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اإهانة اأحد رموز الثورة تكلف 
رابح ظريف 6 اأ�سهر حب�سا نافذة

اخلزينة تخ�سر 26 
مليار دينار �سنويا ب�سبب 

ت�سربات و�سرقة املياه 

اتهم بجنحتي عر�س من�صورات ت�صر بامل�صلحة الوطنية 
وامل�صا�س بوحدة الوطن

قريبا اإعادة النظر يف ال�صفة القانونية 
ل�صرطة املياه ح�صب براقي

ق�صية  يف  جمددا  الق�صاء  اأمام  طابو  • كرمي 
اأخرىوامل�صا�س بوحدة الوطن
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04

ماذا بعد دخول اجلزائر املرحلة الثالثة من تف�سي "كورونا"؟
20

ال�سرطة واحلماية توا�سالن احلملة الوقائية 

تغيرّ تدريجــــــي يف 
ال�سلوك وتنامي الوعي 

لدى املواطن ال�سويف
 • اأفواج الك�سافة تبادر بعملية تطهي 

وا�سعة والتجارة ُتكثرّف الرقابة من اأجل 
الت�سدي للم�ساربة

وايل املقاطعة املنتدبة تقرت للتحرير:

مل يتم ت�سجيل اأي حالة 
اإ�سابة موؤكدة بفيو�س 

كورونـــــــا بتقرت

الوادي

حوار

اأمطار مرتقبة اليوم
 يف 6 واليات

�س 07

�س 06

شوارع خاليـــة ومحالت مغلقة و’’ الفرود ‘‘ ينتهـــزون الفرصـة  

امتثـــال وا�ســع للحجــر ال�سحــي 
املنزيل يف املدن الكربى واالأرياف

• اتفــاق عالمي بيــن »أوبك« وأمريكا لمواجهــة انهيار أسعـــــار النفــط
• »أفامي« يؤكد قدرة االقتصــــــاد العالمـــي على امتصاص الصدمة الحالية

• كورونـــا يدفع الجزائرييــــن لإلقبــــال على محالت األعشـــــاب
• بن خــــالف يطالب جراد بالتدخـــــل الستيـراد حزمـــات اختبار كورونــــا 

05/04/03

العملــة ال�سعبـــــة توا�سل 
انهيارها يف ال�سوق ال�سوداء 

05ب�سبــــــب كورونـــــــا

يوؤكدون: "كبار ال�سن اأكرث عر�سة للخطر يف حالة االإ�سابة بالفيو�س" • خرباء 

عاما" �سي�ستغرق  لكورونا  لقاح  منظمة ال�سحة حتذر: "تطوير 

201 حالة موؤكـدة بفيو�س كورونـا و17 وفاة باجلزائــر
فيما اتهمت جملة اأمريكية وا�صنطن بت�صنيع الفريو�س

وزارة ال�صحـــــــــــــة :
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ترامب يعلن مدينة 
نيويورك منطقة كوارث 

ب�سبب تف�سي كورونا
اأعلن الرئي�س الأمريكي 

دونالد ترامب، مدينة 
نيويورك منطقة 

كوارث ب�صبب تف�صي 
فريو�س كورونا 

امل�صتجد.وقال 
ترامب يف موؤمتر 

�صحفي اإن 
“هناك 

اختبارات 
جمانية جترى للك�صف عن حالت 

كورونا”.واأ�صاف الرئي�س الأمريكي اأنه 
“اأقر حزمة قرارات اقت�صادية مل�صاعدة 

الأمريكيني على مواجهة اآثار كورونا”.
واأعلنت �صلطات ولية نيويورك 

الأمريكية، عن ت�صجيل اأكرث من 3 اآلف 
اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا يف هذه 

الولية منذ اجلمعة.

02

العائالت البجاوية 
ت�ستكي من ندرة 
احلليب وال�سميد 

ومواد التموين

 اعتذار ر�سمي 
ملكت�سف كورونا

 يف ال�سني

جامعة تيـزي وزو مركـز 
لتحاليـل"كـورونا"

ت�صتكي   العائالت البجاوية   هذه الأيام  بولية بجاية 
من  ندرة الدقيق – ال�صميد -  واحلليب ومواد ا�صتهالكية 
اأخرى وهذا رغم تطمينات م�صالح التجارة باأن كل املواد 

ال�صتهالكية متوفرة للغاية ول داعي للقلق وذلك بف�صل 
املخزون ال�صرتاتيجي املتوفر، وهذه الندرة امل�صطنعة ت�صبب 

فيها املواطن بالدرجة الأوىل الذي دخل عامل اللهفة والقبال 
املتزايد على هذه املواد ب�صبب اخلوف والهلع من وباء" كوفيد 

19 " الذي اأ�صاب املواطنني يف ال�صميم، وهذه الو�صعية اأنغ�صت 
حياة العائالت البجاوية  وترتقب  عن كثب توفر هاته املواد  
ذات ال�صتهالك الوا�صع يف اأقرب الآجال حتى يلتزم   افرادها  
بالبقاء يف منازلهم دون احلاجة للخروج منها ،  ولالإ�صارة فاإن 

ا�صتقرار اأ�صعار اخل�صر والفواكه قد عاد جمددا  ب�صورة ن�صبية 
،فالبطاطا مثال ل يتعدى �صعرها 65 دج  للكيلوغرام اأما املواد 

الأخرى فقد احتفظت ب�صعرها املو�صمي كالطماطم مثال 
100دج  بـ  املتو�صط  النوع  والربتقال  دج   90 بـ  واجلزر  100دج 

للكيلوغرام الواحد ، ومن املنتظر اأن ترتاجع هذه الأ�صعار 
خالل الأيام القادمة بعد زوال طامة اخلوف والرتباك لدى 

املواطنني .وفيما يخ�س حركة املواطنني فاإن اأغلبيتهم التزموا 
البقاء يف املنازل وتبدو  حركة ال�صري م�صلولة با�صتثناء 

�صيارات نقل العمال وبع�س �صيارات اخلوا�س ، ال اأن الو�صعية 
متحكم بها اإىل حد ال�صاعة وهو الأمر الذي يدعو للتفاوؤل 

وزوال الأزمة يف القريب العاجل 

 قدمت ال�صني اأم�س اعتذارا 
ر�صميا للطبيب »يل وينليانغ« 
الذي اكت�صف فريو�س كورونا 
هذا الطبيب هو اأول من حذر 

من اكت�صاف فريو�س جديد 
يف �صهر نوفمرب املا�صي ولكن 

احلكومة ال�صينية وبخته 
واتهمته بن�صر اأكاذيب.  

الطبيب تويف منذ �صهر بعد 
اإ�صابته بالفريو�س اأثناء عالج 

امل�صابني.

اأعلن وايل تيزي وزو حممود جمعة عن 
�صروع كلية الطب التابعة 

جلامعة تيزي وزو قريبا 
يف الفحو�صات املتعلقة 

بالك�صف عن حالت الإ�صابة 
بفريو�س »كورنا«، وذلك بالتن�صيق مع معهد با�صتور بالعا�صمة، 
الذي ي�صرف على تكوين الأطباء الذين �صين�صطون مبخرب هذه 

الكلية يف الأيام املقبلة. واأ�صاف امل�صوؤول الأول على �صوؤون عا�صمة 
جرجرة اأن املخرب - بعد �صروعه يف العمل- باإمكانه حتليل 80 حالة 

يوميا ما يخفف ال�صغط عن معهد با�صتور.

جهود كبرية 
تبذلها جامعة 
ال�صهيد حمه 

خل�صر بالوادي 
عن طريق 

خمابر الكيمياء 
بكلية العلوم 

الدقيقة لإنتاج 
املعقمات

صـــورة و تعــليق 

فرار م�ساب 
بفيو�س كورونا 

من احلجر ال�سحي 
بب�سكرة

اأعلن رئي�س املجل�س ال�صعبي 
لبلدية احلاجب بولية 

ب�صكرة اأم�س الأحد، عن فرار 
م�صاب بفريو�س كورونا من 

احلجر ال�صحي اإىل وجهة 
جمهولة.وح�صب بيان لبلدبة 

احلاجب، فقد فّر امل�صاب 
من احلجر ال�صحي منذ يوم 

اجلمعة، بعد التاأكد من 
اإ�صابته بالفريو�س.
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�سوارع خالية وحمالت مغلقة و"الفرود" ينتهزون الفر�سة  

املــنزيل  للــحجر  وا�ســع  امتثــال 
يف املــدن الكــربى

لوؤي ي
--------------------

اجل��زائ��ر  ���ش��وارع  معظم  وب���دت 
املدن  �شوارع  ومعظم  العا�شمة 
ال��ك��رى اأم�����س ف��ارغ��ة مت��اًم��ا من 
ال�����ش��ّك��ان ك��م��ا ق���ّل االك��ت��ظ��اظ 
اخل�رض  اأ���ش��واق  يف  كبري  ب�شكل 
التجارية،  املحّلت  وكذا  والفواكه 
االأطباء  لدعوات  ا�شتجابة  وذلك 
االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  عر 
امل�شتطاع  ق��در  اخل���روج  لتفادي 
لتف�ّشي  تفادًيا  وذلك  البيوت  من 
امل��ع��روف  "كوفيد19"  ف��ريو���س 
هذا  ويف  املواطنني،  بني  بكورونا 
بارتياح  املواطنني  اأحد  عّر  ال�شدد 
ملثل هذه االإجراءات داعًيا املواطنني 
ال�شجاعة  ب���روح  التحّلي  اإىل 
حملة  يف  واملوا�شلة  واملواطنة 
قامت  قد  وهذا  املنازل،  يف  البقاء 
غرار  على  بالوالية  بلديات  عّدة 
با�س  وبلدية  اأحممد  �شيدي  بلدية 
بعملّيات  داي  وبلدية ح�شني  جراح 
مت  كما  لل�شوارع  متوا�شلة  تعقيم 
الريا�شية  القاعات  جميع  اإقفال 
والدينية.وطالبت  والثقافية 
املواطنني  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة 
ب�رضورة البقاء يف املنازل موؤّكدين 
على اأن اجلزائر ال متتلك املعّدات وال 
املر�س  لعلج  ال�رضورية  االآالت 
متتلك  ال  اإذ  وا���ش��ع،  نطاق  على 
اجلزائر اإال عددا حمدودا من االأ�رّضة 
التنف�س  واآالت  االإ�شت�شفائية 

للدولة  ميكن  وال  اال�شطناعي 
اجلزائرية الت�شّدي الأي حالة تف�ّشي 
فاإيطاليا  للوباء على رقعة وا�شعة، 
ال��دول  ه��ذه  واإ�شبانيا  وفرن�شا 
نظاًما �شحًيا  متتلك  والتي  املتقّدمة 
الت�شّدي  عن  عاجزة  وقفت  ممتاًزا 
لهذا املر�س وال �شبيل للمقارنة مع 

اجلزائر.
واأّكد هوؤالء اأن الوقاية هي ال�شبيل 
االأمثل للت�شّدي لفريو�س كورونا، 
اأجل  من  الت�شحّية  اجلميع  وعلى 
االأطّباء على حتديد رقعة  م�شاعدة 
املر�س واحتوائه ودون اإجراء البقاء 
يف املنازل �شيجد الفريو�س ف�شحة 
الفريو�س  اأن  موؤّكدين  للنت�شار 
للو�شول  واح��ًدا  �شهرا  اأخذ  الذي 
من ال�شني اإىل باقي دول العامل لن 
ياأخذ �شهًرا اآخر للو�شول من والية 
ولذا  الواليات،  باقي  اإىل  البليدة 
ال�شبيل  هي  واحلذر  احليطة  تبقى 
هذا  من  االأرواح  الإن��ق��اذ  االأم��ث��ل 
م�شوؤولية  وهذه  الفّتاك  الفريو�س 
اجلميع.كما قّدم طبيب ن�شائح قّيمة 
للمواطنني للت�شّدي ملر�س كورونا 
اأّولها البقاء يف املنازل ومن ثّم اأخذ 
اأق�شاط جّيدة من النوم لتقوية جهاز 
املناعة وممار�شة الريا�شة يف املنازل، 
كما ن�شح بالتغذية ال�شحّية وعدم 
االأبي�س. ال�شّكر  من  الكثري  تناول 
من  احلذر  اإىل  اخرى  طبيبة  ودعت 
النقدية  واالأوراق  القطع  ا�شتعمال 
وم�شافحة  الت�شليم  من  واحل��ذر 

االآخرين اأو عناقهم وكذا 
التقبيل اأو املمار�شات العائلية على 
اأنواعها. كما دعا الطبيب املواطنني 
وا�شتعمال  بال�شر  التحّلي  اإىل 
و�شائل التوا�شل االجتماعي لزيادة 
الوعي بني املواطنني وعدم اخلروج 
من البيوت اإاّل لل�رضورة الق�شوى.
ويف الوقت الذي عرقت بلديات من 
العا�شمة ا�شتجابة وا�شعة لدعوات 
مناطق  �شهدت  املنازل  يف  البقاء 
اكتظاظ  خلل  من  المباالة  اخرى 
ملحوظ وغري مفهوم على م�شتوى 
امل��واد  وحم��لت  الريدية  املراكز 
اأن الوالية  الغذائية على الرغم من 
يف  الوباء  انت�شار  ب��وؤر  من  تعتر 
البلد بت�شجيل 12 ا�شابة موؤكدة.
الت�رضفات  تبقى بع�س  ورغم هذا 
ال�شعبية  االأح��ي��اء  يف  ال�شادمة 
بت�شجيل العديد من التجمعات وان 
تبقى خطرا  اأنها  اأال  كانت حمدودة 
وت�شاهم  وذويهم  اأ�شحابها  على 
من  للحد  اجل��ه��ود  ك��ل  ك�رض  يف 
انت�شار الفريو�س،حيث �شجلنا مثل 
ال�شوارع  يف  االأطفال  بع�س  بقاء 
االأن�شطة  بع�س  ممار�شة  وتوا�شل 
ال��ري��ا���ش��ة ب��امل��لع��ب اجل��واري��ة 
الوقت  يف  القدم  كرة  كمباريات 
حملت  اأ�شحاب  فيه  يهمل  الذي 
بيع املواد الغذائية اإجراءات الوقاية 
،حيث الحظنا اكتظاظا كبريا داخل 
يف  ي�شاهم  قد  ما  املتاجر  بع�س 

انت�شار الوباء.

دعوات باالأحياء ليال 
عرب مكربات �سوت 

لاللتزام باحلجر
مركبات  ج��اب��ت  ال�����ش��ي��اق  ويف 
الوطني  للدرك  التابعة  و�شيارات 
�شوارع  خمتلف  يف  االأمن  وقوات 
والعديد  العا�شمة،  اجلزائر  واأحياء 
ال�شبت،  اأم�س  ليلة  الواليات،  من 
بيوتهم  ال��ت��زام  املواطنني  داعية 

با�شتعمال مكرات ال�شوت.
با�شتعمال  االأم��ن  عنا�رض  ودع��ت 
عدم  النا�س  ال�شوت،  مكرات 
كل  الأنهم  االأح��ي��اء،  يف  التجمع 
واحد منهم معر�س للعدوى بالوباء 

"كورونا".
بفريو�س  الوفيات  ع��دد  وارت��ف��ع 
 15 فوق  اإىل  اجلزائر  يف  كورونا 
حالة   139 اإىل  ارتفع  كما  وف��اة، 
بينما  �شفاء  حالة   22 منها  اإ�شابة، 
يوجد 34 �شخ�شا م�شتبه باإ�شابتهم 
امل�شت�شفيات  مبختلف  متواجدين 

عر الوطن.

دارك.."  يف  "اقعد 
جتتاح مواقع 

التوا�سل االجتماعي
رواد  من  العديد  اأطلق  جانبهم  من 
االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع 
املواطنني  فيه  ي��دع��ون  ها�شتاق 
بعد  خا�شة  منازلهم،  يف  للبقاء 

ارتفاع عدد الوفيات..
التوا�شل  م��واق��ع  رواد  ودع���ا   
عر  املواطنني  كافة  االجتماعي 
خمتلف واليات الوطن اإىل التحلي 
كافة  واح��رام  امل�شوؤولية  ب��روح 
وزارة  اأقرتها  التي  االإج����راءات 
العدوى  انتقال  لتفادي  ال�شحة 
وارتفاع عدد االإ�شابات، من خلل 
اإطلق ها�شتاق “الزم بيتك”، “اقعد 

يف دارك.. وحتمي عائلتك”.
وياأتي ذلك بعدما اأكد وزير ال�شحة 
امل�شت�شفيات،  واإ�شلح  وال�شكان 
اجلزائر  اأن  بوزيد  بن  الرحمن  عبد 
تف�شي  من  الثالثة  املرحلة  دخلت 
وباء كورونا، معلنا عن ارتفاع عدد 

االإ�شابات املوؤكدة بالوباء.
الإع��لن  دع��وة  بيان  دع��ا  بدورهم 
وقعه  ال�شحية  ال��ط��وارئ  حالة 
واملخت�شني  اخل��راء  من  جمموع 
"عطفا  فيه  وج��اء  واالإع��لم��ي��ني 
املتتالية يف خمتلف  الدعوات  على 
ب�رضورة  االجتماعية  املن�شات 
االإرادي  ال�شحي  باحلجر  االلتزام 
املتواترة  املخت�شني  ب��اآراء  واأخ��ذا 
وحماية للمجتمع من انت�شار الوباء 
بعدم  منا  �رضيحة  ال�شتهتار  نظرا 
العامة.  ال�شحة  بقواعد  االلتزام 
الإعلن  اجلمهورية  رئي�س  اأدع��و 
عاجل،  ال�شحية  الطوارئ  حالة 
مع فر�س القانون بالقوة العمومية، 
ورفعه  ذلك،  يف  الت�شويف  وعدم 

متى انتفت اأ�شباب اللجوء اإليه".

 تراجعت حركة املواطنني اأم�س ب�سكل كبي على م�ستوى العا�سمة وخمتلف واليات الوطن 
بعد اأن قررت ال�سلطات ت�سريح ن�سف موظفي القطاع العمومي يف عطلة ا�ستثنائية تدوم 15 
يوما، و قررت غلق كل املحالت ما عدا ال�سرورية مثل حمالت املواد الغذائية وال�سيدليات يف 
الوقت الذي توقفت فيه و�سائل النقل العمومية داخل وبني الواليات فيما �سجلنا بقاء �سيارات 

الطاك�سي �سمن نطاق اخلدمة على م�ستوى العا�سمة لكن ب�سكل �سيق جدا.

امل�شيلة  مبحكمة  قا�شي  اأدان 
الوالئي  املدير  االأح��د  اأم�س 
للثقافة ال�شابق، رابح ظريف، 
اأ�شهر   6 عقوبة  بت�شليط 
حقه.واأودع  يف  نافذة  حب�شا 
املوؤقت  احلب�س  ظريف،  رابح 
املا�شي،  جانفي   14 بتاريخ 
اجلمهورية  وكيل  من  باأمر 
امل�شيلة،وذلك  حمكمة  لدى 
على  ل��ه  من�شور  ب�شبب 
موقع  على  اخلا�س  ح�شابه  

اأهان  "فاي�شبوك"  االجتماعي  التوا�شل 
التحريرية. الثورة  اأحد رموز  من خلله 
بجنحتي  تتعلق  تهم  عدة  له  ووجهت 
من�شورات  اجلمهور  الأن��ظ��ار  عر�س 
الوطنية  بامل�شلحة  االإ�رضار  �شاأنها  من 
وهو  الوطن،  وحدة  ب�شلمة  وامل�شا�س 

بن�س  عليه  واملعاقب  املن�شو�س  الفعل 
العقوبات  قانون  من  و79   96 امل��ادة 
املجاهد  قانون  من  و66   52 واملادتني 
قد  العامة  النيابة  وكانت  وال�شهيد.هذا 
وغرامة  نافذا،  حب�شا  �شنتني  التم�شت 
مالية مقدرة ب� 200 األف دينار جزائري.
لوؤي ي

اإهانة اأحد رموز الثورة تكلف رابح 
ظريف 6 اأ�سهر حب�سا نافذة

اتهم بجنحتي عر�س من�سورات ت�سر بامل�سلحة الوطنية وامل�سا�س بوحدة الوطن

مبنظمة  كبري  م�شوؤول  اأم�س  ك�شف 
ال�شحة العاملية، اإن تطوير لقاح لفريو�س 
باأنه ال  �شي�شتغرق عاما، منوها  كورونا 
تاأثري  وله  فقط  ال�شن  كبار  فئة  ي�شيب 

كبري على فئة منت�شف العمر.
االإع��لم  لو�شائل  امل�شوؤول  واأ���ش��اف 
املر�س  ع��ودة  هو  اخلطر  اأن  العاملية، 
للنت�شار اأكرث بعد رفع العزل ال�شحي 
الدوؤوب  "البحث  �رضورة  على  موؤكدا 

عن االإ�شابات".
يف  العاملية  ال�شحة  منظمة  واأعلنت 
بفريو�س  امل�شابني  ع��دد  اأن  تقريرها 
كورونا عر العامل بلغ 266 األف، وراح 

�شحيته اأكرث من 11 األف �شخ�س.
حالة  األ��ف   32 اأن  املنظمة،  وذك��رت 
ت�شجيلها  مت  بالفريو�س  جديدة  اإ�شابة 
ال�شاعات  خلل  العامل  دول  خمتلف  يف 

ال� 24 املا�شية.
اأ�شل  حول  اجل��دل  يهداأ  ال  املقابل  يف 

اجلديد  )ك��ورون��ا(  التاجي  الفريو�س 
املا�شي  دي�شمر  يف  تف�شى  اأن  منذ 
حا�شدا  ال�شينية،  ووه��ان  مدينة  يف 
اأرواح االآالف وم�شيبا نحو ربع مليون 
هذا  العامل.  اأنحاء  خمتلف  يف  �شخ�س 
الواليات  بني  وخا�شة  ت�شاعد،  اجلدل 
امل�شتويات،  اأعلى  اإىل  وال�شني،  املتحدة 
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  و�شفه  حيث 
فيما  �شيني،  ف��ريو���س  ب��اأن��ه  ت��رام��ب 
من  وافدا  يكون  اأن  يف  بكني  ا�شتبهت 
اأن  من  الرغم  وعلى  املتحدة.  الواليات 
االآن  من�شغلون  واملتخ�ش�شني  العلماء 
النظر  القاتل، بغ�س  الوباء  مبكافحة هذا 
عدم  بع�شهم  وتاأكيد  م�شدره،  عن 
فريو�س  واأنه  تخليقه  على  دالئل  وجود 
تعر�س  "الن�شب"،  معروف  "طبيعي" 
القدرة  ميتلك  "قاتل"  اإىل  حولته  لطفرة 
اأن تقريرا  اإال  الب�رض،  على اخراق خليا 
املتخ�ش�شة  االأمريكية  املجلة  ن�رضته 

Nature املعروفة بر�شانتها، األقى املزيد 
من النار على زيت "نظرية املوؤامرة".

هذا التقرير ُن�رض يف 12 نوفمر 2015، 
يف  خّلقوا  اأمريكيني  علماء  باأن  واأف��اد 
املختر ن�شخة هجينة من فريو�س تاجي 
للخفافي�س على علقة بفريو�س ي�شبب 
اجلهاز  متلزمة  اأي  "�شار�س"،  مر�س 
قبل  املجلة  واأو�شحت  احلادة.  التنف�شي 
فح�شوا  العلماء  اأن  �شنوات   5 نحو 
فريو�شا ي�شمى "SHC014"، عرث عليه 
بال�شني.  احل�شان  ح��دوة  خفافي�س  يف 
الروتني  ب��ني  العلماء  ه���وؤالء  وجمع 
فريو�س  مع   "SHC014"�ل ال�شطحى 
زوده  جديد  بفريو�س  وخرجوا  �شار�س، 
على  ت�شاعده  ببنية  ال�شطحي  الروتني 
الب�رضي،  التنف�شي  اجلهاز  اخراق خليا 
ي�شيب  الفريو�س  ه��ذا  اأن  ثبت  كما 

الفئران، لكنه ال يقتلها.
لوؤي ي

منظمة ال�سحة حتذر: تطوير لقاح لكورونا �سي�ستغرق عاما
فيما اتهمت جملة اأمريكية وا�سنطن بت�سنيع الفيو�س
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اخلزينة تخ�سر 26 مليار دينار �سنويا ب�سبب ت�سربات و�سرقة املياه   
لوؤي ي

-----------------
اأن  له  ت�رضيح  يف  الوزير  واأو���ش��ح 
االأوىل  بالدرجة  تتعلق  اخل�شائر  هذه 
الع�شوائي  وال��رب��ط  بالت�رضبات 
اإىل  القانونية،  غري  والتو�شيلت 
اىل  م�شريا  التجارية،  اخل�شائر  جانب 
مياه  من  فوترتها  يتم  التي  الكمية  اأن 
ال�رضب تقدر ب� 8ر1 مليار مر مكعب 
/ مكعب  مر  مليون  )5ر4  /ال�شنة 
يبلغ  انتاج  اجمايل  من   ، فقط  اليوم( 

6ر3 مليار مر مكعب /ال�شنة.
االأول  مل�شوؤوله  ، وفقا  القطاع  ويعمل 
على بلوغ ن�شبة 80 باملائة من احلفاظ 
على املياه من خلل معاجلة الت�رضبات 

على املدى املتو�شط.
غري  التو�شيلت  فان  الوزير  وح�شب 
القانونية تبقى ظاهرة غري مقبولة من 
�رضقة  توؤثر  بحيث   ، املواطنني  طرف 
وحقهم  االآخ��ري��ن  ح�شة  على  املياه 
ي�شتدعي  ما  وهو   ، باملياه  التزود  يف 
الإح�شاء  حديثة  تقنيات  ا�شتعمال 
وك�شف هذه التو�شيلت بالتعاون مع 

ال�شلطات املحلية لكل والية.
و�شع  "قريبا"  �شيتم  االإطار  هذا  ويف 
تطبيق حتت ت�رضف املواطنني بغر�س 
الت�رضبات  على  التبليغ  يف  امل�شاهمة 
الفرق  مواقع  وحتديد  املياه  و�شياع 

املتدخلة يف املنطقة للتمكن من اإر�شال 
ومتابعة  الت�رضب  ملعاجلة  فريق  اقرب 
كيفية تدخل الفرق يف الوقت احلقيقي.
التطبيق  هذا  اطلق  يتم  ان  وينتظر 
من والية البليدة بعد ا�شتقرار الو�شع 
يت�شمن  وال��ذي  البلد،  يف  ال�شحي 
التفاعلي  اجلغرايف  املوقع  حتديد  نظام 
 City"ليك�س "�شيتي  ت�شمية  حتت 
"بلي  تطبيق  عر  واملتواجد   ،)leaks

�شتور".
مركز  و���ش��ع  مت  االإط����ار  ه��ذا  ويف 
املواطنني  تبليغات  ملتابعة  مراقبة 
اجلزائرية  �رضكة  فرق  تدخلت  وكل 
والتطهري  امل��ي��اه  و���رضك��ة  للمياه 
التكفل  الغر�س منها  للجزائر"�شيال"، 
التدخل  مدة  وتقليل  الت�رضبات  بكل 
االقت�شاد  عملية  يف  املواطن  واإ�رضاك 

يف املياه.
مبدى  يتعلق  ���ش��وؤال  على  رده  ويف 
امليدان،   يف  املياه  �رضطة  مهام  فعالية 
حاليا  يعمل  القطاع  ان  الوزير  قال 
على اإعادة النظر يف ال�شفة القانونية 
 ، دورها  تعزيز  اجل  من  املياه  ل�رضطة 
ال�رضطة  �شفة  حتمل  ال  انها  م��رزا 
الق�شائية، لذلك كثريا ما كان تدخلها 
ال�شلطات  تدخل  وي�شتدعي  حمدودا 

املحلية عر الق�شاء.
اإدخال تقنيات جديدة  القطاع  ويرقب 
ال�شبكات عن  تاأهيل  اإعادة  تتمثل يف 

عن  االأنابيب  خطوط  اإدارة  طريق 
ملناطق  االأوتوماتيكي  والت�شيري  بعد 
�رضكات  اإن�شاء  جانب  اإىل  الت�رضبات 
بعمليات  تتكفل  خمت�شة  فرعية 
�شيانة التجهيزات واملعدات والقنوات 
حمددة  ومهمتها  خ��رة  ذات  تكون 
والهياكل  امل�شاريع  على  للحفاظ 

املنجزة حاليا.
بع�رضنة  يتعلق  �شوؤال  على  رده  ويف 
امل��وارد  تو�شيل  وو�شائل  جتهيزات 
املائية، اأكد الوزير اأن القطاع قام  باإعادة 
فتح ملف العدادات الذكية، بحيث يتم 

اإجراء جتارب منوذجية الإثبات جناعتها ، 
يف اإطار برنامج ت�رضف عليه موؤ�ش�شة 

اجلزائرية للمياه.
خمتلطة  فرعية  �رضكة  اإن�شاء  وينتظر 
هذه  ب�شناعة  تتكفل  ملياه  للجزائرية 
العدادات الذكية يف اجلزائر بال�رضاكة 
للتكنولوجيات  الوطني  املركز  مع 
الذكي  العداد  ط��ور  ال��ذي  املتقدمة 
خا�س،  م�شتثمر  اأو  �شونلغاز،  ل�رضكة 
لفائدة  العداد  هذا  تعميم  �شيتم  بحيث 
للو�شائل  ووفقا  اعتماده  الزبائن عقب 

املالية املتاحة .

باإمكانية  يتعلق  �شوؤال  على  رده  ويف 
االآل��ي��ة  احل��ن��ف��ي��ات  ان��ظ��م��ة  ادراج 
كل  يف  االأم��ط��ار  مياه  وا���ش��رج��اع 
�شعر  اأن  مبا   "  : اأنه  براقي  قال  منزل، 
تكلفته،  �شعر  عن  بعيدا  م��ازال  املاء 
فان املواطن لن يبذل اي جهد يف هذا 
االجتاه" م�شريا يف نف�س ال�شياق اإىل اأن 
هذا الو�شع ال مينع القطاع من املثابرة 
اأجل احلفاظ  لرفع م�شتوى الوعي من 
الو�شائل  وا�شتعمال   ، املورد  هذا  على 
املقت�شدة للمياه حتى يف املنازل، "وهو 

ما يقوم به القطاع ب�شكل يومي".

26 مليار دج يف ال�سنة ب�سبب ظاهرة ال�سرقة املياه و الت�سربات. 50 % من اإنتاج املياه اإي ما قيمته  ك�سف اأم�س وزير املوارد املائية ارزقي براقي عن �سياع 

قريبا اإعادة النظر يف ال�سفة القانونية ل�سرطة املياه ح�سب براقي

العدد
1959

بداأت بوادر تلوح يف االأفق عن �شفقة 
وذلك  واأمريكا،  "اأوبك"  بني  عاملية 
ملنظمة  ال��ع��ام  االأم���ني  حت��دث  عقب 
اإع��ادة  عن  باركندو  حممد  "اأوبك" 
ت�شكيل تنظيم ثنائية يف اأقرب االآجال 
اأن  املرتقب  اجتماع من  وبالتحديد يف 
يعقد جوان املقبل بني املنظمة و�رضكة 
برميل  �شعر  اأن  اإال  االأمريكية،  النفط 
له  م�شتوى  اأدنى  ي�شجل  الذي  برنت 
عند  الزمن  من  عقدين  من  اأزيد  منذ 
هذا  عند  يتاأرجح  �شيظل  دوالرا،   27
البرويل  الريع  واقت�شاديات  ال�شعر 
اإىل  متوالية  خ�شائر  تتكبد  �شتبقى 

حني تاأكيد اللقاء املنتظر.
انهيارها،  النفط  اأ�شعار  توا�شل 
نتيجة  التوايل،  على  الرابع  للأ�شبوع 
اتفاق  اإىل  التو�شل  عدم  تداعيات 
اإىل  اإ�شافة  "اأوبك+"  جمموعة  بني 
على  كورونا  فريو�س  تاأثري  تداعيات 
الطلب العاملي. وباملقابل، قال امل�شوؤول 
النفط يف تك�شا�س  بقطاع  التنظيمي 
حتدث  اإنه  تغريدة  يف  �شيتون،  رايان 
حممد  اأوبك  ملنظمة  العام  االأمني  مع 
مو�شحا  عاملية،  �شفقة  عن  باركندو 
االقت�شادي  اال�شتقرار  "تكفل  بقوله 
بينما نتعافى من كوفيد - 19" بح�شب 

ما نقلته وكالة "رويرز" للأنباء.
مفو�شا  يعمل  �شيتون  فاإن  وللعلم، 
تك�شا�س، وهي  �شكك حديد  يف جلنة 
الهيئة املنظمة ل�شناعة النفط والغاز 
�رضكات  اأر�شلت  حيث  الوالية،  يف 

نفط يف تك�شا�س خلل الفرة االأخرية 
اإىل اللجنة ت�شاألها بخ�شو�س تر�شيد 
االإنتاج يف مواجهة انهيار اأ�شعار اخلام. 
وقال �شيتون، يف تغريدته، اإن باركندو 
القادم  اأوبك  اجتماع  حل�شور  "دعاين 

يف جوان املقبل".
االإع��لم  وكالة  ذك��رت  جهتها،  من 
اأكر  "رو�شنفت"  رئي�س  اأن  الرو�شية 
�رضكة نفط يف رو�شيا اإيغور �شيت�شن 
رو�شيا  توا�شل  اأن  ينبغي  اإن��ه  قال 
اأن  مو�شحا  االت�شاالت،  و"اأوبك" 
"اأوبك+" فقدت نفوذها وعوامل اأخرى 

توؤثر يف االأ�شواق.
واأ�شاف امل�شوؤول النفطي الرو�شي اأن 
م�شتعدة النخفا�س كبري  "رو�شنفت" 
تداعيات  وا�شفا  النفط،  اأ�شعار  يف 
فريو�س كورونا باأنها "م�شكلة خطرية 
توؤثر على توازن �شوق النفط لكننا ال 
نريد اأن نبالغ يف رد الفعل اأي�شا، مبا اأن 

�شوق النفط يف اأزمة".
ُيذكر اأن اجلزائر تعد من بني اأهم البلدان 
االأ�شعار،  انهيار  توا�شل  من  ت�رضرا 
مل  اقت�شادية  �شنة  اأ�شعب  وتنتظرها 
ت�شجلها البلد منذ عقدين من الزمن، 
اجلزائري  الريع  اقت�شاد  تلقى  حيث 
�شدمتي انهيار اأ�شعار النفط اإىل 27 
بالبلد،  كورونا  وباء  وتف�شي  دوالرا 
تلوح  متويل  اأزم��ة  معامل  ب��رزت  اأي��ن 
املقبلة، يف  القليلة  االأ�شابيع  االأفق  يف 
البلد تراجعا يف  الذي ت�شجل  الوقت 
 62 اإىل  االأجنبي  ال�رضف  احتياطي 

خراء  توقعات  و�شط  دوالر،  مليار 
�شنة  ظرف  يف  الرقم  هذا  با�شتنفاد 
كاأقل تقدير يف حال ا�شتمرت االأزمة 
اأي تعاف  الأ�شهر عديدة دون ت�شجيل 
مراجعة  اإىل  ي��وؤدي  مما  يذكر،  ج��ّدي 
البنك املركزي لتوقعاته ال�شنة اجلارية 
اإىل  ال�شعبة  العملة  احتياطي  براجع 

51 مليار دوالر.
ق/و

اتفاق عاملي بني »اأوبك« واأمريكا ملواجهة انهيار اأ�سعار النفط
خالل 24 �ساعةو�سط موؤ�سرات نوا�سل تاأرجح �سعر برنت

حجز 52 طنا من املواد الغذائية و57 األف 
مادة �سبه �سيدالنية 

متكنت وحدات الدرك الوطني خلل 
 52 حجز  من  االأخرية،  �شاعة   24 ال� 
طنا من املواد الغذائية، واأزيد من 57 
األف مادة �شبه �شيدالنية، وذلك يف 
ما  ح�شب  امل�شاربة،  مكافحة  اإطار 

اأورده بيان لذات اجلهاز االأمني.
اإطار  "يف  اأنه  امل�شدر  ذات  واأو�شح 
ذات  امل��واد  يف  امل�شاربة  مكافحة 
ال�شبه  وامل��واد  الوا�شع  اال�شتهلك 

الدرك  وح��دات  متكنت  �شيدالنية، 
الوطني خلل االأربع وع�رضون )24( 
52 طن من  �شاعة االأخرية من حجز 
ال�شميد،  ال�شيما  الغذائية،  امل��واد 
مادة  و57.060  والعجائن،  الفرينة 
�شبه �شيدالنية، مبا يف ذلك 50.800 
واق��ي  قناع  و6.260  طبي  قفاز 

طبي".
ق/و

اإنهاء مهام االأمني 
العام لوزارة الربيد

اأنهى رئي�س اجلمهورية عبد املجيد 
تبون مهام االأمني العام لوزارة 

الريد واملوا�شلت ال�شلكية 
والل�شلكية وتكنولوجيات الرقمنة 

فوؤاد بلق�شام، ح�شبما �شدر يف 
العدد االأخري من اجلريدة الر�شمية.

 وجاء اأنه وبناءا على املر�شوم 
الرئا�شي ال�شادر يف 8 مار�س 

2020، فقد اأنهى رئي�س اجلمهورية 
مهام االأمني العام لوزارة الريد 

واملوا�شلت ال�شلكية والل�شلكية  
والتكنولوجيا والرقمنة.

