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زبائن "�سونلغـــــــاز" باإمكانهم ت�سديد فواتريهــــم عن بعـــد

الو�سع تواجهان  والفالحة  التجارة  ووزارتا  اجلزائريني  "املافيا" ت�ستفز 

مل تبق �سوى الوقاية 
ملواجهة "كوفيد 19" 

يف غياب اللقـــــاح

رئي�س اجلمعية اجلزائرية لالأمرا�س املعدية يحذر املواطنني:
03

وزير الفالحة ورئي�س الغرفة الفالحية بالوادي 
يناق�سان و�سعية منتوج البطاطــا خالل الأزمــة

املوؤ�ش�شة خ�ش�شت رقما خا�شا لالإبالغ عن الأعطاب التقنية

ا�شتغلوا وباء "كورونا" للتالعب بالأ�شعار ورفعها عرب الأ�شواق

07

ت�سكيل جلنة ر�سد ومتابعة ت�سم كبار الأطباء ملواجهة الوباء
04

ا�ستقرار يف اأ�سعـــــار 
اخل�سروات باأ�ســــواق 

الوليـــــة

حمـــــــــالت لتطهري 
الف�ســــاءات العمومية 

بالبيا�ســـــــة

مطالب بتجهيـــــز ملحقة 
با�ستور بالوليـــة بعد 
ظهور حالت م�ستبه بها 

يوم  يف  مرور  حوادث   3
واحد بالوليـــــــة

توقيف �سخ�سني يف ق�سية 
حيازة املخدرات بغر�س 

الجتــــــــــار بها

الوادي

ورقلة

اأدرار

غرداية

�س 07

�س 07

�س 20

�س 06

�س 06

سجل اكبـر انهيـار منــذ حـرب الخليـج الثانيــة عام 91

البرتول اجلزائري حتت رحمة 
حــــرب النفــط و"كورونـــا"

03

04

• قانون المالية التكميلي و سوق النفط يتصدران اجتماع مجلس الوزراء اليوم

20

جائحة "كورونا" حتيل ن�ساط 
الأحزاب اإىل احلجــــر 

03

• احلجــــــــر الإجبــــــاري يف انتظــــــــار اآلف اجلزائرييـــــــن العائدين من اخلـــــــــارج

دعت اىل التخلي عن احل�شابات ال�شيا�شية يف هذا الظرف ال�شحي
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�سبط موظف متلب�سا 
بالر�سوة بقاملة

اأكدت م�شادر مطلعة اأن امل�شالح الأمنية 
تكون قد متكنت من توقيف موظف 

يعمل كرئي�س م�شلحة رئي�شي مب�شلحة 
الت�شيري مبديرية ال�شرائب بولية 

قاملة ، متلب�شا بتلقي ر�شوة قدرها 
ملواد  تاجر  عند  من  �شنتيم  ماليني   05

البناء ببلدية جماز عمار ، امل�شتبه فيه 
مت اقتياده اإىل امل�شلحة ، اأين مت فتح 

حتقيق معمق يف الق�شية التي كانت 
حمل ا�شتياء كبري من طرف مواطني 

الولية يف انتظار ما �شي�شفر عنه.

02

الروائح تغري 
طريقة معاجلة 

الذكريات يف الدماغ

الطريان يف زمن الكورونا

بن حبلي�س خارج جمال التغطية 

ك�شفت درا�شة حديثة اأن الروائح القوية تثري ذكريات 
التجارب ال�شابقة، ما يتيح اإمكانية ا�شتخدامها يف عالج 

ال�شطرابات املتعلقة بالذاكرة.وقال عامل الأع�شاب 
بجامعة بو�شطن، �شتيف رامرييز، الأ�شتاذ امل�شاعد يف علم 

النف�س وعلوم الدماغ: "اإذا كان من املمكن ا�شتخدام الرائحة 
ل�شتخال�س ذكريات غنية للذاكرة، حتى يف جتربة 

�شادمة، فيمكننا ال�شتفادة من ذلك عالجيا"، وفقا لبيان 
�شدر حول نتائج الدرا�شة.ويقول العتقاد التقليدي 

حول كيفية الحتفاظ بالذكريات، باأن ذكرياتنا تبداأ يف 
معاجلة جزء �شغري من الدماغ ي�شمى احل�شني، ما مينحها 

تفا�شيل غنية. ومبرور الوقت، تن�شط جمموعة خاليا 
الدماغ التي مت�شك بذاكرة معينة وتعيد تنظيمها. ويتم 

معاجلة الذاكرة لحقا بوا�شطة ق�شرة الف�س اجلبهي 
وت�شيع التفا�شيل اأحيانا.ولالإجابة عن ال�شوؤال حول �شبب 

اأن الروائح، التي تتم معاجلتها يف احل�شني، ميكن اأن تثري 
ذكريات خاملة على ما يبدو، خلق الباحثون الأكادمييون 

يف مركز جامعة بو�شطن لالأنظمة الع�شبية ذكريات 
خوف لدى الفئران من خالل منحها �شل�شلة من ال�شدمات 

الكهربائية غري املوؤذية ولكنها مفزعة.ووقع تعري�س 
ن�شف الفئران لرائحة خال�شة اللوز خالل ال�شدمات، 

بينما مل يتعر�س الن�شف الآخر لأي رائحة.وبعد ع�شرين 
يوما، وجد الباحثون اأنه يف املجموعة اخلالية من الرائحة، 

انتقلت معاجلة ذاكرة اخلوف اإىل ق�شرة الف�س اجلبهي. 
ومع ذلك، ظلت جمموعة الرائحة ذات ن�شاط دماغي كبري 

يف احل�شني.ويقول رامرييز: "ت�شري هذه النتيجة اإىل 
اأنه ميكننا اإثارة احل�شني ليعاود الت�شال يف وقت حمدد 

ل نتوقع اأن يكون فيه مت�شال لأن الذاكرة قدمية جدا". 
وتابع: "ميكن للرائحة اأن تعمل كاإ�شارة لتن�شيط اأو اإعادة 

تن�شيط تلك الذاكرة بتفا�شيلها."

تفاجاأ 
مواطنو 

ولية 
البيــَــ�س 

بقرار 
لطات  ال�شُ
الولئية 

بفتح مطار البيـَــ�س هذه الأيام 
برحالت جوية داخلية ، حيث 

جاء على ل�شان مدير النقل 
بالولية قرارا بفتح مطار 

البيـَــ�س مبعدل رحلتني ذهابا و 
اإيابا من مدينة البيــَـ�س نحو كل 

من العا�شمة ووهران . �شاكنة 

الولية 
انده�شوا 

ملثل هكذا 
قرارات 

والتي ل 
تخدم 

م�شالح 
املواطن يف هذا الظرف احلايل 

مع تف�شي وباء كورونا ومع 
تفاقم الو�شع ببع�س املدن 

الكبرية بالوطن، ما قد 
ي�شتدعي اإغالقها بالكامل ، 

فكيف بنا ن�شهد فتح خطوط 
جوية بزمن الكورونا ...؟؟؟ 

يف الوقت الذي تبذل 
فيه جمعيات وتكتالت 
�شبابية جهدا جهيد يف 

تطوعها بحمالت توعوية 
وحت�شي�شية وعمليات 

تعقيم لل�شاحات العامة 
واملحالت والعمارات لتفادي 

تف�شي فريو�س كورونا 
جند رئي�شة الهالل الأحمر 

اجلزائري »بن حبيل�س« 
خمتفية متاما عن امل�شهد 
وهي املرتبعة على عر�س 

الهالل مند عقود.

اأطباء برتبة اأبطال يف هذه املرحلة احلرجة

صـــورة و تعــليق 
اعتقال عرو�سني 

ونقل املدعوين اإىل 
احلجر ال�سحي!

قالت م�شادر اأن قوات 
ال�شرطة اأنهت حفل زفاف 

يف مدينة عنابة ، يف اإجراء 
احرتازي ملنع انت�شار فريو�س 

كورونا.
واأفادت تقارير بنقل جميع 

املدعوين والعرو�شني اإىل 
احلجر ال�شحي بعد تلقي 

ال�شرطة اإخطارا من �شكان 
حمليني ب�شرورة الت�شدي 

حلفل الزفاف الذي ميكن اأن 
يتحول لكارثة تن�شر الوباء 

يف املدينة.
وتظهر مقاطع فيديو 

انت�شرت عرب و�شائل التوا�شل 
الجتماعي عنا�شر من 

ال�شرطة ي�شعون الكمامات 
على وجوههم اأمام قاعة 

احلفالت، فيما اأجلت عدة 
�شيارات تابعة جلهاز احلماية 

املدنية املدعوين.
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دعت اإىل التخلي عن احل�سابات ال�سيا�سية يف هذا الظرف ال�سحي

نــ�ساط  "كــورونا" حتــيل  جائــحة 
اإلــى احلجــر الأحــزاب 

لوؤي ي
--------------------

ودعا حزب احلرية والعدالة ل�رضورة 
نظرا  م�ؤقتا،  ال�شعبي  احلراك  تعليق 
بها  متر  التي  اال�شتثنائية  للظروف 
ال�بائية  اجلائحة  انت�شار  جراء  البالد 
عامة  العامل  يف  “ك�رونا”  فريو�س 

واجلزائر خا�شة.
ت�قيف  له  بيان  يف  احل��زب  واعترب 
ا�شتدعاه  وطنيا  واجبا  م�ؤقتا  التظاهر 
الظرف اال�شتثنائي الذي يعي�شه كل 
لتحمل  االأط��راف  كل  داعيا  العامل، 
احل�شابات  كل  وو�شع  م�ش�ؤوليتها 
يدا  وال�ق�ف جميعا  جانبا  ال�شيا�شية 

واحدة لتجنيب البالد خماطر اأكرب.
وط��ال��ب��ت احل��ري��ة وال��ع��دال��ة كل 
بت��شيات  ب��االل��ت��زام  امل���اط��ن��ن 
الهيئات وامل�شالح الطبية واحلد قدر 
اىل  والتنقل  احلركة  من  امل�شتطاع 

غاية زوال هذا ال�باء العاملي.
القرارات  احلزب   ثمن  ال�شياق  ويف 
االأخرية يف غلق امل�ؤ�ش�شات الرتب�ية 
واجلامعات، واحلد من حركة الطريان 
من واإىل اجلزائر من اأجل كبح انت�شار 

الفريو�س يف اجلزائر.
ال�شيا�شية  الت�شكيلة  ذات  وطالبت 
اأخذا  االحرتازية  االإجراءات  من  مبزيد 
امل�اطنن،  لكل  العامة  بال�شالمة 
يف  ال�شحية  املنظ�مة  واأن  خا�شة 
مع  التعامل  على  قادرة  غري  اجلزائر 
للمرحلة  و�ش�له  حال  ال�باء يف  هذا 

الثالثة.
الق�ى  جبهة  ح��زب  دع��ا  جانبه  من 
باإح�شا�س  التحلي  اإىل  اال�شرتاكية 
بامل�ش�ؤولية  يف �شبيل م�ا�شلة  عال 
هذا  و  اأخ��رى  اأ�شكال  حتت  الث�رة  
ال�شعب  احلفاظ على �شحة  اأجل  من 
بفريو�س  بالعدوى  املهدد  اجلزائري 

جتمعاته  خ��الل  ك���رون��ا 
اجلماهريية.

لالأفافا�س  بيان  يف  وجاء 
ال��شعية  هذه  “اأمام  اأنه 

 ، القلق  اإىل  تدع�ا  التي  ال�شحية 
كل  اأخذ  البالد  �شلطات  واجب  من 
التكفل  ل�شمان  الالزمة  االإج��راءات 
الفريو�س  بهذا  بامل�شابن  الكامل 
انت�شار  م�جة  ملجابهة  التح�شري  و 
اخلطرية،  ال��ع��دوى  لهذه  حمتملة  
والتح�رض ال�شعبي و تكثيف اإجراءات 
ال�قاية ، الكفيالن بقطع الطريق ملا ال 

يحمد عقباه”.
ال��رزان��ة   واج���ب  اأن  احل���زب  وي���رى 
مييز  ال��ذي  والبيداغ�جية  واحلقيقة 
حزب االأفافا�س ، يجربه على ت��شية 
عدم التخلي عن الث�رة ال�شعبية التي 
اأده�شت العامل باأ�رضه بف�شل ذكائها و 
�شلميتها ، بل حت�يلها اإىل هبة بارعة 

جماعية و ق�مية للت�شدي للمخاطر 
اأقدم  و�شدد  ترتقبنا.  التي  ال�شحية 
جمربة  ال�شلطة  اأن  معار�س  حزب 
بت�فري اأق�شى االإمكانيات الب�رضية و 
التخبط   ، للبالد  تفادي  ق�شد  املادية 
يف و�شعية �شحية مزرية و كارثية.

اأجل  من  التجمع  حزب  اأعلن  بدوره 
الثقافة والدميقراطية تعليق امل�شاركة 
يف كل الن�شاطات التي من �شاأنها اأن 
ك�رونا،  ل�باء  ونا�رضا  ناقال  تك�ن 
وذلك اإىل غاية اأن تتح�شن ال��شعية 
اأخ�شائي�  يتابعها  التي  ال�شحية 

ال�شحة العم�مية يف بلدنا.
“اأمام  اإن��ه  للحزب  بيان  يف  وج��اء 
اخلط�رة الق�ش�ى لل�باء الذي يح�م 
على اجلزائرين و اجلزائريات، و الذي 

العاملية  ال�شحة  منظمة  اليه  ت�شري 
يرى  ال�شحة،  اأخ�شائيي  ك��ل  و 
لي�شت م�اتية  ال�شاعة  اأن  االأر�شيدي 
ال للح�شابات ال�شيا�شية و ال للرتدد”.
امل�اطنن  كل  االأر�شيدي  ونا�شد 
يف  احلية  الق�ى  كل  و  وامل�اطنات 
اأ�شكال  ك��ل  تف�شيل  اإىل  ال��ب��الد 
بها  يزخر  التي  االأفقية  امل�����ؤازرة 
منها  تغّذت  التي  و  العريق  تاريخنا 
حركة فيفري الث�رية  و عملت على 

اإحياءها.
باملقابل حمل احلزب ال�شلطات العليا 
على  نف�شها  فر�شت  التي  للبالد 
و  تعبئة  يف  النقائ�س  كل  ال�طن 
ال�طنية يف  االإمكانيات  ت�شخري كل 

ال�شالح العام.

عطل الظرف ال�سحي الطارئ يف اجلزائر احلياة ال�سيا�سية لالأحزاب التي علقت موؤمتراتها اأو 
م�ساركتها يف احلراك ال�سعبي جراء انت�سار وباء "كورونا".

اجل�ية  اخلط�ط  �رضكة  اأم�س  اأجلت 
تركيا  يف  العالقن  اجلزائرين  اجلزائرية 

وت�ن�س ورو�شيا و�ش�ي�رضا.
اجل�ية  اخل��ط���ط  �رضكة  وخ�ش�شت 
اجلزائرين  الإجالء  طائرات   4 اجلزائرية 
اجلزائرين  الإجالء  وطائرتن  تركيا  من 
واحدة  طائرة  اإىل  باالإ�شافة  ت�ن�س،  من 

الإجالء اجلزائرين من م��شك� و فيينا.
اإجالوؤهم  يتم  الذين  امل�شافرون  ويخ�شع 
فنادق  يف  ال�شحي  للحجر  اأي��ام  منذ 
يف  ي�ما   14 مل��دة  وخا�شة  عم�مية 
من  للحد  ال�قائية  االإج��راءات  اإط��ارات 

انت�شار فريو�س ك�رونا.
ال�شناعة  و  ال�شياحة  وزارة  واأعلنت 
و�شع  عن  العائلي،  العمل  و  التقليدية 
ممن  جزائري  م�اطن   3000 من  اأزي��د 
احلجر  اخل���ارج حت��ت  م��ن  اإج��الءه��م  مت 
بالتن�شيق  وذلك  االح��رتازي،  ال�شحي 
مع امل�شالح ال�شحية املخت�شة مع ت�فري 
اال�شت�شفائية وطاقم طبي  الظروف  كل 
ت�شخري  و  ي�ما،   14 طيلة  بهم  للتكفل 

كل االإمكانات الالزمة.
عرب  ن�رضته  بيان  يف  ال����زارة  وقالت 
اإنها  في�شب�ك  على  الر�شمية  �شفحتها 
املادية  الب�رضية و  الطاقات  و�شعت كل 
تعليمات  لتنفيذ  القطاع،  يف  املت�فرة 
الفعلي  االإ�شهام  و  العليا،  ال�شلطات 
القطاعات  املتعدد  العملياتي  النظام  يف 
ك�رونا  فريو�س  تف�شي  من  لل�قاية 
ب��شع  وذلك   ،COVID19 امل�شتجد 
العم�مية  ال�شلطات  ت�����رضف  حت��ت 
جمم�عة من املرافق ال�شياحية العم�مية 
�شياحة و حمامات  فندقة  التابعة ملجمع 
مت  فقد  امل�شدر،  ذات  وح�شب  معدنية. 

ت�زيع املعنين على النح� االآتي:
1200 جزائري عائد من فرن�شا يف فندق 

مازافران، زرالدة اجلزائر،200 م�اطنا مت 
م�اطنا من   170 و  ت�ن�س  ترحيلهم من 
وحمام  عنابة  املنتزه  فندق  يف  فرن�شا 
ال�شاللة قاملة . وامل�شافرين ال�افدين من 
االإمارات العربية املتحدة، بفندق الراي�س 
مر�شيليا  من  قادم  م�اطن  اجلزائر،200  
جزائري  تلم�شان،270  الزيانن  بفندق 
عائدين من ت�ن�س يف مركب حمام دباغ 
ليلة  دفعة و�شلت  اول  بقاملة،  ال�شياحي 
م�شافرا  �شخ�س.640   160 فيها  اأم�س 
الفرن�شية،  مر�شيليا  مدينة  من  قادمن 
االندل�شيات،  ال�شياحي  امل��رك��ب  يف 
عالقن  ك��ان���ا  م�شافرا  وهران.542 
القرن  م��ن  ك��ل  يف  اأجنبية  مب��ط��ارات 
متاري�س”  و”مركب   )150( الذهبي” 
بتيبازة.   )120( البلج”  فندق   )272(
للجمارك  العامة  املديرية  اأعلنت  بدورها 
عن متديد اآجال �شالحية �شندات العب�ر 

ب�شفة ا�شتثنائية.
كل  للجمارك،  العامة  املديرية  واأعلمت 
واجلالية  املقيمن  وامل�اطنات  امل�اطنن 
امل�شافرين،  كل  وكذا  باملهجر  اجلزائرية 
العب�ر  �شند  اإج��راءات  اكتتب�ا  الذين 
اأو  دخ�لهم  ل��دى  م�شاحلها  مبختلف 
تقرر  اأن��ه  ال�طني،  ال��رتاب  مغادرتهم 
�شندات  �شالحية  اآجال  متديد  اإمكانية 
لتف�شي  نظرا  ا�شتثنائية،  ب�شفة  العب�ر 
خمتلف  عرب  ك�رونا  فريو�س  فريو�س 

دول العامل.
للت�ا�شل  املعنين  اجل��م��ارك  ودع��ت 
م��ب��ا���رضة ع��رب ال��ربي��د االإل���ك���رتوين : 
عن  اأو   ،dinf@douane.gov.dz
 ،1023 االأخ�رض  بالرقم  االت�شال  طريق 

اأو اخلط املبا�رض: 023 50 12 12.

ل�ؤي ي

احلجر الإجباري يف انتظار اآلف 
اجلزائريني العائدين من اخلارج

�سركة اخلطوط اجلوية خ�س�ست اأربع طائرات لإجالئهم من اأربع دول

لت�زيع  اجلزائرية  ال�رضكة  اأعلنت 
عن  “�ش�نلغاز”  الغاز  و  الكهرباء 
اإطار  الزبائن يف  لفائدة  خا�شة  تدابري 
ك�رونا  فريو�س  تف�شي  من  ال�قاية 
االأعطال  عن  االإب��الغ  يف  املتمثلة  و 
بعد،  عن  الف�اتري  ت�شديد  و  التقنية 
لل�رضكة  ب��ي��ان  ب��ه  اف���اد  م��ا  ح�شب 

العم�مية.
اإطار م�شايرة  “يف  انه  البيان  وجاء يف 
البالد  تعي�شها  التي  احلالية  االأو�شاع 
و املتعلقة ب�باء ك�رونا ) ك�فيد 19-( 
، تبلغ �رضكة �ش�نلغاز زبائنها الكرام 
و  �شالمتهم  و  اأمنهم  على  حفاظا  اأنه 

اأي  من  �شحتهم  و  لراحتهم  �شمانا 
طارئ �شحي، فانه ميكنهم يف حالة اي 
عطب تقني خا�س بالكهرباء او الغاز، 
االت�شال و التبليغ من م�قع �شكانهم 

اأو اأي مكان اخر عرب الرقم 3303 “.
و اكد ذات امل�شدر اأن هذا الرقم يبقى 
يف خدمة الزبائن 24 على 24 �شاعة و 
كل اأيام االأ�شب�ع م�شرية اىل اأن الفرق 
“جمندة  االأعطاب  الإ�شالح  التقنية 
للتدخل مبا�رضة لتدارك اي عطب كان 

يف اي وقت”.
اأن  �ش�نلغاز  اأف��ادت  اأخ��رى،  جهة  من 
الزبائن باإمكانهم ت�شديد ف�اتريهم عرب 

م�قع  عرب  مبا�رضة  االلكرتوين  الدفع 
دون   ”www.sadeg.dz  ” امل�ؤ�ش�شة 
ال�كاالت   اىل  التنقل  عناء  تكلفهم 
الظروف  هذه  يف  “خا�شة  التجارية 

اال�شتثنائية”.
التدابري  هذه  اأن  ال�رضكة  واأو�شحت 
خمطط  اط���ار  يف  ت��دخ��ل  ال�قائية 
من  املنتهج  ال�شحية  ال�قاية  و  االمن 
املتبنى  و  العم�مية  ال�شلطات  قبل 
هياكلها،  بكل  �ش�نلغاز  ط��رف  من 
كل  ا�شتمرارية  ب�شمان  االإخالل  دون 

اخلدمات املقدمة.
ل�ؤي ي

زبائن "�سونلغاز" باإمكانهم ت�سديد فواتريهم عن بعد
املوؤ�س�سة خ�س�ست رقما خا�سا لالإبالغ عن الإعطاب التقنية

اجلزائرية  اجلمعية  رئي�س  اأك���د 
الربوف�ش�ر،  املعدية  لالأمرا�س 
هي  ال�قاية  اأن  م�شباح،  اإ�شماعيل 
املت�فر  ال�حيد  الناجع  "ال�شالح 
اأنحاء  وبقية  للجزائر  االآن  حتى 

العامل"مل�اجهة فريو�س ك�فيد 19.
م�شباح  ال��ربوف�����ش���ر  واأو���ش��ح 
املعدية  االأم���را����س  يف  خمت�س 
ب��امل���ؤ���ش�����ش��ة االإ���ش��ت�����ش��ف��ائ��ي��ة 
املتخ�ش�شة الهادي فلي�شي بالقطار 
الظروف  هذه  مثل  يف  يبقى  مل  اأنه 
"بال�شالح  التي و�شفها  ال�قاية  اإال 
مل�اجهة  والناجع  ال�شهل  ال�حيد 
فريو�س ك�رونا الذي اأ�شبح وا�شع 
االنت�شار بالعامل ومل يتمكن العلماء 
من الك�شف عن عالج اأو لقاح حلد 

االآن.
اإىل  ال�شدد  ه��ذا  يف  اخلبري  ودع��ا 
العمل باالإجراءات التي اأو�شت بها 
واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة  وزارة 

غ�شل  يف  واملتمثلة  امل�شت�شفيات 
وال�شاب�ن عدة مرات  باملاء  اليدين 
على  ثانية  ع�رضين  وملدة  الي�م  يف 

االأقل اأو باملحل�ل الكح�يل .
�شدد  وحميطه  ال�شخ�س  وحلماية 
احرتام  ���رضورة  على  اخلبري  ذات 
امل�شافة التي تف�شل بن االأ�شخا�س 
لق�شاء  املنزل  من  اخلروج  حالة  يف 
بع�س احلاجات وبالعمل بالقطاعات 
مع  االأق��ل  على  واح��د  مبرت  احلي�ية 
التحلي ب�شل�ك ح�شاري وم�ش�ؤول 
مل�اجهة هذا اخلطر الذي يهدد العامل 

اأجمع.
ال�شارم  التطبيق  على  اأك��د  كما 
جل�انب النظافة ويف جميع احلاالت 
داعيا اإىل غ�شل وتنظيف امل�شاحات 
وك��ذا  ب��االأي��دي  مل�شها  يتم  التي 
خمتلف االأ�شياء التي يتم ا�شتعمالها 
ي�ميا على غرار الهاتف والل�حات 
ومقب�س  واحلا�ش�ب  االإلكرتونية 

االأب�اب.
حث  العط�س  اأو  ال�شعال  حالة  ويف 
بذلك  بالقيام  م�شباح  الربوف�ش�ر 
مرة  ي�شتعمل  ورق��ي  منديل  يف 
واحدة ويتم رميه يف مكان ال ميكن 
اإعادة ا�شتعماله ويف حالة غياب هذا 
بالعط�س  ال�شخ�س  يق�م  املنديل 
نقل  لتفادي  مرفقه  يف  وال�شعال 

العدى يف حالة حمله للفريو�س.
ت�شافر  اأن  اآخ��ر  جانب  من  واأك��د 
يف  وا�شع  ب�شكل  ي�شاهم  اجله�د 
من  الفريو�س  خطر  انتقال  من  احلد 
خالل التخفي�س من االت�شاالت ما 
الت�شافح  وتفادي  االأ�شخا�س  بن 
حماية  م��ع  وال��ق��ب��الت  ب��االأي��دي 
العم�مية  ال�شحة  م�شتخدمي 
�شديد  بعناء  ه�ؤالء  اأ�شيب  اإذا  الأنه 
التكفل  م�ا�شلة  ي�شتطيع  ال  فانه 

بامل�اطنن.
ل�ؤي ي

مل تبق �سوى الوقاية ملواجهة "كوفيد19" يف غياب اللقاح
رئي�س اجلمعية اجلزائرية لالأمرا�س املعدية يخاطب املواطنني
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قانون املالية التكميلي و �سوق النفط يت�سدران اجتماع جمل�س 
الوزراء اليوم

لوؤي ي
-----------------

اإىل  ال���زراء  جمل�س  �شي�شتمع  كما 
وب���اء فريو�س  ت��ط���ر  ع��ر���س ح���ل 
التدابري  وتقييم  البالد،  يف  ك�رونا 
ي�شيف  انت�شاره،  من  للحد  املتخذة 

البيان.
ال�زير  عقد  االجتماع  ه��ذا  و�شبق 
االأول عبد العزيز جراد جمل�س وزاري 
املالية  لقان�ن  للتح�شري  م�شرتك 

التكميلي .
قان�ن  و�شع  االأول  ال�زير  اأعلن  و 
مالية تكميلي ثان مع نهاية ال�شدا�شي 
�شيخ�ش�س  اجلارية،  ال�شنة  من  االأول 

للتعديالت املالية املطل�بة.
االأربعاء  ي�م  للحك�مة  بيان  وجاء يف 
اأنه  االأ�شب�عي  اجتماعها  املا�شي ت�ج 
ال�شدا�شي  نهاية  قبل  االإعالن،  "�شيتم 
االأول، عن اإعداد قان�ن مالية تكميلي 
�س للعمليات التحكيم و  ثاٍن، �شيخ�شّ
التعديالت ال�مالية، مع االإ�شارة اأخرًيا، 
اإىل اأن قان�ن ال�مالية التكميلي الثاين 
جانب  اإىل  ي�شمح  اأن  اأي�شا  �شاأنه  من 

 ،2021 ل�شنة  ال�مالية  قان�ن  م�رضوع 
التحفيزية  ال�تدابري  بجميع  بالتكفل 
ال�مرتبطة بتنفيذ ال�شيا�شات القطاعية 

املف�شلة يف خمطط عمل احلك�مة".
عر�س  اإىل  االجتماع  اأن  اأو�شح  و 
قدمه وزير ال�مالية يتعلق بال�م�رضوع 
التكميلي  ال�مالية  لقان�ن  التمهيدي 

)االأول( ل�شنة 2020.
و اأ�شاف "ياأتي م�رضوع قان�ن ال�مالية 
التكميلي ل�شنة 2020 لت�شحيح عدًدا 
االأ�شلي  ال�مالية  قان�ن  اأحكام  من 
ل�شنة 2020 و ت��شيح بع�س االأحكام 
التي ت�ؤطر اال�شتثمار ال�منتج. و بهذا 
ال�شّدد، فاإن مقرتحات التعديل ال�معرّب 
و  القطاعات  من  بالعديد  تتعلق  عنها 
ال�تي  ال�مرونة  اإ�شفاء  اإىل  ترمي 
االقت�شادي�ن،  ال�متعامل�ن  يطلبها 
ال�شيما اأولئك الذين يحمل�ن م�شاريع 
جمال  يف  باالأخ�س  و  ا�شتثمارية، 
وامل�ؤ�ش�شات  ال�شغرية  ال�م�ؤ�ش�شات 

النا�شئة".
اأنه  تاأكيده  ج��راد  عن  البيان  نقل  و 
�س  خالل جمل�س وزاري م�شرتك خ�شّ

التكميلي،  ال�مالية  قان�ن  ل�م�رضوع 
مع  الن�س  مبطابقة  القيام  مت  قد  كان 
و  اجل��م��ه���ري��ة،  رئي�س  ت�جيهات 
ال�م�جهة  للتدابري  بالن�شبة  ال�شيما 
على  �ش�اء  اجلبائي  ال�شغط  لتخفيف 

على  اأو  االقت�شادين  ال�متعاملن 
االأ�رض.

و اأو�شح اأنه وبحكم طبيعة التعديالت 
ال�منتهج  ال�م�شعى  ف��اإن  ال�مدرجة، 
و�شع  يف  ال��دول��ة  اإرادة  ع��ن  يعرب 

طريقة جديدة يف اأ�رضع وقت حل�كمة 
و  ال�شفافية  على  تق�م  اال�شتثمار 
الفعالية و النجاعة والتي من �شاأنها اأن 
عنها  ال�مت�لدة  بال�م�ارد  البالد  ترثي 

و مب�شاهماتها التكن�ل�جية.

اجلارية.و  لل�سنة  التكميلي  املالية  لقانون  التمهيدي  امل�سروع  على  امل�سادقة  اأعماله  جدول  يت�سدر  الوزراء  ملجل�س  اجتماعا  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  الأحد  اليوم  يراأ�س 
ح�سب بيان رئا�سة اجلمهورية �سيتم تقدمي عر�سني، الأول حول و�سعية و اآفاق ال�سوق البرتولية الدولية، و الثاين يتعلق بخطة العمل لرقمنة الإدارة.

يعكف على تقييم تدابري للحد من انت�سار وباء كورونا

العدد
1958

يك�ن  اأن  الدويل  النقد  �شندوق  ت�قع 
�شديد  اأثر  "ك�فيد19-"  ك�رونا  ل�باء 
رئي�س  ق��ال  العاملي.  االقت�شاد  على 
االإ�شرتاتيجية  ومراجعة  �شيا�شة  ق�شم 
ب�����ش��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل، م��ارت��ن 
م�ياليزن اإن وقع وباء فريو�س ك�رونا 
�شيك�ن �شديدا، و لكنه اأ�شاف اأن ذلك 
ومعدالت  من� ط�يلة  فرتة  "ياأتي عقب 

ت�ظيف مرتفعة مما �شي�شمح لالقت�شاد 
العاملي بامت�شا�س ال�شدمة احلالية".

الرئي�س  الهدف  اأن  م�ياليزن،  واأو�شح 
احلد  يف  يتمثل  اأن  ينبغي  للحك�مات 
من انت�شار الفريو�س بطريقة تبث الثقة 
�شتك�ن  االقت�شادية  ال�شدمة  اأن  يف 

م�ؤقتة.
                              ق/و

�سندوق النقد الدويل يتوقع 
تاأثري"كورونا"على القت�ساد العاملي

االإعالن  االت�شال  وزارة  اأم�س  اأعلنت 
لر�شد  وطنية  جلنة  ت�شكيل  ع��ن 
ومتابعة تط�ر انت�شار فريو�س ك�رونا 
م��شعة  اجل��زائ��ر  يف  )ك�فيد19-( 
كال�شحة  قطاعات  ع��دة  ممثلي  اإىل 
ال�شيدالنية  وال�شناعة  ال�شكان  و 

واالإعالم وغريها.
اأي�شا  ت�شم  التي  اللجنة  هذه  تعمل  و 
اأخ�شائين  وكبار  ال�شحة   يف  خرباء 
املعدية  االأم��را���س  جمال  يف  ال�شيما 
ي�مية  �شحفية  ندوات  تن�شيط  على 
العام  ال����راأي  الط���الع  وا�شب�عبة 
ع��ن ال������ش��ع ال��راه��ن يف ال��ب��الد و 
ف�شال  بالعدوى  املتعلقة  االإح�شائيات 
عن االإجراءات و االحتياطات التي يتم 

اتخاذها للت�شدي لهذا ال�باء .
اللجنة  ه��ذه  اإن�شاء  مت  فقد  للتذكري 
عبد  اجلمه�رية،  رئي�س  لقرار  تطبيقا 
خالله  من  دع��ا  ال��ذي  تب�ن،  املجيد 
احلالية  املتابعة  و  اليقظة  جلنة  تدعيم 
اإ�شالح  و  ال�شكان  و  ال�شحة  ب�زارة 
ملتابعة  علمية  ب"جلنة  امل�شت�شفيات 
كبار  م��ن  ت�شكل  ك���رون��ا  ف��ريو���س 
ال��رتاب  ع��رب  االأخ�شائين  االأط��ب��اء 
ال�شحة  وزي��ر  اإ���رضاف  حتت  ال�طني 
و  امل�شت�شفيات،  اإ�شالح  و  ال�شكان  و 
انت�شار  تط�ر  متابعة  مهمتها  تك�ن 
ال�باء و اإبالغ الراأي العام بذلك ي�ميا 

وبانتظام".
و اتخذ رئي�س اجلمه�رية خالل اجتماع 
انعقدت  التي  العمل  جلل�شة  تكميلي 
17 مار�س اجلاري، جملة  برئا�شته ي�م 
القرارات مل�اجهة فريو�س ك�رونا  من 
)ك�فيد 19-( و احلد من انت�شاره، التي 
على  الي�م  من  ابتداء  تطبيقها  �شيتم 

ال�شاعة ال�احدة �شباحا اإىل غاية الرابع 
اأفريل القادم، م�شريا اإىل اإمكانية رفعها 

اأو متديدها اإذا اقت�شت ال�رضورة.
جميع  وق��ف  ال�شدد  ه��ذا  يف  ق��رر  و 
العم�مية  اجلماعي  النقل  و�شائل 
ال�اليات  بن  و  املدن  داخل  واخلا�شة 
باالإ�شافة  القطارات"،  حركة  كذلك  و 
و  امل�ظفن  من   50% "ت�رضيح  اإىل 
امل�شالح  مب�شتخدمي  فقط  االحتفاظ 
االحتفاظ  م��ع  ال�����رضوري��ة  احلي�ية 
العامالت  الن�شاء  ت�رضيح  و  برواتبهم، 
فيما  �شغار،  اأط��ف��ال  لهن  الل�اتي 
بالت�رضيح  املعنية  الفئات  حتديد  �شيتم 
تنفيذي  مر�ش�م  يف  احلالتن  كلتا  يف 
قرر  االأول".كما  ال�زير  عن  ي�شدر 
و  املقاهي  غلق  اجلمه�رية  رئي�س 
ب�شفة  ال��ك��ربى  امل���دن  يف  املطاعم 
م�ؤقتة و اأمر ب"�شبط ال�ش�ق ملحاربة 
الغذائية  امل���اد  جميع  بت�فري  الندرة 
ال�رضورية"، ف�شال عن تكليفه وزارة 
الداخلية و اجلماعات املحلية و التهيئة 
العمرانية بالتن�شيق مع وزارتي التجارة 
الريفية ب"تعقب  التنمية  و الفالحة و 
الالزمة  االإجراءات  اتخاذ  و  امل�شاربن 
م�شت�دعاتهم  ت�شميع  فيها  مبا  �شدهم 
و متاجرهم، و الت�شهري بهم يف و�شائل 

االإعالم و تقدميهم للعدالة".
و كلف رئي�س اجلمه�رية وزارة املالية 
بت�شهيل اإجراءات جمركة امل�اد الغذائية 
االإج���راءات  ت�رضيع  مع  امل�شت�ردة، 
امل�رضفية املرتبطة بها متا�شيا مع احلالة 

اال�شتثنائية التي تعي�شها البالد".
هذا  خالل  اجلمه�رية  رئي�س  اأك��د  و 
التي  امل�ش�ؤولية  "روح  على  االجتماع، 
فردا،  فردا  اجلميع  بها  يتحلى  اأن  يجب 

مربزا  االإعالم"،  و�شائل  يف  �شيما  ال 
اجلي�س  باإمكانات  اال�شتعانة  "ميكن  اأنه 
ال�طني ال�شعبي القادر على امل�شاعدة 
ب�رضية  طاقات  و  ميدانية  مب�شت�شفيات 
من اأطباء و اخت�شا�شين و �شلك �شبه 

الطبي و�شيارات االإ�شعاف".

