �لحتلل  وجه  يف  �ملعركة  فتح 
�لأق�ضى و�لذي يعود له �لف�ضل يف تعزيز روح �ل�ضمود 
و�ملقاومة و�لدفاع عن �لقد�ض عا�ضمة فل�ضطني �لأبدية، 
و�ن  �ضابقا  عليه  كانت  كما  �حلركة  تعود  �أن  �آمل  لذلك 
�لع�ضيبة لن  �لأيام  هذه  ومب�ضوؤولياتها يف  بدورها  تقوم 
�لقد�ض يف خطر ويجب حمايتها و�إنقاذها من خمططات 

�لحتلل".
�إ�ضافية،  عامًا  وخم�ضني  مرة،   23 �ملوؤبد  بال�ضجن  حكم 
وتعر�ض  �ل�ضجون،  د�خل  فتح  حركة  ن�ضطاء  من  ويعترب 
للعقاب و�لعزل �أكرث من مرة على خلفية ن�ضاطه �ملقاوم 
�ملوؤيدة حلقوق  �لبطولية  �ل�ضجون، وب�ضبب مو�قفه  د�خل 

�لأ�رسى.
تعر�ض  وقد  لطفلني علء و�ضلم،  �أب  و  متزوج  جمدي 
�بنه علء عام 2015 �إىل �لعتقال �أي�ضًا وهو يف �خلام�ضة 

ع�رسة.
�لذي  �لزعرتي  ر��ضد  ن�ضيم  �لأ�ضري  عم  �بن  هو  جمدي 
ب�ضبب  �حلكم  بنف�ض  وحمكوم  حما�ض  حلركة  ينتمي 
مبوؤبد�ته  جمدي  �أجلها  من  حكم  �لتي  �لعملية  نف�ض 

وع�رسين. �لثلثة 

�لأ���رسى  ���ض��وؤون  هيئة  طالبت 
���ض��ادر  ب��ي��ان  يف  و�مل��ح��رري��ن 
�لفوري  �لإفر�ج  ب�رسورة  عنها، 
ع��ن ك��اف��ة �لأ�����رسى �مل��ر���ض��ى 
�لأطفال  و�لأ�رسى  �ل�ضن  وكبار 
تلك  لكون  نظر�ً  و�لأ���ض��ري�ت، 
وعر�ضًة  �ضعفًا  �لأك��رث  �لفئات 
"يف  �لفريو�ض،  هذ�  مل�ضاعفات 
ل  �ملعتقلت  د�خ��ل  و�ضل  حال 
�لهيئة  �لله".و�أو�ضحت  ق��در 
بحالة  يعي�ضون  �لأ����رسى  �أن 
حياتهم  على  و�لقلق  �لتوتر  من 

�لأق�ضام  لأن  وذلك  وم�ضريهم، 
�إىل  تفتقر  بد�خلها  يقبعون  �لتي 
فمعظم  �ل�ضحية،  �ل�رسوط  �أدنى 
ومكتظة  قدمية  �ل�ضجون  �أق�ضام 
�إد�رة  �أن  و�أ���ض��اف��ت  ومغلقة. 
بانتهاك  متعن  �لحتلل  معتقلت 
ل  فهي  �ضارخ،   ب�ضكل  �لأ�رسى 
و�أو�ضاع  بظروف  بزجهم  تكتفي 
بل  للغاية،  قا�ضية  �عتقالية 
حت��رم��ه��م �أي�����ض��ًا م��ن و���ض��ائ��ل 
�ل��وق��اي��ة و�ل�����ض��لم��ة �ل��ع��ام��ة 
�لتنظيف  وم���و�د  ك��امل��ط��ه��ر�ت 

تقدم  مل  ن��ه��ا  �أ كما  و�لتعقيم، 
متكنهم  �إر���ض��اد�ت  ي��ة  �أ للأ�رسى 
�لوقاية  �إجر�ء�ت  �مل�ضاهمة يف  من 
وخا�ضة  �ل��ف��ريو���ض،  ه��ذ�  م��ن 
ل���لأ����رسى �ل��ق��ا���رسي��ن ن��ظ��ر�ً 
هيئة  ونا�ضدت  �ضنهم.  ل�ضغر 
�ل�ضحة  منظمة  جمدد�ً  �لأ���رسى 
�حلقوقية  و�ملوؤ�ض�ضات  �لعاملية 
�لتدخل  ب�����رسورة  و�لقانونية 
حكومة  على  و�ل�ضغط  �لفوري 
�لح��ت��لل لت��خ��اذ �لإج����ر�ء�ت 
و�ل�ضحيحة   �للزمة  و�لتد�بري 

�نت�ضار  متنع  �أن  �ضاأنها  من  �لتي 
�ملعتقلني  �ضفوف  بني  �لفريو�ض 
باأن  علمًا  حياتهم.  �إنقاذ  وبالتايل 
حاليًا  �ملحتجزين  �لأ���رسى  عدد 
�إىل  ي�ضل  �لحتلل  �ضجون  يف 
و�أ�ضرية،  �أ�ضري   )5000 ( قر�بة 
 )700 و) طفًل،   )180 ( بينهم  من 
�أ���ض��ري ي��ع��ان��ون م��ن �أم��ر����ض 
 )200 ( من  �أكرث  ومنهم  خمتلفة، 
ومن  مزمنة  �أمر��ض  من  يعانون 

�ملتهالكة. �ل�ضحية  �ملناعة  ذوي 

هيئة االأ�ضرى تطالب جمددا باالإفراج الفوري عن كافة االأ�ضرى املر�ضى
 وكبار ال�ضن واالأ�ضرى االأطفال واالأ�ضريات

�لأ����رسى  ���ض��وؤون  هيئة  �أف����ادت 
�ضامل  حمكمة  �أن  و�مل��ح��رري��ن 
بحق  حكمًا  �أ�ضدرت  �لع�ضكرية 
�ل�ضهيد  )و�لد  نعالوة  وليد  �لأ�ضري 
�ضاحية  م��ن  ن��ع��ال��وة(   �أ�����رسف 
�ل�ضويكة �ضمال طولكرم، بال�ضجن 

�لفعلي ل� 18 �ضهر�ً  و 12 �ضهر�ً مع 
�ضنو�ت،  خم�ض  ملدة  �لتنفيذ  وقف 
بقيمة  مالية  غر�مة  �إىل  بال�ضافة 
 800 مايعادل  �ى  �ضيكل   3000
�لهيئة  ولفتت  �مريكى.  دولر 
عن  �لفر�ج  �ملفرت�ض  من  كان  �أنه 

وليد  �لأ���ض��ري  زوج��ة 
نعالوة وو�لدة �ل�ضهيد 
�أ�������رسف �لأ����ض���رية 
�ليوم  مهد�وي  وف��اء 

�لحتلل  حمكمة  لكن  �خلمي�ض، 
عدم  بدعوى  �لف��ر�ج  قر�ر  �أجلت 

فرتة  �ل�ضجون  �إد�رة  �حت�ضاب 
تطبقها  كانت  �لتي  “�ملنهلي” 

�ضابقًا.

االحتالل يحكم على والد ال�ضهيد اأ�ضرف نعالوة 
بال�ضجن الفعلي لـ 18 �ضهرًا 
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ماكرون يوؤكد اأن كورونا �ضيوقع فرن�ضا يف اأزمة

قراءة/ حممد علي
------------------ 

يف  ت��ز�ل  ل  فرن�ضا  �أن  و�أ�ضاف 
�لتاجي  �لفريو�ض  �أزم��ة  بد�ية 
تقدمه.  من  للحد  �ضباق  يف  وهي 
�جتماع  بد�ية  يف  ماكرون  وقال 
�لد�خلية  وز�رة  يف  ل��لأزم��ة 
�لأزم���ة.  ه��ذه  ب��د�ي��ة  يف  "نحن 
��ضتثنائية  �إجر�ء�ت  �تخذنا  لقد 
لكننا  �لأوىل،  �ملوجة  ل�ضتيعاب 
�لفريو�ض.  �ضد  �ضباقا  ن��ا  ب��د�أ
يف  نف�ضنا  �أ تنظيم  نعيد  �أن  يجب 
يف  فرن�ضا  و�ضجلت  حلظة".  كل 
�خلمي�ض،  �أم�ض  لها  ح�ضيلة  �آخر 
ب��ف��ريو���ض  �إ���ض��اب��ة   10995

وفاة. حالة  و372  كورونا، 
يف   7 �ل� �لدولة  فرن�ضا  وتعترب 
�لإ�ضابات  عدد  حيث  من  �لعامل 
 5 و�ل� �مل�ضتجد  كورونا  بفريو�ض 
م��ن ح��ي��ث ح�����ض��ي��ل��ة �مل��ت��وف��ني 

لعدوى. با
بفريو�س  جديدة  اإ�ضابات  اأملانيا.. 

�ضخ�ضا  31 كورونا ووفاة 
ق���ال رئ��ي�����ض م��ع��ه��د روب���رت 
�إن  �جلمعة،  �ليوم  �لأملاين  كوت�ض 
بفريو�ض  �لإ�ضابة  حالت  عدد 
 2958 مب��ق��د�ر  �رت��ف��ع  ك��ورون��ا 
و�ضحاها  ل��ي��ل��ة  ب��ني  �إ���ض��اب��ة 
�رتفع  كما   ،13957 �إىل  لي�ضل 

 .31 �إىل  �لوفيات  عدد 

رئي�ض  ويلري  ل��وت��ار  و�أو���ض��ى 
�لأ�ضخا�ض  يحافظ  ب��اأن  �ملعهد 
من  للحد  بينهم  م�ضافة  على 
م�ضري�  كورونا،  فريو�ض  �نت�ضار 
لل�ضلطات  مرتوك  �لأمر  �أن  �إىل 
فر�ض  �ضيتم  كان  ذ�  �إ ما  لتحديد 
على  لإج��ب��اره��م  جت���ول  ح��ظ��ر 
عدد  �أن  وي��ل��ري  وك�ضف  ذل��ك. 
كورونا  بفريو�ض  �لإ���ض��اب��ات 
يف  �رت��ف��ع   "COVID-19"
ليلة  يف  �إ�ضابة   2958 ملانيا  �أ
 ،13957 �إىل  لي�ضل  و�ضحاها 
جديدة  وفاة  حالة   11 �ُضجل  فيما 
�لعدد  بذلك  لريتفع  �لوباء  جر�ء 

.31 �إىل 

من  العائدين  الليبيني  تطالب  طرابل�س 
يوما   14 اأنف�ضهم  بعزل  اخلارج 

يف  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ط��ال��ب��ت 
ح��ك��وم��ة �ل���وف���اق �ل��وط��ن��ي، 
�خل��ارج  من  �لعائدين  �لليبيني 
كما  يوما.    14 نف�ضهم  �أ بعزل 
�لوطني  �لوفاق  حكومة  رحبت 
للوقف  �لدولية  بالدعوة  �لليبية، 
يف  �لقتالية  للأعمال  ن�ضاين  �لإ
لوباء  �لت�ضدي  �أجل  من  �لبلد 
ك��ورون��ا �مل�����ض��ت��ج��د. و�أع��ل��ن��ت 
�ضحفي  ب��ي��ان  يف  �حل��ك��وم��ة 
�ل��رئ��ا���ض��ي  �مل��ج��ل�����ض  "يعرب 
ع��ن ت��ق��دي��ره �ل��ك��ام��ل ل��ل��دول 
�هتماما  �أبدت  �لتي  و�ملنظمات 
ب��لدن��ا  جتنيب  ع��ل��ى  ��ا  وح��ر���ضً
بدعوتهم  ���ض��ي  �مل��اآ م��ن  �مل��زي��د 
ن�����ض��اين  لإع�����لن �ل���وق���ف �لإ
�لقتالية  ل��لأع��م��ال  �ل��ف��وري 
لل�ضلطات  ل��ل�����ض��م��اح  وذل���ك 
كورونا  لوباء  بالت�ضدي  �ملحلية 
�مل�ضتمر  �لنقل  ووقف  �مل�ضتجد 
ذ�  �إ �ل��ع�����ض��ك��ري��ة...  ل��ل��م��ع��د�ت 
و�أك��دت  �لدعوة".  بهذه  نرحب 
بقر�ر  "�لتز�مها  �لوفاق  حكومة 
 2510 �لدويل رقم  �لأمن  جمل�ض 
نتائج  يعزز  �لذي   2020 ل�ضنة 
جملة  على  وين�ض  برلني  متر  موؤ
�لأعمال  وقف  بينها  من  مقرر�ت 
وما  �ملدنيني،  وحماية  �لعد�ئية 
�إطلق  وقف  على  حري�ضني  زلنا 

لنار". �

ب�ضاأن فريو�س كورونا.  اأزمة،  بداية  اأن فرن�ضا يف  ماركون  اإميانويل  الفرن�ضي  الرئي�س  اأعلن 

عامر  �ل�ضهيوين  �لعميل  ه��روب  بعد 
�ملتحد  �لوليات  �ىل  لبنان  من  فاخوري 
حتول  كيف  حمللون:   طرحه  �ل  �ضوؤ هناك 
دونالد  �جندة  على  �ول  بند  �ىل  فاخوري 

تر�مب؟ 
لي�ض  بريوت  يف  �مل�ضادر  بع�ض  وح�ضب 
بها  ي�ضفه  �لتي  بالأهمية  فاخوري  عامر 
فهو  �لأم��ريك��ي،  �ل�ضعيد  على  �لبع�ض 
و  �أ �لعادة"  "فوق  مبهمة  لبنان  �إىل  ِت  ياأ مل 
ي�ضعى  �أو  �ضيا�ضي  مل�رسوع  ُيح�رسّ  كان 
باحلد  ��ضتخبار�تي،  �أو  �أمني  بعمٍل  للقيام 
يف  �لطهي  تعّلم  متقاعد  جمرم  هو  �لأق�ضى 
م�ضتنقع  �إىل  ه  غباوؤ قاده  �ملتحدة،  �لوليات 
وفائ�ض  �لنتخابي  تر�مب  ه  �رَسَ نقذه  و�أ وعر 
�قت�ضاديًا  و��ضنطن  متلكه  �ل��ذي  �ل��ق��وة 
به  وتتلعب  �لأزمات  تتقاذفه  بلد  مبو�جهة 