ق/و

اأكد اأن االآثار ال�سلبية النت�سار كورونا �ستكون موؤقتة

العاملي  االقت�ساد  قدرة  "اأفامي"يوؤكد 
على امت�سا�س ال�سدمة احلالية

قال م�شوؤول بال�شندوق 
النقد الدويل اإن وقع اآثار 
كورونا العاملي �شيكون 
اأن  م���وؤك���دا  ���ش��دي��دا، 
الفريو�س جاء عقب فرة 
ومعدالت  طويلة  من��و 
مما  مرتفعة  ت��وظ��ي��ف 
للقت�شاد  �شي�شمح 
بامت�شا�س  ال��ع��امل��ي 

ال�شدمة احلالية.
النقد  �شندوق  اأو�شح 
ال��ه��دف  اأن  ال�����دويل 
للحكومات  االأ�شا�شي 
فيها  ت��ف�����ش��ى  ال��ت��ي 
فريو�س كورونا، ينبغي 
من  احل��د  يف  يتمثل  اأن 
بطريقة  الوباء  انت�شار 
اأن  يف  ال��ث��ق��ة  ت��ث��ب��ت 

االقت�شادية  ال�شدمة 
قايل  موؤقتة،  �شتكون 
واحلكومات  البنوك  "اإن 
اتخذت بالفعل خطوات 
لتوفري  م�شبوقة  غ��ري 
ل��لأ���ش��واق  ال�شيولة 
لت�شيري عملها رمبا باأكرث 
مما كنا نحتاج، لكن مثل 
ينبغي  اخل��ط��وات  ه��ذه 
لتعظيم  عامليا  تن�شيقها 
كلما  اأنه  م�شيفا  اأثرها، 
االأف��ع��ال  ردود  ك��ان��ت 
االأزم��ة  حيال  ال�شحية 
واأك��رث  تنظيما  اأف�شل 
اإمكانية  كانت  تن�شيقا، 

عودة الثقة اأ�رضع.
و يف ال�شياق ذاته، اأ�شار 
امل�شدر ذاته اأن قادة دول 

قالوا  ال�شبع  جمموعة 
املا�شي  االأ�شبوع  خلل 
ما  كل  �شيبدلون  اإنهم 
لتف�شي  للت�شدي  يلزم 
لكنهم  ال���ف���ريو����س، 
تفا�شيل  ي��ذك��روا  مل 
اأثار  اأك��رث، االأم��ر ال��ذي 
ا���ش��ت��ي��اء االأ����ش���واق، 
قادة جمموعة  اأن  منوها 
�شتعقد  ال��ع�����رضي��ن 
افرا�شيا  قمة  اجتماع 
القادم،  االأ�شبوع  خلل 
ل��ك��ن االن��ق�����ش��ام��ات 
تلقي  املجموعة  داخ��ل 
االآم��ال  على  ب�شللها 
القوى  هذه  حترك  حيال 

ح�شب اخلراء.
ق/و
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1959

بن خالف يطالب جراد بالرتخي�س ال�ستياد 
حزمات اختبار كورونا

حممد علي 
-----------------

مرا�شلة  يف  خلف  بن  واأو�شح 
من  متكن  التقنية  ه��ذه  ب��اأن  له 
“كورونا”  وباء  انت�شار  مواكبة 
من خلل �رضعتها يف ت�شخي�س 
ال  وجيز  وق��ت  خ��لل  امل�شاب 
عك�س  وهذا  دقائق   10 يتعدى 
والبطيئة  الثقيلة  الطريقة 
حاليا  امل�شتعملة   PCR امل�شماة 
با�شتور والتي  من طرف معهد 
حتى  اأحيانا  االإ�شابة  تك�شف 

بعد وفاة امل�شاب.
واأكد املتحدث اأن اأحد املتعاملني 
ميلك  الذي  اخلوا�س  اجلزائريني 
التقنية  بهذه  اخلا�شة  االآالت 
يف  ت�شتعمل  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة 
يف  املتقدمة  ال��دول  من  كثري 
اكت�شاف الفريو�س وهو م�شتعد 
للترع بها جمانا وو�شعها حتت 
عملية  لتو�شيع  الدولة  ت�رضف 
على  كورونا  لوباء  الت�شخي�س 
تنق�شه  وما  الوطني  امل�شتوى 
الذي تقدم  اال حزمات االختبار 

ملعهد  بطلب  اأ�شبوعني  منذ 
له  الرخي�س  اأجل  من  با�شتور 
ال�شني  من  ا�شتريادها  اأجل  من 
يفرج  مل  الذي  اجلواب  وينتظر 

عنه اإىل اليوم.
اأن   على  الرملاين  النائب  و�شدد 
عملية اال�شترياد هذه هي عملية 
عامة  م�شلحة  وذات  اإن�شانية 
متكننا  وه��ي  جتارية  ولي�شت 
من القيام باإجراء التحاليل على 
اجلزائريني  املواطنني  من  االآالف 
حل�رض العدوى ، و لكن للأ�شف 

البريقراطية  نتخبط يف  زلنا  ما 
االإ�شابات  اأرق��ام  اأم��ام  املقيتة 

التي تتزايد يوما بعد يوم.
اجل��زائ��ري��ة  املنظمة  وك��ان��ت 
الوزير  دعت  امل�شتهلك  حلماية 
اأجل ال�شماح  االأول للتدخل من 
االختبار  ح��زم��ات  با�شترياد 
االآجال  اأ���رضع  يف   pack test
با�شتور  معهد  اإلزام  و  املمكنة 
امل�رضوع،  �شاحب  على  بالرد 
لي�شت  و  عامة  امل�شلحة  اأن  مبا 

جتارية.

ب�سبب العمل البطيئ الذي يقوم به معهد با�ستور يف االإعالن عن نتائج اال�سابات 

العملة  �شعر  انهيار  يتوا�شل 
�شاحة  م�شتوى  على  ال�شعبة 
وبقية  بالعا�شمة  �شعيد  بور 
العملة  لبيع  ال�شوداء  النقاط 
الوطن، بفعل  مبختلف واليات 
على  كورونا  فريو�س  تاأثري 
نحو  والتنقلت  ال�شفر  حركة 
تداول  �شعر  بلغ  اخلارج، حيث 
 17 اليوم  االأمريكي  الدوالر 
حني  يف  دي��ن��ار  و100  األ���ف 
نزل �شعر االأورو اإىل 18 األف 
و900  دينار ويتعلق بكل مائة 
الوطنية  العملة  مقابل  وحدة 
العملة  �رضافو  الدينار.ويوؤكد 
للتجار  ال�شعبة  عزوفا كبريا 
وامل�شافرين  وامل�شتوردين 
ال�شعبة  العملة  اقتناء  عن 
بور  �شاحة  م�شتوى  على 
اأيام   10 �شعيد بالعا�شمة منذ 
اجلوية  الرحلت  جتميد  بعد 
اال�شترياد  ووق��ف  والبحرية 
يتوقع  وق��ت  يف  ال�شني  من 
هوؤالء عودة املياه اإىل جماريها 
مبجرد اختفاء الفريو�س والوباء 
وعودة احلياة اإىل ما كانت عليه 
اذا  خا�شة  والعامل،  اجلزائر  يف 
ما تقرر عدم اإلغاء مو�شم احلج 
الذي  االأم��ر  وهو  ال�شنة  هذه 

حتديد  يف  هاما  دورا  �شيلعب 
كوطة  تعادل  حيث  االأ�شعار 
من  اأزي��د  اجلزائريني  احلجاج 
36 األف حاج، يف وقت يقتني 
 1000 متو�شطه  ما  حاج  كل 
دوالر من العملة ال�شعبة من 
ال�شياق  املوازية.ويف  ال�شوق 
يوؤكد الروفي�شور عبد القادر 
ل"اإيكو  ت�رضيح  يف  بري�س 
�شعر  ان��ه��ي��ار   اأن  اأجلرييا" 
يف  االأجنبية  العملت  �رضف 
اإىل  م��رده  امل��وازي��ة  ال�شوق  
االورو  على  الطلب   تراجع  
ال�شفر  تقييد  نتيجة  والدوالر 
ال�شنطة  لتجارة  بالن�شبة 
واإلغاء  العمرة  رحلت  واإلغاء 
مو�شم   يف  اخلارج  اإىل  ال�شفر 

العطلة الربيعية.
ه��ذا  اأن  ب��ري�����س  واع���ت���ر 
مثل  يف  طبيعي  االنخفا�س  
ه��ذه ال��ظ��روف ول��ك��ن  هذا 
منه   ي�شتفيد  ل��ن  ال��راج��ع 
الأن��ه  الر�شمي  االق��ت�����ش��اد 
مندرج يف �شوق غري ر�شمية 
و�شيعود  ال�شوق اإىل ال�شعود 
االأ���ش��ب��اب  ه��ذه  زوال  بعد 
واخلروج من هذه االأزمة ورفع  

ق/واحل�رض  عن ال�شفر.

العملة ال�سعبة توا�سل انهيارها 
يف ال�سوق ال�سوداء ب�سبب كورونا

ما  املدنية  للحماية  العامة  املديرية  حت�شي 
الرقم  عر  يومي  ات�شال   150 عن  يزيد 
املواطنني  قبل  من  الغر�س  لهذا  املخ�ش�س 
عن  التبليغ  اأجل  من  البلديات،  خمتلف  من 
بع�س  عن  ال�شوؤال  اأو  بها  م�شتبه  حاالت 

االإجراءات الوقائية.
املكلف  مراد  يو�شي  االأول  امل��لزم  ك�شف 
العامة  املديرية  م�شتوى  على  ب��االإع��لم 
التي  االت�شاالت  معدل  اأن  املدنية  للحماية 
 150 اىل   100 من  يراوح  املديرية  ت�شل 

م�شتوى  على  املواطنني  قبل  من  ات�شال 
املخ�ش�س  الرقم  عر  البلديات  خمتلف 
احلاالت  بع�س  عن  االإبلغ  اأجل  من  لذلك، 
امل�شتبه فيها اأو حتى من اأجل احل�شول على 
فيما يخ�س  الوقائية  االجراءات  اأو  املعلومة 
اأن  املتحدث  ذات  واأ�شاف  فريو�س كورونا، 
تقيدت  اأي�شا  االأخ��رى  هي  املدنية  احلماية 
م�شتوى  على  االإج���راءات  من  مبجموعة 
اأعوانها  �شحة   �شمان  اأجل  من  ثكناتها 
توزيع  خلل  من   ، املواطن  �شحة  كذا  و 

تعقيم  و  املعمقة  القفازات  و  الكمامات 
اإجلء  عملية  كل  بعد  االإ�شعاف  �شيارات 
و  املراقد  تعقيم  جانب  اىل   ، فيه  امل�شتبه 

الثكنات ب�شكل دوري.
التجند  اإطار  يف  ودائما  ذلك  عن  بعيد  غري 
اأنه  يو�شي مراد  الق�شوى ك�شف  واجلاهزية 
اإيقافها  العطل ومت  املدنية كل  األغت احلماية 
ب�شكل ر�شمي، ما عدى اأ�شحاب االأمرا�س 

املزمنة الذين مت منعهم عطل موؤقتة
ق/و

احلماية املدنية حت�سي 150 ات�ساال يوميا عرب رقمها

نا�سد خل�سر بن خالف 
ال�سعبي  املجل�س  النائب يف 
الوزير  الوطني،  ال�سعبي 
االأول عبد العزيز جراد 

با�ستور  بالتدخل لدى مركز 
من اأجل االإفراج عن 

ا�ستياد حزمات  رخ�سة 
Pack test التي  اختبار 
متكن من اكت�ساف فيو�س 
والر�سد   COVID 19

للم�سابني. ال�سريع 

مت ت�شجيل قرابة 60.000 
اجلزائر  والي��ة  من  عائلة 
ال�شنة  ه��ذه  �شت�شتفيد 
الت�شامنية  العملية  من 
ل�شهر  امل��خ�����ش�����ش��ة 
واملتمثلة  الكرمي  رم�شان 
بقيمة  ���ش��ك��وك  يف 
قوائم  وتبقى  دج   6.000
العملية  من  اال�شتفادة 
م��ف��ت��وح��ة، ح�����ش��ب ما 
امليزانية  مدير  لدى  علم 

والتجهيز بذات الهيئة.
واأو�شح خالد بلل اأن قرابة 60 األف عائلة 
من  لت�شتفيد  ت�شجيلها  مت  اجلزائر  بوالية 
رم�شان  ل�شهر  املخ�ش�شة  املالية  االإعانة 
الف�شيل حيث �شيتم حتويل هذه امل�شاعدة 
واملقدرة  جاري  بريدي  ح�شاب  رقم  عر 

قيمتها 6 اآالف دج.
ت�شمل  ال��ق��وائ��م  اأن  امل�����ش��در  واأ���ش��ار 
املنظومة  �شمن  املدجمني  االأ�شخا�س 
اأي  اله�شة،  بالفئات  اخلا�شة  االجتماعية 
االجتماعية  ال�شبكة  برنامج  يف  املدجمني 

الدخل  وذوي  الدخل  وعدميي  واملحتاجني 
ال�شعيف.

قوائم  على  االإط��لع  بعد  اأن��ه  واأ���ش��اف 
خلل  رم�شان  اإعانات  من  امل�شتفيدين 
االأخرية  هذه  اأن  تبني  الفارطة  ال�شنوات 
بالتزامن  تدريجية  تغيريات  عليها  طراأت 
مع احلركية التي تعرفها الوالية يف جمال 

الرحيل واإعادة االإ�شكان.
وذكر بلل اأنه مت متويل العملية الت�شامنية 
ر�شد  طريق  عن  الوالئية  امليزانية  من 
�شيتم  �شنتيم  مليار   55 يفوق  مايل  مبلغ 

بلدية   57 على  توزيعها 
وذلك بن�شب متفاوتة.      

الوالئي  امل�شوؤول  واأردف 
باجلزائر  بلدية   22 اأن 
يف  �شتعتمد  العا�شمة 
الت�شامني  ب��رن��اجم��ه��ا 
ع��ل��ى دع����م ال���والي���ة 
على   %  100 بن�شبة 
احلمامات  بلديات  غ��رار 
وهراوة وبوروبة و�شيدي 
حميدو  والراي�س  مو�شى 
بع�س  اأما  م�شو�س  وبني 
البلديات �شتعتمد يف برناجمها الت�شامني 
على اإعانات بن�شب خمتلفة ت�شل 50 %.

اأن  امل�شدر  ذات  اأ�شار  اأخ��رى،  جهة  من 
فائ�شا  اأو  توازنا  تعرف  التي  البلديات 
العملية  بتغطية  �شتقوم  اإي��رادات��ه��ا  يف 
عاتقها  على  رم�شان  ل�شهر  الت�شامنية 
بن�شبة 100 % على غرار بلديات االأبيار 
البي�شاء  الدار  الو�شطى  واجلزائر  وحيدرة 

ورويبة وغريها.
ق/و

قرابــة 60 األــف عائــلة �ست�ستــفيد مــن الــعملية التــ�سامنية الــخا�سة 
ب�سهــر رم�ســان

التجار  جمعية  رئي�س  ك�شف 
بلنوار  الطاهر  احلاج  واحلرفيني 
�رضاء  عن  االإقبال  ارتفاع  عن 
االأي��ام  يف  الطبية  االأع�شاب 
االأخرية وذكر بولنوار اأن حوايل 
يف  متخ�ش�س  حمل  اآالف   8
�شهدت  الطبية  االأع�شاب  بيع 
ال�شعف  فاق  للمواطنني  توافد 
كوفيد  فريو�س  اأزمة  بداية  منذ 
19.وارجع رئي�س جمعية التجار  
الكبريعلى  االإقبال  واحلرفيني 
عام  ب�شكل  الطبية  االأع�شاب 
 ، النعناع  ال��زع��ر،  خا�شة   ،
الكاليتو�س،   و  ال�شوداء،  احلبة 

مفيدة  اأنها  اجلزائريني  لقناعة 
كوفيد  فريو�س  من  الوقاية  يف 
يتم  مل  ال��وب��اء  اأن  دام  م��ا   19
و  ال�شاعة  حلد  علجه  اكت�شاف 
بع�س  اأن  املتحدث   ذات  يوؤكد 
و�شائل االإعلم ون�شطاء مواقع 
روجوا  االجتماعي  التوا�شل 
بتناولها  االأع�شاب  هذه  لفعالية 
ال   ، التبخري  يف  ا�شتخدامها  اأو 
ال�شفحات  بع�س  وان  �شيما 
ال�شحي،  ال�شاأن  يف  خمت�شة 
تر�شيخ  يف  ك��ث��ريا  �شاهمت 

الفكرة.
ق/و

كورونا يدفع اجلزائريني لالإقبال 
على حمالت االأع�ساب

تتعلق باالإعالم عن حاالت م�ستبه فيها

واالت�شاالت  الريد  وزير  قام 
مفاجئة  بزيارة  بومزار  اإبراهيم 
مدينة  يف  ج��ازي  �رضكة  ملقر 
ال����دار ال��ب��ي�����ش��اء ل��لط��لع 
و  اخلدمات  ا�شتمرارية  على 
خلل  املتعامل  لدى  الت�شغيل 
بها  متر  التي  الفرة احلرجة  هذه 

البلد.
مركز  ب��زي��ارة  ال��وزي��ر  ق���ام 
الرئي�شية  القاعة  و  البيانات 
وم��رك��ز  ال�شبكة  لت�شيري 
على  حر�س  حيث  االت�شاالت 
عن  امل�شئولة  الفرق  ت�شجيع 
ال�شري  �شمان  و  ا�شتمرارية 

الدائم لعمل ال�رضكة.
زيارته  خلل  الوزير  وقف  و 

اجليد  التنظيم  م�شتوى  على 
املكان  يف  العمل  فرق  وتواجد 
ا�شتمرارية  ل�شمان  يكفي  مبا 
الظروف  اأف�شل  يف  اخلدمة 
ال�شحة  و�شائل  على  كذا  و 
وال�����ش��لم��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 

املوؤ�ش�شة.
اتخذت جازي  فقد  للتذكري،  و 
من  ك��ج��زء  مهمة  خ��ط��وات 
خمطط حماربة انت�شار فريو�س 
عن  �شده  والتوعية  كورونا 
طريق اإجراء تغيريات يف نظام 
الدوام من اأجل حماية موظفيها 
واأ�رضهم  مع �شمان ا�شتمرار و 

جودة اخلدمة لزبائنها
ق/و

وزيــر الــربيد واالتــ�ساالت 
يــقوم بزيــارة مفاجــئة للمــقرات 

التقنــية لــجازي
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مل يتم ت�سجيل اأي حالة اإ�سابة موؤكدة بفيو�س 
كورونا بتقرت

ع.ر.كنوز  
---------------- 

عن  ال��وق��وف  اإط��ار  وذل��ك يف 
القطاع  قرب على مدى جاهزية 
وباء   عدوى  ملجابهة  ال�شحي  
حد  اإىل  ن���ه  اأ اأك���د  ك���ورون���ا  
اأي  ت�شجيل  يتم  مل  ال�شاعة 
بفريو�س  موؤكدة  اإ�شابة  حالة  
تراب  م�شتوى  على  كورونا  
امل��ق��اط��ع��ة ت��وق��رت واأو���ش��ى 
باأق�شى  التحلي  ب�����رضورة 
درج���ات ال��ي��ق��ظ��ة واالل��ت��زام 
التي  والتو�شيات  بالتدابري 
من  احل��د  اأو  منع  نها  �شاأ م��ن 
باملنطقة  ال��ف��ريو���س  انت�شار 
عن  مبناأى   ل�شنا  قال  كما  فنحن 
خمتلف  اأن  اأ�شاف  كما  االإ�شابة 
م��ن��ي��ة  ؛اأ داري����ة  اإ  ( امل�����ش��ال��ح  

اال�شتعداد   اأمت  على   ) و�شحية 
اأي  وحتت  عار�س  اأي  حالة  يف 
مت  وق��د  ال��وب��اء  ملواجهة  ظ��رف 
. لذلك  االإمكانات  كل  ت�شخري 

وب��خ�����ش��و���س  ال��ت��ج��م��ع��ات  
خ��ا���ش��ة  ح��ف��لت االأع��را���س 
داري��ة  االإ امل�شالح  اأن   ���رضح 
م���ن���ي���ة ت�����ش��ع��ى ج��اه��دة  واالأ
للأعرا�س  التام  املنع  لتطبيق 
مع  وب��ال��ت��وا���ش��ل  اجل��م��اع��ي��ة 
 ) ف��راح   االأ اأ�شحاب   ( ه��ايل  االأ
بعادات  يتعلق  م��ر  االأ اأن  اإال 
من  فهناك  املنطقة  وتقاليد 
يتفهم  مل  الزال  والبع�س  يتفهم 
اإجراءات  دخول  اأن  كما  االأمر  
التنفيذ  حيز  اجلمهورية  رئا�شة 
مار�س   22 االأحد  يوم  من  بداية 
من  احل��د  نها  �شاأ م��ن    2020

والت�رضفات   ال��ع��ادات  عديد 
يف  باملنطقة   �شحية  ال��غ��ري 
العدوى   مكافحة  حملة  اإط��ار 
حفلت  جتمعات  بينها   م��ن 

عرا�س. االأ
املنتدب  ال���وايل  ط��م��اأن  ك��م��ا 
يخ�س  فيما  املقاطعة  �شاكنة 
ن��ه ق��د مت  م����ادة) ال�����ش��م��ي��د(اأ
الواحات  مطاحن  مع  التن�شيق 
على  جديع  مطاحن  ونظريتها 
امل�شتوى  على  املنتج  يباع  اأن 
نقاط  فتح  طريق  عن  املحلي 
ودوائر  البلديات  مبختلف  بيع 
فيما  م��ر  االأ ونف�س  املقاطعة  
 ) ال��ف��ري��ن��ة   ( م����ادة   ي��خ�����س 
مطاحن  بها  تتكفل  وال���ذي 
ت�شيري  مت  نه  اأ واأ�شاف  قنعوبة 
من  للحد  واأمنية  داري��ة  اإ فرق 

االأ�شعار  ومراقبة  امل�شاربة 
اإج���راءات   و�شتتخذ  والتجار 
����ش���ارم���ة وردع����ي����ة  ���ش��د 

لفني  ملخا ا
الوايل  الدور  �شايب  اأكد  كما 
توا�شل  يف  ن��ه  اأ على  املنتدب 
و�شبه  الطبية  الطواقم  مع  دائم 
املوؤ�ش�شات  ملختلف  الطبية 
على  امل���ت���واج���دة  ال�����ش��ح��ي��ة 
وعلى  املقاطعة  تراب  م�شتوى 
الإطلعه  االأول  املواجهة  خط 
ع��ل��ى ك��ل امل�����ش��ت��ج��دات وق��د 
املقاطعة  اإمكانات  كل  �شخر 
الوباء  جمابهة  فرق  تعمل  حتى 

. الظروف  اأح�شن  يف 
امل��ن��ت��دب  ال����وايل  االأخ����ري  يف 
اأك����د ع��ل��ى �����رضورة ت��وخ��ي 
واحلذر  احليطة  درجات  اأق�شى 
وتدابري  بطرق  التام  وااللتزام 
كورونا  فريو�س  من  الوقاية 
امل�شالح  ط��رف  من  واملقدمة 
عن  واالب���ت���ع���اد  امل��خ��ت�����ش��ة 
املعلومات   ونقل  ���ش��اع��ات  االإ

. املغلوطة 

ال�سحية  امل�سالح  ملختلف  قادته  تفقدية  زيارة  هام�س  على  للتحرير  توقرت   االإدارية  باملقاطعة  املنتدب  الوايل  ك�سف 
بتقرت. عميات  �سليمان  االإ�ست�سفائية  العمومية  باملوؤ�س�سة 

للتحرير: يك�سف  الدور  �سايب  بن عبد اهلل  املنتدبة تقرت  املقاطعة  وايل 

يقوم  التي  املبادرات  تزال  ما 
اأ�شدقاء  جمعية  اأع�شاء  بها 
اإطار  يف  م�شعد  مبدينة  املري�س 
 ، القاتل  كورونا  وباء  مواجهة 
الو�شط  يف  احل���دث  ت�شنع 
ردود  من  املزيد  وُتثري  املحلي 
االأحياء  داخل  االإيجابية  الفعل 
من  بالكثري  دفع  مما   ، ال�شعبية 
�رض  عن  للت�شاوؤل  الف�شوليني 
ة  املخت�شّ اجلهات  اأهم  اختفاء 
املنظمات  من  عديد  ومعها 
املحنة  ه��ذه  يف  واجلمعيات 
وقت  يف  ؟  املرعبة  اال�شتثنائية 
تعبئة  اإىل  اأهلهم  فيه  يحتاج 
و���رضوح��ات  خا�شة  نف�شية 
لتفادي  �شحية  ون�����ش��ائ��ح 
دائرته  م��ن  واخل���روج  اخلطر 
جابت  اجلمعية  قافلة   ، ب�شلم 
اأجل  من  املنطقة  اأزقة  معظم 
وتو�شيات  اإر���ش��ادات  تقدمي 
كافة  اإىل  اإعلمية  ومطويات 
كيفية  ع��ن  املجتمع  ���رضائ��ح 
الداء  من   ، واحلذر  احليطة  اأخذ 
�شكان  باغت  ال��ذي  الغريب 
يعي�شون  وجعلهم  االأر����س 
والقلق  ال��ذه��ول  وق��ع  على 
جل  رّح���ب  ول��ق��د   ! واحل���رية 
االلتفاتة  بهذه  امل�شعديني  
يف  اأتت  التي  والثمينة  الطيبة 
ت�شعى  كما   ، ع�شيبة  مرحلة 

من  تت�شّكل  ال��ت��ي  القافلة 
االأ�شالة  اأر���س  �شباب  خرية 
ن�رض  موا�شلة  اإىل   ، والكرم 
اخلريية  ن�شانية  االإ ر�شالتها 
حتى   ، ن��ط��اق  اأو���ش��ع  ع��ل��ى 
يف  امل��واط��ن  ثقافة  تتو�ّشع 
احلرجة  ل��لأزم��ات  الت�شدي 
ويف   ، خباياها  يجهل  التي 
 " اجلمعية  لرئي�س  ت�رضيح 
�شعب  اأن  ّكد  اأ  " مومن  الب�شري 
الدنيا  �شعوب  كبقية  اجلزائر 
ومن  �شعبة  حتديات  يواجه 
وال�شلبية  االإيجابية  الناحيتني 
هذا  مع  التعامل  يجب  لهذا   ،
بواقعية  امل��ح��ت��وم  ال��و���ش��ع 
ال�شري  من  بدال  ويقظة  وحزم 
بلمباالة  متثاقلة  بخطوات 
كما   ، ك��ب��ريي��ن  وا���ش��ت��ه��زاء 
اأع����رب م��ه��ن��د���س احل��م��لت 
ال�شعيد   " التح�شي�شية  
ل��ه  ت��ف��اوؤ ع��ن   " ح��م��رور���س 
بلء  واعتر  �شيء  كل  رغ��م 
لتنظيم  ف��ر���ش��ة  ك���ورون���ا 
اجلهود  وت��وح��ي��د  ال�شفوف 
عملي  ب�شكل  االأفكار  ومزج 
مناعة  الكت�شاب   ، حقيقي 
قوية  وح�شارية  اجتماعية 
الكوارث  كل  اأمامها  تتحطم 

ئب  مل�شا ا و
ذيب     عمر 

داري�����ة  ع��رف��ت امل��ق��اط��ع��ة االإ
تها  ن�شاأ منذ  تقرت  املنتدبة 
ال��ط��رق��ات  م��ن  �شبكة  اإجن���از 
م�شالك  اإيل  امل��دي��ن��ة  ح��ول��ت 
و  املركبات  الأ�شحاب  �شل�شة 
اأهلها   من  اجلميع  ذال��ك  ب��ارك 
لكن  و  خ��ريا   ا�شتب�رضوا   و 
حتى  اأ�شهر  ب�شع  اإال  هي  ما 
مبعظم  ع���دة   ع��ي��وب  ظ��ه��رت 
ة  املن�شاأ و  املزفتة  الطرقات  
العيوب  هاته  تتقدم  حديثا  
م�شتوى  ع��ل��ى  االن��ه��ي��ارات 
قطرها  يختلف  ي��ن   اأ �شطحها 
اأخرى   اإيل  حفرة  من  عمقها  و 
دون  اأمتار  عدة  اإيل  ي�شل  قد 
بلديات  من  بلدية  اأي  ا�شتثناء 
التي  احلفر  من  فهناك  املقاطعة 
 200 احلجم  من  برميل  ابتلعت 
بالطريق  ال�شاأن  هو  كما  لر 
احلافلت   حمطة  نحو  امل��وؤدي 
تتو�شط  ال��ت��ي  اأخ��ط��ره��ا  و 
م�شتعمليها  وتعيق  الطريق 
ه��ذا  ك��ل  االأح��ي��ان  بع�س  يف 
يف  يقف  تقرت  مواطن   جعل 
العديد  يطرح  و  اأمره   من  حرية 
م��ر  م��ن  ال��ت�����ش��اوؤالت ه��ل االأ
لربة  التكوينية  بالبنية  يتعلق 
يدعى  كما  اأر�شها  و  تقرت 
االإجناز  �شوء  اأم  متحركة   نها  اأ
من  التق�شري   و  املقاولني  من 
الرقابة  على  القائمني   ط��رف 

تكلم   من   منهم   و  املتابعة   و 
غري  الدرا�شة  اأن  على  بال�شن 
ملعايري  مطابقة  لي�شت  و  موفقة 
ال�شغط  يكون  قد  و  امل�شاريع 
من  االإجن���از  موؤ�ش�شات  على 
���ش��غ��ال  مما  االأ ط��رف م��دي��ري��ة 
االإجناز  يف  الت�رضع  اإيل  يوؤدي 
وعدم  ال�رضوط  دفاتر  خمالفة  و 
و  �شئلة  االأ من  وغريها  تقان   االإ
ال�شارع   بخاطر  جت��ول   التي 
للتحرير  واأو�شحها  التقرتي 
ط��رف  م��ن  اإج��اب��ة   تلقى  وال 
الطرقات  اإجن��از  يف  املخت�شني 
بع�س  رجح  ال�شياق  ذات  يف  و 
يف  يكمن  االإ�شكال  اأن  ال�شكان 
ال�شحي  ال�رضف  �شبكة  تهري 
و  الطرقات  �شطح  حتت  املمررة 
ال�شبب  هي  قنواتها   انك�شار 
ت�رضيحات  حد  على  ذالك  يف 
ال�شكان  من  بهم   التقينا   من 
ال��ط��رح  ه���ذا  يف  م��ع��ت��م��دي��ن 
يف  املنبعثة  الكريهة  الروائح 
جل االأحيان من هذه االنهيارات 
وا�شتياء  قلق  زاد  ومما  احلفر   و 
تعر�شوا  من  وخا�شة  املواطنني 
اأو  ا���ش��ط��دام  ح����وادث  اإيل 
حفر  داخ��ل  �شياراتها  �شقوط 
امل�شبوقة  غ��ري  االن��ه��ي��ارات 
و  وجودها  على  تدل  بعلمات 
غري  فهي  االإ�شارات  وجدت  اإن 
مع  ليل  خا�شة  املعامل  وا�شحة 

يف  العمومية  ن���ارة  االإ غياب 
يف  وال��غ��ري��ب  االأح��ي��ان  بع�س 
ال�شكان   ق��ول  حد  على  م��ر  االأ
من  االن��ه��ي��ارات  من  هناك  اأن 
دون  ل��ك��ن  و  اإ���ش��لح��ه��ا  مت 
االنهيار  ع���اودت  ب��ل  ج��دوى 
اليوم  يتعدى  ال  زمني  بفارق 
ده�شة  ث���ار  اأ مم��ا  ال��ي��وم��ني  و  اأ
واخلا�س  العام  وجعل  االأه��ايل 
بع�س  يف  و  ذالك   عن  يتحدث 
عن  ا�شتهزائية  ب�شفة  امل��رات 
عن  ناهيك  واإجنازها  الطرقات 
جل  بها  تت�شف  اأخ��رى  عيوب 
�شار  اأ حديثا  املنجزة  الطرقات 
وحتدثوا  تقرت  �شكان  ليها  اإ
لي�شت  التي   و  باإ�شهاب  عنها 
لكن  و  هذا   مو�شوعنا  حديث 
عر  تقرت  مواطن  اأن  االأكيد 
على  ر�شاه  وعدم  �شخطه  عن 
بامل�شالك  االنهيارات  م�شكل 
ال��وايل  مطالبني  الطرقات  و 
�شعيد  بن  القادر  عبد  املنتدب  
���ش��غ��ال  وم���ن ل��ه ع��لق��ة ب��االأ
ال��ع��م��وم��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
ايجاد  وراء  ال�شعي   ال��والي��ة 
انهيار  مل�شكلة  منا�شب  ح��ل 
�شنهم  خيبت  التي  و  الطرقات  
التنمية  م��ن  ك��ج��زء  م��ال��ه��م  واأ
باملقاطعة  �شا�شية  االأ والتهيئة 
تقرت.                                                                               دارية  االإ
ع.ر.كنوز

»تغموت  قرية  �شكان  ينا�شد 
اأزي��د  بعد  على  ال��واق��ع��ة   »
عا�شمة  م��ن  ك��ل��م   35 م��ن 
التابعة  ال��ق��رى  و  ه��ق��ار  االأ
من  دم��ر(،  اأ )اأمنهي�شان،  لها 
���رضورة  املحلية  ال�شلطات 
الوقوف  و  العاجل  التدخل 
القرى  اإح��دى  و�شعية  على 
امل�شافة  حيث  م��ن  القريبة 
البعيدة  و  الوالية،  مقر  من 
التنموي  ال�����ش��ق  يف  عنها 
من  ب���دءا  يتجلى  ال���ذي  و 
ال��ط��ري��ق ال��ك��ارث��ي امل���وؤدي 
ث��ار  اأ ال���ذي  م���ر  االأ للقرية، 
املواطنني،  تذمر  و  �شتياء  اإ
كل  يف  ي��ج��ددون  جعلهم  و 
ال�شلطات  من  مطلبهم  مرة 
ل��ت��ف��ات��ة ج���ادة  امل��ح��ل��ي��ة ب��اإ
للو�شع  حد  و�شع  و  لقريتهم 
القرى  اإح��دى  تعي�شه  ال��ذي 
باأكر  الفلحية  و  ال�شياحية 

. والية 
على  القرية،  مواطنو  �شدد 
ال�شلطات  ع��م��ل  ����رضورة 
و  جذري  حل  الإيجاد  املحلية 
كل  املتكرر يف  ملطلبهم  نهائي 
تعبيد  يف  املتمثل  و  منا�شبة، 
و  القرية  بني  الرابط  الطريق 
حد  و�شع  االأهقار،   عا�شمة 
للم�شلك   الكارثية  للو�شعية 
مقر  على  لهم  الوحيد  واملنفذ 

جعل  انه  و  خا�شة  البلدية، 
يف  يعي�شون  القرية  �شكان 
�شنوات  ل��ع��دة  ت��ام��ة  ع��زل��ة 
الو�شية  اجلهات  حترك  دون 
معاناتهم  م�شل�شل  ن��ه��اء  اإ

. هذا  يومنا  اإىل  طالت  التي 
ع��ر  ال�������ش���دد،  ه�����ذا  يف 
امل��واط��ن��ون ع��ن وت��ذم��ره��م 
ليها  اإ األ  التي  الو�شعية  من 
الكثري  يف  ال�شخري  الطريق 
م��ن اأج��زائ��ه، وال��ت��ي ت��زداد 
موؤكدين  يوم،  بعد  يوم  �شوءا 
التنقل  م��ن  يحرمون  ن��ه��م  اأ
من  خمافة  الوالية  مقر  اإيل 
الطريق  ي�شببها  التي  املتاعب 
خطرا  ي�شكل  ب��ات  وال���ذي 
يف  هذا  يحدث  عليهم،  حقيقا 
ب�شط  الأ القرية  فتقار  اإ ظل 

. اليومية  احلياة  متطلبات 
ا�شتغل  اآخ����ر،  ���ش��ي��اق  يف 
االأول  القائم  زيارة  املواطنني 
ي��ن  اأ للقرية  ال��والي��ة  ع��ل��ى 
من  التدخل  ب�رضورة  طالبوه 
ل�شبكة  االعتبار  اإع��ادة  اأجل 
الأهميتها  نظرا  االت�شاالت، 
او  النجدة  طلب  يف  البالغة 
حلول  عند  خا�شة  امل�شاعدة 
طبيعية،  ك��وارث  اأو  ط��ارئ 
م���وؤك���دي���ن ع��ل��ى ����رضورة 
اخ���ذ امل��ط��ل��ب��ني ال��ط��ري��ق و 

. االعتبار  بعني  االت�شاالت 

قطاع  يف  و  اأخ��رى،  جهة  من 
اأك��د  ال�����ش��ح��ة،  و  التعليم 
توفري  �رضورة  على  ال�شكان 
ل�شمان  وظيفية  م�شاكن 
على  ال��ت��اأط��ري  ا���ش��ت��ق��رار 
�شمان  منه  و  القرية  م�شتوى 
ال�شحة  و  التعليم  ت��وف��ري 
جتهيز  اإىل  اإ�شافة  للمواطنني، 
دوام  ل�شمان  املدر�شة  مطعم 
االأطفال،  تدري�س  ا�شتمرار  و 
احلالة  اجل  من  طبية  عيادة  و 
ف�شل  يف  خا�شة  امل�شتعجلة 
ن�شاطا  ي�شهد  الذي  ال�شيف 
ال�شامة،  للح�رضات  ك��ب��ريا 
انعدام  ظل  قي  ه��ذا  يحدث 

. بالقرى  العمومية  نارة  االإ
ذات  ت��ع��د  ال���ق���رى  الن  و 
عر  رع��وي،  فلحي  ن�شاط 
اأن  يف  اأملهم  على  ال�شكان 
لزيادة  نظرا  اأخر  بئر  حفر  يتم 
توفري  و  ال�شكانية،  الكثافة 
ال�شتغلل  الريفية  الكهرباء 
من  امل��زي��د  ا���ش��ت�����ش��لح  و 
االأرا����ش���ي ال��زراع��ي��ة، يف 
ح�شة  من  الرفع  الوقت  نف�س 
ال�شكنات  اإعانات  يف  القرى 
�شمان  اج��ل  م��ن  ال��ري��ف��ي��ة، 
بالقرى  ال�شكان  ا�شتقرار 
ال�شكنات  على  الق�شاء  و 
املنطقة  م�شتوى  على  اله�شة 
علي  حممد 

يف حمنة كورونا

جمعية اأ�سدقاء املري�س مب�سعد " 
اجللفة " ت�سنع اال�ستثناء!