  ل�ؤي ي

ت�سكيل جلنة ر�سد ومتابعة ت�سم كبار الأطباء
مهمتها متابعة تطور انت�سار الوباء واإبالغ الراأي العام يوميا

ا�ستغلوا وباء "كورونا" للتالعب بالأ�سعار ورفعها عرب الأ�سواق

والفالحة  التجارة  ووزارتا  اجلزائريني  "املافيا" ت�ستفز 
تواجهان الو�سع

التنمية  و  الفالحة  و  التجارة  وزارت��ا  تدخلت 
معظم  �شهدته  ال��ذي  االرت��ف��اع  بعد  الريفية 
املنتجات الغذائية على غرار اخل�رضوات و امل�اد 
االأخ��رية،  ال�شاعات  خالل  اال�شتهالك  وا�شعة 
و  بها  اجلزائرين  ا�شتفزاز  "املافيا"  اأرادت  التي 
ا�شتغالل الظرف الذي متر به البالد جراء انت�شار 
ذلك  و  ال�طن،  واليات  خمتلف  عرب  "ك�رونا" 
االإج��راءات  من  العديد  باإقرار  ال��شع  مل�اجهة 
�ش�اء  التجار  على  الرقابة  ت�شديد  غرار  على 
مبخزون  لال�شتعانة  باالإ�شافة  واجلملة،  التجزئة 

اخل�رض.
وباء  اح��ت���اء  على  احلك�مة  تعمل  وق��ت  يف 
"ك�رونا" عرب خمتلف واليات ال�طن، �شارعت 
من  اجلزائرين  بغذاء  التالعب  يف  "املافيا" 
االأ�شا�شية  امل���اد  خا�شة  االأ�شعار  رفع  خالل 
اللتان  املادتان  ال�شميد  و  البطاطا   غرار  على 
التي  و  اجلزائرية  امل�ائد  اأ�شا�شيات  من  تعتربان 
االأخرية،  ال�شاعات  خالل  باملائة  ال�80  جتاوزت 
و  الفالحة  و  التجارة  وزارت���ا  جعل  ما  وه��� 
الحت�اء  ت�شارعان  و  تبا�رضان  الريفية  التنمية 
ال��شع من خالل اإقرار العديد من االإجراءات و 

الدي�ان  با�رض  الليلية لالأ�ش�اق، حيث  املداهمات 
يف  "اونيف"  اللح�م  و  للخ�رض  املهني  ال�طني 
بكميات  ال�طنية  ال�ش�ق  مت�ين  عمليات  اأوىل 
االأ�شعار  ل�شبط  املخزنة  البطاطا  من  كبرية 
االأخرية  ال�شاعات  خالل  �شهدتها  التي  امللتهبة 
عملية  و�شملت  اال�شتهالك،  وا�شعة  املادة  هذه 
مبا�رضة  املنت�ج  بيع  خالل  -من  االأ�ش�اق  مت�ين 
للم�شتهلكن- عرب نقاط بيع م�زعة على ثماين 
واليات من ال�طن على غرار اجلزائر العا�شمة، 
الطارف،  الب�يرة،  ب�مردا�س،  الدفلى،  عن 
خ�ش�س  كما  والبليدة،  وزو،  تيزي  �شكيكدة، 
الدي�ان نقاط بيع بالعا�شمة م�زعة على �شبعة 
باب  داي،  ح�شن  ب��شاوي،  غرار  على  بلديات 
البي�شاء  الدار  ال�رضاقة،  حمدين،  �شعيد  ال�ادي، 

وعن البنيان.
املنتجات  تثمن  ّمع  جمجُ ق��ام  دل��ك،  جانب  اإىل 
الفالحية التابع ل�زارة الفالحة والتنمية الريفية 
مبا�رضة  البطاطا  م��ادة  بيع  نقاط  فتح  بعملية 
مت  حيث  اأم�س،  اأول  ال���ادي،  باب  بحي  مل�اطن 
خالل هذه العملية ت�ش�يق ما يقدر ب� 1400 طن 
من هذه املادة االأ�شا�شية املخزنة من طرف املجمع 

ارتفع  بعدما  ال�ش�ق  ل�شبط  اأوىل  كمرحلة 
للكيل�غرام  دينار   100 من  اأكرث  اىل  �شعرها 
"املافيا"  ا�شتعملتها  التي  امل�شاربة  بفعل  ال�احد 
الدي  الظرف  اجلزائري�ن وا�شتغالل  بها  لت�شتفز 
عرب  "ك�رونا"  وباء  انت�شار  جراء  البالد  به  متر 

خمالف واليات ال�طن.
من  العديد  التجارة،  وزارة  اتخذت  جهتها  من 
االإجراءات من اأجل الت�شدي ل� "مافيا" ا�شتغالل 
على  الرقابة  ت�شديد  خالل  من  االأ�شا�شية  امل�اد 
اأو  التجزئة  اأ�ش�اق  النا�شطن يف  �ش�اء  التجارة 
رزيق،  كمال  التجارة  وزير  اأكد  حيث  اجلملة، 
وال�زير  تب�ن  املجيد  عبد  اجلمه�رية  رئي�س  اأن 
ال�ش�ء  له  منحا  قد  ج��راد  العزيز  عبد  االأول 
�شد  �شارمة  اإجراءات  اتخاذ  اأجل  من  االأخ�رض 
الراهن  لل��شع  وامل�شتغلن  املخالفن  التجار 
ب�شبب  العامل  دول  ك�شائر  اجلزائر  به  متر  الذي 
حد  اىل  العق�بات  وت�شل  "ك�رونا"،  وب��اء 
�شطب التجار االنتهازين من ال�شجل التجاري، 
متاجر  و  امل�شت�دعات  ت�شميع  اإىل  باالإ�شافة 

امل�شاربن واإحالة ملفاتهم على العدالة.
ق/و
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الكنفدرالية العامة للموؤ�س�سات جتند اأع�ساءها 
يف التعبئة �سد فريو�س كورونا

حممد علي 
-----------------

العامة  الكنفدرالية  و�شددت 
مبعية  اجلزائرية  للم�ؤ�ش�شات 
نغزة   �شعيدة  املنظمة  رئي�شة 
منظمات  اأوىل  ب�شفتها  اأنها 
ت�شع  اأن��ه��ا  ال��ع��م��ل  اأرب����اب 
ت�شخر  و  اأع�شائها  اإمكانات 
كافة اجله�د يف �شياق ت�شامني  
ال��شائل  ت���ف��ري  ع��رب  ���ش���اء 
التط�عي  العمل  اأو  ال�قائية 
الت�ع�ي  ال�شل�ك  و  امليداين 
جتنيد  مع  التكفل  و  لل�قاية 
كافة امل�ؤ�ش�شات املن�ش�ية  حتت 
ل�اء الكنفدرالية للم�شاهمة يف 
اجله�د اخلا�شة كل �شمن نطاق 
ال�باء  م�اجهة  يف  تخ�ش�شاته 

الفتاك .
اىل  الكنفدرالية  دع��ت  كما 
بروح  التحلي  و  اليقظة  ت�خي 
مع   اجلميع   قبل  من  امل�ش�ؤولية 
بالتدابري  االلتزام  على  احلر�س 

ال�شالمة  ل�شمان  االح��رتازي��ة 
وال�شالح العام .

 من جانب اآخر ثمنت الكنفدرالية 
االحرتازية  واالإجراءات  التدابري 
ال���ق��ائ��ي��ة  امل��ت��خ��ذة م��ن قبل 
،داعية  العم�مية  ال�شلطات 
و  الت�شامن  روح  اإب���راز  اىل 
لتجاوز  اجلميع   من  امل�ش�ؤولية 
ت�اجه  التي  ال�شعبة  املرحلة 
املظاهر  عن  االبتعاد  ،مع  االأمة 
اكتناز  و  م�شاربة  من  ال�شلبية 
ال�شلع و رفع االأ�شعار و غريها 
من املمار�شات التي تظل بعيدة 
عن تقاليدنا  و مبادئنا  و ديننا 
املمار�شات  غرار  على  احلنيف 
بق�ت  ال�شم�رضة  و  االحتكارية 

اجلزائرين اأو و�شائل ال�قاية.

اأعلن  ال�شياق  نف�س  يف  و 
و  ال�الئية،  املكاتب  روؤ���ش��اء 
املن�ش�ين  االأع���م���ال  رج���ال 
العامة  الكنفدرالية  ل�اء  حتت 
على  و  اجلزائرية،  للم�ؤ�ش�شات 
نغزة،  �شعيدة  ال�شيدة  راأ�شهم 
الكامل،  و  التام  اال�شتعداد  عن 
ملجابهة  امل��ادي  الدعم  لتقدمي 
انت�شار  عن  املرتتبة  االأو�شاع 
وباء ك�رونا امل�شتجد يف اجلزائر 
ميداين  ب�شكل  امل�شاهمة  و   ،
اأفراد  جانب  اإىل  لل�ق�ف  فعال، 
ال�شعب يف هذه املحنة، و كذلك 
قبل  من  املبذولة  للجه�د  دعما 

خمتلف م�ؤ�ش�شات الدولة.
كما �شجبت الكنفدرالية العامة 
بع�س  اجلزائرية،  للم�ؤ�ش�شات 

من  لعدد  امل�شينة  ال�شل�كات 
هذا  ا�شتغل�ا  الذين  التجار، 
اأج��ل  م��ن  احل�شا�س،  ال��ظ��رف 
مت�شببن  االأ�شعار،  م�شاعفة 
الدخل  لذوي  ج�شيم  �رضر  يف 
اله�شة  ال��ف��ئ��ات  و  امل��ح��دود 
القيم  متجاهلن  املجتمع،  يف 
ال�شمحة التي ين�س عليها ديننا 
املت�ارثة  االأع��راف  و  احلنيف، 
ختم   و  اأجدادنا.  و  اأ�شالفنا  عن 
بيان الكنفدرالية بالدعاء ن�شاأل 
اأن تتجاوز  تبارك و تعاىل،  الله 
بالدنا، هذه االأيام الع�شيبة، يف 
نت�رضع  اأقرب وقت ممكن، كما 
اإليه �شبحانه و تعاىل، اأن يحفظ 
ويل  اإنه  �ش�ء،  كل  من  �شعبنا 

ذلك و القادر عليه.

يف وقت تواجه فيه البالد انت�سار الوباء 

والي��ة  اأم���ن  م�شالح  متكنت 
م�شالح  مع  بالتن�شيق  �شكيكدة 
ما  حجز  م��ن  التجارة  مديرية 
مادة  من  كلغ   1390 جمم�عه 
م�جهة  كانت  التي  ال�شميد، 
من  علم  ما  ح�شب  للم�شاربة، 

م�شالح االأمن ال�الئي.
ذات  باأن  امل�شدر  ذات  واأو�شح 
اإطار  يف  اأي�شا  متكنت  امل�شالح 
 109 حجز  م��ن  العملية  ذات 
قارورات مطهر و 138 زوجا من 
وحدات   09 و  الطبية  القفازات 
 375 و  املطهرة  امل��ن��ادي��ل  م��ن 

كمامة طبية.

-وف��ق  العملية  ه��ذه  وت��ن��درج 
مكافحة  اإطار  يف  امل�شدر-  ذات 
امل�����ش��ارب��ة  اأ���ش��ك��ال  خمتلف 
وامل���اد  الغذائية  املنتجات  يف 
ال�شيدالنية  �شبه  و  ال�شيدالنية 

خ�ش��شا يف الظرف احلايل.
اأمن ال�الية  اأردف باأن م�شالح  و 
مديرية  م�شالح  مع  بالتن�شيق  و 
عمليات  باإطالق  قامت  التجارة 
ميدانية  خ��رج��ات  و  ���رضط��ي��ة 
ملجابهة املمار�شات ال�شلبية التي 
اأو  ال�ش�ق  احتكار  اإىل  تهدف 

امل�شاربة يف املنتجات.
ق/و

حجز قرابة 14 قنطارا من ال�سميد 
يف �سكيكدة

ال�طني  لالأمن  العامة  املديرية  ت�ا�شل 
من  الت�عية  يف  امليدانية  م�شاهمتها  بحزم 
التعريف  و  ك�رونا  فريو�س  انت�شار  خطر 
به،  االإ�شابة  لتفادي  االحرتازية  بالتدابري 
لفائدة  الت�ع�ية  حمالتها  تبا�رض  حيث 
امل�اطنن باإقحام عنا�رضها مبن فيهم العن�رض 
الن�ش�ي وعرب كافة ال�اليات، بالتن�شيق مع 
خمتلف الفاعلن املتدخلن يف جمال ال�شحة 
م�قعها  لذلك  ت�شخر  و  االإعالم،  و�شائل  و 
الفاي�شب�ك  على   )2( و�شفحتيها  الر�شمي 

والت�يرت.
ال�طني  لالأمن  العامة  املديرية  و�شطرت 
امليدانية تطبيقا للقرارات  التدابري  جملة من 
االأحد  الي�م  تطبيقها  ويبداأ  اتخاذها  مت  التي 
22 مار�س 2020 ملزيد من ال�قاية واحلماية 

ال��ق��درات  م��ن  وال��رف��ع  امل���اط��ن،  ل�شحة 
على  ال��دويل،  ال�باء  هذا  ملكافحة  ال�طنية 
امل�شت�ى  على  اأو  احلدودية  النقاط  م�شت�ى 

ال�طني.
ال�طني،  لالأمن  العامة  املديرية  وتعمل 
جت�شيد  على  املخت�شة،  اجلهات  جانب  اإىل 
مبحاربة  للبالد،  العليا  ال�شلطات  ت��شيات 
الكاذبة  واالأخبار  ال�شائعات  اأ�شكال  كل 
اإحباط  نا�رضوها  يحاول  التي  واملغل�طة 
اإىل  ال�شعي  ومنه  امل�اطنن  معن�يات 

امل�شا�س باالأمن ال�طني.
اإىل  بحزم  تعمل  ال�رضطة  م�شالح  اأن  كما 
جانب ال�شلطات املخت�شة بتعقب امل�شاربن 
مرافقة  �شدهم  الالزمة  التدابري  اتخاذ  و 
للم�اطن يف جتاوز هذه املرحلة، حيث مت، يف 

االآونة االأخرية،  �شبط و حجز بعدة واليات 
التنظيف  وم�اد  و�شيدالنية  غذائية  م�اد 

م�جهة للم�شاربة.
ال�طني  لالأمن  العامة  املديرية  ت�شجل  و 
امل�اطنن  مع  الي�مي  التفاعل  خالل  من 
العمل  و  االجتماعي  الت�ا�شل  عرب و�شائط 
املركبات  ا�شتعمال  خ��الل  وم��ن  اجل���اري 
بالتن�شيق  ال�����ش���ت  مب��ك��ربات  امل��ج��ه��زة 
اأعلى  بال�اليات،  املحلية  ال�شلطات  مع 
لدى  ال���ع��ي  و  امل�ش�ؤولية  م�شت�يات 
امل�اطن الذي ي�شاهم بق�ة يف اتخاذ التدابري 
االحرتازية للحد من تف�شي فريو�س ك�رونا، 
التي  ال�شحية  االأزم��ة  هذه  من  اخل��روج  و 

م�شت العديد من الدول.
ق/و

ال�سرطة ت�سدد وتكثف من اإجراءاتها ملواجهة كورونا

العامة  الكنفدرالية  اأكدت 
اجلزائرية   للموؤ�س�سات 

اأنها  لها   بيان  يف   CGEA
و  اإمكانياتها  كافة  ت�سع 

�سمن  اأع�سائها  جميع  جتند 
التح�سي�س  و  التعبئة  جهود 
يف وقت تواجه فيه البالد 
كورونا   لفريو�س  انت�سار 
ال�سعبة  املرحلة  لتجاوز 

التي متر بها بالدنا

امل�شاريع يف  لتجميد عدد من  تتجه احلك�مة 
يرتقب  التي  النفقات  تر�شيد  �شيا�شة  اإطار 
الذي  التكميلي  املالية  اأن تبا�رضها عرب قان�ن 
ال�زراء غدا، وهذا يف  ي�شادق عليه م�رضوع 
 30 من  اأقل  اإىل  النفط  �شعر  انهيار  اأعقاب 

دوالرا للربميل.
و  ال�شكن  وزارة  ف��اإن  معل�مات  ح�شب  و 
الت�شيري  املدينة طلبت من دواوين  العمران و 
بن�شبة  باإفادتها  التعمري  مديريات  و  العقاري 
وزارة  طالبت  امل�شاريع.و  اأ�شغال  تقدم 
لها  التابعة  الهيئات  و  املديريات  من  ال�شكن 

مديريات  و  العقاري  ت�شري  دي�ان  غرار  على 
التعمري باإفادتها بن�شبة االجناز يف امل�شاريع و 
جتميد  اإمكانية  يرجح  ما  ه�  و  تقدمها،  مدى 
االأ�شغال يف بع�س امل�شاريع، حيث يرتقب اأن 
بت�قيف  االأ�شب�ع  هذا  قرارا  احلك�مة  ت�شدر 
ال�شياق  يف  اال�شتعجالية.و  غري  ال�ر�شات 
باملجل�س  امليزانية  و  املالية  جلنة  ع�ش�  ي�ؤكد 
قان�ن  اأن  م��شي  عمار  ال�طني  ال�شعبي 
املالية التكميلي �شيت�شمن تدابري تتزامن مع 
ال��شع احلايل الذي فر�شه تراجع االأ�شعار و 

انت�شار فريو�س ك�رونا.

و قال م��شي اإن “امل�شكل املطروح يف ال�شابق 
اأنهم ملا فكروا يف قان�ن مالية تكميلي، كانت 
االأم�ر جيدة جدا و البرتول كان يرتاوح �شعره 
البع�س يف  70 دوالرا، حيث فكر  و   60 بن 
التعديالت،  ببع�س  احل��راك   م�جة  رك���ب 
�شعر  اأن  بحكم  الي�م  خمتلف  االأمر  لكن  و 
�شيط�ل  االنخفا�س  وهذا  منخف�س  البرتول 
ال�ثيقة  تت�شمن  اأن  املتحدث  ت�قع  ن�شبيا”.و 
ت�قيف  و  قا�شية   تق�شف  �شيا�شة  اإج��راءات 

الكثري من امل�شاريع وزيادات يف ال�رضائب.
ق/و

وزارة ال�سكن تتجه لتجميد الور�سات غري ال�ستعجالية

والت�شغيل  العمل  وزارة  دع��ت 
بيان  يف  االجتماعي،  وال�شمان 
جتنب  اإىل  امل�اطنن  جميع   ، لها 
ووك���االت  م��ق��رات  اإىل  التنقل 
عرب  للقطاع  التابعة  الهيئات 
تعزيز  بغر�س  ال�طني،  ال��رتاب 
تف�شي  خطر  من  واحلماية  ال�قاية 
ال���زارة  ك�رونا.واأو�شحت  وباء 
ت�شمح  تطبيقات  تخ�شي�س  مت  اأنه 
للم�اطنن باحل�ش�ل على اخلدمات 
و  االأ�شب�ع  اأي��ام  طيلة  واالأداءات 

على مدار ال��� 24 �شاعة.
اجتماعيا،  لهم  امل���ؤم��ن  وذك���رت 
بطاقة  �شالحيات  تنتهي  والذين 
ال�شفاء اخلا�شة بهم يف 31 مار�س، 
غاية  اإىل  �شالحيتها  متديد  مت  اأن��ه 
يتيح  2020.كما  اأف��ري��ل  نهاية 
االأج��راء  للعمال  الهناء"  "ف�شاء 
امل�ؤمن لهم اجتماعيا وذوي حق�قهم 
احل�ش�ل على اخلدمات التي يقدمها 
للتاأمينات  ال�طني  ال�شندوق 
االجتماعية للعمال االأجراء عن بعد، 
احل�ش��س  يف  ال�شيما  واملتمثلة 
متابعة  االنت�شاب،  �شهادة  على 
ال�شيدالنية،  املنتجات  تع��س 
التع�ي�شات  بيان  على  احل�ش��س 
الي�مية اخلا�شة بالتاأمن، باالإ�شافة 
اإىل احل�ش��س على �شهادة االأحقية 
لهم  بامل�ؤمن  اخلا�شة  االأداءات  يف 
وكذا  حق�قهم  وذوي  اجتماعيا 

اإيداع ال�شكاوى. 
اأن��ه ميكن  اإىل  ال����زارة  واأ���ش��ارت 
عرب  الف�شاء  ه��ذا  اإىل  ال���ل���ج 
التطبيق  حتميل  اإم���ا  طريقتن: 

خالل  من  اأن��دروي��د  االل��ك��رتوين 
من�شةgoogle play store  عرب 
ا�شتعمال  اأو   El-Hanaa كتابة 
https:elhanaa. التايل  الرابط 
االأجراء  لغري  ميكن  كما   cnas.dz
خدمات  ا�شتعمال  العمل  والأرباب 
الت�رضيح عن بعد ودفع ا�شرتاكات 
Télépai - االجتماعي  )لل�شمان 
ment -Télédeclaration( عرب 
ب�ابات "الت�رضيح عن بعد" املت�فرة 
ال�شندوق   - التالية:  الروابط  عرب 
االجتماعية  للتاأمينات  ال�طني 
https:// االأج������راء:  ل��ل��ع��م��ال 
 /teledeclaration .cnas .dz
لل�شمان  ال�طني  ال�شندوق   -
https:// االأجراء  لغري  االجتماعي 
eserv ices .casnos .com .
للعطل  ال�طني  ال�شندوق   -  /dz
الناجمة  البطالة  و  االأجر  مدف�عة 
عن �ش�ء االأح�ال اجل�ية لقطاعات 
والري:  العم�مية  واالأ�شغال  البناء 
https:www.tasrihatcom .
وعار�شي  لطالبي  ميكن  كما   /dz
يف  م��ب��ا���رضة  الت�شجيل  العمل 
https://wa - ال��شيط:  نن�شة 
وخل�شت   /sitonline.anem.dz
اإع��الم  �شيتم  اأن���ه  اإىل  ال�����زارة 
ومنتظمة  دورية  ب�شفة  امل�اطنن 
بكافة املعل�مات املتعلقة باخلدمات 
االأخرى  للهيئات  بعد  عن  الرقمية 
ت�شعها حتت  التي  للقطاع،  التابعة 

ت�رضفهم الأمنهم و �شالمتهم.

ق/و

وزارة العمل تدعو املواطنني لتجّنب 
التنقل اإىل مقرات التاأمني الجتماعي

لقي 12 �شخ�شا حتفهم واأ�شيب 
متفاوتة  ب��ج��روح  اآخ��ري��ن   16
اخل��ط���رة يف ح����ادث م��رور 
�شاعة   48 ال���  خ��الل  �شجلت 
املدنية،  احلماية  اأف��ادت  االأخ��رية 
عن  لها،  بيان  يف  ال�شبت  اأم�س 
واإ�شابة  وفاة  حالة   12 ت�شجيل 
متفاوتة  ب��ج��روح  اآخ��ري��ن   16
ح���ادث  �شبعة  يف  اخل��ط���رة 
مرور �شجلت خالل ال� 48 �شاعة 

االأخرية واأو�شحت ذات امل�شالح 
على  �شجلت  ح�شيلة  اأثقل  اأن 
ب�فاة  ال���ادي  والي��ة  م�شت�ى 
اأربعة اأ�شخا�س واإ�شابة �شخ�س 
ا�شطدام  اثر  على  بجروح  اأخر 
ال�زن  من  �شيارة  و  �شاحنة  بن 
ال�طني  الطريق  على  اخلفيف 
دائرة  الطي�ر  اأم  ببلدية   03 رقم 

املغري.
ق/و

خالل الـ48 �ساعة الأخرية
وفاة 12 �سخ�سا واإ�سابة اآخرين

 يف حوادث مرور 
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املتقاعدون يف طوابري وغياب التنظيم يزيد
 من حدة اخلطر انت�سار كورونا

 يو�سف بن فا�سل
---------------- 

ال��زب��ائ��ن ال���ذي���ن ق��دم���ا 
اجل��زائ��ر  ب��ري��د  قبا�شة  اىل 
ال��رئ��ي�����ش��ة ب���الي��ة ورق��ل��ة 
ع�����ربوا ع���ن ا���ش��ت��ي��اءه��م 
وغ�����ش��ب��ه��م ج����راء غ��ي��اب 

االج��������راءات ال���ق��ائ��ي��ة 
التي  ال�شحية  وال��ق���اع��د 
ال��شاية  اليها  دعت  لطاملا 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ���ش��الم��ة 
مثل  اعتربوا  لكن  امل�اطنن 
طرف  م��ن  ال��الم��ب��االة  ه��ذه 
ب�رضورة  عليها  القائمن 

ال�شحية  بالق�اعد  التقيد 
انت�شار  من  للحد  بها  املع�لة 
�شي�شاهم  الك�رونا  فريو�س 
انت�شاره  يف  كبري  ب�شكل 

امل�اطنن �شحة  ويهدد 
ت��ف��ع��ي��ل  ان���ت���ظ���ار  ويف 
والتعليمات  ال���ق���رارات 

ال�قاية  ح��ق  يف  ال�����ش��ادرة 
القاتل  الفريو�س  ه��ذا  م��ن 
ت��ب��ق��ى ���ش��ح��ة امل���اط��ن��ن 
املرافق  هذه  ملثل  القا�شدين 
يتم  مل  اإن  العم�مية يف خطر 
وجت�شيد  امل�ش�ؤولن  تدخل 
. ال�اقع  ار�س  على  الق�اعد 

املتقاعدين جلب  ال�سن  كبار  من  ورقلة ح�سور عدد كبري  بولية  بريد اجلزائر  قاب�سات  اأم�س خمتلف  �سبيحة  �سهدت 
الكورونا  فريو�س  من  �سالمتهم  على  للحفاظ  الو�ساية  اطلقتها  التي  للوكالة  ا�ستعمالهم  عن  م�ستغنيني  م�ستحقاتهم 

القاب�سات م�ستوى  على  الوقائية  القواعد  احرتام  وعدم  التنظيم  غياب  بال  الطني  ومازاد 

بورقلة م�ستحقاتهم  جللب 

من  االوىل  تعد  مبادرة  يف 
والية  م�شت�ى  على  ن�عها 
م�ؤ�ش�شة  ق��ام��ت  ورق��ل��ة 
على  ب���االخ���ذ  غ���از  ك��ن��ا 
تزويد  م�ش�ؤولية  عاتقها 
اال�شت�شفائية  امل�ؤ�ش�شات 
خمتلف  ع��ل��ى  امل����ج����دة 
ب��ق��ارورات  ال�طن  ن��ح��اء  اإ
االوك�������ش���ج���ن جم���ان���ا. 
غاز  كنا  وح��دة  م�����ش���ؤول 
املت�اجدة  �شليم   �شليماين 

اإن  اأك���د  ورق��ل��ة  ب���الي��ة 
خلفية  على  جاءت  املبادرة 
االأزم����ة ال���ب��ائ��ي��ة ال��ت��ي 
االآون��ة  يف  ال��ب��الد  بها  مت��ر 
انت�شار  ب�شبب  االأخ���رية 
ف���ريو����س ال���ك����رون���ا يف 
ال�طن  واليات  من  العديد 
يف  ط��ارىء  الأي  وحت�شبا 
التي  االوك�شجن  مادة  نفاذ 
امل�ؤ�ش�شات  اليها  حتتاج 
وهي  جمانا  اال�شت�شفائية 

مدى  تعك�س  التي  املبادرة 
اجل��زائ��ري  ال�شعب  ت���اآزر 
هذه  مثل  يف  بينهم  فيما 
عمال  جهته  ومن   ، املحن 
ا�شتعدادهم  على  امل�ؤ�ش�شة 
امل����ادة  ه����ذه  ن���ت���اج  اإ يف 
ح�ش�لهم  دون  �شا�شية  االأ
ع��ل��ى م��ق��اب��ل وذل����ك يف 
وامل�شاهمة  ال�طن  �شبيل 
ال�باء  لهذا  الت�شدي  يف 

كله. العامل  اأ�شاب  الذي 

املبادرات  هذه  مثل  لتبقى 
ن�����ش��ان��ي��ة  وامل�����اق����ف االإ
ت��ع��ك�����س م����دى ت��الح��م 
ت�شتدعي  عندما  ال�شعب 
وان  خ��ا���ش��ة  ال�������رضورة 
ي�شهد  ب���ات  ال��ف��ريو���س 
ما  وه���  ك��ب��ريا  ان��ت�����ش��ارا 
امل�اطنن  ت�عية  يتطلب 
ال�شحية  بالق�اعد  والتقيد 

. ال�قائية 
فا�شل بن  ي��شف   

���ش��ب���ع  وق��ع��ت ن��ه��اي��ة االأ
ث��الث��ة  اأدرار   ب����الي���ة 
تخلف  مل  م���رور  ح����ادث 
االأرواح  يف  �شحايا  اأي 
املدنية،  احلماية  بيان  ح�شب 
يف  منها  االأول  وقع  حيث 
الع�رضة  ال�����ش��اع��ة  ح���دود 
يف  ومت��ث��ل  دق��ي��ق��ة  و46 
من  نفعية  �شيارة  انقالب 
على  هليك�س  ط�يتا  ن�ع 
اجلديد  الطريق  م�شت�ى 
امل����ؤدي  امل�����ش��ن��ف(  غ��ري   (
بعد  على  اأولف  دائرة  اإىل 
مقر  م��ن  كلم   40 ح���ايل 
 04 ال�الية، و خلف احلادث 

متفاوتة  باإ�شابات  جرحى 
جن�س  م��ن   02 اخل��ط���رة 
ما  اأعمارهما  ت��رتاوح  ذكر 
 02 و  �شنة   51 و   11 بن 
ت��رتاوح  ن��ث��ى  اأ جن�س  م��ن 
و   09 ب��ن  م��ا  اأع��م��اره��م��ا 
طرف  م��ن  نقل�  �شنة   43
م�شت�شفى  اإىل  احل��م��اي��ة 
والثاين  ب��اأدرار،  �شينا  اإبن 
احلادية  ال�شاعة  على  وقع 
متثل  دقيقة،  و20  ع�رضة 
�شياحية  �شيارة  انقالب  يف 
م�شت�ى  على  اأفي�  ن�ع  من 
ق�رض  اإىل  امل���ؤدي  الطريق 
احلادث  خلف  و  ن�منا�شن، 

ب��اإ���ش��اب��ات  ج��رح��ى   03
واحد  اخل��ط���رة،  متفاوتة 
من  يبلغ  ذك��ر  جن�س  م��ن 
واثنان  �شنة،   43 العمر 
ت��رتاوح  ن��ث��ى  اأ جن�س  م��ن 
 43 و   36 بن  ما  اأعمارهما 
للم�شت�شفى  نق�ا  �شنة، 
واحل��ادث  الذكر،  ال�شالف 
ال�شاعة  على  وقع  الثالث 
و12  ع�������رضة  ال��ث��ان��ي��ة 
ا�شطدام  يف  متثل  دقيقة 
على  �شياحيتن  �شيارتن 
امل���ؤدي  الطريق  م�شت�ى 
باملكان  ب����دة  ق�����رض  اإىل 
امل�����ش��م��ى ق�����رب ق�����رض 

احلادث04  خلف  و  واينة، 
متفاوتة  باإ�شابات  جرحى 
جن�س  من  اثنان   اخلط�رة، 
اأعمارهما  ت���رتاوح  ن��ث��ى  اأ
�شنة،   30 و   04 ب��ن  م��ا 
واث��ن��ان م��ن ج��ن�����س ذك��ر 
بن  ما  اأعمارهما  ت��رتاوح 
نف�س  اإىل  �شنة،   29 و   03
وتتمنى  ه��ذا  امل�شت�شفى، 
ال�شفاء  امل��دن��ي��ة  احل��م��اي��ة 
�رضورة  وتدع�  للمر�شى، 
و  احل��ذر  و  احليطة  ت�خي 
ال�شالمة  ق���اع��د  اح���رتام 

. املرورية 
الرحمن    عبد  بل�ايف   

حم���ارب���ة  اإط�������ار  يف    
ن���اع��ه��ا  اأ ب�شتى  اجل��رمي��ة 
م��ث��ل  االأ اال���ش��ت��غ��الل  و   ،
متكنت   ، ال�اردة  للمعل�مات 
التدخل  و  ال��ب��ح��ث  ف��رق��ة 
ال�الئية  بامل�شلحة   )BRI (
بغرداية  الق�شائية  لل�رضطة 
�شخ�شن  ت���ق��ي��ف  م���ن 
يف  ���ش��ن��ة(   29 و   27  (
باملخدرات  االجت��ار  ق�شية 
اجلهات  م���ام  اأ تقدميهما  و 

املخت�شة. الق�شائية 
اإىل  تع�د  الق�شية  وقائع 
بعد  امل��ن�����رضم،  ���ش��ب���ع  االأ
معل�مات  على  احل�ش�ل 
اأول��ي��ة م��ف��اده��ا ق��ي��ام اأح��د 
����ش���خ���ا����س ب���رتوي���ج  االأ
معالج(  )ك��ي��ف  امل��خ��درات 

مدينة  و�شط  م�شت�ى  على 
با�رضت  عليه  و  غ��رداي��ة، 
التحريات  امل�شالح  ذات 
اأين   ، الالزمة  العملياتية 
 29 ( املعني  ه�ية  حتديد  مت 
حتركاته  ر���ش��د  و  ���ش��ن��ة( 
اأمنية  خ��ط��ة  و���ش��ع  ليتم 
ت�زيع  خ��الل  م��ن  حمكمة 
ع��ن��ا���رض ب��ال��زي امل���دين و 
ق�شد  املنافذ   جميع  غلق 
ت�قيفه  ليتم  ه��روب��ه،  منع 
غرداية،  مدينة  خمارج  باأحد 
التلم�س  بعملية  القيام  عند 
على  بح�زته  عرث  اجل�شدي 
امل��خ��درات  م��ن  قطعة   15
وزنها  يقدر  معالج(  )كيف 
حت�يله  ليتم  غ��رام،   43 ب� 
ال�شتكمال  الفرقة  مقر  اإىل 

االإج�������راءات ال��ق��ان���ن��ي��ة 
بعد  تبن  حيث  ال��الزم��ة، 
م�شت�ى  ع��ل��ى  ت��ن��ق��ي��ط��ه 
نه  اأ املحلية     املحف�ظات 
عن  ب��ال��ق��ب�����س  م���ر  اأ حم��ل 
جمعية  تك�ين  جناية  تهمة 
�����رضار ب��غ��ر���س ارت��ك��اب  اأ
ج��ن��اي��ة ال�����رضق��ة امل��ق��رتن��ة 

التعدد. بظرف 
و  الق�شية  يف  ا�شتمرارا      
التحريات  يف  التعمق  بعد 
امل��ع��ل���م��ات  ا���ش��ت��غ��الل  و 
ه�ية  حت��دي��د  مت  امل��ت���ف��رة 
يق�م  �شنة(   27 ( ثان  �شخ�س 
االأول  فيه  امل�شتبه  بتزويد 
ا�شت�شدار  بعد  باملخدرات، 
االخت�شا�س  بتمديد  اإذن 
وكيل  ال�شيد/  ط��رف  م��ن 

حمكمة  ل��دى  اجل��م��ه���ري��ة 
مكان  اإىل  التنقل  مت  غرداية 
ليتم  ت�قيفه  و  املعني  قامة  اإ
مقر  اإىل  االآخ��ر  ه�  حت�يله 
التحريات،  مل�ا�شلة  الفرقة 
اإذن  ا���ش��ت�����ش��دار  ب��ع��د 
وكيل  ال�شيد  من  بالتفتي�س 
حمكمة  ل��دى  اجل��م��ه���ري��ة 
ال��ع��ث���ر  مت  االخ��ت�����ش��ا���س 
فيهما  امل�شتبه  قامة  اإ مبقر 
ت�شتعمل  قاطعتن  ع��ل��ى 
و  امل���خ���درات  تقطيع  يف 
عائدات  م��ن  مالية  مبالغ 
دج    41000 ب�  تقدر  البيع 
االإج��راءات  ا�شتكمال  بعد 
تقدمي  مت  الالزمة  القان�نية 
املحلية. النيابة  اأمام  املعنيان 
عامر.ع بن 

خ��ل��ف ان��ت�����ش��ار ف��ريو���س 
)ك�فيد  امل�شتجد  ك���رون��ا 
مت�شاربة  فعل  ردود   )19
امل���اط��ن��ن  اأو�����ش����اط  يف 
ب�����ن وع������ي ب���خ���ط����رة 
ال������ش��ع وع����دم اك���رتاث 
ال�شياق  ه��ذا  ويف  بع�س 
املحلية  ال�شلطات  حتركت 
ب���رق��ل��ة الإع���الن خ��ط���ات 
لاللتزام  والدع�ة  احرتازية 
حيث  ال�قائية،  باالإجراءات 
اأزم���ة  خ��ل��ي��ة  ت�����ش��ك��ي��ل  مت 
ملتابعة  القطاعات  متعددة 

. ال��شع 
مع  ب��امل���ازاة  اأطلقت  كما 
العم�مية  امل�ؤ�ش�شة  ذل��ك 
ب�رقلة  اجل���اري��ة  لل�شحة 
وا�شعة  حت�شي�شية  حملة 
املجتمع  ممثلي  بع�س  وك��ذا 
امل����دين ال���ذي���ن ان��خ��رط���ا 
اأج��ل  م��ن  الت�عية  خ��ط  يف 
درج��ات  رف��ع  اإىل  ال��دع���ة 
اإط��الق  و����رضورة  اليقظة 
لل�ش�ارع  تعقيم  ح��م��الت 
وو�شائل  العامة  واالأماكن 

العم�مية. النقل 
املتخذة  االإجراءات  اإطار  يف 
حم��ل��ي��ا وح�����ش��ب م�����ش��ادر 
كان  ورقلة  وايل  فاإن  حملية 
متعددة  اأزمة  خلية  ن�شب  قد 
ت�شكيلها  مت  ال��ق��ط��اع��ات 
ية  روؤ وتقدمي  ال��شع  ملتابعة 
وت�شم  للفريو�س  للت�شدي 
عدة  عن  ممثلن  اخللية  ه��ذه 
قطاع  منها  معنية،  قطاعات 
املدنية  واحل��م��اي��ة  ال�شحة 
االأمنية  واالأ�شالك  والتجارة 
ال��شع  متابعة  مهامها  من 
تطبيق  ع��ل��ى  وال����ق����ف 
ال�شحية  ال�قاية  اإج��راءات 

النظافة. �رضوط  واحرتام 
امل�جهة  امل�شاعي  و�شمن 
املحتمل  التط�ر  يف  للتحكم 
)ك�فيد  ك���رون��ا  لفريو�س 
�شحة  حماية  اأجل  ومن   )19
من  امل���اط��ن��ن  و���ش��الم��ة 
يف  ال��ع��دوى  انت�شار  خطر 
ومكافحة  العامة  االأو�شاط 
م�����ش��ب��ب��ات ان��ت�����ش��ار ه��ذا 
لغاء  اإ عن  االإعالن  مت  ال�باء 
املحلية  ال��ن�����ش��اط��ات  ك��ل 
واحلدائق  باحلفالت  املتعلقة 
ال��ع��م���م��ي��ة وف�����ش��اءات 
ال��ت�����ش��ل��ي��ة وال���رتف���ي���ه 
وال��ن�����ش��اط��ات االأخ�����رى 
والعرو�س  وبالتظاهرات 
ال��ث��ق��اف��ي��ة واالق��ت�����ش��ادي��ة 
مت������رات ال��ع��ل��م��ي��ة  وامل�������ؤ
التجمعات  اإىل  باالإ�شافة 
ن�شاطات  وك��ذا  واملعار�س 
وامل�شارح  احلفالت  قاعات 
وغريها. اجلماعية  واالأعرا�س 
اأن  اإىل  ����ش���ارة  االإ وجت���در 
يتابع  ب�رقلة  املحلي  املجتمع 
بغ�س  كبري  باهتمام  ال��شع 
ال�عي  درج��ات  عن  النظر 
بال�شحة  املحدقة  باالأخطار 
تت�شارب  ح��ي��ث  ال��ع��ام��ة، 
غ��رار  وع��ل��ى  الفعل  ردود 
ال�طن  باقي  يف  امل�اطنن 

ال�شل�كات  بع�س  تدع�  كما 
ال�شحة  يف  خمت�شن  ح�شب 
يف  مراجعتها  ���رضورة  اإىل 
كل  لغلق  ال��راه��ن  ال���ق��ت 
ال�باء  ه��ذا  انت�شار  منافذ 
االإج��راءات  بكل  االأخ��ذ  مع 
ويف  بها  وااللتزام  ال�قائية 
نا�شط�ن  دع��ا  ال�شاأن  ه��ذا 
اإىل  امل����دين  امل��ج��ت��م��ع  م��ن 
ال�شلطات  اإط��الق  ���رضورة 
لتعقيم  ح��م��الت  امل��ح��ل��ي��ة 
والتي  ال��ك��ربى  ال�����ش���ارع 
كبرية  ي�مية  حركية  ت�شجل 
باالإ�شافة  العامة  واالأماكن 
وحم��ط��ات  امل���ط���ارات  اإىل 
خمتلف  وك��ذا  ال��ربي  النقل 
هذا  العم�مية  النقل  و�شائل 
الدع�ة  اإىل  اآخ��رون  وت�جه 
املحلين  امل�ش�ؤولن  لبحث 
ال�شلطات  م��ع  بالتن�شيق 
تخ�شي�س  اإم��ك��ان��ي��ة  يف 
ال�شحية  امل�ؤ�ش�شات  بع�س 
بعد  تد�شينها  يتم  مل  التي 
كنقاط  ا�شتغاللها  اأجل  من 
للحاالت  ال�شحي  للحجر 
امل�����ش��ت��ب��ه ب��ه��ا واحل����االت 