. و�لفا�ضدين  �ل�ضيا�ضيني  �أيدي 
�ل��ن�����رسة  م��وق��ع  ن�����رس  �ل�����ض��ي��اق  ه���ذ�  يف 
حول  مقال  �جلمعة  ب��ريوت  يف  �لخبارية 
مطعمًا  متتلك  كنت  ذ�  �إ فيه:  جاء  �لفاخوري 
�حلّم�ض  حت�ضري  وجتيد  �أمريكا  يف  لبنانيًا 
�أن  فبا�ضتطاعتك  و�لفتو�ض  و�ل��ف��لف��ل 
ُت��ك��ّون م��روح��ة و����ض��ع��ة م��ن �ل��ع��لق��ات 
و�حد�ً  زبونًا  "تر�ضد"  �أن  يكفي  �لعامة. 
�ملحظيني  من  لت�ضبح  �إعجابه  وتنال  مهمًا 

و�ملقربني. �خلّل�ض  �أ�ضدقائه  ومن  لديه 
�ل�ضيا�ضي  على  فاخوري  عامر  تعّرف  هكذ� 
�ضاهني،  بيل  �لأ�ضل  �للبناين  و�ملحامي 
هام�ضري  نيو  ولية  يف  مطعمه  خلل  من 
با�ضتمر�ر.  �لأخ��ري  عليه  يرتدد  كان  �لذي 
�لأمريكية  �ل�ضناتور  زوج  هو  �ضاهني  و 
�ضينثيا  هام�ضري  نيو  ولية  عن  �لدميقر�طية 
ن�ضبة  �ضاهني  بجني  �ملعروفة  ب��اورز  جني 
جلنة  يف  ع�ضو  نها  �أ كما  زوجها،  لعائلة 
�ضمن  يقع  �لتي  �خل��ارج��ي��ة  �مل�ضاعد�ت 
و�لهبات  �مل��ع��ون��ات  ق���ر�ر  �إ �ضلحياتها 
للوليات  �ل�ضديقة  و�جل��ي��و���ض  ل��ل��دول 
من  كونها  �إىل  �إ�ضافة  �لأمريكية،  �ملتحدة 
كل  ويف  ق��دم��ه��م.  و�أ �ل�ضيا�ضيني  ن�ضط  �أ
عن  �ملد�فعني  �أ�رس�ض  من  كانت  �لأوق��ات، 

و�مل�ضاعد�ت  �ملعونات  تقدمي  ��ضتمر�ر 
�ضّد  �أ وم��ن  �للبناين،  للجي�ض  �ل�ضنوية 
�ل�ضيوخ،  جمل�ض  يف  لزملئها  �ملت�ضدين 
تيد  �ملتطرف  �ليميني  �ل�ضناتور  وخا�ضة 
هذه  لوقف  دوم��ًا  يدعو  كان  �ل��ذي  ك��روز 

. حتجيمها  �أو  �مل�ضاعد�ت 
فاخوري  عامر  �متحن   ،2018 ربيع  يف 
�لنتيجة  فاأتت  �للبناين،  �لأمني  �لنظام 
لو�ئح  على  ��ضمه  وجد  �أن  بعد  �إيجابية، 
بو�ضطن  ق��ل��م  يف  ف��ان��ت��خ��ب  �ل�����ض��ط��ب، 
د�ئ��رت��ه  يف  �للبنانية  �ل��ق��و�ت  مر�ضحي 
ت�ضري  �لأم��ور  ّن  ب��اأ و�ط��م��اأن  نتخابية.  �لإ
م�ضكلة  ية  �أ يو�جه  ل  نه  و�أ ير�م،  ما  على 
�لد�خلية  وز�رة  �أدرج��ت  ملا  ّل  و�إ قانونية، 

. نتخابية  �لإ لو�ئحها  على  ��ضمه 
لل�ضتح�ضال  فا�ضلة  حم��اولت   4 بعد  و 
�لقن�ضلية  عرب  لبناين  �ضفر  ج��و�ز  على 
�لعام  �لأم��ن  رّد  نيويورك،  يف  �للبنانية 
laissez pas - موؤقت  مرور  جو�ز  )ننحه 
فور  للم�ضاءلة  �ضيتعّر�ض  نه  �أ يعني  ما   )er
منقطع  وبغباٍء  �للبنانية.  �لأر��ضي  دخوله 
�إىل  �ل�ضفر  فاخوري  �لعميل  قّرر  �لنظري، 
يعلم  وهو  �لأمريكي،  �ضفره  بجو�ز  لبنان 
منحه  على  �لعام  �لأمن  مو�فقة  عدم  باأن 
بعد،  ُيغلق  مل  ملفه  باأن  يعني  لبنانيًا،  جو�ز� 

لبنان. يف  تنتظره  م�ضاكل  هناك  و�أن 
�ملا�ضي،  يلول  �أ �ضهر  من  ع�رس  �حلادي  ويف 
�ملتحدة  �لوليات  فاخوري  �لعميل  غادر 
بعدها  ومن  ع�رس  �لثاين  يف  لبنان  لي�ضل 
ويف  �للبناين.  �لعام  �لأمن  �أوقفه  بيومني 
خم�ضة  بعد  �أي  يلول،  �أ من  ع�رس  �لثامن 
روب��رت  ت��ر�م��ب  ع��نّي  توقيفه،  م��ن  ي���ام  �أ
لتحرير  �حل��ك��وم��ي  �مل��ب��ع��وث  �أوب���ر�ي���ن 
م�ضت�ضار�ً  �لعامل  حول  �لأمريكيني  �لرهائن 
�لذي  بولتون  جون  مكان  �لقومي  للأمن 
�أن  وقبل  معدودة.  يام  �أ قبل  �أق�ضاه  قد  كان 
بي�ض،  �لأ �لبيت  يف  مهامه  �أوبر�ين  يت�ضلم 
�للبنانيني  بامل�ضوؤولني  �ت�ضال  �أول  �أجرى 
على  موقوف  �أمريكي  مو�طن  عن  لي�ضاأل 
فاخوري،  عامر  ��ضمه  �للبنانية  �لأر��ضي 

�ملهام  �ضلب  يف  يقع  روتيني  �ت�ضال  وهو 
وموقعه.. من�ضبه  عليه  ميليها  �لتي 

�ل�ضناتور  حتركت  هام�ضري،  نيو  ولية  يف 
زوجها  تربط  �لتي  �ضاهني  جني  �لدميقر�طية 
�عتقال  وحوّلت  فاخوري،  بالعميل  �ضد�قة 
عرب  �أمريكية  وطنية  ق�ضية  �إىل  فاخوري 
�لأم��ريك��ي.  �لإع���لم  ل��ة يف  �مل�����ض��اأ ث���ارة  �إ
على  �لأربعة  �لفاخوري  بنات  وتوزعت 
�لتلفزيونية  و�لقنو�ت  �لإع��لم  و�ضائل 
و�ل��ده��ّن  ���رس�ح  لإط��لق  �لتدخل  يطلنب 
�ملوجهة  �لتهم  نف�ضه  �لوقت  يف  وينفني 

ليه. �إ
�رسعت  من���ا  و�إ ب��ذل��ك،  �ضاهني  تكتف  مل 
�إىل  ر�ضالتها  و�أو�ضلت  و�لوعيد،  بالتهديد 
ّنها  باأ وبريوت  و��ضنطن  يف  �ملعنية  �جلهات 
من  �للبناين  �جلي�ض  حرمان  على  �ضتعمل 
على  �ضتعمل  نها  وباأ �ل�ضنوية،  �مل�ضاعد�ت 
بالتعاون  )�أي  م�ضرتك  عاجل  قانون  قر�ر  �إ
ب��ني �حل��زب��ني �ل��دمي��ق��ر�ط��ي و�جل��م��ه��وري 
يعاقب  ب��الأغ��ل��ب��ي��ة(  ق����ر�ره  �إ ي�ضمن  مب��ا 
و�أمنية  ق�ضائية  وجهات  �للبنانية  �حلكومة 
بتوقيف  علقة  على  �ضيا�ضية  و�ضخ�ضيات 

و�ضجنه. فاخوري 
�للدود  بخ�ضمها  �ضاهني  �ت�ضلت  وبالفعل 
تك�ضا�ض  ولية  عن  �جلمهوري  �ل�ضناتور 
قر�ر  لإ �لتعاون  عليه  وعر�ضت  كروز  تيد 
على  و�لعمل  ممكن  وقت  باأ�رسع  �لقانون 
عربت  وق��د  ف��اخ��وري.  �لعميل  "حترير" 
�ل�ضيطان  م��ع  للتعامل  ��ضتعد�دها  ع��ن 
تيد  لل�ضناتور  �ضارة  �إ يف  ذلك،  �ضبيل  يف 

كروز.
يف  ت��ر�م��ب  يكن  مل  �ل��وق��ت،  ذل��ك  حتى 
هو  من  يعرف  ل  فهو  يح�ضل،  ما  �ضورة 
�لتقطت  �لتي  و�ل�ضورة  فاخوري  عامر 
�ل�ضور  �ألف  من  و�ح��دة  ّل  �إ لي�ضت  لهما 
يف  �أم��ريك��ي��ون  مو�طنون  يلتقطها  �لتي 
�لثاين  ت�رسين  يف  نتخابية.  �لإ �ملهرجانات 
قناة  على  �ضاهني  �ل�ضناتور  ّطلت  �أ �ملا�ضي 
عاطفي  ب�ضكل  وحتدثت  نيوز"،  "فوك�ض 
يف  �أمريكية  "رهينة"  وجود  عن  ودر�م��ي 

وندعم  ن�ضاعده  �ل��ذي  �لبلد  "هذ�  لبنان، 
مليارين   2005 عام  منذ  له  وقدمنا  جي�ضه 
ذ�  و�إ  ... �أمو�لنا  من  دولر  مليون  وثلثمائة 
�أن  علينا  فيجب  �رس�حه  لبنان  ُيطلق  مل 

�مل�ضاعد�ت". عنه  ونوقف  نعاقبه 
نيوز  بالفوك�ض  )�ملولع  تر�مب  �أن  و�ضوِدف 
��ضت�ضاف  �ل��ذي  �لربنامج  ي�ضاهد  كان   )
�لدميقر�طية  �ل�ضناتور  �أنهت  �أن  وما  �ضاهني، 
حمط  فاخوري  عامر  �أ�ضبح  حتى  كلمها 
�لذي  �ضخ�ضيًا،  تر�مب  قبل  من  �هتمام 
مو�ضم  يف  �نتخابية  عر��ضة  فيه  وج��د 
من  �ملبادرة  ول�ضحب  باملو�جهات،  حافل 
�ضت�ضوت  �لتي  �لدميقر�طي  �ل�ضناتور 
�أوعز  �ل�ضيوخ،  جمل�ض  يف  لعزله   ) )لحقا 
بالعمل  بومبيو  مايك  خارجيته  وزير  �إىل 
وحت��رك  ث��م��ن.  ب��اأي  ���رس�ح��ه  �إط���لق  على 
�أوبر�ين  روبرت  �لقومي  للأمن  م�ضت�ضاره 
ق�ضية  يف  خرب�ته  م�ضتخدمًا  �لجتاه  هذ�  يف 

. قبل  من  تفا�ضيلها  يعلم 
ما  �أو  �ضفقة  مل�ضتوى  يرقى  ل  ح�ضل  ما 
كما  لبنان،  حققه  فما  تبادل،  عملية  ي�ضبه 
للق�ضية،  �ملو�كبة  �لأو�ضاط  بع�ض  تروي 
هذه  كانت  و�إن   ، �ضو�أ وللأ للخطر  درُء  هو 
"�خلدمة"  تر�مب  يرّد  باأن  تاأمل  �لأو�ضاط 
لبنان  وم�ضاعدة  �لقيود  بتخفيف  �للبنانية 
و�ل�ضحية.  �لإقت�ضادية  �أزمته  تخطي  على 
ي�ضفه  �لتي  بالأهمية  فاخوري  عامر  لي�ض 
فهو  �لأمريكي،  �ل�ضعيد  على  �لبع�ض  بها 
�أو  �لعادة"  "فوق  مبهمة  لبنان  �إىل  ِت  ياأ مل 
ي�ضعى  �أو  �ضيا�ضي  مل�رسوع  ُيح�رسّ  كان 
باحلد  ��ضتخبار�تي،  �أو  �أمني  بعمٍل  للقيام 
يف  �لطهي  تعّلم  متقاعد  جمرم  هو  �لأق�ضى 
م�ضتنقع  �إىل  ه  غباوؤ قاده  �ملتحدة،  �لوليات 
وفائ�ض  �لنتخابي  تر�مب  ه  �رَسَ نقذه  و�أ وعر 
�قت�ضاديًا  و��ضنطن  متلكه  �ل��ذي  �ل��ق��وة 
به  وتتلعب  �لأزمات  تتقاذفه  بلد  مبو�جهة 

. و�لفا�ضدين  �ل�ضيا�ضيني  �أيدي 
جلنة  �ضتنعقد  �جل��اري،   24 يف  يام  �أ  4 بعد 
�ملعونات  ق���ر�ر  لإ �خلارجية  �مل�ضاعد�ت 
للدول  �ملتحدة  �لوليات  �ضتقدمها  �لتي 

�لت�ضويت  �ضيتم  �ضمنها  ومن  �خلارجية، 
للجي�ض  �ملخ�ض�ضة  �مليز�نية  حتديد  على 
 ، دولر(  مليون   200 )ح��و�يل  �للبناين 
بوقف  هددت  قد  كانت  �ضاهني  �ل�ضناتور 
توقيت  يف�رس  ما  هذ�   ، رمبا  �مل�ضاعد�ت.  هذه 

