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االحتكار حرام 
وهو من كبائر 

الذنـــــــوب

 " املزدوجــــة  "ال�صدمة 
تفر�ض على اجلزائــــر 
خيارات تق�صفية جديدة

اللجنة الوزارية للفتوى تدعو لتجنب الأعرا�س واجلنائز 
والزيارات وتخاطب التجار:

احلكومة جتنبت امل�سا�س باحتياطي ال�سرف 
03بتقلي�س فاتورة ال�سترياد بـ10 مليار دولر

04

غلق قاعات احلفالت، املقاهي، املطاعــم وكل 
املحالت با�صتثناء املتعلقة باملواد الغذائيــــة

04

�صباب متطّوعـون ينقلون املر�صى واالأ�صخا�ض 
العادّيني باملّجان

بلدية البيا�صة تتكفـــــل 
باإي�صال وثائق احلالة املدنية 

للمواطنني اإىل منازلهم

 وفرة املخـــــــــزون املحلي 
من املواد الغذائية يكفـــــي 

لفرتة معتبــــــرة 

موؤ�ص�صات وجمعيـــــــات 
ت�صارك يف حمـــــــــــالت 
التنظيــــــــف والتطهري 

اإ�صابـــــة اآخرين بحــــــروق

الوادي

اليزي

اأدرار

�س 07

�س 06

�س 06

الوزارة تحذر المواطنين من العودة إلى الحياة الطبيعية لخطورة الوضع 

نهاية الكابو�ض ..اجلزائر تعتمد 
قريبا دواء لعالج وبـــــاء كورونا

• انطالق تجارب سريرية أوروبية على البشر أثبتت النجاح بنسبة 75 بالمئة
• هل سيكون قطاع الصحة جوهر التعديالت في الدستور الجزائــري القادم ؟

• وزارة االتصـال تدعو االعـــالم لتفـــادي التهويل بسبب »كورونا«

اجلزائر تتاأهب 
ملواجهـــة غزو مرتقب 

للجراد ال�صحـــراوي

20

اإغراق اأ�صـواق 21 واليــــــة 
بالبطاطــا لك�صر امل�صاربـــة

03منع ت�سدير املواد الغذائية و الدوية يدخل حيز التنفيذ

20/03

هالك �صخ�ض يف 
انفجار غاز مبحل 
ت�صليح الثالجــات 

باملغيــــــر
07

والفواكه اخل�سر  وحملت  والبقالت  وامللبنات  باملخابز  يتعلق  • ال�ستثناء 
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القب�ض على عون اأمن 
�صرق 3400 قفاز طبي

متكن عنا�سر �سرطة �سيدي بلعبا�س، من القب�س على 
عون اأمن الوقاية مب�ست�سفى عبد القادر ح�ساين ب�سيدي 
بلعبا�س، قام ب�سرقة 3400 قفاز طبي وفتحت ال�سرطة، 
حتقيقا معمقا، ويف ظرف قيا�سي، مت القب�س على العون، 

وبحوزته 3400 قفازة طبية.وكان املتهم، ب�سدد اإعادة 
ت�سويق القفازات، بطريقة غري قانونية

02

الرجال اأكرث عر�صة 
للعدوى بفريو�ض 

"كورونا"

زيدان يريد تربية مثالية الأبنائه

بن حبيل�ض م�صتعدة للموت من اأجل 
اجلزائر

قال رئي�س ق�سم علم الأوبئة والطب املبني 
على الرباهني يف جامعة الطب الأول مبو�سكو، 

اإن الرجال هم اأكرث من الن�ساء عر�سة للإ�سابة 
بعدوى فريو�س كورونا امل�ستجد مبرتني تقريبا.
واأو�سح بريكو، كبري اأخ�سائي الأوبئة يف وزارة 

ال�سحة الرو�سية، يف موؤمتر �سحفي عرب 
الإنرتنت :" اإذا نظرنا اإىل اإح�سائيات من 

هم اأكرث تعر�سا للإ�سابة بفريو�س كورونا 
امل�ستجد، فرنى اأنهم الرجال، ومبقدار 

ال�سعف تقريبا".
واأ�سار كذلك اإىل اأن معدل الوفيات بني الرجال 

ب�سبب الفريو�س التاجي اأعلى اأي�سا منه بني 
الن�ساء.

ووفقا لوكالة اأبحاث ال�سحة العامة الإيطالية 
فاإن الرجال اأكرث عر�سة للإ�سابة بالعدوى، وهم 

يف املقام الأول وميثلون 60 يف املائة من احلالت 
املوؤكدة.

ووجد حتليل �سابق اأن الأرقام كانت اأعلى من ذلك، 
حيث اأن 80 يف املائة من الوفيات كانت بني الرجال 
و20 باملائة فقط بني الن�ساء، ولكن الفجوة ت�سيق 

مبرور الوقت.
وتظهر الأبحاث يف ال�سني، حيث بداأ الوباء وتفاقم 

تف�سى املر�س، اأن ثلثي املر�سى الذين لقوا حتفهم 
على الأقل كانوا من الذكور.

حتدث النجم ال�سابق ملنتخب »الديكة« ومدرب الريال 
حاليا، زين الدين زيدان، يف �سريته الذاتية التي 
حتمل ا�سمه، عن �سعيه حلماية اأبنائه اإنزو، لوكا، 

تيو واإليا من التحول اإىل »حمقى �سغار«. وقال 
زيدان وفقا ملا نقلته �سحيفة »ماركا« الإ�سبانية: 

»يتم حملي على الأكتاف على مدار 17 اأو 18 
عاما، واأعلم متاما هذا الأمر، اأنا ل�ست ممن 

يتباهون اأمام اللعبني.« لي�سيف حول 
اأبنائه » »ل اأرغب يف اأن تقودهم الوفرة 

وكل ما اأقدمه وكل ما يدور حويل اإىل 
الطريق ال�سيئ«.

قالت رئي�سة الهلل الأحمر اجلزائري �سعيدة بن حبيل�س 
اأن اجلزائر متر مبرحلة �سعبة  وح�سا�سة ب�سبب انت�سار 
فريو�س كورنا، فيما ا�ستغلت بع�س الأطراف التي م�ست 

م�ساحلها يف ت�سفية احل�سابات مع الهلل الأحمر 
اجلزائري. ويف ت�سريحات لها خلل الندوة ال�سحفية 

التي نظمتها اأم�س اأكدت بن حبيل�س اأن �سيا�ستها  يف 
ت�سيري الهلل الأحمر اجلزائري منذ 2014 مل تعجب 

البع�س وم�ست مب�ساحلهم وهو ما جعلهم  اليوم يحاولون 
ت�سفية احل�سابات واأكد بن حبيل�س اأنها م�ستعدة 

للموت من اجل اجلزائر، اأين قالت اأنها وخلل 
�سهر رم�سان املن�سرم  قطعت م�سافة 4 األف 

كيلومرت  متنقلة بني خمتلف وليات 
اجلزائر

مواطنون 
يرفعون 

الدعوات من 
�سرفات املنازل 
يف م�سهد يبكي 

احلجر"اللهم 
ارفع عنا 

البلء و الوباء 

صـــورة و تعــليق 

حجز 150 قنطارا 
من الفرينة مبيلة 

كانت موجهة
 اإىل �صطيف

قامت اأم�س م�سالح مديرية التجارة لولية 
ميلة يف  اإطار مهام املراقبة الروتينية التي 

متار�سها عرب تراب الولية من �سبط �ساحنة 
حتمل ترقيم ولية �سطيف حمملة مبادة 

فرينة اخلباز، حتمل كمية معتربة من هذه 
املادة قدرت بـ 150 قنطارا متوجهة بها اإىل 
ولية �سطيف بطريقة غري �سرعية ق�سد 

امل�ساربة، حيث مت حجز ال�سلعة املذكورة 
وحتويلها اإىل الهلل الأحمر اجلزائري وذلك 

ل�سلحيتها لل�ستهلك الب�سري.
 و يف ال�سياق ذاته متكن اأعوان الرقابة 
التابعني للمفت�سية الإقليمية للتجارة 
ب�سلغوم العيد و بالتتن�سيق مع م�سالح 
الدرك الوطني والأمن الوطني بحجز 

واإتلف املواد التالية 16 علبة ع�سل 
ال�سفاء 125 غ،  62 كي�س ح�ساء ال�سمك، 

عجائن  كلغ   300 ب�سكويت،  علب   05
غذائية ،  600 كلغ عد�س، 45.5 كلغ 

توابل خمتلفة ، 05 دلء منظف بوزن 
مدة  اإنتهاء  ب�سبب  وذلك  كلغ    17.5

�سلحيتها. كما قامت ذات امل�سالح بحجز 
25 كلغ فريك ،  02 كلغ فول جاف ،150 كلغ 

عجائن غذائية ب�سبب انعدام الو�سم . 

توقيف 4 اأ�صخا�ض قاموا 
باإبعاد واإخفاء فتيات 

ر بال�صلف ق�صّ
متكنت ف�سيلة الأبحاث للدرك الوطني بال�سلف من توقيف 
اأربعة اأ�سخا�س ترتاوح اأعمارهم بني 24 و 58 �سنة لتورطهم 
يف ق�سية اإبعاد و اإخفاء اأربعة فتيات ق�سر ترتاوح اأعمارهم 

بني 14 و 15 �سنة.
تعود حيثيات الق�سية اإىل تاريخ العا�سر من ال�سهر اجلاري 

بعد تقدم اأهل ال�سحايا اإىل م�سالح الدرك الوطني بال�سلف 
من اأجل الإبلغ عن اختفاء بناتهن يف ظروف غام�سة.ليتم 

على الفور و�سع خطة حمكمة و تن�سيط عن�سر ال�ستعلم 
من اأجل العثور على ال�سحايا و حتديد هوية املتورطني. مت 

ا�سرتجاع الفتيات الق�سر م�ستوى الطريق ال�سيار �سرق غرب 
مبحور الدوران بوقادير. موا�سلة للتحقيق بعد حتديد مكان 

تواجد امل�ستبه فيهم و ا�ستكمال الإجراءات القانونية اللزمة 
،تنقل عنا�سر ف�سيلة الأبحاث اإىل ولية وهران اأين مت 

توقيف 04 اأ�سخا�س م�ستبه فيهم و مبا�سرة كافة الإجراءات 
القانونية لتقدميهم اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة 
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رئي�ض عمادة االأطباء يدعو جميع املواطنني لتفادي �صيناريو اإيطاليا

اجلزائر على م�صارف امل�صتوى 
الرابع من انت�صار "كورونا"

لوؤي ي
--------------------

و قال الدكتور حممد بقاط بركاين، 
نزال  "ال  �صحفية  ت�رصيحات  يف 
اإىل  نتجه  لكننا  الثالثة،  املرحلة  يف 
و�صول  تعني  التي  الرابعة  املرحلة 
الكارثة  م�صتوى  اإىل  اجل��زائ��ر 
ال�صحية حينها يجب تطبيق احلجر 
االآم��ر  تطلب  اإذا  العام  ال�صحي 
على  النا�س  باإجبار  ذلك  و�صيكون 
بالقوة".و  منازلهم  يف  املكوث 
بركاين  طماأن  كورونا،  متدد  رغم 
ملخزون  اجلزائر  بامتالك  اجلزائريني 
من  ح��ّذر  االأودية،لكنه  من  كبري 
لالأدوية.كما  الفردي  اال�صتخدام 
م�صرًيا  الوقاية،  على  بركاين  �صدد 
ال�صني  مفتاح  ك��ان  ذل��ك  اأن  اإىل 

املتحدث  توقع  ال��وب��اء.و  لهزمية 
حالة  اجلمهورية  رئي�س  يعلن  اأن 
بع�س  عزل  مبا�رصة  و  الطوارئ 
التي �صهدت عددا كبريا  الواليات 
كورونا  بفريو�س  االإ�صابات  من 
العا�صمة.و  و  البليدة  راأ�صها  على 
التدابري  فاإن  بركاين  بقاط  ح�صب 
الدولة  اتخذتها  التي  التدريجية 
ملحاربة هذا الوباء كانت �صتنفع لو 
التزم بها املواطن غري اأن الواقع اثبت 
ال�صوارع  تزال  ال  ،حيث  العك�س 
رغم  بالنا�س  مكتظة  االأ�صواق  و 
املتكررة  النداءات  و  اخلطر  وجود 
منازلهم. يف  ال��ب��ق��اء  ب�����رصورة 
جميع  االأطباء  عمادة  رئي�س  ودعا 
لتفادي  بيوتهم  اللتزام  املواطنني 
�صيناريو اإيطاليا التي دخلت مرحلة 

ال�صبب  و  االن��ف��الت، 
لال�صتهتار  يعود  االأكرب 
باحلجر  االل��ت��زام  وع��دم 
امل���ن���زيل ال�����ذي ك��ان 
ب��داي��ة  يف  اخ��ت��ي��اري��ا 
الرئا�صة  اأعلنت  االأمر.و 
االأول  اأم�س  اجلمهورية 
خم�ص�صات  ر���ص��د 

100 مليون دوالر لتعجيل  بحدود 
و  ال�صيدالنية  امل��واد  �صائر  جلب 
اأجهزة  الواقية، ف�صال عن  االألب�صة 
اإجمايل  بلغ  الكيميائي.و  التحليل 
دوالر  مليون   232 املخ�ص�صات 
قدمها  دوالر  مليون   100 بينها 
�صندوق النقد الدويل، و32 مليون 
لالإن�صاء  العاملي  البنك  من  دوالر 
اجلمهورية  رئي�س  التعمري.واأمر  و 

درج��ات  برفع  تبون  املجيد  عبد 
حّث  كما  اال�صتنفار،  و  اليقظة 
اجلزائريني على التحلي باالن�صباط 
ذلك  الوقاية.اإىل  اإجراءات  احرتم  و 
متو�صط  اأن  ال�صحة  وزارة  اأفادت 
بلغ  كورونا،  ب�صبب  املتوفني  عمر 
البليدة  مدينة  �صجلت  و  عاما،   67
بعد  موؤكدة  اإ�صابة   110 لوحدها 
ال�صحة  وزير  اإعالن  من  �صاعات 
دخول  عن  بوزيد  بن  الرحمن  عبد 
وباء  من  الثالثة  املرحلة  اجل��زائ��ر 

اللجنة  19".واأك�����دت  "كوفيد 
احلكومية للر�صد و املتابعة، وجود 
عدة حاالت م�صتبه فيها ملغرتبني، و 
مراكز  يف  احرتازيا  و�صعهم  جرى 
خ�ص�صتها  التي  ال�صحي  احلجر 
الدولة و التي بلغت 53 فندقا على 
عدد  بلغ  الوطني،حيث  امل�صتوى 
ال�صاعة  حد  اىل  عليهم  املحجور 
خمتلف  من  قدموا  �صخ�صا   6115
مقدمتها  ويف  االأوروب��ي��ة  ال��دول 

فرن�صا وا�صبانيا وايطاليا.

ك�صف ع�صو بارز يف اللجنة الوطنية لر�صد و متابعة فريو�ض كورونا الدكتور حممد بقاط بركاين 
عن حتديد 20 بوؤرة لوباء كورونا يف اجلزائر، على نحو يدفع اجلزائر لدخول املرحلة الرابعة 

من فريو�ض كوفيد 19.

دعت اللجنة الوزارية للفتوى، املواطنني 
ب���االإج���راءات  ال��ك��ل��ي  االل���ت���زام  اىل 
االإحرتازية والوقائية التي اأقرتها اجلهات 
تبعا  املخت�صة وعدم خمالفتها  الر�صمية 
للتطورات املت�صارعة لفريو�س كورونا.

انه  لها  بيان  يف  اللجنة  اأو�صحت  و 
لفريو�س  املت�صارعة  للتطورات  "تبعا 
كورونا و بناء على ما قرره اأهل املعرفة 
الوباء �رصيع  هذا  اأن  من  االخت�صا�س  و 
االختالط  و  االجتماع  اأن  و  االنت�صار 
بني النا�س �صبب مبا�رص قوي يف انتقال 
تقره  ما  على  وبناء  تف�صيها،  و  العدوى 
ال�رصيعة االإ�صالمية من وجوب املحافظة 

اإىل  املوؤدية  الطرق  و�صد  النف�س  على 
هالكها، فاإنه يجب �رصعا على املواطنني 
العامة واخلا�صة  التجمعات  اجتناب كل 
مثل االأعرا�س واجلنائز واملاآمت، والزيارات 
هو  مما  وغريها  املر�صى  وعيادة  العائلية 

�صبب انت�صار الوفاء".
و  حرام،  "االحتكار  اأن  اللجنة  توؤكد  و 
"الهبة  مثمنة  الذنوب"،  كبائر  من  هو 
مبدية  و  اأبداها جتارنا"  التي  الت�صامنية 
منهم  االآخ��ر  البع�س  لت�رصف  تاأ�صفها 
الذين "ا�صتغلوا الظروف احلرجة فرفعوا 
اأقواتهم،  النا�س  على  و�صيقوا  االأ�صعار 

وغ�صوا يف ال�صلع".

كافة  ندعو  احلرجة،  الظروف  هذه  و يف 
و  التكافل  من  "مزيد  اإىل  املواطنني 
يف  الدولة  "جهود  حتيي  و  الت�صامن" 
كما  االحتكار".  منع  و  ال�صلع  توفري 
الذين  "التجار  اأي�صا  الفتوى  جلنة  حتيي 
وبث  االأ�صعار  ا�صتقرار  يف  اأ�صهموا 

الطماأنينة يف نفو�س املواطنني".
و ثمنت من جهة اأخرى "اجلهود العظيمة 
كذا  و  الطبية"  و  ال�صحية  ل��الأ���رصة 
املدنية  احلماية  و  االأمن  اأجهزة  خمتلف 
الذين "ي�صهرون على اأمن املواطنني يف 

هذا الظرف ال�صعب".
لوؤي ي

االحتكار حرام وهو من كبائر الذنوب
دعت لتجنب االأعرا�ض،اجلنائز والزيارات، جلنة الوزارية للفتوى تخاطب التجار:

للحماية  العامة  املديرية  خ�ص�صت 
�صتدخل  وتدابري  اإج��راءات  عدة  املدنية 
لتعليمات  تنفيذا  وذل��ك  التنفيذ  حيز 
االنت�صار  ملواجهة  اجلمهورية  رئي�س 
امل�صتجد.و  كورونا  لفريو�س  املتوا�صل 
قال بيان للمديرية العامة للحماية املدنية 
اأن االإجراءات تتمثل يف تنظيم خرجات 

ال�صوارع  كل  جتوب  توعوية  قوافل  و 
بيوتهم  يف  البقاء  على  املواطنني  حلث 
حتت  ال�صوتية  املكربات  با�صتعمال 
اإىل  يحمينا".باالإ�صافة  "وعينا  �صعار 
خرجات حت�صي�صية لفائدة التجار تتمثل 
يف كيفية تنظيم عملية البيع وكذا حث 
االجتماعي  التباعد  باحرتام  املواطنني 

عند الوقوف من اأجل ال�رصاء.كما تتمثل 
اأي�صا يف القيام بتح�صي�س املواطنني على 
كيفية احرتام �رصوط النظافة و التعقيم 
و حتى كيفية غ�صل االأيدي عدة مرات 
الوحدات  جميع  قيام  كذا  و  اليوم  يف 
التعقيم  بعمليات  الواليات  كامل  عرب 
التجمعات  اأم��اك��ن  و  امل�صنني  ل��دور 
اال�صت�صفائية  و  العمومية  واملوؤ�ص�صات 
وال�صاحات  امل�صعفة  الطفولة  ومراكز 
امني  جهاز  تخ�صي�س  مت  العمومية.و 
القادمني  امل�صافرين  مرافقة  و  حلرا�صة 
احلجر  اأماكن  اإىل  اجلهات  خمتلف  من 
اأكرب  انت�صار  جتنب  اأجل  من  ال�صحي 
و�صفته  الذي   "19 "كوفيد  لفريو�س 
التي  باجلائحة  العاملية  ال�صحة  منظمة 

اجتاحت العامل.
لوؤي ي

احلماية املدنية تطلق حملة توعوية حلث املواطنني 
على البقاء مبنازلهم  

 جتوب كل ال�صوارع با�صتعمال املكربات ال�صوتية

امل�صرتك  املهني  الوطني  الديوان  ك�صف 
ال�صوق  متوين  عن  واللحوم،  للخ�رص 
املادة  هذه  من  كبرية  بكميات  الوطنية 
ارتفاع  حم��ارب��ة  و  امل�صاربة  لك�رص 

االأ�صعار.
"تبعا  اأن���ه  ال��دي��وان  ب��ي��ان  يف  ج��اء  و 
لالرتفاع الفاح�س يف اأ�صعار مادة بطاطا 
اال�صتهالك نهاية االأ�صبوع الفارط، عمد 
الديوان الوطني املهني امل�صرتك للخ�رص 
الوطني  ال�صوق  متوين  اإىل  اللحوم  و 
لك�رص  امل��ادة  ه��ذه  من  كبرية  بكميات 

امل�صاربة و حماربة ارتفاع االأ�صعار".
"العملية  هذه  اأن  البيان،  ذات  اأ�صاف  و 
التي انطلقت يف 19 مار�س 2020 والتي 
اأ�صواق  تزويد  �صملت  م�صتمرة  تزال  ال 
اإ�صافة  14 �صوق جملة،  منها  21 والية 
مبا�رصة  بيع  نقطة   25 ا�صتحداث  اإىل 
للم�صتهلك النهائي، ب�صعر تراوح ما بني 
مما  الواحد،  للكيلوغرام  دينار  و40   30
بعد  مبا�رصة  االأ�صعار  انخفا�س  اإىل  اأدى 

�صخ الكميات املخزنة يف االأ�صواق".
املواطنني  الوطني، كافة  الديوان  دعا  و   
عدم  اإىل  ال��وط��ن،  رب��وع  خمتلف  عرب 
املادة يف  نق�س هذه  اخلوف من  اأو  الهلع 
االأ�صواق خالل االأيام اأو االأ�صابيع املقبلة، 
علما اأن هناك العديد من الواليات ت�صهد 
هذه  خ��الل  املح�صول  جني  عمليات 
املحزنة  الكميات  اأن  عن  ف�صال  االأي��ام، 
احتياجات  ل�صد  تكفي  ال��دي��وان  ل��دى 
امل��ادة  ه��ذه  م��ن  الوطنية  اال�صتهالك 

االأ�صا�صية لعدة �صهور.
باأن  البيان،  ذات  يف  الديوان  تعهد  كما   
"جل كوادره واإطاراته �صيظلون �صاهرين 
االحتكار  ك�رص  و  ال�صوق  �صبط  على 
املحنة  هذه  جتاوز  غاية  اإىل  امل�صاربة  و 
الوطنية، و يدعو امل�صتهلكني و املجتمع 

بروح  التحلي  و  االلتحام  اإىل  امل��دين 
الت�صامن يف ظل الظروف ال�صحية التي 

متر بها البالد".
العامة  امل��دي��ري��ة  وجهت  جانبها  م��ن 
هياكلها  جميع  اىل  مذكرة  للجمارك 
العبور  وكالء  اإىل  اإ�صافة  مديريتها  و 
منع  اإىل  خاللها  من  اأ�صارت  للجمارك 
الغذائية  للمواد  الت�صدير  عمليات  كافة 
و االأدوية او املواد ال�صيدالنية و يرتبط 
تعي�صه  ال��ذي  الو�صع  مع  القرار  ه��ذا 
البالد على خلفية تبعات انت�صار فريو�س 

كورونا باخل�صو�س .
املديريات  كافة  اىل  املذكرة  توجيه  ومت 
املديريات  و  اجلمارك  مل�صالح  اجلهوية 
اأكدت  19 مار�س، حيث  بتاريخ  الفرعية 
التعليمات  اىل  ا�صتندت  التي  املذكرة 
املت�صمنة يف املرا�صلة رقم 165 ال�صادرة 
املديرية  و  للجمارك  العامة  املديرية  عن 
اجلهوية للتجارة اخلارجية اأنه يحاط كافة 
اجلمركيني  املخل�صني  و  العبور  وكالء 
عمليات  كافة  منع  تقرر  ب��اأن��ه  علما 
الغذائية  امل��واد  و  للمنتجات  الت�صدير 
كافة  اإ�صعار  مت  .كما  الطبية  امل��واد  و 
املتدخلني باأن حترير الت�صاريح بالت�صدير 
مل يعد مرخ�صا لها .و مل يتم حتديد مدى 
حيث  عنها،  املعلن  ل��الإج��راءات  زمني 

تبقى �صارية اإىل اأجل غري م�صمى.
�صياق  يف  املعتمدة  التدابري  تاأتي  و 
انت�صار  عن  الناجتة  القاهرة  الظروف 
الرتكيز  و  تبعاته  و  كورونا  فريو�س 
على توفري املواد الغذائية و ال�صيدالنية 
الظروف  حتتم  حيث  الوطني،  لل�صوق 
امل��خ��زون  على  احل��ف��اظ  اال�صتثنائية 

الوطني من االأدوية و املواد الغذائية.