احرتازي. كاإجراء  امل�ؤكدة 
كل  جت��ن��ي��د  ���ش��ي��اق  ويف   
للت�شدي  املتاحة  ال��شائل 
انطالقا  الفريو�س  النت�شار 
التح�شي�شية  العمليات  من 
الهيئات  من  العديد  اأطلقت 
حت�شي�شية  حمالت  بال�الية 
خطر  ل��ت��ج��ن��ب  وت���ع���ي��ة 
ك�رونا  بفريو�س  االإ�شابة 
امل�����ش��ت��ج��د وال��ت�����ش��دي 
ال�شياق  هذا  ويف  النت�شاره 
العم�مية  امل�ؤ�ش�شة  نظمت 
ب�رقلة  اجل���اري��ة  لل�شحة 
ت�ع�ية  حت�شي�شية  حملة 
ون�شط  ال��ف��ريو���س  مبخاطر 
ي�ما  ال�شحة  يف  خمت�ش�ن 
الك�رونا  وباء  ح�ل  درا�شيا 
ن��ظ��م��ت��ه جل���ن���ة ال�����ش��ح��ة 
البيئة  وح��م��اي��ة  وال���ق��اي��ة 
ال�الئي  ال�شعبي  باملجل�س 
اأج��م��ع خ��الل��ه امل��ت��دخ��ل���ن 
بق�اعد  االلتزام  اأهمية  على 
لتجنب  ال�شحية  ال���ق��اي��ة 
جهة  م��ن  ال���ب��اء،  تف�شي 
املدين  املجتمع  �شجل  اأخرى 
حت���رك���ات ع��ل��ى م�����ش��ت���ى 
حم��ل��ي ل��ت��ع��زي��ز ال��ع��م��ل 
وال��ت���ع���ي،  التح�شي�شي 
�شباب  جمعية  نظمت  حيث 
تعقيم  حملة  الروي�شات  اخلري 
بال�الية  العامة  لالأماكن 
مت  كما  حركية  تعرف  التي 
من  حت�شي�شية  حملة  تنظيم 
درجة  رفع  يف  امل�شاهمة  اأجل 
مبخاطر  وحت�شي�شهم  ال�عي 
ال�قاية  وط��رق  ال�باء  ه��ذا 
اإطار ت��شيع جمال  منه و يف 
من  ال��ت���ع���ي��ة  احل�����ش�����س 
اجلانب  م�شت�ى  رف��ع  اأج��ل 
االأو�شاط  جميع  يف  ال�قائي 
حت�شي�شية  حمالت  تنظيم  مت 

ورقلة. مطار  م�شت�ى  على 
ق/ج
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ا�ستقرار يف اأ�سعار اخل�سروات باأ�سواق الـوادي

.ع منلـي 
---------------- 

الغذائية  امل���اد  اأ�شعار  عرفت 
اال���ش��ت��ه��الك  ذات  واخل�������رض 
البطاطا  م��ادة  خا�شة  ال�ا�شع 
اأ�شعارها  يف  ن�شبيا  ت��راج��ع��ا 
ب�الية  البيع  بنقاط  اأم�س  ي�م 
بع�س  يف  ظلت  واإن  ال����ادي 
�شعرها  ع��ن  ب��ع��ي��دة  امل��ح��الت 
وزارة  اأعلنته  ال��ذي  املرجعي 
 45 اإىل   40 ب��ن  م��ا  ال��ت��ج��ارة 
بع�س  تعمد  ذل��ك  م��ع  دي��ن��ارا، 
ب�شعر  املنت�ج  ت�رضيف  التجار 
 80 و�شلت  بعدما  دينارا   60
دي��ن��ارا   70 الك��شة  دي��ن��ارا، 

اجلزر  دينار،   180 كانت  بعدما 
دينار   100 من  بدال  دينارا   60
ح��دود  يف  ت�قفت  والطماطم 

دينار.  100
التقلب  من  امل�اطن  ا�شتكى  وقد 
الذي  ال�ش�ق  اأ�شعار  يف  املفاجئ 
اخل�رض  اأ�شعار  عند  فقط  يقف  مل 
حتى  اأي�شا  م�س  بل  والف�اكه 
منها  �شا�شية  االأ الغذائية  امل�اد 
التي  والفرينة  ال�شميد  م��ادة 
من  و�شحاها  ع�شية  بن  اختفت 
ظاهرة  يف  التجارية  املحالت  كل 
ه�شا�شة  م��دى  اأظهرت  غريبة 
ملديرية  التابع  امل��راق��ب��ة  نظام 
الكبري  التحرك  وهام�س  التجارة 
وحم��رتيف  االح��ت��ك��ار  جلماعات 

فيه  والتحكم  ال�ش�ق  حت�يل 
امل�اطنن  جي�ب  ح�شاب  على 
يف  خا�شة  ال�طني  واالقت�شاد 
الع�شيبة  ال��ظ��روف  ه��ذه  مثل 
نتيجة  املجتمع  بها  مي��ر  ال��ت��ي 
ت��داع��ي��ات ف��ريو���س ك���رون��ا 
من  للخروج  الت�شامن  وحتمية 

ن�شانية. االإ املنحة  هذه 
ك��م��ا ���ش��اه��م��ت االإج������راءات 
ال�����رضي��ع��ة ال���ت���ي ب��ا���رضت��ه��ا 
خلية  ن�شاء  واإ ال�الئية  ال�شلطات 
تط�رات  ومتابعة  لل�قاية  اأزمة 
عدة  اتخاذ  يف  ك�رونا  فريو�س 
مراقبة  اإط��ار  يف  تدخل  تدابري 
التم�ين  على  وال�شهر  ال�ش�ق 
الغذائية  امل�اد  مبختلف  العادي 

هذه  مثل  لتجنب  �شا�شية  االأ
بالتن�شيق  وهذا  ال�شلبية  املظاهر 
وم�شالح  التجارة  مديرية  مع 
اإىل  جلاأت  التي  الفالحة  مديرية 
من  معتربة  كميات  ا�شتخراج 
للمحافظة  البطاطا  مادة  خمزون 

ال�ش�ق. ت�ازنات  على 
رئي�س  ح��ذر  اأخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 
التجار  احتاد  لفرع  اجلملة  جتار 
واحل��رف��ي��ن ل��ق��م��ريي اإدري�����س، 
االحتكاك  جتنب  اإىل  ال��ت��ج��ار 
الب�س  بع�شهم  ب��ن  امل��ب��ا���رض 
ال�افدين  التجار  مع  ا  خ�ش��شً
القتناء  املجاورة  ال�اليات  من 

اخل�رضوات.
ك��م��ا دع���ا امل��ت��ح��دث، ال��ت��ج��ار 
امل�ش�ؤولية  ب��روح  التحلي  اإىل 
الع�شيب  الظرف  يف  ا  خ�ش��شً
انت�شار  مع  البالد  به  متر  ال��ذي 
اإىل  م�شريا  ك���رون��ا،  ف��ريو���س 
�ش�ق  يف  اخل�رضوات  اأ�شعار  ان 
وباأ�شعار  اجلميع  متناول  اجلملة 

. لة معق�
فجر  امل�������ش����ؤول،  ذات  وق���ام 
الكمامات  بت�زيع  اأم�س،  ي�م 
على  التعقيم  وم�اد  والقفازات 
جت��ار ���ش���ق اجل��م��ل��ة ب��ال���الي��ة 
وحماية  وقاية  اأج��ل  من  وذل��ك 
فريو�س  ع��دوى  م��ن  نف�شهم  اأ
من  ب��ع��دد  امل��ن��ت�����رضة  ك���رون��ا 
بعد  خا�شة  بال�الية،  املناطق 
م���ؤك��دة  ح���االت   03 ت�شجيل 

وفاة. وحالن 

املواطن يقف يف حرية  ارتفاعا طفيفا جعلت  �سهدت  بعدما  الوادي  باأ�سواق ولية  الطبيعي  اإىل و�سعها  اأ�سعار اخل�سر تدريجيا  عادت 
ال�سوق بطريقتها  وت�سيري  ال�سلع  احتكار  والتجزئة يف  به جتار اجلملة  يقوم  الذي  التالعب  اأ�سباب ودوافع  ومت�سائال عن  اأمره  من 

املواطن يف زمن الأزمة وفريو�س كورونا.. ال�سريع واملتاجرة مباآ�سي  الربح  اخلا�سة بحثا عن 

املا�سية الأيام  طفيفا  ارتفاعا  �سهدت  بعدما 

نحمي�  دارنا  يف  "نبقاو  ب�شعار 
بالدنا"،  على  ونحافظ�ا  والدنا 
لالإعالم  القلم  جمعية  اأطلقت 
ال�شباين  ال��شط  يف  والت�ا�شل 
ت�شامنية  م��ب��ادرة  ب���ال����ادي، 
الكمامات  ت���زي��ع  خ��الل  م��ن 
وال��ق��ف��ازات ع��ل��ى امل���اط��ن��ن 
ال�ادي،  مبدينة  ال�شعبية  باالأحياء 
عدوى  انت�شار  �شد  وحت�شي�شهم 

ك�رونا. فريو�س 
على  القائم�ن  اأك��ده  وح�شبما 
احل��م��ل��ة ال��ت��ح�����ش��ي�����ش��ي��ة، ف��اإن 
هذه  خالل  من  تهدف  اجلمعية، 
على  امل���اط��ن��ن  حل��ث  احل��م��ل��ة 
بالتعليمات  التقيد  ����رضورة 
ال�����ش��ح��ي��ة ل��ت��ف��ادي ان��ت�����ش��ار 
على  وحثهم  ك���رون��ا.  فريو�س 
�����رضورة اأخ����ذ االح��ت��ي��اط��ات 
االإ���ش��اب��ة  وجتنيبهم  ال��الزم��ة 
قلة  ورغ���م  حمتملة.  ب��ع��دوى 
اجلمعية  لهذه  املادية  االإمكانيات 
اأع�شائها  جتنيد  ف�شلت  نها  اأ اإال 
ال�شعبية  االأحياء  يف  ومتط�عيها 
قناعهم  واإ امل�اطنن  مع  للتحدث 
االأطباء  بتعليمات  التقيد  باأهمية 

وع��دم  بالنظافة  يتعلق  فيما 
خالل  من  اأو  اجل�شدية  املالم�شة 
لذلك،  تدع�  مط�يات  ت�زيع 
ب�رضاء  اجلمعية  ذات  قامت  كما 
ومطهرات  وقفازات  كمامات 
على  اأو  امل��ارة  على  لت�زيعها 
ال�شعيف،  الدخل  ذات  العائالت 

اأو�شح�ا.  كما 
ودع���ا امل��ت��ط���ع���ن امل���اط��ن��ن 
ل�����رضورة جت��ن��ب ال��رك���ب يف 
واملحافظة  مكتظة  ح��اف��الت 
بينهم  فيما  كبرية  م�شافة  على 
ولب�س  اليدين  وتعقيم  وغ�شل 
مالم�شة  وجت��ن��ب  ال��ك��م��ام��ات 
عدوى  انتقال  لتفادي  االأ�شطح 
التي  امل��ب��ادرة  وه��ي  الفريو�س. 
من  ك��ب��ريا  ا�شتح�شانا  لقيت 

امل�اطنن. طرف 
القائم�ن  دع��ا  اأخ��ر،  جانب  من 
تكاتف  �رضورة  اإىل  احلملة،  على 
جمعيات  م��ن  اجل��م��ي��ع  ج��ه���د 
وجم���ت���م���ع م�����دين وه��ي��ئ��ات 
لتخطي  خا�س  وقطاع  حك�مية 

ال�شعبة. املحنة  هذه 
ي�شن حممد 

ب��ا���رضت، م���ؤخ��ًرا، 
املحلية  ال��ه��ي��ئ��ات 
حملة  ب����ال�����ادي، 
لتطهري  وا���ش��ع��ة 
ال����ف���������ش����اءات 
االأحياء  العم�مية، 
الكربى،  وال�ش�ارع 
اإىل  اإ������ش�����اف�����ة 
واأماكن  ال�شاحات 

ال��ت��ج��م��ع��ات، ق�����ش��د ال���ق��اي��ة 
– "ك�رونا  فريو�س  وحم��ارب��ة 

."19 ك�فيد 
ق��ام��ت  ذات����ه،  ال�����ش��ي��اق  ويف 
م�����ش��ال��ح ب��ل��دي��ة ال��ب��ي��ا���ش��ة، 
امل��ادي��ة  االإم��ك��ان��ات  بت�شخري 
م��ر  االأ تعلق  �ش�اء  والب�رضية، 
ال�شاحنات  و  اأ الر�س،  ب��شائل 
القيام  اأج��ل  م��ن  املتخ�ش�شة، 
م�شت  حيث  التطهري،  بعملية 
ال�ش�ارع  االأوىل،  املرحلة  يف 
وبالقرب  بالبلدية،  الرئي�شية 
واملحاالت  العم�مية  املقرات  من 

رية. لتجا ا
اأحمد  البلدية  رئي�س  قال  فيما 
التحرير،  مع  ات�شال  يف  زكايرة، 
اجتماعا  عقدت،  م�شاحلهم  باأن 
خمتلف  ب��ح�����ش���ر  تن�شيقيا 
و�شع  ق�شد  املخت�شة،  امل�شالح 
ملبا�رضة  مدرو�شة،  طريق  خارطة 
بعد  والتعقيم،  التطهري  عملية 
ال�بائية  ال��شعية  مناق�شة 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ل��ل��ف��ريو���س، 
خطة  ل��شع  خل�س  االجتماع 
امليدان،  يف  للتدخل  ا�شتعجالية 
امل��ادي��ة  االإم��ك��ان��ات  بت�شخري 

. لب�رضية وا
م�شاحلهم  باأن  املتحدث،  واأ�شاف 

متثلت  �شا�شية،  اأ حماور  �شطرت 
التح�شي�س  عمليات  ت�شطري  يف 
اإ�شافة  للم�اطنن،  والت�عية 
للتدخل  عمل  خارطة  و�شع  اإىل 
انت�شاره  من  للحد  اال�شتعجايل، 
للعملية  امل�شخر  العتاد  واإح�شاء 
مع  امل��م��ك��ن��ة  واالح��ت��ي��اج��ات 
العملية  اأن  اإىل  م�شريا  تداركها، 
املقبلة،  ي��ام  االأ خ��الل  م�شتمرة 
يف  انخفا�س  ت�شجيل  غاية  اإىل 

الفريو�س. انت�شار  حدة 
من  ال��ع��دي��د  ���ش��ج��ل��ت  ف��ي��م��ا 
االأخ���رى،  التط�عية  احل��م��الت 
اأو  امل�اطنن  جانب  من  �ش�اء 
�شخرت  التي  اجلمعيات  بع�س 
بع�س  ل��ت��ط��ه��ري  اإم��ك��ان��ات��ه��ا، 
املرافق  وكذا  العم�مية  املرافق 
ببع�س  باال�شتعانة  ال�شحية، 
اأو  املتخ�ش�شة،  امل�ؤ�ش�شات 
واملنخرطن  املتط�عن  بت�شخري 

اجلمعيات. يف 
م�شالح  اأن  اإىل  االأخري،  يف  ن�شري 
لبلدية  البلدي  ال�شعبي  املجل�س 
ال��ب��ي��ا���ش��ة، اأ����ش���درت ق���رارا 
عمليات  ت��ك��ث��ي��ف  م��ت�����ش��م��ن 
ت�فري  مع  والتطهري  التنظيف 
وو�شعها  واملعقمات  املطهرات 

امل�طنن. ت�رضف  حتت 
ي�شن حممد 

وزي��ر  ع��م��اري،  �رضيف  ناق�س 
الريفية،  والتنمية  ال��ف��الح��ة 
الغرفة  واأع�شاء  رئي�س  مبعية 
ال��ف��الح��ي��ة ل����الي���ة ال�����ادي 
ن���ت���اج ال��ب��ط��اط��ا،  م������ش���ع اإ
ب��ح�����ش���ر اإط����ارات ال����زارة 

. �شية ل� ا
رئي�س  غمام  حامد  بكار  واأكد 
ال��غ��رف��ة ال��ف��الح��ي��ة ل���الي��ة 
منت�ج  وف���رة  ع��ل��ى  ال�����ادي، 

جني  عمليات  ّن  اأ بحيث  البطاطا 
جد  ب�شفة  مت�ا�شلة  املادة  هذه 
دي�شمرب  اأول  منذ  وهذا  عادية 

الي�م. غاية  اإىل 
اإىل  غمام  حامد  بكار  �شار  اأ كما 
ح�ايل  قبال  اإ ت�شهد  ال�الية  ّن  اأ
هذا  لنقل  ي�مًيا  �شاحنة   1.000

اجلملة. اأ�ش�اق  اإىل  املنت�ج 
الطلب  ّن  اأ غمام  حامد  واأ�شاف 
ت��زاي��د  يف  امل����ادة  ه���ذه  ع��ل��ى 

االأخ��رية،  ي��ام  االأ خ��الل  م�شتمر 
البطاطا  جني  معدل  قفز  حيث 
اإىل  طن   8.000 من  احلق�ل  يف 
مما  حالًيا،  ي�مًيا  طن   10.000
���ش���اق.  االأ يف  ال�فرة  �شيدعم 
اأن  امل�����ش���ؤول  ذات  واأو���ش��ح 
تخ�س  ال��ت��ي  اجل��ن��ي،  عملية 
بن  ما  مرحلة  حم�ش�ل  حالًيا 
غاية  اإىل  �شتت�ا�شل  امل�ا�شم، 

املقبل. ماي  �شهر  بداية 

ع�دة  على  املتحدث،  اأكد  كما 
بعد  ح��ق���ل��ه��م  اإىل  ال��ف��الح��ن 
التي  اله�جاء  الرياح  عا�شفة 
وت�شببت  ال�اد  والية  �شهدتها 

بالكامل. ية  الروؤ بحجب 
����ش���ارة ف����اإن امل�����ش��اح��ات  ل���الإ
البطاطا  نتاج  اإ يف  املتخ�ش�شة 
 30.000 ب�  تقدر  ال�ادي  ب�الية 

. ر هكتا
.ق ف��زي 

�سد انت�سار عدوى فريو�س كورونا

جمعية القلم ُتطلق مبادرة حت�سي�سية 
تطوعية لفائدة املواطنني

حمالت لتطهري الف�ساءات العمومية 
بالبيا�سة

يف الوقت الراهن

وزير الفالحة ورئي�س الغرفة الفالحية يناق�سان و�سعية البطاطا 

ال�اقعة  خليفة  حا�شي  بلدية 
ال���ادي  والي��ة  عا�شمة  �رضقي 
مب�شاهمة  حت�شي�شية  قافلة  تنظم 
ج��م��ي��ع ال�����ش��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة 
وال�شحة  م��ن��ي��ة  واالأ االداري���ة 
احلماية  ممثل  وك��ذا  العم�مية 
م��دى  تقييم  ب��ه��دف   ، امل��دن��ي��ة 
ئ��م��ة  ا���ش��ت��ج��اب��ة امل���اط��ن��ن واأ
تطبيق  يف  خ��ا���ش��ة  امل�����ش��اج��د 
رئي�س  عن  ال�شادرة  التعليمات 

تب�ن  املجيد  عبد  اجلمه�رية 
التي  التجمعات  بخ�ش��س 
فيه  مبا  اجلميع  بتقطيعها  التزم 
فريو�س  دام  ما  ال�شعبي  احلراك 
دفع   ، اأحدا  ي�شتثني  ال  ك�رونا 
باأن  لل�شحة  العاملية  املنظمة 
جعل  مم��ا  ع��امل��ي  وب��اء  ان��ه  تقر 
ب��ع�����س ال����دول ت��ط��ب��ق احل��ج��ر 
حفاظا  م�اطنيها  على  ال�شحي 
الفريو�س  هذا  انت�شار  عدم  على 

ال��ت��ي  ال��ق��ط��رة  ام���ا   ، ال��ق��ات��ل 
اأخرجت  والتي  الكاأ�س  اأفا�شت 
البلدية  بذات  املحلية  ال�شلطات 
التجمعات  تلك  �شمتها  ع��ن 
ف����راح ال��زف��اف  ال��ت��ي حت��دث��ه��ا اأ
على  امل���اط��ن��ن  ت��ع���د  ال��ت��ي 
العطل  خمتلف  مبنا�شبة  تنظيمها 
لت�رضيح  وا�شتنادا   � املدر�شية 
البلدي  ال�شعبي  املجل�س  رئي�س 
قد  م�شاحله  ان  البلدية  ل��ذات 

عقد   45 ال  يقارب  ما  �شجلت 
ال�شلطات  ه��ذه  دف��ع  مما  زف��اف 
بهذه  املعنين  قناع  الإ للتحرك 
ف�����راح ،حت��ا���ش��ي م��ث��ل ه��ذه  االأ
التي  ال�الئم  ثناء  اإ التجمعات 
لقيت  وال��ت��ي  باملنا�شبة  ت��ق��ام 
املعنين  ه�ؤالء  طرف  من  تفهما 
التام  بااللتزام  تعهدوا  الذين 

. الب�رضية  احلياة  على  حفاظا 
مبارك قدودة 

بعد تعقيم جميع اإحياء وقرى تراب البلدية

تنظيم قافلة حت�سي�سية لتقييم مدى ا�ستجابة املواطنني واأئمة امل�ساجد للتجمعات
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يف ال�سريعة وبكارية

الوايل: كل املنافذ م�سدودة لنت�سار الوباء وعلى املواطنني 
توخي احلذر

عي�س علجية 
�شا�شي  ق�شنطينة  وايل  اأعلن 
جميع  اأن  احلفيظ  عبد  اأح��م��د 
م�شت�ى  على  و�شعت  التدابري 
الدويل  ب��شياف  حممد  مطار 
املت�اجدين  امل�اطنن  ال�شتقبال 
كافة  �شبط  م��ع  اخل���ارج  يف 
املنا�شبة  الظروف  و  التدابري 
ل��ت��ط��ب��ي��ق اإج�������راءات احل��ج��ر 
قال  و  ي�ما،   14 ملدة  ال�شحي 
ال�شحة  م�شالح  اأن  ال����ايل 
م�شت�ى  على  جناح  خ�ش�شت 
اال�شت�شفائية  امل�ؤ�ش�شات  كل 
امل�شتبه  احل���االت  ال�شتقبال 
من  بالفريو�س،  اإ�شابتها  يف 
ال�قاية  ت��داب��ري  تعزيز  خ��الل 
ك�رونا  فريو�س  انت�شار  من 
االأو���ش��اط  يف   )19 )ك���ف��ي��د 
وق��ائ��ي  ك���اإج���راء  و  ال��ع��ام��ة، 
باملنع  ال�الية  م�شالح  �رضعت 
ذات  الن�شاطات  لكل  ال��ت��ام 
امل�شتقطبة  اجلماهريي  الطابع 
للم�اطنن اإىل غاية اإ�شعار اآخر، 
االأ�ش�اق  االإجراء  هذا  ي�شمل  و 
امل�ا�شي،  اأ�ش�اق  االأ�شب�عية، 
قاعات  ال�����ش��ي��ارات،  اأ���ش���اق 
قاعات  احل��م��ام��ات،  احل��ف��الت، 
الرتفيه،  ف�شاءات  الريا�شة، 

ن���ادي االن��رتن��ت، امل��دار���س و 
املدار�س  التك�ينية،  امل�ؤ�ش�شات 
االأطفال،  رو�شات  القراآنية، 

املتاحف. و  العرو�س  قاعات 
نزوله  عقب  ال�ايل  اأ�شار  كما   
ق�شنطينة  اإذاع��ة  على  �شيفا 
اال���ش��ت��م��رار  اإىل  اجل��ه���ي��ة  
تعقيم  و  تنظيف  عملية  يف 
ان��ط��ل��ق��ت عرب  ال��ت��ي  امل��ح��ي��ط 
كاإجراء  ال�الية  بلديات  خمتلف 
لهذه  ال�الية  جندت   ، وقائي 
البلديات  عمال  كل  العملية 
على  و  املعنية،  امل�ؤ�ش�شات  و 

ما  ال����ايل  ف��ن��د   اآخ���ر  �شعيد 
عرب  االأو���ش��اط  بع�س  روجته 
االجتماعي   الت�ا�شل  و�شائل 
الغذائية،  امل�اد  يف  ندرة  ب�ج�د 
خمزون  باأن  امل�اطنن  مطمئنا  
امل�����اد ال��غ��ذائ��ي��ة ب��ال���الي��ة 
داعيا  الطلب  لتغطية  يكفي 
امل�اد  تخزين  اإىل عدم  امل�اطنن 
بالهدوء  التحلي  و  الغذائية 
و  للهلع  ال��ر���ش���خ  ع���دم  و 
الع�ش�ائي  ال��ت��خ��زي��ن  جت��ن��ب 
يكفي  م��ا  اق��ت��ن��اء  و  ل��ل��م���اد 
الي�مية،  االحتياجات  لتلبية 

و  التجارة  م�شالح  ت�شعى  و 
يف  ح�شبه  املخت�شة   امل�شالح 
امل�شاربة  اأ�شكال  كل  جمابهة 
و  القان�نية  غري  التعامالت  و 
ب�شحة  ت�رض  التي  املمار�شات 
ك�شفتها  التي  االأرقام   ، امل�اطن 
�ش�ء  على  التجارة  م�شالح 
  6000 ح���ايل  ت�شجيل  ذل��ك 
و  الن�عية  مراقبة  يف  تدخل 
 600 حت��ري��ر  م��ع  الغ�س  قمع 
امل�اد  2 طن من  خمالفة و حجز 
لال�شتهالك،  ���ش��احل��ة  ال��غ��ري 

واحد. اأ�شب�ع  خالل 

19( وحماية �سحة و  اتخذت م�سالح ولية ق�سنطينة  كافة الإجراءات الحرتازية للتحكم يف فريو�س كورونا ) كوفيد 
العمومية، و تطبيقا  ال�سلطات  اأحمد عبد احلفيظ وهذا  تبعا لقرار  �سا�سي  اأكده وايل ق�سنطينة  املواطنني ح�سبما  �سالمة 
12 حالة م�ستبه يف اإ�سابتها  لقرارات رئي�س اجلمهورية للحد من تف�سي فريو�س كورونا ، مذكرا اأنه مل يتم ت�سجيل �سوى 
7 حالت تبعا لنتيجة التحاليل التي جاءت �سلبية من معهد با�ستور حيث مت ت�سريحهم بعد خ�سوعهم  مت التاأكد من �سالمة 

للحجر ال�سحي، و دعا الوايل املواطنني اإىل الأخذ ب�سبل الوقاية لتفادي انت�سار العدوى.

2 طن من املواد غري ال�ساحلة لال�ستهالك بق�سنطينة 600 خمالفة وحجز  ت�سجيل  

باأمن  والتدخل  البحث  فرقة  اأطاحت 
خطري  ب�شخ�س  خن�شلة   والي���ة 
الذخرية  حيازة  ق�شية  يف   مت�رط 
رخ�شة  بدون  اخلام�س  ال�شنف  من 
تاأتي  و  قان�نا،  امل�ؤهلة  ال�شلطة  من 
ن�شاطاتها  اإط��ار  يف  العملية  ه��ذه 
اجلرمية  حم��ارب��ة  اأج��ل  م��ن  املكثفة 
عنا�رض  متكن  حيث   اأن�اعها،  ب�شتى 
�شخ�س  ت�قيف  من  الفرقة  ذات 
نارية  دراجات  بتهريب  يق�م  خطري 
اأجنبي  من�شاأ  ذات  الكبري  احلجم  من 
اخلام�س  ال�شنف  و حيازة ذخرية من 
امل�ؤهلة  ال�شلطة  من  رخ�شة  بدون 
اأ�شلحة  اإىل  حيازة  باالإ�شافة  قان�نا، 
 ، )�شكاكن(  ال�شاد�س  ال�شنف  من 
العقلية  امل�ؤثرات  اإىل تخزينه  اإ�شافة 
على  واالإك�شتازي  كيتيل  ن�ع  من 

م�شت�ى مقر �شكنه بخن�شلة
ورود  اإث��ر  تع�د  الق�شية  وقائع   
�شخ�س  قيام  مفادها  معل�مات 
والتخزين  باحليازة  ق�شائيا،  م�شب�ق 
على  عقلية  م���ؤث��رات  و  الأ�شلحة 
م�شت�ى حمل اإقامته بطريق فرينقال 
للمعل�مات مت  ا�شتغالال  بخن�شلة، و 
امل�شتبه فيه،  التحريات ح�ل  تكثيف 
م�شكنن  على  ت��ردده  تبينت  التي 
اإذنن  ا�شت�شدار  مت  وعليه  له  ملكا 
اجلمه�رية  وكيل  عن  بالتفتي�س 
لدى حمكمة خن�شلة، لغر�س العث�ر 
يفيد  ما  العقلية وكل  امل�ؤثرات  على 

التحقيق، بعد التنقل اإىل مقر �شكنه 
مت  فرينقال  بطريق  الكائن  االأول 
اإخ�شاعه  بعد  فيه  امل�شتبه  ت�قيف 
العث�ر  مت  اجل�شدية  التلم�س  لعملية 
على مبلغ مايل يقدر بح�ايل 20 األف 
امل�رضوع  غري  البيع  كعائدات  دينار 
تفتي�س  مت  كما   ، العقلية  للم�ؤثرات 
على  كذلك  العث�ر  مت  اأين  م�شكنه 
من  العقلية  امل�ؤثرات  من  قر�س   20
ومب�شكنه   ، للبيع  مهياأة  كيتيل  ن�ع 
بخن�شلة،  م�شكن   300 بحي  الثاين 
من  اأق��را���س   10 على  العث�ر  مت 
امل�ؤثرات العقلية من ن�ع اإك�شتازي، 
ال�شنف  من  �شالحن  حجز  مت  كما 
ال�شاد�س )�شكينن(، خرط��شتن من 
و12  ملم   16 عيار  اخلام�س  ال�شنف 
ملم، ثالث دراجات نارية من احلجم 
متاأتية  اأجنبي  من�شاأ  ذات  الكبري 
ا�شتكمال  بعد  التهريب،  طريق  عن 
امل�شتبه  تقدمي  مت  التحقيق،  اإج��راءات 
جزائية  ملفات  ثالث  �شمن  فيهما 
التحقيق  قا�شي  اأم��ام   منف�شلة، 
الذي  املحكمة  بذات  الثانية  بالغرفة 
فيه  امل�شتبه  �شد  اإي��داع  اأمر  ا�شدر 
خن�شلة،  ال�قاية  مب�ؤ�ش�شة  الرئي�شي 
مت�شمنة  نيابية  تعليمة  اإ�شدار  و 
اإىل  �شك�ى  اإرف���اق  على  العمل 
ت�شليم  م��ع  املخت�شة  امل�����ش��ال��ح 

الب�شاعة حمل احلجز . 
علجية عي�س

اأمن خن�سلة يوقف مهرب دراجات 
نارية بحوزته ذخرية 

كورونا فريو�س  انت�سار  لتفادي 

مب�شالح  م�ش�ؤول  م�شدر  ك�شف 
م�شاحلها  اأن  تب�شة  ب�الية  ال�شحة 
املا�شي  االأ���ش��ب���ع  نهاية  قامت 
م�اطن   100 م��ن  اأك���رث  ب��شع 
املراكز  ال�طن عرب  اأر�س  اإىل  عادوا 
العي�ن  راأ�س  و  ب��شبكة  احلدودية 
ال�شحي. احلجر  تب�شة،حتت  ب�الية 
العائدين  اأن  امل�شدر  ذات  واأو�شح 
ينحدرون  الذين  ال�طن  اأر�س  اإىل 
اأهرا�س  و�ش�ق  تب�شة  والي��ات  من 

وخن�شلة واأم بالب�اقي قد مت اإجالئهم 
من ت�ن�س بعد اأن ظل�ا عالقن هناك 
اإثر قرار الغلق امل�ؤقت للحدود الربية 
االإج���راءات  �شمن  الدولتن  ب��ن 
فريو�س  انت�شار  من  للحد  ال�قائية 
اأطباء  اأن  امل�شتجد.واأ�شاف  ك�رونا 
قام�ا مبعاينة ه�ؤالء االأ�شخا�س على 
للتاأكد  احلدودين  املركزين  م�شت�ى 
حت�يلهم  قبل  ال�شحية  حاالتهم  من 
اإىل عدد من فنادق عا�شمة ال�الية 

ملدة  ال�شحي  احلجر  وو�شعهم حتت 
ال�شحة فرق  ي�ما.وقد �شخرت   14
طبية ت�شم اأطباء عامن وخمت�شن 
وال�شدرية  التنف�شية  االأمرا�س  يف 
اإ�شافة اإىل خمت�شن يف علم النف�س 
له�ؤالء  دوري��ة  ب��زي��ارات  يق�م�ن 
اإىل  عليهم  لالطمئنان  امل�اطنن 
غاية انتهاء فرتة احلجر ال�شحي قبل 
واأكدت  والياتهم.  اإىل  يع�دوا  اأن 
مديرية ال�شحة و ال�شكان بال�الية، 

االح��رتازي��ة  االإج�����راءات  ك��ل  اأن 
للتاأكد  اتخذت  الالزمة  وال�قائية 
من �شالمة ه�ؤالء امل�اطنن والتكفل 
بهم يف حال ثب�ت االإ�شابة بفريو�س 
ك�فيد- 19.كما املديرية اإىل "التقيد 
مغادرة  وعدم  ال�قائية  باالإجراءات 
ال�رضورة  ح��االت  يف  اإال  امل��ن��ازل 
بهدف  وبالكمامات  الق�ش�ى 

ال�قاية من انت�شار هذا ال�باء .
الزين  حممد  �ش��شة 

و�سع 100 �سخ�س عائد اإىل اأر�س الوطن عرب مراكز احلدود بتب�سة حتت 
احلجر ال�سحي

للحماية  الثان�ية  ال�حدة  تدخلت 
من  البخاري   ق�رض  لدائرة  املدنية 
باملكان  وق��ع  م��رور  ح��ادث  ج��ل  اأ 
ق�رض  بلدية  �ش�نيالك  حي  امل�شمى 
ا�شطدام  يف  متثل  احلادث  البخاري، 
م�شابن   05 خلف   ، �شيارتن  بن 
اأعمارهم  ترتاوح  املكان  ع�����ن  يف 
لديهم  �شنة(   56 و  �شنة   11( مابن 
كما   . اخلط�رة  متفاوتة  اإ�شابات 
للحماية  الثان�ية   ال�حدة  تدخلت 
اأ  من  ال�شهب�نية  لدائرة  املدنية  
باملكان  وقع  اآخر  مرور  حادث   جل 

م�شت�ى  على  ال��ن��ع��امي  امل�شمى 
بلدية   02 رق��م  ال���الئ��ي  الطريق 
ال�شهب�نية ، احلادث متثل يف انحراف 
احل��ادث  خلف   ، �شياحية  �شيارة 
املكان  ع�����ن  يف  م�شابن   02
�شنة(   41 و  �شنة   35( اأعمارهم 
اخلط�رة   متفاوتة  اإ�شابات  لديهما 
.ال�شحايا مت اإ�شعافهم يف عن املكان 
اإىل  ال�رضعة  جناح  على  ونقلهم 
ملكان  ا�شت�شفائية  م�ؤ�ش�شة  اأقرب 

وق�ع  احلادث.              
                                      حممد م

مرور  حادثي  يف  م�سابني   07
باملدية خالل 24 �ساعة

الفرقة االإقليمية للدرك  كما  متكنت 
ت�قيف  م��ن  غ��ري  ب����اد  ال���ط��ن��ي 
�شاحنتن على متنهما كمية معتربة 
لال�شتهالك  �شالح  غري  الدجاج  من 
عرب  وذل��ك   ، كلغ   3600 ب  ق��در 
الطريق ال�طني رقم 12 الرابط بن 
ال�شاحنة  والق�رض  غري  واد  بلديتي 

طرف  م��ن  مقتادة  ك��ان��ت  االأوىل 
 32 العمر  من  البالغ  )م.خ(  امل�شمى 
البليدة  والية  من  ينحدر  الذي  �شنة 
امل�شمى  الثانية  ال�شاحنة  �شاحب  و 
، كما  )و.ن( ينحدر من والية بجاية 
باأوقا�س  ال�طني  الدرك  متكنت فرقة 
�رضعي  غ��ري  مذبح  اكت�شاف  م��ن 

للح�م البي�شاء املت�اجد بك�خ على 
، قدرت كمية  اأزم�ر  م�شت�ى قرية 
،بعد  كلغ   541 ب  املذب�ح  الدجاج 
التابع  البيطري  بالطبيب  االت�شال 
من  لكل  البيئة  و  النظافة  ملكتب 
والية بجاية وبلدية واد غري و اأع�ان 
قمع الغ�س مبديرية التجارة و الطبيبة 

ل�الية  الفالحية  للم�شالح  البيطرية 
بجاية مت معاينته ، حجز واإتالف هذه 
للدرك  االإقليميتن  الفرقتن  اللح�م 
فتحتا  اأوقا�س  و  غري  ب�اد  ال�طني 
االإت�شال  بعد  ق�شية  كل  حتقيقا يف 
حمكمة  ل��دى  اجلمه�رية  ب�كيل 
بجاية .                              كرمي . ت 

حجز حلوم فا�سدة موجهة لال�ستهالك الب�سري ببجاية 

خالل االأ�شب�ع ، ك�شف بيان مديرية 
م�شاحلها  اأن  تب�شة  ب�الية  ال�شحة 
م�شتبه  حالة  اأي  ت�شجل  مل  الطبية 
اإ�شابتها املا�شي.وكانت عدة م�شادر، 
حالة  ت�شجيل  عن  اأنباء  تداولت  قد 
م�شتبه اإ�شابتها بالفريو�س مب�شت�شفى 

بلدية ال�رضيعة، اأم�س اجلمعة، واأخرى 
دون  االأحد.  الي�م  بكارية  مب�ش�شتفى 
ما  .وه�  احلقيقية  للم�شادر  الع�دة 
فندته املديرية ب�شكل قطعي، م�ؤكدة 
عدم ت�شجيل اأي ا�شتباه  اأم�س ال�شبت 
الزين  حممد  �ش��شة 

مديرية ال�سحة بتب�سة تنفي 
ت�سجيل حالت جديدة بفريو�س 

كورونا 

املدنية  احلماية  مديرية  بيان  ك�شف 
تدخلت  م�شاحلها  اأن  تب�شة  ل�الية 
�شيخ  جثة  لنقل  اأالأول  اأم�س  ي���م 
م�شت�ى  على  م��رم��ي  عليه  ع��رث 

الزيت�ن  مع�رضة  اأالجتنابي  الطريق 
وحداتها  تب�شة.واأن  يف  العاتر  ببئر 
�شيخ  جثة  حت�يل  اأجل  من  تدخلت 
 65 ح���ايل  العمر  من  يبلغ  مت�ف 

�شنة.مت حت�يل اجلثة على منت �شيارة 
اجلثث  حفظ  م�شلحة  اإىل  االإ�شعاف 
مب�شت�شفى بئر العاتر.كما عرث بجانب 
اع�جاج  بها  نارية  دراجة  اجلثة على 

اخللفية.فيما  العجلة  م�شت�ى  على 
فتحت امل�شالح االأمنية حتقيقا ملعرفة 

مالب�شات هذه ال�فاة.
�ش��شة حممد الزين 

ل�الية العثور على �سيخ متوف على حافة الطريق يف بئر العاتر بتب�سة ال�شحة  مدير  بيان  ك�شف 
تك�يني  ي���م  تنظيم  عن  تب�شة 
لفائدة  ك���رون��ا  ف��ريو���س  ح���ل 
بال�الية. العاملن  ال�شحفين 
اأي  ان  على  امل��دي��ري��ة  و���ش��ددت 
الفريو�س  بخ�ش��س  معل�مة 

اأن  يجب  تب�شة،  والي��ة  ت��راب  يف 
ولي�س  ال�شحة،  مديرية  من  ت�ؤخذ 
تعاين  التي  امل�شت�شفيات،  م��ن 
من  بكارية،  كم�شت�شفى  بع�شها، 

ال�شغ�طات.
الزين حممد  �ش��شه 

دورة تكوينية حول كورونا لفائدة 
ال�سحفيني
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النفايات  لإزالة  لل�سوارع  يخرجون  تلم�سان  �سكان 
الأحياء وتنظيف 

بوتليتا�س ع 
-------------------- 

اأزم��ة  خلية  تن�شيب  مت  ك��م��ا 
ت�شكيلها  مت  القطاعات  متعددة 
اخللية  وت�شم  ال��شع  ملتابعة 
مهمتها  الدولة  اأجهزة  خمتلف 
على  وال�ق�ف  ال��شع  متابعة 
ال�قائية  االإج�����راءات  تطبيق 
ويف  النظافة  ���رضوط  واإح���رتام 
عديد  �شهدت  فقد  االإط��ار  هذا 
لالأحياء  تعقيم  حمالت  املناطق 
كالبلدية  الدولة  وم�ؤ�ش�شات 
وقاعات  ال�شباب  ودور  والدائرة 
العالج وغريها زيادة على تنظيف 
والتي  االأو���ش��اخ  م��ن  االأح��ي��اء 
انت�شار  يف  �شببا  تك�ن  ما  عادة 
الت�عية  �شعيد  وعلى  االأوبئة 
التلم�شاين  ال�شارع  واأن  يبدو 
الت�عية  حمالت  جيدا  اأ�شت�عب 
الكبرية  باملدن  احلركة  قلت  حيث 
ي�شع�ن  امل�اطنن  ع�رضات  وبداأ 

لتفادي   وقائي  كاإجراء  الكمامات 
وعلى  املدمر  الفريو�س  انتقال 
�شلطات  بادرت  فقد  اأخر  �شعيد 
ال�قاية  باإجراء  تلم�شان  والي��ة 

و�شع  مت  ح��ي��ث  للم�شافرين 
اململكة  من  قدم�ا  250م�شافرا 
بنزل  ال�شحي  احلجر  يف  املغربية 
مبا�رضة  النه�شة  ونزل  الزيانين 

ال�طني  ال���رتاب  دخ�لهم  بعد 
هذا  بزناتة  احلاج  م�شايل  مبطار 
املدين  املجتمع  باركه  االإج���راء 

. بال�الية 

بعدما كان خالل الأ�سابيع الفارطة وباء كورونا حمل �سخرية وا�ستهزاء فقد بات هذه الأيام يثري الهلع واملخاوف بني املواطنني 
حيث يعمل اجلميع وبالتن�سيق مع خمتلف الهيئات امل�سوؤولة على العمل بدون هوادة للت�سدي لهذا الوباء الفتاك وذلك من 

خالل تطهري الأحياء والأماكن العامة .