. فاخوري  �لعميل  �رس�ح  �إطلق 
على  �لأمريكية  �ل�ضفرية  ت�ضتدعي  ولبنان 

فاخوري ق�ضية  خلفية 
نا�ضيف  �للبناين،  �خلارجية  وزير  ��ضتدعى 
لدى  �لأمريكية  �ل�ضفرية  �جلمعة،  حتي، 
ق�ضية  خلفية  على  �ضيا،  دوروث��ي  لبنان، 
ب����ان �لح��ت��لل  ���رس�ئ��ي��ل��ي �إ �ل��ع��م��ي��ل �لإ
فاخوري.   عامر  لبنان  جلنوب  �لإ�رس�ئيلي 
حتي  ��ضتمع  لبنانية،  �إعلم  و�ضائل  ووفق 
حول  ���رسح  �إىل  �لأمريكية  �ل�ضفرية  من 
فاخوري  عامر  �إخ��ر�ج  وظ��روف  حيثيات 
�إىل  عوكر  يف  �لأمريكية  �ل�ضفارة  م��ن 
لبنانية  �إعلم  و�ضائل  وكانت  لبنان.  خارج 
�أم�ض  هبطت  �أمريكية  مروحية  �إن  قالت 
�لأمريكية  �ل�ضفارة  باحة  يف  �خلمي�ض 
ونقلت  عوكر،  منطقة  ومقرها  ببريوت 
بان  �إ بيب  �أ تل  عملء  برز  �أ فاخوري،  عامر 

لبنان. جلنوب  �لإ�رس�ئيلي  �لحتلل 
تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ض  و�ضكر 
مع  ت��ع��اون��ه��ا  ع��ل��ى  �للبنانية  �حل��ك��وم��ة 
م�ضدد�  فاخوري،  عن  للإفر�ج  و��ضنطن 
م��ري��ك��ي��ة  �لأ �حل��ك��وم��ة  �أول��وي��ة  �أن  ع��ل��ى 
�أن  �إىل  �ضارة  �إ يف  مو�طنيها،  حماية  هي 
�أي�ضا.  �لأمريكية  �جلن�ضية  يحمل  فاخوري 
يف  �أ�ضدرت  �لع�ضكرية  �ملحكمة  وكانت 
�لتهم  مبوجبه  �أ�ضقطت  ق��ر�ر�  �ضابق  وقت 
وكفت  �لزمن،  ملرور  فاخوري،  �إىل  �ملوجهة 
�ضجناء  تعذيب  جر�ئم  يف  عنه،  �لتعقبات 
�ثنني  بوفاة  وت�ضببه  �خل��ي��ام،  معتقل  يف 
عام  لبنان  جنوب  من  �لفاخوري  وفر  منهم. 
بعامني.  �ل�ضهاينة  �ن�ضحاب  قبل   ،1998
غيابيا  حكما  ���ض��در  ذ�ت���ه،  �ل��ع��ام  ويف 
�لأ�ضغال  مع  عاما   15 ملدة  بال�ضجن  بحقه 

ل�"�إ�رس�ئيل". بالعمالة  لتهامه  �ل�ضاقة، 
ق/د

لبنان: كيف حتّول فاخوري اإىل بند اأول على اأجندة دونالد ترامب

التحالف االأمريكي ي�ضحب قواته 
من العراق بذريعة كورونا

)�ل��دويل(  �لأم��ريك��ي  �لتحالف  ب��د�أ 
�لتدريبية  قو�ته  �ضحب  �لعر�ق  يف 
برناجمه  تعليق  بعد  �لبلد  ه��ذ�  من 
من  وقائي"  "كاإجر�ء  �ل��ت��دري��ب��ي 

كورونا. فريو�ض  تف�ضي 
�لفرن�ضية  �ل�ضحافة  وكالة  ونقلت 
بغد�د  يف  �لتحالف  يف  م�ضوؤول  عن 
كل  عّلق  �لعر�قي  �جلي�ض  �إن  قوله: 
مار�ض/ و�ئ��ل  �أ يف  �لتدريب  ن�ضطة  �أ
�نت�ضار  خماطر  لتقليل  �حل��ايل،  ذ�ر  �آ
ذل��ك  مب��ا يف  ق���و�ت���ه،  ب��ني  �مل��ر���ض 
بها  تقوم  �لتي  �لتدريب  عمليات 

�لتحالف. قو�ت 
عدم  طلب  -�لذي  �مل�ضوؤول  و�أ�ضاف 
مرحلة  يف  "نحن  هويته،  عن  �لك�ضف 
نه  �إ ف��ر�دن��ا  لأ ونقول  �أخ��رى،  تعليق 
ما  ننتظر  بينما  لوجودهم  حاجة  ل 
عدد  ويبلغ  �لأمور".  ليه  �إ �ضتوؤول 
�لتدريب  بعمليات  �ملنوطة  �لعنا�رس 
عدد  �مل�����ض��وؤول  ي��ح��دد  ومل   ،2500
يف  �لعر�ق  �ضيغادرون  �لذين  �ملدربني 
وز�رة  �أعلنت  جانبها  من  �لإطار.  هذ� 
يف  �خلمي�ض  �أم�ض  �لربيطانية  �لدفاع 
قو�تها  من  جزء�  �ضت�ضحب  نها  �أ بيان 
يف  �لتدريبية  �لبعثة  �ضمن  �لعاملة 

وقائي". "كاإجر�ء  �لعر�ق 
بن  �لربيطاين  �ل��دف��اع  وزي��ر  وق��ال 
�ضيبقون  �جلنود  بع�ض  �إن  و�ل���ض: 
�لتحالف  ق��و�ت  مهمة  لكّن  هناك، 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ت��ق��وده��ا  �ل��ت��ي 
�ضتتوقف  كما  يوما،  ل�ضتني  �ضُتعلق 

�أي�ضا. يوما  ل�ضتني  �لتدريبية  �ملهام 
�لفرن�ضية  �ل�ضحافة  وكالة  وذكرت 

�لذين  �جل��ن��ود  ن�رس  ي��ج��ري  ق��د  ن��ه  �أ
�أخرى  مناطق  يف  بلدهم  �إىل  �أعيدو� 
منهم  يطلب  قد  ولكن  �ل��ع��امل،  من 
ث��رو�  ت��اأ عائلتهم  م��ن  ف���ر�د  �أ دع��م 
من  ب��اأك��رث  �أودى  �ل��ذي  بالفريو�ض 
وتز�منت  بريطانيا.  يف  �ضخ�ض   100
�إعادة  عملية  مع  هذه  �لتعليق  عملية 
ل��ق��و�ت  �أخ���رى  منف�ضلة  مت��و���ض��ع 
قاعدة   11 نحو  يف  �ملنت�رسة  �لتحالف 
وقد  �ل��ع��ر�ق.  ن��ح��اء  �أ يف  ع�ضكرية 
قو�ت  من  جندي   300 نحو  �ن�ضحب 
�لقاعدة  من  �حلايل  �لأ�ضبوع  �لتحالف 
بغرب  �لقائم  يف  �لعر�قية  �لع�ضكرية 
ومن  �ضوريا،  مع  �حلدود  على  �لعر�ق 
قاعدتي  من  �لقو�ت  �ضحب  �ملقرر 
�لبلد  �ضمال  يف  وكركوك  �لقيارة 
�ملقبل،  بريل/ني�ضان  �أ نهاية  بحلول 
�أمريكي  ع�ضكري  م�ضوؤول  قول  وفق 

�لفرن�ضية. �ل�ضحافة  لوكالة 
�لقو�عد  م��ن  ع��دد�  �أن  �إىل  ي�ضار 
�ل��ع�����ض��ك��ري��ة �ل��ت��ي ت����وؤوي ج��ن��ود� 
يف  �لأم��ريك��ي��ة  و�ل�����ض��ف��ارة  غربيني 
متكررة  لهجمات  تعر�ضت  �لعر�ق 

�لأخرية. �لآونة  يف 
�لأول،  �أكتوبر/ت�رسين  �أو�خ��ر  ومنذ 
ق��و�ت  هجوما   24 نحو  ��ضتهدف 
خلل  منها  �أربعة  �لعر�ق،  يف  �أجنبية 
�أ�ضفرت  وقد  �لأخرية،  �لثمانية  يام  �لأ
م��ار���ض/  11 يف  �لهجمات  �إح���دى 
�لتاجي  ق��اع��دة  على  �جل���اري  ذ�ر  �آ
ع�ضكريني  مقتل  عن  بغد�د،  �ضمال 

بريطانية. وجمندة  �أمريكيني 
ق.د
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قب�ضات و�ضفحات  تربوية... مفخرة وقدوة واأمنوذجا يحتذى به 

قامة من  اأمام  نف�ضي  اأجد  ونواياه وخلفياته،  ال�ضوؤال  اأغرا�س  وبعيدًا عن  ولي�س طوعًا،  ق�ضرًا  ت�ضيطر على عقولنا  �ضارت  التي  العقلية  الفرز  بعيدًا عن عمليات 
واأهلها للرتبية   نف�ضه خدمة  الذي نذر  الرتبية والتعليم  اأحد رواد  العلم،  قامات 

بقلم / اأ . خل�ضر . بن يو�ضف 
---------------- 

اأخالق و�ضفات ... ذكرى عطرة 
�لذي  �لرجال  و�ضانع  �لأجياِل  ُمَرّبي  �إنه 
�لتعبرِي  ع��ِن  ع��اج��َزًة  �لكلماُت  تبقى 
حقُه  �إعطائِه  يف  خُمِفقًة  قا�رسًة  و�لبلغُة 
ومنزلٍة  ٍة  �جتماعيَّ مكانٍة  من  ي�ضتِحقُه  وما 
وحمبني  �أبناء  خلفه  ترك  ٍة  و�إبد�عيَّ ٍة  �أدبيَّ
�آخر ممن مل ي�ضعفهم �حلظ  وتلميذ، وجيًل 
عنه  �ضي�ضمعون  لكنهم   ، عنده  بالدر��ضة 

له �ملحبني  قافلة  �إىل  و�ضين�ضمون حتمًا 
�لعيد  �حلاج  بن  عي�ضيَ  بن  حممد  �لأ�ضتاُذ 
� وُمرَتٌع قلُبُه بالإمياِن  �إن�ضاٌن ُمتو��ضٌع جدًّ  ،
 )35( ِة  ملدَّ ، عمَل  و�لرب�ءِة  و�لطيبِة  و�لنقاِء 
وخرَج  �لتدري�ِض  مهنِة  يف  تقريًبا  عاًما 
للتقاعِد فهَو ُمَربِّي �أجياٍل بجد�رٍة ومعروٌف 
بالإن�ضاِن  �مل�ضيلة   وولية  �حلجل  عني  يف 
و�لنموذج  و�ل��ق��دوة  �ملُ�ضتقيِم  �مل��ث��ايل 
َوبنز�هٍة  بكفاَءٍة  ُيَعلُِّم  �ل��ذي  للأ�ضتاِذ 
�ليوم  تلميذِه  من  و�لكثريون  و�إخل�ٍض، 
�أ�ضاتذة  ومهند�ضون،  حُمامون  �أطباء،   : هم 
�أ�ضتاذنا  كفاء�ِت  ورغَم  وكتاب  �ضعر�ء   ،
ِه  و�إخل�ضِ ِة  �لعلميَّ لتِه  وُموؤهِّ وقدرتِه 
�لرتبية  ر�ضالِة  لأجِل  وتفانيِه  وت�ضحيتِه 
لأجلها  حياتِه  كلَّ  �َض  كرَّ �لتي  و�لتعليم 
هَو  عاليًة  ووظيفًة  مركًز�  �أْ  ويتّبوؤَّ ياأُخْذ  مل 
فقط  �ًضا  ُمَدرَّ حياتِه  طيلَة  وبقَي  لها  �أهٌل 
لكونِه  وذلَك   ، ُمفت�ًضا  �أو  ُمديًر�   ْ ُيَعنيَّ ومل 
معروف  هو  وكما  و�رسيفًا  نظيفًا  �إن�ضانًا 
ُيريُد  من  كلَّ  �أن  �لبلِد  هذِه  يف  للجميِع 
�لعاليَة  و�لوظائَف  �ملر�كَز  وياأخَذ  َم  يتقدَّ �أن 
�ملبادئ  و�لقيِم و�ملُثِل  �أن يتنازَل عن  يجُب 
ذلك  يفعْل  مل  و�إذ�  و�رَسفُه  �ضمرَيُه  ويبيَع 
كل  بحوزِتِه  كانت  لو  حتى  مكانُه  يبقى 
ومن  لت  و�ملُوؤَهِّ و�لكفاء�ِت  �ل�ضهاد�ت 
عليها  كان  �لتي  �لب�ضاطة   ، �خلرية  �ضفاته 
يف  تتجلى  كانت  و�لتي  �جلليل  �أ�ضتاذنا 
مما   ، �خلا�ضة  حياته  ويف  �لعام  �ضلوكه 
قلوب  يف  وحمبة  �جتماعية  مكانة  �أك�ضبه 
�لتي  �لكبرية  �ملنا�ضب  عن  عازفا   ، �جلميع 
بر�ضالته  مكتفيا  وفيا  وظل  له  عر�ضت 
�لكثري  و�أعطاها  ع�ضقها،  �لتي  �لنبيلة  

و�لتقدير. �ل�ضكر  ي�ضتحق  مما  و�لكثري.. 