لوؤي ي

اإغراق اأ�صواق 21 والية بالبطاطا 
لك�صر امل�صاربة

منع ت�صدير املواد الغذائية واالأدوية يدخل حيز التنفيذ
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بيان اجتماع املجل�ض االأعلى لالأمن حول فريو�ض كورونا

اتفاقية مع القر�ض ال�صعبي تفتح املجال لتمويل املوؤ�ص�صات امل�صغرة

حممد علي
-----------------------

اتخذتها  التي  االج��راءات  اإط��ار  "يف 
وباء  ملواجهة  العمومية  ال�صلطات 
كورونا )كوفيد 19(، تراأ�س ال�صيد عبد 
القائد  اجلمهورية،  تبون، رئي�س  املجيد 
الدفاع  وزير  امل�صلحة  للقوات  االأعلى 
مار�س   23 االثنني  اليوم  الوطني، 
2020 مبقر رئا�صة اجلمهورية، اجتماعا 
خ�ص�س  ل��الأم��ن،  االأع��ل��ى  للمجل�س 
يف  ال�صائد  ال�صحي  الو�صع  لدرا�صة 
االأخرية  القرارات  �صوء  على  البالد 
و�صائل  وكذا  ال�صاأن  هذا  يف  املتخذة 
لوقف  و�صعها  مت  التي  االآلية  تعزيز 

انت�صار الوباء عرب الرتاب الوطني.
قدمه  عر�س  اإىل  ا�صتمع  اأن  وبعد 
وا�صالح  وال�صكان  ال�صحة  وزي��ر 
ل��الإج��راءات  وتكملة  امل�صت�صفيات، 
املن�صو�س عليها يف املر�صوم التنفيذي 
مار�س   21 يف  امل��وؤرخ   20-69 رق��م 
اجلمهورية  رئي�س  اأع��ط��ى   ،2020
الفوري  التطبيق  اأجل  من  تعليمات 

لالإجراءات التالية:

 1 - على ال�سعيد الوطني، تقرر 
ما يلي

- غلق كل املقاهي واملطاعم واملحالت، 
با�صتثناء حمالت املواد الغذائية )املخابز 
اخل�رص  وحمالت  والبقاالت  وامللبنات 
االإج��راء  لهذا  خمالف  اأي  والفواكه(: 
�صت�صحب منه رخ�صته و�صيو�صع يف 
بعدها  يح�صل  لن  كما  �صوداء،  قائمة 

على اأي رخ�صة ا�صتغالل.
اأما بخ�صو�س التجار االآخرين، فيتعلق 
ال�صجل  �صحب  مع  املحل  بغلق  االأمر 
مزاولة  من  نهائيا  ومنعهم  التجاري 

الن�صاط.
واالحتفاالت  احلفالت  قاعات  غلق   -
كل  وغ��ريه��ا:  العائلية  واالأع��را���س 
حال  يف  �صيتعر�س،  لذلك  خمالف 
وفر�س  التوقيف  اإىل  املخالفة،  تكرار 

االآخ��ري��ن  تعري�س  ب�صبب  عقوبة 
للخطر.   

- يتعني احرتام م�صافة االأمان االإجبارية 
يف  االأ�صخا�س  بني  مرت   1 االأقل  على 
التي  والف�صاءات  املوؤ�ص�صات  كافة 
على  يقع  بحيث  اجلماهري،  ت�صتقبل 
على  احلر�س  املعنية  االإدارات  عاتق 
احرتام هذه امل�صافة واللجوء اإىل القوى 

العمومية اإن اقت�صى االأمر.
- منع تنقل �صيارات االأجرة عرب كافة 
ت�صجيل  حالة  ويف  الوطني.  ال��رتاب 
ممار�صة  رخ�صة  ت�صحب  خمالفة، 

الن�صاط.
اأمر م�صالح اجلمارك بتخفيف اإجراءات 
واملنتجات  الطبية  التجهيزات  جمركة 
فريو�س  ملحاربة  املخ�ص�صة  ال�صحية 
رواق  تخ�صي�س  خالل  من  كورونا 

اأخ�رص.
اجلماعات  م�صوؤويل  على  يتعني   -
وتطهري  تعقيم  باأن�صطة  القيام  املحلية 

االأماكن العمومية على نطاق وا�صع.
ال�صحية  املوؤ�ص�صات  على  يتوجب   -

يف  الراغبني  للمتطوعني  قوائم  اإعداد 
اخلوا�س  االأطباء  ذلك  مبا يف  الت�صجيل 
وال�صبه  الطبي  املجال  يف  عامل  وكل 
ملجابهة  يوميا  القوائم  وحتيني  الطبي، 

تطور هذا الوباء.
من  باملائة   50 ت�رصيح  اإجراء  ُيطبق   -
االقت�صادي  القطاع  كذلك يف  العمال 
بحيث  واخلا�صة،  العمومية  واخلدمات 
هذا  عن  املنجرة  اخل�صائر  درا�صة  �صيتم 
وقت  يف  الدولة  بها  لتتكفل  االإج��راء 

الحق. 
والئية  جلنة  الوايل،  لدى  -ا�صتحداث، 
القطاعي  الن�صاط  بتن�صيق  مكلفة 
فريو�س  وب��اء  مكافحة  و  للوقاية 

كورونا. 
تت�صكل هذه اللجنة من الوايل، ب�صفته 
جمموعة  قائد  و  العام  النائب  رئي�صا، 
الوالية  اأمن  رئي�س  و  الوطني  الدرك 
الداخلي  لالأمن  العامة  املديرية  ممثل  و 
الوالئي  ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  و 
البلدي  ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  و 

لعا�صمة الوالية.

و تتكفل اللجنة بتنفيذ قرارات اللجنة 
الوطنية لالأمن يف اإطار حماربة انت�صار 
فريو�س كورونا امل�صتجد )كوفيد19-(.
مببادرات  االأخذ  اللجنة  لهذه  يخول  و 
تكييف  و  املحلي  امل�صتوى  على 
ح�صب  االأم��ر  اقت�صى  اذا  ال��ق��رارات 

خ�صو�صية الوالية، بكل م�صوؤولية.
التدابري  ات��خ��اذ  ال���والة  على  يتعني 
على  االجراءات  هذه  لتكييف  املالئمة 

امل�صتوى املحلي  ق�صد تنفيذها. 

 2 - على م�ستوى ولية البليدة 
مت اتخاذ القرارات التالية:

- حجر تام يف البيوت ملدة ع�رصة )10( 
اأيام قابلة للتمديد مع منع احلركة من و 

اإىل هذه الوالية.
- يجب ان تكون اخلرجات اال�صتثنائية 
ط��رف  م��ن  م�صبقا  ب��ه��ا  م��رخ�����ص��ا 
ال�صلطات املخت�صة للدرك الوطني او 

االأمن الوطني.
ا�صتثنائية  اج���راءات  اتخاذ  �صيتم   -

بامل�صتلزمات  ال�صكان  متوين  ل�صمان 
الطبية و املواد الغذائية.

�صيتم و�صع حواجز  االطار،  هذا  - يف 
مراقبة اأمنية.

 3 - على م�ستوى ولية اجلزائر 
مت اتخاذ القرارات التالية:

ال�صابعة  ال�صاعة  من  حجر  فر�س   -
م�صاء )19 �صا 00( اإىل ال�صاعة ال�صابعة 

�صباحا لليوم املوايل )07�صا00(.
- و �صيتم تعميم هذا االجراء على كل 
�صيظهر  او  فيها  ظهر  التي  الواليات 
املالحظات  ح�صب  الفريو�س  فيها 
و  ال�صكان  و  ال�صحة  لوزارة  اليومية 

ا�صالح امل�صت�صفيات.
من  الأزي��د  التجمعات  جميع  منع   -

�صخ�صني.
الغذائية  املنتجات  لتجار  يرخ�س   -
املتنقلني مبمار�صة ن�صاطاتهم يف �صكل 
تناوبي على م�صتوى االأحياء مع العمل 

على جتنب التجمعات.
بهذه  اجلمهورية  رئي�س  ج��دد  كما 
لكافة  دعمه  و  ت�صجيعه  املنا�صبة 
احلماية  و  الطبي  ال�صلك  م�صتخدمي 

املدنية و اأعوان الدولة.
عن  اجلمهورية  رئي�س  ع��رب  و  ه��ذا 
و  اجلمعوية  للحركات  �صكره  جزيل 
يف  املبذولة  اجلهود  نظري  للمتطوعني 
فريو�س  كورونا  وباء  مكافحة  اطار 
املتوا�صل  التزامهم  و  جتندهم  كذا  و 
اجلزائريون  عرب  فلقد  للمواطن،  خدمة 
و اجلزائريات مرة اأخرى من خالل هذه 
و وحدتهم يف  ت�صامنهم  االأعمال عن 

خدمة البالد.
اإن رئي�س اجلمهورية و اأع�صاء املجل�س 
حجم  متاما  يدركون  لالأمن  االأعلى 
االزعاج الذي �صينجم عن تطبيق هذه 
املطالبني  لل�صكان  بالن�صبة  التدابري 
مما  ارادي  ب�صكل  لها  باالن�صياع 
�صيحفظ حياتهم و حياة ابنائهم و كافة 

املواطنني.

على  اجلزائري  ال�صعبي  القر�س  اأقدم 
�صمان  �صندوق  م��ع  اتفاقية  اب���رام 
املوؤ�ص�صات  لدعم  اال�صتثمار  قرو�س 
واملوؤ�ص�صات  واملتو�صطة  ال�صغرية 
اآلية  دعم  و  بتعزيز  تق�صي  امل�صغرة 
من  ال�صنف  لهذا  امل��وج��ه  التمويل 

املوؤ�ص�صات. 
حممد  للبنك،  العام  املدير  واعترب 
حتتاج  املوؤ�ص�صات  هذه  ان  دحماين، 
الهيئات  و  البنوك  قبل  من  متويل  اإىل 
تفتح  االتفاقية  فان  بالتايل  و  املالية 
املوؤ�ص�صات  متويل  اآلية  لتعزيز  املجال 
جانب  اإىل  املتو�صطة  و  ال�صغرية 
التي  ال�صغر  يف  املتناهية  ال�رصكات 
لطاملا حرمت من التمويل البنكي.ونوه 
ال�صغرية و  املوؤ�ص�صات  دحماين بدور 
الدول  اقت�صاديات  دفع  يف  امل�صغرة 
خلق  يف  دور  من  لها  ملا  العامل  عرب 
ال�صغل. منا�صب  ا�صتحداث  و  الرثوة 

 1.3 هناك  ان  امل�صوؤول  ذات  واأ�صاف 
نا�صطة عرب  موؤ�ص�صة  مليون   1.5 اإىل 
موؤ�ص�صات  منها  باملائة   95 الوطن، 
متو�صطة و�صغرية و م�صغرة، موؤكدا 
اأن القر�س ال�صعبي اجلزائري ميول 20 
باملائة من هذا الن�صيج من املوؤ�ص�صات 
موؤ�ص�صة. األ��ف   100 يعادل  ما  اأي 
ا�صتحداث  اىل  امل�صوؤول  ذات  واأ�صار 
هذا  لدعم  اخلا�صة  القرو�س  من  نوع 
مع  بالتعاون  املوؤ�ص�صات  من  النوع 
بدعم  �صيتكفل  الذي  ال��دويل  البنك 
مردود  لتطوير  التمويلية  االآلية  هذه 
املتو�صطة. و  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات 
القر�س  ان  اأ�صار  ال�صدد،  هذا  ويف 
مع  عمله  ن�صق  اجل��زائ��ري  ال�صعبي 
هذا  يف  ال���دويل  البنك  م��ن  خ���رباء 
وكاالت  �صبعة  وجود  موؤكدا  املجال، 
هذا  ت�صويق  يف  �رصعت  للبنك  تابعة 
النوع من القرو�س املدعمة من طرف 

البنك  ان  دحماين  الدويل.وقال  البنك 
�صي�صتمر يف تقدمي اخلدمات من خالل 
وكاالته البالغ عددها 150 وكالة عرب 
اخلدمات  الوطني.وت�صتمر  ال��رتاب 
االلكرتونية  املوزعات  م�صتوى  على 
التي تبقى تعمل على مدار 24 �صاعة 

مع  الدولية  بالعمليات  التكفل  وكذا 
بال�رصكات  يتعلق  اجلزائر.وفيما  بنك 
من  لالقرتا�س  بطلبات  تقدمت  التي 
"ملفاتها  اإن  دحماين  اأو�صح  البنك، 
انقطاع  اأي  هناك  ولي�س  الدرا�صة  قيد 
اأو جتميد يف هذا اجلانب.وعلى �صعيد 

القر�س  لبنك  العام  املدير  طماأن  اأخر 
املوؤ�ص�صة  ان  اجل��زائ��ري  ال�صعبي 
هذه  يف  خدماتها  تقدمي  يف  م�صتمرة 
تاأثرت  التي  اال�صتثنائية  الظروف 

بتف�صي وباء كورونا.
لوؤي ي

لالأمن  االأعلى  للمجل�ض  اجتماعا  اجلمهورية،  رئا�صة  مبقر  االثنني  اأم�ض  الوطني  الدفاع  وزير  امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ض  تراأ�ض 
خ�ص�ض لدرا�صة و متابعة تطور وباء فريو�ض كورونا يف البالد. مت اإ�صدار بيان يف ختام هذا االجتماع، هذا ن�صه الكامل:

اأكد ا�صتمرارية اخلدمة على م�صتوى جميع وكاالته

العدد
1960
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العدد
1960

هل �صيكون قطاع ال�صحة جوهر التعديالت 
يف الد�صتور اجلزائري القادم؟

علجية عي�ض 
-----------------

د�صتور  م��ن  ك��م  مهما  لي�س 
منذ  اجل����زائ����ر  ا���ص��ت��ه��ل��ك 
االأهم  اليوم،  اإىل  اال�صتقالل 
هو اأن هذه الد�صاتري كما يقول 
مفارقات  �صكلت  حمللون 
حتليل  مو�صع  لتكون  ت�صلح 
من قبل املخت�صني يف القانون 
اجلزائر  مرت  فقد  الد�صتوري، 
باأزمات عديدة منذ اال�صتقالل 
حركات  عا�صت  و  اليوم  اإىل 
بدًءا  امل�صتويات  كل  على  مترد 
 ،  88 اأكتوبر  مظاهرات  من 
م��رورا  ال�صعبي  احل��راك  اإىل 
متكنت  و  ال�صوداء،  بالع�رصية 
من  ت��خ��رج  اأن  م��ن  اجل��زائ��ر 

على  تنت�رص  و  الزجاجة  عنق 
م�صاكلها بطريقة اأو باأخرى، و 
تعيد ا�صتقرارا  للمواطن مهما 
اأنه  اإال  الت�صحيات،  حجم  كان 
و�صع د�صتور مبقا�س يكون يف 
ما  ال�صعب  طموحات  م�صتوى 
زال مل يولد بعد، الأنه مع كل 
جديد  د�صتور  ي�صدر  اأزم��ة 
و  االأزم���ة  تلك  من  للخروج 
ال�صلطة  ب��اأن  ال�صعب  اإقناع 
مطالبهم،  جت�صيد  على  ت�صهر 
و مع كل د�صتور ت�صاف بنود 
اأو تعدل بنود كانت قد  جديدة 
لقيت رف�صا من قبل م�صوؤولني 
يف خمتلف القطاعات، ال�صيما 
املنظومة  و  ال��رتب��ي��ة  ق��ط��اع 
و  ال�صحة  قطاع  اأو  اجلامعية 
ال�صغل و كل ما يخدم م�صلحة 

ال�صعب.
التي  ال��ت��ع��دي��الت  اأن  كما   
مل  الد�صاتري  خمتلف  عرفتها 
بل   ، قناعات  على  مبنية  تكن 
لها  اأح��زاب  رح��م  من  خرجت 
ح�صابات �صيا�صية ، بحجة بناء 
عن  تختلف  جديدة  جمهورية 
مبعنى  ال�صابقة،  اجلمهوريات 
الد�صتور  عن  يختلف  د�صتور 
الد�صتور  �صبقه، خا�صة   الذي 
د�صتور  ا�صم  عليه  اأطلق  الذي 
االأزمة ) 1989 ( ، و هو د�صتور 
مرحلة  اجل��زائ��ر  على  فر�س 
املرحلة  هذه  ظلت  و  انتقالية، 
الد�صاتري  خمتلف  يف  �صائدة  
غاية  اإىل  اجلزائر  عرفتها  التي 
عهد  يف  �صدر  د�صتور  اآخ��ر 

العزيز  عبد  املخلوع  الرئي�س 
بوتفليقة، و منه توقفت م�صرية 
اجلزائر �صيا�صيا، كان ذلك بداية 
بعد   2019 ف��رباي��ر   22 م��ن 
اجلزائريني يف م�صريات  خروج 
باحلراك  ع��رف  فيما  �صلمية 
ال�صلطة  اأث��ب��ت��ت  ال�صعبي، 
اجتماعية   قاعدة  اإىل  افتقارها 
مرت  فقد  لقيامها،  �رصورية 
و  ال�صعبي  احل��راك  على  �صنة 
اأجريت  الظروف  هذه  ظل  يف 
اختري  و  الرئا�صية  االنتخابات 
رئي�صا  ت��ب��ون  امل��ج��ي��د  ع��ب��د 
من  ك��غ��ريه  و  للجمهورية، 
فهو  �صبقوه  الذين  الروؤ�صاء 
جديد  د�صتور  بو�صع  مطالب 
الراهنة،  املرحلة  مع  يتما�صى 
وقد التزم الرئي�س اأمام ال�صعب 
مراجعة  على  له  خطاب  يف 
بناء  اأجل  وا�صعة للد�صتور من 

جزائر جديدة.
تكون  امل��راج��ع��ة  اأن  اأك��د  و   
اجلامعية  االإط��ارات  مب�صاركة 
�رصائح  خمتلف  و  املثقفني  و 
اجلالية  اإ����رصاك  م��ع  املجتمع 
ميرر  اأن  على  باخلارج،   املقيمة 
اال�صتفتاء  على  الد�صتور 
ال�صعبي، و كان عليه اأن ي�صع 
خطة اأو خارطة طريق للتعديل 
الد�صتوري اجلديد،  ر�صم فيها 
معامله ال�صيا�صية و االقت�صادية 
الظهور  اأن  اإال  االجتماعية،  و 
و  كورونا  لفريو�س  الفجائي 
كل  اأخلط  العامل،  يف  انت�صاره 
االأوراق على م�صتوى احلكومة 

الفريو�س  و�صول  بعد  خا�صة 
ت�صجيل حاالت  و   اجلزائر  اإىل 
من  عدد  يف  وفيات  و  اإ�صابة 
ف��ر���س حظر  و  ال���والي���ات،  
�رصب  الوباء  فهذا  التجوال، 
قطاعا ح�صا�صا جدا، و م�صريه 
متوقف على النمو االقت�صادي 
للبالد، اإذ ال ميكن حتقيق تنمية 
اقت�صادية بدون عن�رص ب�رصي 
غري  و  اجليدة  بال�صحة  يتمتع 

معر�س لالأخطار و الكوارث.
رئي�س  لكل  ي��ق��ال:  كما  و 
د�صتوره و لكل اأزمة د�صتورها، 
و ال �صك اأن م�صودة الد�صتور 
تغريات  اإىل  �صتخ�صع  اجلديد 
جديدة، بحيث  ال ترتكز فقط 
اأو  الرتبوية   املنظومة  على 
�صبيل  على  املحروقات  قطاع 
املتعلقة  البنود  يف  اأو  املثال، 
اللغة  و  بالدولة  الدين  بعالقة 
االأمازيغية  الق�صية  و  العربية 
ال��ع��ادة يف كل  ك��م��ا ج���رت 
هذه  اإمنا  و  د�صتوري،  تعديل  
ال�صحة   لقطاع  �صيكون  املرة 
اجلديد،  الد�صتور  يف  مكانة 
جديدة  بنود  و�صع  خالل  من 
املخاطر  من كل  البالد  لتجنب 
التي تهددها و اأمنها ال�صحي و 
الغذائي اأو اأي انحراف  و حماية 
يف  لالأفراد  احلريات  و  احلقوق 
اإطار تر�صيخ الدميقراطية و هذا 
التي  ال�صيا�صية  لتعهداته  وفقا 
التزم بها يف حملته االنتخابية 
على اأن يكون الد�صتور اجلديد 

د�صتور كل اجلزائريني.