الهلع  تثري  كورونا  اأ�سبحت  بعدما 

م�سالح الأمن حتجز 261 قر�سا مهلو�سا

امليدانية  ج��ه���ده��ا  اإط����ار  يف 
امل�شتهلك  �شحة  حلماية  الهادفة 
امل��ي��داين  للمخطط  وجت�شيدا 
عمليات  لتكثيف  ال���ه���ادف 
االأن�شطة  لكافة  امليدانية  املراقبة 
امل�شاربة  اأ�شكال  و  التجارية 
م�شالح  متكنت  املنتجات  مبختلف 
مع�شكر  والي��ة  باأمن  ال�رضطة 
بالتن�شيق  ميدانية  خرجة  خالل 
مع اأع�ان الرقابة ملديرية التجارة 
تفكيك  م��ن  االأ���ش��ب���ع  نهاية 
التنظيف  م�اد  ل�شناعة  ور�شة 
وحجز  رخ�شة  بدون  التعقيم  و 
األف   12 قاربت  معتربة  كمية 
دوريات  اإثر   ، امل�اد  هذه  من  لرت 
ال���الئ��ي��ة  امل�شلحة  لعنا�رض 
�ش�ارع  عرب  العم�مي  لالأمن 
مدينة  ب��شط  علي  بابا  ح��ي 
انتباههم  لفت  اأي��ن   ، مع�شكر 
اخلا�شة  التجارية  املحالت  اأحد 
بعر�س  ي��ق���م  العقاقري  ببيع 
بها  �شفافة  بال�شتيكية  اأكيا�س 
خمتلفة  بال�شتيكية  ق��ارورات 
يق�م  �شاحبها  اأن  تبن  االأحجام 
بتطهري  اخل��ا���س  امل��ع��ق��م  ببيع 
ليتم   ، رخ�����ش��ة  دون  ال��ي��دي��ن 
الرقابة  اأع�ان  مع  ف�را  التن�شيق 
بعد  تبن  ،حيث  التجارة  ملديرية 

اأن  القان�نية  االإج��راءات  اتخاذ 
اإىل  ح���ل��ه  ق��د  امل��ح��ل  �شاحب 
التنظيف  م�اد  ل�شناعة  ور�شة 
خزانات  �شبط  مع   ، التعقيم  و 
التنظيف  م�اد  بها  احلجم  كبرية 
ب��  االإجمالية  كميتها  ق��درت 
م��ادة  غ��رار  على   ، ل��رت   8850
االأر�شيات  منظف  و  اجلافيل 
حجز  مت  كما  امل�شدر،   جمه�لة 
بهما  احل��ج��م  ك��ب��ريي  برميلن 
،اإ�شافة  ال�شائل  ال�شاب�ن  مادة 
اخلل  مادة  من  اأخ��رى  كمية  اإىل 
مزجه  يتم  ال��ذي  الل�ن  �شفاف 
تعبئته  و  ال�شائل  ال�شاب�ن  مع 
وبيعه  بال�شتيكية  ب��ق��ارورات 
مطهر  و  معقم  اأنه  اأ�شا�س  على 
كمية  حجز  مت  كما   ، لليدين 
2960 لرت كانت  اأخرى قدرت ب�� 
بال�شتيكية  ب��ق��ارورات  معباأة 
يف  م�شتغال   ، االأحجام  خمتلفة 
املتمثل  احل�شا�س  الظرف  ذل��ك 
ليتم   ، ك�رونا  وباء  انت�شار  يف 
مقر  ،اإىل  املحل  م�شري  حت�يل 
يف  حتقيق  فتح  اأين  ال�الية  اأمن 
مالب�شاتها  لك�شف  الق�شية 
القان�نية  االإج���راءات  اتخاذ  و 

 . املخالف  �شد  الالزمة 
  ن. مزادة

تفكيك ور�سة ل�سناعة مواد 
التنظيف و التعقيم بدون رخ�سة 

بتمو�سنت 

بالتن�سيق مع مديرية التجارة 

والتدخل  البحث  فرقة  متكنت 
ت�قيف  من  غليزان  والية  بامن 
تهمة  ،ع����ن  ���ش��خ�����ش��ن   02
االأق��را���س  و  امل��خ��درات  حيازة 
بناءا  جاءت  الق�شية  املهل��شة  
وردت  م�ؤكدة  معل�مات  على 
وج���د  مفادها   ، م�شلحة  اإىل 
يق�ماين  الثالث  العقد  �شخ�شن  
ب��رتوي��ج  امل��خ��درات االأق��را���س 
 ، اإقامتهم   مكان  يف  املهل��شة 
اأ�شفرت  حمكمة  خطة  اإع��داد  مت 
اإذن  على  وبناء   ، ت�قيفهم  على 
وحجز  �شبط  مت  اأي��ن  التفتي�س 

االأقرا�س  من  معتربة  كمية  على 
قر�شا  ب261  قدرت  املهل��شة 
م��ه��ل������ش��ا  وق���ارورت���ن  من 
كمية  وح��ج��ز  و  خم��در  �شائل 
غ   03 ب����زن  امل���خ���درات  م��ن 
2000دج مبلغ مايل  وا�شرتجاع  
ملف  اجناز  مت  البيع   عائدات  من 
ال�شالفي  حق  يف  ق�شائي  اإجراء 
عن  العدالة  اأمام  وتقدميهم  الذكر 
املهل��شة  االأقرا�س  حيازة  تهمة  
ويف  البيع  ق�شد  امل��خ��درات   و 
ال�رضطة  ق�ات  متكنت  اخر  �شايق 
بامل�شلحة  ال��ت��ط��ه��ري  ب��ف��رق��ة 

الأمن  العم�مي  لالأمن  ال�الئية 
االأ�شب�ع  اأواخر  غليزان  ال�الية 
من  م��ع��ت��ربة  كمية  ح��ج��ز  م��ن 
�شاحلة  الغري  البي�شاء  اللح�م 
ت�قيف  بعد  وه��ذا  لال�شتهالك 
املراقبة  عملية  واأث��ن��اء  �شاحنة 
وتفتي�شها  ال�ثائق  وتفح�س 
يحمل  م��ال��ك��ه��ا  اأن  ات�����ش��ح 
حي�اين  اأ�شل  ذات  منت�جات 
احلفظ  ل�رضوط  م�شت�فية  غري 
كمية  اي  رائحة  منها  وتنبعث 
البي�شاء  اللح�م  م��ن  معتربة 
اأين  للرتويج  م�جهة  الفا�شدة 

املحج�زات  وعر�س  ت�قيفه  مت 
ملعاينتها  البيطري  الطبيب  على 
لعدم  حجز  �شهادة  ح��رر  اأي��ن 
حم�رض  م��ع  احلم�لة  �شالحية 
النظافة  النعدام  وذل��ك  ات��الف 
الكمية  قدرت  حيث   ، والتربيد 
اأح�شاء   كلغ   150.2 ب�  املحج�زة 
اأرج��ل  �شت�ن  و  راأ����س   15 و 
كليا  املنت�ج  اتالف  ليتم  ما�شية، 
الق�شم  م��ع  بالتن�شيق  وردم��ه 
حفاظا  بغليزان  الفالحي  الفرعي 

امل�شتهلك. و�شحة  اأمن  على 
ع�شام  اب� 

حجز اأكرث من 150 كلغ اح�ساء فا�سدة بغليزان 

خياط  بحي  م�شكنا   90 يعاين 
الدفلى،من  عن  والية  بعا�شمة 
الرهيب  االن��ت�����ش��ار  م�شكل 
ل��ل��ن��ف��اي��ات ال��ت��ي اأ���ش��ب��ح��ت 
نق�س  و  غياب  ظل  يف  ديك�را 
النفايات  جمع  ح��ل���ي��ات  يف 
اىل  امل��ت��ك��ررة   طلبات  رغ��م 
و  عام  منذ  املحلية  ال�شلطات 
بع�س  اق���ال  بح�شب  ن�شف 
ملن  ح��ي��اة  ال  ول��ك��ن  ال�شكان 
ت�شتدعي  املظاهر  تنادي،هذه 
للجهات  ال��ع��اج��ل  ال��ت��دخ��ل 
النفايات  رفع   اجل  من  املعنية 
رهيب  ب�شكل  احلي  تغزوا  التي 

�ش�هت  التي  احل��ي  زواي��ا  يف 
انت�شارها  جراء  اخلارجي  املنظر 
احلي   اأرك��ان  من  ركن  كل  يف 
احلي  زوايا  يف  حاويات  وو�شع 
النفايات   تكد�س  على  للق�شاء 
نظافة  على  احلفاظ  بالتايل  و 
عامة.  ب�شفة  املحيط  و  احل��ي 
يك�ن  ال  ان  امل���اط��ن  على  و 
و  النفايات   انت�شار  يف  �شببا 
امل�شئ�لية   بروح  التحلي  عليه 
وث��ق��اف��ة احل�����س امل���دين ل��دي  
يف  نفاياتهم  واإخ��راج  ال�شكان 
لها.               املخ�ش�شة  امل�اعيد 
برادع خمتار   

النفايات حتا�سر �سكان 90 م�سكنا 
بحي حممد خياط بعني الدفلى

�شيدي  �رضطة  م�شالح  �شاعفت 
الرامية  جمه�داتها  من  بلعبا�س 
ل������ش��ع ح��د ل��ت��ن��ام��ي ظ��اه��رة 
امل���اد  اأ���ش��ع��ار  امل�����ش��ارب��ة يف 
اال�شتهالك  ال�ا�شعة  الغذائية 
التي اأخذت منحنيات خطرية بعد 
امل�شتجد  الك�رونا  وباء  تف�شي 
�شلبية  انعكا�شات  تبعته من  وما 
جميع  على  امل�اطنن  حياة  على 
عمليات   03 يف  االأ���ش��ع��دة.و 
�شيدي  �رضطة  حجزت  متفرقة 
م�شالح  مع  بالتن�شيق  بلعبا�س 
 35 من  اأك��رث  التجارة  مديرية 
كانت  الفرينة  م��ادة  من  قنطار 
باأ�شعار  ال�ش�ق  يف  تعر�س 

االأ�شلية. الأ�شعارها  م�شاعفة 
وزنها  ق��در   : االأوىل  العملية 
معباأة  قنطار   19 ب  االإجمايل 
كلغ   10 ب���زن  كي�س   129 يف 
�شاحبها  ك��ان  ال�احد  للكي�س 
التجاري   مبحله  للبيع  يعر�شها 
ال�احد  للكي�س  دج   400 مببلغ  

دج   240 ب  اقتناوؤها  يتم  بينما 
حترير  و  الكمية  حجز  مت  حيث 
من  املخالف  �شد  ق�شائي  اإجراء 
الرابع  احل�����رضي  االأم���ن  ط��رف 
اأ�شفرت   : الثانية  العملية   . ع�رض 
عن �شبط �شاحنة يق�م �شاحبها 
وزنها  قدر  الفرينة  مادة  بتفريغ 
كان  قنطارا     21 ب  االإجمايل 
يفرغها الأحد جتار التجزئة ب�شعر 
360 دج رغم اأن �شعرها االأ�شلي 
يف الفات�رة ي�شاوي 230 دج ومت 
�شد  القان�نية  االإجراءات  اتخاذ 
متثلت  الثالثة:  .العملية  �شاحبها 
منتهية  غذائية  م���اد  حجز  يف 
ت�جيهها  ق�شد  ال�شالحية 
�رضوط  انعدام  مع  لال�شتهالك 
حل�يات  يف  متثلت  التخزين  
وم�رضوبات  االأج��ب��ان  بع�س  و 
امل�اد  اإتالف  مت  حيث  غازية  غري 
قمع  م�شالح  رفقة  الغذائية 

 . التجارة  الغ�س مبديرية 
حجز  يف  متثلت  الرابعة  العملية 

واإت�����الف ك��م��ي��ة م��ع��ت��ربة من 
من  باأكرث  وزنها  ق��در  االأج��ب��ان 
التحاليل  بينت  والتي  كلغ   785
�شاحلة  غ��ري  اأن��ه��ا  امل��خ��ربي��ة 
.العملية  الب�رضي  لال�شتهالك 

�رضطة  ط��رف  م��ن  مت�ا�شلة 
هذه  مثل  ل�قف  بلعبا�س  �شيدي 
مت�س  التي  اخلطرية  املمار�شات 

امل�اطنن  �شحة 
زنازل.ن

حجز اأكرث من 40 قنطارا من الفرينة ومواد منتهية ال�سالحية ببلعبا�س 

ل�الية  ال�الئي  املكتب  نظم 
ع���ن ال���دف���ل���ى امل��ن�����ش���ي 
ال�طني  االحت���اد  ل����اء  حت��ت 
االإع��الم��ي��ن  و  لل�شحفين 
حت�شي�شية  حملة  اجلزائرين 
ت���ع���ي��ة  ح����ل ال���ق��اي��ة و 
كرونا)  فريو�س  وباء  من  احلد 
مع  بالتن�شيق   ك�فيد19-( 
و  ال���الئ��ي  االأم���ن  م�شالح 
م�شالح  و  امل��دن��ي��ة   احلماية 
ال�شكان،م�شت  و  ال�شحة 
حم��ط��ات ن��ق��ل امل�����ش��اف��ري��ن 
ح��رك��ي��ة  ت�����ش��ه��د  ال���ت���ي  و 
احل���اج��ز  م�شت  دائ��م��ة،ك��م��ا 

خاللها  م��ن  مت  اأي��ن  االأم��ن��ي��ة 
مل�شتعملي  مط�يات  ت�زيع 
اأ�شنافها  مبختلف  املركبات 
ال�شاحات  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
ال��ف�����ش��اءات،  و  ال��ع��م���م��ي��ة 
.امل����اط���ن����ن  امل���ق���اه���ي  و 
و  اخلريية  املبادرة  ا�شتح�شن�ا 
بح�شب  اقتنع�ا  و  االن�شانية 
ا���ش��ت��ج���اب��ه��م ال���ش��ت��ع��م��ال 
التعقيم   و  التطهري  و�شائل 
مع  جتاوب�ا  و  م�شتمر  ب�شكل 
ال�قائية   االر�شادات  خمتلف 
العملية  يف  االن��خ��راط  م��ع  
العم�مية  ال�شحة  مت�س  التي 

ال�شياق،اعتمدت  نف�س  .و 
من  �شل�شلة  املحلية  ال�شلطات 
حماالت  و  االحرتازية  التدابري 
و  التح�شي�شية   و  الت�ع�ية 
التعقيم  و  التطهري  عمليات 
و  ال��ع���م��ي��ة  ال�����ش��اح��ات  يف 
و  الفاعلن  م��ع  ال�����ش���ارع  
املجتمع  و  املحلية  اجلمعيات 
امل���دين ال��ذي��ن ه��م ب��دوره��م 
ميلي  م��ا  و  ب��دوره��م   يقم�ن 
حت�شي�س  من  ال�شمري   عليهم 
امل�اطنن   ت�عية و م�شاعدة   و 
جمند  ال��ك��ل  ع��ام��ة  ب�شفة 
من  للحد  الدفلى  عن  ب�الية 

�شيزول  الذي  ال�باء  انت�شار 
ت�شامن   و  ج��ه���د  بت�شافر 
افراد  من  املخل�شن  و  اجلميع 
امل��ج��ت��م��ع  ك��رج��ل واح����د و 
تنفيذ  و  االعتبار  بعن  اخ��ذ 
العليا  ال�شلطات  تعليمات 
من  ،الب��د  بحذافريها  للبالد  
االأم�ر  اخذ  و  اليقظة  و  احلذر 
و  اال�شتخفاف  وعدم  بجدية  
باجراءات  التقيد  جميعا  علينا 
العالج  تظل  التي  ال�قاية  
بدون  ل�شحق  ال�حيد  االأجن��ع 

الفريو�س. هذا  رجعة 
برادع  خمتار 

حجز ما قيمته 24 مليون �سنتيم مواد غذائية فا�سدة بغليزان 
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قرار غريب... 
انطالق مناف�سات دوري 

اأوروبي رغم كورونا

بودبوز،  ريا�س  اجلزائري  النجم  ُيعاين 
الــعــامل،  اأنــحــاء  يف  الالعبني  مــن  كــغــريه 
عن  والبــتــعــاد  البيت  مــالزمــة  �شبح  مــن 
للحجر  امــتــثــاًل  واملــبــاريــات  التدريبات 
كورونا،  فريو�س  تف�شي  ب�شبب  ال�شحي 
اإيتيان،  �شانت  لعب فريق  وزادت ح�شرة 
فرتة  مع  ــدوري  ال توقف  �شادف  اأن  بعد 
زاهية كان يعي�شها، اإثر قيادته ناديه اإىل 

نهائي كاأ�س فرن�شا.
ورغم املعاناة، قرر بودبوز توجيه ر�شالة 
بخطر  اإ�شعارهم  اأجل  من  للجميع،  موؤّثرة 
الـــذي ت�شبب  فــريو�ــس كــورونــا اجلــديــد 
عرب  وذلــك  القدم،  كــرة  متعة  اإيقاف  يف 

ت�شريحات اأدىل بها لإذاعة "اأر اأم �شي".
اأزمة  ن�شهد  "مل  اجلزائري:  الدويل  وقال 
ت�شلني  وعندما  حياتنا،  طيلة  مماثلة 
فاإنني  امل�شت�شفيات،  يف  املر�شى  اأخــبــار 
الهتمام  يبقى  كارثي،  الو�شع  باأن  اأدرك 
يف  تاأتي  القدم  وكرة  �شيء،  اأهم  ب�شحتنا 
يف  نبقى  اأن  هو  ــم  الأه لأن  الثاين  املقام 

بيتنا حاليًا".
اأن  حمرتفني  كالعبني  "علينا  ووا�ــشــل: 
ببيوتنا  الأن�شطة  كــّل  ون�شتغل  نتمّرن 
لياقتنا  من  ن�شبة  على  احلفاظ  اأجل  من 
ظل  يف  اأنــه  واأكـــرر،  ــول  اأق لكن  البدنية، 
بالبقاء  نلتزم  اأن  علينا  الراهنة  الأو�شاع 

الريا�شات  وكل  القدم  كرة  لأن  بيوتنا  يف 
تبقى اأقل اأهمية من ال�شحة".

الإ�شباين  بيتي�س  ريال  لعب  يخف  ومل 
ال�شابق حلمه يف اأن يختفي الوباء عن كّل 
"اأرغب  موؤّثرة:  عبارات  يف  بقوله  العامل، 
اأنحاء  وكل  فرن�شا  عن  الوباء  يزول  اأن  يف 
ملوا�شلة  اإمكانية  هناك  كانت  واإذا  العامل، 
الدوري، �شاأكون �شعيداً جداً باإنقاذ فريقي 
من ال�شقوط، ولعب نهائي الكاأ�س يف ملعب 

 ، ن�شا فر
لـــــكـــــن 

ط  ب�شر
ي�شفى  اأن 

اجلميع". تعتزم  الدولية  الأوملبية  اللجنة  تزال  ل 
يف   2020 ال�شيفي  طوكيو  اأوملبياد  اإقامة 
املتزايدة  ــوات  ــدع ال ــم  رغ على  مــوعــده، 
كورونا  فريو�س  تف�شي  ب�شبب  لتاأجيله 
بالعديد  يرتبط  مــوقــف  يف  امل�شتجد، 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  الــعــوامــل  مــن 

والتنظيمية.
وبينما فر�س تف�شي فريو�س "كوفيد19-" 
الذي ت�شبب بوفاة اآلف حول العامل، �شلاًل 
ودفع  الريا�شية،  الأحــداث  يف  كامل  �شبه 
الكربى  املواعيد  من  العديد  تاأجيل  اإىل 
املقررة هذا ال�شيف مثل كاأ�س اأوروبا وكوبا 
اأمريكا لكرة القدم، توؤكد اللجنة الأوملبية 
التح�شريات  اأن  اليابانيون  وامل�شوؤولون 
 24( موعدها  يف  الألعاب  لإقامة  تتوا�شل 

متوز/يوليو-التا�شع من اآب/اأغ�شط�س(.
اللجنة  جتعل  لأ�شباب  عر�س  ياأتي  ما  يف 

الأوملبية تتخذ هذا املوقف:

 الوقت الفاصل

اعترب  ال�شاأن،  بهذا  ت�شريحاته  اأحدث  يف 
الأملاين  الدولية  الأوملبية  اللجنة  رئي�س 
ل  التي  الأربــعــة  الأ�شهر  اأن  بــاخ  توما�س 
الألعاب،  انطالق  موعد  عن  تف�شل  تزال 
م�شريها  ب�شاأن  قرار  اأي  اتخاذ  عدم  تربر 

بعد.
ل�شحيفة  ت�شريحات  يف  اجلمعة  وقــال 
"بالطبع  الأمريكية  تاميز"  "نيويورك 
لكن  خمتلفة،  �شيناريوهات  ندر�س  نحن 
الريا�شية  الهيئات  من  العديد  عك�س  على 
اأو البطولت املحرتفة، نحن ل نزال على 
موعد  من  �شهر  ون�شف  اأ�شهر  اأربعة  بعد 
يكون  "لن  التاأجيل  ان  معتربا  الألعاب"، 
خطوة م�شوؤولة الآن، و�شيكون من ال�شابق 

لأوانه البدء بالتكهنات او اتخاذ قرار".

اأفاد  ويف ت�شريحات لوكالة فران�س بر�س، 
)في�شا(  للتجذيف  الدويل  الحتاد  رئي�س 
اأنــه  رولن  كري�شتوف  ــان  ج الفرن�شي 

ويوؤيده. املوقف  "يتفهم" هذا 
متوز/  24 عن  بعيدين  زلنا  "ما  واأ�ــشــاف 
غري  الأزمـــة  ــذه  ه مواجهة  ويف  يوليو. 
امل�شبوقة على الإطالق، ل ميكن لأحد اأن 
وهناك  بتطورها،  اليقني  وجه  على  يتنباأ 

العديد من ال�شيناريوهات املمكنة".

قيمة وحجم ورمزية

تعد الدورة الأوملبية ال�شيفية اأكرب حدث 
لدى  جتمع  وهــي  الإطـــالق،  على  ريا�شي 
 11 اأكرث من  اأعوام،  اأربعة  اإقامتها مرة كل 
األف ريا�شي يعتربها العديد منهم فر�شة 

ل تتكرر، وت�شتقطب ماليني امل�شجعني.
باأعوام  املوعد  قبل  يتم  ذلــك،  اأجــل  ومن 
اختيار املدينة امل�شيفة، وت�شرع الأخرية 
تتطلب  النطاق  وا�شعة  تنظيم  عملية  يف 
وعلى  �شخمة.  اإن�شاء  واأعمال  حت�شريات 
�شبيل املثال، اختريت طوكيو لال�شت�شافة 
ميزانية  ر�شدت  وهــي   ،2013 العام  منذ 
دولر  مــلــيــار   12 بنحو  تــقــدر  لــالألــعــاب 

اأمريكي.
مديرة  نينون-زميرمان،  نــاتــايل  ــرى  وت
وكالة الت�شويق الريا�شي "اأونلي �شبورت�س 
اند با�شن" يف باري�س املتخ�ش�شة بالريا�شة 
اإلغاءها  اأو  الألعاب  "تاأجيل  اأن  الأوملبية، 

يحمل رمزية كبرية".
دورة  تــاأثــرت  ان  ي�شبق  مل  الآن،  وحتى 
عاملية،  حــرب  غري  ــر  اآخ ب�شبب  اأوملبية 
احلرب  )يف   1916 دورات  لذلك  واألغيت 
ــرب  احل )يف  و1944  و1940  الأوىل(، 
الثانية(. ويف ما عدا ذلك، بقيت الدورات 
�شيول  يف   1988 اأوملبياد  اأكان  املوعد،  على 

 ،1987 لعام  املالية  الأزمة  بعد  اأقيم  الذي 
حرب  تال  الذي   1992 بر�شلونة  واأوملبياد 

اخلليج )1991(.
حالة  يف  اأنــه  نينون-زميرمان  واعتربت 
اأزمة  ب�شبب   2020 طوكيو  اأوملبياد  تاأجيل 
فريو�س كورونا امل�شتجد، "نحن نك�شر حداً 

مل يتم جتاوزه قط �شابقًا".

عملية اتخاذ القرار 

م�شري  بــ�ــشــاأن  الر�شمي  ــرار  ــق ال كــان  اذا 
الأوملــبــيــة  الــلــجــنــة  اإىل  ــود  ــع ي الألـــعـــاب 
�شتكون  فيه  الف�شل  الكلمة  فاإن  الدولية، 
اللجنة  مع  بالتعاون  اليابانية،  للحكومة 
منظمة  مع  وبالت�شاور  املحلية  املنظمة 

ال�شحة العاملية. 
وبح�شب باتريك كال�شرتي�س، مدير مركز 
يف  الريا�شة  وعوملة  الأوملبية  الدرا�شات 
"املناق�شات  ال�شوي�شرية،  ــوزان  ل جامعة 
�شتجري مع جمموعة معقدة من ال�شركاء: 
2020، واحلكومة  املنظمة لطوكيو  اللجنة 
الدولية،  الريا�شية  والحتادات  اليابانية، 

واملعلنني، وو�شائل الإعالم".

 العواقب المالية

توزيع  الدولية  الأوملبية  اللجنة  تعيد 
املنظمات  على  اإيــراداتــهــا  من  باملئة   90
بلغت  والــتــي  والــريــا�ــشــيــني،  الريا�شية 
دورة  خالل  اأمريكي  دولر  مليارات   5.7
يف  ــرية  الأخ ال�شيفية  الأوملبية  الألعاب 

ريو دي جانريو 2016.
اأ�شحاب  اأي�شًا  الأوملبية  املنظومة  وت�شم 
الذين  والرعاة  التلفزيوين  البث  حقوق 
ا�شتثمروا مبالغ طائلة مع اللجنة الأوملبية 

الدولية واللجنة املنظمة.

"يجب  اأنـــه  نــيــنــون-زميــرمــان  واعــتــربت 
اأخذ التعوي�س يف العتبار بحال التاأجيل 
�شتطال  املالية  العواقب  لأن  الإلــغــاء،  اأو 

الريا�شة ب�شكل عام".
الــبــث  ــوق  ــق ح ــف  ــل خ ــــه  اأن اإىل  ــت  ــت ــف ول
اأيــ�ــشــًا  "هناك  ــة  ــاي ــرع وال الــتــلــفــزيــوين 
بتفعيل  مرتبطة  كاملة  اقت�شادية  دورة 
ما  التنفيذ،  حيز  دخولها  اأي  احلقوق"، 
يطال مئات الآلف من الأ�شخا�س يف جميع 

اأنحاء العامل.

موقف الرياضيين

حفيظة  الأوملــبــيــة  اللجنة  موقف  اأثـــار 
ــوا  ــن دع ــذي ــن الــريــا�ــشــيــني ال الــعــديــد م
لإرجاء الألعاب، مثل الفرن�شي كيفن ماير 
واليونانية كاترينا �شتيفانيدي، معتربين 
من  يــزيــد  الــظــروف  ــذه  ه يف  اإقامتها  اأن 

املخاطر ال�شحية. 
الدولية  الأوملــبــيــة  اللجنة  تــواجــه  كما 
اإذ  �شائكة،  م�شكلة  الدولية  ـــادات  والحت
يح�شموا  مل  الريا�شيني  من  باملئة   43 اأن 
تــاأهــلــهــم بــعــد، وثــمــة �ــشــعــوبــات تــواجــه 
ال�شتعدادات  موا�شلة  اأو  الت�شفيات  اإقامة 
فحو�س  اإجــــــراء  وحــتــى  ـــب،  ـــدري ـــت وال

تكافوؤ  مبداأ  يهدد  مبا  الدورية،  املن�شطات 
الفر�س بني الريا�شيني.

التجذيف  بذهبية  املتوج  رولن  وبح�شب 
يكون  اأن  يجب   ،2000 �شيدين  اأوملبياد  يف 
ــرار،  ق اأي  يف  الأهـــم  املعيار  الريا�شيون 
بالن�شبة  ــه  اأن نن�شى  األ  "يجب  مو�شحًا 
جتربة  هي  الأوملبية  الألعاب  للريا�شي، 

العمر".

اعتبارات التنظيم 

تفر�س ا�شت�شافة الألعاب الأوملبية الكثري 
امل�شيف  البلد  على  التنظيمية  القيود  من 
مرافق  بناء  واأي�شًا  والإقامة...(،  )النقل 
قابلة  تكون  الأوملبية  بالألعاب  خا�شة 
الــدورة،  نهاية  بعد  خمتلف  ل�شتخدام 
اأن  املقرر  من  التي  الأوملبية  القرية  ومنها 

ت�شت�شيف اأكرث من 11 األف ريا�شي.
معهد  يف  الأ�شتاذ  �شابليه،  جان-لو  وراأى 
الدرا�شات العليا يف الإدارة العامة يف لوزان 
الدولية،  الأوملبية  اللجنة  يف  واملتخ�ش�س 
بني  من  م�شكلة  هي  الأوملبية  "القرية  اأن 
بهذا  حلول  اأي  اأن  متوقعًا  امل�شاكل"،  اآلف 
الــوزراء  رئي�س  عرب  متر  اأن  يجب  ال�شاأن 

الياباين �شينزو اآبي.

اأكد تقرير �شحفي بريطاين، ام�س ال�شبت، 
اأن فريو�س كورونا قد يت�شبب يف تعر�س 
يوفنتو�س،  جنــم  ــدو  ــال رون كري�شتيانو 

خل�شائر مالية �شخمة.
يف  اإيطاليا  اأندية  فاإن  �شن،  ذا  ل�شحيفة  ووفًقا 
ترتاوح  بن�شبة  الالعبني  رواتــب  خلف�س  طريقها 
يف  الكروي  الن�شاط  توقف  ب�شبب   ،%  30 اإىل   20 بني 

الوقت احلايل.
يف  الأعلى  الراتب  �شاحب  كري�شتيانو  اأن  اإىل  واأ�شارت 
الكالت�شيو )510 اآلف جنيه اإ�شرتليني اأ�شبوعًيا( �شيكون 

اأكرث لعب تاأثًرا بقرار التخفي�س.
خ�شائر  اأن  الربيطانية  ال�شحيفة  واأو�شحت 

 8.4 اإىل  ت�شل  قد  رونالدو  كري�شتيانو 
مليون جنيه اإ�شرتليني. 

يفتخر  كري�شتيانو  اإن  �شن"  "ذا  وقالت 
باأن لديه ثروة �شافية تبلغ 361 مليون 

اإ�شرتليني )وفًقا ملجلة فورب�س(.
مدى  عقد  لــديــه  ــدو  ــال رون اأن  يــذكــر 
 773 بقيمة  مالب�س  �شركة  مع  احلياة 

مليون جنيه اإ�شرتليني.

حتدث الأملاين مارك تري �شتيجن، حار�س مرمى بر�شلونة، 
احلجر  فرتة  بها  يق�شي  التي  الكيفية  عن  ال�شبت،  ام�س 

ال�شحي، يف ظل تف�شي فريو�س كورونا امل�شتجد.
"ماركا"  �شحيفة  اأبرزتها  ت�شريحات  خالل  �شتيجن،  وقال   
موا�شلة  علينا  الواجب  من  ريا�شيون  "لأننا  الإ�شبانية: 
طوال  م�شغول  اأنا  البدنية..  اللياقة  على  للحفاظ  العمل، 

اليوم، واأحاول تقدمي اأف�شل ما لدي خالل التدريبات".
املنزل،  يف  نطبقها  التي  املران  خطة  ي�شع  "النادي  وتابع:   
البدنية  اللياقة  على  احلــفــاظ  تدريبات  تعديل  ويتم 

با�شتمرار".
الدويل  اأجاب  ال�شحي،  احلجر  اأثناء  العائلة  حالة  وب�شاأن   
بت�شجيع  ونقوم  املنزل..  يف  وابني  وزوجتي  "اأنا  الأملــاين: 

بع�شنا البع�س".
على  تظهر  جديدة  واألعاب  حتديات  "هناك  بقوله:  واأمت   

الإنرتنت كل يوم، اأثناء فرتة احلجر".

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  قلب 
عقب  على  راأ�ــشــًا  الب�شر  حياة 
ــل  داخ منهم  ــرياً  ــث ك وحــا�ــشــر 
الريا�شيني  ذلك  يف  مبا  بيوتهم 
ـــوا يــتــحــ�ــشــرون  ـــان ـــن ك ـــذي ال

ملناف�شات متعددة.
�شريينا  التن�س  جنمة  وقالت 
مقاطع  من  �شل�شلة  يف  وليامز 
توك  تيك  من�شة  على  الفيديو 
مع  جتربتها  عن  فيها  حتدثت 
الجتماعي  الــتــبــاعــد  نــظــام 
اإلغاء  مت  اأن  منذ  اأ�شبوعني  ملدة 
للتن�س  ويلز  ــان  ــدي اإن بطولة 
هذا  باأن  ب�شعوري  الأمــر  ”بداأ 
علي  يــوؤثــر  اأن  مُيكن  ل  الأمـــر 

حقًا“.
اإىل  اأدى  الإلغاء  ”هذا  واأ�شافت 
اإىل  وقادين  اآخر  ثم  اآخر  اإلغاء 
هذا القلق الذي ينتابني. اأ�شعر 
كح  اأو  عط�س  كلما  �شديد  بقلق 

اأحد حويل“.
الأ�شخا�س  مليارات  �شعور  ومع 
يف اأنحاء العامل بنف�س املخاوف 
جراء  وليامز  بها  ت�شعر  التي 
للفريو�س  ال�شريع  النت�شار 
قلق  كذلك  الو�شع  اأثـــار  فقد 
مناف�شات  خو�س  يف  ياأملون  من 
يف  ــة  ــي ــب الأومل الألـــعـــاب  دورة 

طوكيو هذا العام.
الــذيــن  ــن  م اآلف  وجـــد  وقـــد 
دورة  يف  التناف�س  يف  ياأملون 
اأنف�شهم  ــة  ــي ــب الأومل الألـــعـــاب 
اليقني  ــدم  ع حالة  يواجهون 
هذه مع تاأجيل اأو اإلغاء العديد 
حول  املــوؤهــلــة  الفعاليات  مــن 

العامل.

ـــارة هــري�ــشــالنــد  ـــش ـــت � ـــال وق
للجنة  التنفيذية  الرئي�شة 
الأوملـــــبـــــيـــــة الأمــــريكــــيــــة 
اإن  اجلــمــعــة  يـــوم  لل�شحفيني 
ــا  ــواردن م املنظمة  ” �شاعفت 
لل�شحة العقلية“ للريا�شيني مع 
الأوملبية  الدورة  انطالق  توقع 
من  الفرتة  يف  لها  مقرر  هو  كما 
اأغ�شط�س   9 اإىل  متوز  يوليو   24

اآب.
و�شعنا  ”لقد  هري�شالند  وقالت 
ــذه املـــوارد  اإمــكــانــيــة تــوفــري ه
الريا�شيني  من  اأو�شع  ملجموعة 
معهم  الــتــوا�ــشــل  على  ونعمل 
تتعلق  و�شمة  اأي  اإزالة  ل�شمان 
تنتابهم  قــد  الــتــي  بــاملــخــاوف 
لطلب  الــتــوا�ــشــل  بخ�شو�س 

الدعم ل�شحتهم العقلية“.

ــد من  ــدي ــع ـــاء ال ـــوب وميــنــع ال
الريا�شيني من موا�شلة نظامهم 
تن�شح  حيث  املعتاد  التدريبي 
�شعوبها  ــــدول  ال ــن  م الــعــديــد 
ــة نـــظـــام الــتــبــاعــد  ــش ــار� ــم مب
ملنع  ــة  ــاول حم يف  الجــتــمــاعــي 

انت�شار الفريو�س.
الأثــقــال  ــع  رف بطلة  ومتكنت 
الأمريكية كاثرين ناي بالفعل 
رغم  طوكيو  اإىل  الــتــاأهــل  مــن 
لعبتها  ت�شفيات  فرتة  اخت�شار 
ــرتز اإنــهــا  ــروي ــت ل ــال �ــشــهــراً وق

توا�شل التدريب يف مراآبها.
بع�س  على  يتعني  ”كان  وقالت 
ــس الــتــنــافــ�ــس مــرة  ــا� ــخ ــش الأ�
اأخرى للتاأهل وقد فاتتهم هذه 

الفر�شة كلية“.
بالتاأكيد  ”ينتابني  واأ�شافت 

الوباء  ب�شبب  القلق  من  كثري 
من  كثري  �ــشــاأن  ــك  ذل يف  �ــشــاأين 
لي�س  العامل..  اأنحاء  يف  النا�س 
هــذه  كــل  تــتــجــاهــل  اأن  �ــشــهــال 
الأ�شياء الفظيعة التي حتدث“.
وواجــــه املــنــظــمــون لــالألــعــاب 
مــتــزايــدة  �شغوطا  ــة  ــي ــب الأومل
اجلمعة  يــوم  الـــدورة  لتاأجيل 
بعد اأن طالب الحتاد الأمريكي 
الأوملبياد  بتاأجيل  لل�شباحة 
الريا�شيني  خماوف  اإىل  م�شريا 
وهو �شعور اأعرب عنه كثريون.
وهي  جــود  جي�س  وتــ�ــشــاءلــت 
متو�شطة  مــ�ــشــافــات  عـــــداءة 
على  تــغــريــدة  يف  بريطانية 
يف  ن�شتمر  اأن  لنا  ”كيف  تويرت 
ال�شتعداد )للدورة( على النحو 

الأمثل“.

بودبوز : "�سحتنا اأهم من كرة القدم"

ملاذا الإ�سرار على اإقامة اأوملبياد طوكيو يف موعده؟

يهدد رونالدو بخ�سارة فادحةكورونا 

تري �ستيجن: م�سغول طوال احلجر ال�سحي

الريا�سيون يتحدثون عن تاأثري فريو�س كورونا 
على ا�ستعداداتهم

حمرز للجزائريني: "الفريو�س خطري.. ابقوا يف منازلكم"
وّجه جنم نادي مان�ش�شرت �شيتي الإنكليزي، املهاجم املتاألق ريا�س حمرز، ر�شالة توعية ون�شائح لل�شعب اجلزائري، يف اإطار جهود مكافحة 

فريو�س كورونا اجلديد، الذي انت�شر يف اأغلب دول العامل، واأدى اإىل توقف ُمعظم الن�شاطات الريا�شية.
يف  بالبقاء  العامل،  دول  باقي  يف  كغريهم  اجلزائريني  املواطنني  تو�شي  التي  احلملة  اإىل  ال�شحراء" كذلك  "حماربي  منتخب  قائد  وان�شّم 

منازلهم للوقاية، وتفاديًا لنقل العدوى بني النا�س.
التوا�شل  موقع  يف  اخلا�س  ح�شابه  عرب  ن�شره  م�شور  ت�شجيل  يف  اجلمعة،  اليوم  الإنكليزي،  �شيتي  مان�ش�شرت  نادي  مهاجم  وقال 

الجتماعي "اإن�شتغرام": "ال�شالم عليكم اإخوتي اأخواتي اجلزائريني، اأنا ريا�س يف هذا الفيديو ال�شغري ومثل كّل لعبي املنتخب 
الوطني، اأمتّنى منكم اللتزام بتعليمات الأطباء وغ�شل اليدين جيداً".