والتعليم  الن�ضاأة   .... العال  طلب 

�أ�ضتاذ  عي�ضي  بن  حممد  و�ملربي  �لأ�ضتاذ 
 ، فيها  يعي�ض  �لتي  �ملدينة   �أ�ضالة  �أ�ضيل 
ثر�ها  من  و�ملكابدة  و�لأناة  �ل�ضرب  ر�ضع 
وبالتحديد  �لّرمز  �ملرّبي  هذ�  ولد  �لطاهر، 
عي�ضى  �ضيدي   1955..11..19 ي��وم 
�لرتبية  �أع��لم  من  علم   - �لله  حفظه   -
�أ�ضتاذ    ، و�مل�ضيلة  �حلجل  عني  يف  و�لتعليم 
ملهم  تربوي   ، �لتعليمي  عطائه  يف  مربز 
�لتي  �لناجحة  �ل�ضفات  ميلك   ، حمنك  و 
�إد�رة  على  وقدرته  �ضخ�ضيته  يف  تتمثل 

 . �ل�ضف 
 1964 �ضنة  �لبتد�ئية  �ملدر�ضة   دخ��ل  

ي�ض    " جزء  �ضدره  يف  �لقر�آن  ربع  حامل 
لكونه  �بتد�ئي  �لأوىل  �ل�ضنة  يدر�ض  مل   "
كاملة  �جلمل  قر�ءة  و  �حلروف  من  متمكن 
�إىل  مبا�رسة  نقل  �ل�ضبورة  على  وكتابتها 
حتدث   كانت  �لنقلت  هذه   ، �لثانية  �ل�ضنة 
كانت حديثة  فاجلز�ئر   ، قانوين  حتت غطاء 
 ، ذل��ك  يف  �ضري  ول  بال�ضتقلل  عهد 
�إىل   1964/1965 من  �لبتد�ئي  و��ضل 
�لبتد�ئية   �ملرحلة  �كمل  ثم   1967/1968

يف ولية �ملدية 1968 حتى عام 1969 
 – �لب��ت��د�ئ��ي��ة  �ل�����ض��ه��ادة  على  حت�ضل 
�ل�ضيزيام - رفقة قلة قليلة من زملئه  ثّم 
�لغزلن  �ضور  مدينة  �إىل  �نتقل  �أن  لبث  ما 
�ملتو�ضط  در��ضته  ويكمل  �لغز�يل  ثانوية 
�إىل1974   1970  /  1969 و�لث���انوي 
�لتعليمية  م�ضريته  و��ضل    ،   1975/
�ضهادة  على  بح�ضوله  ت��ت��ّوِج  مل  �لتي 
�لبكالوريا، بعدها جنح يف م�ضابقة تكوين 
وقتها  ببوزريعة  �ملتو�ضط  �لتعليم  �أ�ضاتذة 
على  يح�ضل  ملن  ي�ضمح  �لقانون  ك��ان 
�أو �لثانية و�لثالثة ي�ضمح له  �ملرتبة �لأوىل 
بالت�ضجيل يف �جلامعة وهو كان قد ح�ضل 
يف  �ضنو�ت  �أربع  ق�ضى   ، �لثانية  �ملرتبة 
لي�ضان�ض  �ضهادة  لينال  �ملركزية  �جلامعة 
�آد�ب عام 1980 ،لتتّوِج م�ضريته بح�ضوله 
يف  �ل��رتب��وي  �ل�ضتحقاق  �ضهادة  على 
ميد�ن  ويلج  و�آد�بها  �لعربية  �للغة  تدري�ض 
مناد  بن  زيري  بثانوية  و�لتعليم  �لرتبية 
ماي  �ضهر  �إىل  �ضبتمرب  من  بو�ضعادة  
ملدة  �لوطني  �لو�جب  ن��د�ء  لبى  بعدها   ،
بعد  فيما  ليعود  �ل�ضفر�ء  بعني  عامني 
عزمية  بكّل  و�لتعليم  �لرتبية  ميد�ن  �إىل 
مالك  �لم��ام  بثانوية  كاأ�ضتاذ  وعنفو�ن 
�ضيدي عي�ضى �لتي ق�ضى بها حو�يل �أربع  
�ضنو�ت، ما بني   )1983/  1987( ، لي�ضّد 
�إىل مدينته �لأم وبال�ضبط  ثانوية  �لّرحال 
بني  ما  �حلجل  بعني  �ملختار  عمر  �ل�ضيخ 
عوده  فيها  ��ضتّد  حيث   ،)1987-2015(
فرَتك  �لرتبوية  وكفاءته  ملكاته  ون�ضجت 
�لناحية  من  تلمذته  نفو�ض  يف  �لأثر  �أبلَغ 
�لفار�ض  ليرتجل  و�لأخ��لق��ي��ة  �لعلمية 

 . 2015 �ملغو�ر �ضنة 
م�ضريته  يف  عاما  �ل�35  نحو  �أم�ضى 

يديه  على   ، �أجيال  تخرجت   ، �لتعليمية 
مو�قع  بع�ضهم  توىل  �لذين  �لطلبة  من 
ومنهم   ، �ملختلفة  جمالتهم  يف  مرموقة 
�لوطن  يف  عليا  قيادية  منا�ضب  تقلد  من 

وحتى خارج �لوطن  
�لفا�ضل  �أ���ض��ت��اذن��ا  جن��اح  ���رس  ويكمن 
�جلميلة  �إن�ضانيته  له  �لنا�ض  وحمبة  وتاألقه 
و�لر�قية ، فهو يحمل يف قلبه روح �لأبوة 
�ل�ضادقة  و�لأخ���وة   ، لتلميذه  �حلانية 
�جلم،  لتو��ضعه  فاأحبوه  �أحبهم   ، لزملئه 
�لفريدة  ، و�ضخ�ضيته  �لرفيع  وح�ضن خلقه 
�لتي جتمع بني �لهيبة و�ل�ضماحة ، وتعامله 
وغايته   ، و�حلكمة  �حل��زم  بني  �مل��ت��و�زن 
�لنبيلة تن�ضب يف خدمة وم�ضلحة طلبه، 
يف توفري �جلو �لرتبوي �مللئم للرتقاء يف 
�لفا�ضلة  �لقيم  وزرع  �لعلمي،  حت�ضيلهم 
نفو�ضهم،  يف  �لنبيلة  �لإ�ضلمية  و�لأخلق 
باملنفعة  تعود  تطويرية  روؤية  لكل  وتبنيه 
ذ�كرة  يف  ميحى  ل  �أث��ر�  ترك  مما   ، عليهم 
�لأفا�ضل،  �لأ�ضاتذة  من  وزملئه  طلبه 
�ملربي  هذ�  حق  يف  �ضهاد�تهم  كانت  تلك 
وهم   ، �مل��رب��ي  �لأج��ي��ال  �أ���ض��ت��اذ  �لقدير 

يفخرون به كما هو يفخر بهم.

والعقل الروح  واملطالعة ...غذاء  القراءة 

متمكٌن  حممد  �ل�ضيخ  �لن�ضان  �لأ�ضتاذ 
وُمطلٌع  ِة  �لعربيَّ �للغِة  يف  �ٌض  ومتمرِّ
و�حلديث   �لقدمي   - �لعربي  �لأدِب  على 
يف  و�إمل��اًم��ا   � ج��دًّ و��ضعًة  ثقافًة  ميتلُك   ،
وهذ�  �لأخرى  و�ملجالِت  �ملو��ضيِع  معظِم 
�ل�ضهرية  �لعربي  جملة  على  ملد�ومته 
تر�ضل  �أخرى  جملة  يف  و��ضرت�كه  و�لرثية 
َه  و�أنوِّ �أذكَر  �أن  و�أريُد  لندن جمانا   �إليه من 
يف  �لعربيِة  للغِة  �أ�ضتاذ�ً  كاَن  �أ�ضتاذنا  �أن 
و�آد�بها  �للغِة  هذه  يف  ًر�  َومتبحِّ �لثانوي 
عر�ِء  �ل�ضُّ ببع�ِض  َر  تاأثَّ وقد  و��ضٍع  ب�ضكٍل 
توفيق   ، ح�ضني  كطه  �لعامليِّني  و�لكتاب 
جنيب   ، �لقدو�ض  عبد  �إح�ضان   ، �حلكيم 
حياته  يف  �ل��ت��اأث��َر  ه��ذ�  وجن��ُد   ، حمفوظ 
وم�ضمونًا،  �ضكًل  و�لرتبوية   �لتعليمية 
ا  وفكريًّ ا  ثقافيًّ وُب��ْع��ًد�  و�أ�ضلوًبا  لغًة 

. ا وجتديًد�  وفنيًّ ا  وفل�ضفيًّ ا  و�إن�ضانيًّ

نر�ها  �لتي  �ملطالعة  ب�ضاأن  قال  متحدتنا 
يف  كنت  �أنني  �ذكر   " متاما   �ليوم  غائبة 
�أبد�أ  حتى  كتابا  �أنهي  ل  �لثانوية  �ملرحلة 
فقط  �ل�ضتعارة  طريق  عن  ثان  كتاب  يف 
نظر� للظروف �ملادية �ل�ضعبة وقتها قر�أت 
عبد  باإح�ضان   ، �حلكيم  توفيق  ح�ضني   لطه 

�لقدو�ض ، جنيب حمفوظ 
�ل�ضاحات  يف  تعلم  كلها  حياتنا  و�أ�ضاف 
�أي��ام  وخا�ضة  �ملقاهي  يف  �لطرقات  يف 
خل�رس  عيو�ج  خا�ضة  �لزملء  مع  �لعطل 
�لكتب  معه  �أتبادل  كنت  .�لذي  �لله  رحمه 
�ملطالعة  �لبع�ض على  بع�ضنا  ن�ضجع  وكنا 
لأنها  �ملطالعة  على  ركزت   : بقوله  ليختم 
حياة  من  غائبة  �ليوم  ولأنها  �لنجاح  �رس 
�ملدر�ضة  من  تعلمت  لقد   ، متاما  �لطلب 
درو�ضها  من  �أك��رث  �حلياة  ومن  درو�ضها 
و�لحتكاك  تعلم   �ل��زم��لء  م��ع  فلعبي 
من  �ضئت  ما  فيها  قل  بل  تعلم  بالأ�ضاتذة 

�حلياة.   �ألو�ن 

حراك دعوي واجتماعي ..  ح�ضور دائم 
فا�ضلة ُة  خريرِّ واأعمال 

فلم  و�لعطاِء   للعلِم  حياته  َوَهب  �أ�ضتاذنا 
�ملجال  يف  ب�ضيطا  ولو  ر�ضيد�  ميلك  يكن 
وجدها  طيبة  جماعة  ويف�ضل  �لديني 
�حلجل  بعني  �لعتيق  �مل�ضجد  يف  تن�ضط 
مالك  �لم��ام  ثانوية  يف  �أ�ضتاذ�  كان  ملا 
ويح�رس  يلزمهم   ب��د�أ  عي�ضى  ب�ضيدي 
دينية  مكتبة  و�أن�ضاأ  وندو�تهم  حلقاتهم 
وخمتلف  �حلديث  كتب  ت�ضم  �لبيت  يف 
�ل�ضيد   ، �مل��ر�ع��ي   ، كثري  �ب��ن  �لتفا�ضري 
ف�ضل  �لبخاري  �ضحيح  وك��ذ�   ، قطب 
وبات  �لدعاة  ملختلف  �لدعوية  �لكتب  عن 
�لديني عززه  لديه ر�ضيد  جيد يف �جلانب 
يف  يقدمها  كان  �لتي  و�حللقات  بالدرو�ض 
�لدينية  �ملنا�ضبات  و�مل�ضاركة يف  �مل�ضاجد  
1991 فكان نابذ�ً  1984�إىل غاية  من عام 
للتعا�ضِد  د�ِع��ًي��ا  َب  و�لتع�ضُّ �ل�ضغينَة 
مت  �أن  �إىل  �جلميِع  بني  ة   و�ملحبَّ و�لتاآخي 
يعد  ومل  �لدعوي  �لن�ضاط  على  �حل�رس 
كما  �مل�ضاجد  يف  �لدرو�ض  تقدمي  باإمكانه  
فاقت�رس   ، �جلمعة  خطب  ول  �لعادة  جرت 
على   : قوله  ح�ضب  بعدها  �لدعوي  �لعمل 
ولقاء�ت  �جلنائز  منا�ضبات  يف  �حل�ضور 
بدورها  �لتي  �لزو�ج  ومنا�ضبات  �ل�ضلح 
وما  ك��ان  فقد   ، وترت�جع  تقل  �أ�ضبحت 
وتعاملته  �أخلقه  يف  يحتذى  مثاًل  ز�ل 
ومتفانيًا  ومثابر�ً  خمل�ضًا   ، �جلميع  مع 
�لإب��د�ع  كلمة  مبعنى  مبدعًا   ، عمله  يف 
�لقوية  ب�ضماته  وترك  �ملحبة  غر�ض  يف 
فيهم  فزرع  �أحبوه   من  وقلوب  عقول  يف 

�لمل وحب �لوطن و�لوفاء ،   
يتما�ضى  �لدعوي   ن�ضاطي  كان   : يقول 
وهو  و�ملتو��ضع  �لب�ضيط  �لتكوين  مع 
من  ول  �ضيخ  عن  يكن  مل  �ضخ�ضي  جهد 
�خو�ن  بف�ضل  كان  جامعة  ول  مدر�ضة 
ومطالعة  درو���ض��ا   ، خ��ري�   �لله  ج��ز�ه��م 

و�حتكاكا مبن لهم باع يف هذ� �ملجال.