م�صاريع عديدة موؤجلة ب�صبب الوباء و على راأ�صها التعديل الد�صتوري

كافة  االت�����ص��ال  وزارة  دع��ت 
على  الوطنية،  االإعالم  و�صائل 
التقيد  اإىل  اأن��واع��ه��ا،  اختالف 
املعلومات  بن�رص  واالل���ت���زام 
كورونا  وب��اء  بتطور  املتعلقة 
العامة  ال�صحية  والو�صعية 
الهيئة  ومن  ال�صحة  وزارة  من 
وتفادي  موؤخرا  املن�صبة  العلمية 
التهويل الذي ي�رص بالراأي العام، 
رئي�س  لتعليمات  تنفيذا  وذلك 

اجلمهورية.
لها  بيان  يف  الوزارة  واأو�صحت 
"يف  تدعو  اأنها  االثنني  اأم�س  
الذي  اال�صتثنائي  الظرف  هذا 
باأ�رصه،  والعامل  بالدنا  تعي�صه 
الوطنية  االإع��الم  و�صائل  كافة 
)مكتوبة،  اأنواعها  اختالف  على 
التقيد  اإىل  ومرئية(  م�صموعة 
املعلومات  بن�رص  واالل���ت���زام 
كورونا  وب��اء  بتطور  املتعلقة 
العامة  ال�صحية  والو�صعية 
املرتبطة بهذا امل�صاب من وزارة 
واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة 
الهيئة  وم���ن  امل�صت�صفيات 
والتي  موؤخرا  املن�صبة  العلمية 
فورار  جمال  الربوف�صور  عني 

ناطقا ر�صميا لها".
ذلك  اأن  ال����وزارة  واأ���ص��اف��ت 
رئي�س  لتعليمات  "تنفيذا  ياأتي 
اجتماع  يف  املتخذة  اجلمهورية 
بتاريخ  املنعقد  ال��وزراء  جمل�س 
وامل�صتنكرة   2020 مار�س   23
والت�صكيك  التهويل  الأب���واق 
املواطنني،  معنويات  واإح��ب��اط 
اأو  املغالطات  لكل  وت��ف��ادي��ا 
غري  اأخ��ب��ار  ون�����رص  التحريف 
م�صتندة من م�صادرها املوثوقة".
"كل ما ين�رص خارج  وعليه، فاإن 
تهويال  �صيعترب  امل�صدر  ه��ذا 
ومغالطة وتغليطا متعمدا م�رصا 
باملواطنني وبالراأي العام عموما، 
امل�صوؤولية  �صاحبه  يتحمل 
الق�صائية  والتبعات  القانونية 

ال�صارمة".
يف  االت�صال  وزارة  واأك���دت 
و�صائل  باأن  "مقتنعة  اأنها  بيانها 
يف  �رصيكة  الوطنية  االإع���الم 
حتقيق الطماأنينة وامل�صاعدة على 
باإذن  العابرة  املحنة  هذه  جتاوز 
الله، بف�صل تالحم وتظافر جهود 

الدولة و�صعبها وموؤ�ص�صاتها".
ق/و

تابعة  اأفادت م�صادر 
ال�صحة  ل�����وزارة 
واإ�صالح  وال�صكان 
امل�صت�صفيات، اأن هذه 
وافقت  قد  االأخ���رية 
ع��ل��ى، ا���ص��ت��خ��دام 
الدواء اخلا�س بعالج 
ع��الج  يف  امل��الري��ا 
م��ر���ص��ى ف��ريو���س 
امل�صتجد،  ك��ورون��ا 
اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
ت�����رصع امل�����ص��ال��ح 

ا�صتخدام  يف  باجلزائر  الطبية 
فعاليته  اثبت  ال��ذي  ال��ع��الج 

بح�صب تقارير طبية.
بينها  من  دول  عدة  بان  وي�صار 
وال�صني  ال�صقيقة  ت��ون�����س 
املتحدة  وال��والي��ات  وفرن�صا 
االأمريكية، �رصعت يف ا�صتخدام 

الدواء الذي اثبت فعاليته بن�صبة 
التي  التقارير  ح�صب  باملائة   70
جمال  يف  خمت�صون  اأع��ده��ا 
املعدية،  االأم��را���س  مكافحة 
ا�صتخدام  ب��ان  اخل��رباء،  و�صدد 
ولي�س  للعالج  يكون  ال���دواء 

للوقاية وحتت مراقبة طبية .
حممد علي

وزارة االت�صال تدعو لتفادي 
التهويل ب�صبب "كورونا"

احلكومة حتذر املواطنني من العودة اىل احلياة الطبيعية 
خلطورة الو�صع

نهاية الكابو�ض..اجلزائر تعتمد 
قريبا دواء لعالج وباء كورونا

 • وزارة ال�صحة توافق على ا�صتخدام دواء املالريا 
لعالج الكورونا

طبية مراقبة  وحتت  للوقاية  ولي�ض  للعالج  يكون  • الدواء 

اأخلط فريو�ض كورونا  ) 
19 ( و انت�صاره  كوفيد 

يف العامل كل االأوراق ، و 
امل�صاريع  الكثري من  عطل 

التعديل  يف اجلزائر ال�صيما 
الد�صتوري، الذي كان 

مو�صع نقا�ض و م�صاورات  
انتخاب عبد املجيد  منذ 
للجمهورية،  رئي�صا   تبون 
يف ظل ا�صتمرار احلراك 

ال�صعبي الذي يرى اأن 
اإ�صدار د�صتور  التعجيل يف 

جديد  هو �صرب يف التوغل 
يف مرحلة جمهولة املعامل، 

كون املطالب مل حتقق كلها، 
فيما يرى املوؤيدون اأنه 
امل�صاكل  ال�صعب حل  من 
يف ظرف ق�صري جدا، و 

الد�صتوري  التعديل  ياأتي 
54 التزاما  �صمن الـ: 

الرئي�ض اجلزائري  قدمه 
عبد املجيد تبون، اإال 

اأن فريو�ض كرونا الذي 
حا�صر اجلزائر و  العامل 
كله و عطل كل امل�صاريع، 
و بالرغم من ذلك ما زال 
اإىل  يتطلعون  اجلزائريون 
اجلديد الد�صتور  م�صمون 

يون�س، على  اجلمهورية، كرمي  اأكد و�صيط 
لوقف  املنزل  يف  بالبقاء  االلتزام  �رصورة 
اأن اجلزائر  انت�صار فريو�س كورونا، م�صددا 

بحاجة اإىل ت�صامن جميع اأبنائها.
ا�صتعمال  اإن  بيان  يف  يون�س  كرمي  وق��ال 
الهياكل  ودعم  ال�رصورية  الو�صائل  جميع 
الطبية ب�صتى املعدات والتجهيزات الطبية 
الكفيلة  النتائج  اإىل  للو�صول  حتمي  اأمر 

بالق�صاء ب�صفة فعالة على هذا الوباء.
غرار  على  تعي�س  اجلزائر  اأن  البيان  وذكر 

جراء  وذلك  ح�صا�صة  و�صعية  العامل  دول 
وباء فريو�س كورونا، لذا علينا جميعا اأكرث 
بتو�صيات  االلتزام  م�صى  وقت  اأي  من 
املنزل  يف  بالبقاء  والتقيد  ال�صحة  م�صالح 
الذي هو بات �رصورة حتمية من اأجل احلد 

من انت�صار هذا الفريو�س.
تقدير  حتية  اجلمهورية  و�صيط  ووج��ه 
لالأطباء والعاملني يف قطاع ال�صحة وكذا 
جميع املواطنني الذين هم جمندين من اأجل 
حماربة فريو�س كورونا.                    ق/و

و�صيط اجلمهورية: 
اأبنائها" جميع  ت�صامن  اإىل  بحاجة  "اجلزائر 

اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  موؤ�س�سة  اأكدت 
بطائرات  اخلــا�ــســة  اجلــويــة  احلــركــة  بـــاأن 
اإيقافها  يتم  ومل  م�ستمرة  ــت  لزال ال�سحن 
الداخل  يف  اجلوية  الرحلت  كل  تعليق  بعد 

واخلارج.
بيان  يف  ــة  ــري ــزائ اجل ــة  ــوي اجل ــت  ــح ــس واأو�
تويرت  على  الر�سمية  �سفحتها  يف  مقت�سب 
باأن احلركة التجارية للم�سافرين معلقة كليا 

مع تواجد اأ�سطولها على اأر�سية املطار.
ق/و

اجلوية اجلزائرية توؤكد 
ا�صتمرار خدمة طائرات 

ال�صحن



06 الثالثاء 24 مارس 2020 م الموافق لـ 28 رجب 1441هـ
العدد
1960

وفرة املخزون املحلي من املواد الغذائية يكفي 
لفرتة معتربة باليزي 

علي  حممد 
---------------- 

القطاع  م�صالح  وطماأنت 
اأن  املواطنني  لها  بيان  يف 
الوا�صعة  الغذائية  املواد  جل 
مواد  غرار  على  اال�صتهالك 
ودق��ي��ق(  )�صميد  املطحنة 
والعجائن  اجلافة  والبقول 
وبكميات  متوفرة  الغذائية 
نقاط  م�صتوى  على  معتربة 
ال��ب��ي��ع اخل��م�����ص��ة )اي��ل��ي��زي 
وبرج  امينا�س  وان  وجانت 
وال��دب��داب(  ادري�����س  عمر 
حبوب  ملوؤ�ص�صة  والتابعة 
الواحات  )مطاحن  الزيبان 

لتغطية  يكفي  مبا  ومب��خ��زون �صابقا(،  املحلي  ال�����ص��وق 

االأهايل،  حاجيات  يلبي  اآمن 
اللجوء  اإىل  احل��اج��ة  دون 
املواد  لهذه  املفرط  لالقتناء 
ا�صطرابا  ي�صبب  قد  ما  وهو 

التموين. يف 
دع��ت  االإط�����ار  ه���ذا  ويف 
املواطنني  القطاع  م�صالح 
ممار�صات  اأي  عن  للتبليغ 
�صيما  قانونية  غري  جتارية 
يف  بامل�صاربة  املتعلقة  تلك 
ال�صلع،  واحتكار  االأ�صعار 
ت��زام��ن��ا م��ع ال��ظ��رف ال��ذي 
تف�صي  اث��ر  ال��ب��الد  ب��ه  مت��ر 
لذات  وفقا  ك��ورون��ا،  وب��اء 

مل�صدر. ا

من  ملدة معتربة  اال�صتهالك  وا�صعة  الغذائية  املواد  املحلي من  املخزون  اإيليزي عن وفرة  لوالية  التجارة  م�صالح  ك�صفت 
امل�صتوى االجتماعي. – 19( على  انت�صار وباء كورونا )كوفيد  الزمن، وذلك تزامنا مع تداعيات 

كورونا وباء  انت�صار  تداعيات  مع  تزامنا 

ل��ل��ن�����ص��اط��ات  م��وا���ص��ل��ة   
وال��ت��وع��ي��ة،  التح�صي�صية 
م�صالح  قبل  م��ن  املنظمة 
م�����ن والي�����ة االأغ������واط  اأ
احلملة  �صمن  وامل��ن��درج��ة 
اأطلقتها  التي  التح�صي�صية 
امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��الأم��ن 
من  الوقاية  ح��ول  الوطني 
هذا  يف  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س 
م�صالح  وا���ص��ل��ت  االإط���ار 
م����ن ال���والي���ة ح��م��الت��ه��ا  اأ
اأحياء  خمتلف  عرب  التوعوية 
ال��دوائ��ر،  وخمتلف  املدينة 
تن�صيطها  على  اأ�رصف  حيث 
من  واأع��وان  رتباء  اإط��ارات 
لالأمن  الوالئية  امل�صلحة 
م���ن  ال��ع��م��وم��ي وف����رق االأ
اأمن  م�صتوى  على  العمومي 
م�صالح  ومب�صاركة  الدوائر  
مديرية  عن  وممثلني  ال�صحة 
مديرية  والريا�صة،  ال�صباب 
الك�صافة   ، املدنية  احلماية 

اقيمت  ي���ن  اأ  ، اال���ص��الم��ي��ة 
م�صتوى  على  احلمالت  هذه 
و   ، االمنية  االأمنية  احلواجز 
التي  التجارية  الف�صاءات 
للمواطنني   حركية  �صهدت 
و  ن�صائح  ت��ق��دمي  مت  ح��ي��ث 
اإر����ص���ادات ح��ول ال��وق��اي��ة 
مع  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��ن 
امل�صبقة  التدابري  كل  اتخاذ 
ال�صالمة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
هذه   ، للمواطنني  ال�صحية 
ا�صتح�صانًا  القت  املبادرات  
ك��ب��ريا م��ن ق��ب��ل امل��واط��ن��ني 
خمتلف  مع  جت��اوب��وا  الذين 
ثمنوا  و  املقدمة  االإر�صادات 
يف  املبادرات  هذه  مثل  دور 
حيث  والتح�صي�س.  الوقاية 
بعديد  املبادرات  هذه  �صتتبع 
�صتتوا�صل  التي  احلمالت 
ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق م���ع ج��م��ي��ع 

املجال. هذا  يف  الفاعلني 
ق/ج

�صلطات  ي��ام  اأ منذ  �رصعت 
حمالت  يف  اأدرار  والي���ة 
م��اك��ن  ت��ع��ق��ي��م وت��ط��ه��ري اأ
فيها  ���ص��ارك��ت  ع��م��وم��ي��ة 
داري���ة  اإ وم�صالح  اأج��ه��زة 
ب���ال���والي���ة، م���ن ب��ي��ن��ه��ا 
وجمعيات  املدنية،  احلماية 
الك�صافة  منها  ومنظمات 
نا�س  وجمعية  االإ�صالمية  
الوطنية  وال��ن��ق��اب��ة  اخل���ري 
و�صملت  ال��رتب��ي��ة  ل��ع��م��ال 
اأماكن  ع��دة  احل��م��الت  ه��ذه 
���ص�����ص��ات  م���ن ب��ي��ن��ه��ا م��وؤ
بني  م��ن  وك��ان��ت  ت��رب��وي��ة، 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ن�����ص��ط��ة يف 
ه���ذه امل���ج���ال ب��امل��ق��اط��ع��ة 
جمعية  تيميمون  داري��ة  االإ
�صجلت  حيث   ، لفقاري�س 
بحملة  املرة  هذه  ح�صورها 
مل�صلحة  ك��ب��رية  ت��ن��ظ��ي��ف 
مبدينة  والطفولة  االأم��وم��ة 
جميع  رف��ق��ة  "تيميمون" 

حتتها،  املن�صوية  ال��ن��وادي 
احلملة،  يف  معها  و���ص��ارك 
للمنظمة  ال��والئ��ي  املكتب 
ال�صياحي  للعمل  الوطنية 
جمموعة  يف  ممثال  بتيميمون 
للتوحد  اأمل  وجمعية  لفا"،  "اآ
وال�����ص��ع��وب��ات ال��ذه��ن��ي��ة، 
�صحكة  جمموعة  يف  ممثلة 
الع�صاب،  واأح��م��د  وف��رج��ة، 
ب��االإع��الم  املكلفة  ح�صب 
ه��ذا  ل��ف��ق��اري�����س،  بجمعية 
فاإن  ال�صحة  وزير  وح�صب 
فيما  الثالثة  املرحلة  دخلت 
ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  يتعلق 
�رصوريا  واأ�صبح  باجلزائر، 
ع��ل��ى امل��واط��ن��ني االل��ت��زام 
لل�رصورة  اإال  مب�صاكنهم 
على  ح��ف��اظ��ا  ال��ق�����ص��وى، 
من  ذويه  و�صحة  �صحتهم 
لهم  الفريو�س  عدوى  انتقال 
لغريهم.                                                                      اأو 
الرحمن عبد  بلوايف 

والية  اأمن  م�صالح  نظمت 
ت���ن���دوف رف��ق��ة م�����ص��ال��ح 
خرجه   ، ال��ت��ج��ارة  مديرية 
امل��ح��الت  اإىل  م��ي��دان��ي��ة 
مكافحة  بغر�س  التجارية 
وعدم  واالحتكار  امل�صاربة، 
حيث   ، لل�صلع  ال��ف��وت��رة 
معاينة  عن  العملية  اأ�صفرت 
تخزين  يف  متمثلة  خمالفة، 
الغري  الرفع  بهدف  منتوج 
عليه  املعاقب  لالأ�صعار  مربر 
و   02 فقرة   25 املادة  بن�س" 

 04-02 القانون رقم  03 من 
 ،"23/06/2004 يف  املوؤرخ 
حجز  العملية  ثر  اأ على  ومت 
من  زي��ت   �صفيحة   6642
ما  لرت،   5 ب�صعة  اليور  نوع 
وقد  ل��رت،   62.150 ي��ع��ادل 
العملية  اأن  االأمني  م�صدرنا 
من  اإعالميا  تغطيتها  متت 
التلفزيون  مرا�صل  ط��رف 
                          .  ENTV اجلزائري 
الرحمن عبد  بلوايف    

ت�صهد  ي������ام  االأ ه����ذه  يف 
من  كغريها  م�صعد  مدينة 
حتركات  اجللفة  والية  مدن 
ه��م  اأ يف  مكّثفة  �صّبانية 
املحلية  ال�صعبية  التجمعات 
التحركات  ه��ذه  وت��ق��ود   ،
ومثقفة  واع��ي��ة  جمموعة 
يف  ت��ك��ون  اأن  اإال  ب����ت  اأ
حمنة  يف  ال�صفوف  مقدمة 
للقيام   ، ك���ورون���ا  وب����اء 
كما  ن�����ص��اين  االإ ب��واج��ب��ه��ا 
دورها  داء  واأ  ، وينبغي  يلزم 
وجه  اأكمل  على  االجتماعي 
املتوفرة  الو�صائل  وح�صب 
احلقة  امل��واط��ن��ة  ب��اب  م��ن   ،

راق  فكر  اإىل  حتتاج  التي 
تواجد  قبل  �صلبة  وعزمية 
ويف   ، امللمو�صة  االإمكانيات 
النا�صط  مع  خا�صة  درد�صة 
�صداد  يا�صني  االجتماعي" 
مهند�س  ُي��ع��ت��رب  ال���ذي   "
امل��ب��ادرات  خمتلف  ب��رام��ج 
النبيلة  اخلريية  وامل�صاريع 
مدينة  تراب  م�صتوى  على 
لنا  ّك��د  اأ  ، والعلماء  العلم 
ال��ذي  اخل��ط��ري  ال��و���ص��ع  اأن 
حلول  منذ  الوطن  يعي�صه 
يتطلب   ، اجل���اري  م��ار���س 
بقوة  امل�صاركة  اجلميع  من 
وعدم  بفعالية  وامل�صاهمة 

ال�صكون  نقطة  يف  البقاء 
اال�صتجابة  اأن  اإىل  م�صريا   ،
اأهل  وتعليمات  ن�صائح  اإىل 
م�صتوى  على  االخت�صا�س 
تعد   ، الطبية  امل��راك��ز  ك��ل 
ثقافة  الإر�صاء  و�صيلة   خري 
واالن�صجام  والطاعة  الوعي 
و�صالمة  بعافية  للخروج 
ويف   ، املحتوم  امل���اأزق  م��ن 
املتحّدث  نا�صد  ال�صياق  ذات 
امل�صعدي  ال�صباب  بل�صان 
خم��ت��ل��ف ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع 
تدابري  كل  باتخاذ   ، املحلي 
واحلذر  احليطة  واأخذ  الوقاية 
م��ربزا   ، امل�����ص��ت��ط��اع  ق���در 

اإال  البيوت  التزام  ���رصورة 
ال�رصر  لتجنب  لل�رصورة 
اجل��ه��ات  مهمة  وت�صهيل 
احلماية  �صمان  يف  املخت�صة 
 ، املواطنني  لكل  ال�صحية 
 " ب��دى  اأ كالمه  نهاية  ويف 
لطريقة  ارتياحه   " �صيفنا 
طرف  م��ن  االأزم���ة  ت�صيري 
ومعها  املحلية  ال�صلطات 
االأمنية  املوؤ�ص�صة  م�صالح 
اأن  اأخ���رى  م��رة  مو�صحا   ،
لالنت�صار  م��ث��ل  االأ احل���ل 
اأيدي  يف  يبقى  املحنة  على 

ملواطنني  ا
ذيب  عمر 

التي  املجهودات  اإط��ار  يف 
يف  ال�رصطة  ق��وات  تبدلها 
و�صالمة  اأم��ن  على  احلفاظ 
امل��واط��ن��ني ب��ا���رصت ق��وات 
اأدرار  والية  باأمن  ال�رصطة 
توعية  و  حت�صي�صية  عملية 
فريو�س  انت�صار  من  للحد 
يوم  نظمت  حيث  ك��رون��ا،  
عملية  اجل��اري   مار�س   19
على  ت��وع��ي��ة  و  حت�صي�س 
الربية  املحطات  م�صتوى 
ب��والي��ة  امل�����ص��اف��ري��ن  لنقل 
النقل،  توقيف  قبل  اأدرار، 
ن�����ص��ائ��ح  ت���ق���دمي  مت  ي����ن  اأ
�رصورية   طبية  واإر�صادات 
جتنب  و  التجمعات  لتجنب 
مالم�صة  وعدم  امل�صافحة، 
والتعريف  ال�صلبة،  االأ�صطح 
يجب  ال��ذي��ن  باالأ�صخا�س 
الكمامات  و���ص��ع  عليهم 
املعقمة،  والقفازات  الطبية 

م��ن ت��وزي��ع امل��ط��وي��ات و 
العملية  وم�صت   ، املل�صقات 
على  املتواجدين  امل�صافرين 
الربية  املحطات  م�صتوى 
والعمل  امل�صافرين  لنقل 
نقل  احل��اف��الت  واأ���ص��ح��اب 
�صياق  ويف  امل�����ص��اف��ري��ن، 
قوات  متكنت  اجلرمية  حماربة 
فرقة   ( الق�صائية  ال�رصطة 
من   ) امل��خ��درات  مكافحة 
املخدرات  من  كمية  حجز 
غ���رام،   442،4 ب� ق���درت 
اأقرا�س  اأربعة  اإىل  اإ�صافة 
م��ه��ل��و���ص��ة م���ع ت��وق��ي��ف 
تعود  و  اأ�صخا�س،   خم�صة 
بحر  الق�صية  وق��ائ��ع  اإىل 
ي��ن  ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي اأ االأ
موؤكدة  معلومات  وردت 
 ( ال�������رصط���ة  ق�����وات  اإىل 
امل��خ��درات  مكافحة  ف��رق��ة 
�صخ�س  وج��ود  م��ف��اده��ا   ،)

ي��ق��وم ب��رتوي��ج امل��خ��درات 
اأدرار،  م��دي��ن��ة  و����ص���ط 
ل��ت��ب��ا���رص ق���وات ال�����رصط��ة 
والرت�صد،  التتبع  عملية 
وبحوزته  �صبطه  مت  ي��ن  اأ
قدرت  املخدرات  من  كمية 
الكيف  م��ن  185غرام  ب�
اإىل  حتويله  بعدها  مت  املعال، 
ال�صتكمال  ال�رصطة  مقر 
ال��ت��ح��ق��ي��ق، وم����ن خ��الل 
الأحد  التو�صل  مت  التحقيق، 
الذي  بدوره  الذي  �رصكاءه 
قر�صني  وبحوزته  �صبطه  مت 
من  العقلية  ث��رات  امل��وؤ من 
ن���وع ب��ارك��ي��ن��ان. ق���وات 
ال�����رصط��ة ال��ت��اب��ع��ة الأم��ن 
تعمقها  وبعد  اأدرار  والي��ة 
ت��و���ص��ل��ت  ال��ت��ح��ق��ي��ق  يف 
من  مت��ك��ن��ت  اأخ���ر  ل�����رصي��ك 
للتلم�س  واإخ�صاعه  توقيفه 
بحوزته  لي�صبط  اجل�صدي 