وتابع الالعب ال�شابق لنادي لي�شرت �شيتي الإنكليزي، متوجهًا اإىل متابعيه بالقول: "ابقوا يف منازلكم وهذا �شروري لكي ُن�شهل 
وال�شالم  لكم،  اخلري  نتمنى  كما  للمر�شى،  العاجل  ال�شفاء  ونتنمى  املتوفني  اهلل  رحم  خري...  اهلل  �شاء  واإن  الأطباء  عمل 

عليكم".
اإىل الدولة اجلزائرية، يف �شبيل مكافحة انت�شار  اأنباء، يف ال�شاعات املا�شية عن تقدمي حمرز مبلغًا ماليًا وافراً  وجرى تداول 

وباء فريو�س كورونا اجلديد، غري اأّنه مل يت�شّن التاأكد من �شحة ذلك.

تعي�س دول العامل، وخا�شة الأوروبية، اأزمة كبرية 
اجلديد  كورونا  فريو�س  انت�شار  توا�شل  ب�شبب 
الن�شاط  تعليق  اإىل  اأدى  مــا  مواطنيها،  بــني 
واملناف�شات الكروية لإ�شعار اآخر، بعد ف�شل 
اجلماهري،  دون  مــن  املــبــاريــات  اإجـــراء 
ب�شبب تعر�س عدد من الالعبني كذلك 

لالإ�شابة بهذا الوباء.
الكروية  ـــادات  الحت ــزال  ت ل  وفيما 
ــدان الأوروبــــيــــة، وكــذلــك  ــل ــب ال يف 
موعد  حتديد  حرية  اأمام  "يويفا"، 
عقب  املناف�شة  ل�شتكمال  جديد 
الدوري  فاجاأ  الأزمــة،  من  اخلروج 
بانطالق  املتابعني  البيالرو�شي 

مناف�شاته يوم اخلمي�س.
ن�شخته  يف  "غول"  ملوقع  ووفــقــًا 
ــــدوري  الإيــطــالــيــة، انــطــلــق ال
مــار�ــس/اآذار   19 يوم  البيالرو�شي 
عادية،  ب�شفة  �شابقًا،  مقرراً  كان  مثلما 
تــبــداأ  الــبــلــد  هـــذا  يف  الـــــدوري  ولأن 
الفرتة،  هــذه  يف  مو�شم  كل  فعاليته 

ب�شبب الأجواء املناخية هناك.
مل  الأمــر  اأن  عن  ك�شف  ذاتــه  امل�شدر 
يتوقف عند لعب املباريات فقط، بل 
املفتوحة  الأبــواب  اأمــام  كذلك  ُلعبت 
ــرية  ــف ــغ وبــحــ�ــشــور اجلـــمـــاهـــري ال
من  بيالرو�شيا  اأن  ــم  رغ بــاملــالعــب، 
فريو�س  فيها  انت�شر  الــتــي  الـــدول 
اح�شائية  اآخــر  ت�شري  حيث  كورونا، 
ليوم اخلمي�س، وجود 51 �شخ�شًا م�شابًا 

بالوباء.
خ�شارة  الفتتاحية  املباراة  و�شهدت 
باتي  البيالرو�شي،  ـــدوري  ال عمالق 
بوري�شوف بنتيجة )3/1( اأمام م�شيفه 
يت�شع  �شغري  ملعب  يف  اإيــنــغــراتــيــك، 
لـ1500 متفرج، على اأن ي�شتمر لعب مباريات 
اأم�س اخلمي�س  هذه اجلولة الفتتاحية من 
لغاية الأحد، وب�شكل عادي ومن دون خوف 

من اإمكانية انت�شار العدوى.
األك�شندر  بــيــالرو�ــشــيــا،  رئــيــ�ــس  وكــــان 
ب�شاأن  �شابق  وقت  يف  رّد  قد  لوكا�شينكو، 
اأجل  من  بــالده  �شتلعبها  التي  اخلطوات 
انت�شار فريو�س كورونا اجلديد،  احلد من 
ال�شكان  من  طلبت  "لقد  ذلــك:  يف  فيقول 
والقيام  الكثيف  والعمل  الكحوليات  �شرب 

بال�شاونا لقتل فريو�س كورونا اجلديد".

األبريتيني: بن نا�سر ل يتحّمل 
اأخطاء زمالئه

ــايل �شابقا  ــط اآ�ــشــي الإي دافـــع جنــم فــريــق مــيــالن 
ــب الـــدويل  ــالع ــن ال دميــيــرتيــو األــبــريتــيــنــي، ع
ِبقدراته  واأ�شاد  نا�شر،  بن  اإ�شماعيل  اجلزائري 

الفنية.
ِباأ�شلوب  ُمعجب  اإنه  األبيرتتيني  دمييرتيو  وقال 
الدفاع  وُيريد  نا�شر،  بن  اإ�شماعيل  امليدان  متو�شط  لعب 
اجلزائري،  ــدويل  ال طالت  انتقادات  على  رّده  يف  عنه. 

واأح�شن لعب يف “كان” م�شر 2019.
جِلريدة  بها  اأدىل  �شحفية  مقابلة  يف  األبريتيني  واأ�شاف 
الفني  امل�شتوى  اأن  اجلمعة،  الإيطالية،  �شبورت”  “توتو 
ال�شويدي  املهاجم  ِبقدوم  كثريا  ارتفع  اجلزائري  للدويل 
زلتان اإبراهيموفيت�س، يف �شوق الإنتقالت 

ال�شتوية ِل�شهر جانفي املا�شي.
ــي  ــن ــي ــريت ــب واخـــتـــتـــم دميـــيـــرتيـــو األ
ل  نا�شر  بن  اإن  قائال،  ت�شريحاته 
امليالن،  يف  زمالئه  اأخطاء  يتحّمل 

ِلكونه ُيوؤّدي دوره ِبامتياز.
لالإ�شارة، فاإن اإ�شماعيل بن نا�شر يرتدي 
 ،”4“ رقم  “الرو�شونريي”  فريق  قمي�س 
األبريتيني،  دميريتيو  ِبالنجم  تيّمنا 
وترك  اللبا�س،  نف�س  يرتدي  كان  الذي 
فــرتة  خـــالل  ــالن  ــي امل يف  قــويــة  ب�شمة 

الت�شعينيات ومطلع العقد املوايل.

رغم اإغالقه.. األي�سون 
يذهب اإىل مقر تدريبات 

ليفربول يوميا
مرمى  حــار�ــس  األي�شون،  الــربازيــلــي  ك�شف 
تدريبات  مقر  اإىل  ذهــابــه  عــن  ليفربول، 
اإغــالق  من  الرغم  على  ميلوود،  يف  الفريق 

املقر؛ ب�شبب تف�شي فريو�س كورونا.
بــ�ــشــرورة  لــيــفــربــول  ــي  ــب اإخـــبـــار لع ومت 
البتعاد عن مقر التدريبات، وذلك مع اإيقاف 
مناف�شات الدوري الإجنليزي حتى 30 اأبريل/
تبذل  كــورونــا،  تف�شي  ومــع  املقبل،  ني�شان 
الأندية جهًدا كبرًيا، لتقلي�س التوا�شل بني 
املوظفني، بل و�شمحت بع�س الأندية بعودة 

لعبيها اإىل بالدهم.
األي�شون يف بريطانيا ويذهب  ومع ذلك، بقى 
ذلك  وعن  يومي،  ب�شكل  التدريبات  مقر  اإىل 
نقلت  مــا  بح�شب  الــربازيــلــي  احلــار�ــس  علق 
"توجه  الــربيــطــانــيــة:  "مريور"  �شحيفة 
ولكن  منازلهم،  يف  اجلميع  بقاء  هو  النادي 
من  لعودتي  ال�شيء  بع�س  خا�شة  حالتي 

الإ�شابة".
"حمًدا هلل الإ�شابة لي�شت خطرية  واأ�شاف: 
عناية،  اإىل  حتتاج  اإ�شابة  كل  ولكن  للغاية، 
واأوا�شل العالج يف مقر التدريبات، ل اأتوا�شل 

مع زمالئي، فاجلميع يف منازلهم".
وبــني  بيني  الــوحــيــد  "التوا�شل  وتـــابـــع: 
ـــدرب حــرا�ــس املــرمــى عند  الأخــ�ــشــائــي وم

التمرينات  بع�س  القيام 
ـــة لإعــــــادة  ـــش ـــا� اخل
الـــتـــاأهـــيـــل، وحــتــى 
التوا�شل  ذلك  اأثناء 

نتخذ كل الحتياطات 
النظافة  من  الالزمة، 

الوجه  مل�س  ــدم  وع
والأنــف  والفم 

والعني".
ووا�ــــشــــل: 
"كــــــــمــــــــا 
نـــحـــر�ـــس 
ـــــــى  ـــــــل ع
وجــــــــــود 

مــ�ــشــابــقــة 
ـــا،  ـــن ـــن ـــي ب
نظام  لــدي 

ــــــــــــدد،  حم
اأترك املنزل 

واأذهــــــــــــــب 
مـــقـــر  اإىل 

الــتــدريــبــات، 
العالج،  واأنهي 

ـــــــــــــــود  واأع
لـــلـــمـــنـــزل 
به  واأبـــقـــى 

عــــــزل  يف 
ذاتي".

انتظروا 2021.. عامل 
فريو�سات يحذر من خطورة 
ا�ستئناف مباريات كرة القدم

حذر عامل الفريو�شات الأملاين جونا�س �شميت ت�شانا�شيت من 
خطورة ال�شتعجال يف ا�شتئناف مباريات كرة القدم، وقال اإنه 

ل يتوقع عودة املبارايات قبل العام املقبل. 
حتدث اخلبري الأملاين يف مقابلة مع قناة "اأن دي اآر" الأملانية، 
املباريات  ا�شتئناف  الواقعي احلديث عن  اأنه من غري  واعترب 

خالل الفرتة املقبلة يف ظل ا�شتمرار انت�شار فريو�س كورونا.
خطورة  اأكــرث  الأو�ــشــاع  جتعل  قد  املباريات  عــودة  اأن  واأكــد   
اأن  اإىل  واأ�شار  املباريات،  ترافق  التي  التنقالت  حركة  ب�شبب 
اإقامة املباريات من دون ح�شور جماهري لن مينع امل�شجعني من 

التجمع من اأجل م�شاهدة فرقهم املف�شلة. 
املقبل  العام  اإىل  ي�شل  قد  زمنيا  اإطارا  الأملاين  اخلبري  وو�شع 
يجب  التفكري  اأن  واأو�شح  املباريات،  لتنظيم  العودة  اأجل  من 
اأن يتجه حاليا ل�شتعادة احلياة يف قطاعات اأكرث اأهمية مثل 
وقت  يف  الرتفيه  ن�شاطات  يف  التفكري  يتم  اأن  على  التعليم، 

لحق. 
العديد  خطط  لتعار�س  ــاين  الأمل اخلبري  ت�شريحات  وتاأتي 
ل�شتكمال  ي�شعون  الذين  اأوروبــا  يف  القدم  كرة  م�شوؤويل  من 
وذلك  املقبل،  مايو/اأيار  من  بداية  احلــايل  املو�شم  مباريات 
وجتنب  امل�شابقات  لهذه  القت�شادية  امل�شالح  على  حفاظا 
لهذا  مباريات  من  تبقى  ما  اإلغاء  من  تنجر  قد  كبرية  خ�شائر 

املو�شم.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية تمنراست

المقاطعة اإلدارية عين صالح

المديرية المنتدبة للتنظيم و الشؤون العامة و اإلدارة المحلية

الرقم الجبائي : 097411019021437

          االعالن عن المنح المؤقت

              طبقا للمادة 65 و 161 من المرسوم الرئاسي رقم : 15 /247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 
الشؤون  و  للتنظيم  المنتدبة  المديرية  تعلن  العام  المرفق  تفويضات  و  العمومية  الصفقات  تنظيم  المتضمن 
العامة و اإلدارة المحلية بالمقاطعة اإلدارية عين صالح كل المشاركين في طلب العروض الوطني المفتوح 
رقم : 01/ 2020 المتعلقة بإنجاز دارين للحضانة بفقارة الزوى- حصتين - الحصة 1 : إنجاز دار للحضانة 

بفقارة العرب.
أنه بعد تحليل العروض طبقا لمعايير دفاتر الشروط اسفرت على النتائج االتية :

اسم 
المؤسسة

رقم 
الحصة

الرقم الجبائي 
للمؤسسة

نقطة 
العرض 
التقني

مبلغ العرض بكل 
الرسوم )دج(

المبلغ بعد 
التصحيح بكل 
الرسوم )دج(

مدة 
المالحظةاالنجاز

مقاولة 
أشغال البناء 

عبدون
عبد القادر

الحصة 1 : 
إنجاز دار 
للحضانة 
بفقارة 
العرب

6022.629.808.9822.629.808.9804
اشهر

أقل
 عرض
مالي

         يمكن للمشاركين في طلب العروض الوطني المفتوح أن يطلعوا على نتائج عروضهم التقنية والمالية 
وذلك خالل 03 أيام ابتداء من تاريخ صدور هذا اإلعالن عن المنح المؤقت و يمكن أن يرفعوا طعن أمام 
لجنة الصفقات العمومية للوالية في آجال ال يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا اإلعالن ، طبقا 
للمادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم : 247/15 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات 

العمومية و تفويضات المرفق العام.
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ـــس رئــيــ�ــس الحتـــاديـــة  ـــ� رف
خري   ، القدم  لكرة  اجلزائرية 
اجلمعة،  يــوم  زط�شي،  الــديــن 
الكروي  املو�شم  اعتبار  فكرة 
وبــاء  ب�شبب  ابي�شا،  ـــاري  اجل
 )-19 )كوقيد  امل�شتجد  كورونا 
�شتعمل  هيئته  ان  اىل  م�شريا   ،
املو�شم  لإنهاء  و�شعها  يف  ما   كل 

يف وقته.
الول  املــــ�ــــشــــوؤول  ــــح  ــــش واو�
لالإذاعة  ت�شريح  يف  لل"فاف" 
نريد  "ل   : قــائــال  الــوطــنــيــة، 
ق�شارى  �شنبذل  ابي�شا.  مو�شما 
البطولة  ل�شتئناف  جهودنا 
نظر  يف  �شتت�شوه  �ــشــورتــنــا   .
الفيفا(   ( الدولية  الحتــاديــة 
اتخدنا  ما  اذا   ، باآ�شره  والعامل 
اننا  يعني  مــا  ــذا  ه مثل  قـــرارا 
مع  التاأقلم   على  قادرين  غري 
ت�شببت  التي  احلالية  الو�شعية 

فيها  اجلائحة."
فرتة  جنــتــاز   " نحن  ــاف:  ــش وا�
العامل  غــرار  على   ، ا�شتثنائية 

املكتب  اجــتــمــاع   ــالل  خ  . كله 
 31 يوم  املقرر  املقبل  الفدرايل 
املو�شوع  هذا  �شنناق�س    ، مار�س 
ح�شب تطور الو�شعية ال�شحية 
م�شتوى  يف  نــحــن   . ــالد  ــب ال يف 
، بقي  الــبــطــولــة  ــن  مــتــقــدم  م
اجلــولت  مــن  قليل  عـــددا  لنا 
باإعداد  . �شنقوم  الكروية فقط 
رزنامة متكننا  من انهاء املو�شم 
الالعبني   �شحة  هو  يهمنا  ما   .
منهم  اطلب   ، الفني  والطاقم 

اخد احليطة واحلذر". 

الدوليون الجزائريون في 
صحة جيدة

 
ـــس الــــدولــــيــــني  ـــو� ـــش ـــ� ـــخ وب
اجلــزائــريــني، الــنــا�ــشــطــون يف 
اخلارج ، �شيما يف اوروبا ، طماأن 
" عن  رئي�س الحتادية  بقوله: 
جمال   ، الوطني  املدرب  طريق 
املبا�شرة  وات�شالتنا  بلما�شي 
الفدرالية  الهيئة  الدائمة،  و 

احلمد   . لعبينا  اخبار  تتابع 
جيدة  ب�شحة  يتمتع   الكل  هلل 
تعليمات  ب�شرامة   ويطبقون 
ــب اتــخــادهــا  ــواج ــد ال ــواع ــق وال
حيث  ـــاء،  ـــوب ال مـــن  لــلــوقــايــة 
على  انــفــراد   على  يــتــدربــون 

م�شتوى مقر  �شكناتهم .
م�شوؤولية  عن  ابانوا  الالعبون 
اطلب   ، ال�شاأن   هــذا  يف  كبرية 
لتجنب  باليقظة  التحلي   منهم 

ما ل ُيحمد ُعقباه."
ــة  ــادي ويــ�ــشــاطــر رئــيــ�ــس الحت
راأي  الــقــدم   لكرة  اجلــزائــريــة 
رئــيــ�ــس الــرابــطــة الــوطــنــيــة 
ـــقـــدم، عــبــد الــكــرمي   ــرة ال ــك ل
ام�س  اول  اإ�شتبعد   الذي  مدوار 
عن  العـــالن  فكرة  ــاء   ــع الرب
مو�شم ابي�س ب�شبب تف�شي وباء 
كورونا ، مفندا يف نف�س الوقت، 
وجود اأي فكرة مطروحة حول 
هـــذا الأمــــر حــتــى ولـــو تــاأجــل 
 5 ا�شتئناف البطولة اإىل ما بعد 

اأبريل القادم.

عن  الأول  ــوؤول  املــ�ــش واأو�ــشــح 
يتعلق  "فيما   : ـــة  ـــط ـــراب ال
اأبي�س،  مو�شم  عــن  ــالن  ــالإع ب
لأنه  بعد،  ذلك  اإىل  ن�شل  فلم 
عن  احلديث  املنطقي  غري  من 
التنبوؤ  ميكننا  ل  حيث  ــك،  ذل
اأتاأ�شف  امل�شتقبل.  يف  �شيء  باأي 
بع�س  يطلقه  الــــذي  لــلــكــالم 

الو�شع  حــول  الأنــديــة  روؤ�ــشــاء 
تتناف�س  التي  الفرق  الراهن. 
ــد مــوا�ــشــلــة  ــري عــلــى الــلــقــب ت
فرق  هناك  حني  يف  املناف�شة، 
تطالب  بالنزول  مهددة  اأخرى 
الرابطة لي�شت   ! اأبي�س  مبو�شم 
قرار  عن  لالإعالن  الآن  موؤهلة 

اإلغاء البطولة من عدمه".

وزارة  اتـــخـــذت   ــري،  ــذك ــت ــل ل
الحد  يوم  والريا�شة  ال�شباب 
الــو�ــشــعــيــة  ــــراء  ج  ، ـــارط  ـــف ال
تاأجيل  قرار   ، للبالد  ال�شحية  
كل التظاهرات الريا�شية وغلق 
اخلا�شة  الريا�شية  الهياكل  كل 
 5 حتى   ، والرتفيه  بال�شباب 

ابريل.

ــة  ــري ــزائ ــدد الأنــــديــــة اجل ــه ــت ي
الـــقـــدم خطر  ــرة  ــك ل ــة  ــرتف ــح امل
ب�شبب  ــم،  ــش ــو� امل هـــذا  الإفـــال�ـــس 
كبرية،  مالية  خ�شائر  تكبدها 
كافة  الــ�ــشــلــطــات  علقت  بــعــدمــا 
من  للحد  الريا�شية،  الن�شاطات 

انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد.
زيــادة  يف  الإيــقــاف  هــذا  وت�شبب 
عطفا  املحرتفة،  الأندية  متاعب 
التي  اخلانقة  املالية  الأزمــة  على 
التزامها  عن  ف�شال  منها،  تعاين 
طيلة  الالعبني  م�شتحقات  بدفع 

فرتة التوقف.
ويعد �شح املوارد املالية هو امل�شكلة 
امل�شرتكة بني الأندية يف اجلزائر، 
جماراة  يف  امل�شريين  ف�شل  نتيجة 
ـــامل الحــــــرتاف، واكــتــفــائــهــم  ع
يف  العمومية  ــات  ــان الإع ــوال  ــاأم ب
غياب  ب�شبب  الت�شيري،  عملية 
التي  الريا�شي،  الت�شويق  ثقافة 
املــال  رجـــال  عـــزوف  معها  جــرت 
الأندية  مرافقة  عن  والأعــمــال 
اأعبائها  تغطية  على  وم�شاعدتها 

املالية.

توقف قاتل

ــــدوري  ــف ال ــوق ــف ت ــش ميــكــن و�
�شتفقد  اإذ  بالقاتل،  ــري  ــزائ اجل
من  ال�شتفادة  فر�شة  ــة  ــدي الأن
وعائدات  اجلماهريي،  احل�شور 
خ�شارة  اإىل  اإ�ــشــافــة  ــر،  ــذاك ــت ال

من  تاأتيها  التي  املالية  املكا�شب 
كانت  التي  التلفزي  النقل  حقوق 
ـــو �ــشــغــرية من  متــثــل نــ�ــشــبــة ول

املداخيل للفرق.
ما  ــا  ــب ــال غ الأنــــديــــة  اأن  ــــم  ورغ
املالية  املــــوارد  قلة  مــن  ا�شتكت 
اجلماهريي،  الإقــبــال  �شعف  مع 
مقارنة  الــتــذاكــر  اأ�ــشــعــار  وتـــدين 

مبيزانياتها، اإل اأن توقف الدوري 
�شيحرمهم حتى من تلك العائدات 
الب�شيطة ليدق لها ناقو�س اخلطر 
بال�شتقرار  يع�شف  رمبــا  ــذي  ال

املايل للكثري منها.
الأ�شرار  �شتمتد  ذلك  اإىل  اإ�شافة 
اإىل  الأندية  �شتواجه  التي  املالية 
ــو جــفــاف عوائد  اآخـــر وه جــانــب 
الت�شويق والإعالنات، مما �شي�شكل 
منها،  للكثري  مــوجــعــة  �ــشــربــة 
ن�شبة  ت�شكل  كانت  اأنــهــا  خا�شة 

الفرق. ميزانية  من   30%

غياب ثقافة التأمين

الريا�شية  ال�شركات  اأن  ــم  ورغ  
املالكة لالأندية اجلزائرية تعترب 
ين�س  ملــا  وفقا  اأعــمــال  موؤ�ش�شات 
اجلديد،  الحــرتاف  قانون  عليه 
الــتــاأمــني  ثــقــافــة  ــاب  ــي غ اأن  اإل 
�شي�شع  ـــات،  والأزم الــكــوارث  �شد 
تلك  مواجهة  يف  وحيدة  الأندية 
املُـــاّلك  ح�شد  بعدما  الــكــارثــة، 

نتائج �شيا�شتهم غري الناجعة.

ــر  وزي ــدي،  ــال خ عــلــي  �شيد  ــرب  ع
تفاوؤله  عن  والريا�شة،  ال�شباب 
التي  ال�شعبة  الــفــرتة  جتــاوز  يف 
“فريو�س  تعي�شها اجلزائر، ب�شبب 
انت�شاره  يوا�شل  ــذي  ال كورونا” 
وبح�شد  الوطن  اأنحاء  خمتلف  يف 

الأرواح يوميا عرب العامل.
قطاع  يف  الأول  املــ�ــشــوؤول  وقـــال 
عرب  م�شجل  فيديو  يف  الريا�شة، 
انه  العمومي،  التلفزيون  قناة 
يجب احلفاظ على �شحة و�شالمة 
من  الوقاية  �شبل  باتباع  اجلميع، 
ي�شكلون  “ال�شباب  ــاء:  ــوب ال ــذا  ه
فاإن  املجتمع،  يف  ــرب  الأك الن�شبة 
اأبنائنا  و�شحة  �شحتنا  حماية 
هي  ــا،  ــدادن واأج واآبائنا  واأمهاتنا 
فلرنفع  التاريخية،  م�شوؤوليتنا 
الوباء  هذا  من  بالوقاية  التحدي 
اجلمهورية  بناء  معا  ولنوا�شل 

اجلديدة التي نتطلع اإليها”.
بالت�شحيات  ـــدي،  ـــال خ ــــر  وذك
اأ�شالفنا  قــدمــهــا  الــتــي  الــكــبــرية 

اأجــل  مــن  التحريرية  الــثــورة  يف 
عيد  مبنا�شبة  وهــذا  ال�شتقالل، 
هذا  “مبنا�شبة  مار�س:   19 الن�شر 
الت�شحيات  ن�شتذكر  الأغر،  اليوم 
ال�شهداء  قــدمــهــا  الــتــي  اجلــ�ــشــام 
الوطن،  هذا  لتحرير  واملجاهدون 
الق�شاء  اليوم  علينا  ال�شهل  ومن 
فريو�س  كــورونــا  الــوبــاء..  على 

نغلبوه قاع”.

ا�ــشــتــعــادت  ــــر،  اآخ �شعيد  وعــلــى 
وحدة  والريا�شة،  ال�شباب  وزارة 
اإبراهيم  “الغولف” بدايل  ريا�شة 
من  باأمر  “�شوناطراك”  �شركة  من 
اإىل  �شمها  ليتم  خالدي،  الوزير 
ب�شكل  بــو�ــشــيــاف  حمــمــد  مــركــب 

ر�شمي يوم الأربعاء املا�شي.
“�شوناطراك”  �ــشــركــة  و�ــشــمــت 
 ،2018 �شنة  يف  “الغولف”  وحــدة 

والريا�شة  ال�شباب  وزير  عهد  يف 
مل  و  عــلــي،  ــد  ول الــهــادي  ال�شابق 
حممد  ال�شابقان  الوزيران  يجروؤ 
على  بــرنــاوي،  وروؤوف  حــطــاب 
اإىل  الريا�شي،  املركب  اإىل  اإعادتها 
اأن اطلع خالدي على امللف وتفاجاأ 
لل�شركة  الـــوحـــدة  مــنــح  ــرار  ــق ب
ليقرر  حق،  وجه  دون  البرتولية 

اإعادتها اإىل مكانها الأ�شلي.
املركب  مدير  بختي،  حممد  نوه  و 
ال�شروق،  مع  حديث  يف  الريا�شي، 
والريا�شة،  ال�شباب  وزير  بخطوة 
يف  يــعــمــل  ـــــري  الأخ اأن  ـــدا  ـــوؤك م
للريا�شة  الكثري  و�شيقدم  �شمت 
ا�شتعدنا  لقد  “نعم،  اجلزائرية: 
بقرار  ــذا  وه  – الغولف   – ــدة  وح
ن�شكره  الذي  خالدي،  الوزير  من 
على مــا قــام بــه جتــاه املــركــب وما 
يقوم به يف جمال الريا�شة ب�شفة 
عامة.. وزير �شابق حول الوحدة 
اأي  دون  كبرية  وطنية  �شركة  اإىل 

مربر”.

ملجمع  العام  املدير  الرئي�س  عمارة،  الدين  �شرف  اأفــاد 
)الرابطة  بلوزداد  �شباب  اأ�شهم  لأغلبية  املالك  مــدار، 
اأع�شاء  خمتلف  اأن  اجلمعة،  يوم  القدم(،  لكرة  الأوىل 
 25 بن�شبة  التربع  قرروا  الالعبني،  بينهم  من  النادي 
% من رواتبهم مل�شاعدة طواقم امل�شت�شفيات يف مهمتهم 

ملحاربة تف�شي جائحة كورونا فريو�س.
لالإذاعة  البلوزدادي  النادي  يف  الأول  امل�شوؤول  و�شرح 
ال�شتثنائية  الو�شعية  اإىل  "بالنظر   : قائال  الوطنية 
بينهم  من  النادي  اأع�شاء  قــرر  بالدنا،  تعي�شها  التي 
�شندوق  اإىل  رواتبهم  من   %  25 ن�شبة  منح  الالعبني 
ينتمي  من  كل  كورونا.  وباء  ملحاربة  الوطني  الت�شامن 
واأطقم  اداريــني  لعبني،  من  بلوزداد  �شباب  عائلة  اإىل 
حماية  و  خدمة  لها  حتم�س  و  بالفكرة  رحــب  فنية، 

لوطننا".
جائحة  ب�شبب  باجلزائر  املتوفني  الأ�شخا�س  عدد  وبلغ 
دولة   150 من  اأكــرث  يف  تف�شت  التي  فريو�س،  كورونا 
 49( موؤكدة  ا�شابة  حالة   90 بني  من  ت�شعة  العامل،  يف 
البليدة  اأبــرزهــا  وليــة،   17 عرب  �شيدة(   41 و  رجــال 
واجلزائر العا�شمة، ح�شب اآخر اإح�شائيات ك�شفت عنها 
واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة  وزارة  اخلمي�س  ام�س  م�شاء 

امل�شت�شفيات.
عن  م�شوؤول  ب�شفتي  الفر�شة  "اغتنم  عمارة:  واأ�شاف 
باقي  عن  امل�شوؤولني  زمالئي  جميع  لأدعو  مدار  جممع 
الإقت�شادية  املجمعات  و  واخلا�شة  الوطنية  املوؤ�ش�شات 
هذا  يف  اأدعــوهــم  الــوبــاء.  هــذا  حماربة  يف  لي�شاهموا 

الظرف بالذات لي�شاهموا يف هذه احلملة الت�شامنية".
الريا�شة  على  امل�شوؤولون  و  البلد  "�شلطات  ليتابع: 
تطبيقها،  على  ونعمل  ندعمها  نحن  اإجــراءات  اتخذوا 
وهي قرارات تاأكد اأن حياة الب�شر و الريا�شيني اأهم من 

املتعة و الريا�شة يف حد ذاتها".
للتذكري اأن وزارة ال�شباب والريا�شة اتخذت يوم الحد 
تاأجيل  قرار  للبالد،  ال�شحية  الو�شعية  جراء  الفارط، 
الريا�شية  الهياكل  كل  وغلق  الريا�شية  التظاهرات  كل 
اأبريل   5 غاية  اإىل  والرتفيه  بال�شباب  اخلا�شة  تلك  و 

املقبل.

زط�سي: "ل نريد مو�سما اأبي�س"

فريو�س كورونا يزيد متاعب الأندية اجلزائرية

خالدي: احلفاظ على �سحتنا م�سوؤولية تاريخية و�سنتغلب على كورونا

تربع لعبي �سباب بلوزداد 
بربع راتبهم ملكافحة كورونا
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اأ�سرى فل�سطينيون

من طرف  مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية

بقلم: عي�سى قراقع
-----------------------

بيت  مدينة  تقدم،  ك�رونا  فريو�س 
ان  كمامة،  وبال  مبت�شمة  حرة  حلم 
الينا عرب  الت�شلل  كنت قد جنحت يف 
من  وطردناك  حا�رضناك  فقد  احلدود 
يف  تختفي  مقنعا  كنت  وان  ديارنا، 
تتمح�ر  او  املكان  يف  يتطاير  رذاذ 
ك�شفناك،  ف��ق��د  االج�����ش��ام  ف����ق 
ال��دواء  عندنا  مقتلك،  فل�شطن 
اجلارفة  والق�ة  وال�شرب  وال�شم�د 
حلم  بيت  ت��ق��دم،  ك���رون��ا  ف��ريو���س 
ق��ادرا  كنت  ان  كمامة،  وب��ال  ح��رة 
عديدة  دول  وا�شتباحة  التف�شي  على 
الطريق،  �شللت  ق��د  هنا  لكنك 
راية  ال  وهزمناك،  اعتقلناك  لقد 
كل  يف  احلياة،  مع  ياأ�س  وال  بي�شاء 
ق�تنا  من  ن�شتمد  املريعة  الظروف 
وال  االن�شانية  ا�شلحتنا  الروحية 
ك�رونا  فريو�س  للعا�شفة.  ننحني 
كمامة،  وب��ال  ح��رة  حلم  بيت  تقدم، 
انتظم  الفل�شطيني  ال�شعب  ك��ل 
ان�شباطية  ق�ة  واح��دة،  كتيبة  يف 
من  حت��ررت  النا�س  نف��س  واعية، 
حياة،  بل  م�ت  ال  �شعارها  اخل�ف، 
والتفاين  والت�شامن  واحلب  التكافل 
تقدم،  ك�رونا  فريو�س  وامل�اجهة. 
كان  اذا  كمامة،  بال  و  حرة  حلم  بيت 
وا�شبح  بال�شلل  ا�شيب  قد  العامل 
يف  وانهمك  ال��ت��ج���ال  حظر  حت��ت 
واخل���ربات  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ك��ل  جتنيد 
واملعل�ماتية  واالم��ن��ي��ة  العلمية 

الك�رونا،  حرب  الحت�اء  واملالية 
اخ��رى  ق���ة  ج��ن��دت  فل�شطن  ف��ان 
فريو�س  ال�شجاعة.  اخ��ت��ب��ار  ه��ي 
وبال  حرة  حلم  بيت  تقدم،  ك�رونا 
والن�شاء  ال�شبان  يتحرك  كمامة، 
وال�رضطة  االم��ن  وق���ات  واللجان 
ي�شتجيب�ن  كمامات،  بال  واالطباء 
واغ��اث��ة،  م�شاعدة  او  ن���داء  لكل 
يف  يقف  ال�رضطة  اف��راد  احد  راأي��ت 
يبت�شم  ك��ان  كمامة،  بال  ال�شارع 
ويق�م  التعليمات  يعطي  وه��� 
ك�رونا  فريو�س  ال�شالمة.  باجراءات 
مل  كمامة،  وبال  حرة  حلم  بيت  تقدم، 
حا�رضها  كمامة،  املهد  كني�شة  ت�شع 
 ،2002 عام  ي�ما  اربع�ن  املحتل�ن 
واجل�ع  والر�شا�س  القنابل  حتملت 
عاملية  املذود، كانت حربا  وامل�ت يف 
الله والبيت واالنبياء  ا�رضائيلية على 
تقدم،  ك�رونا  فريو�س  والعبادة. 
ي�شع  مل  كمامة،  بال  حرة  حلم  بيت 
كمامة،  وجهه  على  الدهي�شة  خميم 
ذاكرة  وعكازة،  وحجرا  مفتاحا  حمل 
الر�شيف  على  االم��ام  اىل  تزحف 
حيث  القد�س،  باجتاه  ال�شمال  نح� 
فريو�س  وال�شالة.  العظيم  الفجر 
بال  ح��رة  حل��م  بيت  ت��ق��دم،  ك���رون��ا 
يف  القابعن  امل�شابن  احد  كمامة، 
التي  والدته  ودع  ال�شحي  احلجر 
حمم�ال  اجل��ث��م��ان  ح�رض  ت���ف��ي��ت، 
ال���داع  ك��ان  النا�س،  اكتاف  على 
كمامة،  ب��ال  اجل��ن��ازة  كمامة،  ب��ال 
بال  وامل���ت  االمل  مع  ل�جه  وجهًا 
بيت  تقدم،  ك�رونا  فريو�س  كمامة. 

اجدادنا:  اح��د  ق��ال  كمامة،  بال  حلم 
لن  ج��اال  بيت  زي��ت  من  ���رضب  من 
حتت  جل�شنا  وعندما  البالء،  ي�شيبه 
العتيقة،  الرومانية  البدوي  زيت�نة 
من  ياأتي  كنعانيا  �ش�تا  �شمعنا 
يهز  ال��رتاب،  ي�شق  ال�شخ�ر،  حتت 
العالقة  �رض  عرفنا  عندها  عظامنا، 
وامل��اء.  والزيت  النار  بن  احلميمة 
حلم  بيت  ت��ق��دم،  ك���رون��ا  ف��ريو���س 
�شج�ن  يف  اال����رضى  كمامة،  ب��ال 
على  كمامات  ي�شع�ا  مل  االحتالل 
ال�ح�شية،  القمع  ليايل  يف  وج�ههم 
ال�ش�ت،  قنابل  الغازال�شامة،  قنابل 
ي�ما  يركع�ا  مل  الب�لي�شية،  الكالب 
احلرية.  او  امل���ت  ي�شت�شلم�ا،  او 
بال  حلم  بيت  تقدم،  ك�رونا  فريو�س 
ي�شيل  ارواح  من  مدينة  هي  كمامة، 
ق��ادرة  ح�ا�شها  االخ��ر،  يف  احدها 
واالح��ت��الل  ال��ك���رون��ا  ط��رد  على 
والن�افذ،  وال��ه���اء  االج�شاد  م��ن 
ال�شهيد  غري  فيها  يتكلم  ال  مدينة 
حنجرتها  يف  ال�ش�ت  وال�شماء، 
يف  ط�فانا  ي�شري  ان  ي��ك��اد  لهبا 
ك�رونا  ف��ريو���س  الف�شاء.  �رضير 
كمامة،  وب��ال  ح��رة  حلم  بيت  تقدم، 
وحق�ل  الب�شاتن  مي��الأ  الل�ز  زه��ر 
الرعاة، يلقح اله�اء، االر�س يف اآذار 
اح�شاءها  يف  يتحرك  املخا�س،  ياأتيها 
اجلبال  وال���زالزل،  وال��ت��اري��خ  امل��اء 
والف�ؤو�س  وال�شجر  واالع�����ش��اب 
اح�شانها،  يف  تنام  النازفة،  والدماء 
كمامة،  بال  جبينها  تقبل  تنحني 
االآل��ه��ة.  حتر�شها  مدينة  حل��م  بيت 

حرة  حلم  بيت  تقدم،  ك�رونا  فريو�س 
عليه  امل�شيح  ي�شع  مل  كمامة،  وبال 
عندما  كمامة  وجهه  على  ال�شالم 
طارده االعداء من مغارة اىل مغارة، 
وا�شحة  الفل�شطينية  احلقيقة 
الفل�شطينية  احلقيقة  ك��ال��ن��ب���ة، 
احلقيقة  اخل���ف���اء،  يف  ت��ع��ي�����س  ال 
الكلمة،  راأ����س  ه��ي  الفل�شطينية 
احل��رب  واالنتفا�شات،  ال��ث���رات 
والب�شارات  والع�ا�شف  وال�شالم 
ك�رونا  فريو�س  املاطرة.  والغي�م 
كمامة،  وب��ال  ح��رة  حلم  بيت  تقدم، 
من  جزءا  او  فتاكا  ميكروبا  كنت  ان 
قريبا،  ترحل  �ش�ف  بي�ل�جية  حرب 
للغرباء،  طاردة  ق�ة  فيها  فل�شطن 
ا�شالع  فيها  تت�حد  مقد�شة  ق���ة 
ال  ق���ة  املالئكة،  واجنحة  االر���س 
ال�شفاه  رع��ب  وال  امل���ت  يرهبها 
النا�شفة. فريو�س ك�رونا تقدم، بيت 
حرة  فل�شطن  كمامة،  وبال  حرة  حلم 
بال كمامة، االرادة والن�ر واخلال�س 
احل���رارة  يف  واح����دة،  م��دي��ن��ة  يف 
يف  والقلب،  ال��راأ���س  يف  وال�ش�ء، 
والنج�م،  العينن  يف  االر�س،  كبد 
ثقافة  انها  التحدي،  قلب  يف  ال�شعب 
املقاومة. فريو�س ك�رونا تقدم، بيت 
حرة  فل�شطن  كمامة،  وبال  حرة  حلم 
ماء  نحمل  �شعب  نحن  كمامة،  بال 
ماء  النقب،  حتى  اجلليل  من  احلياة 
عروق  اىل  عروقنا  من  يتدفق  احلرية 
كل  ويف  بحارها  ويف  ال��ع��امل  ك��ل 
حياتنا  من�شي  �شعب  نحن  االنهار، 

دائمة. كلها يف والدة 

فريو�س كورونا تقدم: بيت حلم حرة وبال كمامة

اأ�سرى فل�سطني 

فل�شطن  اأ�����رضى  م��رك��ز  ط��ال��ب 
الدولية  امل�ؤ�ش�شات  للدرا�شات 
وخا�شة ال�شحية منها بال�شغط على 
ال�قاية  اإج���راءات  لت�فري  االحتالل 
داخل  ك�رونا  مر�س  من  وال�شالمة 
اأرواح  على  حفاظًا  االحتالل  �شج�ن 
االإعالمي  الناطق   . اال���رضى  اآالف 
للمكرز الباحث “ريا�س االأ�شقر” قال 
املر�س  خط�رة  ورغم  االحتالل  بان 
و�ش�له  وخ�شية  ال�رضيع  وانت�شاره 
اىل ال�شج�ن اال انه مل ينفذ حتى االن 
املطل�بة  وال�قاية  ال�شالمة  اإجراءات 
ملنع و�ش�ل املر�س اىل ال�شج�ن الن 
هذا �شي�ؤدى اىل كارثة حقيقية ك�نها 
اأماكن مغلقة ومكتظة وال تت�فر فيها 

واأو�شح  ال�شحية.  ال�رضوط  اأدن��ى 
االأ�شقر” بان االحتالل مطالب باتخاذ 
تنقل  وقف  بينها  من  اإج��راءات  عدة 
اإىل  و  من  الب��شطة  عرب  االأ���رضى 
وف�شل  االأخرى،  وال�شج�ن  املحاكم 
االأمنين،  ع��ن  اجلنائين  االأ����رضى 
بينهم  املر�س  انت�شار  فر�س  اأن  حيث 
الالزمة  التنظيف  م�اد  وت�فري  اأكرب، 
ب�شكل كايف و�رضيع لكافة ال�شج�ن 
ال�شج�ن  كافة  وتعقيم  ر�س  كذلك   ،
“االأ�شقر”  واأ�شاف  احتياطي.  كاإجراء 
�شمان  اي�شًا  االح��ت��الل  على  ب��اأن 
لكافة  حقيقي  طبى  فح�س  اإج��راء 
ال�رضطة  من  ال�شج�ن  يف  العاملن 
خل�هم  من  للتاأكد  واملدنين  واجلي�س 

وفى  ك�رونا،  بفريو�س  االإ�شابة  من 
ظل وقف الزيارات ال�شماح لالأ�رضى 
بالت�ا�شل امل�شتمر مع اأهلهم وذويهم، 
“االأ�شقر”  ودعا   . عليهم  لالطمئنان 
كافة  االأ����رضى  ���رضاح  اإط���الق  اىل 
عدم  ظل  يف  حياتهم  على  خ�شية 
مل،  لالزمة  احلماية  و�شائل  ت�فر 
مئات  �رضاح  اإط��الق  االقل  على  اأو 
من  يعان�ن  الذين  املر�شى  اال�رضى 
معر�شه  وحياتهم  املناعة  �شعف 
اىل  املر�س  و�شل  حال  يف  للخطر 
والن�شاء  االأطفال  وكذلك   ، ال�شج�ن 
من  “االأ�شقر”  وحذر   . ال�شن  وكبار 
اأر�شية  تعترب  االحتالل  �شج�ن  اأن 
واالأوبئة،  االأمرا�س  النت�شار  خ�شبة 

ال�شحية  ال�����رضوط  ت���ف��ر  ل��ع��دم 
فيها  تت�فر  فال  املنا�شبة،  واحلياتية 
منا�شبه،  ته�ية  او  كافية،  م�شاحات 
الغرف  يف  �شديد  اكتظاظ  وهناك 
تنت�رض يف كل  والرط�بة   ، واالأق�شام 
و�شائل  يف  نق�س  وهناك   ، مكان 
مق�مات  اأدنى  من  وغريها   ، التدفئة 
�شلطات  “االأ�شقر”  ل  وحمَّ  . احلياة 
امل�شئ�لية  �شجنها  واإدارة  االحتالل 
وعن  االأ����رضى  حياة  ع��ن  الكاملة 
نتيجة  ي�شيبهم  خطر  اأي  تداعيات 
و�شحتهم  ب�شالمتهم  اال�شتهتار 
واملماطلة يف اتخاذ اإجراءات ال�شالمة 
املنا�شبة لعدم و�ش�ل مر�س ك�رونا 

اىل اال�رضى .