حمطات ومواقف  ...  ذكريات ال تن�ضى

بكّده  �ُضمعَته  بنى  �لهمام  فار�ضنا  
كانت  �ل�ّضنو�ت  ه��ذه  طيلة  و�ج��ت��ه��اده 
ومن��اء  ع��ط��اًء  عمره  ف��رت�ت  �أخ�ضب  م��ن 
و�مل��و�ق��ف  بالذكريات  م��لأى  فكانت   ،
ذ�كرته  من  متحى  ولن  مل  �لتي  �لر��ضخة 
�لبد�ية   ، منها  بع�ض  عن  �إلينا  حتدثنا  �ذ   ،
�ضهادة  �متحان  ت�ضحيح  يف  م�ضاركته 
من  عدد  يف  مرة   25 من  �أكرث  �لبكالوريا 
علمة  على  له  منحت   ، �لوطن  ولي��ات 
وهي  تفتي�ض   20 كعلمة  من  18ون�ضف 
تاأطري  ��ضناد  �إىل  بال�ضافة  ممتازة   علمة 
�ل�ضيد  �إ���رس�ف  حتت  �لرتبوية  �ل��ن��دو�ت 
منه  يطلب  كان  هذ�  على  علوة  �ملفت�ض  
على  وكتابتها  �لنموذجية  �لإجابة  تقدمي 
�ذ  �مل�ضححني  �لأ�ضاتذة  لل�ضادة  �ل�ضبورة 
قال : كان هذ� ي�رسفني كثري� رغم �أنه كان 
متعبا وحمرجا يف �آن و�حد فاأنت �أمام �أكرث 
 ، �لخت�ضا�ض  نف�ض  يف  �أ�ضتاذ  مائة  من 
�لتي  �للحظات  �أروع  �إىل  بنا  عاد  �ضيفنا 
و�لتي  م�ضريته  يف  عليها  �ضاهد�  بقي 
تركت بالغ �لأثر يف نف�ضه عند  تكرميه من 
�مل�ضيلة  ثانويات  باإحدى  �لأ�ضاتذة  �ل�ضادة 
مت  كما  �مل��ادة  مفت�ض  �ل�ضيد  �إ���رس�ف  حتت 
جعنون  �ملدير  �ل�ضيد  ط��رف  من  تكرميه 
خمتار  و�ل�ضادة �أ�ضاتذة ثانوية �ل�ضيخ عمر 
طويلة   ل�ضنو�ت  بها  ��ضتغل  �لتي  �ملختار  
رغبة  لدي  تكن  مل    : بقوله  لنا  و�أع��رب 
 ، فيها  �أ�ضارك  فلم  �لإد�ري��ة  �ملنا�ضب  يف 
وعلقتي  �لتدري�ضية  مهمتي  يف  جناحي 
و�حرت�مهم  للمادة  وحبهم  �لتلميذ  باأبنائي 
�أعلق  �أن  نف�ضي  �أخذ عهد� على  يل جعلني 
�ملرور وهذ� ما حدث فعل ،  حادثة طريفة 
حدثت مع �ضيخنا �رسدها لنا هي  �أن و�حد� 
يدر�ض  �أن  �حلظ  ي�ضعفه  مل  �لتلميذ  من 
م�ضتعد  �أنا  يل  قال  �در�ضه   �لذي  بالق�ضم 
بق�ضمك  �أدر�ض  �أن  ب�رسط  �ل�ضنة  لإعادة 
�ضيخنا  ين�ضى  مل   ، �لله  �ضبحان  فقلت    ،
لل�ضيخ  تدري�ضه  لنا  وذكر  �لنجباء  تلميذه 
رحماين  حم��ف��وظ  و�ل��د�ع��ي��ة  �ل��دك��ت��ور 
يفخر  و�لذين  ح�ضن  �ضعيد  بن  و�لأ�ضتاذ 

بهم حلد �ليوم .
حافلة  مل�ضرية  �ل��رب�ق  �لرثي  �لعطاء  هذ� 
زرعا  زرع  �أجيال  لأ�ضتاذ  عطرة  و�ضرية 
من  يانعة  ثمار�  �لوطن  لهذ�  فجنى  طيبا 
بكل  في�ضكر  يذكر  فمثله  �لأخيار،  �لرجال 
�خلرية،  جهوده  على  وتقدير  و�متنان  حب 
�جلميل  ه��ذ�  من  بع�ضا  ن��رد  �أن  لنا  فهل 
ن�ضيب  ل�ضاحبه  ليكون  �ل��وف��اء  وه��ذ� 
�مللمو�ض،  �ملعنوي  و�لتكرمي  �لحتفاء  من 
�لقامة  �إىل تكرمي هذه  نبادر  �أن  �أمل  وكلي 
حميدًة  مناقَب   ، �لر�ئدة  و�لأدبية  �لرتبوية 
مدى  خالًد�  ذكُرُه  �ضيبقى  ف  م�رسِّ و�ضيت 
ا  : فنيًّ هوِر وجب �ل�ضتفادة منه  �لأياِم و�لدُّ

ا  وتربويًّ ا  وثقافيًّ ا  وفكريًّ

م�سريته زينت  الدعوي  والن�ساط  الرتبية  خدمة  يف  عاما    35 •
متاما  الطالب  حياة  من  غائبة  اليوم  و  النجاح  �سر  • املطالعة 

درو�سها من  اأكرث  احلياة  ومن  درو�سها  املدر�سة  من  • تعلمت 

عي�ضي  بن  حممد  الفّذ  واملربي  االأ�ضتاذ  بورتريه/
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قِ�ْبلَ�ًة  �ل��ي��وم  )ت��اي��غ��ل(  ز�وي���ة  تعترب 
لأن   ، و�ملنا�ضبات  �ملو��ضم  يف  للإبا�ضيني 
�لتم�ضك  عنو�ن  هو  ب��ال��رت�ث  �لهتمام 
�ل�ضالح  �ل�ضلف  ومتجيد  و�لقيم  بالأ�ضالة 
�أن  بحكم  �لوطنية  �لهوية  عن  و�لك�ضف 
خمتلف  بني  �مل�ضرتك  �لقا�ضم  هو  �ل��رت�ث 
�لجتماعية،  و�ل�رس�ئح  و�ملذ�هب  �لفئات 
فمن تيهرت �إىل �ضدر�تة �إىل و�دي ميز�ب 
�ملقومات  جميع  له  مرت�بطا  جمتمعا  جند 
رياح  فيها  توؤثر  مل  �لثقافية  و  �لجتماعية 
�لتغيري ول �لأحد�ث �ل�ضيا�ضية ول �لتنوع 
�ملذهبي،  ح�ضب �مل�ضادر من �ضيوخ �ملنطقة 
بن  يو�ضف  يعقوب  �أب��و  �ل�ضيخ  عن  نقر�أ 
�أبويعقوب  نف�ضه  هو  �لورجلين  �إبر�هيم 
كان  �ل��ذي  �لطان  بن  �إبر�هيم  بن  يو�ضف 
يعقوب  �أبو  و�ل�ضيخ  ورجلن،  يف  قا�ضيا 
�لورجلين  �ل�ضدر�تي  �إبر�هيم  بن  يو�ضف 
مدينة  م��ن  ورج���لن  و�ح��ة  مو�ليد  م��ن 
�ضدر�تة، ) ورقلة حاليا( وفيها ح�ضل علومه 
لدر��ضة  قرطبة  �إىل  ينتقل  �أن  قبل  �لأوىل 
ه�   500 بني  ولد  و�حل�ضاب،  �لعربية  �للغة 
�أبي  �ل�ضيخ  1106 للميلد، تعلم على يد   /
زكريا  �أبي  ثم  �إ�ضماعيل  بن  �أيوب  �ضليمان 
عمار  �أبي  يد  وعلى  زكريا،  �أبي  بن  يحي 
عا�رس  كما  �لورجلين،  �لتناوتي  �لكايف 
�أبا عمرو عثمان  �ل�ضيخ  �لورجلين  �ل�ضيخ 
بن خليفة �ل�ضويف �ملزغني، وهو من �أ�ضهر 

علماء �لإبا�ضية ومن رو�د علم �لكلم.
قام  �لتي  �لثلث  برحلته  �ل�ضيخ  عرف 

و�مل�رسق  �إفريقيا  وغرب  �لأندل�ض  �إىل  بها 
�ضنني  خم�ض  مكث  �لأندل�ض  ويف  �لعربي، 
هذه  ومكنته  �لأندل�ض،  بجاحظ  لقب  حتى 
 ( �أهمها  كتب،  عدة  تاأليف  من  �لرحلت 
وهوبحث  �لعقول،  لأهل  و�لربهان  �لدليل 
�لإبا�ضية  بني  فيه  يقارن  �لكلم  علم  يف 
مب�ضائل  ويهتم  �لأخرى،  �لإ�ضلمية  و�لفرق 
نفو�ضة،  جبل  يف  ب��الآذ�ن  �ملتعلقة  �لبدع 
�ملبتدعة  ق�ضية  يف  خ�ضو�ضا  ويبحث 
�لنكار �لذين هم فرع من �لفرق �لإبا�ضية، 
�أجز�ء  طبع هذ� �لكتاب يف م�رس يف ثلثة 
 ،)1888/1889 عام  �ضفحات   1503 يف 
�لفقه  �أ�ضول  �لعدل و�لإن�ضاف يف  وكتاب 
�لفقه  م�ضائل  يف  وهوبحث  و�لختلف، 
 ) �لإبا�ضيني  عند  خا�ض  �عتبار  لها  �لتي 
وكتب �أخرى ف�ضل عن �لق�ضيدة �حلجازية 
�مل�ضهورة، وهي موؤلفة من 360 بيتا ح�ضبما 
�لذي   ) ليفيت�ضكي  تاديو�ض   ( �ملوؤرخ  ذكره 
م�ضادر  ويف  �لإبا�ضيني،  للموؤرخني  �أّرخ 
على  حتتوى  �أنها  �ضاحبها  يذكر  �أخ��رى 
بهون  بن  يحي  �لأ�ضتاذ  ومنهم  بيت   374
�لو�رجلين  رحلة  كتابه  يف  �أحممد  حاج 
يو�ضف  �أبويعقوب  �ل�ضيخ  عن  متحدثا   (
من  و  �لو�رجلين،  �ل�ّضدر�تي  �إبر�هيم  بن 
علماء و�رجلن �أي�ضا جند �ل�ضيخ �أبا زكريا 
يف  عا�ض  �لو�رجلين  بكر  �أب��ي  بن  يحي 
وقد  �خلام�ض،  �لقرن  من  �لثاين  �لن�ضف 
بن  �ل�ضيخ يو�ضف  �أبا زكريا  �ل�ضيخ  عا�رس 
�إبا�ضي  مو�ضى �لدرجيني، وهور�ٍو ومفتي 
ينتمي �إىل عائلة �إبا�ضية بربرية تقية عاملة، 
و�لدرجيني ن�ضبة �إىل درجني، و�ضهدت هذه 
�ملنطقة ظهور علماء �أكفاء منهم �أبو�لعبا�ض 
بن  علي  بن  �ضليمان  بن  �ضعيد  بن  �أحمد 
�نتقلو�  �لرو�ة  من  وهم  �لدرجيني،  يخلف 
�إىل و�رجلن، وحظو� باحرت�م كبري من قبل 

"�لعّز�بة"..
زاوية " تايغال " قبلة االإبا�ضيني

�لكايف  عبد  �أبوعمار  �ل�ضيخ  جند  كما 
ح�ضب  �ل�ضيوخ،  قائمة  و��ضع  �لو�رجلين 
تاديو�ض  �مل�ضت�رسق  �مل��وؤرخ  �إليه  �أ�ضار  ما 

ليفيت�ضكي فاإن ��ضمه �حلقيقي هو  �أبوعمار 
�أبي  بن  �لو�رجلين  �لتناوتي  �لكايف  عبد 
�لتناوتي، وهو موؤرخ وفقيه، يعود  يعقوب 
�أ�ضله �إىل قبيلة تناوت �لرببرية، كان ق�ضم 
من  وهو  و�رج��لن،  و�حة  ي�ضكن يف  منها 
مو�ليدها،  ويذكر �ل�ضيخ �لورجلين ن�ضبه 
�حلجازية  ق�ضيدته  يف  فيقول  به  مفتخر� 
 :300 و�لبيت   299 �لبيت  يف  بال�ضبط  و 
وجّد  باغٍط  بن  قي�ض  بن  برٍّ  بني  من  �أبي   (
و�لدتي  و  �آ�رس،  بن  عيلن  قي�ض  جدودي 
�ضاحلا  �أبوها  وكان  ن�ضبها،  غ�ّضان  جّد  من 
 ( :304 �لبيت  �أن يقول يف  �إىل  غري خا�رس( 
ٌة تعلو� على كل همة و�أمو�لنا تويف  لنا ِهمَّ
�لورجلين   �ل�ضيخ  وكان  د�ئ��ر(،  كل  على 
�إحدى  تايغل(   ( ت�ضمى:  قرية  يف  ي�ضكن 
 ،1926 عام  فيها  وتويف  و�رجلن،  و�حات 
�أمتار من مغارة   10 وقربه يوجد على بعد 
كان �أبوعمار يق�ضي فيها �أوقاته يف �لتعبد 
و�لتقرب �إىل �لله، حتى حتولت �إىل" ز�وية 
" يقوم �إبا�ضيو� �رجلن �ليوم بالزيارة �إليها 
كل �ضنة، نظر� للدور �لذي لعبه يف تنظيم 
وله  �لإبا�ضية،  �ملجتمعات  د�خل  �ل�ضلطة 
�أعلم  �حللقة، ومن  نظام  �إعد�د  �لف�ضل يف 
بن  �أبومو�ضى  �ل�ضيخ  جند  كذلك  و�رجلن 
�ضجميمان �لنفو�ضي �لو�رجلين، �أحد رو�ة 
و�رجلن،  و�حة  �ضكان  ومن  نفو�ضة  قبيلة 
و�حل��ادي  �خلام�ض  �لقرن  نهاية  يف  عا�ض 
ما  غالبا  بربري  ��ضم  و�ضجميمان  ع�رس، 

يحمله �لإبا�ضيون.
�لفرق  �أوىل  �لإبا�ضيون  �أن  �لكتابات  تقول 
�لأز�رق��ة  و  "�لأز�رقة"،  ل�:  ت�ضدت  �لتي 
من  كان  �لذي  �لأزرق  بن  نافع  �أتباع  هم 
�خلو�رج �ضكيمة،  �أقوى  بني حنيفة، وكانو� 
�أ�ضهر  من  �لأز�رقة  وفرقة  عدد�،  و�أكرثهم 
و�لأباطيل،  بالبدع  ��ضتهرت  �لغلة  فرق 
�لرحمن  عبد  و�عتربت  ا  عليًّ كفرت  فقد 
بن ملجم �لذي �غتال علي ر�ضي �لله عنه 
هو�هم  على  �لقر�آن  �لأز�رقة  ف�رس  �ضهيد�، 
وعائ�ضة  و�لزبري  وطلحة  عثمان  وكفرو� 
�أطفال  قتل  و�أباحو�  �لعبا�ض،  بن  �لله  وعبد 

�أ�ضقطو�  �أي�ضا، كما  و�لن�ضاء  لهم  �ملخالفني 
�لقر�آن  يف  يرد  مل  لأنه  �لز�ين  على  �لرجم 
مع  �ل�ضلة  �أنف�ضهم  على  وحّرمو�  بن�ض، 
عن  وخرجو�  �ل�ضو�ب،  عن  فحادو�  غريهم 
تعاليم �لإ�ضلم فكانو� خطر� على �لإ�ضلم، 
مو�جهتهم  يف  �مل�ضلمني  جميع  جعل  مما 
ومنهم "�لإبا�ضيون" �لذين �أنكرو� علقتهم 
يف  �حلياة  و�أث��رت  �لغلة،  �خل��و�رج  بفكر 
�قرتبو�  حتى  و�أفكارهم  �لإبا�ضية  مذهب 
من مذهب �أهل �ل�ضنة يف �لكثري من �لأمور 