قدر  امل��خ��درات  م��ن  قطعة 
0،94 غ����رام،  وزن���ه���ا ب�������
مت  للتحقيق  ���ص��ت��ك��م��اال  واإ
املعني،  م�صكن  تفتي�س 
عن  ���ص��ادر  تفتي�س  ب���اإذن 
لدا  اجلمهورية  وكيل  ال�صيد 
خالله  من  مت  اأدرار  حمكمة 
املوؤثرات  من  قر�صني  حجز 
باركيديل  نوع  من  العقلية 
وم���وا����ص���ل���ة ل��ع��م��ل��ي��ات 
من  كمية  حجز  مت  التفتي�س 
 257،4 ب�  قدرت  املخدرات 
املعالج،  الكيف  م��ن  غ��رام 
مب�����ص��ك��ن اأح����د امل��وق��وف��ني 
املتهمني  وق���دم  االآخ��ري��ن، 
يوم  اجلمهورية  وكيل  اأمام 
ال��ذي  اجل���اري،  م��ار���س   16
قا�صي  م���ام  اأ امل��ل��ف  اأح���ال 
يداع  باإ م��ر  اأ ال��ذي  التحقيق 
العقابية.                                                     املوؤ�ص�صة  املتهمني 
الرحمن عبد  بلوايف 

من قبل م�صالح اأمن الوالية 

حمالت توعوية يف اأو�صاط املواطنني 
للوقاية من كورونا باالغواط 

للوقاية من فريو�ض كورونا

موؤ�ص�صات وجمعيات باأدرار ت�صارك 
يف حمالت التنظيف والتطهري 

رفقة م�صالح مديرية التجارة

اأمن تندوف ي�صرع يف مكافحة امل�صاربة

تقود هذه التحركات جمموعة واعية ومثقفة من �صباب املنطقة

حتركات �صبانية مكثفة ملواجهة كورونا باجللفة 

من قبل فرقة مكافحة املخدرات

حجز كمية من املخدرات واأقرا�ض من املوؤثرات باأدرار 
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بلدية البيا�صة تتكفل باإي�صال وثائق احلالة 
املدنية للمواطنني اإىل منازلهم

.ع منلـي 
---------------- 

ل��ب��ل��دي��ة  ب���ي���ان  يف  وج�����اء 
ال���وادي،  ب��والي��ة  البيا�صة 
ن�صخة  على  "التحرير"  حتوز 
ي�صتقبل  املكتب  اأن  م��ن��ه، 
االأمرا�س  اأ�صحاب  طلبات 
امل��زم��ن��ة وال��ن�����ص��اء وك��ب��ار 
من  طلباتهم  لتلبية  ال�صن، 
من  امل�����ص��ت��خ��رج��ة  ال��وث��ائ��ق 

طريق  ع��ن  امل��دن��ي��ة  احل��ال��ة 
باإر�صالها  ويتكفل  الهاتف، 
منازلهم  يف  اأ�صحابها  اإىل 

املتاحة. الو�صائل  بكل 
بدء  اخل��دم��ة  ه��ذه  يف  و���رصع 
ال�صاعة  من  اأم�س،  يوم  من 
غاية  اإىل  �صباحا  التا�صعة 
كما  ال���ن���ه���ار،  م��ن��ت�����ص��ف 
خدمة  حتت  اأرقامها  و�صعت 

ملوطنني. ا

منازلهم  من  خروجهم  مينع  الذين  املواطنني  بفئة  خا�صا  مكتبا  و�صعت  باأنها  املنطقة،  �صاكنة  الوادي،  والية  يف  البيا�صة  بلدية  اأبلغت 
بيوتهم. اإىل غاية  واإي�صالها  املدنية  احلالة  وثائق  با�صتخراج  تتكفل  "كورونا"،  من  الوقاية  خالل فرتة 

"كورونا" الوقاية من  الذين مينع خروجهم من منازلهم خالل فرتة 

الرقيبة  بلدية  رئي�س  اأعلن 
من  جملة  ال���وادي،  بوالية 
وقاية  اجل��دي��دة  ال��ق��رارات 
كورونا  فريو�س  تف�صي  من 

. جلهة با
بلدية  ل  ب��ي��ان  يف  وج���اء 
الوادي، حتوز  بوالية  الرقيبة 
منه،  ن�صخة  على  "التحرير" 
حماربة  عملية  اإط��ار  "يف 
والوقاية  كورونا  انت�صار 
بع�س  ا�صتجابة  الحظنا  منه 
وزارة  لتو�صيات  املواطنني 
م�صكورين  وه��م  ال�صحة 
الالمباالة  �صجلنا  ان��ه  اإال 
من  كثري  لدى  وال�صتهتار 
التو�صيات  لهذه  املواطنني 
�صالمة  على  منا  وحر�صا 
الب�رصية  واالأرواح  املواطن 
االأفراح  كافة  تاأجيل  قررنا 
من  امل���ربجم���ة  ال��ع��ائ��ل��ي��ة 
غلق  جانب  اإىل  املواطنني، 
مهما  وال�����ص��وارع  ال��ط��رق 
����ص���ب���اب، وك��ذا  ك��ان��ت االأ
االأ�صبوعية  االأ�صواق  تعليق 
اإىل  باالإ�صافة  واليومية، 

رجال  احلالقة  حمالت  غلق 
الوالئم  تنظيم  ومنع  ون�صاء 
اإ�صافة  نوعها،  ك��ان  مهما 
امل��ح��الت  جميع  غ��ل��ق  اإىل 
طبيعة  كنت  مهما  التجارية 
حمالت  با�صتثناء  الن�صاط 
وحمالت  والفواكه  اخل�رص 
امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة واجل���زارة 
امل�صالح  ذات  اأكدت  وكما 
اللعب  ق��ام��ة  اإ م��ن��ع  ع��ل��ى 
"اخلربقة،  منها  التقليدية 
يف  والكارطة"  الدومينو 
ال�������ص���وارع وال�����ص��اح��ات 
غلق  جانب  اإىل  العمومية، 
والقاعات  االنرتنت  قاعات 
ممار�صة  وم��ن��ع  الريا�صية 
جماعي  ريا�صي  ن�صاط  اأي 
اليد  وكرة  القدم  كرة  خا�صة 

واملالعب".  ال�صاحات  يف 
عبد  البلدية  رئي�س  واأو�صح 
البلدية  اأن  زغ��دي،  احلليم 
اليومية  باملراقبة  �صتقوم 
كل  و���ص��ب��ط  وامل�����ص��ت��م��رة 

ال�صاأن. هذا  يف  املخالفات 
.ع منل�ي 

االأ�صنام  حي  �صكان  يعي�س 
من  ح��ال��ة  ال����وادي،  مبدينة 
اإىل  الراجع  الكبري  ال�صخط 
مبياه  ال�رصوب  املاء  اختالط 
م�صريين  ال�صحي،  ال�رصف 
"التحرير"  ل���  حديثهم  يف 
قد  ال�����رصوب  "املاء  اأن  اإىل 
تنبعث  و�صارت  لونه  تغرّي 
ومما  كريهة"،  رائ��ح��ة  منه 
املواطنني  �صخط  م��ن  زاد 
النظافة  على  الت�صديد  هو 
تعي�صه  ال��ذي  ال��ظ��رف  يف 
فريو�س  انت�صار  من  اجلزائر 

. الكورونا
هذه  اأن  ال�صكان،  وي��وؤك��د 
جراء  عليها  هم  التي  احلالة 
مباء  ال�رصوب  امل��اء  اختالط 
لي�س  ال�����ص��ح��ي  ال�����رصف 
يعي�س  ذ  اإ اجل��دي��د،  م��ر  ب��االأ

الفو�صى  من  حالة  احلي  هذا 
الطني  زاد  ومم��ا  ال��ع��ارم��ة، 
التوعية  ح��م��الت  ه��و  بله 
من  الوقاية  اأن  توؤكد  التي 
يف  بالبقاء  ياأتي  الوباء  هذا 
املتكّرر،  والغ�صل  امل��ن��ازل 
الوقاية  عملية  تتم  فكيف 
م��ع وج���ود م��ي��اه ال�����رصف 

حنفياتهم. يف  ال�صحي 
"ياأتي  ال�صكان،  واأ���ص��اف 
م��رّبر  اأي  غ��ي��اب  يف  ه���ذا 
ال�صلطات  من  ت�رصيح  اأو 
املواطن  يجعل  مما  املعنية"، 
يف  ال�صعبي  احل��ي  ه��ذا  يف 
بقية  من  اأكرث  نف�صية  حرب 
معركتهم  الذين  املواطنني، 

؟؟ متى  فاإىل  فقط..  وقائية 
.ع منل�ي 

ببلدية  "القدد"  �صكان  طالب 
املحلية  ال�صلطات  ال��وادي، 
ب�صبكة  بربطهم  واملعنية 
من  الن��ت�����ص��ال��ه��م  ال��ت��ط��ه��ري 
ال��و���ص��ع ال��ك��ارث��ي ال��ذي 
ت�رصب  ج��راء  فيه  يتخبطون 
البالوعات  من  القذرة  املياه 
يعتمدون  ال��ت��ي  التقليدية 
قنوات  غياب  ظل  يف  عليها 
ميكن  ما  وتفادي  املياه،  �رصف 
على  خطر  م��ن  ت�صكله  اأن 
بنائهم،  اأ و�صحة  �صحتهم، 
واالأو�صاخ  الروائح  تلك  جراء 
انت�صار  عن  ناهيك  املنت�رصة، 
واجلرذان  الال�صعة  احل�رصات 
املناخ  وجدت  التي  واالأفاعي 
باالإ�صافة  لتكاثرها،  املنا�صب 

ال��ب��ع��و���س  ان��ت�����ص��ار  اإىل 
املكان  يغزو  ال��ذي  والذباب 
م���ا ع��ن احل��ي��وان��ات  دائ��م��ا، اأ
غرار  على  واملت�رصدة  ال�صالة 
فحدث  وال��ك��الب  ال��ق��ط��ط 
احلي  اأن  و  برغم  ح��رج،  وال 
مرت   300 بحويل  اإال  يبعد  ال 
احلي  اأن  اإال  الوالية،  مقر  عن 
االأحياء  اأحد  ما  حد  اإىل  ي�صبه 
الداخلية  باملناطق  املعزولة 
ويف  ه��وؤالء،  تعبري  حد  على 
"التحرير"  م���ع  ح��دي��ث��ه��م 
ا�صتياءهم  احلي  �صكان  اأبدى 
الو�صعية  اإزاء  وت��ذم��ره��م 
فيها  يعي�صون  التي  ال�صعبة 
عدة  ي�صهد  ال��ذي  حيهم  يف 
م�صكل  اإىل  فاإ�صافة  نقائ�س، 

املياه  ���رصف  ق��ن��وات  غياب 
يعانون  امل��واط��ن��ون  ف��ه��وؤالء 
ن��ارة  االإ وغ��ي��اب  العزلة  يف 
ال�صلطات  تبقى  و  العمومية، 
ح�صبهم  م��ت��ف��رج��ة  ت��ق��ف 
�صاتهم  ملاأ ح��د  و���ص��ع  دون 
اأدنى  من  حرمانهم  و  املريرة 
الكرمي  العي�س  ���رصوري��ات 
املواطن  كرامة  حتفظ  التي 
تنته  ومل  ال���ع���زة،  ب��ل��د  يف 
جملة  عند  ال�صكان  معاناة 
ليها  اإ ي�صاف  بل  النقائ�س 
و  ال��ط��رق  ان��ع��دام  م�صكل 
ذلك  ومع  الداخلية،  امل�صالك 
التفاتة  ية  اأ نداءاتهم  تعرف  مل 
بالرغم  ال�صلطات  طرف  من 
واملرا�صالت  ال�صكاوى  من 

تهيئتها  ب�صاأن  رفعوها  التي 
ن���ه���اء م�����ص��اك��ل��ه��م ال��ت��ي  واإ
لتتعدى  ف��ي��ه��ا،  يتخبطون 
م�صكل  اإىل  امل��ع��ان��اة  ه���ذه 
ي�صطر  حيث  املدار�س،  بعد 
مل�صافات  التنقل  اإىل  اأطفالهم 
ب��ع��ي��دة م��ن اأج���ل االل��ت��ح��اق 
ظل  يف  درا���ص��ت��ه��م  مب��ق��اع��د 
ت�صجله  الذي  الفادح  النق�س 
النقل،  و�صائل  يف  املنطقة 
نا�صدت  �صفحاتنا  وع���رب 
من  ال�صلطات  احل��ي  �صكان 
مطالبهم  اإىل  االلتفات  اأجل 
خالل  من  معاناتهم  ن��ه��اء  واإ

احلي. تهيئة 
منلي  احلق  عبد 

منع ممار�صة اأي ن�صاط جماعي

اتخاذ اإجراءات وقائية من فريو�ض 
كورونا بالرقيبة

حي االأ�صنام مبدينة الوادي

اختالط املاء ال�صروب مبياه ال�صرف 
ال�صحي

احلي ال يبعد اإال بحويل 300 مرت عن مقر الوالية

غياب قنوات �صرف املياه يثري ا�صتياء �صكان حي "القدد" بالوادي

ال�صباب  من  جمموعة  تطّوع، 
مبدينة  الغربية  امل�صاعبة  بحي 
امل�صاعدة  ي��د  مل��د  ال����وادي، 
جراء  احل��رج،  الظرف  هذا  يف 
ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  انت�صار 
الوقائية  ل��الإج��راءات  ونظًرا 
على  الدولة  فر�صتها  التي 
باملكوث  لزامهم  واإ ال�صعب 
�صحي  كحجر  بيوتهم  يف 

بهذا  االإ�صابة  من  ووق��ائ��ي 
ه���وؤالء  ي��ب��ق��ى  مل  ال���وب���اء، 
ال�����ص��ب��اب مب��دي��ن��ة ال����وادي 
ذهبوا  بل  ي��دي،  االأ مكتويف 
لتقدمي  �صلمية  طرق  البتكار 
حاجيات  من  املواطن  يلزم  ما 

توفريها. عن  وعجز 
ه����وؤالء ال�����ص��ب��اب ع��ر���ص��وا 
امل�صاعدة  يريد  ملن  خدماتهم 

م����ن خ�����الل ح�����ص��اب��ات��ه��م 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ة ع���رب م��واق��ع 
و  اأ االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��و���ص��ل 

هواتفهم. اأرقام 
ال�صباب  ه���وؤالء  ي��ق��وم  كما 
ب��ن��ق��ل امل��ر���ص��ى وال��ن�����ص��اء 
احل���وام���ل ون��ق��ل االأدوي�����ة 
يحتاجها  ال��ت��ي  ل��ب�����ص��ة  واالأ
امل��ر���ص��ى ال��ع��ادّي��ني ال��ذي��ن 

يف  ال�صحي  اجل��ر  ره��ن  ه��م 
باملّجان. بيوتهم 

عن  توؤكد  التي  املبادرة  وهي 
ال�صويف  ال�صباب  ا�صتمرار 
يف  ����ا  درو�����صً اإع���ط���اء  يف 
هذا  على  للتغلب  ن�صانية  االإ

الع�صيب. الظرف 
منل�ي احل�ق  عبد 

املبادرة توؤكد اإعطاء درو�ض يف االإن�صانية للتغلب على هذا الظرف الع�صيب

�صباب متطّوعـون ينقلون املر�صى واالأ�صخا�ض العادّيني باملّجان

واأ�صيب  حتفه،  �صخ�س  لقي 
متفاوتة  ب��ج��روح  اآخ���رون 
داخ��ل  ل��ل��غ��از  ان��ف��ج��ار  يف 
الثالجات  لت�صليح  حم��ل 
وامل��ك��ي��ف��ات ي��ق��ع و���ص��ط 
والي���ة  يف  امل��غ��ري  م��دي��ن��ة 
به  ف��ادت  اأ ح�صبما  ال��وادي، 
املدنية  احل��م��اي��ة  م�صالح 

لوالية. با
اإىل  احلادث،  تفا�صيل  وتعود 
بفتح  املحل،  �صاحب  �رصوع 

ال��ب��اب، ل��ي��ح��دث ان��ف��ج��ارا 
ط��ريان  اإىل  اأدى  ك��ب��ريا، 
التي  احل��دي��دي��ة،  ب����واب  االأ
لل�صخ�س  مبا�رصة  توجهت 
وترديه  الر�صيف  يف  امل��ار 

املكان. عني  يف  هامدة  جثة 
املحل  �صاحب  تعر�س  فيما 
اإ�صابات  اإىل  اأخر  و�صخ�س 
وتدخلت  ك��م��ا  م��ت��ف��اوت��ة، 
اأع�����وان احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة 
اجلثة  لنقل  امل��غ��ري،  ل��وح��دة 

اجل��ث��ث،  ح��ف��ظ  مل�صلحة 
االإ�صعافات  تقدمي  مت  بينما 
االأول������ي������ة، وحت���وي���ل 
اإىل  االآخ��ري��ن  امل�صابني 
الطبية  اال���ص��ت��ع��ج��االت 

. ملغري با
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ف��ت��ح��ت 
حتقيقا  االأمنية  م�صالح 
تفا�صيل  ملعرفة  معمًقا، 

املُميت. احلادث  هذا 
.ع منل�ي 

مبحل ت�صليح الثالجات يف املغري

هالك �صخ�ض واإ�صابة اآخرين بحروق يف انفجار غاز 
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يف اإغيل علي ببجاية

فتح نقاط بيع مادة ال�صميد عرب خمتلف بلديات العا�صمة

حممد علي
اأن  العيا�صي  ده��ار  اأ���ص��ار  و 
م�����ص��ال��ح م��دي��ري��ة ال��ت��ج��ارة 
اإط��ار  يف  و  اجل��زائ��ر  ل��والي��ة 
العا�صمة  وايل  تعليمات  تنفيذ 

فتح  �صيتم  ال�صميد  مادة  لتوفري 
احليوية  امل��ادة  ه��ذه  بيع  نقاط 
وذل��ك  اال�صتهالك  الوا�صعة 
عديدة  ف�صاءات  بتخ�صي�س 
العا�صمة  بلديات  خمتلف  عرب 
افتتاح  االثنني  غدا  �صيتم  حيث 

م�صتوى  على  بيع  نقطة  اأول 
ليتم  ب��زرال��دة  البلدي  امللعب 

الحقا. العملية  تعميم 
اأن  امل�����ص��در  ذات  اأ���ص��ار  و 
و  ف�����ص��اءات  اخ��ت��ي��ار  عملية 
ال�صميد  مادة  بيع  نقاط  مواقع 

ذلك  و  تدريجيا  حتديدها  �صيتم 
البلديات  روؤ�صاء  مع  بالتن�صيق 
حيث  االإداري���ة  املقاطعات  و 
لتكون  فتحها  و  جتهيزها  �صيتم 
توزيع  لعملية  جاهزة  ف�صاءات 
ال�صميد  مادة  من  كافية  كميات 
بكل  املواطن  احتياجات  تلبي 
متناول  يف  باأ�صعار  و  اأريحية 

. مل�صتهلك ا
اأن  امل�����ص��در  ذات  اأ���ص��اف  و 
اأن  �صاأنها  من  االإج��راءات  هذه 
بخ�صو�س  املواطنني  تطماأن 
باقي  و  ال�صميد  م��ادة  وف��رة 

اال�صتهالك. الوا�صعة  املواد 
ال�صيد  ذك��ر  اخ��رى  جهة  م��ن 
ال��ت��ج��ارة  م��دي��ري��ة  اأن  ده���ار 
جناح  ل�صمان  و  للعا�صمة 
ملراقبة  فرق  خ�ص�صت  العملية 
لتكثيف  الغ�س  وقمع  النوعية 
اإط��ار  يف  امل��راق��ب��ة  عمليات 

امل�صتهلك حماية  تدابري 

اأعلنت مديرية التجارة لوالية اجلزائر عن فتح نقاط بيع مادة ال�صميد عرب خمتلف املقاطعات االإدارية بالعا�صمة وذلك 
لتوفري هذه املادة احليوية الوا�صعة اال�صتهالك بعد اأن �صجلت ندرة يف االأ�صواق يف �صياق التخوف من انت�صار وباء كورونا 

)كويد19-(، ح�صبما اأفاد به م�صوؤول االإعالم بذات الهيئة.

بعد اأن �صجلت ندرة يف االأ�صواق يف �صياق التخوف من انت�صار وباء كورونا

الق�صائية  ال�رصطة  فرقة  متكنت   
التابعة  علي  اإغيل  دائرة  الأمن 
هذا  خ��الل  بجاية  والي��ة  الأم��ن 
 04 االأ���ص��ب��وع  م��ن ت��وق��ي��ف 
بني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�صخا�س 
يف  ت��ورط��وا  �صنة،   28 و   23
مع  زراع��ي��ة  حما�صيل  �رصقة 
باإغيل  الزيتون  اأ�صجار  اإت��الف 
الق�صية  تفا�صيل  ببجاية،  علي 
م�صالح  ت��ل��ق��ي  ب��ع��د  ج����اءت 
ال�رصطة ثالثة �صكاوى ملزارعني 
حما�صيلهم  ت��ع��ر���س  ح���ول 
اإت��الف  م��ع  لل�رصقة  ال��زراع��ي��ة 
الزيتون،  اأ�صجار  من  معترب  عدد 
اأ���ص��خ��ا���س   04 �صبط  ح��ي��ث 
حم�صول  �رصقة  بفعل  متلب�صني 
مع  االأ�صجار  واإت��الف  الزيتون 
حما�صيلها،  على  اال�صتيالء 

الق�صية  وعليه مت فتح حتقيق يف 
حتديد  من  التحريات  مكنت  اأين 
باأن  بني  التحقيق  الفاعلني،  هوية 
غياب  ي�صتغلون  فيهم  امل�صتبه 
باال�صتيالء  ويقومون  املزارعني 
�صواء  الزيتون  حم�صول  على 
اأكيا�س  �رصقة  اأو  نقله،  ثم  بجنيه 
و  اجل��اه��زة  ال��زي��ت��ون  حم�صول 
جمهولة،  وجهة  نحو  حتويلها 
�صد  ج��زائ��ي  ملف  اأجن��ز  ق��د  و 
ق�صية  الأج���ل  فيهم  امل�صتبه 
مع  زراع��ي��ة  حما�صيل  �رصقة 
مت  و  الزيتون،  اأ�صجار  اإت��الف 
اجلمهورية  وكيل  اأم��ام  تقدميه 
املخت�س  اأق��ب��و  حمكمة  ل��دى 
املثول  جل�صة  بعد  و  اإقليميا 
اأمر  حقهم  يف  �صدر  ال��ف��وري 

اإيداع.