مطالبة املوؤ�س�سات الدولية بال�سغط على الحتالل لتخاذ اإجراءات حماية لالأ�سرى
اأخبار فل�سطني

الأ�سريوليد دقة

ال�سجن داخل  من  وكاتب  مفكر 
باقة  يف   1961 عام  دقة  اأ�شعد  منر  وليد  ولد 
 ،25-3-1986 منذ  معتقل  وه�  الغربية، 
اإىل  االنتماء  بتهمة  امل�ؤبد  بال�شجن  وحمك�م 
وقتل  وخطف  فل�شطن،  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة 
عام  اأوائل  نتانيا،  يف  متام"  "م��شيه  اجلندي 
25-1- منذ  االنفرادي  العزل  يف  وه�   ،1985

.2017
ال�طني  التجمع  ع�ش�اً يف  يك�ن  اأن  وليد  اختار 
اللجنة  غيابيًا ع�ش�اً يف  انتخب  وقد  الدميقراطي، 
املقالة  يف  متمر�س  كاتب  وه�  للتجمع،  املركزية 

والريا�شة. املطالعة  ويه�ى  ال�شيا�شية، 
وليد  عن  االإفراج  يتم  اأن  املفرو�س  من  وكان 
اإ�رضائيل  تراجعت  التي  الرابعة  الدفعة  �شمن 

تنفيذها. عن 
�شناء  وال�شحفية  بالنا�شطة  ارتبط  وليد 
 ،1996 عام  عليها  تعّرف   ،1999 عام  �شالمة 
االأ�رضى  عن  لتكتب  �شجنه  يف  زارته  حيث 
ل�شحيفة  تكتب  كانت  ك�نها  ومعاناتهم 
عقدا  يافا،  مدينة  يف  ت�شدر  والتي  ال�شّبار 
بطلب  تقدما  وقد   ،10/8/1999 ي�م  يف  قرانهما 
القران  عقد  مت  وفعاًل  ال�شجن،  يف  القران  لعقد 
تاريخ  يف  �شابقة  �شكل  والذي  ال�شجن  داخل 

االأ�شرية. احلركة 
حياته  يف  وا�شعة  خرباٍت  وليد  اكت�شب 
على  وح�شل  عالية،  ثقافية  وقدراٍت  االعتقالية 
ويعترب  ال�شيا�شية،  العل�م  يف  املاج�شتري  �شهادة 
احلركة  ومثقفي  مفكري  اأبرز  اأحد  االأ�شري 
كتاب  اأبرزها  مهمة  م�ؤلفات  عدة  وله  االأ�شرية، 

ال�عي". "�شهر 
ال�شج�ن،  يف  التعذيب  عن  يتحدث  وليد  كتاب 
من  االأ�رضى  له  يتعر�س  ما  على  فيه  ركز 
ت�شعر  اأن  دون  تعذيب  ومدرو�س،  ممنهج  تعذيب 
ويق�ل:  التعذيب،  هذا  جراء  اأثرا  يظهر  اأو  باالأمل 
االإن�شان  يعي�س  اأن  من  واأق�شى  ا�شد  هناك  لي�س 
قادراً  يك�ن  اأن  دون  والعذاب  بالقهر  اإح�شا�شا 
نه  اإ وم�شدره،  �شببه  وحتديد  و�شفه  على 
االإن�شانية  الكرامة  وفقدان  بالعجز  ال�شع�ر 

بالقهر. يقن  الال  يجتمع  عندما 
النا�س  يهتم  ال  قد  كتابه:  يف  وليد  ي�شيف 
داخل  جتري  التي  بالتفا�شيل  االأ�ش�ار  خارج 
التفا�شيل  هذه  اأهمية  يدرك  من  لكن  ال�شج�ن، 
يف  الفرد  على  والرتب�ية  النف�شية  وتداعياتها 
خط�رة  يفهم  كال�شج�ن  مغلقة  م�ؤ�ش�شة  حياة 
وعي  �شياغة  اإعادة  يف  االإ�رضائيلي  امل�رضوع 
التفا�شيل،  اأدق  يف  املنا�شلن  ه�ؤالء  وتروي�س 
مبثابة  هي  الي�م  االإ�رضائيلية  ال�شج�ن  اإن 
فل�شطيني  جيل  لطحن  �شخمة  م�ؤ�ش�شات 
التاريخ  عرفها  م�ؤ�ش�شة  اأ�شخم  هي  بل  بكامله، 

املنا�شلن. من  جليل  ال�عي  �شهر  الإعادة 

احلريات  ع��ن  ال��دف��اع  مركز  حمل 
�شلطات  “حريات”  املدنية  واحلق�ق 
باحلك�مة  ممثلة  االإ�رضائيلي  االحتالل 
ال�شج�ن،  وم�شلحة  االإ�رضائيلية 
امل�ش�ؤولية الكاملة عن حياة االأ�رضى 

واالأ�شريات داخل �شج�ن االحتالل.
الدويل  املجتمع  “حريات”  وطالب 
�رضاحهم  الإط��الق  العاجل  التدخل 
ا�شتباقًا خلطر انت�شار فريو�س ك�رونا 
عدم  ظل  يف  االأ���رضى،  اأو�شاط  يف 
اأية  باتخاذ  ال�شج�ن  م�شلحة  قيام 
م�اد  اأية  ت�فري  اأو  وقائية،  اإج��راءات 
معقمة حتميهم من انت�شار الفريو�س، 
اإطالق  االإ�رضائيلية  ورف�س احلك�مة 

االكتظاظ  ح��دة  لتخفيف  �رضاحهم 
وع��شًا  االإ���ش��اب��ة،  خطر  لتقليل 
ال�شج�ن  م�شلحة  اأقدمت  ذلك  عن 
تنفيذ  اإىل  بالذات  ال�قت  هذا  ويف 
يف  بحقهم  عقابية  اإج���راءات  ع��دة 
عائالتهم  لقاء  من  منعهم  مقدمتها 
و�شبع�ن  مئة  و�شحب  وحماميهم 
الكانتينا ب�شمنها  اأ�شناف  �شنفًا من 
وال�شامب�هات  التنظيف  م����اد 
الف�اكه  خا�شة  اأخرى  غذائية  وم�اد 
يف  االأ�رضى  يحتاجها  التي  واخل�شار 
مبا يعزز مناعتهم يف  الي�مي  غذائهم 

مقاومة الفريو�س. 
اأي��ة  ال�شجانن  اأخ��ذ  ع��دم  وك��ذل��ك 

م�اد  ا�شتخدام  اأو  وقائية  احتياطات 
االأ���رضى  مع  تعاملهم  اأثناء  معقمة 
على  احلجر  ال�شج�ن  اإدارات  وقيام 
باإ�شابتهم  ال�شك�ك  جراء  بع�شهم 
ما  ب��اأن  حريات  وح��ّذر  بالفريو�س. 
بقرارات  ال�شج�ن  م�شلحة  به  تق�م 
“اأردان”  الداخلي  االأم��ن  وزي��ر  من 
ت�شتهدف  ممنهجة  �شيا�شة  مبثابة 
االأم��ر  وحياتهم،  االأ����رضى  �شحة 
عاجاًل  دوليًا  تدخاًل  ي�شتدعي  الذي 
لالأ�رضى،  الدولية  احلماية  لت�فري 
لالإطالع  دولية  طبية  جلنة  واإر�شال 
والظروف  احلقيقية  االأو�شاع  على 
يعي�شها  التي  ال�شعبة  االعتقالية 

االأ�رضى. 
وال�شغط على احلك�مة االإ�رضائيلية 
فئات  وخا�شة  �رضاحهم  الإط���الق 
وكبار  واملر�شى  والن�شاء  االأطفال 
ووقف  وامل�ق�فن،  واالإدارين  ال�شن 
الي�مية. وطالب  االعتقاالت  �شيا�شة 
املتحدة  ل��الأمم  العام  االأم��ن  حريات 
وال�شليب  العاملية  ال�شحة  ومنظمة 
م�ش�ؤولياتهم  يتحمل  الدويل  االأحمر 
ال��ق��ان���ن��ي��ة واالأخ��الق��ي��ة جت���اه ما 
اأ�رضانا واأ�شرياتنا يف هذه  يتعر�س له 
احلك�مة  وحتميل  الع�شيبة  الظروف 
عن  امل�ش�ؤولية  كامل  االإ�رضائيلية 

حياتهم.

 حتميل �سلطات الحتالل امل�سوؤولية الكاملة عن حياة الأ�سرى
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تقرير  يف  ال�شحيفة  ون��ق��ل��ت 
اأمريكين  م�ش�ؤولن  عن  ن�رضته 
ال��ت��ق��اري��ر  ت��ل��ك  ع��ل��ى  مطلعن 
اأن  ت��اأك��ي��ده��م  اال�شتخباراتية 
ب��ي�����س وامل�����رضع��ن  ال��ب��ي��ت االأ
يف  ي�شغ�ا  مل  الك�نغر�س  يف 
اإىل  امل��ا���ش��ي��ن  وف��رباي��ر  ي��ن��اي��ر 
يتخذوا  ومل  ال��ت��ح��ذي��رات  تلك 

احلد  نها  �شاأ م��ن  ك��ان  خ��ط���ات 
يف  الفريو�س  انت�شار  نطاق  من 
وقال  الحقا.  املتحدة  ال���الي��ات 
على  مطلع  اأمريكي  م�ش�ؤول 
مل  "رمبا  لل�شحيفة:  التقارير  تلك 
لكن  ذلك،  ترامب  دونالد  يت�قع 
يف  االآخ��ري��ن  ف���راد  االأ من  كثريا 
غري  ذلك،  يت�قع�ن  كان�ا  دارته  اإ
اتخاذ  اإىل  دفعه  عن  عجزوا  نهم  اأ

ال�شبيل". هذا  يف  �شيء  اأي 
اأن  ال�شحيفة  م�شادر  واأك��دت 
البيت  يف  ك��ب��ار  م�شت�شارين 
ال�شحة  وزير  فيهم  مبن  بي�س،  االأ
ليك�س  اأ ن�شانية،  االإ واخل��دم��ات 
البيت  م���ظ��ف��ي  وك��ب��ري  اأزار، 
م�لفاين،  مايك  حينئذ،  بي�س  االأ
ورئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����ش��ي��ا���ش��ة 
ونائب  غ��روغ��ان،  ج���  املحلية، 
ماثي�  الق�مي،  االأمن  م�شت�شار 
ترامب  قناع  اإ حاول�ا  ب�تينجر، 
حممل  على  ك�رونا  خطر  باأخذ 

احرتازية،  اإج��راءات  واتخاذ  اجلد 
ل��ك��ن ال��رئ��ي�����س جت���اه���ل ه��ذه 
باأن  قناعته  عن  واأعرب  الن�شائح 
نطاق  على  ينت�رض  لن  الفريو�س 
املتحدة،  ال���الي��ات  يف  وا���ش��ع 
ال�شيطرة  حت��ت  ال������ش��ع  وب���اأن 

. مة لتا ا
ترامب  اأن  اإىل  امل�ش�ؤول�ن  �شار  واأ
امل�ش�ؤولة  من  الأزار  لدى  ا�شتكى 
على  ال�شيطرة  مراكز  يف  الكبرية 
نان�شي  منها،  وال�قاية  االأمرا�س 
 25 يف  قالت  اأن  بعد  مي�ش�نري، 
الفريو�س  اإن  لل�شحفين  فرباير 
البالد  يف  ينت�رض  اأن  املت�قع  من 
ياها  اإ متهما  وا�شع،  نطاق  على 
وذكر  االأ�شهم".  اأ�ش�اق  ب�"اإخافة 
م�قفه  غ��رّي  ترامب  اأن  التقرير 
عندما  فقط،  املا�شي  االأ�شب�ع 
اإح�شائية  معل�مات  على  اإطلع 
دول  يف  ال���ب��اء  تف�شي  ب�شاأن 
م���ق��ف  اإىل  وا���ش��ت��م��ع  اأخ����رى 

اخلا�شة  العمل  جمم�عة  من�شقة 
البيت  يف  ك����رون���ا  مب��ح��ارب��ة 

بريك�س. ديب�را  بي�س،  االأ
ك�شفت  ن��ف�����ش��ه،  ال����ق���ت  يف 
رئي�س  اأن  االإع����الم  و���ش��ائ��ل 
جمل�س  يف  اال�شتخبارات  جلنة 
اجلمه�ري  ال�شينات�ر  ال�شي�خ، 
ري��ت�����ش��ارد ب�����ر، ال����ذي ك��ان 
م��ط��ل��ع��ا ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ت��ق��اري��ر 
االأ�شهر  يف  باع  اال�شتخباراتية، 
بقيمة  اأ�شهما  املا�شية  القليلة 
و1.72  ل��ف��ا  اأ  628 ب��ن  ت��ق��در 
ا�شتدعى  م��ا  دوالر،  م��ل��ي���ن 
واأ�شدر  البالد.  يف  وا�شعا  �شدى 
عن  فيه  داف��ع  بيانا  م�����س  اأ ب���ر 
نها  اأ على  م�شددا  اخلط�ة،  ه��ذه 
ج����اءت ب��ن��اء ع��ل��ى امل��ع��ط��ي��ات 
جلنة  ودعا  العام،  للراأي  املت�فرة 
ال�شي�خ  جمل�س  يف  االأخالقيات 
من  التاأكد  بغية  حتقيق  فتح  اإىل 

ادعاءاته. �شحة 

القليلة  الأ�سهر  يف  اأ�سدرتها  متكررة  حتذيرات  جتاهل  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  بو�ست" باأن  "وا�سنطن  �سحيفة  اأفادت 
"كوفيد19-". امل�ستجد  كورونا  فريو�س  خطورة  ب�ساأن  ال�ستخبارات  اأجهزة  املا�سية 

م�سر توقف �سالة اجلماعة واجلمعة 
وتغلق الكنائ�س حت�سبا من تف�سي 

"كورونا"

رئي�س اأركان اجلي�س العراقي ي�سدر 9 قرارات هامة ب�سبب كورونا

اعتقال 227 �سخ�سا يف الأردن ب�سبب خرقهم حلظر التجول

ارتفاع عدد امل�سابني بـ"كورونا"
 يف تون�س اإىل 60 �سخ�سا

تركيا تعلن عن اإجراءات جديدة
 يف املطاعم والفنادق ملكافحة كورونا

اإ�سبانيا.. اأكرث من 300 وفاة و5000 
اإ�سابة جديدة بكورونا خالل يوم

رو�سيا تر�سل اأجهزة للك�سف 
عن "كورونا" لـ13 دولة  �سوريا تقرر تعليق العمل يف اجلهات العامة "حتى اإ�سعار اآخر"

يف  القبطية  والكني�شة  االأزهر  اأعلن 
التدابري  من  جمم�عة  ال�شبت،  م�رض، 
ف��ريو���س  تف�شي  م��ن  االح���رتازي���ة 
امل�ؤمنن.  بن   ،"-19 "ك�فيد  ك�رونا 
القبطية  ال��ك��ن��ي�����ش��ة  واأ����ش���درت 
جميع  غلق  فيه  اأعلنت  بيانا  امل�رضية 
اجلمه�رية  م�شت�ى  على  الكنائ�س 
من  حت�شبا  دي����رة،  االأ زي���ارة  وم��ن��ع 

ك�رونا. فريو�س  تف�شي 
اجلامع  �شيخ  ق��رر  اأخ��رى،  جهة  من 
الطيب،  اأحمد  د.  االأكرب  االإمام  االأزهر 
قتا  م�ؤ واجلمعة  اجلماعة  �شالة  يقاف  اإ
�شالمة  على  حر�شا  االأزهر  باجلامع 

وقف  حلن  اأ�شب�عن  وملدة  امل�شلن 
القاعدة  من  وانطالقا  ال�باء  انت�شار 
مقدمة  بدان  االأ "�شحة  باأن  ال�رضعية 

العبادات". �شحة  على 
امل�رضية،  ال�شحة  وزارة  وك��ان��ت 
ح�شيلة،  باآخر  اجلمعة،  اأم�س  فادت  اأ
م�شابي  من  ال�شفاء  حاالت  عدد  باأن 
حالة،   39 ارت��ف��ع  ك���رون��ا  ف��ريو���س 
ح��ال��ة،   60 اإىل  امل��ج��م���ع  لي�شل 
ال�شفاء  حاالت  بن  من  اأن  اإىل  م�شرية 
و�شل  فيما  وممر�شة،  طبيب  اجلديدة 

حالة.  285 اإىل  االإ�شابات  عدد 
ق.د

العراقية،  ال��دف��اع  وزارة  اأعلنت 
اجلي�س  اأرك��ان  رئي�س  اأن  ال�شبت، 
الغامني  عثمان  رك��ن  اأول  الفريق 
وفق  االإج��ازات  بنظام  العمل  قرر 
جاء  ذلك  اأن  مبينًة  �ش�ابط،  عدة 
االأزم��ة  خلية  ق��رار  اإىل  ا�شتناداً 
اخل��ا���س مب��ن��ع ان��ت�����ش��ار ف��ريو���س 
منه،  ال���ق��اي��ة  وط���رق  ك���رون��ا 

امل�قف.  لتط�ر  وحت�شبًا 
بيان،  يف  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت 
االأمر  جلنة  قرار  اإىل  "ا�شتناداً  نه  اإ
اخلا�س   2020 ل�شنة   )55 ( الدي�اين 
مب��ن��ع ان��ت�����ش��ار ف��ريو���س ك���رون��ا 
منه،  ال�قاية  وط��رق  امل�شتحدث 
والأهمية  امل�قف  لتط�ر  وحت�شبًا 
امل�شلحة  الق�ات  منت�شبي  �شحة 
رئي�س  ن�شب  ال��راه��ن  ال���ق��ت  يف 

ركن  اأول  الفريق  اجلي�س  اأرك��ان 
بنظام  العمل  الغامني،  عثمان 

يلي: وكما  االإجازات 
وامل���رات���ب  ال�����ش��ب��اط  ي��ب��ق��ى   .1
احلالية  بال�جبة  يتمتع�ن  الذين 
 31 ولغاية  منازلهم  يف  لالإجازات 

.2020 اذار 
من  احلالية  ال�جبة  التحاق  عند   .2
القيادات  تق�م  ال��دوري��ة  االج��ازة 
يتم  مثابة  بانتخاب  وال���ح��دات 
ال�حدات  عن  بعيدة  عليها  االتفاق 
ي��ج��ري ف��ي��ه��ا ف��ح�����س امل��ج��ازي��ن 
الطبابة  امريات  قبل  من  امللتحقن 
ووح��دات  وال��ف��رق  ال��ق��ي��ادات  يف 
من  التاأكد  لغر�س  الطبية  امليدان 
قبل  امل��ر���س  اع��را���س  م��ن  خل�هم 
ليت�شنى  ال���ح��دات  اىل  دخ�لهم 

املر�شى  املراتب  ابعاد  على  العمل 
نزول  يجري  ثم  ومن  ال�حدات  عن 
االمر  هذا  ويعترب  الالحقة،  ال�جبة 
تلتحق  التي  ال�جبات  لكافة  �شياقًا 

الدورية. االجازة  من 
االج��ازات  بنظام  العمل  يك�ن   .3
ال�حدات  يف  اجلي�س  قطعات  لكافة 
بنظام  العام  املقر  وقطعات  الفعالة 
لكل  ي���م   )15 ( ومب��ع��دل  ال��ب��دي��ل 

. وجبة 
البديلن  بنظام  العمل  ي�رضي   .4
اع��اله   )3 ( امل��ادة  يف  اليه  امل�شار 
اب��ري��ل  ن��ي�����ش��ان/   1 م��ن  اع��ت��ب��اراً 

.2020
ا�شعار  الربية  الق�ات  قيادة  على   .5
بن�شبة  العمل  والفرق  القيادات 
االر�س  على  ال�حدة  من  امل�ج�د 

. ذلك  من  باقل  ي�شمح  وال   50%
انفا  ب��االإج��ازات  العمل  ي�شمل   .6
واملعاونيات  اال�شلحة  )ق��ي��ادات 
وكافة  عمق  وح��دات  لديها  التي 
اركان  برئا�شة  املرتبطة  ال�حدات 

. جلي�س( ا
باإجازة  الن�ش�ي  العن�رض  يبقى   .7
باملجال  العاملن  ع��دا  مفت�حة 

. لطبي ا
يك�ن  العام  املقر  يخ�س  فيما   .8
جمم�ع  من   50% بن�شبة  العمل 
حتديد  وي��رتك  املديرية  او  الدائرة 
املديرية.  / الدائرة  رئي�س  اىل  االمر 

على  اعاله  باالأمر  العمل  يجري   .9
 - �شباط   - امرين   - )قادة  اجلميع 

م�ظفن(".  - مراتب 
ق.د

على  اأردين  ق�شائي  م�شدر  اأكد 
ال��ع��ام مع  االدع���اء  ت��ه��اون  ع��دم 
ال��دف��اع  م��ر  الأ املخالفن  م��ن  اأي 
التج�ل  بحظر  والقا�شي   2 رقم 
اإن  م��شحا  عليهم،  للمقب��س 
ال  البداية  حماكم  بيد  التكفيل  اأمر 
واأو�شح  االأردنية.   العامة  النيابة 
ل��شائل  ت�����رضي��ح  يف  امل�����ش��در 
من  العام  االدعاء  اأن  اأردنية  اإعالم 
املناوبن  العامن  املدعن  خ��الل 
اإح��ال��ة  ف����ر  التحقيق  ب��ا���رضوا 
ال�رضطة  قبل  من  اليهم  املقب��س 

. عا تبا
حماكم  اأن  اىل  امل�شدر  ���ش��ار  واأ
بقرارات  املخت�شه  هي  البداية 

بحق  ب��ك��ف��ال��ة  ال�����ش��ب��ي��ل  اإخ����الء 
االدانة  حال  ويف  عليهم،  املقب��س 
الدفاع  الأمر  املخالف  ف�شيم�شي 
مراكز  يف  عليه  ال�اقعه  العق�بة 

. والتاأهيل  اال�شالح 
االأردن��ي��ة  احلك�مة  اإع���الن  وم��ع 
�شافرات  واإط��الق  التج�ل  حلظر 
�شتى  يف  ال��ي���م  �شباح  ن���ذار  االإ
ال��ق���ات  ك��ان��ت  اململكة  ن��ح��اء  اأ
االأوىل  ال�شاعات  وخالل  االأمنية 
القب�س  األقت  قد  التج�ل  حظر  من 
م��ر  اأ خ��ال��ف  �شخ�شا   227 على 
امل��راك��ز  اىل  واإح��ال��ت��ه��م  ال��دف��اع 
قامت  ب��دوره��ا  ال��ت��ي  م��ن��ي��ة  االأ

الق�شاء. اىل  باالإحالة 

اأردنية  امنية  م�شادر  واأو�شحت 
يف  ياأتي  ه�ؤالء  اعتقال  �شبب  باأن 
التج�ل  حظر  قان�ن  فر�س  ظل 
جند  حيث"ال  احلك�مة  اأعلنته  الذي 
بال�شخ�س  تدفع  منطقية  مربرات 
 2 رق��م  ال��دف��اع  م��ر  اأ خمالفة  اىل 
ف��ال��ق���ات   ، ال��دف��اع  ق��ان���ن  م��ن 
عن  اأعلنت  االأردن��ي��ة  االأم�شلحة 
اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  ا���ش��ت��ع��داده��ا 
عدم  لقاء  كان�ا  ينما  اأ امل�اطنن 
اأعلنت  كما   ." املنازل  من  خروجهم 
عن  االأردنية  العام  االأمن  مديرية 
دوره����ا ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع احل���االت 
من  حالة  اي��ة  وا�شعاف  الطارئة 
واالأمن  املدين  الدفاع  ك�ادر  قبل 

رقم  على  االت�شال  من خالل  العام 
.  911 الط�ارئ  عمليات 

ال�شيادلة  ن��ق��اب��ة  اأط��ل��ق��ت  ك��م��ا 
بالقيام  للمر�شى  نداءا  االأردنية 
حاجتهم  ح�شب  االأدوي���ة  ب�����رضاء 
وذل����ك ل��ت��ق��ي��د ال�����ش��ي��دل��ي��ات 
حظر  ف����رتة  خ����الل  ب����االإغ����الق 
للم�اطنن  ل�شالمة  وذلك  التج�ل 

. واملقيمن 
االأردنية  ال�شحة  وزارة  اأن  يذكر 
اإ�شابة   15 عن  اجلمعة،  ي�م  اأعلنت 
امل�شتجد  ك�رونا  بفريو�س  جديدة 
يف البالد ما اأدى اإىل ارتفاع اإعداد 

.85 اإىل  االإ�شابات 
ق.د

الت�ن�شية،  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
جديدة  اإ�شابات   6 ت�شجيل  ال�شبت، 
ب��ف��ريو���س ك����رون���ا، خ���الل االأرب���ع 
يرفع  ما  املا�شية،  �شاعة  والع�رضين 
اإ���ش��اب��ة.    60 اإىل  االإج��م��ايل  ال��ع��دد 
اللطيف  عبد  ال�شحة،  وزير  واأو�شح 
اأن  ال�شبت،  �شحفي،  م�جز  يف  املكي، 
قد  ت�شجيلها،  مت  التي  االإ�شابات  عدد 
مت  التي  االإ�شابات  بعدد  مقارنة  تراجع 
و�شدد  املا�شي.  اخلمي�س  ي�م  ت�شجيلها 

التزام  ���رضورة  على  ال�شحة  وزي��ر 
ال��ذي  ال�شحي،  باحلجر  امل���اط��ن��ن 
اأم�س  �شعيد  قي�س  الرئي�س  عنه  اأعلن 
ال�شلطات  اأن  اأو���ش��ح  كما  اجلمعة. 
امل�شت�شفيات  جتهيز  على  تعمل  املعنية 
حال  يف  امل�شابن،  ال�شتقبال  يلزم  مبا 
املقرر  وم��ن  ه��ذا  ذل��ك.  م��ر  االأ تطلب 
كل  يف  ال�شحي  احلجر  تنفيذ  يبداأ  اأن 

االأحد. غد  ي�م  من  بداية  البالد  اأنحاء 
ق.د

ال�شبت،  الرتكية،  ال�شلطات  اأعلنت 
اح��رتازي��ة  اإج����راءات  جمم�عة  ع��ن 
تف�شي  م���اج��ه��ة  اإط���ار  يف  ج��دي��دة 
يف  "ك�فيد19-"  ك���رون��ا  ف��ريو���س 
ال�شحة  وزارة  وع���ززت  ال��ب��الد.  
ال��ف��ن��ادق،  يف  امل��ت��خ��ذة  ت��داب��ريه��ا 
اجلامعي،  ال�شكن  ودور  واملطاعم، 
مب�جب  �شيتم  حيث  امل�شنن،  ودور 
بع�س  ت�����ش��ج��ي��ل  ال���ت���داب���ري،  ه���ذه 
الفنادق،  بنزالء  اخلا�شة  املعل�مات 
اآخر  خالل  زاروه��ا  التي  ال��دول  مثل 
ال�شياحية  وخمططاتهم  ي���م��ا،   14
ال���زارة  اأ�شارت  كما  تركيا.  داخ��ل 

واحد  مرت  م�شافة  ترك  �شيتم  نه  اأ اإىل 
كل  ب��ن  امل��ط��اع��م  يف  ق����ل  االأ ع��ل��ى 
انتقال  خطر  من  للتقليل  طاولتن، 
العجزة  دور  وبخ�ش��س  العدوى. 
حال  يف  بامل�شنن،  العناية  ومراكز 
بالفريو�س  االإ�شابة  اأعرا�س  وج���د 
كافة  اإخ�شاع  �شيتم  نزيل،  اأي  لدى 
وكانت  الطبية.  للفح��س  الدار  نزالء 
اأم�س  اأع��ل��ن��ت  ال��رتك��ي��ة  ال�شلطات 
ال�فيات  ع��دد  ارت��ف��اع  عن  اجلمعة، 
اإىل  امل�شتجد  ك�رونا  فريو�س  ب�شبب 

حالة.  670 اإىل  االإ�شابات  وعدد   9
ق.د

خ��الل  ���ش��ب��ان��ي��ا  اإ �شلطات  �شجلت 
من  اأك��رث  املا�شية   24 ال� ال�شاعات 
اآالف  خم�شة  ونح�  وفاة  حالة   300
اإ���ش��اب��ة ج��دي��دة ب��ف��ريو���س ك���رون��ا 
واأعلنت  "ك�فيد19-".   امل�شتجد 
الي�م  �شبانية،  االإ ال�شحة  وزارة 
�شحايا  ح�شيلة  ارتفاع  عن  ال�شبت، 
واحد  ي�م  خالل  البالد  يف  الفريو�س 

1326 حالة وفاة، فيما  1002 اإىل  من 
اإىل   19980 من  امل�شابن  عدد  ارتفع 

�شخ�شا.  24926
املرتبة  يف  ح��ال��ي��ا  ���ش��ب��ان��ي��ا  اإ وحت��ل 
يف  واإيطاليا،  ال�شن  بعد  الثالثة، 
بالفريو�س  ت�رضرا  الدول  اأكرث  قائمة 

العامل. م�شت�ى  على  امل�شتجد 
ق.د

امل�شتهلك  ح��م��اي��ة  ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
اأجهزة  اإر���ش��ال  ال�شبت،  الرو�شي، 
"ك�رونا"  ف��ريو���س  ع��ن  للك�شف 
اإىل  م�شرية  دول��ة،   13 اإىل  امل�شتجد 
نح�  فح�س  من  متكن  االأجهزة  هذه  اأن 
نها  اإ الهيئة  األف �شخ�س.  وقالت   100
اأنظمة  دولة   13 اإىل  بالفعل  "اأر�شلت 
ال�طني  ب��ح��اث  االأ م��رك��ز  ط���ره��ا 
الإجراء  البكرتيا،  ون�اقل  لفريو�شات 

ك�رونا  فريو�س  عن  الك�شف  اختبار 
�شخ�س"،  األف   100 لنح�  امل�شتجد 
االحت��اد  م��ن  دول  "بينها  م��شحة 
ي���ران،  واإ االأورا���ش��ي،  االقت�شادي 
ال�شمالية".  وك���ري��ا  ومنغ�ليا، 
املت�قع  من  ن��ه  اأ اإىل  الهيئة  ولفتت 
اإىل  االأنظمة  هذه  مثل  ت��شيل  قريبا 

وفنزويال. م�رض 
ق.د

اإغالق  ال�ش�رية  احلك�مة  طلبت 
التجارية  ن�شطة  واالأ ���ش���اق  االأ
واالجتماعية  والثقافية  واخلدمية 
وتعليق  امل��ح��اف��ظ��ات  جميع  يف 
من  بدءا  العامة  اجلهات  يف  العمل 
رئا�شة  تعميم  وا�شتثنى    . الي�م 
الغذائية  امل�اد  بيع  مراكز  ال�زراء 
واملراكز  وال�شيدليات  والتم�ينية 
يبداأ  اأن  على  اخلا�شة،  ال�شحية 
ال���اق��ع  االأح���د  غ��د  ي���م  التنفيذ 

طلبت  كذلك  اآخ��ر.  اإ�شعار  وحتى 
ال����زارات  م��ن  ال����زراء  رئا�شة 
ال��الزم��ة  ال����ق����رارات  "اتخاذ 
ال�����زارات  يف  ال��ع��م��ل  لتعليق 
واملرتبطة  لها  التابعة  واجلهات 
تعليق  ي�����ش��ك��ل  ال  وال��ت��ي  ب��ه��ا 
م�اجهة  م��ام  اأ عائقًا  فيها  العمل 
ك�رونا".  فريو�س  انت�شار  خماطر 
اأعداد  "تقلي�س  التعميم  وي�شمل 
اجلهات  يف  امل��داوم��ن  العاملن 

ال��ت��ي ي��ك���ن م���ن ال�������رضوري 
دن��ى  اأ اإىل  فيها  العمل  ا�شتمرار 
من  التعميم  وا�شتثنى  ممكن".  حد 
نتاجية  االإ املن�شاآت  العمل  تعليق 
وعللت  ن���اع��ه��ا.  اأ خمتلف  على 
تلك  اإج��راءات��ه��ا  ال����زراء  رئا�شة 
حركة  "تقلي�س  اإىل  تهدف  نها  باأ
من  وغريها  االأ�ش�اق  يف  امل�اطنن 
ممكن  حد  اأدنى  اإىل  العامة  االأماكن 
وال�شحة  ال�شالمة  على  حر�شًا 

لعامة". ا
اإن  ال�������زراء  رئ��ا���ش��ة  وق���ال���ت 
للجه�د  "ا�شتكماال  ت��ي  ي��اأ ذل��ك 
احل��ك���م��ي��ة ال�����ش��اع��ي��ة الت��خ��اذ 
والتدابري  ال�قائية  االإج����راءات 
االح���رتازي���ة ال���الزم���ة مل���اج��ه��ة 
واملحتملة  القائمة  ال��ت��داع��ي��ات 
ك�رونا  ف��ريو���س  وب��اء  النت�شار 

العامة". ال�شالمة  بنية  وحت�شن 
ق.د
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زيارات افرتا�سية بدليل ملواقع الرتاث 
اجلزائري، متوفرة على النرتنت

هاجر �سرار تتحدى اإعاقة الب�سر 
وت�ستفيد من ترب�س باإذاعة بي بي �سي

امل�سرح الوطني يبث عرو�سا م�سرحية عرب قناته اخلا�سة 
يف اليوتيوب

درا�سة : "اخلطاب الديني الإ�سالمي ي�سر على 
عدم اعرتافه مبخطوطات البحر امليت"

كتبها  التي  امليت  البحر  الإ�سالمي العرتاف مبخطوطات  الديني  الباحثني حول رف�س اخلطاب  اأحد  �سوؤال طرحه 
م�سرتكة  قوا�سم  وجود  على  اليهودية   الطائفة  هذه  حيث  ا  النور"  "اأبناء  بـ:  اأنف�سهم  ي�سمون  كما  اأو  "الأ�سينيون" 

القيم ، حيث  اليهودية(  و وجود جمتمعات تت�سارك يف  امل�سيحية و   ، بني الديانات الإبراهيمية الثالث )الإ�سالم 
يرى اخلطاب الديني الإ�سالمي اأن ما جاءت به هذه املخطوطات يدخل يف اإطار نظرية املوؤامرة، التي قال بها و دعا 

للوقوف  اإعادة النظر يف هذه الوثائق الأثرية القيمة،  اإىل  املوؤرخني و املخت�سني يف مقارنة الأديان  الدكتور عماد بوظو 
التقليد  اإىل  امل�سرتكة  الالهوتية  املفاهيم  من  الإبراهيمية،  الديانات  بني  امل�سرتكة  القوا�سم  على  اليقيني  و  احلقيقي 
الأو�سط احلديث ال�سرق  املعا�سرة يف  الق�سايا  تلعب دوًرا هاما يف  اليوم  املخطوطات  امل�سرتك، خا�سة و هذه  ال�سعائري 

عي�س علجية  قراءة 
---------------- 

ه��ي ال��درا���ش��ة ال��ت��ي اأج��راه��ا 
ال��دك��ت���ر ع��م��اد ب���ظ��� و 
���ش���ري  وك��ات��ب  طبيب  ه��� 
م���ريك���ي، م��ه��ت��م ب��ال���اق��ع  اأ
و  ال��ث��ق��ايف  و  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
االأو�شط  ال�رضق  يف  التاريخي 
عن�ان:"الروايات  حت���ت 
البحر  ملخط�طات  العربية 
الت�شامح  و  التاآمر  بن  امليت: 
م�ؤخرا  ن�رضها  براهيمي"،  االإ
was - وا���ش��ن��ط��ن  ���ع��ه��د 
بن  من   ingtoninstitute
الباحث  ذكرها  التي  الروايات 
لقى  اأ  1947 عام  اأوائل  نه يف  اأ
حجرا  البدوين  ال��رع��اة  اأح��د 
منطقة  يف  مرتفعة  مغارة  على 
البحر  غ��رب  �شمال  ق��م��ران 
حتطم  �ش�ت  ف�شمع  امل��ي��ت، 
الي�م  يف  و  ف��ّخ��اري،  وع��اء 
وت�شّلق�ا  رفاقه  و  عاد  التايل 
من  عددا  ليجدوا  املغارة  نح� 
داخلها  يف  الفخارية  االأواين 
ملف�فة،  خمط�طة  �شبعن 
كاملة  خمط�طات  �شبع  منها 
ال���ربدي  وورق  اجل��ل��د  م���ن 
وعند  الق�شا�شات،  وبع�س 
بهذه  ثار  باالآ املتعاملن  اهتمام 
بن  التناف�س  بداأ  املكت�شفات 
و�شلطات  املحلين  ال�شكان 
يف  للبحث  االأردن��ي��ة  ث���ار  االآ
انتهى  ال��ذي  امل��غ��ارات،  بقية 
و900   800 ب��ن  باكت�شاف 
اإىل  تاريخها  يع�د  خمط�طة 
قبل   150 ع��ام  ب��ن  ال��ف��رتة 
قد  و  م��ي��الدي،  و70  امل��ي��الد 