و�مل�ضائل.
باأفكار  الورجالين  ال�ضيخ  تاأثر  هل 

ال�ضفاء"؟ "اإخوان 
ق�ضيدته  يف  �ل��و�رج��لين  �ل�ضيخ  يذكر 
بع�ض  �لعمودي  �ل�ضعر  �حلجازية وهي من 
معد  من  قبيلة  ومنهم  �لرببرية  �لقبائل 
 ( وقبيلة  �حلمر�ء(   ( لهم  يقال  عدنان  بن 
�لتي  )زناتة(  قبائل  بطون  �إحدى  مغر�وة( 
بطن  وهي  �لرببرية  �لقبائل  �أكرث  من  تعد 
من لو�تة، يعي�ض معظمها يف �ملغرب، وقد 
�مل�رسية  بالديار  �لبحرية  بع�ضها  �ضكن 
و�لعقيق  �لإ�ضكندرية  بني  �لنهر  على 
�جلز�ئر،  يف  �أي�ضا  ومنت�رسة  بربقة،  �لكبري 
�لتي  �لرببرية  زهانة  قبائل  يذكر  كما 
وهي  فركال،  وبني  �أفريقيا  �ضمال  �ضكنت 
�لو�رجلين  �ل�ضيخ  و�ضفها  بربرية  قبيلة 
�لقبائل  بع�ض  غ��ر�ر  على  �لرب�بر  باأ�ضد 
وي�ضفهم  عامر  بني  قبيلة  ويذكر  �لأخرى، 
قوم  و�أنهم  �جلو�هر  مثل  و�ل�ضجاعة  باملجد 
وجوههم،  يف  �لنور  يرى  حيث  متدينون، 
و�أنهم ذوي �أخلق ح�ضنة، �إذ يقول يف �لبيت 
زينة  �لدنانري  مثل  وجوههم   (  :  155 �ل�: 
و�أخلقهم مثل �لنجوم �لزو�هر(، كما يذكر 
م�رس  يف  تعي�ض  قبائل  وهي  �لُبَجا  قبائل 
�لورجلين  �ل�ضيخ  �أن  ويبدو�  و�ل�ضود�ن، 
كانت له �ضلة باإخو�ن �ل�ضفاء حني ذكرهم 
يف �لبيت 207 وذكر بع�ض منهم يف �لبيت 
�لذي قبله، ومنهم �آ�ض ول�ض و�بن �لأعرك 
يذكر  و�لقرى  �مل��دن  جابر.�أما  بن  وعمر 
�ل�ضيخ �لو�رجلين مناطق عديدة ز�رها يف 
رحلته ومنها ) فّز�ن( ليبيا حاليا بني �لفيوم 

وطر�بل�ض �لغرب وي�ضدي لأهلها �خلري كما 
ذكر يف �لبيت �ل�: 32 بقوله: ) جذى �لله عنا 
جرمة وبلدها وفز�ن خري� �ضاكر� غري كافر 
(، كما يذكر منطقة ) �لوطية ( مب�رس، يقال 
�أن �مل�ضيح عي�ضى عليه �ل�ضلم �غت�ضل فيه، 
م�رس  كور  �إحدى  وهي   ) �حَلْوَر�ء   ( ويذكر 
�ر�ض  وهي   ) ِح�ْضِمي   ( ومنطقة  �لقبلية، 
�ضاحب  قول  من  ويبدو�  �ل�ضام،  ببادية 
حيث  جبلية،  �ملنطقة  ه��ذه  �أن  �حلجازية 
و�ضف جبالها باأنها منيعة حم�ضنة، ويوجد 
��ضمه  يذكر  مل  �ضالح  �ضيخ  �رسيح  بها 
قرية  ق�ضيدته  يف  يذكر  و  �لق�ضيدة..،  يف 
�حُللِ�يَفة باملدينة �ملنورة عندما �أدى منا�ضك 
يف  �ضلعم(   ( �لر�ضول  قرب  وزيارته  �حلج 
�خللق  �إىل قرب خري   ( قال:  71 عندما  �لبيت 
) من  �لبيت  �آدم..�ل��خ، ويوؤكد يف  ن�ضل  من 
102 �إىل 110( قيامه مبنا�ضك �حلج، ثم يعود 
 240 �لبيت  يف  و�رج��لن(   ( بلده  ذكر  �إىل 
و�أبو�بها  �أهل �خلري  باأنهم  �أهلها  ويثني على 

مفتوحة لكل طالب �خلري.
و ي�ضف �ل�ضيخ �لورجلين مدينة و�رجلن 
ت�ضلح  وفيها  و�لتمر  �خلري  مدينة  باأنها 
�لتجارة فيقول يف �لبيت 242 و243 : ) فمن 
كان يبغي �حلج فلياأت و�رجلن يجد �ضيلها 
رحبا وخ�رسة خافر( ) من �ل�ضّج �أي �لثمار 
جماور(  جلار  �لق�ضوى  �لغاية  هي  و�لريح 
�إىل  حنينه  ي�ضتد  �ملنطقة  هذه  وهويذكر 
�لوطن و�لأر�ض و�لأهل فل يجد من �لعز�ء 
�ضوى �لتقرب �إىل �لله ومناجاته فيقول يف 
همي  طول  �أ�ضكو  �لله  �إىل   (  :252 �لبيت 
�أمور  �لبعد( وحزين من   ( �أي  وغمي وبّني 
�ضو�جر، ومل ي�ضتثن �ل�ضيخ �لورجلين ذكر 
�ملو�ضل  وعن  ب�ضعبها،  حدث  وما  �لعر�ق 
�لدجال وظهوره وظهور  �إىل جميء  ي�ضري 
يذكر  �أخرى  �أبيات  ويف  وماجوج..،  ياجوج 
�ل�ضيخ �لورجلين ن�ضبه مفتخر� به فيقول 
يف �لبيت 299 و�لبيت 300: ) �أبي من بني 
قي�ض  جدودي  وجّد  باغٍط  بن  قي�ض  بن  برٍّ 
غ�ّضان  جّد  من  و�لدتي  و  �آ�رس،  بن  عيلن 
�إىل  �أبوها �ضاحلا غري خا�رس(  ن�ضبها، وكان 
تعلو�  ٌة  ِهمَّ لنا   (  :304 �لبيت  يف  يقول  �أن 
على كل همة و�أمو�لنا تويف على كل د�ئر(.

) للمقال مر�جع(.

كان لعلماء وارجالن دورا رياديا يف اإحياء االأمة وحمايتها من الدعوات ال�ضالة ومن يخدمون املخططات اليهودية والن�ضرانية والطاغوتية والذين ابتعدوا عن اأهل ال�ضنة واجلماعة، ومنهم ال�ضيخ 
اأبويعقوب يو�ضف بن اإبراهيم ال�ضدراتي الورجالين �ضاحب الق�ضيدة احلجازية امل�ضهورة وهو من اأبرز علماء االإبا�ضية يف اإفريقيا ال�ضمالية، تقول الكتابات اأن االإبا�ضيون اأوىل الفرق التي ت�ضدت لـ: 
"االأزارقة" و هي فرقة من اأ�ضهر فرق الغالة ا�ضتهرت بالبدع واالأباطيل، فقد كفرت عليًّا واعتربت عبد الرحمن بن ملجم الذي اغتال علي ر�ضي اهلل عنه �ضهيدا، فحياة ال�ضيخ الوارجالين كانت عامرة 

باالأفكار و االأحداث و احِلكم  ، كما كانت حياة تعبد و تاأمل، لدرجة اأن البع�س قال اأنه تاأثر بفكر اإخوان ال�ضفاء، ملجرد ذكرهم يف ق�ضيدته احلجازية ال�ضهرية.

 علجية عي�س

��ضمه  �لآن  ليح�رسين  �لزملء  �أحد  كتب 
عرب �ضفحته �أّن �لله تعاىل ذكر ��ضم �ضّيدنا 
عليه  �لله  ور�ضو�ن  عليه  �لله  رحمة  زيد 
ْنَها َوَطًر�  َزْيٌد مِّ ىٰ  يف قوله تعاىل: َ"مَلَّاَق�ضَ
ْجَناَكَه" �لأحز�ب - �لآية 37. ويف �ملقابل  َزوَّ
�لله  رحمة  �ل�ضديق  �ضّيدنا  ��ضم  يذكر  مل 
من  وهو  بال�ضم  عليه  �لله  ور�ضو�ن  عليه 
  " اِحِبِه "�ضَ ب�  و�كتفى  و�لرفعة  �ملقام  هو يف 
ُه  َ َن�رسَ َفَقْد  وُه  ُ َتن�رسُ �إِلَّ   " تعاىل:  قوله  يف 
ِذيَن َكَفُرو� َثايِنَ �ْثَننْيِ �إِْذ ُهَما  ُه �إِْذ �أَْخَرَجُه �لَّ �للَّ
َه  �للَّ �إِنَّ  َزْن  حَتْ َل  اِحِبِه  ِل�ضَ َيُقوُل  �إِْذ  �ْلَغاِر  يِف 

َمَعَنا" �لتوبة - �لآية 40. وعليه �أقول:
1.   ذكر �لله تعاىل بال�ضم �ملوىل و�ل�ضعيف 

ومل  عليه  �لله  ر�ضو�ن  زيد  �ضّيدنا  و�خلادم 
يذكر بال�ضم �ل�ضيد و�لغني و�لقوي �ضّيدنا 

�ل�ضديق ر�ضو�ن �لله عليه.
�مل�ضاألة  لأّن  زيد  �ضّيدنا  بال�ضم  ذكر     .2
و�لن�ضب  بالتبني  تتعّلق  تقديري-  -يف 
فذكر ��ضمه ليعرف �جلميع �أّن �ملعني بال�ضم 
"زيد  وت�ضميه  تعرفه  �لعرب  كانت  �لذي 
عليه  �لله  �ضلى  �لله  ر�ضول  �ضّيدنا  �بن 
�ضّيدنا  ��ضم  و�أ�ضبح  كذلك  يعد  مل  و�ضّلم" 
زيد كغريه من �لأ�ضماء �ضاحبا وغريبا عن 

�لأهل و�لأزو�ج ولي�ض �بنا ول من �ملحارم.
3.   قد��ضة �لن�ضب تطلبت �أن يذكر �ملعني 
عدم  مايعني  ب��الإ���ض��ارة  ولي�ض  بال�ضم 

�لت�ضاهل مع �لأن�ضاب ولذلك و�ضع "حفظ 
�لن�ضب" �ضمن �لكليات �خلم�ض �لكربى.

ملاذ� مل  �أيّن ل�أعرف  �أعرتف  �ملقابل  4.   يف 
�لله  ر�ضو�ن  �ل�ضديق  �ضّيدنا  ��ضم  يذكر 
ل�ضّيدنا  �مللزم  �ل�ضاحب  بال�ضم وهو  عليه 
ر�ضول �لله �ضلى �لله عليه و�ضّلم وذكر ب� 

اِحِبِه". "�إِْذ َيُقوُل ِل�ضَ
5.   مالفت �نتباهي �أّن �لله تعاىل مل يقل: "�إِْذ 
�لله  يفر�ضه  ل  �خلليفة  لأّن  خِلليفته"  َيُقوُل 
تعاىل على عباده ولو كان �ل�ضاحب �مللزم 
و�ضّلم  عليه  �لله  �لله �ضلى  ر�ضول  ل�ضّيدنا 
و�لّنا�ض مطالبون باختيار خليفة لهم ووفق 
ودنياهم  دينهم  يف  تخدمهم  معّينة  �رسوط 

�أّي ��ضم من �لأ�ضماء  ول يحق فر�ضه حتت 
و�ضّيدنا  للحكم  توريثا  يعترب  ذل��ك  ف��اإّن 
ر�ضول �لله �ضلى �لله عليه و�ضّلم مل يوّرث 
لأحد  باخللفة  يو�ضي  ومل  عائلته  من  �أحد� 

يف حياته.
�خلليفة �ضمن �رسوط وميز�ت  يختار     .6
�ل�ضحبة  �خلليفة عن غريه فكانت  بها  ميتاز 
يف  �ملعايري-  �إح��دى  –�أقول  �ملعايري  �إح��دى 
باعتباره  للم�ضلمني  خليفة  �ل�ضديق  �ختيار 
�أ�ضيادنا  من  غريه  دون  اِحِبِه"  "�ضَ لقب  نال 

�ل�ضحابة ر�ضو�ن �لله عليهم جميعا.
7.   �أخفى �لله تعاىل ��ضم �ل�ضديق و�أظهر 
�لّنا�ض  فقّدمه  �ل�ضحبة  يف  �ملتمّثلة  ميزته 

مبيزته  عليهم  خليفة  و�ختاروه  غريه  على 
�أخرى  �إىل ميز�ت  بالإ�ضافة  �ل�ضحبة  وهي 
كاإمامة �مل�ضلمني]1[ يف حياة �ضّيدنا ر�ضول 

�لله �ضلى �لله عليه و�ضّلم.

اأ�ضيــــادنا زيـــد وال�ضــديق

بقلم /معمر حبـار
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 �س وج.. ملاذا ن�ضاب باحمرار العني وما 
هي طرق العالج؟ 

 ن�ضائح حلمايتك 
من فريو�س كورونا 

 COVID-19 أ�ضبح كورونا� 
م�ضدًر� ملحادثات يومية بني 
�لكبار و�لأطفال �أي�ضًا، وقد 

تت�ضاءل عن كيفية دعم �حتياجات 
�لطفل �لتنموية وفهم �لفريو�ض 

�لتاجي.
ووفقًا للموقع �لطبي �لأمريكي 
“HealthDayNews”، تقدم 
جنيفر رودمياير ، مديرة برنامج 

 Mayo حياة �لطفل يف
Clinic ، هذه 

�لقرت�حات مل�ضاعدة 
�لأطفال على �لتاأقلم 

مع هذه �لتجربة.
ي�ضمع �لأطفال عن 
هذ� �لفريو�ض يومًيا

 �بد�أ حمادثتك 
ب�ضوؤ�ل �أطفالك 

، »ما هو 
ر�أيك يف 
�لفريو�ض 
�لتاجي �أو 

CO-

VID-19؟« مينحك هذ� فهًما ملا 
يعرفه �أطفالك، �أو يعتقدون �أنهم 
يعرفون �أو كيف يف�رسون �ملر�ض.
خلل حمادثتك ، �نتبه �إىل حتديد:

     COVID-19 هو فريو�ض 
ميكن �أن ي�ضبب �أج�ضامهم للمر�ض.
    ويقول معظم �لأ�ضخا�ض �لذين 

يعانون من COVID-19 �أنهم 
ي�ضعرون باملر�ض ، ويعانون من 

�ل�ضعال و�حلمى و�لق�ضعريرة 
)�ل�ضعور بالربد( و�آلم يف �جل�ضم.