توقيف جماعة اأ�صرار تورطت
 يف �صرقة حما�صيل زراعية 

اأدت اإىل  �صل حركة املرور 

امل�صتهلك  ح��م��اي��ة  اإط���ار  يف 
و�صالمة  �صحة  على  واحلفاظ 
انت�صار  بعد  خا�صة  املواطنني 
خمتلف  عرب  ك��ورون��ا  فريو�س 
فرقة  متكنت  ال��وط��ن،  اأرج���اء 
البيئة  حماية  و  العمران  �رصطة 
هذا  خ��الل  بجاية  والي��ة  الأم��ن 
كميات  حجز  م��ن  االأ���ص��ب��وع 
و  ال�صيانة  م��واد  من  معتربة 
جمهولة  مغ�صو�صة  التنظيف 
ت�صويقها  ب�صدد  كانت  امل�صدر 
جاءت  العملية  بجاية،  مبدينة 
ب��ع��د ق��ي��ام ع��ن��ا���رص ال��ف��رق��ة 
خمتلف  عرب  مراقبة  بدوريات 
بجاية  مدينة  واأحياء  �صوارع 
�صوماري  حي  اإىل  وبو�صولهم 
مركبة  ت��وق��ي��ف  مت  ال�صعبي 
جت���اري���ة م���ن ن���وع ط��وي��وط��ا 
والي��ة  ترقيم  حتمل  هيلك�س 
�صخ�صني  متنها  على  غربية 
بال�صتيكي  ب�صهريج  حمملة 
مبادة  معباأة  لرت   500 �صعة  ذو 
���ص��ه��اري��ج   05 و  اجل��اف��ي��ل، 
لرت   100 �صعة  ذو  بال�صتيكية 
ال�صانيبو  مب��ادة  معباأة  للواحد 

وم��ادة  ال�صائل  ال�صابون  و 
اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��ق��ري��زي��ل، 
ة  معباأ بال�صتيكية  ق���ارورات 
حت�صري  يف  ت�صتعمل  اأولية  مبواد 
و  ال�صانيبو  ك��ذا  و  اجلافيل 
تتم  حيث  ال�صائل،  ال�صابون 
على  يدويا  التح�صري  عملية 
على  وت�صويقها  املركبة  منت 
مت  قد  و  املدينة،  اأحياء  م�صتوى 
اإىل  حتويلها  و  املواد  هذه  حجز 
اأين  بالوالية  التجارة  مديرية 
مفت�صي  طرف  من  معاينتها  مت 
باأنها  تبني  حيث  الغ�س  قمع 
امل�صدر  جمهولة  و  مغ�صو�صة 
املعنيني  ح��ي��ازة  ع��دم  ك��ذل��ك 
ل�صنع  امل�صبقة  للرخ�صة  باالأمر 
ذات  اال�صتهالكية  املنتوجات 
الو�صم  اإنعدام  مع  ال�صام  الطابع 
وعليه  امل��واد،  لهذه  التجاري 
طريق  عن  امل��واد  هذه  تدمري  مت 
املفرغة  م�صتوى  على  التفريغ 
فقد  املخالفني  اأم��ا  العمومية، 
القانونية  االإج��راءات  اتخاذ  مت 
اجلهات  اإىل  وحتويلهما  �صدهما 

. ملخت�صة ا

ال�صرطة حتجز مواد �صيانة 
وتنظيف مغ�صو�صة

التي  االأم��ط��ار  م��ي��اه  غ��م��رت 
�صكيكدة  والية  على  تت�صاقط 
الوالية  بعا�صمة  متفرقة  اأحياء 
ح�صب  جمال،  رم�صان  وببلدية 
احلماية  م�صالح  م��ن  علم  م��ا 

ملدنية. ا
ذات  اأو���ص��ح  ت�رصيح  يف  و 
الكثيف  الت�صاقط  باأن  امل�صدر 
ارت��ف��اع  اإىل  اأدى  ل��الأم��ط��ار 
متفرقة  باأحياء  املياه  من�صوب 
بدوره  اأدى  ما  البلديتني  بذات 
�صل  و  طرقات  عدة  قطع  اإىل 

ذات  اأ�صاف  عربها.و  احلركة 
االأمطار  �صيول  ب��اأن  امل�صدر 
الن�صف  من�صوبها  فاق  التي 
من  ع��ددا  اأي�صا  غمرت  م��رت 
اإجالوؤها  مت  التي  و  ال�صيارات 
م��ن ط���رف ع��ن��ا���رص احل��م��اي��ة 
امل�صالح   ذات  باأن  مفيدا  املدنية 
هذه  المت�صا�س  جاهدة  تعمل 
باأنه  امل�صدر  ذات  اأفاد  املياه.و 
ال��وح��دة  م��ن  ك��ل  ت�صخري  مت 
الوحدات  كل  كذا  و  الرئي�صية 
البلديتني  هاتني  عرب  الثانوية 

باأن  مردفا  املياه  المت�صا�س 
متوا�صلة  تزال  ما  العملية  هذه 

ال�صاعة. حلد 
علي  حممد 

مياه االأمطار تغمر اأحياء متفرقة  ب�صكيكدة 

بكميات  "ماما"  �رصكة  تربعت 
من  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا  م���ن  ك��ب��رية 
اال���ص��ت��ه��الك  ذات  ال��ع��ج��ائ��ن 
على  ل��ت��وزي��ع��ه��ا  ال��وا���ص��ع 
بالبليدة،  امل��ع��وزة  العائالت 
ال��ه��ب��ة  اط������ار  يف  وذل������ك 
ت�صهدها  ال��ت��ي  الت�صامنية 
ال�صحية  االأزمة  خالل  الوالية 
ح�صبما  ب��ال��ب��الد،  اأمل��ت  ال��ت��ي 
ع��ل��م��ت م��ن ن���ادي امل��ق��اول��ني 

للمتيجة. وال�صناعيني 
"يف  اأنه  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
جميع  ت�صامن  ج��ه��ود  اإط���ار 

وب��اء  مواجهة  يف  اجل��زائ��ري��ني 
ال��ذي  )كوفيد19-(  ك��ورون��ا 
�رصكة  قامت  وطنيا  واجبا  يعد 
اأول  بتقدمي  بالبليدة  +م��ام��ا+ 
كي�س   20.000 من  تتكون  هبة 
كي�س   40.000 و  ك�صك�صي 
كلغ   20.000 و  املعكرونة  من 
املحلية  لل�صلطات  ال�صميد  من 
بدورها  لتقوم  البليدة  لوالية 
ب��ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى ال��ع��ائ��الت 

الوالية. اإقليم  عرب  املعوزة 
مع  بالوقوف  ال�رصكة  وتعهدت 
مكافحة  يف  وال�صعب  احلكومة 

هذه  وتخطي  كورونا  فريو�س 
للعائالت  الدعم  بتقدمي  االأزمة 
امل���ع���وزة م���ن خ����الل ت��ق��دمي 
انت�صار  ف��رتة  طيلة  ت��ربع��ات 
بذل  اإىل  باالإ�صافة  الفريو�س، 
لتجنب  و�صعها  يف  ما  اأق�صى 
منتجاتها  لنق�س  احتمال  اأي 
الحتياجات  الالزمة  االأ�صا�صية 

املواطنني.
يف  بامل�صاهمة  التزمت  كما 
اأ�صعار  يف  امل�صاربة  حماربة 
خالل  من  واحتكارها  ال�صلع 
قائمة  من  دائم  ب�صكل  �صطب 

الذين  امل��وزع��ني  كل  زبائنها 
على  ب��امل�����ص��ارب��ة  ي��ق��وم��ون 
اال�صتهالك  ذات  امل��ن��ت��ج��ات 
الزيادة  عدم  موؤكدة  الوا�صع 
فرتة  طيلة  منتجاتها  اأ�صعار  يف 

االأزمة.
امل�صدر  ذكر  اأخ��رى،  جهة  من 
تطبيق  باأهمية  املواطنني  جميع 
الالزمة  الوقائية  االإج���راءات 
بهم  واملحيطني  اأنف�صهم  حلماية 
العمومية  ال�صحة  على  حفاظا 

.
ق/�س

�صركة "ماما" تتربع بكميات كبرية من العجائن للعائالت املعوزة بالبليدة 

الوقاية و جمابهة وباء  اجل  من 
اجتماع  فريو�س كورونا مت عقد 

مبقر  ط����ارئ 
امل��وؤ���ص�����ص��ة 
ئية  �صت�صفا ال ا
�����ص����ع����دي 
ام�����ع�����م�����ر 
ب����ال����والي����ة 
امل���ن���ت���دب���ة 
����ص�������ص���ار 
ب��خ��ن�����ص��ل��ة و 
على  ال��ع��م��ل  اج��ل  م��ن  ذل��ك 

ت�صم  اليقظة  جلنة  تكوين 
�صبه  و  االأطباء  من  من  نخبة 
االإداريني  اىل  باالإ�صافة  الطبي 
كورونا  فريو�س  حالة  ملتابعة 
قد  و  ���ص�����ص��ار  منطقة  ع��رب 
زي��ارة  عملهم  ب��داي��ة  ك��ان��ت 
بامل�صت�صفى  احلجر  مقر  اإىل 
فتح  م�رصوع  لدرا�صة  اجلديد 
للفح�س  �صغرية  ا�صتعجاالت 
احل��االت  تلك  ال�صيما  الطبي 

امل�����ص��ت��ب��ه ف��ي��ه��ا ب��اإ���ص��اب��ت��ه��ا 
دون  وهذا  الكورونا  بفريو�س 
�صعدي  م�صت�صفى  اىل  التنقل 
مت  ك��م  البلدية  ب��ذات  امعمر 
اقرتاحات  عدة  مناق�صة  و  طرح 
االن�صغاالت  من  جملة  و  هامة 
خالل  ل��ي��ه��ا  اإ ال��ت��ط��رق  �صيتم 
اليقظة  جلنة  دورية  اجتماعات 
الوباء              ملتابعة  امل�صكلة 
لزهاري ونا�س 

تكوين جلنة اليقظة ب�ص�صار يف خن�صلة من اأجل جمابهة كورونا

اأخبار بجاية/

الق�صائية  ال�رصطة  فرقة  متكنت 
التابعة  تي�صي  دائ���رة  الأم��ن 
هذا  خالل  بجاية  والي��ة  الأم��ن 
م�صبوق  توقيف  من  االأ�صبوع  
 32 العمر  من  يبلغ  ق�صائيا 
معدات  �رصقة  يف  تورط  �صنة، 
املتعددة  ال��ع��ي��ادة  م��ن  طبية 
تفا�صيل  بتي�صي،  اخل��دم��ات 
تلقي  ب��ع��د  ج���اءت  العملية 
�صكوى  ال�����رصط��ة  م�����ص��ال��ح 
املتعددة  العيادة  م�صوؤول  من 
م��ف��اده��ا  بتي�صي  اخل���دم���ات 
الطبية  �صكوب  ل���ة  اآ ���رصق��ة 
و  ال��دم��وي  ال�صغط  لقيا�س 
القلب  نب�صات  و  االأك�صجني 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ع��ي��ادة م��ن ط��رف 
ظرف  اأ�صتغل  حيث  جمهول، 
ليقرتف  احلركة  نق�س  و  الليل 

يف  التحقيق  بعد  ال�رصقة،  فعل 
كامريات  وبا�صتغالل  الق�صية 
مت  ب��ال��ع��ي��ادة  املثبتة  امل��راق��ب��ة 
القب�س  و  الفاعل  هوية  حتديد 
تي�صي،  مدينة  بو�صط  عليه 
امل�رصوقات  ا�صرتجاع  مت  كما 
بيت  داخل  باإخفائها  قام  التي  و 
ق�صائيا  امل�صبوقة  �صديقته 
ملف  اأجنز  قد  و  بتي�صي،  املقيمة 
الأجل  فيه  امل�صتبه  �صد  جزائي 
تقدميه  مت  و  ال�رصقة،  ق�صية 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأم��ام 
اإقليميا  املخت�س  بجاية  حمكمة 
الفوري  املثول  جل�صة  وبعد 
حب�س  بعام  حكم  �صده  �صدر 
قدرها  مالية  وغ��رام��ة  ن��اف��ذ 

100.000 دج. 
. ت   جمعها/ ك 

توقيف م�صبوق ق�صائيا بتي�صي 
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بغليزان يحتجون  اأحمد   باك  �صارع  �صكان 

ع�صام ابو 
-------------------- 

قلق  و  ا�صتياء  ث���ار  اأ م��ا  وه��و 
بتدخل  طالبوا  الذين  ال�صكان 
املحلية  ل��ل�����ص��ل��ط��ات  ع��اج��ل 
مل�صكل  ح��ل  اإي��ج��اد  اج��ل  م��ن 
تلقيها  وف���ور  االن�����ص��دادات 
املكان  عني  اىل  �صارعت  اخلرب 
كل  يتقدمهم  املحلية  ال�صلطات 
�صاعد  من�س  الدائرة  رئي�س  من 
ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  و 
حممد  ب��ج��دي��وي��ة  ال��ب��ل��دي 
مع  حوار  لهما  وكانا  درق��اوي 
باإعادة  طالبوا  الذين  املحتجني 
تطهري  مع  امل�رصوع  يف  النظر 
التي  االأمطار  مياه  من  البيت 
وعود  تقدمي  مت  حيث  غمرتها 
الو�صايا  اإىل  ان�صغاالتهم  لنقل 
قطاع  ان  هنا  ن�صري  فيها  للنظر 
تدعم  جديوية  ببلدية  ال��ري 

مب�����رصوع   2019 ع��ام  اأواخ����ر 
ال�رصف  �صبكة  جتديد  الإع��ادة 
تزيد  م�صافة  على  ال�صحي 
مالية  وبقيمة  كيلومرت   01 عن 
مت  �صنتيم  مليار  ال1.6  تفوق 
يرتاوح  قناتي  اجناز  خاللها  من 

و800  ال600  بني  ما  قطرها 
القدمية  ال�صبكة  ان  حيث  ملم 
ملم  ال200  قطرها  يعادل  التي 
يف  ال�صكان  هاج�س  �صكلت 
نتيجة  املنا�صبات  من  العديد 
الكمية  ا�صتيعاب  قدرتها  عدم 

بالقائمني  دفع  ما  وهو  املتدفقة 
جديوية  البلدية  �صوؤون  على 
لتجنب  ال�صبكة  جتديد  باإعادة 
وان  خ�صو�صا  االن�����ص��دادات 
تاريخها  يعود  القدمية  القناة 

اال�صتعمارية احلقبة  اىل 

اأقدم اأم�ض �صكان �صارع باك احمد ببلدية جديوية �صرق عا�صمة الوالية غليزان على قطع الطريق مطالبني باإعادة النظر يف 
م�صروع جتديد �صبكة ال�صرف ال�صحي بنف�ض ال�صارع و الذي ت�صبب ام�صية اأول اأم�ض يف تدفق ملياه االأمطار التي غمرت العديد 

من البنايات نتيجة ان�صداد للبالوعات .

ال�صحي  ال�صرف  �صبكة  جتديد  م�صروع  يف  بالنظر  يطالبون  

�صعيا منها ملحاربة كل اأ�صكال امل�صاربة

ك�����ص��ف م�������ص���وؤول ب��امل��رك��ز 
عبد  اجلامعي  اال�صت�صفائي 
ال���ق���ادر ح�����ص��اين ب�����ص��ي��دي 
قام  �رصقة  عملية  عن  بلعبا�س، 
حيث  باملوؤ�ص�صة،  اأمن  عون  بها 
�رصقة  على  االأخ��ري  ه��ذا  اأق��دم 
اإعادة  بغية  طبية  قفازة   3000

قانونية غري  بطريقة  بيعها 
عملية  عن   ، امل�صادر  اأف��ادت 
���رصق��ة ق���ام ب��ه��ا ع���ون اأم��ن 
عبد  اجل��ام��ع��ي  بامل�صت�صفى 
با�صتحواذه  ح�صاين  ال��ق��ادر 
3االف قفاز من اأجل اإعادة  على 
قانونية،  غري  بطريقة  بيعها 
املوؤ�ص�صة  م�صوؤول  ك�صف  حيث 
ا�صتغل  املتهم  اأن  اال�صت�صفائية 

و  القفازات  ا�صمحالل  فر�صة 
عليها  املواطن  طلب  يكرث  التي 
ف��ريو���س  م��ن  ال��وق��اي��ة  بغية 
ال�رصقة  19،جاءت  ك��وف��ي��د 
القفازات  ت�صويق  اإعادة   بغية 
قانونية  غري  بطريقة  الطبية  
و  االأط��ب��اء  بحاجة  ب���ه   اآ غ��ري 
هذا  يف  للوقاية   املمر�صني 
وقت  يف   ، احل�صا�س  ال��ظ��رف 
التي  االأمن  م�صالح  اإخطار  مت 
القانونية  االإج��راءات  اتخذت 
�صبطت  ال���ذي  امل��ت��ه��م  ���ص��د 
قفاز   3000 ح��وايل  بحوزته 
�صده  اإجراءات  اتخذت  و  طبي 

.
زنازل.ن

عون اأمن ببلعبا�ض ي�صتحوذ على 3 
اآالف قفاز لبيعها

مب�صت�صفى عبد القادر ح�صاين

م�����ص��ال��ح  ج��ه��ود  اإط�����ار  يف 
حماربة  �صبيل  يف  ال�����رصط��ة 
الغ�س  و  امل�صاربة  اأ�صكال  كل 
احل�صا�س  ال��ظ��رف  يف  خا�صة 
متكنت  ال��ب��الد،  ب��ه  مت��ر  ال���ذي 
دائرة  باأمن  ال�رصطة  م�صالح 
الدفلى  عني  يف  مليانة  خمي�س 
من  يبلغ  �صخ�س  توقيف  من 
ببيع  يقوم  كان  �صنة   33 العمر 
طرف  من  املدعم  احلليب  مادة 
قيامه  مع  مرتفع  ب�صعر  الدولة 

كي�س   200 حتجز  و  بامل�صاربة 
 83 ك��ذا  و  املدعم  احلليب  من 

البقر. حليب  من  كي�صا 
اإىل   تعود  الق�صية  حيثيات 
تلقت  حيث  مار�س  من   20 ال 
العاملني  ال�����رصط��ة  ع��ن��ا���رص 
اأحد  اأن  مفاده  لنداء  بامليدان 
با�صتعمال  يقوم  االأ�صخا�س  
املدعم  احلليب  مادة  لبيع  �صاحنة 
ل��زام��ي��ة  اإ م��ع  دج   50 ب�صعر 
البقر  حليب  من  كي�س  ا�صرتاء 

�صيدي  حي  م�صتوى  على  معه 
ليقوم  مليانة،  بخمي�س  امعمر 
بالتنقل  الدائرة  اأم��ن  عنا�رص 
املكان  ع��ني  اإىل  ال��ف��ور  على 
ال�صاحنة،  �صاحب  توقيف  و 
حجز  من  العملية  مكنت  حيث 
املدعم  احلليب  من  كي�س   200
من  كي�س   83 اإىل  باالإ�صافة 
و  م��دع��م  ال��غ��ري  البقر  حليب 
اإىل  املحجوزات  رفقة  حتويله 
الثالث  احل�����رصي  االأم��ن  مقر 

اأج��ل  م��ن  م��ل��ي��ان��ة  بخمي�س 
معه. التحقيق 

اأن  االإ����ص���ارة،  جت��در  و  ه���ذا، 
ال�صاحنة   ك��ذا  و  املحجوزات 
ت�����رصف  حت���ت  و���ص��ع��ه��ا  مت 
يف  للوالية  التجارة  مديرية 
االإج��راءات  كافة  اتخاذ  مت  حني 
املخالف  ح��ق  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
العدالة  اأم��ام  تقدميه  لغر�س 

ق�صيته يف  للنظر 
برادع   خمتار 

 توقيف تاجر يقوم بامل�صاربة يف احلليب بخمي�ض مليانة  بعني الدفلى 

انت�صار  من  الوقاية  اإط��ار  يف   
 covid19 )ك��ورون��ا(  فريو�س 
وايل  ل��ت��و���ص��ي��ات  وت��ن��ف��ي��ذا 
م�صالح  قامت  تلم�صان  والية 
مدار  على  تلم�صان  والية  اأمن 
اجتاه  توعوية  بحملة  االأ�صبوع 
يف  �صخرت  حيث  امل��واط��ن��ني  
حت�صي�صية  قافلة  ال�صاأن  ه��ذا 
تلم�صان  مدينة  �صوارع  جابت 
ذات  مركبات  فيها  م�صتعملة 
تنظيف  و  لتطهري  امل��ر���ص��ات 
ال�صوت  مكرب  كذا  و  املحيط 
اطمئنان  بغية  اأخرى  و�صائل  و 
مغادرة  ع��دم  على  امل��واط��ن��ني 
من  ال��ت��ق��ل��ي��ل  و  م��ن��ازل��ه��م 

ال�رصورة. عند  اإال  التحركات 
العملية  ه��ذه  ف���اإن  ل��الإ���ص��ارة 
ق�صد  يوميا  تتوا�صل  �صوف 
هذه  م��ن  الفعلي  التح�صي�س 

. اجلائحة 
م�صالح  ت��ع��م��ل  جهتها  م��ن 
الوالية  باإقليم  املدنية  احلماية 
لتطويق  ج��اه��دة  احل���دودي���ة 
عمايات  بف�صل  ال���داء  ه���ذا 
ال��ت��ح�����ص��ي�����س وال��ت��وع��ي��ة 
تلقي  بعد  ال�رصيعة  والتدخالت 
قبل  م��ن  الهاتفية  امل��ك��امل��ات 
بالوباء  اإ�صابتهم  يف  امل�صتبه 

العامل. �صعوب  كل  دمر  الذي 
بوتليتا�س ع 

التح�ص�صي�ض بخطورة  فريو�ض 
كورونا وتطهري املحيط بتلم�صان 

بو�صامة  ح�صني  ال�صيد  ك�صف 
ان  غليزان  لوالية  النقل  مدير 
حافلة   100 �صخرت  م�صاحلها 
املتو�صط  احل��ج��م  م��ن  للنقل 
عمال  ونقل  التكفل  اج��ل  من 
بلديات  مناطق  مبختلف  ال�صحة 
عملهم  مقرات  واىل  من  الوالية 
ا�صتمرارية  �صمان  بغية  وذلك 
وه��ذا  ال�صحة  ق��ط��اع  ن�صاط 
حافالت  ن�صاط  تعليق  ظل  يف 
ال��ن��ق��ل و����ص���ي���ارات االأج����رة 

اأم�س  اأول  ن�صاطهم بدءا من يوم 
وتعليمات  لقرارات  طبقا  االأحد 
عبد  ال�صيد  اجلمهورية  رئي�س 
املواطنني  الزام  مع  تبون  املجيد 
انت�صار  خ�صية  ببيوتهم  البقاء 
ذات  وح�صب  الكورونا  فريو�س 
احلافالت  بني  ومن  انه  املتحدث 
عمال  لنقل  ت�صخريها  مت  التي 
م��رك��ب��ات   04 جن��د  ال�����ص��ح��ة 
عمال  لنقل  خم�ص�صة  لفائدة 
عا�صمة  دائ���رة  ع��رب  ال�صحة 