انهيارات بطرقات تقرت اجلديدة تثي �سخط ال�ساقني 
وتغ�سب ال�سكان                        

تفتقر الأب�سط متطلبات احلياة اليومية 

قرية تغموت بتمرنا�ست يف طي الن�سيان 
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تغيرّ تدريجي يف ال�سلوك وتنامي الوعي لدى 
املواطن ال�سويف

ي�سني حممد 
---------------- 

ارت���داء  م�شهد  اأ���ش��ب��ح  ح��ي��ث 
قنعة،  واالأ للكمامات  املواطنني 
وا���ش��ت��ع��م��ال ال��ت��ج��ار واأع���وان 
���ش�����ش��ات  وامل��وؤ دارات  االإ
للقفازات  واخلا�شة  العمومية 
وعاديا،  لوفا  ماأ املعقمة  واملحاليل 
االإيجابي  التفاعل  يوؤكد  ما  وهو 
االحتياطات  هذه  مع  للمواطن 
ال��وق��ائ��ي��ة، واأك��دت��ه االأ���ش��داء 
عر  "التحرير"  جمعتها  التي 
وذلك  الوالية.  من  جهات  عدة 
املتكررة  االأح��ادي��ث  خ��لل  من 
اأي�شا  نلم�س  امل��واط��ن��ني،  ب��ني 

واإدراكهم  لديهم  الوعي  تنامي 
امل�شتجد،  الفريو�س  هذا  بخطر 
و������رضورة ت��غ��ي��ري ال���ع���ادات 
منع  اأج��ل  من  بينهم  والتعامل 
التغري  ه��ذا  اأن  كما  انت�شاره، 
"اإدراك  يوؤكد  الت�رضفات  يف 
الفردية  بامل�شوؤولية  اجلميع 
من  عليهم،  امللقاة  واجلماعية 
ملجابهة  باليقظة  التحلي  اأج��ل 
مدير  برز  اأ كما  الفريو�س"،  هذا 
باملوؤ�ش�شة  ال�شحية  امل�شالح 
اجل��واري��ة  لل�شحة  العمومية 

�شامل. بن  ن�رضي  بالوادي 
"اإن  امل��ت��ح��دث،  ذات  وي��ق��ول 
ي�شاعد  املواطنني  بني  الوعي 

متنع  �شلوكيات  ت��ب��اع  اإ ع��ل��ى 
ت��ف�����ش��ي ال���ف���ريو����س، وي��ج��ب 
ال���ت���ع���ام���ل م����ع امل���و����ش���وع 
ب��ال��ق��رارات  واالل��ت��زام  بجدية 
املتعلقة  املتخذة  واالإج���راءات 
ويف  بوعي  ك��ورون��ا  بفريو�س 

و�شكينة".  هدوء 
جمعيات  اأخ���ذت  جهتها،  م��ن 
التجاوب  يف  ومتطوعني  حملية 
لتفادي  املتخذة،  االإج��راءات  مع 
الفريو�س  ومكافحة  انت�شار 
م���ب���ادرات  يف  وامل�������ش���ارك���ة 
امل�شالح  م��ع  اجل��ه��ود  لتن�شيق 
جمال  يف  ال�شيما  العمومية، 
خمتلف  عر  والتعقيم  التطهري 
ال���ف�������ش���اءات وال�������ش���وارع 
وامل�شاهمة  العمومية،  واالأماكن 
وت���وف���ري  ال���وع���ي  ن�������رض  يف 
بجهود  املتعلقة  امل��ع��ل��وم��ات 

 . عية لتو ا
نا�شط  ج��اب��ر،  ف���وزي  واع��ت��ر 
يادي  "اأ جمعية  م��ن  م��ت��ط��وع 
امل��ب��ادرات  ه��ذه  اأن  الرحمة"، 
الذي  الوعي  م�شتوى  تعك�س 

�رضورة  مع  املواطن،  به  يتحلى 
ملواجهة  اجلهود  ت�شافر  واأهمية 
وعيه  اجلميع  ثبت  اأ وقد  الوباء، 
مواجهة  يف  م�شاهمته  و�رضورة 

كورونا.
الوالئية  اخللية  ���ش��ارت  اأ كما 
انت�شار  من  والوقاية  لليقظة 
اجلهود  اأن  اإىل  الفريو�س،  ه��ذا 
تكثيف  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا  ت��رت��ك��ز 
ال��ع��م��ل ال���ت���وع���وي امل��وج��ه 
ل��ف��ائ��دة امل��واط��ن��ني، ب�����رضورة 
باالإجراءات  والتزامهم  جتاوبهم 
وال���ت���داب���ري امل��ت��خ��ذة حل��م��اي��ة 

و�شلمتهم. �شحتهم 
�شمان  ع��ل��ى  اخل��ل��ي��ة  وت�شهر 
الطبية  امل�����ش��ت��ل��زم��ات  ت��وف��ري 
على  ال�����رضوري��ة  ال��وق��ائ��ي��ة 
ال�شحية  املوؤ�ش�شات  م�شتوى 
جاهزية  على  ع��لوة  للوالية، 
للتعامل  ال�شحية  الهياكل 
الوباء،  هذا  و�شعية  تطور  مع 
وك���ذا ات��خ��اذ ك��اف��ة ال��ت��داب��ري 
بامل�شابني  للتكفل  اال�شتعجالية 

. ملحتملني ا

اأخذوا يتفادون االحتكاك والتوافد  �سلوكات املواطنني الذين  ة مناطق من والية الوادي، تغًيا يف  يالحظ املتجول يف �سوارع عدرّ
لوحظ. ح�سبما  كورونا،  فيو�س  انت�سار  ملجابهة  الوقائية  باالحتياطات  التزاما  العمومية،  والف�ساءات  التجمعات،  اأماكن  على 

العمومية والف�ساءات  التجمعات  اأماكن  على  والتوافد  االحتكاك  يتفادون  بداأوا 

م�����س، م��رك��ب��ات  ج��اب��ت ي���وم اأ
يف  املدنية  احلماية  وكذا  لل�رضطة 
الوادي،  مدينة  واأحياء  �شوارع 
ال��ت��زام  امل��واط��ن��ني  م��ن  وطلبت 
مكرات  با�شتعمال  بيوتهم 
يف  التجمع  عدم  وكذا  ال�شوت، 
العدوى  احتمال  ب�شبب  االأحياء، 

"كورونا". بفريو�س 
قبل  ال���دع���وات  ه���ذه  وج���اءت 
حزمة  دخ��ول  من  ق�شرية  ف��رة 
اأعلنت  التي  اجل��دي��دة  التدابري 
تف�شي  من  للحد  ال�شلطات  عنها 

باجلزائر. "كورونا"  فريو�س 
م�شالح  بادرت  اأخر،  جانب  من 
وتطهري  تعقيم  بعملية  ال�رضطة 
من  للوقاية  العمومية  املرافق 

كورونا. فريو�س 
بتعقيم  امل�شالح  ذات  وقامت 
وخمتلف  والطرقات  االأر�شفة 
امل��ح��لت وال�����ش��ي��ارات امل���ارة، 
طيلة  العملية  تتوا�شل  ان  على 

الفرة. هذه 
.ع  منل�ي 

حتى  ط���ال  ال��ت��ج��م��ع��ات  م��ن��ع 
ب�شبب  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ا���ش��ب��ات 
ف��ريو���س ك��ورون��ا ال��ذي اأح��دث 
خا�شة  العامل  يف  كبري  ا�شطرابا 
العاملية  املنظمة  اإع���لن  ب��ع��د 
�شارع  عاملي  وباء  نه  باأ لل�شحة 
عن  ال��دول  ���ش��اء  روؤ اإخ���راج  يف 
اج���راءات  ات��خ��اذ  يف  �شمتهم 
هذا  النت�شار  بالت�شدي  كفيلة 
املواطنني  �شفوف  يف  ال��وب��اء 
خليفة  حا�شي  بلدية  اأحيت  حيث 
والية  عا�شمة  �رضقي  الواقعة 
الن�رض  عيد  احتفالية  ال���وادي 
من  م��ار���س   19 ل���  امل�����ش��ادف 
عندما  طريقتها  على  �شنة  كل 

ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  ح�رض 
البلدية  ل��ذات  العام  والكاتب 
حيث  ال�����ش��ه��داء  م��ق��رة  اإىل 
نغام  اأ حتت  الوطني  العلم  رفع 
فاحتة  تليت  ثم  الوطني  الن�شيد 
ال�شهداء  اأرواح  على  الكتاب 
من  اأي  ح�شور  دون  الطاهرة، 
داري����ة  االإ املحلية  ال�شلطات 
وال�شباب  واملجاهدين  واالأمنية 
هذه  تفويت  ع��دم  ت��ع��ود  ال��ذي 
على  ينم  مما  الوطنية  املنا�شبات 
لتعليمات  ال��ك��ام��ل  االح����رام 

اجلمهورية. رئي�س 
مبارك قدودة 

ت��وا���ش��ل م�����ش��ال��ح احل��م��اي��ة 
حملتها  ال��وادي،  لوالية  املدنية 
للحد  ال��وا���ش��ع��ة  ال��ت��وع��وي��ة 
ك��ورون��ا  ف��ريو���س  انت�شار  م��ن 
لها  ج��ن��دت  ح��ي��ث  امل�����ش��ت��ج��د، 
م�شالح  وكافة  الو�شائل  خمتلف 

ية. حلما ا
جلان  ت�شكيل  مت  ال�شاأن،  هذا  يف 
م��ن ع��ن��ا���رض احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة 
واأط��ب��اء،  باأخ�شائيني  مدعمة 
املجتمع  فعاليات  خمتلف  باإ�رضاك 
تدخلت  العملية  �شملت  املدين، 
م��ي��دان��ي��ة م���ن ق��ب��ل االأط���ب���اء 
امل�����رضف��ني، ل��ف��ائ��دة امل��واط��ن��ني 
ال�����ش��اح��ات  يف  وامل�����ش��اف��ري��ن، 
املحطات  العمومية،  واالأماكن 

حمطات  امل�شافرين،  لنقل  الرية 
النقل  وم��رك��ب��ات  احل���اف���لت 
التي  النقاط  كونها  احل�رضي، 
للمواطنني،  كبرية  حركة  ت�شهد 
االإر���ش��ادات  ت��ق��دمي  خللها  مت 
ال�رضورية  الطبية  والن�شائح 
على  وج��ب  التي  واالإج����راءات 
ملواجهة  بها  يتحلى  اأن  املواطن، 

الفريو�س. هذا  انتقال  عدوى 
ذات  ق��ام��ت  اأخ����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
امل�����ش��ال��ح ب��ت��وزي��ع م��ط��وي��ات 
الفريو�س،  بهذا  خا�شة  توعوية 
تعقيم  عمليات  اإىل  باالإ�شافة 
املناطق  ع��دي��د  م�شتوى  على 

لوالية. با
ي�شني حممد 

وقمع  ال��رق��اب��ة  ف��رق  كثفت 
ال��غ�����س ال��ت��اب��ع��ة مل��دي��ري��ة 
من  ال��وادي  لوالية  التجارية 
بهدف  امل��ي��دان��ي��ة،  خ��رج��ات��ه��ا 
بعد  للم�شاربة،  الت�شدي 
بع�س  اأ�شعار  ارتفاع  ت�شجيل 
نتيجة  اال�شتهلكية،  امل��واد 
تف�شي  تداعيات  م��ن  اخل��وف 
ح�شبما  ك���ورون���ا،  ف��ريو���س 

املديرية. به  فادت  اأ
وج��ن��دت م��دي��ري��ة ال��ت��ج��ارة 
عن  ي��زي��د  م��ا  العملية  ل��ه��ذه 
خمتلف  وت�شمل  ف��رق��ة،   30

وحملت  باجلملة  البيع  نقاط 
الغذائية  للمواد  التجزئة  جتارة 
توفري  مع  اال�شتهلك،  وا�شعة 
من  امل��ادي��ة  االإم��ك��ان��ات  كافة 
وكذا  االأ�شعار،  مراقبة  اأج��ل 
حيث  م��ن  املعرو�شة  ال�شلع 
لل�شتهلك،  وقابليتها  اجلودة 
كما  املواطنني،  ل�شحة  حماية 

امل�شدر.  اأو�شح 
ح��ي��ث ت���ق���وم ه����ذه ال��ف��رق 
ب�شعر  ال�رضاء  فواتري  مبراقبة 
وحت�شي�س  والتجزئة،  اجلملة 
يف  خا�شة  بحقوقه،  امل�شتهلك 

ف�شل  ال�شلع،  اأ�شعار  اإع��لن 
متبوعة  اإع��ذارات  توجيه  عن 
ب���اإج���راءات ردع��ي��ة وحت��ري��ر 
ت��اج��ر  ك��ل  ح��ق  يف  حم��ا���رض 
ارتفاع  على  للق�شاء  خمالف 
بع�س  ت�شهدها  التي  االأ�شعار 

اال�شتهلكية.  املواد 
وفرة  على  املديرية  واأك��دت 
اال���ش��ت��ه��لك  ذات  امل�����واد 
امل��واد  غ���رار  على  ال��وا���ش��ع، 
"اأن  م�����ش��ي��ف��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
اال�شتهلكية  امل��واد  خم��زون 
كاف  ال��والي��ة  م�شتوى  على 

ودعت  مقبلة"،  اأ�شهر  لعدة 
ي�����ش��ا،  م��دي��ري��ة ال��ت��ج��ارة اأ
وراء  االن�����ش��ي��اق  ع���دم  اإىل 
التهافت  وتفادي  االإ�شاعات 
ب�شبب  املواد،  هذه  اقتناء  على 
تف�شي  تداعيات  م��ن  اخل��وف 
اأن  ح��ي��ث  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س 
على  ت�شجع  الت�رضفات  هذه 
املواطنني  على  لهذا  امل�شاربة، 
ا�شتهلكهم  منط  تغيري  ع��دم 
ل��ت��ف��ادي ح���دوث اخ��ت��لل يف 

والطلب. العر�س  ميزان 
.ق ف�وزي 

فيما قامت بعملية تعقيم وتطهي املرافق العمومية والطرقات

ال�سرطة حت�س�س املواطنني ب�سرورة 
التزام بيوتهم للوقاية من انت�سار 

كورونا 

ب�سبب اأزمة وباء كورونا

اإحياء ذكرى عيد الن�سر متر مرور 
الكرام بحا�سي خليفة

احلماية املدنية توا�سل احلملة الوقائية 
للحد من انت�سار فيو�س كورونا

م�سالح التجارة ُتكثرّف الرقابة من اأجل الت�سدي للم�ساربة يف االأ�سعار

ف�����واج  ت���وا����ش���ل خم��ت��ل��ف اأ
اجلزائرية،  االإ�شلمية  الك�شافة 
عملية  الوادي،  والية  حمافظة 
التحكم  اإطار  يف  وا�شعة  تعقيم 
كورونا،  فريو�س  انت�شار  يف 
العمومية  ال�شاحات  �شملت 
م���اك���ن ت���واف���د اجل��م��اه��ري  واأ
ومواقف  داري���ة  االإ والهياكل 
واملحلت  والطرقات  احلافلت 
ال��ت��ج��اري��ة وداخ���ل االأح��ي��اء.. 
تعقيم،  مواد  با�شتخدام  وغريها 
الوالية  املحافظة  �شّخرت  حيث 
االإمكانيات  ك��ل  للك�شافة، 
لعملية  وال��ب�����رضي��ة  امل���ادي���ة 
عدد  م��ع  بالتن�شيق  التطهري 
على  املجال،  يف  الفاعلني  من 

ال�رضطة،  املدنية،  احلماية  غرار 
م�شالح  ال��وط��ن��ي،  ال����درك 
املنتظر  ومن  وغريها  البلدية 
ب�شكل  العملية  ت�شتمر  اأن 

وال�شوارع  االأحياء  بكل  يومي 
العملية  وهي  العامة  واالأماكن 

املواطنون.  ا�شتح�شنها  التي 
�شبال  اأ ق��ام  اأخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 

بالوادي  االإ�شلمية  الك�شافة 
وق��ف��ازات  كمامات  ب��ت��وزي��ع  
وم���ع���ق���م���ات ي���دوي���ة ع��ل��ى 
وعمال  وم��وظ��ف��ي  امل��واط��ن��ني 
باالإ�شافة  دارات،  االإ خمتلف 
�شد  املواطنني  حت�شي�س  اإىل 
ان��ت�����ش��ار ع�����دوى ف��ريو���س 
املطويات  وت��وزي��ع  ك��ورون��ا، 
�رضورة  على  املواطنني  وحث 
ال�شحية  بالتعليمات  التقيد 
ل��ت��ف��ادي ان��ت�����ش��ار ف��ريو���س 
على  ح��ث��ه��م  وك���ذا  ك���ورون���ا 
�����رضورة اأخ���ذ االح��ت��ي��اط��ات 
االإ�شابة  وجتنيبهم  ال��لزم��ة 

حمتملة. بعدوى 
.ع منل�ي 

قامت بحث املواطنني على �سرورة التقيد بالتعليمات ال�سحية لتفادي انت�سار فيو�س كورونا

اأفواج الك�سافة االإ�سالمية تبادر بعملية تعقيم وتطهي وا�سعة
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مواطنون م�ستاوؤون من عطل اأجهزة ال�سحب االآيل 
بق�سنطينة

عي�س علجية 
ت�شاقطت  التي  االأم��ط��ار  رغ��م 
اأم�س  �شبيحة  كبرية  بكميات 
اخل��روج  عن  املواطنون  يعجز  مل 
من  اأموالهم  ل�شحب  اأو  للت�شوق، 
ا�شتياء  اث��ار  ما  ال��ري��د،  مكاتب 
غياب  ه��و  ب��ال��والي��ة  امل��واط��ن��ني 
ال�شيولة يف اأجهزة ال�شحب االآيل، 
الوقوف  على  اأجرهم  الذي  االأمر 
و  اأموالهم،  ل�شحب  طوابري  يف 
ب�شبب  طويلة  �شاعات  االنتظار 
ال�شبكة  يف  ت���ذب���ذب   وج����ود 
نوعية  يف  ت��ردي  اأو  "الّريزو"، 
االأمطار  ت�شاقط  رغم  و  اخلدمة، 
ا�شطر بع�س املواطنني التنقل اإىل 
تعي�س  و  املجاورة،  الريد  مكاتب 
بالوالية  ال��ري��د  مكاتب  غالب 
اأيام  طيلة  كبرية  �شغط  ح��االت 
االأ�شبوع ب�شبب الكثافة ال�شكانية 
التي ت�شهدها الوالية و قلة االأعوان 

على م�شتوى هذه املكاتب.
اإىل  تفتقر  املناطق  اأن بع�س    كما 

بالن�شبة  خا�شة  الريد  مكاتب 
اإىل  ترحيلهم  مت  الذين  لل�شكان 
ي�شطر  اأي���ن  ج��دي��دة،  �شكنات 
بريد  مكاتب  اإىل  التنقل  املواطن 

اأخرى، كما تطرح م�شكلة التوقيت 
يف العمل اأزمة كبرية، حيث بع�س 
مكاتب الريد توقف عملها مبكرا، 
الكايف  الوقت  املواطن  يجد  فل 

يدفعه  ق��د  و  اأم��وال��ه،  ل�شحب 
و  عمله،   عن  التغيب  اإىل  االأم��ر 
الذي  املركزي  الريد  عك�س  هذا 
يعمل بالتناوب من ال�شاعة الثامنة 
م�شاًء،  ال�شاد�شة  غاية  اإىل  �شباحا 
كذلك  ي�شهد  االأخري  هذا  اأن  كما 
ي�شتقطب  ك��ون��ه  كبري  �شغط 
زبائن من خارج الوالية ، عن هذا 
اأن  املواطنني  بع�س  قال  الو�شع 
االأزمة مطروحة قبل ظهور الوباء، 
اإحدى مظاهر البريوقراطية  و هذه 
اأ�شاروا  و  املواطن،   ت��وؤرق  التي 
بالقول ال يعقل اأن يوقف م�شوؤول 
ال�شحب  ج��ه��از  ال��ري��د  مكتب 
يرك  و  االأ�شبوع  نهاية  يف  االآيل 
املواطن  معطل ، و لذلك  ال ميكن 
عجزهم  يغطوا  اأن  للم�شوؤولني 
اأن  اآخ���رون  اأ���ش��اف  و  ب��ال��وب��اء، 
التعليمات امل�شددة التي اأ�شدرتها 
ال�شلطات العمومية �شبيهة بحالة 
الطوارئ، و ال ميكن يف حال من 
و  البيت  حبي�شي  البقاء  االأحوال 

تعطيل اأمورنا اليومية.

وجد مواطنون اأنف�سهم جمربين على االإخالل بالتعليمات التي اأ�سدرتها ال�سلطات العمومية بعدم اخلروج ل�سمان حمايتهم 
ب�سبب الوباء املنت�سر يف العامل ، ما دفعهم لالإخالل بهذه التعليمات، و اخلروج �سواء من اأجل التداوي اأو الت�سوق اأو �سحب 

اأموالهم من مكاتب الربيد، يف والية ق�سنطينة كعينة .

مل متنعهم الكورونا و ال االأمطار من اخلروج

 4000 اإخ��راج  عملية  اإط��لق  مت 
املخازن   من  البطاطا  من  قنطار 
تنظيم  بهدف  وزو  تيزي  بوالية 
حماوالت  مكافحة  و  االأ�شعار 
الطلب  اإث��ر  فيها.و  امل�شاربة 
حت�شبا  للم�شتهلكني  الكبري 
من  ل��ل��ح��د  ال�����ش��ح��ي  للحجر 
)كوفيد  كورونا  فريو�س  انت�شار 
ارت��ف��اع  اىل  اأدى  ال���ذي   )19
م�شالح  قررت  البطاطا،  اأ�شعار 
 4000 خم��زون  اإخ��راج  الوالية 
هذا  يف  امل��ادة.و  هذه  من  قنطار 
ال�شدد، توجه جتار جتزئة ملخازن 
التي  خ��دة  ب��ن  ب���ذراع  التريد 
 7400 ب  ا�شتيعابها  طاقة  تقدر 
بالبطاطا  للتزود  مكعب،  مر 
للكلغ  دج   38 ب�شعر  املعرو�شة 
 50 اىل   45 بني  ما  بيعها  واإعادة 
دج على االأكرث، ح�شبما اأو�شحه 
يكر  ط��م��اأن  جهته،  وم��ن  جت��ار 
بن  ذراع  خمزن  �شاحب  ح�شني، 
املن�شاأة  هذه  ان  للمواطنني  خدة، 
"�شيتم  اأنه  قائل  ت�رضفهم  حتت 
البطاطا  من  الواحد  الكلغ  بيع 
 38 ب  امل��ق��در  ال�شعر  بنف�س 
املخزنة  البطاطا  كانت  دج".و 
للت�شدير  موجهة  �شهرين  منذ 

املتعامل. ذات  ح�شب  كندا،  اىل 
امل�شالح  م��دي��ر  ذك��ر  وب���دوره 
الذي  خملوف،  لعايب  الفلحية، 
املخزون،  اخ��راج  عملية  ح�رض 
لتنظيم  يهدف  االإج��راء  ه��ذا  اأن 
الذي  االرتفاع  عقب  االأ�شعار 
�شهدته خلل االأيام االأخرية حيث 
الواحد  الكيلوغرام  �شعر  بلغ 
التجار. بع�س  عند  دج   150
�شعر  اأن  لعايب  ال�شيد  واأ�شاف 
يتجاوز  ان  يجب  ال  البيع  اإع��ادة 
�شتتم  خم��ال��ف  ك��ل  و  دج   45
قمع  ف��رق  ان  موؤكدا  معاقبته، 
خرجات  خلل  من  ت�شهر  الغ�س 
على  الوالية  تراب  عر  ميدانية 
املواطنني  داعيا  االأ�شعار،  احرام 
جتاوز.كما  كل  عن  التبليغ  اىل 
البطاطا  بتوفر  امل�شوؤول  طماأن 
اىل  م�شريا  الفواكه،  و  اخل�رض  و 
�شهر  من  اأقل  غ�شون  يف  بداية 
املو�شمية  البطاطا  جني حم�شول 
املادة  اأ�شعار هذه  ولهذا �شت�شجل 
م�شتوى  كبريا.وعلى  انخفا�شا 
يف  و  وزو  تيزي  مدينة  اأ�شواق 
ما  املادة  هذه  تباع  اأخرى  بلديات 
للكلغ، ح�شبما  60 دج  و   50 بني 

لوحظ.

انطالق عملية تزويد االأ�سواق 
بالبطاطا يف تيزي وزو 

�سعار"وقايتك هي عالجك"  حتت 

نظمت م�شالح اأمن والية خن�شلة 
حول  وتوعوية   حت�شي�شية  حملة 
خطر انت�شار فريو�س كورونا ، و 
�شعار:  رفعت  التي  احلملة  تدخل 
"وقايتك هي علجك''  يف اإطار 
كورونا  وباء  انت�شار  من  الوقاية 
بالتدابري  التعريف  و  كوفيد19، 
االحرازية لتفادي خطر االإ�شابة 
ب��ال��ف��ريو���س، ح��ي��ث ب��ا���رضت 
بح�شور  التح�شي�شية  حملتها 
و  االت�����ش��ال  بخلية  اإط����ارات 
ال��ع��لق��ات ال��ع��ام��ة، رت��ب��اء و 
الوالئية  امل�شلحة  عن  اأع��وان 

باالإ�شافة  العمومي،  ل��لأم��ن 
ممر�شني  و  اأط��ب��اء  ح�شور  اإىل 
االجتماعي  الطبي  املركز  عن 
 ، لل�شحة  الوالئية  بامل�شلحة 
والريا�شات  االجتماعي  الن�شاط 
و  الن�شائح  تقدمي  خللها  من  مت 
ال�رضورية  الطبية  االإر�شادات 
مبختلف  املركبات  �شواق  لفائدة 
م�شتوى  على  ذلك  و  االأ�شناف 
مبدخل  الكائن  الثابت  احل��اج��ز 
اإطار جت�شيد  خن�شلة.و يف  مدينة 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  تعليمات 
م�شالح  �شارعت   تبون  املجد 

غلق  اإىل  ب��ال��والي��ة  االأم�����ن 
خللها  م��ن  ال��ت��ي  امل��ن��اف��ذ  ك��ل 
و  يت�رضب  اأن  للفريو�س  ميكن 
العمومية  االأماكن  باخل�شو�س 
االح��ت��ك��اك  فيها  ي��ك��رث  ال��ت��ي 
احلفاظ  اأج���ل  م��ن  ب��امل��واط��ن��ني 
املواطنني،  �شحة  و  �شلمة  على 
العمومية،  احل��دائ��ق  ال�شيما 
و  للخ�رض  االأ�شبوعية  االأ�شواق 
االأ�شبوعية  االأ�شواق  الفواكه، 
املعدنية  احلمامات  لل�شيارات، 
ق��اع��ات  احل���ف���لت،  ق��اع��ات   ،
املر�شات،  و  احلمامات  االألعاب، 

امل�شابح  و  الريا�شة  ق��اع��ات 
م�شتعملي  حت�شي�س  مت  اأي��ن   ،
التجارية  االأن�����ش��ط��ة  خمتلف 
من  خن�شلة  مبدينة  امل��ت��واج��دة 
�شيدليات،  مطاعم،  مقاهي، 
التجارية  املحلت  �رضيع،  اإطعام 
كورونا   لوباء  املحدق  باخلطر 
باتخاذ  التوعية  مع   ،19 كودفيد 
حول  احليطة  و  النظافة  اإجراءات 
العمل  هذا  لقي  اين  الوباء،  هذا 
من  كبريا  ا�شتح�شان  امليداين 

املواطنني. طرف 
                        علجية عي�س

حملة حت�سي�سية حول خطر انت�سار فيو�س كورونا بخن�سلة

الوطني   ال���درك  ف��رق��ة  متكنت 
والي��ة  يف  ب��خ��راط��ة   العاملة 
�شخ�س  على  القب�س  من  بجاية  
الكيف  م��ن  ك��م��ي��ة  ب��ح��وزت��ه 
الق�شية  وقائع  تعود  و  املعالج 
معلومات  ورود  ث��ر  اإ االأوىل 
للدرك  االإقليمية  امل�شالح  اإىل 
وجود  مفادها  بخراطة  الوطني 
قادمة  بيكانتو  كيا  نوع  �شيارة 
مدينة  نحو  بجاية  مدينة  من 
من  كمية  متنها  على  �شطيف 
الفور مت و�شع  ، على  املخدرات 
ومتحرك  ثابت  اأمني  ت�شكيل 
املحتمل  املنافذ  جميع  وغلق 
العملية  ه���ذه   ، ب��ه��ا   امل���رور 
ال�شيارة  توقيف  على  اأ�شفرت 
كانت  التي  و  الذكر  ال�شالفة 

مقتادة من طرف امل�شمى )ك.�س( 
برفقة  �شنة   36 العمر  من  البالغ 
العمر  من  البالغ  )خ.ج(  امل�شمى 
ينحدران  املعنيان   ، �شنة   32
مراقبة  مت   ، �شطيف  والي��ة  من 
وتفتي�شها  االإداري���ة  وثائقها 
با�شتعمال  و  دقيقا  تفتي�شا 
ال�شينوتقنية  ال��ث��ن��ائ��ي��ات 
العثور  مت   ، خمدرات  تخ�شي�س 
املعالج  الكيف  من  كمية  على 
وزنها  يقدر  حزمات   04 على 
اأ�شفل  باإحكام  خمباأة  02كلغ  ب 
ث��ره��ا  اإ ، ع��ل��ى  ال��ق��ي��ادة  ل��وح��ة 
ال�شيارة  �شاحب  توقيف  مت 
مقر  اإىل  اقتيادهما  و  ومرافقه 

. معهما  للتحقيق  الفرقة 
                                     كرمي . ت 

 حجز كمية معتربة من الكيف 
ببجاية 

متكن اأول اأم�س عنا�رض اأمن دائرة 
التلغمة بوالية ميلة من توقيف 
تنظيف  منتجات  وحجز  �شخ�س 
و مواد جتميل منتهية ال�شلحية 
ح�شبما  التلغمة  مدينة  و�شط 

علم لدى م�شالح اأمن الوالية .
واأو�شح امل�شدر ذاته اأن تفا�شيل 
عنا�رض  تلقي  اىل  تعود  الق�شية 
ليلة  مبيلة  التلغمة  دائ��رة  اأم��ن 
قيام  مفادها  ملعلومات  اأم�س  اأول 
م��واد  وت�شويق  ببيع  �شخ�س 
نظافة وجتميل منتهية ال�شلحية 
التجارية  امل��ح��لت  الأ�شحاب 
يف  م�شتعمل  التلغمة  مبدينة 
ترقيم  �شياحية حتمل  �شيارة  ذلك 
قامت  وعليه  البواقي،  اأم  والية 
بتكثيف  ال��دائ��رة  اأم��ن  عنا�رض 
الدوريات حيث مت توقيف امل�شتبه 
�شنة   32 العمر  من  البالغ  فيه 
الذكر  ال�شالفة  املركبة  منت  على 
املركبة  بتفتي�س  وجيز،  وقت  يف 

نظافة  م��واد  على  بداخلها  عرث 
اأنها  املعاينة  بعد  تبني  وجتميل 
حتويل  ليتم  ال�شلحية،  منتهية 
اأمن  مقر  اىل  وال�شائق  املركبة 

الدائرة ملبا�رضة التحقيق.
اأثناء التحقيق مع امل�شتبه فيه تبني 
جتاري  �شجل  على  يحوز  ال  اأنه 
ملمار�شة هذا الن�شاط مع ت�شجيل 
العديد  طرف  من  �شده  �شكاوى 
لهم  بيعه  بخ�شو�س  التجار  من 
مواد منتهية ال�شلحية وعيله مت 
ملف  واإجناز  واملركبة  املواد  حجز 
 . امل�شدر  ي�شيف  �شده  ق�شائي 
والية  اأمن  م�شالح  وتدعو  هذا 
ميلة املواطنني اإىل التاأكد من مدة 
�شلحية  املواد اال�شتهلكية قبل 
عر  الفوري  التبليغ  مع  �رضاءها، 
كل  عن   1548 االأخ�رض  الرقم 
وامل�شاربني  الغ�شا�شني  التجار 

يف االأ�شعار. 
وحملة حت�سي�سية توعوية 

للوقاية من فيو�س كورونا 
بالوالية

م�شالح  با�رضت  اأخرى،  جهة  من 
اأمن والية ميلة على غرار م�شالح 
الوطن  بواليات  الوطني  االأمن 
فيها  ���ش��ارك  حت�شي�شية  حملة 
االجتماعي  الطبي  املركز  اأطباء 
ال�رضكاء  وخمتلف  الوالية  الأمن 
مديرية  م�شالح  �شيما  امليدانيني 
ال�شحة، حيث �شخر لهذه العملية 
يف  العاملني  ال�رضطة  اأفراد  كافة 
امليدان تهدف اإىل تذكري املواطنني 
على  ال��ط��ري��ق  وم�شتعملي 
وخمتلف  املراقبة  نقاط  م�شتوى 
التقيد  ب�رضورة  االأمنية  احلواجز 
االإ�شابة  من  الوقاية  باإر�شادات 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ف��ريو���س  ب��ه��ذا 
على  حتتوي  مطويات  ت��وزي��ع 
االأعرا�س  و�رضح  عامة  ن�شائح  
له.كما  امل�شاحبة  ال�شائعة 
ميلة  والية  اأمن  م�شالح  اإتخذت 

يف  متثلت  م�شاحبة  اإج����راءات 
وتبني  االأمنية  املقرات  تعقيم 
داخل  الوقائية  االحتياطات  كافة 
من  املواطنني  وتدعو  �شفوفها، 
املختلفة  االإع��لم  و�شائل  خلل 
ومواقع التوا�شل االجتماعي اإىل 
االأخبار  ن�رض  يف  امل�شاركة  عدم 
التبليغ  مع  واالإ�شاعات  الكاذبة 
مي�س  قد  طارئ  اأي  عن  الفوري 
ال�شحة  �شيما  ال��ع��ام  بالنظام 
 1548 العامة عر الرقم االأخ�رض 
 " توير  و  في�شبوك  و�شفحتي 

املديرية العامة للأمن الوطني".
العامة  املديرية  فاإن   وللإ�شارة  
للأمن الوطني بادرت  اإىل اإطلق 
عر  وا�شعة  حت�شي�شية  حملة 
باملوازاة  االفرا�شية  الف�شاءات 
للحد  ميدانية  خرجات  تنظيم  مع 
امل�شتجد  الفريو�س  تف�شي  من 

 . COVID- 19 كورونا
بوجمعة مهناوي

حجز منظفات ومواد جتميل منتهية ال�سالحية بالتالغمة يف ميلة 
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للعدالة بوهران  املخالفني  التجار  تقدمي 

علي  حممد 
-------------------- 

اأع��وان  اأوق��ف  ال�شياق،  ه��ذا  يف 
باالأمر،  املعنيني  التجار  التجارة 
التجارية  حملتهم  غلق  م��ع 
وت�شميعها، اإىل غاية بت م�شالح 
حيث  ق�شاياهم،  يف  ال��ع��دال��ة 
للتجارة  اجلهوية  املديرية  قدمت 

بوهران ملفاتهم لها.
عن  املعنية  امل�شالح  ك�شفت 
خمتلف  من  اأطنان  �شتة  وج��ود 
اال�شتهلك  ذات  الغذائية  املواد 
ه��وؤالء  مب�شتودعات  ال��وا���ش��ع، 
كما  م�شتغامن،  والية  يف  التجار 
للتجارة  اجل��ه��وي  امل��دي��ر  ق��ال 
في�شل  الطيب  ال�شيد  بوهران، 
بد  ال  االإط��ار،  هذا  ال�رضيف.يف 
االإج��راءات  مبختلف  التذكري  من 
االحرازية التي اتخذتها م�شالح 
العمل  اأجل  من  التجارة،  وزارة 
على توفري خمتلف املواد الغذائية 
ذات اال�شتهلك الوا�شع، والعمل 
باأ�شعارها  للزبون  توفريها  على 
اأقرتها  التي  والفعلية،  احلقيقية 
التي  التجارة،  وزارة  م�شالح 
من  ع��دد  مع  بالتن�شيق  تعمل 

الوزارات االأخرى.
اجلهوية  املديرية  ت�رضف  للتذكري، 
مديريات  على  بوهران  للتجارة 
م�شتغامن،  ه��ي؛  والي��ات  خم�س 
بلعبا�س،  ���ش��ي��دي  ���ش��ع��ي��دة، 
قام  حيث  ووه����ران،  تلم�شان 
تدخل  األ��ف  من  باأزيد  اأعوانها 

وح��ده،  املا�شي  االأرب��ع��اء  ي��وم 
عند  عجيبة  اأم��ور  اكت�شاف  ومت 
الذين  اجل�شعني  التجار  بع�س 
التي  ال�شعبة  الفر�س  ي�شتغلون 
يقومون  بالتايل  املواطن،  يعرفها 
خمتلف  ونهبه.حجز  ب��اب��ت��زازه 
كبرية  كميات  بحجز  االأع���وان 
اأطنان   6 الغذائية، منها  املواد  من 
والقهوة  وال�شكر  الزيوت  من 
املعلبة  وال��ط��م��اط��م  واحل��ل��ي��ب 
من  لرا   450 من  واأزيد  واالأرز، 
جامبو،  علب  من  و27658  اخلل، 
الفرينة  من  كيلوغرام  و3100 
 650 ب  ت�شوق  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
للكي�س  دينارا   590 بدل  دينارا، 

من �شعة 25 كيلوغراما.
من جهة اأخرى، مت �شبط كميات 
كانت  التي  البطاطا  من  كبرية 
يف  اأ�شعارها،  باأ�شعاف  ت�شوق 

�شعرها  يتعدى  ال  ال��ذي  الوقت 
غري  احلاالت،  كل  يف  دينارا   50
يبيعها  كان  من  التجار  من  اأن 
ال  اأم���ر  وه���و  دن��ان��ري،  ب110 
كما  املنطق،  وال  العقل  يقبله 
مديريات  اأعوان  من  الكثري  قال 
التجارة باملديرية اجلهوية للغرب.
املدير  يوؤكد  ال�شياق،  ه��ذا  يف 
م�شالح  اأن  للتجارة،  اجلهوي 
تلقت  امل���دي���ري���ات  خم��ت��ل��ف 
ب�رضورة  ���ش��ارم��ة،  تعليمات 
لتعليمات  ال�����ش��ارم  التطبيق 
اآفة  مبحاربة  اجلمهورية،  رئي�س 
من  الكثري  ميار�شها  التي  اجل�شع 
لهم،  �شمري  ال  ال��ذي��ن  التجار 
االأم��وال  كنز  �شوى  يهمهم  وال 
الظروف  وا�شتغلل  وجمعها، 
من  البلد،  بها  متر  التي  ال�شعبة 
على  واحلقرة  الغنب  ممار�شة  اأجل 

حول  ال  الذي  الب�شيط  املواطن 
الله  اإىل  بالعودة  اإال  له  قوة  وال 

والدعاء والت�رضع له.
من جانب اآخر، اأكد املدير اجلهوي 
امل�شالح  خمتلف  اأن  للتجارة، 
على  التجارة  ملديريات  التابعة 
دون  تعمل  الوطني،  امل�شتوى 
هوادة يف �شبيل احرام االأ�شعار، 
االأم��ر  يتعلق  عندما  ال�شيما 
بها  متر  التي  ال�شعبة  بالظروف 
االآن،  احلال  عليه  هو  كما  البلد، 
يف ظل العمل على حماربة الداء 
وما  البلد،  به  متر  ال��ذي  اخلطري 
كبرية  جت��اوزات  من  عنه  ينجر 
اجل�شعون  التجار  جيدا  ي�شتغلها 
�شمري  اأي  ميلكون  ال  ال��ذي��ن 
اكتناز  �شمري  اإال  اللهم  اأخلقي، 
يف  ال�شوق  واإغ���راق  االأم���وال 

الوحل.