البحر  خمط�طات  ت�شمنت 
العهد  ���ش��ف��ار  اأ ك��اف��ة  امل��ي��ت 
اإ�شتري،  �شفر  با�شتثناء  القدمي 
اخ��ت��الف  ي���ج��د  ال  ن���ه  اأ ك��م��ا 
وبن  املخط�طات  ه��ذه  ب��ن 

القدمية. العربية  املخط�طات 
ح�شب  امل��خ��ط���ط��ات  ه���ذه   
كتبها  ب�ظ�  عماد  الدكت�ر 
طائفة  ه��م   و  "االأ�شيني�ن" 
القرن  ب��ن  ظ��ه��رت  ي��ه���دي��ة 
واالأول  امل��ي��الد  قبل  ال��ث��اين 
امل���ي���الدي، ك��ت��ب��ت ب��ال��ل��غ��ة 
االآرام��ي��ة  باللغة  و  العربية 
بالي�نانية،   منها  قليل  وكتب 
التي  قمران   جماعة   قامت  و 
جمتمع  من  ب�شيط  جزء  متثل 
قبل  بتدوينها،  كبري  يه�دي 
بقدوم  اجلماعة  هذه  تعلن  اأن 
حتى  ال�شالم،  عليه  امل�شيح 
الطائفة  هم  االأ�شينين  اإن  قيل 
لقدوم  مّهدت  و  تنّباأت  التي 
"معلم  �ش�رة  يف   ، امل�شيح 
وت���ؤك��د   ، ��ط��ه��د  م�����شّ بار" 
املخط�طات  ه��ذه  حمت�يات 
امل�شرتكة  ال��ق���ا���ش��م  ع��ل��ى 
ال���ك���ب���رية ب���ن ال���دي���ان���ات 
)االإ�شالم  الثالث  براهيمية  االإ
ال��ي��ه���دي��ة(،  و  امل�شيحية   ،
ال�����ش��ائ��د  اخل���ط���اب  اأن  اإال 
االإعرتاف  يرف�س  لالإ�شالمين 
ك�شفتها  ال��ت��ي  ب��احل��ق��ائ��ق 
و  امل��ي��ت  البحر  خم��ط���ط��ات 
تت�شارك  جمتمعات  وج�د  هي 
م�قفه  تراوح  لذلك  القيم،  يف 
�شحتها  يف  الت�شكيك  بن  ما 
و���ش��ل��ت  م���ا  ت��ك��ذي��ب  اإىل 
واعتبارها  نتائج،  م��ن  ل��ي��ه  اإ

اأظهرت  كما  ام��رة،  م���ؤ نتاج 
حم���ت����ي���ات امل��خ��ط���ط��ات 
الكبرية  امل�شرتكة  الق�ا�شم 
براهيمية  االإ ال��دي��ان��ات  ب��ن 
ال����ث����الث، ال�����ش��ي��ئ ال���ذي 
ي��ج��ه��ل��ه ك��ث��ري م���ن ع��ل��م��اء 
م��ع��ت��ق��دات  اأن  امل�����ش��ل��م��ن 
مع  ا���ش��رتك��ت  الطائفة  ه��ذه 
رف�س  يف  االإ�شالمي  الدين 
الكثري  يف  و  االأ�شنام  عبادة 
م��ن ال��ط��ق������س وال��ع��ب��ادات 
واأغلبية  االأخالقية،  وال��شايا 
املذك�رين  القدمي  العهد  نبياء  اأ
مع  امل��خ��ط���ط��ات  ه���ذه  يف 
اأي�شا  هم  حياتهم  تفا�شيل 
الرتاث  ويف  القراآن  يف  نبياء  اأ
ا�شرتكت  كما  ���ش��الم��ي،  االإ
االإ�شالم  مع  االأ�شينين  طائفة 
قبل  ال��������ش����ء  ����رضط  يف 
الكتاب  ت��الوة  اأو  ال�����ش��الة 

�س ملقد ا
امل�شلمن  علماء  ي��ع��رتف  مل 
و  املخط�طات  ه��ذه  ب���ج���د 
و  ام��رة  امل���ؤ لنظرية  روج����ا 
املجيد  ع��ب��د  ال�����ش��ي��خ  منهم 
ال����زن����داين ال�����ذي اع��ت��رب 
خم��ط���ط��ات  ال��ب��ح��ر امل��ي��ت 
ت�شببت  ك�نها   وباء  م�شدر 
ي�حنا  الفاتيكان  بابا  م�ت  يف 
 1963 عام  والع�رضين  الثالث 
ب��اأن  االع���رتاف  ح��اول  عندما 
بينت  ق��د  املخط�طات  ه��ذه 
هي  احلق  امل�شيح  �شخ�شية  اأن 
اأن  و  امل�شلم�ن،  به  يدين  كما 
احلق  الدين  ه�  االإ�شالم  دين 
الناجية،  الفرقة  هم  وامل�شلم�ن 
�شفري  اع���رت����س  وح��ي��ن��ه��ا 

الفاتيكان،  ل��دى  ���رضائ��ي��ل  اإ
فعاد  املخط�طات،   هذه  قب�ل 
يف  عهده  �شابق  اإىل  الفاتيكان 
واإخفاء  واالإ�شالم  للحق  عدائه 
هناك  امل��خ��ط���ط��ات،  حقيقة 
يف  اك��ت�����ش��ف��ت  ك��ت��اب   500
االإ�رضائيلي�ن  اأخفاها  قمران 
ببع�س  الفاتيكان  فعل  مثلما 
ح�شل  ال��ت��ي  امل��خ��ط���ط��ات 
االأردين  اجلي�س  م��ن  عليها 
دف��ع  م��ا   ،1967 ع���ام  ق��ب��ل 
ي�شت�شهد   اأن  اإىل  بالباحث 
على  اأجريت  درا�شات  بعدة 
ثر  اإ ج��اءت  املخط�طات  تلك 
بها  قام  اأركي�ل�جية  اأعمال 
الع�رضين  ال��ق��رن  يف  خ���رباء 
يف  جاثمة  بقيت  ملخط�طات 
�شنة   2000 من  اأكرث  كه�فها 
و  الدرا�شات  هده  عن  نتج  و   ،
اأكادميية  مهاترات  التنقيبات 
امل�ؤ�ش�شات  مار�شتها  ودينية 
فيها  مب��ا  ال��ك��ربى  ال��دول��ي��ة 
���ش�����ش��ات  ال��ف��ات��ي��ك��ان وم���ؤ
والر�شمية  الدينية  املنظ�مات 
ل��ل�����ش��ه��ي���ن��ي��ة ال��دول��ي��ة و 
ما  ج��ان��ب  اإىل  االأم��ريك��ي��ة، 
االإ�شالمين  بع�س  ليه  اإ ذهب 
تلك  �شحة  يف  ت�شكيكهم  و 
بع�شهم  جلاأ  و  املخط�طات، 
وروايات  ق�ش�س  تلفيق  اإىل 

�شحتها. لنفي  غريبة 

ال�سالم عليه  امل�سيح  بقدوم  تنباأت  التي  اجلماعات  اأوىل  الأ�سينيون 

ي���ق���رتح دي�������ان ت�����ش��ي��ري و 
الثقافية  م���الك  االأ ا�شتغالل 
افرتا�شية  زي��ارات  للجمه�ر 
ي���م��ي��ة ب��دل��ي��ل ل��ل��م��ت��اح��ف و 
وذلك  اجلزائرية  ثرية  االأ امل�اقع 
الت�ا�شل  مب�اقع  �شفحاته  على 
من  علم  ح�شبما  االجتماعي، 

الدي�ان.
اأن  امل�����ش��در  ذات  اأو���ش��ح  و 
بدليل  افرتا�شية  اأوىل  زي��ارة 
ع���رب ال��ف��ي��دي��� ق���د ع��ر���ش��ت 
ث��ار  اآ ح���ل  املا�شي   االأرب��ع��اء 
لتعر�س  بعنابة،  هيب�ن  مدينة 
و  اأخرى  زيارات  ي�مي  ب�شكل 

من�ش�رات.
و  ت�����ش��ي��ري  دي�����ان  ق���ام  ق��د  و 
بهذه  الثقافية  االأمالك  ا�شتغالل 
املتاحف  غلق  اثر  على  املبادرة 
اجلمه�ر  اأمام  ثرية  االأ وامل�اقع 
ال�قائية  االإج���راءات  اإط��ار  يف 
ك���رون��ا،  ف��ريو���س  تف�شي  م��ن 
التي  املن�ش�رات،  هذه  وتت�فر 
مر�شدون  اإعدادها  على  عكف 
حم��اف��ظ��ي  و  ث�����ار  اآ وع��ل��م��اء 
الدي�ان  �شفحات  على  متاحف، 

و  االجتماعي  الت�ا�شل  مب�اقع 
ي�تي�ب. مب�قع  قناته  على  كذا 

و كانت وزارة الثقافة قد اأعلنت 
الن�شاطات  جميع  "تاأجيل  عن 
ال��ت��ظ��اه��رات  و  ال��ل��ق��اءات  و 
"االإجراءات  اإطار  يف  الثقافية" 
الدولة  اتخذتنها  التي  ال�قائية 

ك�رونا". فريو�س  تف�شي  منذ 
اأن  اإىل  ����ش���ارة  االإ جت��در  ك��م��ا 
املجيد  عبد  اجلمه�رية  رئي�س 
الثالثاء  اأم�س  اأعلن  قد  تب�ن 
من  القرارات  من  جمم�عة  عن 
فريو�س  انت�شار  من  احلد  اجل 
جميع  غلق  بينها  من  ك�رونا 
اجل�ار  بلدان  مع  الربية  احلدود 
وامل�شريات  التجمعات  منع  و 
وطبيعتها". �شكلها  كان  "مهما 
وباء  انت�شار  من  احلد  اجل  من  و 
)ك�فيد19-(،  امل�شتجد  ك�رونا 
جميع  ت��اأج��ي��ل  و  اأ ل���غ���اء  اإ مت 
ال��ت��ظ��اه��رات ال��ري��ا���ش��ي��ة و 
ال�شيا�شية  االأحداث  و  الثقافية 
يف  ال�شال�نات  و  املعار�س  و 

البلدان. عديد 
ق/ث

والية  من  �شابة  ���رضار  هاجر 
تاأتي  اأن  لها  كتب  �شطيف  
غري  النظر  باإعاقة  احلياة  لهذه 
�شاحبتها   ال��ت��ي  العتمة  اأن 
الطم�ح  ن���ر  وراءه��ا   تخفي 

والتحدي. التميز  يف  والرغبة 
للعمل  حبها  هاجر:"اأن  وتق�ل 
باإحدى  تلتحق  جعلها  االإذاعي 
التقدمي  يف  اخلا�شة  امل��دار���س 
وحت�شلت  والتلفزي  ذاع��ي  االإ
بعد  لتخ��س  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى 
بي  بي  ذاع��ة  ب��اإ مناف�شة  ذل��ك 
و   بالعربية  الناطقة  بلندن  �شي 
االحتياجات  ذوي  بفئة  اخلا�شة 

االإعالمي. بالعمل  واملهتمن 

ال��ي���م  ن���ا  اأ هاجر"  وت�شيف 
لفئة  بتمثيلي  كثريا  ت�����رضف  اأ
اخلا�شة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
�شطيف  والية  وحتديدا  باجلزائر 
وترب�شا  تدريبا  تلقى  �شاأ ،حيث 
هذه  تط�ير  اج��ل  م��ن  بلندن 
الرتب�س  ه��ذا  ليختتم  امل�هبة 

�شهادة". على  باحل�ش�ل 
و  الطم�ح  و  الكفاح  ويبقى 
ال�رضيحة  ه��ذه  �شفة  املثابرة 
دوما  حتتاج  التي  و  املجتمع  من 
ال�شلطات  من  حقيقي  لدعم 

 . العم�مية 
ق/ث

ال�طني  امل�رضح  دارة  اإ اأعلنت 
اأم�س  ب�شطرزي  الدين  حمي 
يف  �شفحتها  على  اخلمي�س 
عرب  �شتبث  نها  اأ الفاي�شب�ك 
ي�شم  متن�عا  برناجما  االنرتنت 
لالأطفال  عرو�س  و  م�رضحيات 
 22 ال��ي���م االأح���د  اب��ت��داء م��ن 

مار�س.
عن  ال�طني  امل�����رضح  واأع��ل��ن 
اخلا�شة  قناته  عرب  البث  برنامج 
بعر�س  ذلك  و  الي�تي�ب  يف 
غاية  اإىل  ي�ميا  عملن   )02 (
اطار  يف  هذا  و  القادم  بريل  اأ  3
اتخذتها  التي  ال�قائية  التدابري 
ملحاربة  العم�مية  ال�شلطات 
ت��ف�����ش��ي ف���ريو����س ك����رون���ا 

. )-19 )ك�فيد
اغلق  قد  ال�طني  امل�رضح  و كان 

بعد  م��ار���س   11 ي���م  ب���اب��ه  اأ
الن�شاطات  تعليق  قرار  �شدور 
منع  بهدف  اجلزائر  يف  الثقافية 

ك�رونا. جائحة  انت�شار 
امل�رضحية  االأع��م��ال  بن  من  و 
عرب  ع��ر���ش��ه��ا  ���ش��ي��ت��م  ال��ت��ي 
بي  "جي  م�رضحية  الي�تي�ب 
�رض�شال  حممد  ملخرجها  ا�س" 
و  لعي�س  لكمال  "الزاو�س"  و 
عرفت  التي  "طر�شاقة"  رائعة 
ملخرجها  النظري  منقطع  جناحا 

رزاق. احمد 
اأعماال  اأي�شا  الربنامج  ي�شم  و 
لالأطفال  عرو�شا  و  م�رضحية 
كل  ف��ي��دي���ه��ات  ���ش��ك��ل  يف 
و  العا�رضة  ال�شاعة  على  ي�م 

.)30 �شا  10 ( �شباحا  الن�شف 
امل�رضح  افتتح  االإطار  هذا  يف  و 

عرب  افرتا�شي  منتدى  ال�طني 
حيث  الفاي�شب�ك  يف  �شفحته 
املتخ�ش�شن  من  العديد  يلتقي 
باحثن  و  نقاد  من  املجال  يف 
م�ا�شيع  ملناق�شة  امل�رضح  يف 

حمددة.
اجله�ي  امل�رضح  اأعلن  جهته  من 
عن  عل�لة  القادر  عبد  وهران، 
االنرتنيت  عرب  ن�شاطاته  بث 
امل�رضحية  االأعمال  غرار  على 
اخلا�شة  لل�ش�ر  معر�س  و 
القادر  عبد  امل�رضح  فقيد  مب�شار 

. لة عل�
ال��دول  م��ن  ال��ع��دي��د  علقت  و 
ن�����ش��اط��ات��ه��ا ال��ري��ا���ش��ي��ة و 
من  للحد  ال�شيا�شية  و  الثقافية 

ك�رونا. فريو�س  انت�شار 
ق/ث
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اأكدت منظمة ال�شحة العاملية اأن اأوروبا باتت 
امل�شتجد،  ك�رونا  فريو�س  جائحة  "ب�ؤرة" 
وحذرت اأنه من "امل�شتحيل" معرفة متى يبلغ 

الفريو�س ذروته على امل�شت�ى العاملي.
وقال املدير العام للمنظمة يف م�ؤمتر �شحايف 
بجنيف اإن "اأوروبا حاليًا هي ب�ؤرة وباء ك�فيد 
19 العاملي"، م�شرياً اإىل اأن عدد احلاالت التي 
ت�شجل ي�ميًا يف�ق عدد احلاالت الي�مية التي 
�شجلت يف ال�شن خالل ذروة انت�شار املر�س.
اال�شتثنائية  التدابري  الدول  تكثف  وقت  ويف 
ال�شحة  منظمة  اعرتفت  اجلائحة،  مل�اجهة 
حتديد  "امل�شتحيل"  من  يزال  ال  باأنه  العاملية 
ذروت��ه،  الفريو�س  فيها  يبلغ  التي  املرحلة 
اتخذتها  التي  االج���راءات  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ت�شمل  و�شنغاف�رة  اجلن�بية  وك�ريا  ال�شن 
بف�شل  للحاالت  "�شارمة"  ر�شد  �شيا�شة 
للم�شابن  املخالطن  وتتبع  الفح��س 
ما  ال�شكان،  وتعبئة  االجتماعي  والف�شل 
كما  االأرواح.  واإنقاذ  العدوى  بتجنب  �شمح 
اعلن اقامة �شندوق ا�شتجابة ت�شامني لتلقي 
م�شاهمات ال�رضكات، وه� ما قامت به �رضكتا 
خريية  وجمعيات  مثال،  -ب�ك  وفي�س  غ�غل 
يف  املنظمة  طالبت  كما  واأفراد،  وم�ؤ�ش�شات 
ملي�ن   675 جمع  من  بتمكينها  �شابق  وقت 

دوالر ملكافحة الفريو�س .
اجراءات ا�ستثنائية دولية للحّد من 

تداعيات فريو�س كورونا
 على القت�ساد:

فيه  وقع  ال��ذي  واخلطري  امل��زر  ال��شع  بعد 
اأعلنت  ك�رونا،  وباء  جراء  اإيطاليا  اقت�شاد 
خطة  اأكرب  عن  االأملانية  احلك�مة  جهتها  من 
م�شاعدة لل�رضكات يف تاريخها منذ مرحلة ما 
بعد احلرب العاملية الثانية، ت�شمل قرو�شًا "بال 
550 مليار ي�رو،  حدود" ال تقل قيمتها عن 
االقت�شادية  لالآثار  الت�شدي  اأجل  من  وذلك 
العديد  وت�اجه  امل�شتجد،  ك�رونا  لفريو�س 
العمل  اإىل  معظمها  جلاأ  التي  ال�رضكات  من 
عرب الفيدي�، اأي�شًا تباط�ؤاً مع تقل�س ف�شيع 

االأملانية  احلك�مة  وب���داأت  طلبياتها..  يف 
عن  عبارة  وهي  ي���رو  مليار   550 بتاأمن 
قرو�س من الدولة مع �شمانات ا�شتعجالية، 
وتهدف اخلطة اإىل تفادي م�جة انهيارات يف 
امل�ؤ�ش�شات يف اأكرب اقت�شاد يف اأوروبا، الذي 
واملعر�س  الت�شدير،  على  خ�ش��شًا  يعتمد 
التبادالت  تقل�س  ل�رضر  غ��ريه  من  اأك��رث 

الدولية اثر تف�شي ك�رونا.
وت�اجه اأملانيا يف االأيام االأخرية ارتفاعًا كبرياً 
ك�فيد19-.  بفريو�س  االإ�شابة  حاالت  يف 
وبلغ عدد االإ�شابات فيها 2369 اإ�شابة، وفق 
وق�شد  ال�شحية..  لل�شلطات  ح�شيلة  اآخر 
مكافحة الفريو�س، اأعلنت عدة مناطق اأملانية 
واجلامعات  واملدار�س  احل�شانة  دور  اإغالق 
فيما  املقبل،  االأ�شب�ع  بداية  من  اعتبارا 
ت�شم  التي  التجمعات  اأ�شاًل  بع�شها  منعت 
األغيت  اأو  واأرجئت  �شخ�س،  األف  من  اكرث 
واملباريات  الثقافية  املنا�شبات  من  العديد 
الريا�شية واملعار�س املهنية وكذلك امل�ؤمترات 

ال�شيا�شية..
 كما قررت دول اأخرى ا�شكندنافية واأوروبية 
بع�س  اإغالق  و�ش�ي�رضا  وفرن�شا  كبلجيكا 
البالد  اأنحاء  جميع  يف  واملدار�س  املطارات 
وفر�شت حظًرا على التجمعات العامة الأكرث 
رتادي  من 100 �شخ�س. وفيما لن يزيد عدد مجُ

احلانات واملطاعم عن اخلم�شن.
ال�ش�ي�رضية  احلك�مة  تعهدت  جهتها  من 

كم�شاعدة  فرنك  مليارات   10 بتخ�شي�س 
طارئة لدعم االقت�شاد، عالوة على ذلك، من 
املنتظر اأن يتم ت�شديد االإجراءات الرقابية على 
احلدود مع الدول اأوروبية االأخرى مع اإمكانية 
تعليق العمل باتفاقية �شنغن على اأ�شا�س كل 
حالة على حدة. وكما ه� معل�م، فاإن �ش�ي�رضا 
االأوروب��ي  االحت��اد  يف  ع�ش�ة  دولة  لي�شت 

ولكنها تنتمي اإىل ف�شاء �شانقن..

اأن  جتزم  الأوروبية  التقارير  معظم    
مباغتة  ع�سرية  حقيقية  اأزمة  "كورونا 

للجميع":
من جهة اأخرى اأكدت جل التقارير ال�شحفية 
اأزمة  "ك�رونا  اأن  خمتلفة  بلغات  االأوروبية 
حقيقية واأن هذه حلظة للحديث ب��ش�ح عن 
هذا الفريو�س اجلديد املباغت ، واأو�شت بعدم 
جتاهله،  عدم  نف�شه  ال�قت  ويف  منه  الذعر 
حدوث  واأن  للقلق  �شببا  هناك  اأن  اإىل  الفتة 

خلل كبري اأمر ال مفر منه.."
اأن  ميكن  ال��ذك��ي  اال�شتعداد  "اإن  وق��ال��ت 
هذا  يك�ن  اأن  ويجب  املخاطر،  من  يخفف 
نبهتنا  �ش�اء  منا،  كل  م�ش�ؤولية  اال�شتعداد 
اخلرباء  اأو  العمل  اأماكن  اأو  احلك�مات  اإليه 
االإنذار"،  اأجرا�س  انطالق  ننتظر  واأال  ال،  اأم 
ال�شحف  بع�شهم.واأ�شارت  تعبري  حد  على 
ب�ا�شطة  ينقل  وقد  معد  "الفريو�س  اأن  اإىل 
�شخ�س بداأ ي�شعر باأعرا�شه للت�، م�شرية اإىل 
اأن الفريو�س قد يتكاثر يف احللق وكذلك يف 

ين�رضه  اأن  ميكن  ال�شعال  اأن  يعني  مما  الرئتن 
ب�شه�لة ..".

العمل  اأماكن  تتح�ل  اأن  ينبغي  اأنه  منبهة 
عن  بالفيدي�  م���ؤمت��رات  اإىل  االإم��ك��ان  ق��در 
بعد،  وجتنب االجتماعات الكبرية وم�شاركة 
باالإمكان  كان  واإذا  واحد،  مكان  يف  الطعام 
ون�شحت  ونعمت،  فبها  املنزل  من  العمل 
يف  النظر  اإع��ادة  "ينبغي  اأنه  بق�لها  اأخ��رى 
غري  الكبرية  االجتماعية  التجمعات  كل 
اأن  وميكن  اأمكن،  اإذا  وتاأجيلها  ال�رضورية 
م�شجعن،  دون  الريا�شية  االأن�شطة  ت�شتمر 
لتاأجيل  ����رضورة  هناك  تك�ن  ق��د  ولكن 
ت�شتمر  اأن  ميكن  كما  امل��شيقية".  احلفالت 
ه�  كما  جتمعات،  دون  ال�شيا�شية  احلمالت 
قائم هذه االأيام يف فرن�شا بالن�شبة لالنتخابات 
خماطر  مع  ت�ؤجل  مل  و  الفرن�شية،  املحلية 

العدوى املحتمل، ال قدر الله.
 تو�سيات طبية عامة و اإر�سادات �سارمة 

عن ال�سفر و التنقل:
ت��شيات  فهناك  والرحالت  ال�شفر  يف  اأما   
ق�ل   ، منها  �شارمة  اإر�شادات  و  عامة  طبية 
الرحالت  �شفن  اأن  ثبت  "قد  اأن��ه  بع�شهم 
للفريو�شات،  حا�شنات  اإىل  تتح�ل  البحرية 
يف  بحرية  برحلة  بالقيام  ين�شح  ال  ولذلك 
بالطائرة  ال�شفر  ي�شكل  كما  الربيع،  عطلة 
فاإذا  النا�س،  من  كبرية  اأعداد  اإ�شابة  خماطر 
تفعل.  فال  بالطائرة  لل�شفر  م�شطرا  تكن  مل 
ت�ؤذي  بيتك حتى ال  فالزم  واإذا كنت مري�شا 
فا�شتمر  عمل  �شاحب  كنت  واإذا  االآخرين. 
للذين يلزم�ن  العاملن حتى  يف دفع رواتب 

منازلهم عندما مير�ش�ن"
ال�شلطات  ترى  ال�شخ�شية  النظافة  وعن 
ال�شحية اأنها لن حتل كل �شيء ولكنها مهمة. 
فباالإ�شافة اإىل غ�شل اليدين يجب جتنب مل�س 
ومبا  وال�شعال،  العط�س  اآداب  واتباع  ال�جه 
ب�شكل  للخطر  عر�شة  اأكرث  ال�شن  كبار  اأن 
للفريو�س،  مبكرة  لدرا�شات  وفقا  خا�س، 
لذلك يجب بذل جه�د ا�شتثنائية حلمايتهم من 

العدوى املحتملة.
جاليتنا امل�سلمة تتفاعل اإيجابيا مل�ساعدة 

امل�سابني بالفريو�س

اأعداد  بها  التي  امل�شاجد  غلق جل  من  بالرغم 
اجلمعة  خطب  ت�قيف  و  امل�شلن،  من  كبرية 
التط�عية  احلمالت  بع�س  انطلقت  فيها، 
مل�شاعدة امل�شابن من غري امل�شلمن بفريو�س 
باإي�شال  ال�شحي،  احلجر  فرتة  خالل  ك�رونا 
حيث  الغذائية..  وامل�اد  الدواء  من  حاجاتهم 
ك���رون��ا،  بفريو�س  امل�شاب�ن  �شيتمكن 
الهاتف،  عرب  املتط�عن  فريق  مع  الت�ا�شل 
و�شيعمل الفريق على اإي�شال االأدوية وامل�اد 
ال�شحي  احلجر  مكان  يف  للم�شاب  الغذائية 
الهيئات  بع�س  بذلك  قامت  كما  منزله،  يف 
ويف  اال�شكندنافية،  ال��دول  يف  االإ�شالمية 
اجلالية  وجهت  املثال  �شبيل  على  الرنويج 
امل�شلمة ر�شالة ت�شامن وا�شتعداد للم�شاعدة 
لل�شلطات املحلية يف هذا امل��ش�ع ، نقتطف 

منها، ق�لها:
�شببها  التي  الكبرية  ال�شدة  هذه  مبنا�شبة   "
عامة،  وللعامل  العزيز  لبلدنا  كرونة  فريو�س 
جميع  م��ع  الكبري  ت�شامننا  نبدي  فاإننا 
الرنويج،  بلدنا  يف  وامل�اطنات  امل�اطنن 
ويحفظ  يحفظنا  اأن  تعاىل  الله  ون��دع��� 
النا�س يف العامل من  م�اطنينا وبلدنا وجميع 
هذا ال�باء، وي�رضنا اأن ن�شع اأنف�شنا يف خدمة 
بلديتنا وبلدنا عامة، بكل ما ن�شتطيع، فنحن 
جاهزون للم�شاهمة يف اأية خدمة اأو م�شاعدة 
اإخال�س  بكل  ذلك  و�شنعمل  منا،  تطلب�نها 
الأننا  املجتمع،  يف  اخلري  لفعل  وحمبة  لله، 
الله  عند  النا�س  وخرَي  النا�س  اأحبَّ  باأن  ن�ؤمن 
تعاىل، هم االأكرث م�شاعدة وخدمة لغريهم من 
الله  ر�ش�ل  بق�ل  عمال  لهم،  ونفعا  النا�س، 
 " الذي يق�ل:  الله عليه و�شلم.  حممد �شلى 

اأحب النا�س عند الله تعاىل اأنفعهم للنا�س".
حمى الله بلدنا وجاليتنا يف اأوروبا ويف العامل 
اأجمع من كل مكروه، كما ن�شاأله �شبحانه اأن 
ي�شفينا و ي�شفي كل مري�س، فاللهم ال �رض 
اإال  ابتالء  وال  نفعك،  اإال  نفع  وال  �رضك،  اإال 
احلي  اأنت  معافاتك،  اإال  معافاة  وال  ابتالوؤك، 
اأكرم  اأكرمك، اكرمنا و  ، �شبحانك ما  القي�م 
اأرحم  اأرحمك،  ما  �شبحانك  بعف�ك..  عبادك 
عبادك فاأنت بهم رحيم .. �شبحانك ما الطفك، 
األطف بنا فيما جرت به املقادير، رحماك فاإنك 

على كل �شيء قدير .. 
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اأكدت منظمة ال�شحة العاملية اأن اأوروبا باتت 
امل�شتجد،  ك�رونا  فريو�س  جائحة  "ب�ؤرة" 
وحذرت اأنه من "امل�شتحيل" معرفة متى يبلغ 

الفريو�س ذروته على امل�شت�ى العاملي.
وقال املدير العام للمنظمة يف م�ؤمتر �شحايف 
بجنيف اإن "اأوروبا حاليًا هي ب�ؤرة وباء ك�فيد 
19 العاملي"، م�شرياً اإىل اأن عدد احلاالت التي 
ت�شجل ي�ميًا يف�ق عدد احلاالت الي�مية التي 
�شجلت يف ال�شن خالل ذروة انت�شار املر�س.
اال�شتثنائية  التدابري  الدول  تكثف  وقت  ويف 
ال�شحة  منظمة  اعرتفت  اجلائحة،  مل�اجهة 
حتديد  "امل�شتحيل"  من  يزال  ال  باأنه  العاملية 
ذروت��ه،  الفريو�س  فيها  يبلغ  التي  املرحلة 
اتخذتها  التي  االج���راءات  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ت�شمل  و�شنغاف�رة  اجلن�بية  وك�ريا  ال�شن 
بف�شل  للحاالت  "�شارمة"  ر�شد  �شيا�شة 
للم�شابن  املخالطن  وتتبع  الفح��س 
ما  ال�شكان،  وتعبئة  االجتماعي  والف�شل 
كما  االأرواح.  واإنقاذ  العدوى  بتجنب  �شمح 
اعلن اقامة �شندوق ا�شتجابة ت�شامني لتلقي 
م�شاهمات ال�رضكات، وه� ما قامت به �رضكتا 
خريية  وجمعيات  مثال،  -ب�ك  وفي�س  غ�غل 
يف  املنظمة  طالبت  كما  واأفراد،  وم�ؤ�ش�شات 
ملي�ن   675 جمع  من  بتمكينها  �شابق  وقت 

دوالر ملكافحة الفريو�س .
اجراءات ا�ستثنائية دولية للحّد من 

تداعيات فريو�س كورونا
 على القت�ساد:

فيه  وقع  ال��ذي  واخلطري  امل��زر  ال��شع  بعد 
اأعلنت  ك�رونا،  وباء  جراء  اإيطاليا  اقت�شاد 
خطة  اأكرب  عن  االأملانية  احلك�مة  جهتها  من 
م�شاعدة لل�رضكات يف تاريخها منذ مرحلة ما 
بعد احلرب العاملية الثانية، ت�شمل قرو�شًا "بال 
550 مليار ي�رو،  حدود" ال تقل قيمتها عن 
االقت�شادية  لالآثار  الت�شدي  اأجل  من  وذلك 
العديد  وت�اجه  امل�شتجد،  ك�رونا  لفريو�س 
العمل  اإىل  معظمها  جلاأ  التي  ال�رضكات  من 
عرب الفيدي�، اأي�شًا تباط�ؤاً مع تقل�س ف�شيع 

االأملانية  احلك�مة  وب���داأت  طلبياتها..  يف 
عن  عبارة  وهي  ي���رو  مليار   550 بتاأمن 
قرو�س من الدولة مع �شمانات ا�شتعجالية، 
وتهدف اخلطة اإىل تفادي م�جة انهيارات يف 
امل�ؤ�ش�شات يف اأكرب اقت�شاد يف اأوروبا، الذي 
واملعر�س  الت�شدير،  على  خ�ش��شًا  يعتمد 
التبادالت  تقل�س  ل�رضر  غ��ريه  من  اأك��رث 

الدولية اثر تف�شي ك�رونا.
وت�اجه اأملانيا يف االأيام االأخرية ارتفاعًا كبرياً 
ك�فيد19-.  بفريو�س  االإ�شابة  حاالت  يف 
وبلغ عدد االإ�شابات فيها 2369 اإ�شابة، وفق 
وق�شد  ال�شحية..  لل�شلطات  ح�شيلة  اآخر 
مكافحة الفريو�س، اأعلنت عدة مناطق اأملانية 
واجلامعات  واملدار�س  احل�شانة  دور  اإغالق 
فيما  املقبل،  االأ�شب�ع  بداية  من  اعتبارا 
ت�شم  التي  التجمعات  اأ�شاًل  بع�شها  منعت 
األغيت  اأو  واأرجئت  �شخ�س،  األف  من  اكرث 
واملباريات  الثقافية  املنا�شبات  من  العديد 
الريا�شية واملعار�س املهنية وكذلك امل�ؤمترات 

ال�شيا�شية..
 كما قررت دول اأخرى ا�شكندنافية واأوروبية 
بع�س  اإغالق  و�ش�ي�رضا  وفرن�شا  كبلجيكا 
البالد  اأنحاء  جميع  يف  واملدار�س  املطارات 
وفر�شت حظًرا على التجمعات العامة الأكرث 
رتادي  من 100 �شخ�س. وفيما لن يزيد عدد مجُ

احلانات واملطاعم عن اخلم�شن.
ال�ش�ي�رضية  احلك�مة  تعهدت  جهتها  من 

كم�شاعدة  فرنك  مليارات   10 بتخ�شي�س 
طارئة لدعم االقت�شاد، عالوة على ذلك، من 
املنتظر اأن يتم ت�شديد االإجراءات الرقابية على 
احلدود مع الدول اأوروبية االأخرى مع اإمكانية 
تعليق العمل باتفاقية �شنغن على اأ�شا�س كل 
حالة على حدة. وكما ه� معل�م، فاإن �ش�ي�رضا 
االأوروب��ي  االحت��اد  يف  ع�ش�ة  دولة  لي�شت 

ولكنها تنتمي اإىل ف�شاء �شانقن..

اأن  جتزم  الأوروبية  التقارير  معظم    
مباغتة  ع�سرية  حقيقية  اأزمة  "كورونا 

للجميع":
من جهة اأخرى اأكدت جل التقارير ال�شحفية 
اأزمة  "ك�رونا  اأن  خمتلفة  بلغات  االأوروبية 
حقيقية واأن هذه حلظة للحديث ب��ش�ح عن 
هذا الفريو�س اجلديد املباغت ، واأو�شت بعدم 
جتاهله،  عدم  نف�شه  ال�قت  ويف  منه  الذعر 
حدوث  واأن  للقلق  �شببا  هناك  اأن  اإىل  الفتة 

خلل كبري اأمر ال مفر منه.."
اأن  ميكن  ال��ذك��ي  اال�شتعداد  "اإن  وق��ال��ت 
هذا  يك�ن  اأن  ويجب  املخاطر،  من  يخفف 
نبهتنا  �ش�اء  منا،  كل  م�ش�ؤولية  اال�شتعداد 
اخلرباء  اأو  العمل  اأماكن  اأو  احلك�مات  اإليه 
االإنذار"،  اأجرا�س  انطالق  ننتظر  واأال  ال،  اأم 
ال�شحف  بع�شهم.واأ�شارت  تعبري  حد  على 
ب�ا�شطة  ينقل  وقد  معد  "الفريو�س  اأن  اإىل 
�شخ�س بداأ ي�شعر باأعرا�شه للت�، م�شرية اإىل 
اأن الفريو�س قد يتكاثر يف احللق وكذلك يف 

ين�رضه  اأن  ميكن  ال�شعال  اأن  يعني  مما  الرئتن 
ب�شه�لة ..".

العمل  اأماكن  تتح�ل  اأن  ينبغي  اأنه  منبهة 
عن  بالفيدي�  م���ؤمت��رات  اإىل  االإم��ك��ان  ق��در 
بعد،  وجتنب االجتماعات الكبرية وم�شاركة 
باالإمكان  كان  واإذا  واحد،  مكان  يف  الطعام 
ون�شحت  ونعمت،  فبها  املنزل  من  العمل 
يف  النظر  اإع��ادة  "ينبغي  اأنه  بق�لها  اأخ��رى 
غري  الكبرية  االجتماعية  التجمعات  كل 
اأن  وميكن  اأمكن،  اإذا  وتاأجيلها  ال�رضورية 
م�شجعن،  دون  الريا�شية  االأن�شطة  ت�شتمر 
لتاأجيل  ����رضورة  هناك  تك�ن  ق��د  ولكن 
ت�شتمر  اأن  ميكن  كما  امل��شيقية".  احلفالت 
ه�  كما  جتمعات،  دون  ال�شيا�شية  احلمالت 
قائم هذه االأيام يف فرن�شا بالن�شبة لالنتخابات 
خماطر  مع  ت�ؤجل  مل  و  الفرن�شية،  املحلية 

العدوى املحتمل، ال قدر الله.
 تو�سيات طبية عامة و اإر�سادات �سارمة 

عن ال�سفر و التنقل:
ت��شيات  فهناك  والرحالت  ال�شفر  يف  اأما   
ق�ل   ، منها  �شارمة  اإر�شادات  و  عامة  طبية 
الرحالت  �شفن  اأن  ثبت  "قد  اأن��ه  بع�شهم 
للفريو�شات،  حا�شنات  اإىل  تتح�ل  البحرية 
يف  بحرية  برحلة  بالقيام  ين�شح  ال  ولذلك 
بالطائرة  ال�شفر  ي�شكل  كما  الربيع،  عطلة 
فاإذا  النا�س،  من  كبرية  اأعداد  اإ�شابة  خماطر 
تفعل.  فال  بالطائرة  لل�شفر  م�شطرا  تكن  مل 
ت�ؤذي  بيتك حتى ال  فالزم  واإذا كنت مري�شا 
فا�شتمر  عمل  �شاحب  كنت  واإذا  االآخرين. 
للذين يلزم�ن  العاملن حتى  يف دفع رواتب 

منازلهم عندما مير�ش�ن"
ال�شلطات  ترى  ال�شخ�شية  النظافة  وعن 
ال�شحية اأنها لن حتل كل �شيء ولكنها مهمة. 
فباالإ�شافة اإىل غ�شل اليدين يجب جتنب مل�س 
ومبا  وال�شعال،  العط�س  اآداب  واتباع  ال�جه 
ب�شكل  للخطر  عر�شة  اأكرث  ال�شن  كبار  اأن 
للفريو�س،  مبكرة  لدرا�شات  وفقا  خا�س، 
لذلك يجب بذل جه�د ا�شتثنائية حلمايتهم من 

العدوى املحتملة.
جاليتنا امل�سلمة تتفاعل اإيجابيا مل�ساعدة 

امل�سابني بالفريو�س

اأعداد  بها  التي  امل�شاجد  غلق جل  من  بالرغم 
اجلمعة  خطب  ت�قيف  و  امل�شلن،  من  كبرية 
التط�عية  احلمالت  بع�س  انطلقت  فيها، 
مل�شاعدة امل�شابن من غري امل�شلمن بفريو�س 
باإي�شال  ال�شحي،  احلجر  فرتة  خالل  ك�رونا 
حيث  الغذائية..  وامل�اد  الدواء  من  حاجاتهم 
ك���رون��ا،  بفريو�س  امل�شاب�ن  �شيتمكن 
الهاتف،  عرب  املتط�عن  فريق  مع  الت�ا�شل 
و�شيعمل الفريق على اإي�شال االأدوية وامل�اد 
ال�شحي  احلجر  مكان  يف  للم�شاب  الغذائية 
الهيئات  بع�س  بذلك  قامت  كما  منزله،  يف 
ويف  اال�شكندنافية،  ال��دول  يف  االإ�شالمية 
اجلالية  وجهت  املثال  �شبيل  على  الرنويج 
امل�شلمة ر�شالة ت�شامن وا�شتعداد للم�شاعدة 
لل�شلطات املحلية يف هذا امل��ش�ع ، نقتطف 

منها، ق�لها:
�شببها  التي  الكبرية  ال�شدة  هذه  مبنا�شبة   "
عامة،  وللعامل  العزيز  لبلدنا  كرونة  فريو�س 
جميع  م��ع  الكبري  ت�شامننا  نبدي  فاإننا 
الرنويج،  بلدنا  يف  وامل�اطنات  امل�اطنن 
ويحفظ  يحفظنا  اأن  تعاىل  الله  ون��دع��� 
النا�س يف العامل من  م�اطنينا وبلدنا وجميع 
هذا ال�باء، وي�رضنا اأن ن�شع اأنف�شنا يف خدمة 
بلديتنا وبلدنا عامة، بكل ما ن�شتطيع، فنحن 
جاهزون للم�شاهمة يف اأية خدمة اأو م�شاعدة 
اإخال�س  بكل  ذلك  و�شنعمل  منا،  تطلب�نها 
الأننا  املجتمع،  يف  اخلري  لفعل  وحمبة  لله، 
الله  عند  النا�س  وخرَي  النا�س  اأحبَّ  باأن  ن�ؤمن 
تعاىل، هم االأكرث م�شاعدة وخدمة لغريهم من 
الله  ر�ش�ل  بق�ل  عمال  لهم،  ونفعا  النا�س، 
 " الذي يق�ل:  الله عليه و�شلم.  حممد �شلى 

اأحب النا�س عند الله تعاىل اأنفعهم للنا�س".
حمى الله بلدنا وجاليتنا يف اأوروبا ويف العامل 
اأجمع من كل مكروه، كما ن�شاأله �شبحانه اأن 
ي�شفينا و ي�شفي كل مري�س، فاللهم ال �رض 
اإال  ابتالء  وال  نفعك،  اإال  نفع  وال  �رضك،  اإال 
احلي  اأنت  معافاتك،  اإال  معافاة  وال  ابتالوؤك، 
اأكرم  اأكرمك، اكرمنا و  ، �شبحانك ما  القي�م 
اأرحم  اأرحمك،  ما  �شبحانك  بعف�ك..  عبادك 
عبادك فاأنت بهم رحيم .. �شبحانك ما الطفك، 
األطف بنا فيما جرت به املقادير، رحماك فاإنك 

على كل �شيء قدير .. 