جانب  اىل  غ��ل��ي��زان  ال��والي��ة 
ذات  �صيما  ال  االأخ��رى  الدوائر 
املرتفعة  ال�صكانية  الكثافة 
مازونة  ارهيو،  وادي  على غرار 
وعمي  علي  بن  احممد  �صيدي 
اأعقب  االإج��راء  وغريها  مو�صى 
اجلمهورية  رئ��ا���ص��ة  ق���رارات 
مطلع  التنفيذ  حيز  دخل  الذي 
القرار  وهو  اجل��اري  اال�صبوع 
وا�صعة  ا�صتجابة  ع��رف  ال��ذي 
حافالت  من  الناقلني  طرف  من 

ونف�س  االجرة  و�صيارات  للنقل 
الأ�صحاب  بالن�صبة  ال�����ص��يء 
التي  التجارية  واملراكز  املقاهي 
الن�صاط  تعليق  ق��رار  م�صها 
كورونا  فريو�س  من  للوقاية 
اال�صتجابة  وان  خ�صو�صا 
م�صالح  �صجلت  بعدما  جاءت 
وال�صكان  ال�صحة  م��دي��ري��ة 
اإ�صابة  حالة  اأول  غليزان  لوالية 

   . موؤكدة   كورونا  بفريو�س 
ع�صام ابو 

مديرية النقل ت�صخر 100 حافلة لنقل موظفي قطاع ال�صحة

امليدانية  جل��ه��وده��ا  موا�صلة 
ال��ه��ادف��ة مل��ح��ارب��ة ال��ت��ج��ارة 
ل�صحة  حماية  و  الفو�صوية 
عنا�رص  مت��ك��ن��ت  امل�����ص��ت��ه��ل��ك 
مع�صكر  والي��ة  اأم��ن  م�صالح 
بكل  ميدانيتني  عمليتني  خالل 
من  تيزي  و  زهانة  مدينتي  من 
البي�صاء  اللحوم  من  كمية  حجز 
، حيث متكنت  06 قناطري  قاربت 
خالل  زهانة  دائرة  اأمن  م�صالح 
بالتن�صيق  ميدانية  مراقبة  عملية 
حجز  من  التجارة  م�صالح  مع 

قدر  البي�صاء  اللحوم  من  كمية 
و  قنطار   03 ب�  االإجمايل  وزنها 
كلغ   30 اإىل  اإ�صافة   ، كلغ   96
بعد  تبني   ، الدجاج  اأح�صاء  من 
يحوز  ال  �صاحبها  اأن  مراقبتها 
البيطرية  الطبية  ال�صهادة  على 
التي تثبت �صالمتها ، كما متكنت 
م�صالح اأمن دائرة تيزي يف نف�س 
االإطار من حجز كمية اأخرى من 
�صاحلة  غري  البي�صاء  اللحوم 
ا�صتغالل  اإث���ر  ل��ال���ص��ت��ه��الك، 
اأمن  عنا�رص  تلقاها  معلومات 

الدائرة حول اإقدام �صاحب مذبح 
مدينة  �صواحي  ب��اأح��د  خا�س 
بدون  بي�صاء  حلوم  ببيع  فروحة 
عرب  وتوزيعها  بيطرية  �صهادة 
الق�صابات   ( التجارية  املحالت 
على  تيزي  و  فروحة  ببلدية   )
ليتم   ، مهياأة  غري  مركبة  منت 
عرب  االأمنية  الدوريات  تكثيف 
حيث   ، تيزي  مدينة  ���ص��وارع 
توقيف  عن  العملية  اأ�صفرت 
عرث  التي   ، امل�صبوهة  املركبة 
بداخلها بعد مراقبتها على كمية 

وزنها  قدر  البي�صاء  اللحوم  من 
 87 و  قنطار   01 ب��  االإجمايل 
مراقبتها  بعد  تبني  كما   ، كلغ 
املخت�صة  امل�صالح  مع  بالتن�صيق 
لال�صتهالك  �صاحلة  غري  اأنها 
البيطرية  ال�صهادة  انعدام  نتيجة 
وك��ذا  �صالمتها  تثبت  ال��ت��ي 
ليتم  التخزين،  ���رصوط  انعدام 
القانونية  االإج����راءات  ات��خ��اذ 
وحتويلها  املخالفني  �صد  الالزمة 

    . للعدالة 
ن. مزادة

حجز قرابة 6 قناطري من اللحوم يف عمليتني متفرقتني مبع�صكر 

الدفلى   ع��ني  والي���ة  و�صعت 
حتت   1100 االأخ�����رص  ال��رق��م 
بح�صب   امل��واط��ن��ني،  ت�����رصف 
والية  وايل  الديوان  من  اإعالن 
على  حت�صلنا  ال��دف��ل��ى،  ع��ني 
على  منه،للتبليغ   ن�صخة 
املواد  احتكار  و  م�صاربة  اي 
يف  االأ�صا�صية،خا�صة  الغذائية 
متر  التي  ال�صعب  الظرف  هذا 
فريو�س  انت�صار  جراء  البالد  بها 
من  هذا  ،و  )كوفيد19-(  كرونا 

امل�صاربة  ظاهرة  حماربة  اجل 
تعلق  ما  �صيما  ال  االحتكار  و 
االأ�صا�صية،  الغذائية  ب��امل��واد 
مدعوين  امل��واط��ن��ني  عليه  و 
هذا   يف  جتاوز  اي  عن  للتبليغ 
امل�صالح  لتمكني  و  ال�����ص��اأن، 
اتخاذ   و  التدخل  م��ن  املعنية 
الالزمة  القانونية  االإج��راءات 
املواد  لتوفري  �صمانا  حينها   يف 

الوا�صع. اال�صتهالك  ذات 
خمتار برادع

املواطنون مدعوون للتبليغ عن اأي 
م�صاربة واحتكار املواد الغذائية 

عني الدفلى ت�صع  الرقم االأخ�صر 1100حتت الت�صرف

اأ����ص���ي���ب ���ص��خ�����ص��ان 
مابني  اأعمارهم  ت��رتاوح 
بجروح  �صنة  ال22و26 
م���ت���ف���اوت���ة اخل���ط���ورة 
على  اأ���ص��ي��ب  اأح���ده���م 
وذل��ك  ال��راأ���س  م�صتوى 
ب��ع��د ان��ق��الب ال��دراج��ة 

متنها  على  كانوا  التي  النارية 
ب��امل��خ��رج اجل��ن��وب��ي ب��ال��ق��رب 
م��ن ف��ن��دق ال��ف��ر���ص��ان وق��د مت 

اإىل  ال�رصعة  جناح  على  نقلهم 
الطبية  اال�صتعجاالت  م�صلحة 
لتلقي  مدغري  اأحمد  مب�صت�صفى 
العالج.                          ق/غ

جريحان يف انقالب دراجة نارية 
ب�صعيدة 
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�صبيبة القبائل يحول مقره 
ملركز حجر �صحي

عطال لل�صعب اجلزائري: 

بيوتكم" تغادروا  "ال 

�سيتي  مان�س�سرت  نـــادي  اإدارة  ــــدت  اأب
واأكدت  الإطمئنان،  من  نوعا  الإجنليزي 
نزيفا  يعرف  لن  �سوف  الكروي  فريقها  اأن 
ِلعدم  ـــرادف  املُ املُقبل،  ال�سيف  يف  ــاّدا  ح

رحيل اأف�سل لعبيها.
قد  القدم  لكرة  الأوروبــي  الإحتــاد  وكــان 
�سيتي،  مان�س�سرت  فريق  ُمــوؤّخــرا  عاقب 
ــس رابـــطـــة الأبـــطـــال  ــو� مِبــنــعــه مـــن خ
املُقبَلني،  املو�سَمني  يف  الأوروبي  والدوري 
مليون   30 ِبقيمة  مالية  غرامة  وت�سديد 
الإجنليزي  الــنــادي  خــرق  ِب�سبب  اأورو. 
وحينها  النظيف.  ــايل  امل اللعب  للوائح 
العاملي،  الكروي  ِبال�ساأن  ُمهتّمون  توقع 
يف  “ال�سيتيزن”  لعبي  عديد  يرحل  اأن 

ال�سيف املقبل، نحو وجهة اأخرى.
مان�س�سرت  نــادي  اإدارة  يف  م�سوؤول  وقــال 
لعب،  اأّي  ت�ستقبل  مل  هيئته  اإن  �سيتي 
ال�سيف  يف  رحيله  عن  يتحّدث  اإليها  جاء 

املقبل.
�سحيفة  ن�سرتها  ت�سريحات  يف  واأ�ساف 
منذ  اأنه  الأحــد،  الربيطانية،  “مريور” 
الأوروبــيــة  ِبالعقوبة  اإدارتـــه  ِعلم 

اأّي  ي�سمع  مل  املا�سي،  فيفري  من   14 الـ  يف 
يف  ِبالّرحيل  ُيطالب  فريقه  مــن  لعــب 

ال�سيف املقبل.
تذكره  مل  الــذي  امل�سوؤول  ِلنف�س  ووفقا 
هذا  ــاإن  ف اإليها،  املُ�سار  ـــلم  الإع و�سيلة 
لن  �سوف  فريقه  اأن  على  دليل  مت”  “ال�سّ
الإنتقالت  �سوق  يف  حــاّدا  نزيفا  ي�سهد 
ال�سيفية املقبلة، و�سُيوا�سل جّل اللعبني 

يف  اإجنلرتا  بطل  مع  الكروية  مغامراتهم 
الن�سخَتني املا�سيَتني.

قد  اأوروبـــيـــة  �سحفية  تــقــاريــر  وكــانــت 
ــاأن  ِب املا�سية،  القليلة  ـــام  الأّي يف  ــرت  ذك
�سيرتك  حمرز  ريا�س  اجلزائري  النجم 
نحو  املقبل،  ال�سيف  يف  �سيتي  مان�س�سرت 
ريال  اأو  الفرن�سي  جريمان  �سان  باري�س 

مدريد الإ�سباين.

“كورونا”  فريو�س  ت�سبب 
كل  ــاف  ــق اإي يف  امل�ستجد 
عرب  الكروية  الأن�سطة 
الــعــامل تــقــريــبــا، هــذا 
يف  كـــان  واإن  الــتــوقــف 
اللعبني  بع�س  �سالح 
�سورة  يف  اجلــزائــريــني 
الــذي  عــّطــال،  يو�سف 
عامل  مــن  �سي�ستفيد 
لل�سرتجاع  ــت  ــوق ال
والتعايف من الإ�سابة، 
عائقا  �سيكون  اأنه  اإل 
ــــــام عــدة  كـــبـــريا اأم
ـــني اآخــــريــــن،  ـــب لع
ل�سيما الثلثي �سفيان فغويل 
غالتا�ساراي  ميدان  متو�سط 
لعب  ــس  ــا� اأون واآدم  الــرتكــي 
لني�س  الهجومي  الو�سط  خط 
هداف  دولور  واأندي  الفرن�سي 

مونبيليي الفرن�سي.
ــدم يف  ــق ـــس ي ـــا� ــــات اأون وب
مميزا  واأداء  م�ستويات 
الــفــرتة  نــيــ�ــس يف  مـــع 
والتوقف  الأخـــرية 
عليه  �سيوؤثر 
ـــة،  ـــال حم ل 
ـــــة  ـــــس ـــــا� خ
اأ�سبح  ـــه  واأن
وتاألق  اأ�سا�سيا 
املــواجــهــات  يف 

ــدوري  ال يف  الفرن�سي  للنادي  الأخـــرية، 
 19 يف  اجلزائري  الدويل  �سارك  اإذ  املحلي، 
مباراة يف خمتلف امل�سابقات، اأ�سهم فيها يف 
4 اأهداف ما بني �سناعة وت�سجيل، ما جعل 
املدرب باتريك فيريا يقرر الحتفاظ به 
املو�سم املقبل ولو اأن الأمور لن تكون �سهلة، 
مع  تعاقد  اجلزائري  اجلناح  اأن  العلم  مع 
نادي اجلنوب الفرن�سي يف ال�سيف املا�سي، 
على �سبيل الإعارة ملدة مو�سم واحد قادما 
لتكلفته  نــظــرا  الإيـــطـــايل،  نــابــويل  مــن 

الكبرية املقدرة بـ20 مليون يورو.
وبالإ�سافة اإىل اأونا�س، فاإن دولور املهاجم 
املتاألق يف مونبيليي يقدم م�ستويات رائعة 
الفرتة  يف  الفرن�سي  الــــدوري  وتــوقــف 
على  يوؤثر  قد  “كورونا”  ب�سبب  احلالية 
خلل  متكن  الــذي  وهو  م�ستقبل،  ــه  اأدائ

الفرن�سية،  للبطولة  احلالية  الن�سخة 
متريرات   3 واأهدى  اأهداف   9 ت�سجيل  من 

حا�سمة خلل 25 مباراة �سارك فيها.
املت�سررين  اأكرب  فيغويل  �سفيان  يعد  كما 
بات  اأن  بعد  الإجبارية،  العطلة  هذه  من 
غالتا�ساراي  مع  احلــايل  املو�سم  يف  يبدع 
لقب  على  للمناف�سة  بــقــوة  عــاد  الـــذي 
البطولة الرتكية.. فغويل وقبل املواجهة 
الأخرية اأمام بي�سكتا�س، خا�س مواجهته 
الـ100 مع غالتا�ساراي يف الدوري الرتكي 
اأمام نادي �سيفا�سبور، حيث �ساهم يف عودة 
لهدف  بت�سجيله  التعادل  بنقطة  فريقه 
وتقدميه لتمريرة حا�سمة، ومت تكرميه 
النادي  اإدارة  طــرف  مــن  املنا�سبة  بهذه 
مع  عقده  لتمديد  ت�سعى  التي  الرتكي 

الفريق.

يوريكو  طوكيو  حاكمة  قــالــت 
ــني- اإنــهــا  ــن ــوم الث ــي كــويــكــي -ال
رئي�س  تعليقات  اأحدث  مع  تتفق 
اآبــي  �سينزو  الــيــابــاين  ــــوزراء  ال
تاأجيل  ا�ستبعاد  عدم  بخ�سو�س 
ب�سبب  الأوملبية  الألــعــاب  دورة 
رغم  كــورونــا،  فــريو�ــس  انت�سار 
للتفكري  جمال  ل  اإنــه  قالت  اأنها 

يف الإلغاء.
دورة  ــلق  ــط ان املــفــرت�ــس  ومـــن 
لكن  يوليو/متوز،   24 يف  الألعاب 
هناك مطالبات عديدة بتاأجيلها 
ــا واحـــــدا بــ�ــســبــب انــتــ�ــســار  ــام ع
يجتاح  الـــذي  ــا  ــورون ك فــريو�ــس 

العامل.
مــوؤمتــر  -يف  كــويــكــي  ــت  ــاف ــس واأ�
من  مزيد  يف  تاأمل  اأنها  �سحفي- 
الأوملبياد  م�سوؤويل  مع  التوا�سل 
بالقرية  املتعلقة  امل�سكلت  حلل 
املحتملني  واملقيمني  الأوملبية، 

خلل دورة الألعاب.
الأف�سل  مــن  اإن  قــال  ــي  اآب ــان  وك
اإمكانية  بخ�سو�س  قــرار  اتخاذ 
اأ�سرع  يف  طوكيو  اأوملبياد  تاأجيل 
الكلمة  اأن  اأكد  وقت ممكن، لكنه 
�ستكون  امللف  هــذا  يف  الأخـــرية 

للجنة  الأوملبية الدولية.
الحتـــاد  رئــيــ�ــس  ك�سف  بــــدوره 
الدويل لألعاب القوى �سيبا�ستيان 
اأر�س  على  املمكن  غري  من  اأن  كو 
طوكيو  اأوملبياد  انطلق  الواقع 
ظل  يف  املقبل،  يوليو/متوز  يف 
موؤكدا  كورونا،  فريو�س  انت�سار 

�سرورة تاأجيلها.
رئي�س  اإىل  خطاب  يف  كو  وكتب 
اللجنة الأوملبية الدولية توما�س 
الأوملبياد،  بتاأجيل  مطالبا  باخ، 
يف  الأوملــبــيــة  ــاب  ــع الأل "اإقامة 
ــاري  يــولــيــو/متــوز مــن الــعــام اجل

ــوب  ــرغ غـــري ممــكــنــة وغــــري م
فيها".

اأن  اخلــطــاب-  -يف  ــو  ك واأ�ـــســـاف 
ــوؤويل األـــعـــاب الــقــوى عرب  ــس ــ� م
ــة وافـــقـــوا  ــف ــل ــت ــخ ــــارات امل ــــق ال
دورة  تــاأجــيــل  على  بــالإجــمــاع 

الألعاب.
ــو مــ�ــســاء اأمــ�ــس  ـــاء اإعــــلن ك وج
ــرار  ــن ق الأحــــد بــعــد �ــســاعــات م
اأنها  الدولية  الأوملبية  اللجنة 
اإىل  ت�سل  ــرتة  ف اإىل  �ستحتاج 
ــرار  ــاذ ق ــخ اأربـــعـــة اأ�ــســابــيــع لت

بخ�سو�س الأوملبياد.
اأكــــدت  نــفــ�ــســه،  ــاق  ــي ــس ــ� ال ويف 
الأول  الــيــابــان  منتخب  لعــبــة 
ناهومي  الن�سائية  القدم  لكرة 
اإنها  الثنني-  -اليوم  كاوا�سومي 
امل�ساركة يف م�سرية  ان�سحبت من 
األعاب  ــدورة  ل الأوملبية  ال�سعلة 
خوفا   ،2020 ال�سيفية  طوكيو 
بفريو�س  للعدوى  التعر�س  من 

لآخرين  العدوى  نقل  اأو  كورونا 
ـــات  ـــولي ـــن ال ــا م ــره ــف ــس ــد � ــن ع

املتحدة.
من  للكثري  كاوا�سومي  وتن�سم 
يف  الريا�سة  بــعــامل  املرتبطني 
من  واملخاوف  القلق  عن  التعبري 
اأو  الأوملبية  الألعاب  يف  امل�ساركة 
ب�سبب  بها  مرتبطة  اأحـــداث  يف 

الوباء.
ـــب الــبــطــل  ـــال مــــن جـــهـــتـــه، ط
الفائز  لوي�س  ــارل  ك الأمــريكــي 
باإلغاء  اأوملــبــيــة،  األــقــاب  بت�سعة 
القوى،  األــعــاب  يف   2020 مو�سم 
 2020 طوكيو  اأوملبياد  وتاأجيل 
وباء  انت�سار  ب�سبب  عامني  ملدة 

فريو�س كورونا.
األعاب  يف  اأمــريكــي  اأجنــح  وقــال 
الهاتف-  عرب  -لرويرتز  القوى 
ونــركــز  املــو�ــســم  نلغي  "دعونا 
 )2021( ــامل  ــع ال بــطــولــة  عــلــى 
وال�ستعداد لها"، واأ�ساف "�سيكون 

من املوؤمل حدوث ذلك لكن دعونا 
نلغي املو�سم".

فيه  ــب  ــال ط الـــذي  ــت  ــوق ال ويف 
عاما  الأوملبياد  بتاأجيل  كثريون 
الأوملبية  اللجنة  وقالت  واحــدا 
الــدولــيــة اإنــهــا تــدر�ــس املــوقــف، 
اأن ال�سيء املنطقي  يعتقد لوي�س 
الألــعــاب  دورة  تاأجيل  �سيكون 

حتى 2022.
نوؤجلها  اأن  "ميكن  لوي�س  وقــال 
ــني واإقـــامـــة دورتـــي  ــام ملـــدة ع
)ال�سيفية  الأوملــبــيــة  ــاب  ــع الأل
كما  واحــد  ــام  ع يف  وال�ستوية( 

كانت قبل ذلك".
وجــود  �سي�سمن  "هذا  ــاف  ــس واأ�
كل  القوى(  األعاب  )يف  مناف�سة 
اإذ  مقبلة،  �سنوات  ولأربـــع  عــام 
مرتني  ــامل  ــع ال بــطــولــة  �ستقام 
اأوملبياد  بينها  و2023(،   2021(
يف  باري�س  اأوملبياد  ثم   ،)2022(

."2024

اأبدى النجم الأرجنتيني ليونيل 
بر�سلونة  نــــادي  ــد  ــائ ق مي�سي 
الإ�سباين رغبته ب�سكل متوا�سل، 
الفريق  ب�سفوف  بال�ستمرار 
الكتالوين خلل الفرتة املا�سية، 
الريا�سي  الن�ساط  لكن مع توقف 
كورونا  فريو�س  انت�سار  ب�سبب 
الأوروبية،  البلدان  يف  اجلديد 
املتوقعة  القت�سادية  والأ�سرار 
عاد  العاملية،  الــقــدم  ــرة  ك على 
م�ستقبل  عــن  جُمـــدداً  احلــديــث 

"البلوغرانا". "الربغوث" مع 
ــادي  ــس ــ� ــت ورغـــــم الــو�ــســع الق
اجلديد، الذي �سيفر�سه فريو�س 
الريا�سة  على  اجلديد  كــورونــا 
مــاريــا  جو�سيب  ـــاإن  ف الــعــاملــيــة، 
بر�سلونة  نادي  رئي�س  بارتوميو 
ُملزمًا  نف�سه  يجد  ــاين،  ــب ــس الإ�
الفريق  اأ�سطورة  عقد  بتجديد 
عرب  لكن  مي�سي،  ليونيل  الأول، 

تقدميه اإلكرتونيًا.
"اآ�س"  ــة  ــف ــي ــح ــس � وبــحــ�ــســب 
قد  بارتوميو  ــاإن  ف الإ�سبانية، 
احلــايل،  ال�سهر  يف  ــراره  ق اتخذ 
الأمـــام  اإىل  خــطــوات  بــالــذهــاب 
عقد  ــد  ــدي جت ي�ستطيع  حــتــى 
ــي، الـــذي  ــن ــي ــت ــن الــنــجــم الأرج
ينتهي يف عام 2021، لكن العقبة 
الذي  ال�سرط  يف  تكمن  الوحيدة 

ــاٍد  ن اإىل  بــالــرحــيــل  ــه  ل ي�سمح 
يريده مي�سي يف ال�سيف املقبل.

الجتماع  بارتوميو  نية  وكانت 
الأرجنتيني،  النجم  والـــد  مــع 
مواعيد  قبل  مي�سي،  خــورخــي 
اأبطال  ودوري  الليغا  يف  رئي�سية 
الكبرية  امل�سكلة  بعد  اأوروبــــا، 
بر�سلونة  قائد  بني  حدثت  التي 
اأبيدال املدير الريا�سي،  واإيريك 
لعدٍد  التهام  اأ�سابع  وجه  الذي 
من لعبي الفريق الأول، باإثارة 
املــ�ــســاكــل عــقــب اإقـــالـــة املـــدرب 
كيكي  وتعيني  فالفريدي  ال�سابق 

�سيتني.
ــي حــدثــت  ــت ــد املــ�ــســكــلــة ال ــع وب
انت�سرت  ــدال،  ــي واأب مي�سي  بــني 
رحيل  قـــرب  حـــول  ــات  ــاع ــس الإ�
يريد  ناٍد  اأي  اإىل  بر�سلونة  قائد 
املقبل،  ال�سيف  يف  اإليه  النتقال 
جميعًا  بددها  "الربغوث"  لكن 
"موندو  �سحيفة  مع  حديثه  يف 
يف  الــكــتــالــونــيــة  ديبورتيفو" 
الع�سرين من �سهر فرباير/�سباط 
ذلك  قلت  "لقد  بقوله:  املا�سي، 
عدة مرات اأن فكرتي هي املتابعة 
مع الفريق الذي لعبت به خلل 
اأنهم  طاملًا  الحرتافية  م�سريتي 
اإىل  اإ�ــســارة  )يف  ذلــك  ــدون  ــري ي

الإدارة(".