قامت م�سالح مديرية التجارة بوالية وهران، اإىل غاية نهاية االأ�سبوع املا�سي، بتوقيف 21 تاجر جملة، بعد التاأكد من ممار�ستهم 
املواطنني ويرفعون  يبتزون  كانوا  اأنهم  القانونية، زيادة على  االأطر  البيع وال�سراء من دون فواتي، وخارج  الكثي من عمليات 

االأ�سعار، م�ستغلني خمتلف الظروف ال�سعبة التي متر بها البالد، كما هو احلال هذه االأيام مع انت�سار فيو�س كورونا.

املخزنة اال�ستهالكية  املواد  كل  حجز 

بالنظر لعدم اكت�ساف اأي لقاح حاليا

ال�شحة  على  احلفاظ  اإط��ار  يف 
االأم��ن  مب�شالح  املنوطة  العامة 
اخلا�س  للو�شع  نظرا  و  الوطني 
"كورونا  ف��ريو���س  تف�شي  بعد 
 18 ال��ي��وم  �شبيحة  نظمت   ،"
ال�رضطة  م�شالح  مار�س2020 
ممثلة  الدفلى  ع��ني  والي��ة  ب��اأم��ن 
اإىل  �رضطة  واأع���وان  باإطاراتها 
جانب اأطباء، حملة حت�شي�شية حول 

هذا الداء.
م�شتوى  على  ج�شدت  احلملة 
بعا�شمة  امل�شافرين  نقل  حمطة 
حركية  ت��ع��رف  كونها  ال��والي��ة 
من  للمواطنني  دائما  ت��واف��دا  و 
جانب  اىل  ال���والي���ات،  خمتلف 

نقاط اخرى ب�شوارع املدينة، حيث 
و  اإط��ارات  جت�شيدها  على  اأ�رضف 
من  اأع�شاء  كذا  و  �رضطة  اأع��وان 
الوالية،  اأمن  من  الطبي  ال�شلك 
لل�شحة  الوالئية  امل�شلحة  ميثلون 
والريا�شات  االجتماعي  الن�شاط 
االجتماعي،  الطبي  املركز  كذا  و 
ال��داء  مفهوم  اإىل  تطرقوا  اأي��ن 
�رضوحات  مقدمني  اأعرا�شه،  و 
االح��ت��ي��اط��ات  ع��ن  للمواطنني 
الواجب  االح��رازي��ة  وال��ت��داب��ري 
اإتباعها لتفادي االإ�شابة بهذا الداء 
باعتبارها ال�شبيل االأجنع للت�شدي 
لهذا الفريو�س و احلد من انت�شاره.
 خمتار برادع

اأمن عني الدفلى ينظم حملة 
حت�سي�سية للمواطنني حول داء 

كورونا

   حتت �سعار "الوقاية هي عالجك"

اأدت الظروف التي يعي�شها خلل 
ه��ذه االأي���ام امل��واط��ن اجل��زائ��ري 
خا�شة  والتلم�شاين  عامة  ب�شفة 
فريو�س  بتداعيات  واملتعلقة 
لكل  هلع  من  خلفه  وما  كورونا 
اأن  ول��ك��ون  امل��ع��م��ورة  �شكان 
الدرا�شات  اآخر  ح�شب  الفريو�س 
اجل�شم  على  خا�شة  ويوؤثر  يهاجم 

املناعة  نق�س  من  يعاين  ال��ذي 
�شاأنه  من  ما  كل  عن  البحث  اإىل 
الع�رضات  املناعة لذلك جلاأ  تقوية 
ربوع  خمتلف  عر  املواطنني  من 
االأع�شاب  اإىل  تلم�شان  والي��ة 
باأنها  املعروف  والتوابل  الطبية 
االإن�شان  ج�شم  مناعة  من  ترفع 
وتعززه وتقويه كالزجنبيل والذي 

ا�شتجابة  حتفيز  على  ي�شاعد 
االأمرا�س  �شد  املناعي  اجلهاز 
والقرنفل  واحلبق  والفريو�شات 
اإىل جانب بع�س التوابل التي من 
الدموية  الدورة  تن�شيط  �شاأنها 
االأ���ش��ود  والفلفل  كالكركم 
من  الطبيعية  املواد  وكل  وغريها 
الطبيعية  واالأع�شاب  النباتات 

االإن�شان  مناعة  من  تزيد  التي 
تلم�شان  ب��والي��ة  ل��وح��ظ  وق��د 
بيع  م�شبوق مبحلت  تهافت غري 
االأع�شاب وبني هذا وذاك يتوجب 
االحتياطات  اأخ��ذ  اجلميع  على 
اللزمة لتطويق هذا الوباء �رضيع 

االنت�شار.
                           ع بوتليتا�س

تهافت على اقتناء االأع�ساب الطبية لتقوية جهاز املناعة بتلم�سان 

 نظمت حملة حت�شي�شية  باملحطة 
"زيداين حممد   للم�شافرين  الرية 
"  لفائدة �شائقي  االأجرة واحلافلت 
ون�شائح  اإر�شادات  فيها  ،قدمت 
الوقاية التي يجب اإتباعها من اأجل 
كورونا  فريو�س  انت�شار  تفادي 
على  وزع���ت  كما   19 كوفيد  
تو�شح   من�شورات  امل�شافرين 
اليدين   وحماية  غ�شل  كيفية 
خمتلف  و  الكمامات  وو���ش��ع 
الفريو�س  عن  الناجتة  االأعرا�س 
االت�شال يف  اأرق��ام   اإىل   ،اإ�شافة 
هاته  املبادرة  بها   االإح�شا�س  حالة 
لقت وعي وا�شتح�شان  كبري لدى 

اأغلبية  اأ�شتكى  فيما  املواطنني  
الكمامات  ن��درة  من  ال�شائقني 
وطالبوا  وغلئها  وال��ق��ف��ازات 
املعنية  اجلهات  الوقت  نف�س  يف 
،كما  اأ�شعارها  ومراقبة  بتوفريها 
رئي�س  حممد  م��زوغ  ال�شيد  اأك��د 
للتحرير  للإحتاد  الوالئي  املكتب 
كل  تت�شافر  ان  الواجب  من  اأن��ه 
و�شلمة  حماية  اأجل  من  اجلهود 
املواطن داعيا يف نف�س الوقت رواد 
التوا�شل االجتماعي بعدم تهويل 
التي  الكاذبة  االإ�شاعات  وترويج 
ينتج من خللها القلق والهلع لدى 
املواطن  .             عامر ال�شباعي 

حملة حت�سي�سية باملحطة الربية 
لنقل امل�سافرين ب�سعيدة 

 72 م��ن  اق��ل  يف  لها  عملية  ث��اين  يف 
بغليزان  الوطني  الدرك  م�شالح  �شاعة 
القفازات  من  زوج   7250 بحجز  تقوم 
وهذا  معقم  جال  ق��ارروة  و236  الطبية 
امل�شاربة  عمليات  حم��ارب��ة  اإط��ار  يف 
انت�شار  ظ��ل  يف  ال�شيدالنية  ب��امل��واد 
بعد  جاء  العملية  امل�شتجد  كورونا  وباء 
ومتديد  القانونية  االإج���راءات  ا�شتيفاء 
حمكمة  اخت�شا�س  اإىل  االخت�شا�س 
15400 زوج من  وهران يف ق�شية حجز 
م�شدر  لتحديد  املعقمة  الطبية  القفازات 
بيع  حمل  تفتي�س  بعد  امل�شادرة  ال�شلع 
حجز  مت  باجلملة  �شيدالنية  �شبه  م��واد 
 236 اإىل  باالإ�شافة  اأخرى  قفازة   7250
ب�شبب  االأحجام  خمتلف  من  جال  قارورة 
النيابة  لتعليمات  تنفيذا  الفاتورة،  انعدام 

مت اإجناز ملفات ق�شائية �شد املعني، حجز 
اأملك  مديرية  اإىل  وت�شليمها  الب�شائع 
اإىل  التي بدورها �شلمتها  بغليزان  الدولة 
العملية �شبقتها  بالوالية  ال�شحة  مديرية 
الفرقة  م�شالح  بها  قامت  مماثلة  عملية 
عبد  بن  بدار  الوطني  للدرك  االإقليمية 
األف   15 من  حجز  من  متكنت  التي  الله 
دار  ببلدية  الطبية  القفازات  من  زوج 
نقطة  م�شتوى  على  وهذا   . الله  عبد  بن 
 23 رقم  الوطني  الطريق  مبفرق  املراقبة 
و04 الرابط بني واليتي غليزان وتيارت 
نوع  من  مركبة  تفتي�س  واأث��ن��اء  حيث 
باجتاه  وه��ران  والية  من  قادمة  ما�شتار 

والية تيارت.
واأزمة يف مادة ال�سميد والفرينة 
توؤرق �سكان بلدية وادي ارهيو 

بغليزان 
ارهيو  وادي  بلدية  تعي�شها  خانقة  اأزمة 
االأخرية  االأيام  والفرينة  ال�شميد  مادة  يف 
املدينة  �شكان  ا�شتياء  اأث��ار  الذي  االأم��ر 
جتار  وحتى  التجزئة  جتار  اتهموا  الذين 
اجلملة على اختلق االأزمة واحتكار املواد 
االأ�شا�شية ذات اال�شتهلك الوا�شع متهيدا 
ال�شيناريو  نف�س  وهو  باالأ�شعار  للتلعب 
وهذا  اأزمة  او  منا�شبة  كل  يتكرر  الذي 
بروز  الرقابة  وت�شديد  غياب  ظل  يف 
وبع�س  والفرينة  ال�شميد  مادة  يف  ندرة 
املواد االأخرى االأيام االأخرية،  تزامنت مع 
موؤخرا  الدولة  اتخذتها  التي  االج��راءات 
تق�شي  والتي  كورونا  فريو�س  ملجابهة 
لل�رضورة  اال  مبنازلهم  املواطنني  ببقاء 
التي  احل��ادة  الندرة  ظل  ويف  الق�شوى 

فيها  تتخبط 
وادي  م��دي��ن��ة 
ن�شجل  ارهيو 
عمي  ب��اجل��ارة 
توفر  مو�شى 
ال�������ش���م���ي���د 
اال  وال��ف��ري��ن��ة 
اقتناء كي�س  ان 
ال�شميد  م��ن 

و�شط  كبريا  جهدا  يتطلب  والفرينة 
اأ�شبح يهدد  طوابري غري متناهية وهو ما 
املحلت  هاته  مثل  يف  املواطنني  �شلمة 
يف حال انتقال العدوى  ودائما ويف ظل 
لتفادي  الدولة  اأقرتها  التي  االحرازات 
�شهدت  فقد  كورونا  فريو�س  انت�شار 
ارتفاعا  وال��ف��واك��ه  اخل�����رض  ا���ش��واق 

ذات  ال�شيما  امل��واد  بع�س  يف  فاح�شا 
�شعر  ارتفع  حيث  الوا�شع  اال�شتهلك 
البطاطا  مادة  من  الواحد  الكيلوغرام 
للكيلوغرام  ج��زائ��ري  دينار   70 اإىل 
يتعدى  ال  �شعرها  كان  بعدما  الواحد 
خ��لل  ج���زائ���ري  دي��ن��ار   35 ح����دود 

املا�شية. االأ�شابيع 
ع�شام اأبو 

حجز 7250 زوجا من القفازات الطبية و236 قارورة جال معقم بغليزان 

ح��ج��زت ف��رق��ة ق��م��ع ال��غ�����س 
و70  قناطري   3 كمية  مب�شتغامن 
الفا�شد  ال��دج��اج  حلم  من  كلغ 
للمواطنني  لبيعها  مهياأة  كانت 
امل�شلحة  ذات  ق��ام��ت  وق���د 
ت����لف ال���ف���وري ل��ه��ذه  ب����االإ
م�شكن   200 بحي  الب�شاعة 
يف  اأي�شا  ومت  الدين  خري  ببلدية 

غذائية  مواد  حجز  الفرة  نف�س 
تفوق  قيمتها  خم��زن��ة  ك��ان��ت 
تزال  وال   . �شنتم  مليون   200
ذات  ح�شب  متوا�شلة  العملية 
من  املزيد  عن  للك�شف  امل�شدر 
والق�شاء  ال�شلبية  الظواهر  هذه 

. عليها
ق/غ

م�سادرة اأكرث من 3 قناطي
 من حلم الدجاج الفا�سد مب�ستغامن 
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اجتاه ال�ستئناف 
البوند�سليجا دون جمهور

الدوري االإيطايل على 
حافة االإلغاء

الكرة  جنم  ماجر  ــح  راب الأ�ــصــطــورة  ــد  اأك
للعمل  العودة  باب  اأن  ال�صابق،  اجلزائرية 
تدريب  جتربة  بعد  جديد  من  كمدرب 
اخل�صر مفتوح، واأنه قد يعود قريبا لتويل 

تدريب اأحد الندية اأو املنتخبات .
لوكالة  خــا�ــس  حـــوار  يف  مــاجــر  وحتـــدث 
اإجازة  الأنباء الأملانية، خالل تواجده يف 

ق�صرية يف العا�صمة القطرية الدوحة.
يف  اأنــا  "حاليا  مــاجــر:  ــال  ق الــبــدايــة  ويف 
امل�صتقبل  يف  لكن  التدريب،  من  اإجـــازة 
عودتي تبقى واردة، فالباب دائما مفتوح 

بالن�صبة يل".
رحيله  منذ  ابتعاده  �صبب  عن  وب�صوؤاله 
عن تدريب اجلزائر، رد قائال: "مل اأبتعد 
ولكن بعد فرتة املنتخب عدت للدوحة من 
اأجل اإنهاء بع�س الأمور اخلا�صة بالعائلة، 
وهو  الدحيل،  نادي  يف  جنلي  يلعب  حيث 
لكني  للغاية،  طيبة  م�صتويات  يــقــدم 
مازلت موجودا كمدرب وبعد نهاية املو�صم 

�صرنى كيف ت�صري الأمور ".

لست نادما

على  بالندم  �صعر  يكون  اأن  ماجر  ونفى 
:"ل  وقال  الأول،  املنتخب  تدريب  فرتة 
ميكن اأندم اأبدا على تلبية نداء اجلزائر اأو 
املنتخب الوطني، لأن هذا اأعتربه واجبا، 
التي  اأنه حدثت بع�س الظروف  وامل�صكلة 

دفعتني للرحيل".
النتائج  ب�صبب  الفريق  اأتــرك  "مل  و�صدد 
اأخرى  اأمــور  هناك  كانت  ولكن  ال�صلبية، 
ل اأحب اخلو�س يف تفا�صيلها لكن ما ميكن 
متت  ممنهجة  حملة  هناك  باأن  اأوؤكده  اأن 
كل  النهاية  يف  واأتـــرك  ــي،  ب لــالإطــاحــي 

�صخ�س ل�صمريه".

اأمم  بكاأ�س  املنتخب  بفوز  ماجر  واأ�ــصــاد 
اأنــه  مــوؤكــدا  م�صر  يف  ـــرية  الأخ اأفريقيا 
النتائج  بعد  وا�صتحقاق  جدارة  عن  جاء 
والظهور  الفريق،  حققها  التي  املميزة 
ب�صورة رائعة للغاية منذ اأول مباراة حتى 

اآخر مباراة".
جيد  ــدرب  م بلما�صي  "جمال  ــاف:  ــص واأ�
وهو  اجلزائري،  للمنتخب  الكثري  وقدم 
التوفيق  مــن  املــزيــد  لــه  واأمتــنــى  طــمــوح 

والنجاح يف امل�صتقبل".

الغيرة من بلماضي؟

لنجاح  بــالــغــرية  ي�صعر  كـــان  اإذا  وعــمــا 
بلما�صي بعد رحيله عن تدريب الفريق، 
من  بالغرية  اأ�صعر  اأن  ميكن  :"ل  قائال  رد 
بلما�صي  كان  بهذا؟  اأ�صعر  وملاذا  بلما�صي، 
لعبا �صابقا يف املنتخب وكنت اأ�صرف على 

تدريبه".
كبرية  بــ�ــصــعــادة  اأ�ــصــعــر  "لذلك  ــع  ــاب وت
رائع  لإجنــاز  املنتخب  وقيادته  لنجاحه 
توليت  عندما  لــه  اأتطلع  �صخ�صيا  كنت 
ــديف  وه حلمي  ـــان  وك املنتخب  ــب  ــدري ت
الفر�صة  مينحوين  مل  لكنهم  الأ�صا�صي، 
وكانت هناك حملة قوية جدا �صدي لكن 
خلفي  اأبحث  اأو  للما�صي  اأنظر  اأعد  مل  اأنا 

على الإطالق".
ــرة  ــك وال الــقــلــب  يف  "اجلزائر  واأكـــمـــل 
به  قمتم  ما  لهم  واأقول  اأي�صا،  اجلزائرية 
على  اأحــد  منه  ي�صتفد  مل  جمانية  ــور  اأم

الطالق".
الطريق  يف  بلما�صي  اأن  على  ماجر  و�صدد 
ال�صحيح، واملنتخب كذلك، وقال: "احلمد 
هلل لدينا منتخب جيد وقادرون اأن نكون 
التوفيق  للفريق  واأمتنى  دائما  القمة  يف 

وكــاأ�ــس  اأفــريــقــيــا  اأمم  كــاأ�ــس  بت�صفيات 
العامل".

سر التراجع

الأندية  لرتاجع  الرئي�صي  ال�صبب  عن  اأما 
قائال:  ماجر  اأو�صح  اجلزائري،  والدوري 
املحلي،  ــب  ــالع ال ــع  ــراج ت ــو  ه "ال�صبب 
فيها  يكون  اأن  يجب  اجلزائرية  فالبطولة 

جنوم كبار حتى يكون لها قيمة كبرية".
"ب�صراحة الكرة اجلزائرية حاليا  وم�صى 
حمليون  لعبون  يوجد  ول  جنوم  بــدون 
على  بالتاأكيد  يــوؤثــر  وهــذا  املنتخب  يف 
الأمل،  اإىل  يحتاج  الالعب  لأن  املنظومة 
املنتخب  تــدريــب  ـــوىل  اأت كنت  وعــنــدمــا 
ح�صور  هــنــاك  يــكــون  اأن  على  حر�صت 

لالعبني املحليني".

إنجاز صالح

�صعادته  عــن  اجلــزائــري  النجم  ـــرب  واأع
حممد  امل�صري  الالعب  بنجاح  الكبرية 
بورتو  فريق  مع  اجنــازه  تكرار  يف  �صالح 
اأبطال  دوري  بلقب  توج  حني  الربتغايل، 

اأوروبا مع ليفربول العام املا�صي.
اأي  اأو  �صالح  فــوز  "متنيت  ماجر:  ــال  وق
الأبـــطـــال،  دوري  بلقب  ــي  ــرب ع لعـــب 
الرائع،  الإجناز  هذا  ي�صتحق  انه  واأعتقد 
ــدم  ــق ــــه لعــــب مـــوهـــوب وممــيــز وي لأن
ليفربول  مــع  للغاية  طيبة  م�صتويات 

الجنليزي".
جــوارديــول  جو�صيب  اأن  ماجر  ويعتقد 
يف  املــدربــني  اأف�صل  مــن  كلوب  ويــورجــن 
له  مــدرب  وكل  احلــايل،  الوقت  يف  العامل 

فل�صفته اخلا�صة التي يتميز بها .
واأو�صح ماجر: "جوارديول نقل ملان�ص�صرت 
والعمل  الفكر  يف  بر�صلونة  فل�صفة  �صيتي 

وحتى يف التدريبات واملباريات".
كرة  يلعب  فهو  لكلوب  :"بالن�صبة  واأ�صاف 
وهي  ــرى  اأخ قــوة  عليها  واأ�ــصــاف  جميلة 
مهمة  الـــروح  وهــذه  ــدان،  ــي امل يف  القتال 
كل  تخطي  على  وت�صاعد  الفريق  يف  جدا 

املواقف ال�صعبة".
كما اأ�صاد ماجر بالنجاح التنظيمي الكبري 
لبطولة كاأ�س اأمم اأفريقيا 2019 الأخرية 
"امل�صريون  وقال:  م�صر،  ا�صت�صافتها  التي 
جيدة  ظروف  يف  لعب  واملنتخب  �صجعونا 
الذين  والأن�صار  املالعب  حيث  من  للغاية 
�صاندوا الفريق يف املدرجات، واأنا �صاهدت 

هذا بعيني".
على  ــروا  ــص ــ� ــق ي مل  "امل�صريني  ــــرر  وك

الإطالق، و�صاعدونا و�صجعونا بقوة".
على  امل�صرية  ال�صلطات  "اأ�صكر  واأ�صاف: 
املجهودات الكبرية التي قاموا بها يف وقت 
اجلزائري  املنتخب  �صاعد  ــذا  وه ق�صري 

بقوة على التتويج باللقب".

اأعــرب رئي�س الحتــاد الأوروبــي 
األك�صندر  )يويفا(  القدم  لكرة 
ما  اأن  اعــتــقــاده  عــن  �صيفرين، 
من  الدولية  القدم  كرة  قدمته 
به  يحتذي  منوذجا  يعد  ت�صامن 
ال�صا�صة يف فرتة جائحة فريو�س 

كورونا امل�صتجد.
"فيلت  ل�صحيفة  ت�صريحات  ويف 
ال�صادرة  الأملــانــيــة  زونتاغ"  اآم 
اإىل  �صيفرين  اأ�صار  الأحد،  اليوم 
الأمم  كاأ�س  بطولة  تاأجيل  اأن 
اإىل   )2020 )يـــورو  الأوروبـــيـــة 
ــا،  ــورون ك ب�صبب  املــقــبــل  ــام  ــع ال
مبئات  تقدر  خ�صائر  يف  ت�صبب 

ماليني اليوروهات.
واأ�صاف "اأعتقد اأنه ميكن لالحتاد 
طريقة  من  يتخذ  اأن  الأوروبــي 
يحتذى  منوذجا  لالأزمة  اإدارتنا 

به".
عــامــا(   52( �صيفرين  ــب  ــال وط
م�صرتك،  بتحرك  احلــكــومــات 
وحــدة  ـــا  اأوروب يف  لدينا  وقال" 
لكن  مفتوحة،  وحــدود  نقدية 
يف  الآن  رئي�صي  ب�صكل  املوجود 
لبع�س  فــردي  تعامل  هو  الأزمــة 

الدول بقواعد خمتلفة، بدل من 
تعامل من�صق، وهذا اأمر موؤ�صف".

الثالثاء  يــوم  قــرر  يويفا  ــان  وك
التي   ،2020 يورو  تاأجيل  املا�صي 
12 دولة،  كان مقررا تنظيمها يف 
اإىل �صيف العام املقبل يف الفرتة 
 11 حتى  يونيو/حزيران   11 بني 

يوليو/متوز 2021.

بطولة  ـــاأن  ب �صيفرين  ــرح  ــص و�
التعريفية،  واجهتنا  "هي  اليورو 
اأربعة  كل  تقام  -كبطولة  وهي 
لإيراداتنا  م�صدر  ــم  اأه اأعـــوام- 
وبفارق كبري عن اأقرب مناف�صة 
ـــاإن الأمـــر  ــذا ف ــه اأخــــرى لــهــا، ول
اأعظم  قدمنا  اأنــنــا  هــو  الوا�صح 

ت�صحية".

تقارير  �صحة  �صيفرين  ونــفــى 
من  طــلــب  يــويــفــا  اأن  ـــــرت  ذك
ــة  ــي الأوروب املحلية  الــدوريــات 
تاأجيل  مقابل  يورو  مليون   300
بطولة اليورو، وقال "لقد ُوِعْدنا 
اإذا  معنا  الت�صامن  اإظهار  يتم  باأن 
تطلب الأمر، هذا كل �صيء، وهذا 

يكفي بالن�صبة للوقت الراهن".

من  الــريــا�ــصــة  عـــامل  ي�صلم  مل 
الذي  اجلديد  كــورونــا  فريو�س 
وُيهدد  عاملية،  بطولت  ــف  اأوق
2019- الــكــروي  املو�صم  بــاإلــغــاء 
مت  ريا�صيني  اأ�صاب  كما   ،2020

الإعالن عن اإ�صابتهم اأخرياً.
ــدوري  ال رابــطــة  رئي�س  واأعــلــن 
اإنريكي  القدم  لكرة  املك�صيكي 
كورونا  بفريو�س  اإ�صابته  بونييا 
اجلديد، وذلك عرب بيان ر�صمي، 
على  اأطلعكم  اأن  "اأود  فيه:  قال 
كوفيد19-  اختبارات  نتيجة  اأن 
التي خ�صعت لها جاءت اإيجابية. 
ل  الختبارات  ورغم  الآن  حتى 
و�صاأظل  خطرية  باأعرا�س  اأ�صعر 
وزارة  لتو�صيات  وفقًا  احلجر  يف 

ال�صحة".
اإ�صابته  عن  بونييا  اإعالن  وجاء 
بــالــفــريو�ــس، بــعــد �ــصــاعــات من 
عن  املك�صيكية  احلكومة  اإعــالن 
بفريو�س  م�صابة  ــالت  ح  203
ثاين  بونييا  ليكون   ،"19 "كوفيد 
املك�صيكي  الــدوري  رابطة  اأفــراد 
بعد  باملر�س  اإ�صابته  ُيعلن  الذي 
رئي�س فريق اأتلتيكو �صان لوي�س، 

الإ�صباين األربتو ماريرو.

إصابة العب إسبانيول

الإ�صباين  اإ�صبانيول  فريق  واأعلن 
و�صطه  خــط  لعــب  اإ�صابة  عــن 
ال�صيني وو يل، بفريو�س كورونا 
نتيجة  اأّن  اإىل  اأ�صار  اإذ  اجلديد، 
اإيجابية،  كانت  الطبي  الفح�س 
ــاد  ــذي اأكـــده الحت ــو الأمـــر ال وه
اإىل  اأ�صار  والــذي  اأي�صًا،  ال�صيني 

على  طفيفة  عـــوار�ـــس  ظــهــور 
الالعب وحاجته اإىل العالج.

ــــّرك الحتـــاد  و�ــصــرعــان مـــا حت
ــرى  واأج الــقــدم،  لكرة  ال�صيني 
الإ�صباين  الفريق  مع  ات�صالت 
يل،  وو  الالعب  على  لالطمئنان 
لتقدمي  ا�ــصــتــعــداده  عــن  معربًا 
له  ومتمنيًا  ــوراً،  ف له  امل�صاعدة 
لفريق  ووفقًا  العاجل.  ال�صفاء 
وو  الالعب  عــزل  مت  اإ�صبانيول 

�صتة  اأّن  خ�صو�صًا  �صريعًا،  يل 
ــاء الــفــريــق اأ�ــصــيــبــوا  ــص ــ� ــن اأع م

بالفريو�س.

إصابة العبي فنربخشة 
التركي

فــريــق  ـــن  ـــل اأع الـــ�ـــصـــيـــاق،  ويف 
ال�صلة  لكرة  الرتكي  فرنبخ�صة 
لعبيه  ــن  م ـــدٍد  ع اإ�ــصــابــة  ــن  ع
ــائــه بــفــريو�ــس كــورونــا  واأعــ�ــص
ــد ظــهــور  ــع اجلـــديـــد، وذلـــــك ب
اإن  ومــا  عليهم.  املر�س  اأعــرا�ــس 
قرر  حتى  الأعـــرا�ـــس،  ظــهــرت 
نقل  الفريق  يف  الطبي  اجلــهــاز 
للعالج،  امل�صت�صفى  اإىل  امل�صابني 

واإجراء فحو�صات اإ�صافية.
الرتكي،  فرنبخ�صة  فريق  واأ�صار 
�صُيتابع  اأّنه  اإىل  ر�صمي،  بيان  يف 
ــني الــ�ــصــحــي عن  ــب ــالع ــع ال ــص و�
كل  امل�صت�صفى  مع  وُيتابع  كثب 
و�ــصــُيــزود  الطبية،  الــتــطــورات 
ــل الإعــــالم  ــائ ــص ــري وو� ــاه ــم اجل
احل�صول  بعد  مبا�صرًة  باملعطيات 

عليها من امل�صادر الر�صمية.

ـــرة الــقــدم  ــّم اأ�ــصــطــورة ك ــص ــ� ان
ال�صابق،  والعاجية  الأفريقية 
النجوم  لقائمة  دروغبا،  ديديه 
ــوا مـــع الأزمــــة  ــل ــاع ــف الـــذيـــن ت
ــي يــ�ــصــهــدهــا الــعــامل حــالــيــًا  ــت ال
كورونا  فريو�س  تف�صي  ب�صبب 
توقف  اإىل  اأدى  ــذي  ال اجلــديــد، 
واملناف�صات  الن�صاطات  اأغــلــب 

الريا�صية.
الإنكليزي  ت�صل�صي  جنم  وطالب 
بقية  وكذلك  العاجيني  �صابقًا، 
�ــصــعــوب الــعــامل بــاأخــذ الأمــــور 
ن�صائح  اإىل  وال�صتماع  بجدية 
التوعية للوقاية من وباء كورونا 
 27 حواىل  اأ�صاب  الذي  اجلديد، 

 11 وفاة  اإىل  واأدى  �صخ�ٍس  مليون 
األفا اآخر، يف اآخر اإح�صائية ليوم 

ال�صبت.
ـــه دروغـــبـــا  ـــدي ــا طـــالـــب دي ــم ك
بجدية  الأمـــور  باأخذ  اجلميع، 
ر�صالة  يف  قـــال  حــيــث  ــرية،  ــب ك
التوا�صل  مبوقع  ح�صابه  عــرب 
ال�صعب  مــن  "اأطلب  "تويرت": 
اأخذ  العامل  �صكان  وكل  العاجي 
لأين  ــد،  اجل حممل  على  الأمـــور 
يف  للغاية  مت�صاهلون  اأنــنــا  اأرى 

مواجهة هذا املوقف".
ر�صالته  يف  دروغـــبـــا  ـــاف  ـــص واأ�
احرتام  ال�صروري  "من  القوية: 
تفر�صها  الـــتـــي  الإجـــــــــراءات 

كلنا  لأنــنــا  املحلية،  ال�صلطات 
اغ�صل  الــو�ــصــع،  عــن  م�صوؤولون 
تــخــرج  ول  ــام،  ــظ ــت ــان ب ــك  ــدي ي
الق�صوى،  ــرورة  ــص ــ� ال عــنــد  اإل 
ــظ مبــ�ــصــافــة مــرت على  ــف ــت واح

الأقل اأمام �صخ�س اآخر".
دول  خا�صة  اأفريقيا  قارة  وُتعد 
انت�صارا  املناطق  ــّل  اأق اجلــنــوب، 
لفريو�س كورونا اجلديد مقارنة 
اإل  الــ�ــصــمــال،  يف  اأخــــرى  ـــدول  ب
مل  العاملية  ال�صحة  منظمة  اأن 
باإر�صال  املا�صية  الأيــام  يف  ترتد 
املناطق  تلك  لـــدول  ــرات  ــذي حت
اأجل  لأخذ احليطة واحلذر، من 
الذي  الت�صاهل،  يف  الوقوع  عدم 

مثل  دول  يف  كــــوارث  اإىل  اأّدى 
اإيطاليا واإ�صبانيا.

ماجر: امل�سريون �ساندوا اجلزائر.. وال اأغار من بلما�سي

اإ�سابات جديدة بفيو�س كورونا لريا�سيني يف اإ�سبانيا وتركيا

 دروغبا يف ر�سالة قوية: "كفى ا�ستهتارًا من ف�سلكم"

�سحينا مبئات ماليني اليوروهات ملواجهة كورونا.. 

كورونا يالحق جنوم يوفنتو�س... ديباال ُيعلن اإ�سابته بالفيو�سرئي�س اليويفا: "كرة القدم منوذج يحتذى به"
اإ�صابته مع  اأعلن النجم الأرجنتيني باولو ديبال مهاجم نادي يوفنتو�س الإيطايل ب�صكل ر�صمي، عن 
وت�صبب  وا�صع،  ب�صكل  الأوروبي  البلد  ي�صرب  الذي  "كوفيد19-"،  اجلديد  كورونا  بفريو�س  �صديقته 

بخ�صارة اآلف الأرواح واإ�صابة العديد من الأ�صخا�س، ما جعل احلكومة تقرر فر�س قانون الطوارئ.
ون�صر ديبال عرب ح�صابه الر�صمي يف موقع التوا�صل الجتماعي "تويرت"، اليوم ال�صبت، �صورة تظهره 
نتائج  قليل  منذ  تلقينا  قد  باأننا  اأبلغكم  اأن  اأريد  للجميع.  "مرحبًا  قائاًل:  ليعّلق  �صديقته،  مع  يبت�صم 

اختبار فريو�س كورونا اجلديد، وكانت النتيجة اإيجابية".
ر�صائلكم  على  �صكراً  ممتازة.  حالة  يف  نحن  احلظ  "حل�صن  الإيطايل:  يوفنتو�س  نادي  جنم  واأ�صاف 
وحتياتي للجميع"، لي�صبح ديبال ثالث لعٍب يف "ال�صيدة العجوز" يتعر�س لالإ�صابة بفريو�س كورونا، 

بعد كل من الإيطايل دانييل روغاين، والفرن�صي بليز ماتويدي.
جميع  على  ال�صحي  احلجر  فر�صته  التي  الإيطالية  الفرق  اأوائــل  من  كان  يوفنتو�س  نادي  اأّن  يذكر 
لعبيها، بعد اكت�صاف اأول حالة يف اإ�صابة ب�صفوفها، عن طريق املدافع دانييل روغاين، الذي يعاين مع 

زوجته من فريو�س كورونا اجلديد.

لكرة  الأملاين  الحتاد  رئي�س  نائب  كوخ  رايرن  يرى 
الــدوري  فعاليات  لعودة  حاجة  هناك  اأن  القدم، 
معنية،  اأخــرى  وجهات  الأندية  مل�صاعدة  الأملــاين 
ل�صتئناف  مــواتــيــة  الفر�صة  تــكــون  اأن  مبــجــرد 

امل�صابقة و�صط تفاقم اأزمة فريو�س كورونا.
مبحطة  تــلــيــفــزيــوين  ــج  ــام ــرن ب يف  كـــوخ  ــــال  وق
يتوقع  اأن  ميكن  ل  اأنه  الأحــد،  اليوم  "�صبورت1" 
احلكمة  من  واأنــه  البوند�صليجا،  ا�صتئناف  موعد 

عدم الإدلء باأي تنبوؤات.
ا�صتكمال  يف  اأملانيا  تاأمل  اأخرى،  بلدان  مثل  ومثلها 

الدوري املحلي بعد تاأجيل يورو 2020 ملدة عام.
الأندية  �صيكلف  املو�صم  اإلغاء  اأن  اإىل  كوخ  واأ�صار 
اإقامة  اإىل  ودعا   ، يورو  مليون   750 بنحو  خ�صائر 

املباريات دون جمهور، جتنبا لهذا ال�صيناريو.
ويرى كوخ اأن اإقامة املباريات دون جمهور �صي�صاعد 
اآلف العاملني يف جمال كرة القدم، بعد اأن تقطعت 

بهم ال�صبل؛ ب�صبب فريو�س كورونا.