اأكدت منظمة ال�سحة العاملية اأن اأوروبا باتت "بوؤرة" جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد، وحذرت اأنه من "امل�ستحيل" معرفة متى يبلغ الفريو�س ذروته على امل�ستوى العاملي.وقال املدير العام للمنظمة يف موؤمتر �سحايف 
بجنيف اإن "اأوروبا حاليًا هي بوؤرة وباء كوفيد 19 العاملي"، م�سريًا اإىل اأن عدد احلالت التي ت�سجل يوميًا يفوق عدد احلالت اليومية التي �سجلت يف ال�سني خالل ذروة انت�سار املر�س.

بقلم ال�ستاذة :جناة علي �سو�سة
فروعها  مبختلف  ال�قائية  الثقافة  م��ش�ع  اإن 
�شغلت  التي  امل��ش�عات  اأجل  من  و�شيغها 
امل�شت�ى  على  العام  ال��راأي  ت�شغل  ومازالت 

العامل
ت�شليط  مني  كمحاولة  جاء  هذا  #ومقالنا 
ال�قائي  ال�عي  ج�انب  بع�س  على  ال�ش�ء 
لدى الفرد واملجتمع بجميع فعالياته وقطاعاته 
فيها  وجدت  التي  اجلديدة  الرهانات  ظل  يف 
دول العامل نف�شها يف جمابهة فريو�س ك�رونا 
خمل  اإيجاز  فيه  لي�س  مب�شط  ب�شكل  القاتل 
اإال انه يحمل يف طياته بع�س  اإ�شهاب ممل  اأو 
مالمح ال�عي ال�قائي حيث اأن اال�شالم جنده 
قد حر�س يف كل ت�جيهاته يحث امل�شلم على 
اأن يحافظ على نف�شه ،وعلى غريه بنف�س القدر 
املنفعة  مراعاة  يف  وامل�ش�ؤولية   احلر�س  من 
للم�شلم  امل�شلم  اأن  اإعتباره  يف  وا�شعا  العامة 
كاجل�شد ال�احد اإذا اإ�شتكى منه ع�ش� تداعى 
له �شائر اجل�شم بال�شهر واحلمى وهذا ما نلم�شه 
من  اإنتقل  حيث  ك�رونا  وب��اء  يف  حقا  لي�م 
�شخ�س لي�شمل عددا مرعب من امل�شابن عرب 

كل اقطار العامل واإذا رجعنا لل�شنة النب�ية جند 
اأن ر�ش�لنا الكرمي �شل الله عليه و�شلم قد اأمر 
باملحافظة على �شحة اأفراد املجتمع فقال"اأتق�ا 
امل�ارد،وقارعة  يف  ال��رباز  الثالث  املالعن 
اأن  اأثبت الطب احلديث   الطريق،والظل، حيث 
اجلراثيم   لتكاثر  مالئم  و�شط  املل�ثة  االأماكن 
وهذا ماحت�شيه خمتلف الهيئات ال�شحية عرب 
العامل يف تقاريرها من اأمرا�س لها تاثري مدمر 
على �شحة االأن�شان ويف غالبها تك�ن معدية 
تنتقل عرب االفراد واحلي�نات ولهذا اأمر امل�شلم 
امل�شلم  اخيه  اإىل  العدوى  نقل  من  يحرتز  باأن 
واحلاق  املعدية  االمرا�س  اإنت�شار  من  للحد 
املثال  �شبيل  وعلى  االن�شان  ب�شحة  املهالك 
و�شلم  عليه  الله  �شل  النبي  ق�ل  احل�رض  ال 
فرارك  املجذوم  من  "فر  املجذوم  مر�س  عن 
من اال�شد" وهذا الن هذا الن�ع من االمرا�س 
املخاطية  واالغ�شية  اجللد  ي�شيب  معدي 
حيث  االع�شاب   وبع�س  العليا  للم�شالك 
جند اىل جانب ذلك جل�ؤ العديد من الدول التي 
عرفت هذا املر�س اىل �شيا�شة احلجر ال�شحي 
املعدية  االمرا�س  ومن  منه   وقائية  ك��شيلة 

و�شلم  عليه  الله  �شل  النبي  اأمر  التي  كذلك 
باأخذ االحتياط منها مر�س الطاع�ن فقد اأخرج 
البخاري يف �شحيحه اأن النبي �شل الله عليه 
و�شلم قال"اإذا وقع الطاع�ن بار�س واأنتم بها 
بار�س  وقع  واإذا  منه  فرارا  منها  تخرج�ا  فال 
ول�شتم بها فال تهبط�ا او تدخل�اعليها" وهذه 
الر�ش�ل  بها  اأمرنا  التي  ال�قائية  الت�جيهات 
�شل الله عليه و�شلم منذ االزل قد اأثبتت على 
اأر�س ال�اقع ونعاي�شها الي�م يف القرن ال�احد 
والع�رضون واأكدتها االبحاث ال�شحية ال�قائية 
تت�شمن  اأنها  حيث  املتط�رة  بتكن�ل�جياتها 
مان�شطلح  او  ال�شحي  العزل  مبادئ  اأدق 
فالنبي  ال�شحي  احلجر  ب�شيا�شة  الي�م  عليه 
املجذوم  بتجنب  امرنا  و�شلم  عليه  الله  �شل 
معدى  مبر�س  م�شاب  كل  ميثل  االخري  وهذا 
مهما كانت ت�شنيفاته الطبية للحد من انتقال 
العدوى منه واىل غريه واأمر بعدم دخ�ل البلد 
نلقي  ال  حتى  االوبئة  من  وباء  باي  امل�شاب 
البلد  التهلكة وال نخرج من هذا  باأنف�شنا اىل 
ولال�شف  غرينا  على  التهلكة  جنلب  ال  حتى 
عندما مل نلتزم ونقتدي ب�شنتنا ال�شمحاء  ومل 

نطبق ق�انينها. اوامرها ون�اهيها وابقي على 
التي  الدول  بن  والتنقالت  اجل�ية  الرحالت 
م�شها ال�باء واجالء اجلاليات بها افلتت زمام 
العامل  ونكب  الك�رونا  وباء  وانت�رض  االم�ر 
لي�س  املعدية  اخلبيثة  واالمرا�س  ،والطاع�ن 
باحلدث اجلديد واإمنا تعاقبة عليه االأمم ال�شابقة 
الطبية  ت�شنيفاته  اختالف  بفارق  وعاي�شته 
وم�شبباته   وظروفه  الفريو�شية  وت�شمياته 
اننا  حيث  اأعر�شه  وبت�شابه  انتقاله   وو�شائل 
العامل  يتحدى  الذي  الك�رونا  فريو�س  جند 
الي�م ويهدده فاإنه ي�شبب التهاب �شديد بالرئة 
معدي ينتقل من ال�شخ�س امل�شاب اىل ال�شليم 
ب�ا�شطة الرذاذ اوال�شعال او التنف�س  وتك�ن 
ما  ع��ادًة  املخت�شن  ح�شب  اعرا�شه  بدايات 
الك�رونا  بفريو�س  االإ�شابة  اأعرا�س  تك�ن 
�شبيهة بنزلة الربد اأو االإنفل�نزا العادية، ميكن 
اأربعة  اأو  ي�من  بعد  االأعرا�س  هذه  تظهر  اأن 
هذه  تك�ن  كما  بالفريو�س  االإ�شابة  من  اأيام 

االأعرا�س يف غالب االأحيان خفيفة، ت�شمل:
العط�س.

ال�شعال.التهاب رئ�ي حاد

�شيالن االأنف ب�شدة.
ال�شع�ر بالتعب.احلمى

االإ�شابة باحلمى يف حاالت نادرة.
املري�س  كان  حال  يف  الرب�  اأعرا�س  تفاقم 

م�شابا به.
ال�شعال جفاف احللق حمى عالية و�شع�ر بامل 
ويك�ن  التنف�س   يف  و�شع�بة  وتقياأ  �شديد 
امل�شابن بهذا الفريو�س من اخلطر القرب منهم 
بالق�اعد  ملتزما  ال�شليم  ال�شخ�س  يكن  مامل 
هذه  تتطلبها  التي  ال�شحيحة  والت�جيهات 

االن�اع من االمرا�س الفتاكة
ويف النهاية ال ي�شعنا اال الرك�ن اىل احلقيقة 
االلهية الكامنة يف الت�شليم املطلق بان الله ه�  

مير�س وي�شفي
وان  ب�شيئا  ت�ؤثر  فال  ق�اها  �شلبها  �شاء  فاإن    

�شاء اأبقاها فاأثرت  فه� فعال ملا يريد
ثقافة  منتلك  وان  انف�شنا  لل�قاية  فلنحر�س 
م�ش�ؤولياته  بح�شب  كل  ال�قائي  ال�عي 
ال�قائي  ال�عي  ن�رض  �رضورة  مع  واو�شاطه 
احلنيف  ديننا  بتعاليم  والتم�شك  ال�شليم 

والعناية بال�شحة مما ي�ؤدي بها اىل املهالك

ثقافة الوعي الوقائي من الأوبئة يف الت�سريع الإ�سالمي)فريو�س كورونا(
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 ماذا تفعل اإذا تعاملت مع �سخ�س ي�ستبه
 يف اإ�سابته بفريو�س كورونا؟ 

 اعرف طريقة 
اجللو�س ال�سحيحة 

لكي حتافظ على 
عمودك الفقرى واأنت 

تعمل يف البيت 

 يف ظل انت�شار الفريو�شات 
وخا�شة فريو�س ك�رونا، 

الذي ت�شبب يف حدوث ذعر 
�شديد للم�اطنن، هناك بع�س 

العالمات التي تظهر علي 
طفلك، ولي�س ب�رضط اأنه 

م�شاب بالفريو�س التاجي  يجب 
التعرف عليها، وذلك 

للحفاظ علي �شحة 
االأطفال، وذلك وفقا 

hhdr -"  ��قع
."search

يف بع�س االأحيان 
يتعر�س الطفل 

لالإ�شابة اأو 
التعر�س 
للك�شل 
ال�شديد 
وغري 

املربر، 

فاإذا مل يكن طفلك قادًرا على 
اال�شتيقاظ اأو كان هادًئا ب�شكل 

غري عادي اأو غري ن�شط اأو مل 
يكن مهتًما بلعبة مف�شلة ، 

ات�شلي بطبيبك، الأنه رمبا  يك�ن 
تعر�س خلبطة اأو �رضبة راأ�س 

ت�شبب يف هذا االأمر.
واأ�شاف التقرير، اأنه اإذا كان 
طفلك يعاين من �شيق يف 

التنف�س، اأو يلهث بدون اأ�شباب 
فهذا ي�شري اإيل اإ�شابته بال�شعال 

اأو الرب�، اأو مر�س خطري، اأو 
م�شكلة يف الق�شبة اله�ائية، 
ولذا يجب الذهاب به للطبيب.

يتعر�س بع�س االأطفال لالإ�شابة 
باجلفاف ب�شبب عدم �رضب املاء 
الكايف، الذي ي�ؤثر علي كفاءة 
اجل�شم، ويعر�س الطفل للقيء 

واالإ�شهال، الهب�ط والدوخة.
واأو�شح التقرير، اأنه يف حالة 

ارتفاع حرارة اجل�شم عند الطفل، 
ولكنه ميار�س حياته ب�شكل 

طبيعي فهذا يعني اأنه ال داعي 
للقلق، ولكن اإذا �شاحبه اأعرا�س 
اأخري كالكحة اأو العط�س فيجب 
الراحة له، ومراقبة وقيا�س حرارة 
اجل�شم جتنبا لالإ�شابة باأي اأ�رضار 

كتلف املخ الناجت عن ارتفاع 
حرارة اجل�شم.  

يف حالة تعر�س الطفل ل�رضبة 
�شديدة علي الراأ�س، و�شاحبها 

القيء اأو تغريات يف الروؤية، 
وال�شع�ر بالدوخة و ال�شداع 

هنا يجب ذهاب الطفل للطبيب 
الأن هذه االأعرا�س ت�شري اإيل 

معاناة الطفل بارجتاع يف املخ، 
ولكن يف البداية يجب االهتمام 

باإعطاء الطفل العديد من 
امل�رضوبات اأي ال�ش�ائل لكي 

ي�شعر بتح�شن.

 بعد القرارات ال�شادرة بتعطيل الدرا�شة 
والعمل من املنزل ملكافحة الفريو�س 

القاتل ك�رونا، نحتاج جميعا ال�شتخدام 
الكمبي�تر والتابلت فى العمل ولكن قد 

ي�شتهرت البع�س بالعمل فى املنزل من خالل 
عدم اجلل��س بطريقة �شحيحة مما ي�ؤثر 

على �شحة العم�د الفقرى والع�شالت 
ويعر�شك مل�شاكل فى العظام اأنت فى غنى 

عنها.
لذلك يقدم الي�م ال�شابع بع�س الن�شائح 

للجل��س بطريقة �شحيحة اثناء عملك فى 
cornerston -  ململنزل وفقا ملا ذكره م�قع

physio
 1:ين�شح باجلل��س على كر�شى مريح 

وله ظهر مبطن حتى ال ت�ؤثر على �شحة 
عم�دك الفقرى وت�شبب االأمل وااللتهاب به.
2:ابتعد عن اداء عملك من خالل جل��شك 

على ال�رضير حتى ال ت�شبب انحناء فى 
العم�د الفقرى.

3:حافظ على �شحة الرقبة والراأ�س واأن 
تك�ن مفرودة اأثناء عملك وابتعد عن ثنى 

الراأ�س اأو الرقبة.
4:حاول اأن تفرد ظهرك اثناء العمل على 

جهاز الكمبي�تر وذلك ملنع انحناء العم�د 
الفقرى اأو التهاب الرقبة والفقرات.

5:جتنب اجلل��س لفرتات ط�يلة على �شا�شة 
الكمبي�تر واحر�س دائما على التم�شية فى 

املنزل لفك ع�شالت القدمن والظهر.
6:حاول اأن جتعل املاو�س ول�حة املفاتيح 
قريبة منك منعا حلدوث اأى م�شاكل فى 

يديك.
7: يجب عليك اإراحة القدمن على االأر�س 

ب�شكل م�شتقيم.
8: و�شع ال�شا�شة على م�شت�ى العن 

ب�شكل م�شتقيم حتى ال ت�شطر لثنى الرقبة

 تتنت�رض العدوى بفريو�س ك�رونا 
نتيجة االختالط ب�شخ�س 

م�شاب بالفريو�س اأو التعر�س 
الأ�شطح مل�ثة بفريو�س ك�رونا 
اأو التعر�س لرذاذ �شخ�س يحمل 

الفريو�س اأثناء العط�س اأو ال�شعال، 
ويجب التعرف على االجراءات 
ال�اجب اتخاذها عند االت�شال 

ب�شخ�س ي�شتبه فى اإ�شابته 
بفريو�س ك�رونا امل�شتجد وفقا ملا 

اأعلنته وزارة ال�شحة ال�شينية . 
اجراءات يجب اأن تق�م بها بعد 

االت�شال ب�شخ�س ي�شتبه باإ�شابته 
بك�رونا :

 1 - فى حاله ظه�ر اأيه اأعرا�س 
لالأ�شخا�س الذين نت�شل بهم 

مبا�رضا يجب ابالغ امل�شت�شفي 
ف�را ثم يت�جه ال�شخ�س بنف�شه 

ف�را على �شبيل ال�قاية.
2 - فى الطريق اإىل امل�شت�شفي 

يت�جب على املر�شى اأو املخالطن 
لهم ارتداء اأقنعة ال�جه الطبية 

ال�اقية .
3 - يجب جتنب و�شائل النقل 

العام وقد يك�ن اللج�ء ال�شتدعاء 
�شيارة ا�شعاف اأو ا�شتخدام �شيارة 

خا�شة من ال��شائل اجليدة ملنع 
انتقال العدوى الأى �شخ�س حلن 
التاأكد من اأن ال�شخ�س املخالط 

الأى حاله م�شتبه بها يحمل 
الفريو�س من عدمه.

4 - عند االت�شال ال�ثيق 
باملر�شى اأو امل�شتبه به يجب 

احلفاظ على �شحة اجلهاز 
التنف�شي وتنظيف اليدين جيدا.

5 - البقاء بعيدا عن اال�شخا�س 
االآخرين قدر االإمكان مب�شافة 
مرت على االقل عند ال�ق�ف 
اأو اجلل��س اأثناء الت�جه اىل 

امل�شت�شفي الإجراء الفح��شات.
6 - يجب تنظيف وتطهري اأى 
�شطح مل�ث باإفرازات اجلهاز 

التنف�شي اأو �ش�ائل اجل�شم كرذاذ 
ال�شعال والعك�س مبطهر يحت�ى 

على كل�ر خمفف.
7 - مينع ر�س املطهرات فى 
الغرفة التى كان ال�شخ�س 
امل�شتبه به اأو املخالطن له 

باملطهرات ولكن م�شح اال�شطح 
بهذه املطهرات.

8 - م�شح مقاب�س االأب�اب 
واله�اتف املحم�لة واالأثاث 

بالكح�ل واملطهر.

 عالمات تظهر على طفلك ل تتجاهليها 
اأبرزها ارتفاع حرارة اجل�سم 

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�شر والإ�شهار

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 �شرفنا الإعالمي

1صفحات انترنتية لتدوين األفكار الشخصية o حادث يعاقب 
عليه القانون

2طبطب على الظهر o تكلم عن شخص ما يف غيابه o ضيع 
وفقد ما ميلك

3خيوط تربط يف آلة موسيقية )معكوسة( o تكرب وجترب 
وفساد )معكوسة(

4للنداء o فرن لغلي السوائل يف املصانع o ثلثا ونش
5تعب )معكوسة( o ممر حبري ضيق

6ثالثة حروف من مياس o حتافظ على
7أشار بارتكاب خمالفة ما o اعلى مرتبة

8العامل املسلم الذي ابدع يف الطب والفلك والكيمياء 
والفلسفة واملوسيقى o نشف

 o اختلف اختالفا واضحا عن املجموعة o 9بيت الدجاج
املتردد عل حمل الشراء

10ملك محريي من قدماء امللوك يف اليمن

أفقــــــــــــــــــي

1اهم املوانئ الفرنسية o رجل 
دين مسيحي

2حيوان ينام الشتاء o أهم كتب 
أيب الفرج األصفهاين

3الضلع املقابل يف املثلث قائم 
الزاوية o عكس نشيط

4والدة o بشارة )معكوسة(
 o 5شبكة املعلومات الدولية

تصريح
6تتحرك كاملوج o نوع من 

الصقور
7شيخ املؤرخني املسلمني املصريني 

من مواليد بعلبك بلبنان حي 
املقارزة o بئر

8قادم واجب ضيافته o ثلثا 
صيب

9من امساء الرمح o كبري يف 
السن

 o 10جزيرة افريقية كبرية
غصن

عمــــــــــــــودي 

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

مربعات �شغرية لت�شكل ال�شبكة من 81 مربعا �شغريا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�شغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�شرط :

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�شبكة اأفقيا وعموديا 

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

 �ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو
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مواجهة جائحة كرونا 19 اأ�شبحت تتطلب ا�شتجابة 
فورية نتيجة تزايده مبتتالية هند�شية جتاوزت 

كل التوقعات واحلدود، اإل اأن عديد العقبات ل تزال 
تعرت�س القائمني على هذا الأمر يف بالدنا، ولعّل 

من اأمثلة عدم ال�شتجابة ال�شريعة التي قد حتدث 
م�شاألة التاأخري يف نتائج الفح�س الطبي من معهد 

يتطلب  الأمر  اأ�شبح  حيث  العا�شمة،  " با�شتري" يف 
اإن�شاء خمابر طبية ولئية للفح�س ال�شريع ذات 

م�شتوى عال حتى ل تتكرر الأخطاء الكارثية كما 
ي�شاع حول حالة متوف م�شاب من ولية الوادي 
�شدرت نتائج فح�شه ح�شب اأقاربه بعد وفاته 

وبعد اأن مت تغ�شيله ودفنه، ومن املحتمل اأن العدوى 
قد انتقلت لآخرين واآخرين وتكون بذلك اأخطاء 

ل تغتفر، قد يكون اخلرب اإ�شاعة اإل اأن مثل هذا 
ال�شيناريو من املحتمل حدوثه وعليه اأن ياأخذ على 

حممل اجلّد.
حتما اإدارة خماطر انت�شار هذه الأوبئة يتطلب 

تخطيطا حمكما وا�شرتاتيجية فعالة واإمكانيات 
�شخمة قد ل ت�شتطيع توفريها حتى اأعظم القوى 
العاملية، فقد اأعلن رئي�س الوزراء الإيطايل اأن اأمر 

فريو�س كورونا 19 مرتوك لل�شماء، بدوره اأعلن 
عمدة نيويورك بداية هذا الأ�شبوع عن عجز اأكرب 
ولية يف الوليات املتحدة عن التحكم يف انت�شاره، 

وا�شطرت دول مثل ا�شبانيا وفرن�شا وغريها اإىل 
فر�س حظر التجول وتغرمي املخالفني ومعاقبتهم.

فماذا عن بالدنا؟ مع �شعف الإمكانيات املادية 
والطبية مقارنة بتلك الدول، وغياب الوعي 

اجلماعي لدى بع�س املواطنني من ناقلي ال�شاعات 
والأخبار الكاذبة، زيادة على ج�شع امل�شاربني 

واملحتكرين.
اإن الأمر بحق جلل ول ميكن ك�شر �شل�شلة انت�شاره اإل 

من خالل احلجر ال�شحي الذاتي من قبل املواطنني 
اختياريا واتباع اإجراءات الوقاية قبل اأن تتدخل 
الدولة بفر�س احلظر اجباريا، مع اإمكانية تدخل 
اجلي�س الوطني ال�شعبي كما كان دوما ول يزال من 

اأجل حماية الوطن واملواطن، حيث اأن تاأثريات هذه 
الأوبئة تتعدى التاأثريات ال�شحية والدميغرافية 

اإىل اجلوانب القت�شادية مع انخفا�س �شعر البرتول، 
اإ�شافة اإىل التداعيات ال�شيا�شية مما يدخل يف الأمن 

الوطني والإن�شاين، ومن ثّم فاإن اأي تاأخري اأو خطاأ 
�شيكون كارثيا ل قدر اهلل.

بقلم: بيزيد يو�سف

الأمر مرتوك لل�سماء

البرتول اجلزائري حتت رحمة حرب النفط و"كورونا"
�شجل اأكرب انهيار منذ حرب اخلليج الثانية عام 91

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

و هبط �شعر خام برنت القيا�شي بن�شبة 
الأمريكي  ــام  اخل �شعر  ــوى  وه  ،20%
اخلامني  كــال  وتــراجــع   ،29% بن�شبة 
جتفيف  مع  متتالية،  اأ�شابيع  لأربعة 

وباء فريو�س »كورونا« الطلب العاملي.
على  كثيفة  مبيعات  الأ�شبوع  و�شهد 
اإحــجــام النا�س  اأيـــام مــع  اأربــعــة  ــدى  م
الرحالت  وحجز  ال�شيارات  قيادة  عن 
 ،»19 كوفيد  »جائحة  ب�شبب  اجلوية 
النفط  جتــارة  �شركات  كبار  توقع  و 
العاملية، اأن الطلب على اخلام قد يهبط 
اأ�شعار  كانت  و   .10% اإىل  ي�شل  مبــا 
النفط ارتفعت بقوة اأول من اأم�س بعد 
بيع لأيام، لكن موجة ال�شعود مل تدم.
كابيتال  ــني  »اأج لــدى  ال�شريك  قــال  و 

مـــاجنـــمـــنـــت«، جـــــون كـــيـــلـــدوف يف 
ــتــمــرار تــبــاطــوؤ  ـــع ا�ــش نــيــويــورك: »م
من  يــتــوقــف،  يــكــاد  حتى  القــتــ�ــشــاد 
مهما  و  �شيتدهور.  الطلب  اأن  الوا�شح 
تكن اجلهود املبذولة خلف�س الإنتاج يف 
الوليات املتحدة و الإنفاق الراأ�شمايل، 

فاإنها ل تكفي حاليا«.
خلام  الآجلة  العقود  اأم�س  وتراجعت 
 5.2% يعادل  مبا  دولر،   1.49 برنت 
 26.98 عند  الت�شوية  �شعر  ليتحدد 
اخلام  عقود  ونزلت  للربميل.  دولر 
دولر   2.69 اأبريل  ت�شليم  الأمريكي 
دولر   22.53 عــلــى  لتغلق   10.7 اأو 

للربميل.
قيمته  ن�شف  الأمريكي  اخلام  فقد  و 
وهبط  الأخـــرييـــن،  الأ�ــشــبــوعــني  يف 
الطلب  تقل�س  مــع   ،40% نحو  برنت 

انهيار  مع  بالتزامن  اجلائحة  ب�شبب 
تخفي�شات الإنتاج املن�شقة بني منظمة 

و  ــك(  )اأوب للبرتول  امل�شدرة  البلدان 
حلفاء من بينهم رو�شيا.

�سجلت اأ�سعار النفط اجلزائري انهيارا لم�ست 26 دولرا للربميل ما مثل اأكرب خ�سارة قيا�سية لالأ�سبوع الرابع على التوايل، ومنذ اندلع 
حرب اخلليج الثانية بني الوليات املتحدة والعراق يف العام 1991.

15 دج   1958   •  الثمــن  •  العــــدد  الثامنـــة   22  مار�س  2020 م  املوافـــــق لـ  27  رجــــب  1441 هـ    •  ال�شنة   •   الربيد الإلكرتوين : journalaltahrir@gmail.com•  الأحد  

20 وهران 18ق�شنطينة 15ورقلة 26الوادي 24اجلزائر  16حالـة الطقـس
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بعد ظهور حالت م�ستبه بها 

مطالب بتجهيز ملحقة با�ستور 
بورقلة 

مقتل �ساب بطلق ناري يف بن ت�سجيل اأول اإ�سابة موؤكدة بفريو�س كورونا بغليزان
ع�سيبة يف بلعبا�س

مت ت�سخري 300 �سرطي لتاأمينهم و مرافقتهم

عمليات وا�سعة لإجالء اجلالية اجلزائرية مبطار ق�سنطينة

حجز 190 قنطارا من مادة القمح اللني موجهة للم�ساربة بتلم�سان 

اأزيد من 22 طبيب اأ�سنان يعلقون ن�ساطهم بوادي ارهيو بغليزان 
مواطنو  تــ�ــشــاأل 
ــة  ــل وليـــــة ورق
ــــــدوى  ــــــن ج ع
ملحقة  ــاء  ــش ــ� ان
با�شتور  مــعــهــد 
خا�شة  بالولية 
ال�شغط  ظــل  يف 

ب�شبب  بالعا�شمة  با�شتور  معهد  ي�شهده  الذي  الكبري 
الظروف احل�شا�شة التي عرفتها اجلزائر و العامل اأجمع 
ت�شاءل  ..و  امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ب�شرعة 
ال�شحة  وزير  ت�شريحات  تفعيل   مدى  عن  املواطنون 
عبد  الربوف�شور  امل�شت�شفيات  اإ�ــشــالح  و  ال�شكان  و 
الرحمان بن بوزيد  على هام�س جتهيز ملحقة وهران 
اأكد  حيث   : العا�شمة  باجلزائر  با�شتور  ملعهد  التابعة 
على اأن الوزارة ب�شدد جتهيز ملحقات كل من ق�شنطينة 
الطبية  الك�شوفات  لإجــــراء  ومتــرنا�ــشــت  ــة  ــل وورق
للمر�س  حــالت  ظهرت  ما  حالة  يف  كورونا  لفريو�س 
بهذه املناطق. و لأنه مت ت�شجيل حالت م�شتبه بها على 
يف  اجلدي  بالتفكري  املواطنني  يطالب  الولية  م�شتوى 
ا�شتغالل ملحقة با�شتور بورقلة وو�شعها حيز اخلدمة 
و جتهيزه بجهاز )PCR( اأو كوا�شف عادية للك�شف عن 
نتائج  على  للح�شول  الوقت  اختزال  ق�شد   ، الفريو�س 
الذي  و  العا�شمة  للجزائر  العينات  اأخذ  بدل  التحاليل 
و  نقل  معدات  يتطلب  و   ، كامال  يوما  نقلها  ي�شتغرق 
بالتايل  و  النتائج  ظهور  حلني   ثالث  اأو  يومني  انتظار 
..يذكر  الأ�شخا�س  بني  الفريو�س  انت�شار  احتمالت 
ونظرا  اجلديدة  بالفريو�شات  اخلا�شة  العينات  كل  اأن 
يظهر  الذي  املناطق  من  توؤخذ   كانت  �شبق  فيما  لقلتها 
فيها الفريو�س ويتم نقلها اإىل املخرب املرجعي للك�شف 

عن الفريو�شات مبعهد با�شتور.
  ن-ق- التجاين 

بغليزان  بو�شياف  حممد  م�شت�شفى  �شجل 
موؤكدة  اإ�شابة  حالة  اأول  ال�شبت  اأم�س  اأم�شية 
ــر  الأم ويتعلق  بــالــوليــة  كــورونــا  بفريو�س 
من  وتنحدر  �شنة   59 العمر  من  تبلغ  بــامــراأة 
احلجر  حتت  و�شعها  مت  حيث  الولية  عا�شمة 
امل�شابة  املعدية  الأمرا�س  مب�شلحة  ال�شحي 
عادت الأ�شابيع املا�شية من البقاع املقد�شة اأين 
�شرعت  ثانية  جهة  من   ، العمرة  منا�شك  اأدت 
ملعرفة  الوبائي  التحقيق  يف  امل�شت�شفى  اإدارة 
بال�شحية.   مبا�شر  ات�شال  على  كانوا  الذين 
التي و�شعت حتت احلجر ال�شحي يوم19 مار�س 

واأخذت عيينات اىل معهد با�شتور الذي اأكد اإ�شابة ال�شحية بالداء.                                                                                   ابو ع�شام

ع�شيبة  بن  ببلدية  �شنعاء  قتل  جرمية  اأم�س  وقعت 
�شحيتها  راح  بلعبا�س  �شيدي  ولية  جنوب  ال�شيلية 
"ك،م"  بال�شحية  الأمر  ويتعلق  العمر  مقتبل  يف  �شاب 
البالغ من العمر 34 �شنة والذي اأ�شيب بطلق ناري من 
املنطقة  بذات  النقل  حمطة  اأمام  رميه  ومت  بندقية 
،يف وقت لذ امل�شتبه فيه بالفرار نحو وجهة جمهولة 
ال�شاعة  حلد  الق�شية  تفا�شيل  معرفة  يتم  ومل  ،هذا 
حتقيقا  فتحت  الوطني  الــدرك  م�شالح  جهتها  ،ومن 

ملعرفة حقيقة الأمر.
م.رم�شاين

وفاة امل�سارع  ال�سابق عثمان تيجاين جراء اإ�سابته بفريو�س كورونا
ا�شتيقظ �شكان ولية املدية على وقع خرب وفاة امل�شارع ال�شابق للمنتخب الوطني للجيدو عثمان تيجاين عن عمر 47 �شنة جراء ا�شابته بفريو�س كورونا حيث مت و�شع 
ال�شحية يف احلجر ال�شحي،  اإل انه فارق احلياة يوم  اخلمي�س يف حني مل ترد التفا�شيل والأ�شباب التي اأدت اإىل اإ�شابته بالفريو�س كورونا اإىل غاية كتابة هاته الأ�شطر. 
العي�شي �شريف 

بو�شياف  حممد  الـــدويل  املــطــار  �شهد   
لقدوم  وا�ــشــعــة  حــركــة  بق�شنطينة  
الدول  خمتلف  من  اجلزائرية  اجلالية 
من  هــروبــا  غــريهــا،  و  م�شر  و  فرن�شا 
الإ�شابة بفريو�س كورونا،  بعد ت�شجيل 
ــــدول، و قد  ــابــة بــهــذه ال اإ�ــش ـــالت  ح
ق�شنطينة  وليــة  اأمــن  م�شالح  �شخرت 

الب�شرية،  و  املادية  الإمكانيات  كافة 
لــــقــــرارات رئــيــ�ــس  ــيــدا  و هــــذا جتــ�ــش
املواطنني  باإفادة  اخلا�شة  اجلمهورية 
من  باخلارج  املتواجدين  اجلزائريني 
�شمان  مع  لبلدهم،  العودة  و  ــالء  الإج
و�شولهم  من  انطالقا  اأمنيا  مرافقتهم 
و�شولهم  غاية  اإىل  املطار  اأر�شية  اإىل 

و  ال�شحي،  للحجر  امل�شخرة  للفنادق 
ل�شتقبال  اخليام  فندق  اختيار  مت  قد 
ي�شهر  اخلـــارج،  يف  املقيمني  املواطنني 
�شرطي   300 من   اأزيــد  مرافقتهم  على 
لتاأمينهم ب�شكل مبا�شر اإىل غاية انتهاء 
ل�شمان  يوما،   14 بعد  ال�شحي  احلجر 
�شري العملية يف اأح�شن الظروف، عملية 

لتطهري  وا�شعة  حملة  �شبقتها  الإجالء 
املطار و تعقيمه جتنبا لنتقال العدوى 
اأحد  اأن  اكت�شاف  حالة  يف  انت�شارها،  و 
تلقوا  حيث  للفريو�س  حامال  الوافدين 
هناك  كانت  اإن  ملعرفة  طبية  فحو�شات 

اأعرا�س .
علجية عي�س

190 قنطارا من مادة القمح اللني ببلدية العري�شة  متكن عنا�شر الدرك الوطني لتلم�شان من حجز 
كانت موجهة للم�شاربة، ح�شبما علم لدى خلية الت�شال للمجموعة الإقليمية لهذا اجلهاز الأمني.

اإثر حاجز  ومتت هذه العملية من قبل عنا�شر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية العري�شة 
بلعبا�س،  �شيدي  وولية  العري�شة  بلدية  بني  الرابط   13 رقم  الوطني  الطريق  م�شتوى  على  اأمني 
موجهة  كانت  اأنها  تبني  التي  اللني  القمح  مبادة  املحملة  املقطورة  ال�شاحنات  اإحدى  توقيف  مت  اأين 

للم�شاربة.
العري�شة  بلدية  نحو  بلعبا�س  �شيدي  ولية  من  قادمة  كانت  التي  املركبة،  هذه  اإخ�شاع  بعد  وات�شح 
)تلم�شان(، اأن �شاحبها ل يحوز فاتورة خا�شة بهذه الب�شاعة ول على �شجل جتاري م�شتغال الظرف 

ال�شحي الذي متر به البالد من اأجل احتكار هذه املادة احليوية، وفق ما ذكره نف�س امل�شدر.
اأمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة �شبدو، الذي اأمر بت�شليم املحجوزات  ومت تقدمي �شائق ال�شاحنة 
لحتاد التعاونيات الفالحية لبلدية �شبدو واإرجاع املقطورة ل�شاحبها الذي �شيمتثل للمحاكمة لحقا
ق/و

عرب  ا�شنان  طبيب   22 مــن  ـــد  اأزي ــرر  ق
ارهيو يف ولية  كامل تراب بلدية وادي 
يوما   15 ملــدة  ن�شاطهم  تعليق  غليزان 
وهذا  الكورونا  فريو�س  انت�شار  لتفادي 
الو�شائل  يف  امل�شجل  النق�س  ــل  ظ يف 
غــرار  على  منه  للوقاية  الــ�ــشــروريــة 
كمامات والقفازات الطبية ومواد التعقيم 
فاإنه  ع  ع  الأطباء  احد  وح�شب  وغريها 
فتح  ــالل  خ مــن  املناوبة  �شمان  �شيتم 

باحلالت  التكفل  مهمتها  يوميا  عيادتني 
قرار  �شيدخل  كما  فقط  ال�شتعجالية 
حيز  الــنــقــل  ــالت  ــاف ح نــ�ــشــاط  تعليق 
ح�شبما  الأحد  اليوم  من  بداية  اخلدمة 
غليزان  لولية  النقل  مدير  عنه  ك�شف 
�شرورة  على  اأكد  الذي  بو�شامة  ح�شني 
تراب  كامل  عرب  الناقلني  جميع  التزام 
فيها  مبا  حافالتهم  ركــن  على  الــوليــة 
بكل  للعمال  اخلا�شة  النقل  حــافــالت 

�شيدي  ببلدية  ال�شناعية  املنطقة  من 
ا�شتثنى  فيما  بالع�شل  وبلدية  خطاب 
ــو اإجـــراء  ـــرة وه ــرار �ــشــيــارات الج ــق ال
فريو�س  جمابهة  اىل  يهدف  احــرتازي 
ــس كــورونــا  ــريو� كــورونــا وعــلــى \كـــر ف
نظمت م�شالح الوحدة الثانوية للحماية 
تعقيم  عملية  ارهــيــو  ـــوادي  ب املــدنــيــة 
الربيد  ومــراكــز  العمومية  ال�شاحات 
مع  بالتن�شيق  وهــذا  ال�شرطة  واأق�شام 

�شجلتها  الأجواء  ونف�س  البلدية  م�شالح 
الون�شري�س  ــايل  ــاأع ب الــوجلــة  بلديبة 
وبلدية وادي اجلمعة ومازونة ومن جهة 
ثانية �شطرت م�شالح امن ولية غليزان 
وتوعوية  حت�شي�س  اىل  يهدف  برناجما 
فريو�س  خطورة  مــدى  على  املواطنني 
جتنب  منها  املتخذة  والتدابري  كورونا 

التجمعات والحتكاكات .
ابو ع�شام



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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