    و�لطريقة �لأكرث �ضيوًعا 
لدخول COVID-19 �إىل 

�أج�ضام �لأ�ضخا�ض هي من خلل 
وجود �لفريو�ض على �أيدي هوؤلء 

�لأ�ضخا�ض ثم مل�ض فمهم �أو 
عيونهم.

    و�لفريو�ض �ضغري جًد� بحيث ل 
ميكنك روؤيته، لذلك من �ملهم �أن 
تغ�ضل يديك كثرًي� ، خا�ضة قبل 

مل�ض فمك �أو عينيك.
    و�ل�ضبب يف �أنك ت�ضمع �لكثري 

عن هذ� �لفريو�ض �لتاجي هو �أنه 
فريو�ض جديد مل ن�ضهده من قبل.

    ويتعلم �ملتخ�ض�ضون يف جمال 

�ل�ضحة عنه وعن طرق منعه من 
�لنت�ضار من خلل �لبحث �ليومي.

    ويعمل �خلرب�ء حول �لعامل 
بجد كل يوم للتعرف على هذ� 
�لفريو�ض وكيفية �حلفاظ على 

�ضلمة �لنا�ض.
�حلجر �ل�ضحي.

 عندما يكون �لأ�ضخا�ض م�ضابني 
بالفريو�ض �لتاجي ، �أو يحتمل �أن 
يكونو� على �ت�ضال مع �لآخرين 

�مل�ضابني باملر�ض ، ُيطلب منهم 
�لبقاء يف �حلجر �ل�ضحي.

وهذ� يعني �أنه يجب �أن تبقى يف 
منزلك و�أل تكون يف م�ضاحات �أو 

�أماكن مع �أ�ضخا�ض غري عائلتك.
 �مل�ضافة �لجتماعية

 ، COVID-19 لإبطاء �نت�ضار 
ُيطلب من �لنا�ض ممار�ضة �لتباعد 

�لجتماعي، وهذ� يعني �أنه عندما 
يكون �لأ�ضخا�ض يف �أماكن خارج 

�ملنزل، يجب �أل يكونو� على 
�ت�ضال وثيق بالآخرين.

�أوقف و�ضول �أطفالك �إىل �لأخبار 
وو�ضائل �لتو��ضل �لجتماعي 

بخ�ضو�ض كورونا.

 ل بيت يخلو من �لحتياجات  فاخل�رس�و�ت 
و�لفو�كه و�لزيت و�ل�ضكر و�ل�ضمن و�للحوم و�لدجاج 
و�أدو�ت �لتنظيف جميعها �أ�ضياء يحتاجها �ملنزل، ويف 

ظل �نت�ضار فريو�ض كورونا يزد�د �ل�ضعور باخلوف 
و�لقلق عند �لتعامل مع �أي �ضخ�ض عند �رس�ء 

�أغر��ض �ملنزل، خوفا من �لإ�ضابة بهذ� �لوباء �لتاجي 
�خلطري كورونا.

ووفقا للتقرير �ملن�ضور عرب موقع " fsai"، و�لذي �أكد 
�أن عملية �لت�ضوق تعد من �أخطر �لأمور �لتي ت�ضاعد 
ب�ضكل كبري يف زيادة فر�ض �نتقال فريو�ض كورونا 

من �ضخ�ض لآخر، وذلك يرجع �أن هذ� �لفريو�ض 
�لتاجي يتم �نتقال عن طريق �لرذ�ذ �لذي ي�ضتقر علي 
�لأ�ضطح �حلامل للفريو�ض ملدة 3 �أيام، ولذ� عند مل�ض 

هذه �لأ�ضطح يزد�د فر�ض �إ�ضابتك بالفريو�ض ب�ضكل 
�رسيع.

و�أو�ضح �لتقرير حقيقة �نتقال �لفريو�ض �لتاجي 
كورونا عن طريق �لطعام، موؤكد� �أنه ل يتم نقله من 

خلل �لطعام لأنه يتم طهيه بطريقة معينة وحتت 
حر�رة عالية ت�ضاهم ب�ضكل كبري يف قتل �أي فريو�ض، 

ولكن فر�ض �نتقال �لفريو�ض من �ضخ�ض لأخر 
يكون عن طريق مل�ض �أغلفة �لطعام، �أو �أغر��ض �ملنزل 
�لتي حتتوي علي فريو�ض كورونا، وهنا يزد�د فر�ض 

�لإ�ضابة باملر�ض.
وقدم �لتقرير بع�ض �لن�ضائح �لتي ميكنك من خللها 

حماية نف�ضك عن �رس�ئك للأغر��ض �ملنزلية من 
�لإ�ضابة بفريو�ض كورونا، ومنها:

-من �أهم �لن�ضائح هي  غ�ضل �ليدين جيًد� باملاء  
و�ل�ضابون ملدة 40 ثانية قبل �لذهاب للمتاجر 

و�ل�ضوق، و�رتد�ء �لكمامات جتنبا للتعر�ض لأنفا�ض 
�لأ�ضخا�ض �لأخريني.

-ثم عليك �رتد�ء  �لقفاز�ت �لطبية، حتي تتجنب مل�ض 
�أي �أغر��ض بيديك.

-يف حالة �لذهاب لل�ضوق �أو �ل�ضوبر ماركت 
و�كت�ضفت �أنه زحمة عليك تركه علي �لفور، فاأي 

مكان ل يوجد به تهوية جيد� يجب عليك جتنبه خلل 
هذه �لفرتة �حلرجة.

-عند رجوعك يجب عليك �لتخل�ض من �لقفاز�ت، 
و�لكمامات وو�ضعهم يف كي�ض بل�ضتك ثم رميهم 

يف �لقمامة، و�أي�ضا عليك تنظيف �ليدين جيد�، 
وقبل �لتعامل مع �لأغر��ض �خلا�ضة بك عليك ر�ض 

�لكحول علي �لأغلفة لقتل �ي فريو�ض عليها.

 يتعر�ض ن�ضبة كبرية من 
�لأ�ضخا�ض حلدوث �حمر�ر يف 

�لعني، وهذ� �لأمر له �لعديد من 
�لأ�ضباب و�أي�ضا طرق خمتلفة 

للعلج، وهذ� ما �ضنتعرف عليه 
خلل �ضل�ضلة �ض وج �لتي 

يقدمها �ليوم �ل�ضابع للقر�ء، 
HEALT -"  ذذلك وفقا ملوقع

."LINE
ملاذ� ن�ضاب باحمر�ر يف �لعني؟
 يحدث �حمر�ر �لعني يف حالة 

حدوث متدد يف �لأوعية �لدموية 
�خلا�ض بالعني، وقد يحدث هذ� 
�لأمر يف عني و�حدة �أو �لأثنني، 

وير�فق ذلك �ل�ضعور باأمل �ضديد 
و�لرغبة �مللحة يف كحة �لعني، 

ونزول بع�ض �لإفر�ز�ت من 
�لعني،  وحدوث ت�ضوي�ض يف 

�لروؤية.
ما هي �أ�ضباب �لإ�ضابة باحمر�ر 

�لعني؟
هناك �لعديد من �لأ�ضباب 

�ملوؤدية للإ�ضابة باحمر�ر �لعني، 
ومنها �لتهاب �جلفون،  �أو �رتد�ء 

�لعد�ضات �لل�ضقة قد تكون 
من �لأ�ضباب �ملوؤدية للإ�ضابة 

باحمر�ر �لعني ب�ضكل ملحوظ، 
�أو عند �لتعر�ض و�لإ�ضابة 

بح�ضا�ضية �لعني، و�أي�ضا عندما 
يتعر�ض �ل�ضخ�ض للإرهاق 

�ل�ضديد يت�ضبب يف �لتعر�ض 
لحمر�ر �لعني، كما �أن �إ�ضابة 
�لعني بجفاف �لعني فهذ� �لأمر 

يزيد من فر�ض �لإ�ضابة �أي�ضا، 
كما �أن �لإ�ضابة بنزلت �لربد 
�ضديدة تت�ضبب �أي�ضا يف هذ� 

�لأمر.
و�أو�ضح �لتقرير، �أنه يف حالة 

�لتعر�ض لحمر�ر قد يكون 

موؤ�رس� على �لإ�ضابة بقرحة 
�لقرنية، �أو فريو�ض �لهرب�ض 
�لعيني، �أو �لإ�ضابة بالتهاب 

�لطبقة �لو�ضطي من �لعني، �أو 
�لتعر�ض لرتفاع �ضغط �لدم 

�خلا�ض بالعني.
علج �حمر�ر �لعني؟

 بالأخ�ض يف �لأمر��ض �ملرتبطة 
يف �لعني، يجب �لذهاب للطبيب 
للو�ضول لأف�ضل طرق �لعلج 

�ملو�ضي بها،  ويعتمد �لعلج 
علي كماد�ت و��ضتخد�م بع�ض 

�لقطر�ت �لطبية �لتي ت�ضاعد 
ب�ضكل كبري يف �حلد من تفاقم 

�مل�ضكلة.

 كيف ت�ضاعد االأطفال على التعامل
 مع كورونا؟ 

مجتمــــع
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

1بلد يف امريكا اجلنوبية
2حجر كرمي o والدي

3صوت اجلرس o مشروب شتوي o احد االقارب
4صفات االنانية o انثى احد الطيور الليلية مبعثرة

5يعود o عكس يصحو مبعثرة
6حيوان صحراوي o دافئ o حرف نصب

7نصف ذاهبة o احرف اجبدية
8رئيس روسي o نعم باالجنليزية
9لوهنا اصفر ميعثرة o متشاهبة

10قديس مسيحي سوري

أفقــــــــــــــــــي

1بلد يف اسيا
2للسؤال o عربية خالدة o ثلثي 

شاي
3يابسة o اقرأ o ارتوازي

4خمترع الكهرباء مبعثرة o مجع 
انتفاخ

5نقوهلا للحمار o مدينة سورية 
بالقرب من ادلب مبعثرة

6عجوز بالعامية
7برية o ثالثة احرف من 

نثتانس
 o نصف اهبم o 8من امساء النت

عملة اليابان
9اوقاتنا o متشاهبة

10نصف عاصمة االرجنتني

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 اليتكرر الرقم داخل ال�سبكة اأفقيا وعموديا 

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

 �ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو
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�سابط ا�سباين 
�سهري حارب

�سد اجلزائر 
عام 154م

من احلو�س

البخيل 

�ســك

حرف جر 

عك�س اأجرة 

مـقـر

انتفخت

�سـئم )م(

من االأعداد

مدينة اأملانية 

مـلـكـي

قـيـود

�سوت االنفجار

وحدة ال�سوائل 

اأخف الغازات 
من احلروف

نعمان 

اأب�سر

من الطيور 

ود

كتلة )م(

قدف 

منلك)مبعرثة(

عك�س احللو 

هواء متحرك 

وجــع

�سورة قراآنية 
برج فرن�سي

دائـم

�سرب على 
الكتف �سربات 

خفيفة 

ا�سكب 

حجر كرمي 

اأداة �سرط 
وتوكيد 

من االأع�ساء 
�سغري الفر�س  

اأعـوم
حـوب

�ساعر تون�سي 
يجمعهم 

يف امل�سجد

�سلم لقيا�س 
الزالزل

مبتكر طريقة 
ـــــراءة  ـــــق ال
للمكفوفني 

مال عن الطريق 

ارقــد

ولد املراأة
زوجها  من 

االول 

  4    3    2   1 التعريف: �سغري الفيل الكلمات ال�ّسهمية
اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 



تكليف مفت�ضني واأعوان اأمن ملراقبة مدى 
تطبيق قرار غلق امل�ضاجد

اجلزائريون قد ي�سلون الرتاويح يف بيوتهم خالل رم�سان  

لـــــــــــوؤي ي
----------------------

وعلى  امل�ساجد  اأن  الوزير  واأو�سح 
ـــرار بــاقــي مــوؤ�ــســ�ــســات الــدولــة  غ
ال�سيطرة  غاية  اإىل  مغلقة  �ستظل 
كورونا.م�سيفا  وباء  على  الكاملة 
اأفــتــوا  مــن  هــم  الــديــن  علماء  اأن 
يجب  ال  وبالتايل  امل�ساجد  بغلق 
املــو�ــســوع.وعــلــيــه،  يف  املـــزايـــدة 
العمل  �سيتم  ـــر،  ـــوزي ال اأ�ـــســـاف 
اأخرى  واأخــذ  االإجـــراءات  بنف�س 
ح�سب تطور الو�سعية خالل �سهر 
الرتاويح،  �سالة  اأداء  اأي  رم�سان 
البيوت.وثمن  يف  �سنة  هي  التي 
لهذه  اجلزائريني  تفهم  بلمهدي 
االإجراءات وا�ستجابتهم لها والتي 
مت،  انــه  مــذكــرا  �ساحلهم  يف  هــي 
قبل  العلماء  من  العديد  ا�ست�سارة 
لتفادي  امل�ساجد  كل  بغلق  االإقرار 
ينت�سر  ــذي  ال الــوبــاء  هــذا  تف�سي 
املواطنني  دعا  اأن  ب�سرعة.وبعد 
الو�سعية واحرتام هذه  اإىل تفهم 
للحفاظ  الوقائية  االإجـــــراءات 
تكليف  مت  اأنه  ذكر  حياتهم  على 

على  لل�سهر  اأمن  واأعــوان  مفت�سني 
مدى تطبيق قرار غلق امل�ساجد يف 
اأنحاء الرتاب الوطني.وانتقد  كل 
التجار  ـــار  االإط نف�س  يف  الــوزيــر 
ا�ستغلوا  الذين  الدماء"  "م�سا�سي 

املــواد  اأ�سعار  مل�ساعفة  الو�سعية 
الغذائية قائال اأن هذه الت�سرفات 
وال  ــن  ــدي ــال ب ال  بــ�ــســلــة  متـــت  ال 
اآخر،اأكد  مو�سوع  باالإن�سانية.ويف 
 50 اأن  الدينية  الــ�ــســوؤون  وزيـــر 

بــاملــائــة مـــن املــ�ــســتــفــيــديــن من 
القر�س  اإطــار  يف  الزكاة  �سندوق 
امل�سغرة  املوؤ�س�سات  خللق  احل�سن 
وزارة  اجتــاه  عليهم"  ما  "�سددوا 

ال�سوؤون الدينية.