مهدًدا  الإيــطــايل  الــدوري  من  احلــايل  املو�صم  بــات 
بالإلغاء، ب�صبب تف�صي فريو�س كورونا يف خمتلف 

اأنحاء اإيطاليا ب�صورة كبرية.
اإيطاليا  يف  والــوفــيــات  الإ�ــصــابــات  اأعـــداد  وتـــزداد 
اإيقاف  رغم  �صريع،  مبعدل  كورونا  بفريو�س  يومًيا 

الن�صاط الكروي منذ ما يقرب من اأ�صبوعني.
�صبورت"  ديــلــلــو  "كوريري  ل�صحيفة  ووفـــًقـــا 
غري  الجتماع  يف  التحدث  مت  فاإنه  الإيطالية، 
اأمــل  اأن  املا�صي،  اجلمعة  يــوم  لــالحتــاد،  الر�صمي 
ا�صتئناف بطولة الدوري هذا املو�صم يت�صاءل اأكرث 

فاأكرث.
الجتماع  يف  امل�صاركني  بع�س  اأن  اإىل  ــارت  ــص واأ�
يونيو/ �صهر  من  بدًءا  الــدوري  ا�صتئناف  اقرتحوا 
حزيران املقبل، مع ال�صتفادة من لعب املباريات يف 

يوليو/متوز املقبل باأكمله.
واأو�صحت اأن البع�س الآخر ف�صل ت�صور ال�صيناريو 
اأن  على  الإ�صرار  مع  معه،  التعامل  وكيفية  الأ�صواأ 
اأولوية  اأن ي�صبح  الرتكيز على املو�صم املقبل ل بد 

الحتاد الإيطايل والأندية.
يزال  ل  اإيطاليا  يف  الو�صع  اإن  ال�صحيفة  وقالت 
حمفوًفا باملخاطر، بدليل اأن بالأم�س اأعلنت اإ�صابة 
باولو ديبال جنم يوفنتو�س، وباولو مالديني املدير 

التقني مليالن، وجنله دانيللي لعب الرو�صونريي.

اأندية الكالت�سيو تريد 
اإيقاف رواتب العبيها!

الذي عقده الحتاد  انتهى الجتماع املطول، 
امل�صاركة  الأندية  مع  القدم  لكرة  الإيطايل 
ب�صبب  الفيديو،  تقنية  عرب  الكالت�صيو،  يف 
انت�صار فريو�س كورونا اجلديد، الذي ت�صبب 
البلد  يف  الريا�صية  امل�صابقات  جميع  باإيقاف 
حــالت  ح�صيلة  ارتــفــاع  عقب  الأوروبــــي، 
ملناق�صة  العاملي،  بالوباء  وامل�صابني  الوفاة 
راأ�صها  وعلى  العالقة،  امل�صائل  من  العديد 
مباريات  اإطـــالق  وكيفية  التمارين  ــودة  ع

الدوري املحلي مرة اأخرى.
فــاإن  الإ�صبانية،  "اآ�س"  �صحيفة  وبح�صب 
حول  يتفقوا  مل  الجتماع  يف  احلا�صرين 
امل�صاركة  لالأندية  الريا�صية  التمارين  عودة 
مت  لــكــن  احلــــايل،  بــالــوقــت  الكالت�صيو  يف 
الذي  املحلي،  الدوري  ا�صتئناف  عن  احلديث 
العا�صر  يف  اأخــرى  مرة  ينطلق  اأن  املمكن  من 
يونيو/  30 قبل  و�صينتهي  مايو/اأيار  �صهر  من 

حزيران املقبل.
الرواتب  ق�صية  ناق�صت  الأندية  اأن  وتابعت 
30 يونيو/ التي تنتهي قبل  وعقود لعبيها، 
اإعطاء  عدم  يريدون  لأنهم  املقبل،  حزيران 
احلــايل،  ــس/اآذار  ــار� م �صهر  ــب  روات الالعبني 
اإىل  للذهاب  حمتاجون  اأنهم  معرفتهم  رغم 
طويلة  مفاو�صات  اأجل  من  الإيطايل  الحتاد 

لالتفاق على الأمر.
بعودة  طالبت  الأنــديــة  بع�س  اأن  واأردفـــت 
يف  جرى  التفاق  لكن  الريا�صية،  التمارين 
ال�صلطات  ت�صدره  مبا  اللتزام  على  النهاية 
الطوارئ  حالة  فر�صها  توا�صل  التي  املحلية، 
اجلميع  و�صينتظر  البالد،  اأنحاء  جميع  يف 
اأن  املتوقع  من  الذي  املقبل،  احلكومي  البيان 

ي�صدر يف نهاية الأ�صبوع املقبل.
متديد  على  اتفقت  الأنــديــة  اأن  واأو�صحت 
مرة  عودتها  حــال  يف  والنــتــقــالت  العقود 
املناف�صات، حتى �صهر يوليو/متوز  اإىل  اأخرى 
ح�صلت  التي  التفاقات  جميع  لكن  املقبل، 
يف  �صيحدث  ــا  م م�صتقبل  مــعــرفــة  تنتظر 
تف�صي  من  كبري  ب�صكل  تعاين  التي  اإيطاليا، 

وباء كورونا بني مواطنيها.
اخل�صائر  قيمة  اأو�صح  الجتماع  اأن  وختمت 
الدوري  يف  الأندية  �صتتكبدها  التي  املالية 
باملو�صم  املناف�صة  اإلغاء  مت  بحال  الإيطايل 
مليون   800 فــقــدان  املمكن  مــن  اإذ  احلـــايل، 
احلكومة  من  امل�صاعدة  طلب  يعني  ما  يــورو، 

املركزية، وتهديد الإفال�س بع�س الفرق. 

كورونا ي�سرب نادي ميالن.. 
اإ�سابة اأ�سطورة الفريق باولو 

مالديني وجنله دانييل

عودة كرة القدم ال�سينية يف مهب الريح..

 فياليني بات اأول العب ي�ساب 
بكورونا يف الدوري املمتاز

اأعلن فريق ميالن اإ�صابة مدافعه ال�صابق باولو مالديني 
بفريو�س  النادي-  يف  احلــايل  -الالعب  دانييل  وجنله 

كورونا.
الذي  النادي  اأ�صطورة  عاما(   51( مالديني  باولو  ويعد 
وي�صغل  ميالن،  مع  بالكامل  املالعب  يف  م�صريته  خا�س 
اأف�صل  اأحد  وكان  للنادي،  التقني  املدير  من�صب  حاليا 
مدافعي اإيطاليا على الإطالق، ويتقا�صم الرقم القيا�صي 
لأكرث عدد من املباريات يف الدوري املحلي بـ647 مباراة، 
مع  له  مــبــاراة  اأول  عاما(   18( دانييل  خا�س  حني  يف 

الفريق الأول هذا املو�صم.
اأنه  عرف  مالديني  "باولو  اإن  بيان-  -يف  النادي  وقال 
توا�صل مع اأحد الأ�صخا�س امل�صابني بالفريو�س، وعانى 
اأم�س  فح�صه  نتيجة  وظهرت  ــس،  ــرا� الأع بع�س  من 
وكانت اإيجابية لفريو�س كورونا. وال�صيء نف�صه حدث 

مع جنله دانييل.
ومكثا  جيدة  حالتهما  ودانييل  "باولو  النادي  وتابع 
اأي ات�صال  اأ�صبوعني يف املنزل من دون  اأكرث من  بالفعل 
الطبية  لــالإجــراءات  وفقا  مطلوب،  هو  كما  خارجي، 
وال�صحية، و�صي�صتمران يف احلجر ال�صحي للوقت الالزم 

ل�صفائهما متاما".

اأعلن فريق ميالن اإ�صابة مدافعه ال�صابق باولو مالديني 
بفريو�س  النادي-  يف  احلــايل  -الالعب  دانييل  وجنله 

كورونا.
الذي  النادي  اأ�صطورة  عاما(   51( مالديني  باولو  ويعد 
وي�صغل  ميالن،  مع  بالكامل  املالعب  يف  م�صريته  خا�س 
اأف�صل  اأحد  وكان  للنادي،  التقني  املدير  من�صب  حاليا 
مدافعي اإيطاليا على الإطالق، ويتقا�صم الرقم القيا�صي 
لأكرث عدد من املباريات يف الدوري املحلي بـ647 مباراة، 
مع  له  مــبــاراة  اأول  عاما(   18( دانييل  خا�س  حني  يف 

الفريق الأول هذا املو�صم.
اأنه  عرف  مالديني  "باولو  اإن  بيان-  -يف  النادي  وقال 
توا�صل مع اأحد الأ�صخا�س امل�صابني بالفريو�س، وعانى 
اأم�س  فح�صه  نتيجة  وظهرت  ــس،  ــرا� الأع بع�س  من 
وكانت اإيجابية لفريو�س كورونا. وال�صيء نف�صه حدث 

مع جنله دانييل.
ومكثا  جيدة  حالتهما  ودانييل  "باولو  النادي  وتابع 
اأي ات�صال  اأ�صبوعني يف املنزل من دون  اأكرث من  بالفعل 
الطبية  لــالإجــراءات  وفقا  مطلوب،  هو  كما  خارجي، 
وال�صحية، و�صي�صتمران يف احلجر ال�صحي للوقت الالزم 

ل�صفائهما متاما".
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علوم و تكنولوجيا

ــي تــقــول  ــت ـــا ال ـــورون ــد جــائــحــة ك ــع الـــيـــوم وب
الأول  الناجي  ال�صني  اإن  الأخــرية  الإح�صاءات 
ال�صني  نظرة  يف  تغريا  نرى  الطوفان،  هذا  من 
عدو  ملحاربة  ت�صتخدمها  هي  فها  للتكنولوجيا، 
التغري  هذا  متثل  وقد  باحل�صبان،  يكن  مل  اآخر 

يف هذه التقنيات اأكرث من غريها:
الروبوتات عمالة ولكن عند عجز الإن�صان

كورونا  جائحة  يف  الروبوتات  ال�صني  ا�صتعملت 
امل�صت�صفيات،  يف  الــطــعــام  ــات  ــب وج لإعـــــداد 
املطهرات  ور�س  املطاعم،  يف  النوادل  وم�صاعفة 
والتنظيف، اإىل بيع الأرز وتوزيع مطهرات اليد، 
حيث توجد الروبوتات يف اخلطوط الأمامية يف 

كل مكان ملنع انت�صار الفريو�س التاجي.
الروبوتات  تقوم  امل�صت�صفيات،  من  العديد  يف 
احلراري.  والت�صوير  الت�صخي�س  باإجراء  اأي�صا 
 )Multicopter( ملتيكوبرت  �صركة  ت�صتخدم 
العينات  لنقل  الــروبــوتــات  �صنت�صن،  ومقرها 

الطبية.
وفقا لتقرير رويرتز، فاإن روبوتا �صغريا يدعى 
الطعام  يو�صل   )Little Peanut( بينت  ليتل 
جوية  رحلة  منت  على  كانوا  الذين  الركاب  اإىل 
ويجري  ال�صني،  يف  هانغت�صو  اإىل  �صنغافورة  من 

عزلهم حاليا يف اأحد الفنادق.

الطائرات المسيرة لتوصيل العالج ال 
لقصف المواقع

بع�س  يف  للم�صاعدة  امل�صرية  الطائرات  و�صلت 
كل  نقل  طريق  عن  ب�صدة،  املت�صررة  املناطق 
من املعدات الطبية وعينات املر�صى، وهذا يوفر 
الوقت ويعزز �صرعة الت�صليم ومينع خطر تلوث 

العينات.

ــزة  ــه كــمــا تــطــري الــطــائــرات املــ�ــصــرية مــع اأج
يف  املارة  م�صح  ميكنها  التي  ال�صريعة  ال�صتجابة 

ال�صوارع لت�صجيل املعلومات ال�صحية.
تر�س  زراعــيــة  م�صرية  طــائــرات  اأي�صا  وهناك 
الطائرات  ت�صتخدم  كما  الريف.  يف  املطهرات 
يف  الوجه،  على  التعرف  مبيزة  املزودة  امل�صرية، 
العزل  يف  املوجودين  للمواطنني  التحذيرات  بث 

املنزيل لعدم اخلروج من منازلهم.

من التجسس إلى معرفة المصابين

ال�صني  يف  العامة  املعلومات  اإىل  الو�صول  اأدى 
اإن�صاء  اإىل  �صخمة  بيانات  قــاعــدة  وتكوينها 
لوحات حتكم تراقب الفريو�س با�صتمرار. تطور 
العديد من املوؤ�ص�صات لوحات املعلومات با�صتخدام 

.)Big Data( البيانات ال�صخمة
وك�صف  الوجه  على  التعرف  تقنيات  وثبتت 
ــراء يف  ــم ــت احل ــــرارة بــالأ�ــصــعــة حت ـــة احل درج
الذكاء  �صركات  وزعمت  الكبرية.  املدن  جميع 
Se - تامي  �صين�س  مثل  ال�صينية  )لل�صطناعي 
 Hanwang( تكنولوجيز  وهانوانغ   )seTime
خا�صة  تقنية  ابتكرت  اأنــهــا   )Technology
على  بدقة  التعرف  ميكنها  الوجه  على  للتعرف 

الأ�صخا�س حتى لو كانوا مقنعني.
اأي�صا  الذكية  الهواتف  تطبيقات  وت�صتخدم 
حــركــات  حـــول  تتبع  ــات  ــالم ع عــلــى  للحفاظ 
مع  ات�صال  على  كانوا  اإذا  مما  والتاأكد  الأ�صخا�س 
اأن  الأنباء  وكالت  وذكرت  ل.  اأم  م�صاب  �صخ�س 
ر�صائل  اأر�صلت  موبايل  ت�صاينا  الت�صالت  �صركة 
لإبالغها  احلكومية  الإعالم  وكالت  اإىل  ن�صية 

عن الأ�صخا�س امل�صابني.
وت�صمنت الر�صائل جميع التفا�صيل حول تاريخ 

كامريات  تثبيت  ا  اأي�صً وجرى  الأ�صخا�س،  �صفر 
�صي �صي تي يف )CCTV( يف معظم املواقع ل�صمان 

عدم خروج املعزولني.

البيتكوين وتطبيقات الدفع لغسل 
األموال ولكن من الفيروسات

فريو�س  انت�صار  لوقف  جهودها  ال�صني  و�صعت 
وتعقيم  تدمري  اجلهود  هــذه  و�صملت  كــورونــا، 

الأموال التي متر باأيد ل تعد ول حت�صى.
ل�صتطالع  وفــقــا  ال�صني  اأن  ــم  رغ ــك  ذل يــاأتــي 
الدفع  لتقنيات  ا�صتخداما  ـــدول  ال اأكـــرث  مــن 
�صكان  من   92% ي�صتخدم  حيث  ــرتوين،  ــك الإل
باي  وي�صات  تطبيقات  ال�صني  يف  الكربى  املدن 
كو�صيلة   )Alipay( األيباي  اأو   )Wechat Pay(
رئي�صية للدفع. وكذلك يف الريف ال�صيني حيث 
ي�صتخدم %47 من �صكان الريف الهواتف الذكية 

كو�صيلة للدفع.

العقد االجتماعي والعقد 
التكنولوجي

و�صع جان جاك رو�صو قواعد العقد الجتماعي 
ت�صمنت  التي  ع�صر  الثامن  القرن  يف  احلديثة 
الأفــراد  يقبل  وفيه  بــالأفــراد  ال�صلطة  عالقة 
بع�س  عن  يتخلوا  اأن  �صريح  اأو  �صمني  ب�صكل 
لقرار  )اأو  احلاكم  ل�صلطة  ويخ�صعوا  حرياتهم 

الأغلبية( مقابل حماية بقية حقوقهم.
بحاجة  الــعــامل  ــا  ــورون ك جائحة  جعلت  ــد  وق
لإعادة تعريف العالقة مع التكنولوجيا واإن�صاء 
عــقــد تــكــنــولــوجــي يــحــدد مــتــى وكــيــف ميكن 
ا�صتخدام اأنواع خا�صة منها على الأفراد، فخالل 
ارتبط  الأزمــة  هــذه  وقبل  الأخــرية  ال�صنوات 
مب�صاكل  الأفـــراد  خميلة  يف  التكنولوجيا  ا�صم 
املواطنني  على  والتج�ص�س  اخل�صو�صية  انتهاك 

والقر�صنة العاملية.
اأثــبــتــت  كـــورونـــا  فــريو�ــس  تف�صي  مــع  ــن  ــك ول
التكنولوجيا نف�صها كخط دفاع اأول عن الإن�صان 

يف مواجهة العدو اخلفي كما حدث مع ال�صني.
لذلك رمبا تعترب ال�صني الأقدر لبناء هذا العقد 
وامتالكها  خربتها  بحكم  للعامل  التكنولوجي 
هذه  وقبل  اأنها  خ�صو�صا  التكنولوجيا،  هــذه 
املتحدة  الوليات  قبل  من  متهمة  كانت  الأزمــة 
يف  تقنياتها  خالل  من  ــدول  ال على  بالتج�ص�س 
فهل  هواوي،  �صركة  من  املقدمة  اخلام�س  اجليل 
وهل  الذهبية؟  الفر�صة  هــذه  ال�صني  ت�صتغل 
يتعلم العامل من جائحة الكورونا كيف ي�صتخدم 

التكنولوجيا خلدمة الب�صرية ل لتدمريها؟

منظمة  مع  بالتعاون  في�صبوك  �صركة  اأطلقت 
تطبيق  على  جديدة  خدمة  العاملية  ال�صحة 
ملياري  مــن  ــرث  اأك ي�صتخدمه  -الـــذي  وات�صاب 
�صخ�س- لتحديث املعلومات عن فريو�س كورونا 
امل�صتجد؛ وذلك يف حماولة مل�صاعدة امل�صتخدمني 
ــن هــذا  يف الــعــثــور عــلــى مــعــلــومــات دقــيــقــة ع

الفريو�س. 
الرقم  العاملية  ال�صحة  منظمة  وخ�ص�صت 
)+41798931892( على تطبيق وات�صاب لتوعية 
املواطنني واإر�صادهم باخلطوات التي يجب فعلها 
للحد  الوقاية  واإجراءات  باملر�س  الإ�صابة  عند 

منه.
بني  مبا�صرة  "درد�صة"  ب�صكل  اخلدمة  وتعمل   
التي  الــعــاملــيــة،  ال�صحة  ومنظمة  امل�صتخدم 
تتوىل الإجابة الفورية عن �صل�صلة من الأ�صئلة 
حالت  عدد  -مثال-  ت�صمل  والتي  م�صبقا،  املعدة 
كيفية  حول  ون�صائح  عامليا،  باملر�س  الإ�صابة 
الأ�صئلة  اإىل جانب الإجابة عن  حماية نف�صك، 

املتكررة التي ميكنك تداولها ب�صهولة.
ينقر  اأن  اأول  امل�صتخدم  على  اخلدمة،  ولتفعيل   
عليه  ثّبت  الذي  جهازه  يف  التايل  الرابط  على 
http://bit.ly/who-c - واتــ�ــصــاب:  ددمة 
�صا�صة  �صتفتح  ذلك  بعد   ،vid-19-whatsapp
درد�صة جديدة على تطبيق وات�صاب مع منظمة 
ال�صحة العاملية، كاأنها اأي م�صتخدم ترا�صله، وهنا 
ميكنك اإر�صال كلمة )hi( لت�صلك ر�صالة ترحيب 
كيفية  عن  اإر�صادات  وبها  ال�صحة،  منظمة  من 

التوا�صل ونوعية اخلدمات التي تقدمها.

ميكنها  ــات  ــدم خ ثــمــاين  املنظمة  وتــ�ــصــرد   
اإما  منها  اأي  اختيار  وميكن  ب�صاأنها،  اإفادتك 
اإر�صال  اأو  املطلوبة  اخلدمة  بند  رقم  باإر�صال 

تعبري "اإميوجي" املو�صح اإىل ميني اخلدمة.
 فعلى �صبيل املثال يقول البند الأول:

 )Latest numbers )emoji  1-
ويعني هذا اأحدث اإح�صاءات انت�صار فريو�س 
كورونا، وميكن طلب هذه املعلومة اإما باإر�صال 
"الإميوجي"  تعبري  باإر�صال  اأو   )1( الرقم 

املو�صح يف الر�صالة، و�صياأتي الرد فورا.
 ويقول البند الرابع مثال: 

Mythbusters  4-
"الإميوجي"  تعبري  اأو   )4( الرقم  وباإر�صال 
الفور  على  �صت�صل  الكلمة،  ميني  اإىل  املو�صح 
تت�صمن  العاملية  ال�صحة  منظمة  من  ر�صالة 
اخلاطئة  املــعــلــومــات  مــن  للعديد  تو�صيحا 
املنت�صرة حول فريو�س كورونا، وهي معلومات 

مفيدة وقّيمة جدا.
ال�صاخن  احلمام  اأن  املثال،  �صبيل  على  ومنها   
الأيدي  وجمففات  كورونا،  فريو�س  مينع  ل 
بالهواء ال�صاخن غري فعالة يف قتل الفريو�س، 
وما اإىل ذلك من حقائق قيمة ت�صعها منظمة 

ال�صحة اأمام م�صتخدمي وات�صاب.
لفي�صبوك-  -اململوكة  وات�صاب  ل�صركة  ووفقا   
فائدتها  ــب  ــان ج اإىل  اخلـــدمـــة،  هـــذه  فـــاإن 
ت�صاعد  اأن  ميكن  الــعــاديــني،  للم�صتخدمني 
اأي�صا �صانعي القرار احلكوميني يف العثور على 

اأحدث الأرقام وتقارير احلالة.

بعد كورونا.. هل تتغي نظرة ال�سني للتكنولوجيا؟

التالميذ  فيها  يتلقى  تعليمية  طريقة  املعكو�س  التعليم  يعّد 
املفاهيم واملعلومات من املنزل وذلك عرب م�صاهدة مقاطع الفيديو 

التعليمية التي تبث من خالل �صبكة الإنرتنت.
وقالت جملة "لمينتي اإي مريافيليوزا" الإيطالية يف تقريرها، اإن 
التعليم املعكو�س يعترب منوذجا تربويا ينقل بع�س مراحل التعلم 
الف�صل  يف  الوقت  ي�صتخدم  املقابل،  يف  الدرا�صي.  الف�صل  خارج 
اإىل م�صاعدة  التي حتتاج  للعمل على اجلوانب  التقليدي  الدرا�صي 

املعلم وجتربته.
واأو�صحت املجلة اأن التلميذ يعد الدرو�س خارج الف�صل الدرا�صي، 
حيث �صيتمكن من الو�صول اإىل حمتويات كل تخ�ص�س من منزله، 
الدرا�صي،  الف�صل  يف  ت�صاركية  الأكرث  والأن�صطة  املهام  ينفذ  ثم 
بال�صتعانة  ــك  وذل زمــالئــه،  مع  مناق�صتها  اأو  الأفــكــار  لتحليل 

بالتقنيات اجلديدة، ف�صال عن معلم م�صاعد.

أصول التعليم المعكوس

�صاغ كل من جوناثان بريغمان واأرون �صامز، وهما معلما كيمياء 
"التعليم  مفهوم  )كولورادو(،  الثانوية  بارك  وودلند  مدر�صة  يف 
تغيبوا  ما  غالبا  الطالب  اأن  املعلمان  لحظ  وعموما،  املعكو�س". 
مل�صاعدتهم،  حماولة  ويف  متنوعة.  لأ�صباب  الدرو�س  بع�س  عن 
رّوج املعلمان لت�صجيل وتوزيع مقاطع الفيديو. بعد ذلك، لحظا 
يف  الطاقة  من  املزيد  با�صتثمار  للمعلم  ي�صمح  النموذج  هذا  اأن 

الحتياجات املحددة لكل طالب.

منهجية بديلة للدرس التقليدي للمعلم

مع  املعلم  تكّيف  يف  املعكو�س  للتعليم  الرئي�صية  امليزة  تتمثل 
عن  التالميذ  من  اأي  يتخلف  ل  بحيث  املختلفة  التعلم  اإيقاعات 
الأ�صتاذ  فينقل  التقليدية،  الدرا�صية  الف�صول  يف  اأمــا  الركب. 
ل  بينما  الأ�صخا�س،  لبع�س  بالن�صبة  معاجلتها  ي�صهل  معلومات 

يفعل ذلك بالن�صبة لالآخرين.
ي�صمل البتكار التعليمي يف هذا النموذج الرتبوي بع�س الفوائد 
الطريقة  هذه  وتتيح  والتعلم.  التدري�س  على  للتدريب  املهمة 
تنفيذ  مــع  الف�صل،  يف  يحتاجه  مــا  تلقي  تلميذ  لكل  املبتكرة 
وتفاعلية،  ديناميكية  تعليمية  بيئة  يف  الت�صاركية  الأن�صطة 

بينما ي�صبح الأ�صتاذ مر�صدا حقيقيا.
كما ي�صمح هذا النموذج للتالميذ بالو�صول اإىل املعرفة الأ�صا�صية 
اإمكانية  تعزز  نف�صه،  الوقت  ويف  ذلك.  يف  رغبوا  كلما  وتو�صيعها 
يقدمه  الــذي  اأو  اإن�صاوؤه  مت  الــذي  �صواء  املحتوى  اإىل  و�صولهم 

املعلمون كلما احتاجوا اإليه.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تدعم التعليم 
المعكوس

التعليمية  النماذج  تعزز  اجلديدة  التقنيات  اأن  اإىل  املجلة  اأ�صارت 
التعليم  ي�صمح  كما  التفاعلية.  الدرو�س  من  واملزيد  اجلديدة 
املعكو�س بال�صتخدام ال�صحيح لتكنولوجيا املعلومات والت�صالت 
ا�صتخدام  لنا  يوفر  ذلــك،  اإىل  بالإ�صافة  الدرا�صي.  الف�صل  يف 
املبتكرة  املنهجية  هــذه  مع  والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا 
مع  والتعلم  التدري�س  عملية  وم�صاركة  لإن�صاء  هائلة  اإمكانية 
التالميذ واملعلمني يف اأي مكان يف العامل، مما يجعلها اأكرث ثراء يف 

املوارد وخمتلفة عن التدري�س التقليدي.

نماذج مشابهة للتعليم المعكوس

اأفادت املجلة باأن العديد من النماذج امل�صابهة لهذا النموذج ُطّورت 
جامعة  يف  الأ�صتاذ  و�صع  املثال،  �صبيل  فعلى  خمتلفة.  اأ�صماء  حتت 
"هارفارد" اإريك مازور اإ�صرتاتيجية تدري�س الأقران، التي تدمج 
تقنية تعرف با�صم "التدري�س يف الوقت املنا�صب" بو�صفها عن�صرا 
الوقت  يف  التدري�س  وي�صمح  املعكو�س.  التعليم  لنموذج  مكمال 
الدر�س  من  يوم  قبل  تالميذه  من  ردود  بتلقي  لالأ�صتاذ  املنا�صب 
من  واأن�صطة  اإ�صرتاتيجيات  اإعــداد  على  قادرا  يكون  اأن  اأجل  من 
بفهم  يتعلق  فيما  الطالب  لدى  املحتملة  الق�صور  اأوجه  �صد  �صاأنها 

املحتويات.

ي�ستخدم حاليا يف اأزمة كورونا.. 
ماذا تعرف عن التعليم املعكو�س؟

بالتعاون مع منظمة ال�سحة العاملية.. 

ميكنك متابعة كورونا حول العامل عرب "وات�ساب"
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اأ�سرى فل�سطينيون

مركز االإن�سان للدميقراطية واحلقوق

بقلم االأ�سي املحرر/ االأديب 
وليد الهودىل

-----------------------
اأبحث  واأنا  م�شت  عاما  اأربعون   ، اأماه 
للحظات  ع��ن��اق  ع��ن  اأب��ح��ث  ع��ن��ك، 
احلافلة  امل�شرية  هذه  اآالم  فيها  اأذّوب 
وال�شّجان،  ال�شجن  وق�شوة  بال�شوق 
اأماه طويلة طويلة  اليك  كانت رحلتي 
التي  ظ��ليل  مبثابة  فيها  كنت  ج��دا، 
روحا  قلبي،  يف  ينبعث  نورا  تظلني، 
منه  تنزوي  اأني�شا  �شدري،  لها  ين�شق 
اأمل يتبّدد من طريقه ياأ�شي  وح�شتي، 
و�شندي  رفيقي  دوما  كنت  و�شعفي، 
و�شنو روحي الذي اأ�شند عليه �شقاي 
الطويلة  م�شريتي  و�شارت  وتعبي. 
لرحلته،  ح��دود  ال  كرّحال  ال�شاقة 
قاحلة،  �شحاري  يف  نف�شي  اأجد  تارة 
يف  اأذوي  ظ��لل،  وال  فيها  مياه  ال 
يف  جنبي  ويكتوي  نهارا،  �شعريها 
لهيب  من  رمالها  خّزنته  ما  على  ليلها 
تلفح  غ�شبها  يثور  وعندما  نارها، 
غيظها  كظم  واأرجو  برمالها،  وجهي 
هذا  عمق  من  ويلتها،  من  اأجنو  عّلي 
اأماه،  قلبك  وجيب  اأ�شمع  كنت  البوؤ�س 
على  ترّبت  وهي  يدك  براحة  اأح�ّس 
واأ�شمع  ابت�شامتك  حتويني  كتفي، 
فوؤادي  ويتلّقف  روحي  يطارد  دعاءك 
اأمان  ب�شبكة  ويلقي  جراحي  ويبل�شم 
اأواره��ا  اأتخّطى  حتى  عني  تنفّك  ال 
وت��ارة  ويلتها.  من  بروحي  واأجن��و 

تعّب  �شفينة  يف  نف�شي  اأج��د  اأم��اه 
هوجاء  عا�شفة  يف  البحر  ع��ر���س 
اأت�شبث  جمدافا،  وال  �رضاعا  تدع  ال 
خلخلتها  قد  ود�رض  األ��واح  ذات  على 
نف�شي  اأجد  الهوجاء،  العا�شفة  نزعات 
�شعيفا مهي�س اجلناح ال حول يل وال 
كل  من  حتيطني  اأنفا�شك  اأمل�س  قوة، 
بانك  تذّكري  دوما  وي�شعفني  جانب، 
ال ت��ف��ري ع��ن ط��ل��ب ح��م��اي��ة رب��ي 
يدمي  ال��ذي  قلبك  لهيج  من  وحفظه 
ا�شتعانة  عظيم  وي�شّخر  ال�رضاعة 
من  يخّيب  ال  الذي  الروؤوف  بربها  اأّم 
هي  دع��اه.  اذا  امل�شطر  جلوء  اليه  جلاأ 
نقطعها  التي  اأم��اه  ال�شجن  م�شرية 
هذا  �شفاف  وعلى  روح��ك  ظل  يف 
اال�شتعال  على  يو�شك  الذي  احلنني 
معني  ين�شب  ال  التي  اللقاء  حلظة 
العنيد  رّحالك  خا�س  اليها،  ال�شوق 
القاحلة  ال�شجون  ه��ذه  ���ش��ح��اري 
عرفه  رحالة  وكل  بطوطة  ابن  خو�س 
العاملني  بحار  و�شققت  والعجم  العرب 
تلك  ت�شعني  مل   ، العاتية  وحميطاته 
لت�شعني  البحار  عمق  وال  ال�شحاري 
ذلك  كان  اجلميلتني،  عينيك  ذلك  بعد 
العنيد  رّحالك  لك  ا�شتح�رضوا  عندما 
 ، ال�شاخمة  ع�شقلن  نخلة  حيث  اىل 
بالقرب من هذا ال�شاطئ الف�شيح ويف 
مبا  االأر�س  عليها  �شجن �شاقت  زاوية 
املّر، جاءوا بك على  اللقاء  رحبت كان 
فملأت  اإ�شعاف  �شيارة  م��ن  عربة 
ح�شنك  �شياء،  وامل��غ��رب  امل�����رضق 

ق��ل��ب��ي وم����لأت ع��ي��ن��ي م��ن ن��ورك 
وامتزجت  دموعنا  اختلطت  اجلميل، 
ربنا،  �شماء  يف  عاليا  وحّلقنا  اأرواحنا 
على  وقلبك  االأخرية  كلماتك  تلقفت 
وم�شتقبل  فل�شطني  واأه��ل  فل�شطني 
فل�شطني، وانت يف رمقك االأخري قلت 
ل�شانك  بها  نطق  التي  كلماتك  يل 
�شنة: درهم �رضف  قبل خم�س وثلثني 
و�رضف  بعّزة  موتة  مال،  بيت  من  خري 
بالذّل،  مغّم�شة  طويلة  حياة  من  خري 
ولو  وال��دي��ن  ال�رضف  الأه��ل  الن�رض 
رّحالك  و�شل  حني  وبعد  حني.  بعد 
كوبر،  م�شارف  عزة  ب�شفقة  العنيد 
باالأبطال  تزهر  دوما  التي  البلدة  هذه 
رحلتي  و�شلت  اأخ��ريا  وال�شهداء، 
لتعانق  وترجلت  نهايتها  امل��دي��دة 
قلبه  قلبي  وليجد   ، روحها  روح��ي 
تلك  الأقّبل  و�شلت  به،  ينب�س  الذي 
يف  مرفوعة  فتاأت  ما  التي  اليدين 
اأظلتني  التي  ه��ذه  اللهب،  دعائها 
القاحلة  ال�����ش��ح��اري  يف  بظللها 
من  تن�شلني  التي  اليد  يل  وكانت 
يحيط  عندما  العا�شف  البحر  عمق 
ب��ي م��وج��ه م��ن ك��ل ج��ان��ب، حلظات 
اآفاق  ملأ  ال��ذي  احلنني  ذاك  ون�شعل 
لتلتف  حل��ظ��ات  وفل�شطني،  ك��وب��ر 
بقلب  القلبني  ويلتحم  بالروح  الروح 
واحد، حلظات لتغرق هذه ال�شم�س يف 
كوبر  كانت  كوبر.  غروب  عند  بحرها 
وجللها  ببهائها  �شيء  بكل  مكتملة 
ليتني  اأّمي،  اأجد  مل  اأين  اال  ووقارها 

�شيء،  كّل  مني  و�شاع  اأّمي  وجدت 
غيبها  روحي،  اأجد  ومل  نف�شي  وجدت 
فتطيل  رّبها  عند  لتكون  كوبر  ثرى 
لقاء  يوم  اىل  جديد  من  االنتظار  اأمد 
طعم  للحياة  يعد  مل  اأّم���اه  احلبيب. 
ودعائك  لعطائك  يكن  ومل  بعدك، 
معنى  �شرك  وجميل  �شدرك  ولهيج 
ودود  رحيم  ب��رب  ن��وؤم��ن  اأن��ن��ا  ل��وال 
على  ويجزي  العطاء  يبارك  لطيف، 
راأت  عني  ال  مبا  ويثيب  العمل  اأح�شن 
قلب  على  خطر  وال  �شمعت  اأذن  وال 
اأن تكوين قلبي  الله على  اأعاهد  ب�رض، 
من  كان  ما  اال  غريك  ي�شع  ال  كله، 
واأ�شبغت  منك  االذن  واأخ��ذ  ر�شاك 
نائل  العنيد،  لرّحالك  اأحببتيه  ما  عليه 
الذي لو مل ينل اال اأنت لكفاه ولو نال 
نال  ملا  ذرة  ر�شاك  ونق�س  �شيء  كل 
اأّما  يرحم  اأن  كبري  بربي  اأملي  �شيء. 
لربها  نذرته   ، حرية  ولدها  اأر�شعت 
وزرعت  اأعدائك  الّد  قهرت  وقد�شها، 
درب  على  بقيت  اأعماقهم،  يف  الغيظ 
اأقدامها وهي تطاردهم  اأبنائها وحفيت 
طال  ال�شوداء،  �شجونهم  فيايف  يف 
خنادق  يف  وه��ي  طويل  االأم���د  بها 
وتدق  وتنافح  ترابط  اجلميل  ال�شر 
ح�شونهم، وكان من ن�شلها من اأ�شفى 
وعا�شم  �شالح  موؤمنني،  قوم  �شدور 
عندك  رحلت  ونائل،  عمر  درب  على 
خالدة  منارة  بروحها  وبقيت  ربنا 
تقبلها  ربنا  برحمتك  الدين.  يوم  اىل 

النعيم. جنة  ف�شيح  واأ�شكنها 

من اأقدم اأ�سي فل�سطيني يف �سجون االحتالل نائل الربغوثي اإىل روح اأمه
 احلاجة فرحة ر�سالة الروح والثورة

يف يوم االأم

قالت هيئة �شوؤون االأ�رضى واملحررين، 
عدة  حتتفل  ال��ذي  ال��وق��ت  ويف  اأن��ه 
ويتم  االأم  بيوم  العامل  ح��ول  بلدان 
بهذا  بهن  واالحتفاء  االأمهات  تكرمي 
الفل�شطينية  االأم  تعي�س  املميز،  اليوم 
التعذيب  درج��ات  اأق�شى  االأ���ش��رية 
فهي  االح��ت��لل،  اأقبية  داخ��ل  واالأمل 
وتعاين  اأبنائها  لقاء  م��ن  حم��روم��ة 
بفارغ  التحرر  بيوم  وحتلم  االأمّرين، 
ال�شر لروؤية اأبنائها واحت�شانهم. ويف 
االأ�رضى  هيئة  اأو�شحت  ال�شياق،  هذا 
حتتجز  زالت  ال  االحتلل  �شلطات  اأن 
بينهن  من  اأ�شرية   43 �شجونها  يف 
ومُتار�س  االأطفال،  لع�رضات  اأم��ًا   17
اإن�شانية  وال  تنكيلية  اإجراءات  بحقهن 
تعذيب  اأو  طبي  اإه��م��ال  م��ن  ���ش��واء 
يتعر�شن  حيث  ونف�شي،  ج�شدي 
اع��ت��داءات  اإىل  واالآخ����ر  احل��ني  ب��ني 
اللفظي  ب��االإي��ذاء  ���ش��واء  وح�شية، 

اجل�شدي  اأواالعتداء  للحياء،  اخلاد�س 
من  واحل��رم��ان  املتوا�شل،  والتهديد 
والغرامات  واالأحكام  االأهل  زيارات 
التعليم.  من  احلرمان  وكذلك  العالية 
اعتقالهن  عمليات  وت�شاحب  كما 
واإهانة و�شبحًا وتعذيب، وحُترم  �رضبًا 
اأب�شط املتطلبات  اأي�شًا من  االأ�شريات 
يف  وامللب�س  واالأغطية  االإن�شانية 
م�شتلزمات  لبع�س  باالإ�شافة  ال�شتاء، 
وغريها،  ال�شحية  كالفوط  الن�شاء 
ال�شعبة  املعي�شية  الظروف  عن  عدا 
"الدامون"  معتقل  داخل  يع�شنها  التي 
ولفتت  االإ�رضائيلية.  التوقيف  ومراكز 
فريو�س  انت�شار  ظل  يف  اأن��ه  الهيئة 
دول��ة  ل��دى  )ك��ورون��ا(   19 كوفيد 
االأ�شريات  اأو�شاع  ت��زداد  االحتلل، 
�شعوبة وق�شوة وهناك قلق دائم على 
حياتهن وم�شريهن، فهّن كحال غريهم 
من االأ�رضى يقبعن داخل اأق�شام تفتقر 

ال�شحية،  ال�رضوط  اأدن��ى  اإىل 
ال  االحتلل  معتقلت  واإدارة 
بانتهاكهن،  ومتعن  لهن  تكرث 
و�شائل  من  بحرمانهن  وذل��ك 
العامة  وال�����ش��لم��ة  ال��وق��اي��ة 
التنظيف  وم��واد  كاملطهرات 
اأن  �شاأنها  من  التي  والتعقيم، 
االأ���ش��ريات  اإ�شابة  وحت��د  متنع 
اإنقاذ  وبالتايل  الفريو�س  بهذا 
يف  الهيئة  وطالبت  حياتهن. 
ختام تقريرها موؤ�ش�شات حقوق 
حقوق  عن  واملدافعني  االن�شان 
واإنهاء  التحرك  ب�رضورة  املراأة 
الفل�شطينيات  الن�شاء  معاناة 
االحتلل  �شجون  يف  القابعات 

واالف��راج  منهن،  االأمهات  وخا�شة 
�رضوط،  وبل  ف��وري  ب�شكل  عنهن 
مع  تزامنًا  الراهن  وقتنا  يف  �شيما  ال 
تف�شي وباء كورونا حول العامل، حيث 

يف  ولرعايتهن  لهن  بحاجة  اأبنائهن 
مثل هذا الوقت ال�شعب.