يل  "بالن�سبة  مي�سي:  ــاف  ــس واأ�
اأبداً،  م�سكلة  اأي  هناك  تكون  لن 
قلت  ــان  ــي الأح مــن  الكثري  ويف 
مع  بخري  كون  اأن  اأود  اأنني  اأي�سًا 
�سعيدة  اجلماهري  لأن  الفريق، 

بنادي بر�سلونة، الذي لديه 
م�سروع رابح، و�سن�ستمر 

املناف�سات  خــو�ــس  يف 
نيل  عــلــى  والــقــتــال 
كما  ــاب  ــق الأل جميع 
هــذه  دائـــمـــًا.  فعلنا 
فكرتي. اأريد البقاء 
ــــفــــوز بــــدوري  وال

مرة  اأوروبا  اأبطال 
اأخرى".

كثري  "يف  وتــــابــــع: 
اأتيحت  الأحــيــان  من 

ملــغــادرة  الفر�سة  يل 
وبخا�سة  بــر�ــســلــونــة، 

من  الــعــديــد  ــاك  ــن ه اأن 
الأندية املهتمة التي كانت 

دفع  الــدوام  على  م�ستعدة 
جميع ال�سروط املالية، لكن 

وقت  اأي  يف  ببايل  يخطر  مل 
الفريق،  مغادرة  ــات  الأوق من 

واأنا اأكرر دائمًا اأمامهم، اإن اأردمت 
ذلك فل توجد لدي م�سكلة".

هل يرحل حمرز ؟ اإدارة "ال�صيتي" ترّد

اأونا�ض وفغويل ودولور اأكرث الالعبني اجلزائريني تاأثرا  هل يجدد مي�صي عقده مع بر�صلونة اإلكرتونيًا ب�صبب كورونا؟

كورونا يجرب اليابان على اال�صت�صالم ويدفعها 
لتاأجيل االأوملبياد

االأندية اجلزائرية متد يد العون مل�صاعدة مر�صى كورونا
ح�سدت اجلزائر موؤهلتها الب�سرية واملادية ملجابهة تف�سي فريو�س كورونا اجلديد يف الآونة الأخرية، 
كما قررت جمموعة من الريا�سيني والأندية تقدمي يد العون، من اأجل م�ساعدة املواطنني على جتاوز 

هذه املحنة، وهو ما بادر به احتاد كرة القدم.
واأعلن نادي �سبيبة القبائل مّد يد العون، من خلل و�سع مقر الفريق الذي يحوي 12 �سقة حتت ت�سّرف 

امل�سوؤولني لغر�س ا�ستخدامه يف عزل امل�سابني بالوباء.
النادي الأكرث تتويجًا يف اجلزائر باأن تتكّفل باملر�سى امل�سابني ب�سكل كامل، من خلل  اإدارة  ووعدت 
التي ت�سعهم يف ظروف جيدة، يف مدينة تيزي وزو، �سرق اجلزائر  امل�ستلزمات  الغذاء وجميع  توفري 

العا�سمة، الأمر الذي نال اإعجاب جماهري كرة القدم.
واعتاد نادي �سبيبة القبائل على املبادرات اخلريية عندما متّر اجلزائر بظروف �سعبة، يف الوقت الذي 
كان فيه م�سدر �سعادة ال�سعب الوحيد، يف �سنوات الت�سعينيات، عندما كان البلد ميّر بالع�سرية ال�سوداء، 
يح�سدون  مدان،  حكيم  النجم،  زملء  كان  اإذ  الإرهــاب،  ب�سبب  اجلزائريني  من  اآلف  فيها  ق�سى  التي 

الكوؤو�س الأفريقية واملناف�سات املحلية اأي�سًا.
اأجور اللعبني، لو�سعها حتت  الذي اقتطع قيمة مالية من  القبائل نادي �سباب بلوزداد  و�سبق �سبيبة 
ل�ستقبال  مو�سى"  "�سيدي  حت�سرياته  مركز  اجلزائري  الكرة  احتاد  �سّخر  بينما  امل�ست�سفيات،  ت�سرف 

املر�سى اأي�سا.

حتويل  ــد،  الأح يــوم  القبائل،  �سبيبة  نــادي  اأعلن 
حتت  وو�سعه  ال�سحي،  للحجر  مركز  اإىل  مقره 
والأخ�سائيني،  اجلزائرية  ال�سحة  وزارة  ت�سرف 
لإيواء الأطباء امل�ساعدين، واملتطوعني للم�ساهمة 

يف الوقاية من فريو�س كورونا امل�ستجد.
�سفحته  عــرب  بــيــان،  يف  القبائلي  الــنــادي  وقــال 
الر�سمية على "في�سبوك": "نظرا للأو�ساع ال�سائدة 
تتيح   ،COVID-19 وباء  انت�سار  ب�سبب  البلد  يف 
النادي ل�سالح الأطباء  اإقامة  القبائل  اإدارة �سبيبة 
من  املقيمني  الآخــريــن  واملتطوعني  امل�ساعدين، 

خارج املنطقة".
والتموين  الإقامة  ب�سمان  ال�سبيبة  اإدارة  وتعهدت 
بكافة امل�ستلزمات، مع توفري النقل بوا�سطة حافلة 

�سغرية لكل املحتاجني واملتطوعني.
حظر  فر�س  على  اجلزائرية  احلكومة  واأقدمت 
على  واملــتــاجــر  املــحــال  جميع  واإغـــلق  للتجول، 
وباء  انت�سار  من  للحد  الكربى،  الوليات  م�ستوى 

كورونا.

بعث الدويل اجلزائري، يو�سف عطال، مدافع نادي 
ني�س الفرن�سي، ر�سالة توعوية لل�سعب اجلزائري، 
طالب من خللها توخي احليطة واحلذر، واللتزام 
من  للوقاية  ــة  ــرتازي الح ــــراءات  الإج بتطبيق 

فريو�س كورونا امل�ستجد.
احل�ساب  اأبـــرزه  تــوعــوي،  فيديو  يف  عطال  ــال  وق
"منر  "في�سبوك":  على  اجلزائري  للحتاد  الر�سمي 
اأن  علينا  كورونا،  وباء  ب�سبب  جدا  �سعبة  بفرتة 
نتحلى باحليطة واحلذر يف هذا الوقت، واأ�ساأل اهلل 

اأن يعيننا على جتاوز الأزمة ب�سلم".
بتطبيق  نلتزم  اأن  جميعا  علينا  "يجب  وتــابــع: 
الوقائية للحفاظ على �سلمتنا و�سلمة  التعليمات 
عائلتنا، علينا اأن نتعامل مع املوقف بجدية، حتى 

ل نزيد الطينة بلة".
اأيدينا  غ�سل  على  نــواظــب  اأن  "علينا  ــاف:  ــس واأ�
من  اخلروج  وجتنب  حميطنا،  وتنظيف  با�ستمرار، 
من  للتقليل  املكتظة،  الأماكن  يف  والتواجد  املنزل، 

الــعــدوى،  انت�سار  خطر 
بهذا  الإ�سابة  وتفادي 

الفريو�س اخلبيث".
اهلل  "اأ�ساأل  وخــتــم: 
اجلميع،  يحمي  اأن 
عــن  يــــدفــــع  واأن 

الأمة  وكل  اجلزائر، 
ـــداء  ــة ال ــي ــلم ــس الإ�

والبلء"

مقرتح زيدان حل�صم 
الليغا...حل مقتب�ض من 

دوري ال�صلة االأمريكية
ــال  ري ـــدرب  م زيــــدان  ــن  ــدي ال زيـــن  يق�سي 
كيفية  يف  يفكر  وهــو  العزلة  فــرتة  مدريد 
حاليًا،  املتوقف  الإ�ــســبــاين  ـــدوري  ال اإنــهــاء 
حًل  يوؤيد  اأنه  وبدا  كورونا،  فريو�س  ب�سبب 
مقتب�سًا من دوري كرة ال�سلة الأمريكي )اإن.

بي.اإيه(.
الفرن�سي  املدرب  اأن  )اأ�س(  �سحيفة  وذكرت 
يرى اأن املو�سم اذا ا�ستكمل بدءاً من 15 مايو/ 
الأف�سل  من  فاإنه  البع�س،  يتوقع  كما  اأيــار 
اإقامة اأدوار اإق�سائية حل�سم اللقب على غرار 

دوري ال�سلة الأمريكي.
مباريات  بجانب  الليغا  من  جولة   11 وتتبقى 

التي �ستعود  اأوروبا  اأبطال  دوري 
اأن  16، ومن املرجح  باإياب دور 
يونيو/  30 يف  املو�سم  ينتهي 
خطر  تــراجــع  اإذا  ــران،  ــزي ح

كورونا.
لكن مقرتح زيدان �سيتطلب 
جهداً بدنيًا هائًل، اإذ ي�سمل 
�ساعة   48 كّل  مباراة  خو�س 

ال�سلة  دوري  نــظــام  بنف�س 
ي�سمل  الذي  اأي�سًا،  الأمريكي 
حيز  يف  املباريات  من  الكثري 
خو�س  ودون  قليل  زمــنــي 

تدريبات تقريبًا.
وتعي�س اإ�سبانيا حالة طوارئ 
ـــدت حـــالت  ـــزاي ــًا وت ــي ــال ح
يف  مرتفعة  بن�سب  الإ�سابة 

الأيام الأخرية، مما ي�سعب 
الليغا  ــودة  ع اإمكانية  مــن 

ب�سكل منتظم.
ـــق زيـــــدان  ـــري وكــــــان ف
عقب  الــلــيــغــا  يــتــ�ــســدر 

الــكــل�ــســيــكــو،  يف  فـــــوزه 
ــه اأمــــام  ــارت ــس ــ� ــن خ ــك ل
اآخر  يف  بيتي�س  ــال  ري
ـــة بــاملــ�ــســابــقــة  ـــول ج

جعلت  توقفها،  قبل 
يقفز  ــة  ــون ــل ــس ــر� ب
ــة بـــفـــارق  ــم ــق ــل ل

نقطتني.

جنم توتنهام يطالب باإجراءات 
اأكرث �صرامة جتاه خمالفي 

تدابري كورونا

يف غياب الليغا.. 

اأ�صن�صيو بطل الدوري 
االإ�صباين بالبالي �صتي�صن

نادي  مدافع  فريتونخني،  يان  البلجيكي  النجم  وّجــه 
اللهجة  �سديدة  ر�سالة  الإنكليزي،  هوت�سبريز  توتنهام 
خللها  من  يدعو  العامل،  بدول  احلكومات  م�سوؤويل  اإىل 
الذين  الأ�سخا�س  حق  يف  �سارمة  تدابري  اتخاذ  اإىل 
فريو�س  تف�سي  لتفادي  املقدمة  الن�سائح  يتجاهلون 

كورونا اجلديد.
توا�سل  بعدما  ال�سديد  اإحباطه  عن  فريتونخني  وعرّب 
الأيــام  يف  الوباء  بهذا  والوفيات  امل�سابني  عدد  ارتفاع 
كل  على  مالية  عقوبات  بفر�س  مطالبا  املا�سية،  القليلة 
كورونا،  فريو�س  من  الوقاية  تدابري  يخالف  �سخ�س 
ال�سحة  وموظفي  قطاع  لدعم  الأموال  هذه  وتخ�سي�س 

العامة الذين ي�سهرون على حمايتهم.
موقع  على  ال�سخ�سي  ح�سابه  عرب  فريتونخني  وكتب 
غرامة  فر�س  "يجب  )تويرت(:  الجتماعي  التوا�سل 
مالية كبرية يف هذا الوقت على كل الأ�سخا�س الذين ل 
يلتزمون بتدابري الوقاية، وتخ�سي�س الأموال اإىل قطاع 

ال�سحة، كالأطباء واملمر�سني وكل العاملني هناك".
وت�سّبب تف�سي فريو�س كورونا يف اإيقاف جميع الأن�سطة 
الإنكليزي  الــدوري  غرار  على  العامل،  بدول  الريا�سية 
املمتاز، بعد اإ�سدار القرار من طرف احتاد الكرة ورابطة 
الربميريليغ يف 13 مار�س/اآذار املا�سي، حتى اأواخر �سهر 

اإبريل/ ني�سان املقبل.
اإىل  العامل  يف  كورونا  بفريو�س  امل�سابني  عدد  وارتفع 
وفاة،   14600 اإىل  بالإ�سافة  �سخ�س،  األف   340 من  اأكرث 
حيث كانت اإيطاليا واإ�سبانيا واأملانيا وفرن�سا كاأكرث الدول 
الأوروبية تعر�سا لهذا الوباء، فيما و�سل عدد امل�سابني 
يف بريطانيا يف اآخر حتديث ليوم الأحد اإىل 5683 �سخ�سًا 
واأ�ساب  بلجيكا  الفريو�س  �سرب  كما  وفاة،  حالة  و281 

اآخرين. �سخ�سًا   75 وفاة  يف  وت�سبب  �سخ�س   3401

باأكمله  املو�سم  عن  مدريد  ريال  لعب  اأ�سين�سيو  ماركو  غاب 
ب�سبب اإ�سابة خطرية يف الركبة، لكنه جنح يف تعوي�س ذلك 
ب�سكل  الأحــد-  -اأم�س  وتــّوج  الأخ�سر،  امل�ستطيل  عن  بعيدا 
 )20 )فيفا  لعبة  يف  الإ�ــســبــاين  لــلــدوري  بطل  متوقع  غــري 

الإلكرتونية، على جهاز بلي �ستي�سن.
العامل  حول  البارزة  الريا�سية  امل�سابقات  اأغلب  توقف  ومع 
اإىل  اللعبني  بع�س  انتقل  كــورونــا،  فريو�س  ــاء  وب ب�سبب 
امل�سابقة  هذه  واأقيمت  الإنرتنت،  عرب  الإلكرتونية  الألعاب 

برعاية رابطة الدوري الإ�سباين.
كان  -الذي  اأ�سين�سيو  فوز  �سخ�س  األف   170 من  اأكرث  و�ساهد   
يف   4-1 ليغاني�س  روبيال  اأيتور  على  امللكي-  بفريقه  يلعب 
النهائي، بعدما اأقيمت املناف�سات يف عطلة الأ�سبوع مب�ساركة 

بالليغا. ناديا   18
 ومل ُي�سَمح لرب�سلونة وريال مايوركا بامل�ساركة يف البطولة، 
�ساحبة  كونامي،  �سركة  مع  رعاية  بعقد  ارتباطهما  ب�سبب 
لعبة "برو اإيفولو�سن �سوكر" التي تعد املناف�س الأ�سا�سي للعبة 

 ."20 "فيفا 
اهتمت  كما  الإ�سباين،  التلفزيون  على  البطولة  واأذيــعــت 
طريق  عن  باملناف�سات  واآ�س-  ماركا  -مثل  الإ�سبانية  ال�سحف 
عديدة  تقارير  جانب  اإىل  للمواجهة،  املبا�سرة  ـــة  الإذاع

للمباريات. 
يورو،  األف   140 من  اأكرث  قيمتها  تربعات  البطولة  وجذبت 

ملكافحة فريو�س كورونا الذي قتل الآلف حول العامل.



تهنئة زواج
 ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

)َوِمْن اآََياِتِه اأَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن 
َلْيَها  ْزَواًجا ِلَت�ْصُكُنوا اإِ ُكْم اأَ اأَْنُف�صِ
ًة َوَرْحَمًة اإِنَّ  َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ

ُروَن (  يِف َذِلَك اَلآََياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ
م�صتحيل تن�صى الزهور موا�صم اأعيادها واملخل�صون يظلون كذلك حتى اآخر رمق 

من حياتهم .. مبنا�صبة دخول االأخ " يو�صف ذيب " القف�ض الذهبي يوم اخلمي�ض 
جريدة  طاقم  اأع�صاء  وكل  ذيب  عمر  ال�صحفي  عّمه  له  يتقدم   ،  2020 مار�ض   19

التحرير باأ�صمى التهاين واأحلى التمنيات ، متمنني له دوام ال�صحة والهناء مع التي 
اختارها �صريكة حلياته ، بارك اهلل لكما وبارك عليكما وجمع بينكما يف اخلري.
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علوم و تكنولوجيا

ع�سر  يف  وباء  اأّول  هو  "كوفيد19-"  او  كورونا 
املعلومات  وتكنولوجيا  الــذكــيــة  الــهــواتــف 
متواجًدا  كان  اأينما  م�ستخدم  بكل  املرتبطة 
با�ستخدام  احلكومات  وتــقــوم  الــعــامل.  حــول 
امل�سابني  الأ�ــســخــا�ــس  ملــراقــبــة  التطبيقات 
مكافحته  بهدف  امل�ستجد،  كورونا  بفريو�س 
الأحيان  بع�س  يف  لكّنها  انت�ساره،  من  واحلــد 

ت�ستغّله لخرتاق خ�سو�سية املواطنني.
الأ�سرتالية  مونا�س  جامعة  يف  باحثون  يبحث 
للتكنولوجيا  الــبــلــدان  ا�ستخدام  كيفية  يف 
ـــة  الإذاع هيئة  وتنقل  الــفــريو�ــس.  لإدارة 
الربوفي�سور  عن  �سي"  بي  "بي  الربيطانية 
وباء  اأّول  هو  "هذا  قوله:  اأندرييفيت�س  مارك 
الذكي،  الهاتف  با�ستخدام  اإليه  الو�سول  ميكن 
الهواتف  ا�ستخدام  فيها  يتّم  مــّرة  اأّول  كذلك 
والتحكم  وُمراقبتهم  الأ�سخا�س  لتتّبع  الذكية 

يف حتركاتهم لغايات �سّحية واإن�سانية".
طويلة  ملّدة  املعلومات  تفاوت  من  الرغم  وعلى 
فيما اإذا كانت الهواتف الذكية واخلدمات تتبع 
اأماكن حتّرك امل�ستخدمني لت�سّجل بيانات حول 
البيانات  توؤّكد  عي�سهم،  وطريقة  اهتماماتهم 
اأّن  احلالية  ــام  الأي يف  الهواتف  من  امل�سحوبة 
ُمراقب  هاتفه  على  امل�ستخدم  به  يقوم  ما  كل 
وميكن اإ�ستخدامه من قبل �سركات التطبيقات، 
بع�س  يف  لكن  الت�سالت.  و�سركات  والدولة 
لهذا  الو�سول  احلكومات  اأرادت  لطاملا  البلدان، 

اخل�سو�سية  ـــرتاق  لخ البيانات  مــن  الــنــوع 
الفر�سة  الــوبــاء  ــات  وب مواطنيها،  ومراقبة 

املثالية بالن�سبة لها، ما بداأ يظهر قبل اأ�سهر.
 Alipay Health تطبيق  يتيح  الــ�ــســني،  يف 
الــتــجــارة  ــلق  ــم ع اأنـــ�ـــســـاأه  والـــــذي   ،Code
احلكومة  مع  بالتعاون   Alibaba الإلكرتونية 
ال�سينية، معرفة ما اإذا كان ُي�سمح لهم مبغادرة 
املنزل اأو ا�ستخدام و�سائل النقل العام، فاإذا كان 
اللون اأخ�سر، يعني اأن امل�ستخدم حر يف ال�سفر، 
اأما اللونان الأ�سفر والأحمر فيعنيان اأّنه يجب 
�سحيفة  اأجرته  لتحليل  وفًقا  ولكن  عزله. 
"نيويورك تاميز"، فاإن الت�سجيل يف التطبيقات 
حول  امل�ستخدم  بيانات  ت�سليم  يعني  اأن  ميكن 
ي�ستخدمها  التي  والتطبيقات  وهويته  موقعه، 

لل�سرطة، ما اأثار خماوف حول اخل�سو�سية.
ال�سلطات  �سعت  "فاي�س"،  مــوقــع  وبح�سب 
اأخفت  باأّنها  اتهامات  واجهت  التي  الإيرانية 
عدد  وبتقليل  كــورونــا،  بفريو�س  الإ�سابات 
امل�سابني والوفيات، اإىل تهدئة ال�سعور املتزايد 
جديد،  تطبيق  ــلل  خ مــن  ــاح  ــي الرت بــعــدم 
قدرات  لتعزيز  ذلك  من  ال�ستفادة  اإىل  يتطلع 

املراقبة يف طهران.
قادر  اأنــه  ويّدعي   ،AC19 التطبيق  وي�سمى 
م�سابني  الأ�سخا�س  كــان  اإذا  ما  اكت�ساف  على 
مكافحة  برنامج  ت�سميم  "مت  ويقول  ل،  اأم 
ال�سحة  وزارة  قبل  من  التاجية  الفريو�سات 

الأ�سخا�س  اإ�ــســابــة  احتمالية  عــن  للك�سف 
التطبيق  تنزيل  ومبجرد  كورونا".  بفريو�س 
رقــم  ــن  م التحقق  امل�ستخدمني  ــن  م يطلب 
هاتفهم، على الرغم من اأن احلكومة لديها حق 
خلل  من  الهاتف  ــام  اأرق جميع  اإىل  الو�سول 
يف  املحمولة  الهواتف  ــزودي  م على  �سيطرتها 
مبنح  امل�ستخدمني  مطالبة  تتم  ثم  الــدولــة. 
اجلغرايف  املوقع  بيانات  باإر�سال  اإذًنا  التطبيق 

الدقيقة اإىل خوادم احلكومة.
تطبيًقا  ال�سلطات  اأن�ساأت  اجلنوبية،  كوريا  ويف 
الذين  الأ�سخا�س  كان  اإذا  ما  معرفة  لها  ُيتيح 
خالفوا  قــد  �سّحي  حجر  يف  الــبــقــاء  عليهم 
احل�سول  يف  بعيداً  الدولة  وذهبت  القواعد. 
النا�س  حتركات  حول  تف�سيلية  معلومات  على 
واأ�سبحت  الــ�ــســحــّيــة.  الأزمــــة  هـــذه  خـــلل 
الأ�سخا�س  عن  ُتخرب  امل�ستخدمني  تطبيقات 
حتى  كانوا،  اأينما  بالعدوى  امل�سابني  القريبني 
اأهمّية  ــم  رغ مــطــفــاأة.  اأجهزتهم  كــانــت  واإن 
اقتفاء  يف  امل�ستخدمني  مل�ساعدة  هنا  التج�ّس�س 
اإّل  الإ�سابة،  جتنيبهم  وبالتايل  امل�سابني  اأثر 