اأكد وزير ال�ضوؤون الدينية و االأوقاف، يو�ضف بلمهدي، اأم�س االأول يف ت�ضريحات اإذاعية اأن م�ضاجد اجلمهورية �ضتظل مغلقة اإىل حني 
ال�ضيطرة الكاملة على وباء كورونا داعيا اجلزائريني اإىل عدم املزايدة يف امل�ضاألة.
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حجز 12 مليون بفئة 2000 
دج مزورة بق�ضنطينة

م�ضرع 3 اأ�ضخا�س اثر 
ا�ضطدام اك�ضنت ب�ضاحنة 

ذات مقطورة بحا�ضي م�ضعود 

وزير ال�ضحة مطلوب 
بدائرة العبادلة بب�ضار 

و�ضع ع�ضرات املواطنني العائدين من تون�س حتت احلجر ال�ضحي

 حالة وفاة ثانية بفريو�س كورونا يف الوادي

بامل�سلحة  املــالــيــة  االقــتــ�ــســاديــة  الــفــرقــة  ــت  ــاح اأط
ق�سنطينة  والية  باأمن  الق�سائية  لل�سرطة  الوالئية 
اأفراد   05 من  متكونة  الوطنية  للعملة  تزوير  ب�سبكة 
من بينهم فتاة ترتاوح اأعمارهم ما بني 22 و 47 �سنة ، 
و كان امل�ستبه فيه الرئي�سي ي�ستخدم فتاة الإبعاد عنه 

ال�سكوك
�سحايا  قبل  من  مر�سمة  �سكاوي  اإثر  جاءت  الق�سية 
املعلن  نقالة  هواتف  باقتناء  يقوم  �سخ�س  بخ�سو�س 
عنها عرب مواقع التوا�سل االجتماعي حيث ي�ستعمل 
العملة الوطنية من فئة  اأوراق نقدية من  يف كل مرة 
حتقيق  فتح  الفور  على  ليتم  لل�سك  مثرية  دج   2000
م�ستبه  هوية  بتحديد  كلل  الذي  و  الق�سية  يف  معمق 
فيه و الذي تبني اأنه يقوم يف كل مرة با�سطحاب فتاة 
حماولة  ال�سراء  بعملية  للقيام  مركبة  منت  على  معه 
هاتفية  �سرائح  ي�ستعمل  كما  ال�سكوك،  الإبعاد  منه 
منه  حمــاولــة  يف  ات�ساالته  يف  الغري  با�سم  مقيدة 
منت  على  توقيفه  مت  املعني  امل�سوؤولية،  عن  لالبتعاد 
مركبة من نوع رونو كليو، كما مت توقيف �سركائه يف 
 78.000 بـ  يقدر  مايل  مبلغ  حجز  و  متفرقة،  عمليات 
اآلتني  حجز  مت  كما  مزور  اأنه  معاينته  بعد  تبني  دج 
التحقيق  يف  ا�ستمرارا  و   ، نقالني  هاتفني  و  طابعتني 
باأمن  م�سجلتني  ق�سيتني  يف  املعنيني  تــورط  تبني 
احلوا�سر اخلارجية التابعة الأمن دائرة اخلروب ،مت 
حجز فيهما مبلغ مايل قدره 40 دج تبني بعد معاينته 
اأنه اأي�سا مزور، بعد اتخاذ االجراءات الالزمة �سدهم 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  تقدميهم  مت   ، ق�سايا  عدة  يف 
جمعية  تكوين  ق�سية  عن  ق�سنطينة  حمكمة  لدى 
اأوراق  اأ�سرار بغر�س االعداد الرتكاب جنح ، تزييف 
نقدية ذات �سعر قانوين يف االقليم الوطني ، اال�سهام 
با�ستعمال  مــزورة  نقدية  اأوراق  توزيع  يف  ق�سد  عن 
�ساأنها  من  الغري  هوية  انتحال   ، حمرك  ذات  مركبة 
قيد حكم يف �سحيفة ال�سوابق العدلية للغري و اخفاء 

اأ�سياء حم�سلة من جنحة.
علجية عي�س

م�ساء  لــقــي 
اأمـــــــــ�ـــــــــس  
وبــالــ�ــســبــط 
علي ال�ساعة  
 1 4 . 1 5
ـــــــة  ـــــــالث ث
اأ�ـــســـخـــا�ـــس 
حــتــفــهــم يف 
مرور  حادث 

خطري وقع على م�ستوى الطريق الرابط بني املنطقة 
بوالية  م�سعود  حا�سي  ومدينة  ايـــرارة  ال�سناعية 
نفعية  �سيارة  ا�سطدام  اثر  على  جنم  احلادث  ورقلة 
تدخلت  اأين  مقطورة  ذات  و�ساحنة  اك�سنت  نوع  من 
م�سالح احلماية املدنية الإجالء ال�سحايا فيما فتحت 

م�سالح الدرك الوطني حتقيقا يف مالب�سات احلادث.
يو�سف بن فا�سل

يف الوقت الذي اأكد فيه رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
الو�سع  حــول  لالأمة  خطاب  يف  االأ�سبوع   بحر  تبون 
م�ساألة  املتف�سي  الوباء  اأن  البالد  به  متر  الذي  الراهن 
الدولة  واأن  اجلميع  يهّم  �سحي"  و"اأمن  وطني"  "اأمن 
حري�سة  هي  ما  وبقدر  الظرف،  بح�سا�سية  واعية 
اأي�سا  م�سوؤولة  فهي  واحلقوق،  احلريات  احرتام  على 
من  اأ�سوات  تعالت  واملمتلكات.  االأ�سخا�س  حماية  عن 
الوطنية  املنظمة  غرار  على  املدين  املجتمع  خمتلف 
اجلهات  تنا�سد  ب�سار  واليــة  املــدين  املجتمع  لرتقية 
من  يحدث  ملا  العاجل  بالتدخل  وامل�سوؤولة  املعنية 
بالعبادلة   بلقا�سم  ب�سري  مب�ست�سفى  واإهمال  اإن�سياب 
و�سفت املنظمة على ل�سان ناطقها االإعالمي باأن االأمر 
يعد كارثة بكل املقايي�س نظرا ملا يحدث من متل�س من 
امل�سوؤوليات يف الظروف ال�سعبة والراهنة التي تتطلب 
للفريو�س  اإحرتافية  بكل  للت�سدي  واليق�سة  الوعي 
يف  املتف�سية  والالمباالة  التق�سري  من  بدال   covid19
هذا  انت�سار  �سل  يف  بالعبادلة  اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة 

الوباء اخلطري.
اأن م�سلحة  واأكد البيان املن�سور عرب �سفحة املنظمة  
الكورونا  فريو�س  وباء  ظل  يف  مغلقة  الطبي  احلجز 
ــة  االأزم تفاقم  ظل  يف  ال�سحية  هو  املــواطــن  ليبقى 

الوبائية .
اأ . د 

الوجود لكورونا باأدرار بعد متاثل الرعية االإيراين لل�ضفاء ومغادرته البالد
بعد متاثل الرعية االإيراين الذي اأ�سيب بفريو�س كورونا لل�سفاء ومغادرته اإىل بالده اخلمي�س املا�سي مل يبق بوالية اأدرار، اأي اإ�سابة تذكر بفريو�س 
كورونا وذلك الأن الرعية االإيراين كان الوحيد امل�ساب بالفريو�س فيما ال ليزال االأ�سخا�س الذين كان لهم ات�سال بالرعية حتت احلجر حفاظا على 
اإىل املحافظة  اأنه يهدف  اإجراء احرتازي البد منه قد ليتحمله الذين طبق عليهم رغم  �سحتهم و�سحة املواطنني من �سكان الوالية وغريهم، وهو 
االإداريتني  املقاطعتني  ذلك  يف  مبا  الوالية  تراب  م�ستوى  على  الوالية،  وايل  رعاية  حتت  الوالئية  ال�سلطات  واتخذت  هذا  غريهم،  وحياة  حياتهم 
تيميمون وبرج باج املختار، كل التدابري التي من �سانها املحافظة على �سحة املواطن من هذا الفريو�س، ح�سب االإمكانيات املوفرة لديها، وهذا مب�ساركة 
جمعيات من املجتمع املدين وحمبي اخلري للوطن واملواطن، ونبه وايل والية من خالل ندوة �سحفية عقدها املواطنني اإىل اأخذ املعلومات من م�سدرها، 
االإجراءات  اتخاذ  ب�سرورة  املواطنني  ونذكر  املر�س،  بهذه  املتعلقة  املعلومات  كل  عليها  �ستن�سر  بوك  الفي�س  على  للوالية  الر�سمية  ال�سفحة  اأن  وقال 
الوقائية املتمثلة يف غ�سل اليدين وارتداء االأقنعة وااللتزام بفتوى العلماء، وعدم التواجد يف االأماكن املكتظة باالأ�سخا�س، و ينبه بع�س املواطنني 
البع�س اأن ال يكونوا �سببا يف اإ�سابة غريهم بالفريو�س من خالل عدم تطبيق االإجراءات الوقائية املطلوبة، وخا�سة تلك التي اأعلنت عنها ال�سلطات 

البالد يف القاعدة والقمة.  
  بلوايف عبد الرحمن

م�سابة  ثانية  وفــاة  حالة  �سجلت 
املقرن  ببلدية  كــورونــا  بفريو�س 
االأول  باملتويف  احتكاك  على  كانت 
مدير  ــا  ودع �سوف.  وادي  بوالية 
ال�سحة بالوادي اإىل عدم ذهاب اأي 
مواطن لتاأدية العزاء للعائلة وعدم 

االقرتاب من منزل اجلنازة.
فريو�س  انت�سار  خريطة  وح�سب 
ت�سجيل  مت  الــعــامل،  يف  كــورونــا 
 ،10 اإىل  الوفيات  عــدد  يف  ارتــفــاع 
فيما بلغت عدد االإ�سابات 90 حالة 
17 واليــة،  ــدة عــرب  ــوؤك اإ�ــســابــة م
ال�سحة  وزارة  اأكــدتــه  ح�سبما 

وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات.
عادوا  مواطن   100 من  اأزيد  وو�سع 
اإىل  اخلمي�س  اإىل  ــاء  ــع االأرب ليلة 
اأر�س الوطن عرب املراكز احلدودية 
بوالية  العيون  راأ�ـــس  و  بو�سبكة 

تب�سة، حتت احلجر ال�سحي.
العائدين  اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
ينحدرون  الذين  الوطن  اأر�س  اإىل 
اأهرا�س  و�سوق  تب�سة  ــات  والي من 
مت  قــد  بــالــبــواقــي  واأم  وخن�سلة 
اأن  ــد  ــع ــس ب ــ� ــون اإجـــالئـــهـــم مـــن ت
ــرار  ــاك اإثـــر ق ــن ــوا عــالــقــني ه ــل ظ
الــغــلــق املـــوؤقـــت لــلــحــدود الــربيــة 

ـــراءات  االإج �سمن  الدولتني  بــني 
فريو�س  انت�سار  من  للحد  الوقائية 

كورونا امل�ستجد.
مبعاينة  قاموا  اأطباء  اأن  واأ�ــســاف 
م�ستوى  على  االأ�ــســخــا�ــس  ـــوؤالء  ه
من  للتاأكد  احلــدوديــني  املركزين 
حتويلهم  قبل  ال�سحية  حاالتهم 
اإىل عدد من فنادق عا�سمة الوالية 
ملدة  ال�سحي  احلجر  حتت  وو�سعهم 

يوما.  14
ت�سم  طبية  فـــرق  �ــســخــرت  وقـــد 

ــني يف  ــس ــ� ــت اأطــــبــــاء عـــامـــني وخم
وال�سدرية  التنف�سية  االأمــرا�ــس 
اإ�سافة اإىل خمت�سني يف علم النف�س 
لهوؤالء  ــة  دوري بــزيــارات  يقومون 
اإىل  عليهم  لالطمئنان  املواطنني 
ال�سحي  احلجر  فرتة  انتهاء  غاية 

قبل اأن يعودوا اإىل والياتهم.
ال�سكان  و  ال�سحة  مــديــر  واأكــــد 
كل  اأن  بلعيد،  ال�سعيد  بالوالية، 
االإجراءات االحرتازية والوقائية 
�سالمة  من  للتاأكد  اتخذت  الالزمة 

يف  بهم  والتكفل  املواطنني  هــوؤالء 
بفريو�س  ــابــة  االإ�ــس ثــبــوت  حــال 

كوفيد- 19.
"التقيد  اإىل  امل�سوؤول  ذات  دعا  كما 
ــدم  بــــاالإجــــراءات الــوقــائــيــة وع
حـــاالت  يف  اإال  املـــنـــازل  مـــغـــادرة 
الوقاية  بهدف  الق�سوى  ال�سرورة 

من انت�سار هذا الوباء".
بدورها اأعلنت ال�سفارة اجلزائرية 
ال�سلطات  مع  بالتن�سيق  اأنه  بروما 
االإيطالية مت برجمة رحلة جوية 
روما  مطار  من  ا�ستثنائية  جتارية 
اإىل مطار العا�سمة اليوم ال�سبت من 
العالقني  اجلزائريني  اإجــالء  اأجل 

يف اإيطاليا.
نقلته  بيان  يف  ال�سفارة  واأو�سحت 
الرحلة  اأن  حملية،  اإعــالم  و�سائل 
اجلوية �ستكون على ال�ساعة 09:20 
ت�سرف  والتي  اجلــزائــر،  بتوقيت 
األيطاليا"  الطريان"  �سركة  عليها 
املوقع  عرب  تذاكرها  حجز  وميكن 
www. بها  اخلــا�ــس  ــرتوين  ــك االإل
التجارية  ووكاالتها   alitalia.com
تذاكر  بيع  جمال  يف  متعامل  اأي  اأو 

ال�سفر.
لوؤي ي