واأ�شرياتنا  عام  كل  ال��وج��ع...  ورغ��م 
االأمهات البا�شلت باألف خري.

هيئة االأ�سرى: اآالم متجددة لـ 17 اأم فل�سطينية داخل معتقالت االحتالل
اأخبار فل�سطني

االأح��د،  ام�س  متطرفًا،  م�شتوطنًا   27 اقتحم 
بحماية  امل��ب��ارك،  االأق�شى  امل�شجد  �شاحات 

"االإ�رضائيلي". االحتلل  �رضطة 
االقتحامات  هذه  اإن  حملية:  م�شادر  وقالت 
لل�شلة  الدخول  من  امل�شلني  منع  مع  تتزامن 
وحترير  "كرونا"،  فريو�س  انت�شار  منع  بحجة 
مدير  بينهم  وم��ن  بحقهم  باهظة  خمالفات 

�شلهب. العظيم  عبد  االأوقاف 
امل�شجد  ب��اح��ات  يف  امل�شتوطنون  وجت���ول 
قبل  الرحمة  باب  اإىل  املبارك، و�شوال  االأق�شى 

املغاربة. باب  من  اأدراجهم  يعودوا  اأن 

م�ستوطنون يقتحمون 
باحات امل�سجد االأق�سى

االأ�سياأن�س جرادات

عامًا و35  موؤبدًا   35
�شيلة  بلدة  من  جرادات،  ح�شن  غالب  اأن�س 
 ،17-5-1981 يف  ولد  جنني،  ق�شاء  احلارثية 
�شهادة  على  وح�شل  القرية  مدار�س  يف  در�س 
الدرا�شة وانتقل ل�شوق  االأول االإعدادي ثم ترك 
13 فردا،  اأ�رضة تتكون من  احلر، وهو من  العمل 
منهم 7 تعر�شوا جميعهم للعتقال، و4 اأخوات، 
حمكوم  �شنوات.   6 منذ  تويف  فقد  والده  اأما 
عاًما،   35 اإىل  باالإ�شافة  35 مرة  املوؤبد  بال�شجن 
2003-5-11، بتهمة االنتماء اإىل  اعتقل بتاريخ 
اجلهاد  حلركة  الع�شكري  اجلناح  القد�س  �رضايا 
كان  عمليات،  لتنفيذ  والتخطيط  االإ�شلمي 
منها عمليتي كركور وجمدو اللتي اأ�شفرتا عن 
اإ�رضائيل  مقتل واحد وثلثني جنديًا، وقد هدمت 
"كتوم  براء":  "اأم  اأمه  ت�شفه  اعتقاله.  قبل  بيته 
ب�شكل كبري ومن �شدة ذلك مل نعرف عنه �شيئا 
واأخر  منزلنا  االحتلل  قوات  اقتحمت  حتى 
�شابط املخابرات زوجي باأن اأن�س ينتمي للجهاد 
االإ�شلمي، وهو مطلوب للعتقال". يعاين اأن�س 
ال�شجون  اإدارة  علم  ورغم  الكبد،  �شفار  من 
وقامت  بل  العلج،  تقدمي  ترف�س  فهي  بذلك، 
ونقل   .2016 مايو  يف  جمدو  �شجن  يف  بعزله 
زنازين عزل  اإىل  ثم  �شجن ع�شقلن،  اإىل  بعدها 
احلايل  االإ�رضاب  اأن�س  يخو�س  هدارمي.  �شجن 
من  يعاين  اأنه  ورغم  مر�شه،  رغم  االأ�رضى  مع 
اأثناء  عليها  �رضبه  نتيجة  عينيه  اإحدى  يف  اآالم 
م�شكلة حدثت مع اإدارة ال�شجون، مقداد جرادات 
اأبلغ  ع�شقلن  �شجن  مدير  اإن  قال  اأن�س،  �شقيق 
بالكبد"  "�شفار  مبر�س  م�شاب  اأنه  اأن�س  �شقيقه 
اأ�شهر،  ت�شعة  منذ  معزول  اأن�س  واأن  عام،  منذ 
زيارته  من  عائلته  االحتلل  �شلطات  ومتنع 
ال  زنزانته  واأن  متوا�شلني،  عامني  من  اأكرث  منذ 
احلياة.وقد  مقومات  الأدنى  وتفتقر  املر  تتجاوز 
متنع  قرارات  اإ�شدار  على  ال�شجون  اإدارة  داأبت 
انتهت  اأ�شهر، وكلما  ثلثة  ملدة  الزيارة  اأن�س من 

املدة، قاموا بتجديدها لدواعي اأمنية.

املعتقلني  بني  الفريو�س  انت�شار  وياأتي 
يف ظل قيام م�شلحة �شجون االحتلل، 
كنتينا  م��ن  �شنف   "14" ب�شطب 
ال�شجون ت�شمل مواد تنظيف وخ�شار 
مياه  اإدخال  اإىل  اإ�شافة  غذائية،  ومواد 
بعمليات  القيام  لل�شجن، وعدم  ملوثة 
التعقيم لغرف املعتقلني، ودخول بع�س 
فح�شهم،  دون  عليهم  ال�شجانني  من 
الوباء  انت�شار  اإىل  اأدى  ال��ذي  االأم��ر 
االحتلل  يتحمل  وعليه  االأ�رضى.  بني 

بيئة  توفري  لعدم  امل�شوؤولية،  كامل 
�شمن  كما  ملعتقلني،  منا�شبة  �شحية 
االإن�شان  حلقوق  الدويل  القانون  لهم 
ذلك، وهذا ما ورد يف االعلن العاملي 
حلقوق االإن�شان عندما اأقر للجميع احلق 
والرفاهية،  للح�شة  منا�شبة  بظروف 
والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية 
وال�شيا�شية حيث ن�س على اأنه ينبغي 
معاملة ال�شجناء املحرومني من حريتهم 
الكامنة  الكرامة  واح��رام  باإن�شانية، 

العهد  وكذلك  االإن�شانية،  لل�شخ�شية 
االقت�شادية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل 
اأن  على  ن�س  والثقافية  واالجتماعية 
م�شتوى  اأعلى  يف  حق  لهم  ال�شجناء 
البدنية  ال�شحة  م��ن  بلوغه  ميكن 
الدنيا  القواعد  وكذلك  والعقلية، 
اأكدت  ال�شجناء   ملعاملة  النموذجية 
ال�شحية  الرعاية  توفري  �رضورة  على 
ب�رضورة  املركز  يطالب  وبدوره  لهم. 
املر�شى  املعتقلني، خا�شة  االفراج عن 

يلتزم  واأن  والن�شاء،  واالأطفال  منهم 
اج��راءات  اتخاذ  ب�رضورة  االحتلل 
الوقاية داخل ال�شجون، وتقدمي املعدات 
نقل  ملنع  منهم،  للم�شابني  الطبية 
ال�شليب  يقوم  واأن  بينهم،  العدوى 
بدوره وتقدمي ما يلزم حلماية املعتقلني 
يقوم  اأن  و���ش��م��ان  ال�����ش��ج��ون،  يف 
امللئمة  االإج��راءات  باتخاذ  االحتلل 
وانت�شار  العدوى  نقل  من  للوقاية 

الفريو�س بني املعتقلينت.

يحمل االحتالل كامل امل�سوؤولية عن حياة املعتقلني يف �سجون االحتالل
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نقا�س حاد بني ترامب وم�ست�ساريه ب�ساأن الت�سعيد 
�سد اإيران!

قراءة/ حممد علي
------------------ 

ما  بح�شب  النقا�س  ه��ذا  و�شبب 
تاميز"،  "نيويورك  �شحيفة  اأوردت 
ينبغي  كان  ذا  اإ ما  هو  االأحد،  اأم�س 
ت�شعيد  املتحدة  ال��والي��ات  على 
ي���ران  ال��ع��م��ل ال��ع�����ش��ك��ري ���ش��د اإ
كورونا. وباء  مبكافحة  حاليا  مهتمة 
موقع  بح�شب  ال�شحيفة  وقالت 

اخلارجية  وزير  اإن  اونلين،  اخلليج 
وروبرت  بومبيو،  مايك  االأمريكي 
القومي،  االأمن  م�شت�شار  اأوبراين 
الهجمات  على  �شارم  برد  طالبا 
عن  ���ش��ف��رت  اأ ال��ت��ي  ال�شاروخية 
قاعدة  يف  اأمريكيني  جنديني  مقتل 
م��ار���س   14 ي���وم  ب��غ��داد  ���ش��م��ال 
اإج���راءات  ات��خ��اذ  بحجة  اجل���اري؛ 
يف  ي��ران  اإ ان�شغال  ثناء  اأ �شارمة، 

. كورونا  فريو�س  حماربة 
مارك  االمريكي  الدفاع  وزير  لكن 
رئي�س  ميلي  مارك  واجل��رال  اإ�شر 
رف�شا  امل�شركة  االأرك���ان  هيئة 
ووكاالت  البنتاغون  اإن  وقاال  ذلك 
وا�شح  دليل  لديها  لي�س  املخابرات 
بها  اأم��رت  قد  الهجمات،  اأن  على 
وا�شع  "رداً  اأن  من  وح��ذرا  ي��ران،  اإ
حرب  اإىل  وا�شنطن  يجر  قد  النطاق 

العلقات  ومتزيق  يران،  اإ مع  اأو�شع 
العراق". مع  بالفعل  املتوترة 

موقف  اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
يف  ���ش��اد  ال���ذي  ه��و  الع�شكريني 
ب�شن  ت��رام��ب  واأذن  االج��ت��م��اع، 
م�شتودعات   5 على  جوية  غارات 
نفذت  ال���ع���راق،  داخ���ل  ���ش��ل��ح��ة  اأ
الب�رضية  اخل�شائر  من  للحد  ليًل 

. ملحتملة ا

البيت  "حالة طوارئ وطنية"، اندلع داخل  الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب ي�ستعد الإعالن فيو�س كورونا  الوقت الذي كان  يف 
متامًا.  خمتلف  مو�سوع  حول  م�ست�ساريه  وكبار  ترامب  بني  حاد  نقا�س  املا�سي،  اخلمي�س  االأبي�س 

خامنئي: االأمريكيون متهمون بن�سر 'كورونا' وال ميكن الوثوق بهم

كورونا يهدد حياة املعتقلني يف �سجون ال�سعودية

وزير الداخلية اللبناين: علينا اال�ستعداد لالأ�سواأ

�سجلت 3 وفيات و76 م�سابا

تون�س تعلن اكت�ساف "بوؤرة كورونا"
 يف جزيرة جربة

حكومة االإنقاذ اليمنية تتخذ اإجراءات 
�سارمة ملواجهة كورونا

اجلي�س ال�سوري يت�سلم مواقع هامة 
بالرقة من القوات الرو�سية 

ننا  اأ بالقول  خامنئي  علي  ال�شيد  اأكد 
اىل  بايران  ن�شل  ان  باإمكاننا  اليوم 
وال�شناعة  وال�شيا�شة  العلم  قمة 
الوقت  نف�س  يف  حم��ذرا  العامل  يف 
تتعاون  البلدان  من  العديد  ان  من 
�شد  ال��ي��وم  بع�شها  م��ع  وت��ت��واط��اأ 
اخبث  بانها  اأمريكا  وو�شف   . ايران 
هذا  م�شوؤويل  الن  اليوم  اليران  عدو 
وطامعون  ووقحون  كاذبون  البلد 
امليزات  كل  فيهم  وجتتمع  وظاملون 

. ال�شيئة 
اىل  اال�شلمية  الثورة  قائد  ون��وه 
ان���ه وح�����ش��ب ت��و���ش��ي��ات ال��ق��ران 
واال�شتقامة  بال�شر  علينا  الكرمي 
ثابتة  بخطى  اه��داف��ن��ا  نتابع  وان 
 : وا�شاف  حليفنا  الن�رض  و�شيكون 
امليزة  بهذه  يتحلى  االيراين  ال�شعب 
جتعله  ما  وال�شمود  ال�شر  وه��ي 

. اعدائه  على  التغلب  على  قادرا 
كما  خ��ط��اب��ه  م��ن  اخ��ر  ج��ان��ب  ويف 
البلد  ي�شبح  ان  يجب  �شابقا  كررت 
اجليل  على  احلفاظ   : وا�شاف  قويا 
للبلد  التطور  يجلب  الذي  ال�شاب 
. وا�شار  هو من اهم اركان هذا االمر 
جبارة  بخطوات  قامت  البلد  ان  اىل 
وحققت  وباحثون  علماء  ولديها 
كبرية  وانتاجية  علمية  ت��ط��ورات 
هذا   ، يكفي  ال  هذا  لكن   : وا�شاف 
بقفزة  م�شفوعا  يكون  ان  يجب  االمر 
كل  تقوم  ان  يجب   ، باالنتاج  نوعية 
عطاءات  وتكون  بعملها  املوؤ�ش�شات 

. احلكومة  تقدمها 
ايران  ان  اىل  خامنئي  الله  اية  ولفت 
كل  يف  انت�رض  وب��اء  ال��ي��وم  ت��واج��ه 
ال�شر  اىل  نحتاج   : وا�شاف  العامل 
ونعتمد  جيدا  يكون  ان  يجب  وعملنا 

اتخذوا  امل�شوؤولون   ، العقل  على 
ان  يجب  واجلميع  ج��ي��دة  خ��ط��وات 

. بذلك  يلتزموا 
امل�شوؤولني  م��زاع��م  يخ�س  وفيما 
ان  قال  اي��ران  مب�شاعدة  االأمريكيني 
ون�رض  ب�شنع  متهمون  االمريكيني 
ميكن  ال  ول��ذل��ك  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

. بهم  الوثوق 
 40 خلل  انه  بالقول  خطابه  وختم 
اإمكانات  للبلد  بان  لنا  تبني  عاما 
التحديات  بوجه  الوقوف  من  متكنها 
بقرارات  بااللتزام  �شعبنا  اأو�شي  و 
كورونا  ملكافحة  الوطنية  اللجنة 
التغلب  �شيتم  الله  �شاء  ان   : وا�شاف 
اي��ران  يف  ال��وب��اء  ه��ذا  على  قريبا 

. وخارجها 

جديدة  اإ�صابة   1028 واإيران: 

حالة  7913 وتعايف  بكورونا 

يرانية،  االإ ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
ح�شيلة  ارت��ف��اع  االأح����د،  م�����س  اأ
اإىل  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ال��وف��ي��ات 
 21638 اإىل  وامل�����ش��اب��ني   1685
�شخ�شا.   7913 تعافى  فيما  �شخ�شا 
ال�شحة  وزارة  با�شم  املتحدث  وقال 
اليوم   ، جهانبور  كيانو�س  يرانية  االإ
جديدة  اإ���ش��اب��ة   1028 ان  االأح���د، 
ال�شبت  م�����س  اأ ظهر  منذ  ح�شلت 
 129 تويف  بينما  االحد،  اليوم  وحتى 

."19 "كوفيد  بفريو�س  م�شابا 
حتى  احل�شيلة  اأ�شبحت  وب��ذل��ك 
واع��داد   1685 وف��ات  االح��د  اأم�س 
بينما  �شخ�شا،   21638 امل�شابني 

�شخ�شا.  7913 تعافى 
ق.د

عن  ف���راج  ب���االإ امل��ط��ال��ب��ة  ح��م��ل��ة 
ال��ن��ظ��ام  ���ش��ج��ون  يف  امل��ع��ت��ق��ل��ني 
ق��دم  ع��ل��ى  م�شتمرة  ال�����ش��ع��ودي 
تف�شي  خطر  ت��زاي��د  م��ع  و���ش��اق، 

كورونا. فريو�س 
واملعتقلني  للخ�رضي  "احلرية  حملة 
دعت  ال�شعودية"  يف  الفل�شطينيني 
جميع  عن  الفوري  للإفراج  اململكة 
ان  موؤكدة  الفل�شطينيني،  املعتقلني 
باأمرا�س  م�شابون  املعتقلني  بع�س 
ال���دواء  اإىل  وي��ح��ت��اج��ون  م��زم��ن��ة 
اإن  احلملة  واعترت  منتظم،  ب�شكل 
يهدد  ال�شجون  يف  الرعاية  نق�س 
من  خماوفها  عن  معرة  حياتهم، 
ويف  ظلما  املعتقلني  حياة  تعر�س 

اخل�رضي،  حممد  الدكتور  مقدمتهم 
داخل  الوباء  تف�شي  ب�شبب  للخطر 
ع�رضات  ان  اىل  ولفتت  ال�شجون 
اأخ�شعوا  الفل�شطينيني  املعتقلني 
بتهم  ظ��امل��ة  مل��ح��اك��م��ات  م��وؤخ��را 

ملفقة. ودواعي 
ه���ايل االأردن���ي���نَي املُ��ع��ت��ق��ل��نَي يف  اأ
وقفاتهم  يوا�شلون  ال�شعودية، 
االح��ت��ج��اج��ي��ة امل��ط��ال��ب��ة ب��اإط��لِق 
ب��ن��اِئ��ه��م امل��ع��ت��ق��ل��نَي يف  �����رضاِح اأ
عن  م��ع��ري��ن  امل��م��ل��ك��ة،  ���ش��ج��وِن 
ابنائهم  ت��ع��ر���س  م��ن  خ�شيتهم 
ما  بالوباء  اال�شابة  خلطر  املعتقلني 
ويف  ان�شانية.  كارثة  اىل  �شيوؤدي 
جلنة  رئي�س  طالب  ذات��ه،  ال�شياق 

االأردن��ي��ني  ال�شيا�شيني  املعتقلني 
امل�شايخ  خ�����رض  ال�����ش��ع��ودي��ة  يف 
ف��راج  ل��لإ اململكة  يف  ال�شلطات 
املعتقلني  االأردن  بناء  اأ عن  الفوري 
ال��وب��اء  تف�شي  م��ن  خ��وًف��ا  لديها 

�شلمتهم. على  وحفاًظا 
حاالت  وجود  عن  امل�شايخ  وك�شف 
�شفوف  بني  بالوباء  اال�شابة  من 
ب��ع�����س امل��ع��ت��ق��ل��ني االج���ان���ب يف 
معرا  ال�شعودي،  النظام  �شجون 
العدوى  انتقال  م��ن  خ�شيته  ع��ن 
االردنيني  املعتقلني  ع�رضات  اىل 

. لفل�شطينيني ا و
ال�شحة  منظمة  امل�شايخ  نا�شد  كما 
االحمر  ال�شليب  ومنظمة  العاملية 

قبل  ال��ف��وري  ل��ل��ت��دخ��ل  ال����دويل 
يف  املعتقلني  بني  االم��ر  ا�شتفحال 

اململكة. �شجون 
قد  ال�شعودية  ال�شلطات  وكانت 
االأردنيني  املقيمني  من  عددا  اأوقفت 
من  عددا  اأي�شا  طالت  حملة  �شمن 
تهما  لهم  ووجهت  الفل�شطينيني، 
امل��ق��ام  يف  رك���زت  "ف�شفا�شة" 
للق�شية  امل��ايل  الدعم  على  االأول 
�شجون  يف  يقبع  كما  الفل�شطينية. 
الراأي  معتقلي  من  العديد  اململكة 
م�شتمرة  حملة  يف  ال�شعوديني، 
من  ع��ددا  ا�شتهدفت  لل�شلطات 

واحلقوقيني. واملفكرين  امل�شايخ 
ق.د

حممد  اللبناين  الداخلية  وزير  ا�شار 
اللبنانية  احل��ك��وم��ة  ان  اىل  فهمي 
اج��راءات  باعتمادها  �شّباقة  كانت 
احل��د من  ب��ه��دف  امل��لئ��م��ة،  احل��م��اي��ة 
لكن  اخل��ب��ي��ث،  ال��وب��اء  ه��ذا  تف�شي 
يف  املواطنني  بع�س  يلتزم  مل  لل�شف، 
باجراءات  اللبنانية  املناطق  خمتلف 
يجب  التي  امللزمة  الوقائية  ال�شلمة 
وعائلتهم  لذويهم  حمايًة  اتباعها 
وجمتمعهم،  وا�شدقائهم  واهلهم 
ال��ذي  امل��ب��ن��ى  ج��ريان��ه��م يف  وح��ت��ى 

فيه.  يقطنون 
موؤمتر  يف  اطلقه  خلل  فهمي  ا�شاف 
الل��زام  التنفيذية  اخل��ط��ة  �شحايف 
منازلهم،  م��غ��ادرة  منع  امل��واط��ن��ني 
با�شتطاعتنا  ي��ع��ود  ل��ن  "للأ�شف، 
االإحتواء،  تخطينا  الوباء،  هذا  اإحتواء 
يكن  مل  ذا  اإ املجهول  نحو  �شننزلق 
مواطن  كل  من  ذاتية  قناعة  من  هناك 
انه  واو�شح  االأزمة".  هذه  لتخطي 
احلكومة  اعلنت  اي��ام،  �شبعة  قبل 
واتخذت  العامة  التعبئة  اللبنانية 

جميع  ع��ل��ى  م�����ش��ددة  اج������راءات 
واغلق  للمطار  اقفال  من  امل�شتويات 
املوؤ�ش�شات  ن��وع  وحت��دي��د  للحدود 
�ُشمح  وال��ت��ي  اقفالها،  يجب  التي 
من  بد  وال  للمواطن،  خدمة  بفتحها 
الذين  املواطنني  بع�س  داء  باأ التنويه 
عمل  منازلهم  يف  البقاء  التزموا 
اهلهم  اج��ل  من  احلماية  بتوجيهات 
ان  واك��د  وجمتمعاتهم.  وابنائهم 
وعلى  اجلميع  على  �شيطبق  القانون 
خمالفة  وك��ل  ي��ك��ون،  ك��ان  م��ا  م��ني 
العامة  ال�شلمة  على  تهديدا  ت�شّكل 

. �شتقمع
للإجراءات،  "بالن�شبة  انه  اىل  وا�شار 
الدولة  اجهزة  بني  تام  تن�شيق  هناك 
االأمنية منها، من جي�س  كافة، وخا�شة 
الدولة  واأمن  عام  واأمن  داخلي  واأمن 
والبلديات  والقائمقامني  واملحافظني 
كافة  االج���راءات  لتنفيذ  واملخاتري 
لت�شمل  احل��ك��وم��ة  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 
ا�شتثناء  دون  اللبنانية  املناطق  جميع 
اىل  ولفت  امللزمة".  الوقاية  اجل  من 

دعوة  املحافظني  من  الطلب  "مت  انه 
للنعقاد  ال��ف��رع��ي  م���ن  االأ جمل�س 
وزارة  عممت  وقد  االقت�شاء.  عند 
�شفحتها  على  والبلديات  الداخلية 
ح��ول  مف�شل  ب��ي��ان��ا  االل��ك��رون��ي��ة 
ملواجهة  املهام  وتنفيذ  توزيع  كيفية 
املحافظني  تكليف  ومت  الوباء،  نت�شار  اإ
ي��ج��از ت��ق��ي��دوا  ت��ن��ف��ي��ذ ب���ن���وده، ب��اإ
عن  وللإ�شتف�شار  بالتعليمات، 
النجدة  بخط  ات�شلوا  تف�شيل،  اأي 

."112
ومت���ن���ى ع��ل��ى و����ش���ائ���ل االع����لم 
الوعي  ثقافة  تعميم  على  العمل 
وال��ت�����رضف ال�����ش��ل��ي��م ع��ر زي���ادة 
التوعية  لرامج  املخ�ش�شة  االوقات 
العمل،  من  املزيد  اىل  يحتاج  ال��ذي 
من  التاأكد  وج��وب  اىل  باال�شافة 
امل��ع��ل��وم��ة وال��ت��وا���ش��ل م��ع اأج��ه��زة 
وحمافظني  اأمنية  ق��وى  من  ال��دول��ة 
قائل  وتابع  ن�رضها.  قبل  وقائمقامني 
اأوالدك��م،  واحموا  نف�شكم،  اأ "احموا 
جمتمعكم،  واحموا  اهلكم،  واحموا 

انف�شنا  ننقذ  ان  علينا  خميف  الو�شع 
االأوان". فوات  قبل  وبلدنا  واهلنا 

اال���ش��ت��ع��داد  "علينا  ق��ائ��ل  وت��اب��ع 
االأم��ل  على  املحافظة  مع   ، �شواأ للأ
االأزم��ة  هذه  �شنجتاز  ننا  باأ مي��ان  واالإ
ال�شليم".  وال��ت�����رضف  ب��ال��وع��ي 
الطوارئ  حالة  اع��لن  ان  واو���ش��ح 
ميكن  ك��ي��ف  حم���دد،  ب��زم��ن  ي��رت��ب��ط 
االأمر؟  طال  حال  يف  االأم��ور  معاجلة 
يف  البقاء  النا�س  تلزم  الطوارئ  حالة 
دارة  اإ تتوىل  االأمنية  والقوى  املنازل 
االلتزام  عدم  حال  ويف  االأمور،  كافة 
االأمنية  وال��ق��وى  نبلغها.  ان  ميكن 
جزء  وهي  املواطنني  مبواجهة  لي�شت 
بع�س  اإقفال  مت  وقد  املجتمع،  هذا  من 

بالتعليمات. تتقيد  مل  نها  الأ املحال 
يف  اخليم  بتعقيم  قمنا  "نحن  ا�شاف 
بريوت،  و�شط  يف  االعت�شام  �شاحات 
ويف  االكتظاظ،  لة  م�شاأ اىل  ونبهناهم 
ح�شاب،  هناك  �شيكون  املخالفة  حال 

الق�شاء". اىل  و�شواًل  بالكلمة  بدءاً 
ق.د

التون�شية،  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
جديدة  اإ�شابة   15 ت�شجيل  االأحد، 
العدد  لريفع  "كورونا"،  بفريو�س 

موؤكدة.  اإ�شابة   75 اإىل  االإجمايل 
اأن  لها،  بيان  يف  ال��وزارة،  واأك��دت 
املبذولة  واجلهود  �شعبة  "املرحلة 
مل��ن��ع ت��ف�����ش��ي ف��ريو���س ك��ورون��ا 
حتدي  "هناك  اأن  اإىل  الفتة  كبرية"، 
امل�شابة  احلاالت  اكت�شاف  يف  كبري 
االأوان".  ف���وات  ق��ب��ل  ب��ك��ورون��ا 
ال�شحة  وزي��ر  اأع��ل��ن  جانبه،  م��ن 
يف  املكي،  اللطيف  عبد  التون�شي، 
اآف  "�شم�س  ذاع��ة  اإ مع  ت�رضيحات 
اأ�شخا�س   3 وفاة  ت�شجيل  عن  اآم"، 
"كورونا"  بفريو�س  االإ�شابة  جراء 
البلد،  يف  ظهوره  منذ  امل�شتجد 
ال�شاعة  على  اخلر  تلقى  نه  اأ موؤكدا 

ارتفع  العدد  واأن  �شباحا،  اخلام�شة 
تون�س  يف  م�شن  وفاة  ت�شجيل  بعد 
اكت�شاف  املكي،  واأك��د  العا�شمة. 
يف  "كورونا"  ل��ف��ريو���س  ب����وؤرة 
قائل  عزلها،  مت  وقد  جربا  جزيرة 
يف  ت�شجيلها  مت  التي  "البوؤرة  اإن 
جربة  جزيرة  من  �شغرية  منطقة 
اأو   5 على  حتتوي  مدنني  والية  من 
كورونا  بفريو�س  اإ�شابة  حاالت   6

. " مل�شتجد ا
ال��ب��وؤرة  ه��ذه  "مت يف  ن��ه  اأ واأ���ش��اف 
بالفريو�س  موؤكدة  حالة  ت�شجيل 
اأن  مبينا  مف�رضة"،  غ��ري  لكنها 
من  يعد  مل  امل�شاب  "ال�شخ�س 
ات�شال  ع��ل��ى  ي��ك��ن  ومل  اخل���ارج 

امل�شابني". باالأ�شخا�س 
ق.د

ملكافحة  العليا  اللجنة  ع��ق��دت 
اجتماعا  االأح���د،  م�����س  االأوب��ئ��ة،اأ
الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  برئا�شة 
متخذة  حبتور،  ب��ن  العزيز  عبد 
ملواجهة  ���رضام��ة  اأك��رث  اإج����راءات 
واأك��د  ك��ورون��ا.   ل��وب��اء  تف�س  اأي 
االجتماع  خ��لل  ال���وزراء  رئي�س 
يف  بريئة  لي�شت  العدوان  دول  اأن 
اجلوية  للرحلت  عدن  مطار  فتح 
العائدين  اأمام  الرية  املنافذ  وفتح 
ملنع  اح��رازي��ة  اإج���راءات  اأي  دون 
واأع��رب  كورونا.  فريو�س  تف�شي 
بكل  نقاذ  االإ حكومة  ترحيب  عن 
املحررة  املناطق  اإىل  يعود  مواطن 
ال�شحية  االج���راءات  وف��ق  ولكن 
تبذل  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  ���ش��ار  واأ
تف�شي  اأي  ملواجهة  كبرية  جهودا 
العدوان  نتيجة  املعاناة  رغم  للوباء 

امل�شتمرين واحل�شار 
اإىل  امل��واط��ن��ني  حبتور  ب��ن  ودع���ا 
هذه  مواجهة  يف  الدولة  م�شاعدة 
اأن  اإىل  م�شريا  العاملية،  اجلائحة 
اللمباالة  ب��رك  م��ره��ون  النجاح 
حكومة  اأن  اإىل  ولفت  املواطن  لدى 
و�شعها  يف  م��ا  ت��ب��ذل  ن���ق���اذ  االإ
لناحية  النجاح  عماد  هو  واملواطن 
ال�شحية  ب��االإر���ش��ادات  االل��ت��زام 
ودع��ت  احلكومية.  والتوجيهات 

املواطنني  الوطني  نقاذ  االإ حكومة 
املدن  بني  التنقل  حركة  لتخفيف 
ل��ل�����رضورة،  اإال  وامل��ح��اف��ظ��ات 
ال��ع��ام��ة  امل�شت�شفيات  م��وج��ه��ة 
ا�شتقبال  على  بالعمل  واخلا�شة 
احل���االت وال��ع��م��ل��ي��ات ال��ط��ارئ��ة. 
الق�شاء  جمل�س  على  و���ش��ددت 
والداخلية  العدل  ووزارة  االأعلى 
مع  للتعامل  �شاملة  خطة  اإع��داد 
من  يخفف  مبا  املنظورة  الق�شايا 
بتقدمي  ووجهت  امل�شاجني.  اأع��داد 
وتنظيم  الق�شائية،  االإجازة  موعد 
الزحام،  من  يحد  مبا  االأ�شواق  جميع 
م��ان��ة  واأ ���ش��غ��ال  االأ وزارة  مكلفة 
يف  والتعقيم  بالر�س  العا�شمة 
واألزمت  واحل���ارات.  امل��دن  مداخل 
العا�شمة  م��ان��ة  اأ ن��ق��اذ  االإ حكومة 
وتوفري  العامة  احلمامات  بنظافة 
امل��ط��ه��رات وامل��ع��ق��م��ات، وع��ل��ى 
والبنوك  والفنادق  املطاعم  مالكي 
وعند  املداخل  على  املعقمات  توفري 

النقود. �رضافات 
ل���زام ال��ب��ا���ش��ات  ك��م��ا وج��ه��ت ب���اإ
املعقمات  بتوفري  النقل  وو�شائل 
وامل��ط��ه��رات ل��ل��رك��اب، وك��ذل��ك 
وجتميل  الكوافري  حم��لت  اإغ��لق 

اآخر. اإ�شعار  حتى  ال�شيدات 
ق.د

مواقع  اأم�س،  ال�شوري،  اجلي�س  ت�شّلم 
الرو�شية  ال��ق��وات  م��ن  ع�شكرية 
ال��رق��ة،  حم��اف��ظ��ة  يف  ال�����ش��دي��ق��ة 
اجلماعات  موا�شلة  م��ع  ب��ال��راف��ق 
امل�����ش��ل��ح��ة ���رضق��ت��ه��ا ل��ل��م��ن�����ش��اآت 
ريف  يف  املواطنني  على  والت�شييق 

ال�شمايل.  احل�شكة  بريف  متر  تل 
�شوريا  "قوات  من  م�شادر  وذكرت 
ت�رضيحات  يف  ق�شد"  الدميقراطية- 
اأن  ام�س،  معار�شة  وكاالت  نقلتها 
اأم�س  من  اأول  �شّلمت  رو�شية  قوات 
بها  تنت�رض  كانت  ع�شكرية  مواقع 
ال�شوري،  اجلي�س  لقوات  الرقة  يف 
الوطن  �شحيفة  موقع  ذكر  ح�شبما 

ل�شورية. ا
التي  املواقع  اأن  امل�شادر،  واأو�شحت 
القوات  من  ال�شوري  اجلي�س  ت�شلمها 
الكنطري  ق��رى  يف  تقع  الرو�شية 
جفار  و�شبع  واخلالدية  وال�رضكراك 

الرقة. مدينة  �شمال 
القوات  اأن  اإىل  امل��واق��ع  ���ش��ارت  واأ
للمواقع  ت�شليمها  وبعد  الرو�شية 

بلدة  يف   "93 "اللواء  اإىل  توجهت 
الطبقة  مدينة  ومطار  عي�شى  عني 

. ي لع�شكر ا
التابعة  املجموعات  اأوىل  ودخلت 
 14 يف  ال�����ش��وري  اجل��ي�����س  ل��ق��وات 
اإىل  املا�شي،  العام  من  االأول  ت�رضين 
ومناطق  بالرقة  عي�شى  عني  ناحية 
ما  برمته  اأ اتفاق  اإطار  يف  باحل�شكة 
الكردية  الذاتية"  دارة  "االإ ت�شمى 
قوات  لن�رض  ال�شورية  احلكومة  مع 

. جلي�س ا
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  وا���ش��ل��ت  ح���ني  يف 
للمن�شاآت  ���رضق��ت��ه��ا  االإره���اب���ي���ة 
املناطق  يف  املواطنني  على  وت�شييقها 
حيث،  البلد،  �رضق  �شمال  يف  املحتلة 
معار�شة،  اإعلمية  م�شادر  ذكرت 
حمركات  �رضقت  التنظيمات  تلك  اأن 
املياه  ال�شتخراج  املخ�ش�شة  الديزل 
ودرك��و  كنيهر  قرية  يف  ب��ار  االآ من 
تعرف  قرى  جمموعة  وهي  وال�شعيد 
متر  تل  بلدة  ريف  يف  حمرة"  ب�"ر�شدة 

ق.د ال�شمايل.         احل�شكة  بريف 
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اأطلقها املقهى الثقايف لربج بوعريريج

مبادرة »هاك كتاب وَريح يف دارك« ت�ستهوي ع�ساق القراءة

م�ستغامني واالأعرج يحلالن مع القراء 
تداعيات "كورونا" اختتام معر�س ال�سور "املراأة يف املجتمع 

التارقي"
ومكانتها االجتماعي  ودورها  التارقية  للمراأة  املخ�س�س  منا�سرية،  اأحمد  �سيد  الفوتوغرايف  امل�سور  معر�س  اختتم 

الوكالة  املجتمع الرتقي" الذي نظمته  "املراأة يف  ال�سبت  و�سم  اأم�س  ال�سعبية يف منطقة طا�سيلي ناجر،اأول   يف االأعياد 
�سورة. ثالثني  نحو  للمراأة،  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  اللطيف"،  عبد  "دار  بفيال  الثقايف  لالإ�سعاع  اجلزائرية 

علي  حممد 
---------------- 

ي��ب��دو م���ن خ���لل ال�����ش��ور 
بتقاليدهن  الن�شاء  مت�شك 
يظهر  مما  القدمية،  االجتماعية 
التقليدي  اللبا�س  عر  بجلء 
طريقة  يف  وح��ت��ى  واحل��ل��ي، 
التقليدية،  احلناء  و�شم  و�شع 
للحتفال  ة  املراأ به  تتزين  حيث 
اأدرجته  الذي  "ال�شبيبا"  بعيد 
�شمن  اليوني�شكو  منظمة 

ن�شانية. للإ العاملي  الراث 
بورتريهات  الفنان  يقدم  كما 
االآالت  ع��ل��ى  ل��ل��ع��ازف��ات 
عيد  خ����لل  امل��و���ش��ي��ق��ي��ة، 
يف  �شنويا  املنظم  االأج���داد 
واللئي  جانت،  وادي  جمرى 
االأ���ش��غ��ر  تعليم  ي��وا���ش��ل��ن 
كما  العادة.  هذه  لتخليد  �شنا 
لن�شاء  �شورا  الفنان  التقط 
بق�شور  ال�شن  يف  متقدمات 
الأطفال  وبورتريهات  جانت، 

تخلد  و�شورا  املنطقة،  من 
رق�����ش��ات ط��ارق��ي��ة، وك��ذا 
للحتفال  املختلفة  امل��راح��ل 

ال�شعبي. بالعيد 
اختارها  التي  العناوين  من 
"احلياء"،  لل�شور  منا�رضية 
الكثري"،  ت��ق��ول  و»ن���ظ���رة 
ة ���ش��اح��ب��ة احل��ل��ي  و»امل������راأ
يف  و»اجل��م��ال  التقليدية"، 

لنظرات". ا
املجتمع  اأن  ال��ف��ن��ان  ي��وؤك��د 
اأم��وم��ي  "جمتمع  ال��ت��ارق��ي 
�ُش�َشه  اأُ ي�شتمد  ا�شتثنائي"، 
م���ن من���ط احل���ي���اة ال��ب��دوي��ة 
رب  دور  ة  امل��راأ ُيعطي  ال��ذي 
يف  احلق  مينحها  كما  ���رضة،  االأ
يف  االأطفال  وح�شانة  اخليمة 
عن  وف�شل  ال��ط��لق،  ح��ال 
اأن  اإىل  الفنان  يلفت  ذل��ك، 
الفقري  العمود  ُتعد  ة  امل���راأ
ولديها  ال��ت��ارق��ي��ة،  ���رضة  ل��لأ
التخاذ  واال�شتقللية  احلرية 

م�شموع  و�شوُتها  القرارات، 
االعتبار. بعني  وُيوؤخذ 

ُي�����ش��ي��ف م��ن��ا���رضي��ة ب���اأن 
تقدمهن  ك��م��ا  ال��ت��ارق��ي��ات 
بت�شيري  ي��ق��م��ن  ال�����ش��ور، 
جمتمعاتهن،  يف  احلياة  �شوؤون 
املجتمع  يف  امل��راأة  فاإن  لذلك 
من  باحلماية  حتظى  التارقي 
معنوي،  اأو  ج�شدي  اعتداء  اأي 
الذي  "اأ�شهاك"  قانون  مبوجب 
احرامها  الرجل  على  َيفر�س 

هانتها. اإ و  اأ تعنيفها  وعدم 
احلفلُت  ُتعد  الفنان،  ح�شب 
للن�شاء  امل��ث��ل��ى  امل��ن��ا���ش��ب��َة 
جمالهن  ب��راز  الإ التارقيات، 
امللب�س،  اأف�شل  يرتدين  وهن 
وي��ك�����ش��ف��ن ع��ن وج��وه��ه��ن 
العائدين  بالرجال  للرحيب 
ا�شتقبالهم  و  امل��ع��ارك،  م��ن 
و  ال�شيوف  ووقع  بالزغاريد 

البارود. طلقات 
معر�شه  يف  منا�رضية  يقدم 

تعك�س  �شورة،  ثلثني  نحو 
الطوارق  ثقافة  جمملها  يف 
ال��ع��ري��ق��ة ال��ت��ي م���ا زال���ت 
رغم  جوهرها،  على  حمافظة 

االأخرى. بالثقافات  ثرها  تاأ
لن�شاء  ���ش��ور  على  ع���لوة 
بق�شور  ال�شن  يف  كبريات 
ج����ان����ت، ي���ق���رح ال��ف��ن��ان 
من  الأط���ف���ال  ب��ورت��ري��ه��ات 
تخلد  ���ش��ورا  و  امل��ن��ط��ق��ة، 
و  مهيبة،  ترقية  رق�����ش��ات 
ل»�شبيبا"،  املختلفة  املراحل 
اأهم  يعد  الذي  ال�شعبي  العيد 
كما  الطوارق.  لدى  االأعياد 
منا�رضية  اأحمد  �شيد  يقوم 
ب��ع��ر���س ���ش��ور الأط��ف��ال مت 
نية  القراآ باملدار�س  التقاطها 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة. وت��خ�����ش�����س 
جم���م���وع���ة م����ن ال�����ش��ور 
لهند�شة  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة 
بنايات  ُتعد  التي  الق�شور، 
مناخ  م��ع  مكيفة  تقليدية 
حملية  مب��واد  ُبنيت  املنطقة، 
وق���اب���ل���ة ل��ل��ع��ي�����س، جت��ع��ل 
ي��ك��ول��وج��ي��ا.  اإ �شكنا  منها 
اأحمد  �شيد  امل�شور  الفنان 
م���ن���ا����رضي���ة خم��ت�����س يف 
مواليد  من  اخل��زف،  �شناعة 
العا�شمة.  باجلزائر   1966
�شغفا  ل��دي��ه  اأن  اك��ت�����ش��ف 
ب��ال�����ش��ورة ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة 
اجلزائري. الثقايف  وال��راث 

العديد  يف  ال��ف��ن��ان  ���ش��ارك 
املخ�ش�شة  التظاهرات  من 
عر  الفوتوغرافية  لل�شورة 

ئر. اجلزا

بتقاليدهن  تتم�سكن  التارقيات   

الثقايف  املقهى  اأ�رضة  اأطلقت 
ل���والي���ة ب���رج ب��وع��ري��ري��ج 
حتمل  ت���وع���وي���ة  م���ب���ادرة 
ريح  و  كتاب  هاك  عنوان:" 
للم�شاهمة  ذلك  "و  دارك  يف 
فريو�س  تف�شي  من  احلد  يف 

كورونا.
التي  املبادرة  هذه  �شتنطلق  
انت�شار  م��ع  ت��زام��ن��ا  ج��اءت 
���رضي��ع ل��ف��ريو���س ك��ورون��ا  
ن��ح��اء  اخل��ط��ري ع��ر ك��ام��ل اأ

�شاحة  حتت�شنها  حيث  الوطن 
اأين  بوعريريج،  برج  القلعة 
مثقفني  من  املتطوعون  يقوم 
كتاب   600 بتوزيع  فنانني  و 
ت�شمل  م�����ش��وق  ب��ع��د  ذات 
الق�شة  و  الرواية  و  ال�شعر 
و  الرحلة،  اأدب  و  ال�شرية  و 
ثلث  وفق  العملية  �شتكون 
و�شع  �شيتم  ح��ي��ث  ط���رق 
يقوم  و  ال�شاحة  يف  الكتب 
يرغبون  ما  باأخذ  االأ�شخا�س 

معني   ات���ف���اق  ب��ع��د  م��ن��ه��ا 
الفاي�شبوك  �شفحة  ع��ر 
و  الثقايف  باملقهى  اخلا�شة 
الثانية  الطريقة  بالن�شبة 
اإىل  الكتب  ي�����ش��ال  اإ �شيتم 
الثالثة  الطريقة  اما  املنازل، 
بو�شع  امل��ت��ط��وع��ون  ي��ق��وم 
النقاط  بع�س  يف  ال��ك��ت��ب 
�شيتم  ال��ت��ي  و  ال��والي��ة  يف 
عر  الح��ق��ا  عنها  االإع����لن 
للمقهى  الر�شمية  ال�شفحة 
�شتكون  و  للوالية  الثقايف 
املعايري  وف��ق  العملية  ه��ذه 
حيث  ال���لزم���ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
بطريقة  الكتب  كل  �شتعقم 
خمت�شني  ط��رف  م��ن  علمية 
كل  خ��لل  م��ن  و  اأط��ب��اء.  و 
�رضب  املبادرة  �شتمكن  ذلك 
ع�����ش��ف��وري��ن ب��ح��ج��ر واح��د 

مرافقة  هناك  �شتكون  حيث 
حجره  يف  بيته  يف  امل��واط��ن 
يرتب  ق��د  ال���ذي  ال�شحي 
ع��ن��ه م��ل��ل ي��ج��ع��ل��ه ي��خ��رج 
ن�رض  و  جهة  من  املنزل  من 
هو  و  اآخ��ر  نوع  من  فريو�س 
النا�س  لدى  القراءة  فريو�س 
فاإن  �شارة  اأخرى.للإ جهة  من 
من  االأوىل  تعد  املبادرة  هذه 
الوطن  م�شتوى  على  نوعها 
متطوعون  عليها  �شي�رضف 
للحد  التوعية  بهدف  �شباب 
كورونا  فريو�س  انت�شار  من 
التي  الثقافية  ال��زاوي��ة  من 
يف  ال��والي��ة  مثقفو  اأراده���ا 
ملثل  اجلزائر  فيه  حتتاج  وقت 

توعوية حملت  هكذا 
ق/ث

دب����اء اجل��زائ��ري��ون  ت��رك االأ
يف  نظرائهم  غ��رار  -على 
عن  احل��دي��ث  ال��ع��امل-ح��ري��ة 
ق��لم��ه��م،  وب���اء ال��ع�����رض الأ
عا�شمة  ابن  من  كل  ليجمع 
من  امل��ن��ح��درة  و  ج��رج��رة 
املعلقة،  اجل�شور  عا�شمة 
واأح��لم  االأع���رج  وا�شيني 
ه�شا�شة  على  م�شتغامني 
ال�شلح  يف  ا�شتثمر  ع��امل 
اأك���رث  ن��ظ��م  و  ال����ن����ووي 
الف�شاء  ل��غ��زو  رح��ل��ة  م��ن 
خمتلف  ع��ل��ى  وت�����ش��اب��ق 
عن  ليعجز  االب��ت��ك��ارات، 
فتاك  ل�شلح  لقاح  ي��ج��اد  اإ
االجتماعية،  العلقات  يهدد 
احلذر  درجات  كانت  مهما  و 
الق�شوة  باإمكانه  والوقاية 

الب�رض. على 
ل��ف »���رضف��ات  حت���دث م��وؤ
نانية  اأ عن  ال�شمال«  بحر 
مبجرد  ال��غ��رب  يف  البع�س 
الوباء  حاالت  اأوىل  ظهور 
اأن  م��ع��ت��ق��دا  ب��ال�����ش��ني، 
فيه  �شتتحكم  ال��ف��ريو���س 
لكن  ي�شلها،  لن  و  احلدود 
ال��رع��ب ارت��ف��ع��ت درج��ات��ه 
اأوروب��ا  اقتنعت  اأن  مبجرد 
-ك���م���ا ك����ان احل�����ال ب��ع��د 
اأن  االإره��اب-  مع  �شنوات 
وال  للقارات  عابر  املر�س 
ليقول  ب���احل���دود،  ي��ع��رف 
عن  االأع������رج  وا���ش��ي��ن��ي 
زم��ن  يف  ال�����ش��ع��وب  خ��ذل 
ك���ورون���ا ق��ائ��ل »ك��ث��رية 
هزت  ال��ت��ي  االأح���داث  ه��ي 
ق��رن  ال��ن�����ش��ف  يف  ال��ع��امل 
اجلم�يع،  فاأربكت  االأخ��ري، 
قدراتهم  يف  و�شككتهم 
نظمهم  وه��زت  الداخلية، 
ا�شتقروا  ال��ت��ي  احل��ي��ات��ي��ة 
ع��ل��ي��ه��ا ب��و���ش��ف��ه��ا من���اذج 
حُت��َت��ذى  اأن  ي��ج��ب  مطلقة 
فيها  الب�رضية؟  على  وَتَعّمم 
ن�شاين  االإ الت�شامن  يتجلى 
ير�شخ  اأو  �شوره،  نبل  اأ يف 
من  ال��ب�����رضي��ة  ي��ح��ك��م  م��ا 
يف  ت�شهم  ال  �شيقة  نانيات  اأ
تعمد  ما  بقدر  االإ�شكال  حل 

املقيتة. التريرات 
�شديقة  دول��ة  ال  حت��رك  مل 
ال�شغري  اأ�شبعها  غريها  وال 
يف  ال��ف��ريو���س  ك��ان  عندما 
ب��داي��ات��ه، وك����اأن ال�����رضر 
ي�شيب  ول��ن  عنها  بعيد 
يبقى  و  وحدها،  ال�شني  اإال 
يف  هناك،  حبي�شًا  الفريو�س 
حيث  البعيدة  االأر���س  تلك 
و  ال�شينيني،  غ��ري  اأح��د  ال 

اأن  تنا�شوا  اأو  اجلميع  ن�شي 
يف  �شكن  قد  كان  الفريو�س 
واأكلنا  ولبا�شنا  مطاعمنا 
الذكية،  وهواتفنا  و�رضبنا 
اأج��ه��زت��ن��ا  و  ط��ائ��رات��ن��ا،  و 

اأدويتنا. حتى  و  البيتية، 
بالعمى  اأ�شيبت  العيون  كل 
الكبرية.  نانية  واالأ الكلي 
العقل  م��ن  ق��ل��ي��ًل  اأن  م��ع 
�شلفًا  النظر  يفر�س  ك��ان 
�شاة  ماأ بو�شفها  لة  للم�شاأ
يف  ن�شانية  االإ ت�شع  عاملية 
االأوىل  هي  اختبارية  حالة 
مل  ال�شني  اأن  و  نوعها،  من 
يف  جتريبًا  منوذجيًا  اإال  تكن 
لعمق  واختبارية  النهاية 

ن�شانية.« االإ هذه  وتر�شخ 
�شاحبة  كتبت  جهتها،  من 
يليق  �����ش����ود  »االأ رائ���ع���ة 
تعنت  ه��ز  وب���اء  ع��ن  ب��ك« 
الباحثون  واأج��ر  ن�شان،  االإ
مدة  اأط���ول  امل��ك��وث  على 
االبتكار  خمابر  يف  ممكنة 
من  ت��ل��د  امل��ع��ج��زة  ل��ع��ل 
ن�شانية  االإ وتتنف�س  هناك، 
ال�����ش��ع��داء، وت�����ش��ي��ف يف 
�شفحتها  على  لها  من�شور 
 « قائلة  االأزرق  بالف�شاء 
اأرقام  جمّرد  اليوم  الب�رضّية 
ال  الكورونا.  »روليت«  يف 
�شيتوقف  م��ن  عند  ن��دري 
�شيفتك  ومبن  املوت،  دوالب 
نعرف  ال  ال��ذي  العدو  ه��ذا 
 ، ي��داً له  ن��رى  وال  وجهًا  له 
الب�رض.  كّل  باأعناق  ومي�شك 
غري  ع����دواً  ن��واج��ه  ن��ح��ن 
�شعفنا  نقاط  يعرف  مرئّي، 
له  ن��ع��رُف  وال  ال��ب�����رضّي، 
وال  موا�شفات،  م��ن  بعُد 
�شوى  منه  االحتماء  ميكُن 
واحل��ذر.  الفائقة  بالنظافة 
من  احل���ِذر  ت��ى  ُي��وؤ  « ل��ك��ن 
نتوّقعه  اأن  وعلينا   ،« ماأمنه 
من  و  ن�شادف  من  كل  يف 

. ي�س نعا
ن�����ش��ان  االإ غ��ط��ر���ش��ة  ّن  اإ
اليوم  ُي��ه��زم��ان  وج��روت��ه 
رمبا  ع��دّو،  اأ�شغر  يد  على 
ن�����ش��ان ب��غ��روره  ك���ان االإ
ما  خ��ل��ق��ه.  َم���ن  امل���ع���ريّف 
االأ�شلحة  تر�شانة  ج��دوى 
ت�شابقنا  التي  اإذن  الفتاكة 
وما  بط�شها؟  تطوير  يف 
و�شلنا  قد  نكون  اأن  جدوى 
خملوق  كان  اإن  القمر،  اإىل 
امل��ج��ردة  ب��ال��ع��ني  ُي���رى  ال 
على  ب��ل��داً  ب��ل��داً  �شيهزمنا 

االأر�س؟
ق/ث
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ل�شان  على  اي�شا  االم��ر  تكرر  وقد 
كان  �شعيد....ال�شحاف،حيث  حممد 
لنا  وب��دت  انت�شارات  من  ك��ان  ما 
الطائرات  ان  �شدقنا  حني  �شخافتنا 
قد  املتطورة  االبات�شي  املروحية 
�شقطت بفعل خرطو�شة بارودة �شيد 
بدر  ايام  ت�شبيه،  بدون  كاأننا  عربية، 
امللئكة  على  الله  و�شلم  الكرى 
معنا... حت��ارب  وه��ي  �شفا  �شفا 

وتنت�رض لنا بارادة الله وقوته.
ب��االع��لم  ال��غ��ري��ب  والعجيب      
مل  ال���ذي  االخ��ر���س  الفل�شطيني 
�شفه  ببنت  ينبت  ،ومل  �شاكنا  يحرك 
الفل�شطيني  ال��وج��ود  ع��ن  مدافعا 
منذ  امل�شتمر  الوجود  لبنان،ذلك  يف 
،والزالت  اثنني و�شبعني عاما  حوايل 
الفل�شطينيني  باالعلميني  نكباتنا 
م�شتمرة، رغم ان احلرب على العراق 
ال�شقيق مت خو�شها اعلميا اكرث منها 

ميدانيا، و قد جي�شت اجليو�س العربية 
وقتها  العراقي  النظام  �شد  والعاملية 
اال�شلحة  ان��واع  �شتى  وا�شتعملت 
العملق،واال�شلحة  الب��ادة)امل��دف��ع 
يدعون  ك��ان��وا  كما  ال��ك��ي��م��اوي��ة(، 
وجودها،وبالنتيجة مت اغتيال ع�رضات 
االعزل  العراقي  ال�شعب  من  االلوف 
العراقي  اجلي�س  وتدمري  ال�شلح  من 
نراها  اال كما  الذي مل تكن جتهيزاته 

�شلح عادي وغري متطور.
وب��ك��ل ا���ش��ف ���ش��دي��د،ت��ط��ال��ع��ن��ا 
احلني  ب��ني  خنق�شارية  ت�رضيحات 
واالخر بحق اهلنا و�شعبنا وخميماتنا 
لبنان،  الق�رضي يف  اللجوء  يف مواقع 
ال  حاقدة  انعزالية  بال�شن  وتنطق 
الف�شائل  اعلم  من  مواجهتها  يتم 
فردي  م�شتوى  على  اال  الفل�شطينية 
او  او خائف على موقعه  اما �شعيف 

نادرا ما يكون الرد مبا�رضا.
كانت  لو  مغايرا،اي  االأم��ر  كان  لو 
امل�شكلة بني بع�س الف�شائل ،  لراأينا 

و   ،" "متاأعلم  كل  وقراأنا  و�شمعنا 
"متاأعلم عليه"  بردود وردود م�شاوية 
ومعاك�شة ، ومتكلم ومتفل�شف بحق 
انواع  كل  ن�رض  ويتم  االخ��ر،  بع�شه 
وامللونة  وال�شوداء  البي�شاء  الغ�شيل 
يف  �شهدائنا  مدافن  �شجريات  فوق 
االقلم  وجودنا...ولكانت  اماكن  كل 
بع�شهم  بحق  تتبجح  الوانها  بجميع 
لو كان  او  ب�شيطا  البع�س،الن خلفا 
او  هنا  نظر  بوجهات  ظهر  قد  كبريا 

هناك.
او  مبخيم  يتعلق  االم��ر  ك��ان  ان  ام��ا 
ب�شعب او بق�شية دفاع �شد افراءات 
متتالية من حاقد او عن�رضي او جمرم 
تخر�س  ومعها  ت�شكت  االل�شن  فان 
كل و�شائل االعلم املتنوعة ، مقروءة 
كانت او م�شموعة او م�شاهدة ، كما 
اعلم  مو�شة  االيام  اواخر  يف  حلظنا 
التفاخر  يتم  "يوتبوبي..."،  تلفزيوين 
الراغبني  "ال�شوار"  اج��ل  م��ن  ب��ه 
�رضقة  ف��ن��ان��وا  وك��ان��ه��م  بال�شهرة 

املمزوجة  الكفاحية  واحلكايا  الن�شال 
بالطبل والزمر والدبكات على انغام 
يراق�س  جديد  بلحن  وطني  �شلم 
يا وطني........"،وباالذن  امليا�س  "قدك 
م�شاهدة  اجل  فخري،من  �شباح  من 
قبور  �شواهد  على  املزيفة  الرق�شات 

ال�شهداء... رحمهم الله جميعا...
بئ�س من اعلم اول من ي�شكت حني 
وخميمات  و�شعبنا  اهلنا  عن  الدفاع 
اللجوء �شد العن�رضيني واالنعزاليني 
،وبئ�س من اعلم اآخر همه العلقة مع 
جماهري الثورة والن�شال، بل بئ�س من 
اعلميني همهم منا�شبهم وكرا�شيهم 
لك  ما  �شعبنا  ويا  ذهبا،  تبي�س  التي 
والله �شوى ال�شر وال�شلوان وعظم 
 ، عنكم  ي��داف��ع  فيمن  اج��رك��م  الله 
واح�شن عزاءكم مبوت ن�شف املعركة 
نحن  مما  الح�شن  حالنا  يغري  الله  عل 

فيه.
للإعلميني  العام  االحت��اد  *رئي�س 

العرب.

من املعروف اأن االإعالم على امل�ستوى احلزبي او اجلماهيي هو ن�سف املعركة ان مل يكن ثلثيها،او رمبا كل املعركة، وقد ح�سل ان انت�سرنا 
اعالميا بل�سان احمد �سعيد،على �سوت العرب وما ادراك ما �سوت العرب،ومنينا بهزمية نكراء يف العام 1967 قبل ان تنجلي دخاخني الهزمية 

بقلم / كرمي   تقلميمتوتظهر احلقيقة ال�ساطعة بتحطم الطائرات وتدمي الدبابات وانهزام اجليو�س العرمرمية العربية.
--------------------------

جد  وح�شية  نف�شية  ظاهرة  ال�شلوك  ي�شّكل 
من  واملجتمع  ناحية  من  الفرد  تخ�س  معقدة 
تكاملية  علقة  بينهما  وتربط  ثانية  ناحية 
ح�شي  ب�شكل  بينهما  يف  وتتوا�شل  معا  تتناغم 
دقيق جدا كما تت�شارك يف ن�شج االأفعال احل�شية 
التي يظهر اأو يتظاهر بها الفرد يف املجتمع الذي 
الفطرة  عنا�رض  خلل  من  وي�شعى  فيه،  يعي�س 
عن  م�شتقل  كيان  لذاته  ي�شنع  اأن  فيه  املوؤثرة 
تلك  من  ي�شتلهمها  التي  بال�شلوكيات  غريه 
ما  وهو  الباطنية،  ملكته  يف  املودعة  الفطرة 
من  مظهرا  لي�س  ال�شلوك  ب��اأن  للقول  يقودنا 
..بل  فقط  والعاطفي   الوجداين  الوجود  مظاهر 
قيادة  يف  االأ�شا�شي  العن�رض  ليكون  يتعدى 
فّجل   ، اليومي  واقعه  اأم��ور  مل�شايرة  االإن�شان 
ماهي   اأفراد جمتمعه  مع  ين�شئها  التي  العلقات 
االأهداف  لتحقيق  به   ي�شاهم   اأ�شا�شيا  عامل  اإال 
اليومية ، فجل  اليه بذاته يف حياته  التي ي�شعى 
ماهي  اأفراد جمتمعه  مع  ين�شئها  التي  العلقات 
اإال  نتاج تلك العنا�رض الداخلة يف تكوين ملكته 
ح�ّشية  علمات  عليه  تظهر  وبالتايل   ، الفردية 
ي�شلكه   الذي  االجتاه  له  وتر�شم  غريه  عن  متّيزه 
�شك  بدون  التي  �شخ�شيته  معامل  حتديد  بغية 
الذي  احليوي  ال�شلوكي   النموذج    بها  يوؤ�ش�س 
يتبناه خلل  فرة حياته التي جتمع بني  اخلرات 
ارادت��ه  يف  تتحكم  التي  تلك  وبني  املكت�شبة 
فاإن  احل��االت  كل  ويف   ، واحا�شي�شه  و�شعوره 
املتفاعلت  دمج  خلل  من  تن�شاأ  التي  العلقة 
الفرد  الواقعية متكن  بالعوامل  النف�شية واحل�شية 
والتي   ، واحل�شية  النف�شية  قدراته   تنمية  من 
النف�شي    الكيان  ت�شكيل  على   تعمل  بدورها  
املتدخلت  عن  م�شتقلة  ب�شورة  به  املحيط 
اطار  يف  غريه  مع  بها  يتوا�شل  التي   االأخ��رى 
وبذلك   ، االجتماعية  البينية  العلقات  ن�شج  
االإن�شان  ل��ذات  احل�شي  باجلانب  االهتمام  ف��اإن 
اخلبايا  من  املزيد  اكت�شاف  نحو  هامة  خطوة  هي 
 ، النف�شي  املحيط  اأعماق   يف  املودعة  الباطنية 
فاالإن�شان  هي اآلة  ميكانيكية الت�شغيل تتلخ�س 
يف  واملتكامل  االأع�شاء  امل��ت��وازن  اجل�شد  يف 
الوظيفة البيولوجية وجانب اآخر منه يت�شكل من 
عامل ح�شي ال مرئي ي�شكلن معا كيان االإن�شان 
املعروف طبيعة و وجودا ، غري اأن قيادة وتوجيه 
القدرة  تلك  على  اأ�شا�شا  يعتمد  الكائن  هذا 
يوؤثر  التي ترجم على �شكل �شلوكيات  احل�شية 
لتحقيق  انه ي�شعى  بها من منطق   بها ويتفاعل 
باال�شتمرار  له  ت�شمح  التي  ومتطلباته  ماآربه 
الذي  التوازن  فهذا   ، احلياة ب�شورة متوازنة  يف 
توفر  اىل  يحتاج  االإن�شان  اإليه  ي�شل  ان  ينبغي 
املنفعة  حتقق  التي  الفردية  املتطلبات  بع�س 
وما  نف�شي  هو  ما  بني  ال�شلة  تقوي  و  اجلماعية 
هو ح�شي ليرجم على �شكل �شلوكيات اإيجابية 
احل�س  تنمية  خلل   من  املن�شودة  الغاية  حتقق 
االأخري واع ومدرك  للفرد ليكون هذا  ال�شلوكي 
باحلياة  تتعلق  اأم��ور  من  امل�شتقبل  يحمله  ملا 
تزيد  التي  املعطيات  هذه  واأم��ام  االجتماعية، 
اكت�شاف مواطن  فاإن   ، النف�شي  املعجم  اثراء  من 
ي�شتمر  ان  للفكر  ي�شمح  املجال  هذا  يف  جديدة 
يف البحث الإيجاد خمارج لتلك امل�شاكل النف�شية 
التي تظهر من حني الآخر، كما اأنها بداية م�شجعة 
ملعرفة مكنونات اجلوانب احل�شية والنف�شية التي 

ما تزال اأ�رضارها يف تو�شع م�شتمر . 

تنمية احل�س ال�سلوكي 
االإيجابي يف الفرد �سرورة 

اجتماعية

الثالث  اليوم  مثل  ي�شادف  حيث  
اإحياء  مار�س، ذكري  اآذار-  ع�رض من 
الفل�شطينية،  للثقافة  الوطني  اليوم 
ال�شاعر  ميلد  ذك��ري  نف�س  وه��و  
�شيد  دروي�����س  ال��ك��ب��ري  حم��م��ود 
تنوير  اإيل  اأدي  وال���ذي  الكلمة، 
الثقايف،  امل�شهد  واأث���ري   ، الفكر 
ور�شخ  وعامليًا،  وعربيًا،  وطنيًا، 
ومبادئ  عليا،  وقيم  اأدبية،   مفاهيم 
التاريخ   خلدها  را�شخة  �شامية، 
يوم  واأ�شبح  �شفحاتِه،   اأن�شع  يف 
ميلد ال�شاعر الكبري الراحل حممود 
الفل�شطينية؛  للثقافة  يوًما  دروي�س 
اجل��لد  ق�شوة  م��ن  ال��رغ��م   وعلي 
وبط�س  االح��ت��لل،  ع�شابة  م��ن 
فا�شية  مب��م��ار���ش��ات  اال�شتيطان 
مل   ذلك  كل  الطغيان،  حِلد  و�شلت 
ُيغفل  الفل�شطيني   املثقف  يجعل 
عن واجبنِه الثقايف الوطني، والعمل 

مكوناته  بكامل  النهو�س  علي 
الثقافية   التحتية  للبنية  كركيزة 
م�شتقبل  نحو  العربي  ملجتمعنا 
فما  القادمة؛  للأجيال  وفاخٍر  زاخر، 
واملثقفني   للمفكرين،  اليوم  اأحونا 
نحو    ِلّلأُمة،  ال�شفينة   دفة  لقيادة  
الثقايف،  والعطاء  الفكري،  التنوير 
ثقافية   وملبادرة،  والعمل،  والعلم، 
تكون البو�شلة التي تُقود ال�شعوب 
وال  تنمية  ال  اأنه  �شحيح  العربية؛ 
االحتلل،  واإنهاء  بزوال  اإال  ازدهار 
علي  العمل  من  مينع   ال  هذا  ولكن 
را�شخة  اأ�ش�س  وتر�شيخ  حتريك، 
نوراين   عربي  ثقايف  م�شهد  لبناء 
اإمياين جمعي، من خلل روؤية ثقافية  
ال�شواعد،  بِهمة  تنطلق  متفتحة  
النرية   الثقافية  والقلوب  والعقول، 
التي تلتقي  فرتقي معًا، ومن خلل 
الثقافة نخط ونر�شم الطريق لتحرير 

القد�س، وكل  فل�شطني، وهذا يحتاج 
واملنظم،  اجلاد،  وللعمل   ، كبري  جلهد 
كافة  وتوحيد  االأي���ادي،  وت�شافر 
روؤية  كانت  كما  ال�رضيفة،  اجلهود 
دروي�س  الراحل  الكبري  ال�شاعر  
 ، اال�شعار  اأجمل  بقلمه  خط  الذي 
ُت�رضج  كاالأزهار   متفتحة  وبقيت 
وكانت  القد�س،  يف  قناديًل  زيتها 
متوهجة  و�شعلًة  ن��وراً  اأ���ش��ع��ارُه  
�شماء  �شُحي  يف  ة  ُم�رضِقّ كال�شم�س 
اأ�شعارُه  وجالت  و�شالت،   ، فل�شطني 
يف  ال�شم�ُس  مثل  فكانت  الُدنيا 
الُدنيا   ت�شيء  نورها  النهار   رابعة 
اأبرز من �شاهم  ّفهو  العاملني؛  يف كل 
احلديث،  العربي  ال�شعر  بتطوير 
واإدخ����ال ال��رم��زي��ة ف��ي��ه، وارت��ب��ط  
الفل�شطينية،  بالثورة  دروي�س  �شعر 
اليوم  نحتفي  ونحن  الوطن،  وُحب 
الثقافة  يوم  وهو   ميلدِه،  بذكري 

الإعادة  ما�شة  بحاجة  الفل�شطينية 
وجتلي  وجتلية،  وتزكية  تطوير، 
الفل�شطيني  الوطني  الثقايف  امل�شهد 
العربية  للأمة  طريق  خارطة  لري�شم 
احلقيقة،  البو�شلة  نحو  واال�شلمية 
واأول  البدايات  اأول  فل�شطني،  وهي 
الهادفة  الثقافة  وم��ع  النهايات، 
علي  وننت�رض   ، نرتقي  النقية   

االحتلل . .

ال نُغايل اإن ُقلنا اأن ال�سعب الفل�سطيني من اأكرث �سعوب االأر�س ثقافًة، وعلمًا، وتقدمًا، وكفاحًا، بني �سعوب العامل، فقد �ساهموا باقتدار  يف اإثراء امل�سهد الثقايف 
العربي، واالإ�سالمي، والعاملي، ويف بناء، وتطوير ، وترقية احل�سارة  االإن�سانية املُعا�سرة؛؛ ولقد ترك املثقف الفل�سطيني اأثرًا طيبًا جمياًل  يف ُكل دول العامل، 

هد الع�سل. وزرعوا وغر�سوا  اأجمل االأثر، وانتجوا اأزكي الثمر ، واأنقي، واأ�سفي ثقافة، ُحلوًة مذاقُها ك�سِ

 الدكتور/ جمال عبد النا�سر حممد 
عبد اهلل اأبو نحل

البحوث  ومراكز  اجلامعات  ت�شارعت 
لكي  اخت�شا�شها  ح�شب  منها  كل 

املرحلة  هذه  يف  جعبتها  يف  ما  تقدم 
باأ�رضها  فالب�رضية   ، واحل�شا�شة  احلرجة 
مل ت�شهد وباء مرعبا مثل الكورونا منذ 
ولقاحات  اأدوية   ، للغاية  طويل  وقت 
ون�شائح ودرا�شات ونظريات للو�شع 
احلايل وحتى امل�شتقبل تقدم جمانا على 
على  الب�رضية  فم�شري  ذهب  من  طبق 
هذا  بني  يفرق  لن  الوباء  ، وهذا  املحك 

وذاك فالكل �شمن دائرة اخلطر.
من  يخرج  من  اأجد  اأن  اأمتنى  كنت  كم 
ال  لكي   ، عنده  ما  يقدم  اأمتنا  قلب 

لنا  حول  "ال  ونحن  روؤو�شنا  نطم�س 
وال قوة " ، رغم اأننا من اأكرث ال�شعوب 
يكاد  بل   ، اجلامعيني  للخريجني  اأعداد 
ي�شبح اأكرث من ربع �رضيحة اخلريجني 
االأكادميية  للمراحل  و�شلوا  قد  عندنا 

العليا ومبقدمة اأ�شمهم حرف "د".
اأهمية  الكثريين  اأدرك  اأي�شا  االآن 
مهم  املعلومة  وقيمة  العلمي  البحث 
نقدم  دائما  كنا  فلقد   ، �شغرية  كانت 
للموؤ�ش�شات  هزيلة  رم��زي��ة  مبالغ 
تقدمي  عن  عاجزة  هي  ولهذا  البحثية 

املتقدمة  ال��دول  ،بينما  مفيد  هو  ما 
دون  من  �شخمة  ميزانيات  لها  تقدم 
من  ت�شلها  التي  الترعات  اأذك��ر  اأن 
ال�شخ�شيات امل�شهورة وحتى من اأفراد 

املجتمع العاديني .
كورونا بالن�شبة يل لي�س وباء وح�شب، 
بل هزة عنيفة على كل االأ�شعدة حتى 
ندرك اأن كثري مما نقوم به هو هراء وبل 
قيمة وفائدة ، والعاقل هو من يتعلم من 

درو�س املا�شي واأخطائها .

ح�سني علي غالب 



 قال موقع boldsky اإن كبار ال�شن هم اأكرث 
عر�شه للإ�شابة بفريو�س كورونا، لذلك 

هناك عدة طرق حلمايتهم من فريو�س كورونا 
.COVID-19 التاجى

ين�شح خراء ال�شحة والعلماء النا�س 
با�شتمرار باتخاذ اخلطوات اللزمة حلماية 

اأنف�شهم من الفريو�شات التاجية، خا�شة 
لكبار ال�شن فوق 60 واالأطفال، فوفًقا ملنظمة 

ال�شحة العاملية، قد ي�شاب كبار ال�شن اأو 
االأ�شخا�س الذين يعانون من حاالت طبية 

�شابقة مثل مر�س ال�شكرى، اأو �رضطان الرئة، 
ب�شهولة بعدوى فريو�س كورونا، ب�شبب 

انخفا�س مناعتهم، فهم اأكرث عر�شة مرتني 
مل�شاعفات �شحية خطرية حال اإ�شابتهم 

ب�فريو�س كورونا COVID-19، ومع ذلك 
ال يزال العلماء يتعلمون كيف يوؤثر فريو�س 

كورونا التاجى على االإن�شان.
 وتقول درا�شة ن�رضت فى جملة جاما 

JAMA، اأن معدل الوفيات ب�شبب فريو�س 
كورونا التاجى يبلغ تقريًبا %15 فى كبار 

ال�شن الذين تزيد اأعمارهم عن 80 بينما 2.3% 
ب�شكل عام، على الرغم من اأن كبار ال�شن اأكرث 

عر�شة للإ�شابة بفريو�س كورونا التاجى.
 طرق وقاية كبار ال�شن من خطر االإ�شابة 

بفريو�س كورونا
 1. ين�شح مركز ال�شيطرة على االأمرا�س 
والوقاية منها كبار ال�شن بعدم و�شع اأى 

خطط �شفر وتاأجيلها لفرة من الوقت اإذا مت 
و�شعها بالفعل، وذلك الأن ال�شفر يعر�س 

النا�س اإىل جتمع اأكر من امل�شابني بالفعل، 
ا النقل والفنادق التي مل  يتطلب ال�شفر اأي�شً

يتم تطهريها ب�شكل �شحيح، مما يزيد من خطر 
االإ�شابة بالعدوى.

 2. االبتعاد عن اللقاءات االجتماعية اأو 
التجمعات الكبرية

تعنى لقاء املزيد من النا�س واملزيد من 
امل�شافحات، واملزيد من التوا�شل امل�شتمر 

معهم انت�شار اأكرث للمر�س، كما ت�شمح 
التجمعات االجتماعية للأ�شخا�س بلم�س 

االأ�شياء امل�شابة بفريو�س كورونا، مما يوؤدي 
اإىل انت�شار الفريو�س، لذلك، يجب على كبار 
ال�شن دائًما اأن ي�شعوا يف اعتبارهم اأنه على 
الرغم من اأنهم يتناولون االأدوية وظروفهم 

م�شتقرة، فاإن الو�شع قد يزداد �شوًءا اإذا 

 »COVID-19 »اأ�شيبوا ب�فريو�س كورونا
لذا ، من االأف�شل من الناحية ال�شحية اإلغاء 

اجتماعات قراءة الكتاب اأو اجتماعات احلياكة 
لفرة.

 3. عدم زيارة االأحفاد
من الوا�شح من النقطة املذكورة اأعله 

اأن ال�شفر يزيد من خطر االإ�شابة ب� 
COVID-19 لدى كبار ال�شن، فى مثل 

ا جتنب زيارة  هذه احلاالت، يجب عليهم اأي�شً
اأطفالهم، خا�شة اإذا كانوا �شغاًرا جًدا، وذلك 

ا، ميكن اأن ي�شابوا بالفريو�س  الأن االأطفال اأي�شً
ب�شهولة ب�شبب �شعف جهازهم املناعى، اإذا 

اأ�شيب كبار ال�شن بفريو�س كورونا اأثناء 
زيارة اأحفادهم من �شغار ال�شن، فهناك احتمال 

كبري النت�شار الفريو�س اإليهم.
 4. اإلغاء موعد الطبيب غري ال�رضورى
يواجه كبار ال�شن الكثري من امل�شاكل 

ال�شحية، وبالتاىل فاإن فحو�شاتهم املنتظمة 
�رضورية للغاية ل�شحتهم اجليدة، ومع ذلك 

ين�شح مركز ال�شيطرة على االأمرا�س والوقاية 
منها النا�س باحلذر اأثناء زيارة االأطباء للعلج 

الطبيعى اأو اأى جل�شة �شحية، حاول تاأجيله 

لبع�س الوقت، وزيارته فقط اأمر ملح للغاية، 
فى حالة زيارة الطبيب، تاأكد من غ�شل اأيديهم 

وتطهري املعدات املوجودة ب�شكل �شحيح 
باملطهرات التى حتتوى على الكحول، يحتاج 
كبار ال�شن الذين يعانون من م�شاكل خطرية 

يف القلب اأو مر�س باركن�شون »ال�شلل 
الرعا�س«، اإىل احلفاظ على زياراتهم املنتظمة 

للطبيب، فى مثل هذه احلاالت، �شيكون 
التحدث مع الطبيب حول الطريقة املنا�شبة 

جيًدا.
 5. جتنب العزلة من خلل البدائل ال�شحية
من ال�شعب جًدا على كبار ال�شن اأن يناأوا 

باأنف�شهم عن التفاعلت االجتماعية، الأنها قد 
توؤدى اإىل العزلة االجتماعية، حيث تعد بالفعل 

م�شدر قلق كبري لل�شحة العقلية لدى كبار 
ال�شن، يجب على اأحبائهم التاأكد من اأنهم ال 

ي�شعرون بالوحدة والبقاء �شعداء، ميكن للمرء 
اأن يفعل ذلك عن طريق ترتيب اجتماعات 

افرا�شية )مثل Skype اأو مكاملة فيديو( مع 
اأ�شدقائهم اأو اأقاربهم حتى ال توؤثر الوحدة 
على حالتهم العقلية، ومع ذلك، فاإنه يوفر 

اأف�شل وقت لتقدمي بع�س التكنولوجيا حلياة 
جدتك اأو جدك.

 6. االهتمام بالنظافة ال�شخ�شية
حتدث عن النظافة مع مقدمى الرعاية اأن 
النظافة ال�شخ�شية ملقدمى الرعاية مهمة 

بنف�س القدر عندما يتعلق االأمر بالعناية 
باالأع�شاء االأكر �شًنا فى املنزل، عادة ما 

يكون مقدمو الرعاية عبارة عن جمموعة من 

املهنيني املتمر�شني فى تقدمي الرعاية املنا�شبة 
لكبار ال�شن، مع االأدوية فى الوقت املنا�شب 

وال�رضوريات االأخرى، من ال�رضورى التحقق 
جيًدا من نظافة مقدمي الرعاية حتت الظروف، 

تاأكد من غ�شل اأيديهم ب�شكل �شحيح وعدم 
زيارتهم للمناطق امل�شابة بعد تف�شى املر�س.

7. منع الزيارات اإىل دور التمري�س
تهدف دور التمري�س اإىل توفري الرعاية 

املنا�شبة واالهتمام بكبار ال�شن باالإ�شافة 
اإىل مراقبة �شحتهم العادية، نظًرا الأن كبار 

ال�شن اأكرث عر�شة للإ�شابة بفريو�س كورونا 
التاجي، يجب تقييد الزائرين غري الطبيني لدور 

التمري�س، مبا يف ذلك اأفراد االأ�رضة. وذلك 
الأن كبار ال�شن هم اأكرث عر�شة للإ�شابة 

بالفريو�س التاجى، واإذا مل يتم اأخذ ال�شلمة 
املنا�شبة لهم، فقد ينت�رض الفريو�س اإىل االآخرين 

الذين يخاطرون ب�شحة جميع االأ�شخا�س يف 
دور التمري�س اأي�شا، يجب على اإدارة دور 

رعاية امل�شنني اإجراء تعديلت منا�شبة بحيث 
يبقى كبار ال�شن على ات�شال مع اأحبائهم.

 8. ال تتنازل عن الروتني اليومى
لقد اأثر تف�شى وباء الفريو�س على االأن�شطة 
اليومية للعديد من النا�س هناك، يجب على 
النا�س البحث عن اأفراد العائلة االأكر �شنًا، 

واإيلء اهتمام اأكر لعاداتهم املعتادة مثل النوم 
يف الوقت املحدد وتناول الطعام ال�شحي 

والتمارين اليومية، �شي�شاعدهم ذلك على 
تعزيز جهازهم املناعي وم�شاعدتهم على 

احلفاظ على سالمتهم وصحتهم.
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 كبار ال�سن اأكرث عر�سة لالإ�سابة بفيو�س 
كورونا.. 8 ن�سائح ملنع العدوى 

 درا�سة: ال�سكر يوؤدي 
اإىل املوت املبكر ولكن 

لي�س ب�سبب ال�سمنة   قالت �شحيفة" Independent"، اإنه 
مع اإغلق اآالف املدار�س ب�شبب تف�شي 
فريو�س كورونا، يواجه االآباء يف جميع 

اأنحاء العامل مهمة احلفاظ على �شحة 
اأطفالهم و�شعادتهم والتعلم يف املنزل، 
وذلك بعد اأن اأعلنت معظم دول العامل 
اإغلق املدار�س، يف حماولة للم�شاعدة 

يف وقف انت�شار الفريو�س، وتتاأثر 
جميع احل�شانات واملدار�س االبتدائية 
باالإجراءات، كما مت اإلغاء االختبارات 

ال�شيفية يف اإجنلرا وا�شكتلندا وويلز، 
باالإ�شافة اإىل اختبارات املناهج الوطنية 

يف املدار�س االبتدائية،يف اإجنلرا.
مع اإغلق املدر�شة كيف ميكن للآباء 
حتقيق ال�شحة وال�شعادة اأثناء البقاء 

باملنزل؟
اأوال: التعليم عر االنرنت..

قالت ال�شحيفة، قد يكون من ال�شعب 
احلفاظ على نظام حمدد لكل من 

البالغني واالأطفال عندما 
تواجه يوًما كامًل تق�شيه 

يف املنزل، مو�شحة اأن 
اأحد اأكر التحديات التي 

تواجه االأطفال خلل 
اإغلق املدر�شة �شيكون 

االفتقار اإىل النظام، 
قالت كلري جودوين، 

ممر�شة العلج 
النف�شي ل�شحيفة 

االإندبندنت"اإن 
حماولة تقليد 
بيئة الف�شل 
الدرا�شي يف 

املنزل لن تنجح، 
ولكن 

حتديد ما 
تخطط 
للقيام 

به كل يوم تقريًبا �شي�شاعدك.
تو�شح ناتايل كو�شتا، مديرة التعليم 

بريطانيا، اأقرح اأن يحاول االآباء االلتزام 
بهيكل وروتني من نوع ما، وتو�شي 

االأطفال االأكر �شنا بو�شع جدول زمنى 
مل�شاعدتهم على تنظيم اأيامهم.

واأ�شافت ال�شحيفة، بداأت العديد من 
املدار�س بالفعل يف اإعداد حزم ومواد 
للأطفال ال�شتخدامها يف املنزل، يف 

حني يقدم عدد من املوؤ�ش�شات اخلريية 
و�رضكات التعليم موارد على مواقعها 

على االإنرنت.
كما اأطلق ال�شندوق الوطني ملحو 
االأمية برنامج على االإنرنت للآباء 
الذين يبحثون عن اأفكار واأن�شطة 

بينما اأطفالهم يف املنزل ب�شبب اإغلق 
املدر�شة، وي�شمل اأن�شطة القراءة، 
والكتابة، وقوائم الكتب، ومقاطع 

الفيديو، وامل�شابقات، وحتديات القراءة.
يف غ�شون ذلك، اأعلنت هيئة االإذاعة 

الريطانية، اأنها �شتزود االآباء براجمها 
التعليمية مل�شاعدتهم على البقاء يف 
املنزل مع االأطفال، وقال املدير العام 

توين هول، اإن ال�رضكة لها دور خا�س 
توؤديه يف هذا الوقت من تف�شى فريو�س 

كورونا.
ثانيا: التمرين والن�شاط..

يعلم اجلميع اأن التمرين يح�شن ال�شحة 
البدنية، كما يوؤثر على �شحتنا النف�شية 

والعقلية، وهذا ينطبق ب�شكل خا�س 
على االأطفال، حيث يحتاج االأطفال 

وال�شباب اإىل ممار�شة نوعني من الن�شاط 
البدين كل اأ�شبوع من اأجل احلفاظ على 
�شحتهم، وفًقا لتوجيهات هيئة ال�شحة 

العامة الريطانية الر�شمية، وهذا ي�شمل 
التمارين الهوائية، مثل اجلري، وكذلك 

متارين تقوية ع�شلتهم وعظامهم.
وتن�شح ال�شحيفة ب�رضورة ممار�شة 

ما ال يقل عن 60 دقيقة من الن�شاط 
البدين متو�شط   ال�شدة يومًيا على 

مدار االأ�شبوع، من خلل امل�شاركة يف 
جمموعة متنوعة من اأنواع وكثافة 

الن�شاط البدين على مدار االأ�شبوع، 
لتطوير مهارات احلركة والع�شلت 

والعظام.
ثالثا: تقليل وقت االأطفال يف اجللو�س اأو 

اال�شتلقاء..

ا، االآباء   اأو�شى خراء ال�شحة اأي�شً
بتقليل عدم جلو�س اأطفالهم لفرات 
طويلة وعدم احلركة، واحلر�س على 

ممار�شة ريا�شة امل�شي، ولكن على مدار 
اليوم، يجب اأن جتعلك كل االأن�شطة 

تتنف�س ب�شكل اأ�رضع وت�شعر بالدفء.
رابعا: الرق�س..

ا االأطفال  ميكن اأن ي�شاعد الرق�س اأي�شً
على احلفاظ على ن�شاطهم، تو�شي 

االإر�شادات االآباء باأن يطلبوا من اأطفالهم 
ت�شغيل مو�شيقى اأو وممار�شة الرق�س 

من قبل املدرب عر االإنرنت.
خام�شا: ممار�شة االأن�شطة والهوايات 

كالطهى وحل االألغاز..
 ت�شاعد االأن�شطة املركزة مثل حل 

االألغاز، يف اإبقاء االأطفال م�شغولني بينما 
ت�شاعدهم الفنون واحلرف اليدوية على 
االبداع، ولكن بع�س االأطفال يحبون 

الفنون واحلرف اليدوية بينما يكره 
البع�س االآخر، حاول تعريفهم باأ�شياء 

جديدة مثل الطهي اأو �شنع اخلبز.
وقالت ال�شحيفة، قد يفتقد االأطفال بل 
�شك زملئهم يف ال�شف ويتوقون اإىل 
اجلانب االجتماعي الذي يقدمه الف�شل 
الدرا�شي، لكن ميكن للآباء اال�شتفادة 

من التكنولوجيا مللء الفراغ، خلل فرة 
وجودة باملنزل ب�شبب فريو�س كورونا.

 ك�شفت درا�شة علمية حديثة ا�رضف عليها باحثون بريطانيون 
اأن تناول النظام الغذائي الغني بال�شكر تاأثرًيا �شلبًيا على 

ال�شحة بغ�س النظر عن معدل ال�شمنة.
 ،”HealthDayNews“ ووفقًا للموقع الطبي االمريكى
اكت�شف الباحثون اأن ق�رض معدل العمر املتوقع مع النظام 

الغذائي الغني بال�شكر لي�س نتيجة مل�شاكل التمثيل الغذائي.
 ، Cell Metabolism وت�شري النتائج، التي ن�رضت يف جملة
اإىل اأن الوفاة املبكرة من ال�شكر الزائد ترتبط براكم »حم�س 

اليوريك«.
ونعلم جميًعا اأن ا�شتهلك الكثري من ال�شكر اأمر غري �شحي، 

حيث اأنه يزيد من خطر االإ�شابة با�شطرابات التمثيل الغذائي 
، مثل ال�شمنة وال�شكري ، وميكن اأن يق�رض متو�شط   العمر 

املتوقع لدينا لعدة �شنوات.
ويف حني يعتقد على نطاق وا�شع اأن هذا االنخفا�س فى العمر 
ناجت عن عيوب التمثيل الغذائي ، فاإن هذه الدرا�شة اجلديدة يف 

ذباب الفاكهة تك�شف اأن هذا قد ال يكون كذلك.
وقالت الدكتورة "هيلينا كوت�شيم"، الباحثة الرئي�شية يف 

الدرا�شة: "متاًما مثل الب�رض ، ُيطعم الذباب نظاًما غذائًيا عاىل 
ال�شكر يظهر العديد من ال�شمات املميزة الأمرا�س التمثيل 

الغذائي - على �شبيل املثال، ي�شبحون مقاومني للدهون 
واالأن�شولني".

ومن املعروف اأن ال�شمنة ومر�س ال�شكرى يزيدان معدل 
الوفيات لدى الب�رض، ولذلك افر�س النا�س دائًما اأن هذه هى 

الطريقة التى ي�رض بها ال�شكر الزائد البقاء على قيد احلياة.
ا اجلفاف، وفى الواقع،  ومع ذلك، مثل امللح، ي�شبب ال�شكر اأي�شً

العط�س هو عر�س مبكر الرتفاع ن�شبة ال�شكر فى الدم 
وال�شكرى.

 5 خطوات جتعل طفلك �سعيدا وب�سحة جيدة 
ويذاكر بدون ملل بعد اإغالق املدار�س ب�سبب كورونا 

مجتمــــع
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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.

تقوم  راقية،  رسالة حضارية  اإلعالم  بأن  وتؤمن   -  3
على املشاركة املجتمعية. وتزدهر يف بيئة تعتمد ثقافة 

الرأي  والرأي املخالف.
4 - التحرير تلتزم- كإعالم- بنقل نبض الواقع، بكل 
ال  ينشر  ما  فجميع  ولذا  ومهنية.  وموضوعية  حيادية 

يعرب بالضرورة عن رأي وموقف اجلريدة.
ارتباطها  من  كرامتها  كإعالم - تستمد  -التحرير -   5
بضمري الشعب، ومن والئها للحق واحلقيقة، ومن متسكها 

بالثوابت الوطنية، يف ظل دولة القانون واملؤسسات. 
السيطرة  أشكال  كل  من  اإلعالم  بتحرير  -وتؤمن   6
فحرية   ، واالقتصادي  السياسي   واالحتواء  والرقابة، 
عن  بالدفاع  وااللــتــزام  الوطن،  حرية  من  ــالم  اإلع

استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.
7 - اجلريدة - من وجهة نظرها- تؤمن بأن ضمانات 
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  بتر  خالل  من  املعنوية  أو  الشخصية  اإلســاءة  أو 
تشويه احلقائق خلدمة غرض ما.وتؤكد على أن مجيع 
اجلريدة  تصل  اليت  واملواضيع  والوثائق  املستندات 
ستحـاط بالسرية، كما أهنا  تصبح ملكا هلا، سواء نشرت 

أو مل تنشر. 
احترام  تقتضى  اإلعالم  أن حرية  تؤمن  التحرير   -  9
تراث األمة الثقايف واحلضاري، وتقتضى الدفاع عن قيم 
بني  الدويل،  القانون  وقواعد  السالم،  ومفاهيم  العدل 
الدول والشعوب، دون حتريض أو تضليل أو كراهية أو 

تعصب.
وأدواهتا  وآداهبا  املهنة  شرف  صيانة  أن  وتؤكد   -  10
أمانة يف أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب 

إنساين نلتزم به. 
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2جمموع حربة o مهرجان موسيقي تونسي

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

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

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

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

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

الشمس عند الفراعنة
10باعث النهضة املوسيقية يف مصر

أفقــــــــــــــــــي

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

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

البشرة
4شاعر لبناين مهجري o له عالقة 

بالغالف اهلوائي حول األرض
5حالة القعود o ملك الغابة

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

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

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

مبعىن القردة الصغرية o يف السلم 
املوسيقي

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

األخري

عمــــــــــــــودي 

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

مربعات �صغرية لت�صكل ال�صبكة من 81 مربعا �صغريا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�صغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�صرط :

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�صبكة اأفقيا وعموديا 

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

 �ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو
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حاول هدم الكعبة قبل البعثة الكلمات ال�ّصهمية
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اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 

   5  4   3   2   1

عا�صمة اأوربية 

حلــي )م(

للغائــب 

التــب�س

اأهرب )م(

عك�س ك�صد)م(

عك�س بكر)م(
عك�س و�صل 

للغائب)م(

قامو�س)م(
بربر مبعثـرة

للنفـــي

يف الأ�صبوع

قبيلة عربية)م(

كثـري 
يب�صط)م(

دمعــة 

اأفـــاك

اإ�صم اإ�صارة

جـدائل )م(

اأرجـعـه

منالألوان )م(

كــ�صــط

�صـجـر

مت�صابهان 

�صهر ميالدي 

من الألوان )م(

�صهر ميالدي)م(

�صـوؤون

مت�صابهان 

عك�س قدم 

اأحد الوالدين)م(

حرف جواب 

عك�س جهرا )م(
فـــــم )م(

�صعار الإ�صالم

اأكرم )م(
مت�صابهان 

رفعته 

من الأ�صماءاخلم�صة
خليفة اأموي 

الـــنبـــاأ

ي�صكن 
بقربي )م(

بــدو



ماذا بعد دخول اجلزائر املرحلة الثالثة من تف�سي "كورونا"
بن بوزيد قال اإن اإجراءات منع التجوال من �صالحيات الرئي�س فقط

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

ت�صريحات  يف  بوزيد  بن  بن  و�صدد 
الأوىل  ــة  ــي الإذاع القناة  بها  خ�س 
الطبية  املواد  يف  لنق�س  وجود  ل  اأنه 
الأقنعة  خ�صو�صا  و  بامل�صت�صفيات 
موؤكدا اأن اجلزائر اأخذت احتياطاتها 
ــا و  ــي ــال ــط ــــذا هـــو الـــفـــرق مـــع اإي وه
انت�صار  اأرقـــام  بخ�صو�س  فرن�صا.و 
ــر الــوزيــر اأن  الــوبــاء يف اجلــزائــر ذك
الوحيدة  املخولة  هي  املتابعة  جلنة 
الأرقــام  ت�صلم  وهي  اأرقــام  ا  لإعطاء 
�صاعتني  ــل  ك اجلــمــهــوريــة  لرئي�س 
ال�صاعة  على  ــدوة  ن يوميا  وتن�صط 
اأفاد  اأحرى  جهة  م�صاء.من  اخلام�صة 
بن بوزيد اأن معهد با�صتور هو اجلهة 
الك�صف  حتاليل  لإجـــراء  الوحيدة 
ــن كـــورونـــا، بــاملــقــابــل كــ�ــصــف اأن  ع
�صتجرى  كورونا  عن  الك�صف  حتاليل 
وعن  وهران.  و  ق�صنطينة  يف  قريبا 
اإجـــــراءات احلظر  اإمــكــانــيــة فــر�ــس 
عامة  ب�صفة  املواطنني  على  ال�صحي 
ال�صحة  ــر  وزي قــال  التجول،  منع  و 
�صالحيات  من  يعترب  القرار  هذا  اإن 
رئــيــ�ــس اجلــمــهــوريــة فــقــط.واأ�ــصــار 

رجل  ا�صتقبل  باأنه  ال�صحة،  ــر  وزي
اأنــه  مــوؤكــدا  ربـــراب  ي�صعد  الأعــمــال 
امل�صاعدة  يد  لتقدمي  ا�صتعداده  اأعلن 
و جلب عدد كبري من اأجهزة الإنعا�س 
من اخلارج ، خا�صة يف هذه الظروف 
ال�صعبة التي تعي�صها البالد. و تطرق 
الوزير اأي�صا اإىل املقارنة بني الو�صع يف 
اجلزائر و ايطاليا حيث قال: "الفرق 

يف  احتياطاتنا  اتخذنا  اأننا  يف  يكمن 
البداية، على عك�صهم فهم مل يفعلوا 
ب�صكل  الفريو�س  تف�صي  بعد  اإل  ذلك 
"فيه  قال  العام  الو�صع  .وعن  كبري" 
الفريو�س  اأعرا�س  لديهم  اأ�صخا�س 
ال�صحة  م�صالح  اإىل  يتقدموا  ومل 
مل  توفوا  الذين  اأغلب  اأن  الدليل  و 
ومل  الطبية  الرقابة  حتــت  يكونوا 

يتقدموا للم�صالح الطبية".

اأحــد  وفـــاة  ال�صحة  وزيـــر  اأكـــد  كما 
طبيب  "وفاة  بالفريو�س،  الأطــبــاء 
طبيب  هو  و  كورونا  فريو�س  ب�صبب 
من  اأي�صا  يعاين  كان  و  ال�صن  يف  كبري 
من  عدد  اأ�صيب  كما  �صرطاين،  مر�س 

م�صتخدمي القطاع بالفريو�س".

اأكد وزير ال�سحة و ال�سكان و اإ�سالح امل�ست�سفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اإن اجلزائر دخلت املرحلة الثالثة من تف�سي فيو�س كورونا 
بعد ت�سجيل اإ�سابات يف 17 والية.

15 دج   1959   •  الثمــن  •  العــــدد  الثامنـــة   23  مار�س  2020 م  املوافـــــق لـ  28  رجــــب  1441 هـ    •  ال�صنة   •   الربيد الإلكرتوين : journalaltahrir@gmail.com•  الإثنني  

20 وهران 18ق�صنطينة 15ورقلة 26الوادي 23اجلزائر  16حالـة الطقـس

الفجر 05:17  الظهر 12:41   الع�شر 16:07   املغرب 18:45  الع�شاء 20:02مواقيت الصالة لوالية الوادي و�ضواحيها

اإنهاء مهام املدير العام 
الأوبيا اجلزائر

متديد اآجال دفع اأق�ساط 
�سكنـــــــات عدل

اأمن االأغواط  ي�ساهم يف عمليات  
تعقيم االأحياء املتوا�سلة

اأمطار مرتقبة يف 6 واليات

حجز اأكرث من 04 قناطي 
دجاج فا�ســــــــد بزهانة

 يف مع�سكر

كرمي طابو اأمام الق�ساء جمددا يف ق�سية اأخرىماليي الدوالرات خ�سائر �سركات الطيان 

اأزيد من 04 مليون م�سن يف اجلزائر يف حاجة اإىل حماية �سحية

خرباء يوؤكدون: كبار ال�سن اأكرث عر�سة للخطر يف حالة االإ�سابة بالفيو�س

يف ظل االأزمة التي متر بها البالد و انت�سار فيور�س كورونا

جممع "باملا" بق�سنطينة يجند 250 عامال متطوعا للت�سدي للوباء 

اأنهى رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون مهام املدير 
العام لأوبريا اجلزائر  نور الدين �صعودي.

اجلــريــدة  ــن  م الأخـــري  ــدد  ــع ال يف  �ــصــدر  ح�صبما  و 
الر�صمية فاإنه و بناءا على املر�صوم الرئا�صي ال�صادر يف 
اأنهى رئي�س اجلمهورية مهام نور  2020 فقد  7 مار�س 

الدين �صعودي ب�صفته مديرا عاما لأوبريا اجلزائر.
ق/و

الوطنية  للوكالة  التابع  العقاري  الت�صيري  فرع  اأعلن 
اآجال  متديد  “عدل” عن  تطويره  و  ال�صكن  لتح�صني 
بال�صهر  املتعلقة  الأعباء  و  الإيجار  فاتورة  ت�صديد 

اجلاري ملدة �صهر اإ�صايف عن املوعد املقرر.
امل�صتفيدين  تنقل  عملية  لتقلي�س  القرار  ويهدف 
وباء  انت�صار  ظل  يف  وقائي  كاإجراء  عدل  �صكنات  من 

كورونا.
ق/و

تعقيم  عملية   الأغــواط  ولية  اأمن  م�صالح  با�صرت   
هذه  كورونا،  وباء  ملكافحة  املدينة  اأحياء  و  �صوارع 
و  التوعوية  املجهودات  �صمن  تندرج  التي  املبادرة 
لالأمن  العامة  املديرية  حر�صت  التي  التح�صي�صية 
حمالت  عديد  خــالل  من  جت�صيدها  على  الوطني 
�صرائح  ملختلف  املوجه  و  الفريو�س  هذا  من  الوقاية 
للمواطنني  ن�صائح  لتقدمي  فر�صة  كانت  املجتمع 
البقاء  و  اأ�صكالها  مبختلف  التجمعات  جتنب  ب�صرورة 
�صالمه  و  ال�صحية  �صالمتهم  حتقيق  بغية  منازلهم  يف 
من  كبريا  ا�صتح�صانا  املبادرة  هذه  لقت  اأين  ذويهم، 
هذه  مثل  دور  ثمنوا  و  اأثنو  الدين  املواطنني  قبل 

املبادرات يف الوقاية والتح�صي�س.
ق.ج

حذرت م�صالح الأر�صاد اجلوية، من ا�صتمرار ت�صاقط 
�صملت  و  �صرقية،  �صمالية  ــات  ولي  6 على  الأمــطــار 
�صكيكدة،  وليات:” جيجل،  اجلوية  الأر�صاد  ن�صرية 
عنابة، الطارف، ڨاملة و �صوق اأهرا�س”. واأ�صار امل�صدر 

ذاته اإىل اأن كمية الأمطار �صتتعدى 25 ملم حمليا.
ق/و

بدائرة  للتجارة  الإقليمية  املفت�صية  ــوان  اأع متكن 
بالتن�صيق   ، مع�صكر  لولية  التجارة  ملديرية  �صيق 
البيطرة  م�صالح  كذا  و  زهانة  دائرة  اأمن  عنا�صر  مع 
نحو  بحجز  زهانة.  لبلدية  التابع  ال�صحة  مكتب  و 
الدجاج  اأح�صاء  من  30كلغ  و  الدجاج  من  396كلغ 
كانت  زهــانــة،  ببلدية  املــوزعــني  احــد  عند  الفا�صد 

موجهة لال�صتهالك.
ق/و

وباء  ب�صبب  احلايل،  املو�صم  املتوقعة،  اخل�صائر  قيمة  عن  الطريان  �صركات  ك�صف 
كورونا الذي �صل حركة الطريان العاملي، حيث قدرها خمت�صون بـ110 مليار دولر، 
جلميع وكالت الطريان لبلدان الكون، خ�صو�صا اأن 50 باملائة من املداخيل الرئي�صية 
ينبئ  ما  هو  و  امل�صافرون،  يقتنيها  التي  ال�صفر  تذاكر  تكاليف  من  ت�صتمدها  لها 

مب�صتقبل غام�س لأكرب ال�صركات يف املجال املذكور.
وكالت 

ك�صفت التن�صيقية الوطنية لالإفراج عن املعتقلني،اأم�س  الأحد، عن اإحالة ملف 
يف  بالقليعة  اجلنح  حمكمة  اأمــام  الثنني  اليوم  طابو  كرمي  ال�صيا�صي  النا�صط 

ق�صية ثانية.
و ح�صب هيئة دفاع كرمي طابو، فقد مت برجمة حماكمة كرمي طابو اليوم اأمام 
حمكمة القليعة يف الق�صية الأوىل التي اأوقف فيها وا�صتفاد من الإفراج املوؤقت 

قبل اأن يعتقل مرة اأخرى يف ملف اآخر والذي حوكم فيه منذ اأيام.
ق/و

حجز 160 قنطارا من الفرينة يف م�ستودع لتاجر اأغذية االأنعام بتلموين ببلعبا�س
الغ�س  وقمع  اجلــودة  مراقبة  م�صالح  اأم�س  متكنت 
يف  بلعبا�س   �صيدي  لولية  التجارة  ملديرية  التابعة 
وحماربة  لــردع  امليدانية  اخلــرجــات  �صل�صلة  اإطـــار 
وا�صعة  الــغــذائــيــة  املــــواد  يف  ــار  ــك ــت والح املــ�ــصــاربــة 
ال�صتهالك من حجز كميات معتربة من مادة الطحني “ 
الفرينة”، اإ�صافة اإىل الك�صك�س واملارغني وبع�س املواد 
266 كي�س ذي  الغذائية ،حيث بلغت الكمية املحجوزة 
50 كلغ ما يعادل كما 159 قنطار يف املجموع ،وجاء ذلك 
املراقبة  اأعوان  قادت  التي  التفتي�صية  اخلرجة  خالل 
وقمع الغ�س اإىل م�صتودع لبيع و ت�صويق اأغذية الأنعام 
ي�صتعمل  تلموين  بلدية  باإقليم  اخلوا�س  لأحد  تابع 

لال�صتهالك  املوجهة  و  ال�صعر  مدعومة  الفرينة  مادة 
الب�صري  بهدف بيعها كعلف املوا�صي بعد اأن يتم خلطها 
مع مواد علفية اأخرى  ،و كانت م�صالح مديرية التجارة 
قد فتحت حتقيقاتها بناء على تعليمات وزارة التجارة 
مثل  اأ�صعار  يف  ع�صوائي  ارتفاع  ت�صجيل  اإىل  وا�صتنادا 
الوطن  وليــات  وحمالت  اأ�صواق  خمتلف  يف  املــواد  هذه 
املخزن  مكان  حتديد  عن  التحقيقات  هذه  ،ومتخ�صت 
الأعــالف  بيع  يف  �صاحبه  ي�صتغله  كان  الــذي  امل�صبوه 
املدعومة  الفرينة  مادة  من  هائلة  كميات  باإ�صتنزاف 
ال�صعر من طرف الدولة  و هذا بالتن�صيق مع املجموعة 
الإقليمية للدرك الوطني .                                     م.رم�صاين

وزارة ال�سحة: "201 حالة 
موؤكدة بفيو�س كورونا 

باجلزائر و17 وفاة"
واإ�ــصــالح  ــكــان  والــ�ــص الــ�ــصــحــة  وزارة  ــت  ــن ــل اأع
حالت  عدد  ارتفاع  الأحــد،  اأم�س  امل�صت�صفيات، 
201 حالة  الإ�صابة املوؤكدة بفريو�س كورونا اإىل 
الوفيات  عدد  اأن  البيان،  ذات  واأ�صاف  باجلزائر. 
وفاة.   17 اإىل  اإرتفع  بالفريو�س،  امل�صابني  و�صط 
واأو�صح ذات البيان، اأنه ومن بني احلالت املوؤكدة 
حالة   110 ت�صجيل  مت  بالفريو�س،  لالإ�صابة 

بولية البليدة.
وفيما يخ�س وفيات فريو�س كورونا، مت ت�صجيل 
وخن�صلة،  ببجاية  وحالتني  بالبليدة  وفيات   8

ي�صيف البيان.
حممد علي

على  راأ�ــصــا  احلكومات  الظاهرة  قلبت 
تعليمات  اإ�ــصــدار  اإىل  ا�صطرت  عقب، 
، من خالل  �صارمة  على غرار اجلزائر 
غلق كل الأماكن التي تكرث يف التجمعات 
وحتى  امل�صاجد  و  املقاهي  و  كالأ�صواق 
اتخذها  التي  الإجــــراءات  ــق،  ــدائ احل
حيز  دخلت  تبون  املجيد  عبد  الرئي�س 
من  احلــكــومــات  حــذرت  كما  التنفيذ، 
بفريو�س  لالإ�صابة  ال�صن  كبار  تعر�س 
اأكد  و  خماطر،  من  يهددهم  ما  و  كورونا 
يف  فروقات  وجود  على  كبار  م�صوؤولون 
الفروق  و  العمر،   الوفيات ح�صب  ن�صبة 

الطبقية، ل�صيما الفئات التي تعي�س  يف 
فقر مدقع و ل متلك اإمكانيات مواجهة 
درا�ــصــات  اأكـــدت  و  يــهــددهــا،  خطر  اأي 
اأجريت موؤخرا اأنه ل ميكن املقارنة بني 
الحتماء باحلجر ال�صحي اأو ال�صتفادة 
البالغني  لالأ�صخا�س  طبي  اإنعا�س  من 
من  كانوا  اإذا  فوق  فما  عاما   70 العمر  يف 
للفئات  متاما  املغايرة   ، اله�صة  الفئات 
للفريو�س،  الت�صدي  اإمكانيات  لها  التي 
ما  غالبا  ال�صريحة  هــذه  اأن  و  خا�صة 
لها  تكون  و  مزمنة،  لأمرا�س  تتعر�س 
اجلهاز  على  خطرية  و  كبرية  تاثريات 

املناعي.
 فهذه ال�صريحة كثرية التعر�س للخطر 
جتدر  بالفريو�س،  الإ�صابة  حالة  يف 
اجلزائر   يف  امل�صنني  ن�صبة  اأن  الإ�ــصــارة 
 04 09 باملائة مبعدل يقارب  و�صلت اإىل 
و  �صنة،   60 �صنه  يفوق  �صخ�س  مليون 
اأعلنت  الرقم مر�صح لالرتفاع ح�صب ما 
اإ�صالح  و  ال�صكان  و  ال�صحة  وزارة  عنه 
الوباء،  انت�صار  ظل  يف  و  امل�صت�صفيات،  
ــار لهذه  ــب ــت بــعــني الع ــــذ  وجـــب الأخ
معهم  التعاطي  يكون  اأن  و  ال�صريحة، 
اأن الكبار مع مرور  باإيجابية ، ل�صيما و 

على  قــادريــن  غــري  ي�صبحون  الــوقــت 
املقاومة،  و قال خرباء اأن امل�صاألة حتتاج 
يعي�س  اليوم  العامل   كون  التفطن،  اإىل 
اأن   و  خا�صة  ــربى،   ــك ال ــة  ــئ الأوب ــن  زم
كلما  خطورة  اأ�صد  تكون  املر�س  تبعات 
على  اأكدوا  امل�صوؤولون  املري�س،  �صن  زاد 
ال�صريحة   بهذه  التكفل  يف  العجزة  دور 
ــذات من  ــال ــرف ب ــظ خــا�ــصــة يف هـــذا ال
قيا�س  و  املقيمني  على  الرقابة  حيث  
تفعيل  و  با�صتمرار   حرارتهم  درجــات 
النظافة اليومية و توفري لهم  الرعاية 
الجتماعية الالزمة.         علجية عي�س

اإنــتــاج  يف  املخت�س  بــاملــا  جممع  عــر�ــس 
ق�صنطينة  بولية  م�صتقاته  و  احلليب 
ــل مـــاديـــة و  ــائ ــص كـــل مـــا ميــلــكــه مـــن و�
ب�صرية و و�صعها حتت ت�صرف ال�صلطات 
الأزمة  ظل  يف  املواطنني  و  اجلزائرية 
التي متر بها البالد مع جتنيد 250 عامال 
و  الفريو�س  انت�صار  من  للحد  متطوعا 

انتقال العدوى

له  بيان  يف  للمجمع  العام  املدير  تعهد  و 
اأر�صل اإىل و�صائل الإعالم اأم�س و ت�صلمت 
التحرير ن�صخة منه بتوفري كل ما يلزم  
الت�صدي  و  املواطنني  و  الدولة  مل�صاعدة 
يف  اخلدمات  هذه  تتمثل  و  الوباء،  لهذا 
و�صع حتت ت�صرف ال�صلطات اجلزائرية 
م�صتقاته  و  احلــلــيــب  لإنــتــاج  م�صنع 
 100 بـ:  مقدرة  تقدر  اإنتاجية  بطاقة 

األف لرت يوميا، و هذا لتغطية حاجيات 
ال�صائلة،  الغذائية  املــواد  من  املواطنني 
و  العتاد  ــواع  ان خمتلف  كذلك  و�صع  و 
�صاحنات  حافالت،  مــن   النقل  و�صائل 
مبعدل 2 �صاحنة تربيد ن�صف مقطورة 
مع  عــاديــة  �صيارات  طــن،   20 بحمولة 
جتنيد 20 عامال متطوعا بالإ�صافة اإىل 
و  خمــاون  من  اللوجي�صتيكية  الو�صائل 

مباين ) فيال و م�صكنني(، و اعترب املدير 
اخلدمات   هذه  عر�س  اأن  للمجمع  العام 
القت�صاديني  الفاعلني  كل  على  واجب 
للوقوف اأمام الدولة يف حمنتها و تعبئة 
ال�صعوبات  من  الرغم  على  املواطنني 
املالية التي مير بها جممع باملا و هو يعرب 

عن روح الت�صامن و امل�صاركة املدنية.
علجية عي�س



هذه الصحيفة تم تحميل 
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