اأّنه ُيعّد نوعا من اأنواع خرق اخل�سو�سية.
ومبجّرد تفعيل التج�ّس�س على الهواتف من قبل 
بعد  ا�ستخدامه  يف  ال�ستمرار  ميكن  النظام، 
اأندرييفيت�س،  وبح�سب  ــة.  الأزم هذه  انتهاء 
ملــاآرب  التج�ّس�س  �ست�ستخدم  ال�سلطات  ــاإن  ف
�سّحية وخمابراتية يف الوقت عينه. وي�سيف: 
اأن نقلق ب�ساأن ا�ستخدام  اأنه من املمكن  "اأعتقد 
تعبئة  مّتت  بحيث  اللحظات  هذه  يف  املعلومات 
هذه البيانات فجاأة وعلى عجل ب�سبب ظروف 

ا�ستثنائية".
من  ممّثلني  ا�ستدعاء  مّت  املتحدة،  اململكة  يف 
و�سركات   Palantir اآمازون،  في�سبوك،  غوغل، 
�سرتيت  ــغ  ــن ــي داون اإىل  اأخــــرى  تكنولوجيا 
املعركة  يف  به  امل�ساهمة  مُيكنهم  عّما  لل�سوؤال 
�سي"،  بي  "بي  وبح�سب  كورونا.  فريو�س  �سد 
ترّكزت املُناق�سات حول كيفية توفري البيانات 
الوطنية  ال�سّحة  خدمة  مل�ساعدة  ــربات  واخل

على اإدارة الأزمة واحتوائها.
لكن مع تفاقم الأزمة، �ستواجه جميع البلدان 
مدى  مــا  يبقى،  ــوؤال  ــس ــ� وال نف�سها.  املع�سلة 
يف  بها  الت�سحية  يف  نرغب  التي  اخل�سو�سية 

املعركة للحفاظ على ال�سّحة؟

�سّحي  حجر  يف  العامل  حول  الأ�سخا�س  مليني 
ملحاربة فريو�س كورونا اجلديد، والتخفيف من 
انت�ساره يف م�ساٍع للق�ساء عليه. �سركات �سخمة 
فيها اإىل منازلهم للعمل منها، واأُلغيت  اأر�سلت موظَّ
من  كثري  ال�سّحي،  احلجر  ويف  عــدة.  فعاليات 
امللل والرتابة. اإليكم تطبيقات معروفة، ت�ساعد 
املنزل  يف  البقاء  وطاأة  من  التخفيف  على  حاليًا 

ملّدة طويلة، حول العامل:

هاوس بارتي
تطبيق  الأهل،  اأو  الأ�سدقاء  �سمل  مّل  اأردت  اإذا 
هاو�س بارتي هو احلّل الأمثل. فهو يوؤمن و�سيلة 
ي�سري  كما  افــرتا�ــســي،  حفل  لتنظيم  جــّيــدة 
افرتا�سي.  جماعي  لقاء  لعقد  التطبيق،  ا�سم 
مع  واآندرويد،  اآيفون  لهواتف  التطبيق  يتوافر 
الفيديو.  عرب  الفورية  الدرد�سة  لقدرة  منحه 
غرفة  افتتاح  به،  القيام  امل�ستخدم  على  ما  كل 
تلّقيهم  فور  امل�ستخدمون  اإليها  ليدخل  حمادثة 
تبليغًا بوجود امل�ستخدم يف التطبيق مع عدد من 
املزايا للدعوات وغريها. ميكن غرفَة الدرد�سة 
الّت�ساع لـ 8 اأ�سخا�س، وبالإمكان افتتاح اأكرث من 

بخ�سو�سية  للحتفاظ  منها  اأٍيّ  واإغلق  غرفة 
احلوار يف كٍلّ منها.

قصص إنستغرام
ق�س�س  باتت  امل�ستخدمني،  اأخبار  اآخر  ملعرفة 
لكتابتها  ــل  ــث والأم ــرع  ــس الأ� املـــلذ  اإن�ستغرام 
مكانًا  التطبيق  ق�س�س  ــن  ــوؤّم ت وت�سويرها. 
مع  امل�سّورة  واملقاطع  ال�سور  حتميل  للكتابة، 
الفلتر.  من  ُيح�سى  ل  عدد  ل�ستخدام  اإمكانية 
الأ�سدقاء،  اأخــبــار  على  ــلع  الط جانب  فــاإىل 
الأنباء  وكالت  ق�س�س  متابعة  امل�ستخدم  ميكن 
للبقاء على اطلع على اأخبار انت�سار الفريو�س، 
الأ�سئلة،  خلل  من  الرتفيه  عينه  الوقت  ويف 
كّل  مّدة  وغريها.  الفلتر  األعاب  ال�ستفتاءات، 
 24 اأق�ساها  ملــدة  تبقى  وهــي  ثانية،   15 ق�سة 

�ساعة.

نتفليكس
الأ�سابيع  يف  ا�ستخدامًا  الأكــرث  التطبيق  لعّله 

الأفـــلم  امل�سل�سلت،  لــعــدد  نــظــراً  الفائتة، 
التطبيق  يوّفر  عليه.  املوجودة  والوثائقيات 

النا�س  اأذواق  ملحاكاة  اخليارات  من  كبرياً  عدداً 
على  الأعــمــال  هــذه  حتميل  اإمكانية  مع  كافة، 
و�سام�سونغ  ــاد  ــب اآي مثل  الــلــوحــيــة،  الأجــهــزة 
�سحيفة  ملوقع  وفقًا  وغريها.  تــاب  غالك�سي 
اأ�سهم  ارتفعت  فقد  "الإندبندنت" الربيطانية، 
نتفليك�س مبقدار %0.8 خلل تعاملت الأ�سابيع 
الذي  التوقيت  ذات  يف  حدث  ما  وهو  املا�سية، 
اأعلن فيه حمافظ بنك اإنكلرتا مارك كارناي، اأّن 
كبرية  اقت�سادية  خ�سارة  و�سك  على  بريطانيا 

ب�سبب فريو�س كورونا. 

واتساب
زيادة على اإمكانية الدرد�سة والت�سال ال�سوتي، 

عرب  التوا�سل  ميزة  وات�ساب  تطبيق  يوّفر 
التطبيق  يف  الــدرد�ــســة  ــرف  غ الڤيديو. 

الوقت نف�سه.  اأ�سخا�س يف  تّت�سع لأربعة 
ميزة وات�ساب وتفّوقه على غريه هي 

الأكــرث  الــدرد�ــســة  تطبيق  اأّنـــه  يف 
ا�ستخدامًا حول العامل. لذلك، اإّن 

الذي  ال�سخ�س  وجود  احتمال 
عرب  معه  التوا�سل  تــريــد 

وامل�سموع  املرئي  الت�سال 
يعطيه  ما  موؤكد،  �سبه 

واأف�سلية  اأ�سبقية 
ــق  ــي ــب ــط عــــلــــى ت

هاو�س بارتي.

تطبيقات ملكافحة كورونا.. اأم الخرتاق امل�صابني؟

اأعلنت �سركة "غوغل"، يوم ال�سبت، عن اإطلق موقعها املعلوماتي 
حتاول  التي  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  كورونا،  وباء  حول 

احلّد من تف�سي الفريو�س امل�ستجد )كوفيد ــ 19(.
وروابط  م�سادر  وي�سم   ،google.com/covid19 املوقع  عنوان 
الأيام  خلل  عدة  ودول  بلغات  و�سيتوفر  الفريو�س،  على  تركز 

املقبلة، وفق ما اأو�سحت "غوغل" عرب مدونتها.
اإن  قــال  بيت�ساي،  �ساندر  "غوغل"،  يف  التنفيذي  الرئي�س  كــان 
الإطلق �سيكون يوم الإثنني املا�سي. لكن املوعد تاأجل اإىل اليوم 

ال�سبت.
اجلمعة  يوم  ترامب،  دونالد  الأمريكي،  الرئي�س  واأعلن  و�سبق   
لكل  يتيح  اإلكرتونيًا  موقعًا  تطور  "غوغل"  جمموعة  اأن  املا�سي، 
اأمريكي معرفة ما اإذا كان يف حاجة اإىل اخل�سوع لفح�س فريو�س 
كورونا امل�ستجد، تبعًا للأعرا�س امل�سجلة لديه، واإيجاد اأقرب مكان 

للقيام بذلك.
حديقة  مــن  �سحايف  مــوؤمتــر  خــلل  ــي،  ــريك الأم الرئي�س  ــال  وق
اإلكرتوين )...(  "غوغل ت�ساعد يف تطوير موقع  البيت الأبي�س: 
لتحديد ما اإذا كانت ثمة حاجة لإجراء فح�س، وت�سهيل ذلك يف 
اأن املوقع الإلكرتوين يعمل  مكان مي�ّسر يف اجلوار". وذكر ترامب 
و"جزءاً  املتحدة  الوليات  و�سيغطي  مهند�س،   1700 اإجنازه  على 

كبرياً من العامل".
"غوغل" ل ي�سم ما حتّدث عنه ترامب، بل ي�ستعر�س  لكن موقع 
ويدرج  الفح�س،  اإىل  الأمريكيني  و�سول  كيفية  حول  املعلومات 
ب�سكل منف�سل معلومات اأخرى حول مواقع الفح�س املحلية. ي�سم 
والوقاية  الأعرا�س  حول  معلومات  فيها  تبويب  علمات  املوقع 

والإح�سائيات العاملية واملعلومات ذات ال�سلة حمليًا.
على  العثور  من  �سيتمكن  املوقع  م�ستخدم  اأن  "غوغل"  واأو�سحت 
"املعلومات املتعلقة بكل ولية، ون�سائح ال�سلمة والوقاية، واأبرز 
للأفراد  اإ�سافية  ــوارد  وم بالفريو�س،  املتعلقة  البحث  عمليات 
واملعلمني وال�سركات". واأكدت اأنها تعتمد يف معلوماتها على م�سادر 
على  ال�سيطرة  العاملية" و"مركز  ال�سحة  "منظمة  "موثوقة" مثل 

الأمرا�س" الأمريكي.
املوؤكدة  احلالت  تعر�س  عاملية  خريطة  على  اأي�سًا  املوقع  يحتوي 
بح�سب البلد، والكثري من املعلومات حول جهود الإغاثة الأخرى 
"يوتيوب"  "غوغل"، بالإ�سافة اإىل بع�س مقاطع الفيديو على  من 
التي قد متنح امل�ساهد �سعوراً طيبًا وت�ساعده خلل فرتة احلجر 

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

حتدد موعداً زمنيًا خلطتها هذه.
يف �سياق مت�سل، اأعلنت "غوغل"، اأم�س اجلمعة، عن اإلغاء موؤمترها 
اإنها �ستكتفي باإلغاء الفقرات  اأ�سبوعني  ال�سنوي، بعدما قالت قبل 
"اآبل"  �سركة  نقلت  املقابل،  يف  ال�سخ�سي.  احل�سور  تتطلب  التي 

موؤمترها ال�سنوي كامًل اإىل �سبكة الإنرتنت، لتعقده "اأونلين".

موقعها  "غوغل" تطلق 
املتخ�ص�ض بفريو�ض كورونا

تطبيقات ت�صاعد على تخفيف وطاأة احلجر ال�صحي

يف  الفيديو  تدّفق  "في�صبوك" يقّل�ض 
اأوروبا لتخفيف ال�صغط على االإنرتنت

و"اإن�ستغرام"  "في�سبوك"  عرب  الفيديوهات  تدفق  �سرعة  من  موقتًا  احلد  �سيتم 
خلفية  على  الإنــرتنــت،  �سبكات  على  الكثيف  ال�سغط  تخفيف  بهدف  اأوروبـــا،  يف 
الإجراءات املتخذة لحتواء تف�سي وباء كورونا امل�ستجد، وفق ما اأعلنته ال�سركة الأم 

لل�سبكتني.
يف  ممكن  ازدحام  اأي  من  احلد  على  "للم�ساعدة  "في�سبوك"،  با�سم  املتحدث  عن  بيان  ونقل 
يف  واإن�ستغرام  في�سبوك  على  الفيديو  لأ�سرطة  املزدوجة  البيانات  موقتا  �سنقّل�س  ال�سبكة، 

اأوروبا".
30 يومًا.  البيانات يف جميع تدفقاتها باأوروبا ملدة  "نتفليك�س"، اخلمي�س، تخفي�س  واأعلنت �سركة 
"اأمازون برامي فيديو"  اأعلنت  "يوتيوب" التابع لها. كما  "غوغل" الإجراء ذاته ملوقع  واتخذت �سركة 
على  البث  جودة  تقليل  "اآبل"  �سركة  قّررت  فيما  ال�سبت،  اأوروبــا،  يف  البث  جودة  من  اأي�سًا  �ستقلل  اأنها 

من�ستها "اآبل تي يف بل�س" يف اأوروبا اأي�سًا.
ودعا  بروتون.  تيريي  الداخلية  لل�سوق  الأوروبي  املفو�س  من  ر�سمي  لطلب  ا�ستجابة  اخلطوات،  هذه  وتاأتي 
بروتون، الأربعاء، من�سات البث وامل�سغلني اإىل اتخاذ اإجراءات لتخفيف ال�سغط على الإنرتنت، لت�سهيل العمل 

والتعليم من بعد خلل مرحلة احلجر املنزيل التي فر�ستها الدول الأوروبية ملكافحة فريو�س كوفيد19-.
وزاد احلجر املنزيل والعمل من بعد ال�سغط على الإنرتنت، وفق ما اأكده امل�سوؤول الأوروبي الأربعاء.
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اأ�صرى فل�صطينيون

بقلم: عي�صى قراقع
-----------------------

كورونا  فريو�س  اقتحام  كبرية يف  املخاطر  زالت  ال 
اال�رصائيلي  االحتالل  �صجون  يف  اال�رصى  �صفوف 
�صباط  باإ�صابة  اال�رصائيليون  اع��رتف  ان  بعد 
بعزل  وقيامهم  املر�س  بهذا  وحمققني  و�صجانني 
التقاءهم  ب�صبب  جمدو  �صجن  يف  اال�رصى  من  عدد 
للكورونا  العاملية  اجلائحة  االإ�رصائيليني.  بامل�صابني 
من  امرا  تنتظر  وال  ح�صانة  وال  حدود  لها  لي�صت 
و�صجون  مكان،  كل  اىل  وت�صل  تتف�صى  انها  احد، 
بهذا  لالإ�صابة  عر�صة  االأماكن  اأكرث  من  االحتالل 
الوباء، انها دفيئات نا�صجة لالإمرا�س اخلطرية حيث 
البيئة املغلقة واملختلطة واملزدحمة، انخفا�س م�صتوى 
النظافة و�صوء التغذية، االإهمال الطبي و�صوء العناية 
البنى  ونظام  الطبية  القدرات  �صعف  ال�صحية، 
الرطوبة  انت�صار  التهوية،  لل�صجون، �صعف  التحتية 
النف�صي  والقهر  القمع  نظام  �صيا�صة  واحل�رصات، 
االأ�صباب  من  وغريها  املعتقلني  على  واجل�صدي 
ال�صجون  داخل  الكورونا  انت�صار  من  جتعل  التي 
ال�صحي  الواقع  ال�صجون.  خارج  منه  بكثري  اأ�رصع 
يف ال�صجون وبدون كورونا هو باالأ�صا�س ماأ�صاوي 
اذا  فكيف  والطبية،  الدولية  املعايري  مع  يتالئم  وال 
هبت رياح الكورونا داخل ال�صجون على هذا الواقع 
ولعل  ال�صحية؟  للعناية  االأدنى  للحد  يفتقد  الذي 
االإمرا�س  ب�صبب  عام  كل  �صهداء  �صقوط  ا�صتمرار 
ممنهجة  اإ�رصائيلية  �صيا�صة  على  دليل  هو  الفتاكة 
وتركهم  اال�رصى  ب�صحة  اال�صتهتار  يف  وم�صتمرة 
فرائ�س لالأمرا�س حتى املوت. الكورونا اذا ما هاجم 
اال�رصى �صوف يجد 800 اأ�صري واأ�صرية من املر�صى 
�صيتمكن  ومزمنة،  خطرية  باإمرا�س  وامل�صابني 
�صيجد  الله،  �صمح  ال  ب�صهولة  اأرواحهم  ح�صد  من 
الكورونا اأطفاال قا�رصين وكبار يف ال�صن م�صلولني 
جمهزة  غري  ال�صجون  عيادات  ان  �صيجد  ومعاقني، 
ا�صتباقية  فحو�صات  ال  الكافية،  الطبية  باللوازم 

غري  متدربني  اأطباء  �صيجد  االأمرا�س،  عن  للك�صف 
الطبي،  االإهمال  �صيا�صة  يف  م�صاركني  خمت�صني 
والقذرة  املغلقة  البو�صطة  �صيارة  ي�صمى  ما  �صيجد 
ال�صجون وامل�صت�صفيات،  تنقل اال�رصى اىل  هي من 
اأماكن  تنظيف وال معقمات وال  انه ال مواد  �صيجد 
�صينتع�س  الكورونا  هذا  ال�صحي،  للحجر  مالئمة 
الو�صع ال�صحي  ال�صجون، ال رقابة دولية على  يف 
الكورونا  اأدوية، و�صيجد  لالأ�رصى، ال معقمات وال 
نف�صه اأداة جديدة  للفتك باالأ�رصى نيابة عن ال�صجان. 
االأمم  دفع  لالأ�رصى  الكورونا  مر�س  انتقال  خماوف 
الأنه  املعتقلني،  �رصاح  باإطالق  املطالبة  اىل  املتحدة 
حيزات  ويف  اال�رصى  اأج�صاد  يف  املر�س  دب  ما  اذا 
اإن�صانية  كارثة  اىل  ي��وؤدي  فقد  ومغلقة  حم�صورة 
دفع دواًل  باخلطر  اال�صت�صعار  تداركها، هذا  ي�صعب 
عديدة اىل املطالبة باإطالق �رصاح اأ�رصاها، ويف ظل 
فاأن  ا�رصائيل  داخل  مت�صارع  ب�صكل  املر�س  انت�صار 
هذا اخلطر يزداد على اال�رصى الفل�صطينيني، ال �صيما 
منذ  االإ�رصائيليني  مع  لوجه  وجها  يبقى  االأ�صري  ان 
املحاكم  وق�صاة  واملحققني  اجلنود  االعتقال،  حلظة 

وال�صجانني واالأطباء.
تعر�س  من  مازن  ابو  الفل�صطيني  الرئي�س  حتذير 
ا�رصائيل  وحتميل  كورونا  بوباء  لالإ�صابة   اال�رصى 
ظل  يف  ياأتي  و�صالمتهم  �صحتهم  عن  امل�صوؤولية 
ل�صمان  اإج��راءات  باأية  االحتالل  حكومة  قيام  عدم 
كاأنهم  اال���رصى  مع  والتعامل  اال���رصى  �صالمة 
واملكان  الزمان  كاأنهم خارج  الب�رص،  بني  لي�صوا من 
منظمة  اىل  عاجلة  ر�صالة  وهي  موجودين،  وغري 
االأطباء  ونقابة  حدود  بال  واأطباء  العاملية  ال�صحة 
والتحرك  للتدخل  الدويل  االأحمر  وال�صليب  العاملية 
�صحية  اإجراءات  وجود  من  والتاأكد  اال�رصى  الإنقاذ 
ال  كورونا.  بفريو�س  االإ�صابة  من  حتميهم  حقيقية 
ميلك  كالهما  وال�صجان،  كورونا  فريو�س  بني  فرق 
غرف  ويهاجم  يقتحم  وكالهما  الزنزانة،  مفاتيح 
القمع  ميار�س  كالهما  اال���رصى،  واأج�صام  واأق�صام 

الوح�صي واجلرائم الطبية واملوت البطيء، وكالهما 
يطفئ �صموع االإن�صانية ويرتعرع يف الظالم، ومنذ 
اال�رصى  اأج�صاد  تنه�س  والكورونا  طويلة  �صنوات 
باأ�صكال وم�صميات عديدة، يدخلون اأحياء ويخرجون 

�صهداء.
عندما ي�صبح الكورونا �صجانا قاتال ويهاجم اال�رصى 
دون تدخل حلمايتهم، عندها قد يدرك �صمري الب�رصية 
ال  انه  و  الوباء،  هو  االحتالل  الوباء،  هو  ال�صجن  ان 
وقوانني  اأنظمة  ال�صجن عن  وقوانني  اأنظمة  تختلف 
التي  الدولة  املختلفة،  وموؤ�ص�صاتها  االحتالل  دولة 
والفا�صية  العن�رصية  االأوب��ئ��ة  كل  فيها  تتنامى 
بالن�صبة  اال���رصى  االإن�صان،  حقوق  وانتهاكات 
لي�صوا  غائبني،  وال  حا�رصين  لي�صوا  لالإ�رصائيليني 

اأحياء وال اأمواتا، اإنهم من�صيني جتاوزتهم االأ�صياء.
اال�رصى  و�صالمة  �صحة  على  الفل�صطيني  القلق 
جتربة  اىل  ي�صتند  كورونا  فريو�س  انت�صار  ظل  يف 
االحتالل  دولة  تلتزم  ال  اأي حد  اىل  ومعرفة  طويلة 
الطبية  املهنة  باأخالقيات  وال  الدولية  بالقوانني 
اال�رصى  مع  تعاملها  يف  الدولية  ال�صلوك  وقوانني 
يدفع  اال�رصى  حياة  القلق على  هذا  ال�صجون،  داخل 
و�رصخات  ن��داء  توجيه  اىل  الفل�صطيني  ال�صعب 
يحدث،  ذلك  تدعوا  ال  العاملي:  املجتمع  اىل  انذارية 
ال تدعوا اال�رصى الفل�صطينيني حتت رحمة فريو�س 
كورونا واال�صتهتار اال�رصائيلي ب�صحتهم، ال تدعوا 
حرب الكورونا وحرب الطغيان اال�رصائيلي ت�صتعل 
يتوقف  االأمر  يحدث،  ذلك  تدعوا  ال  ال�صجون،  يف 
داخل  من  كتب  املر�صى  اال�رصى  احد  عليكم.  االن 
ال�صجن: لن اأتوقف بعد االآن عن ال�رصاخ حتى تاأخذ 
اأتوقف  لن  واينما حللت  اأينما كنت  العدالة جمراها، 
عن ال�رصاخ، ان مل يكن لدي قلم اكتب به او ورقة 
على  و�صعايل  باأظافري  ف�صاأكتب  عليها  ا�صطر 
جدران �صجني، فاإذا تلفت اأظافري ودميت اأ�صابعي 
وتوقفت اأنفا�صي �صتبقى روحي هائمة على االأر�س 

تالحقكم دون هوادة. 

عندما ي�صبح الكورونا �صجانا وقاتال لالأ�صرى....
�صتبقى روحي هائمة على االأر�ض تالحقكم دون هوادة

املخت�س  فروانة  النا�رص  عبد  �صكك 
ب�������ص���وؤون اال������رصى وامل��ح��رري��ن 
االح��ت��الل  ب��رواي��ة   ، الفل�صطينيني 
من  ال�صجون  بخلو  االإ���رصائ��ي��ل��ي 
وقال  كورونا.  بفريو�س  االإ�صابات 
“اإن  الغد:  ملوقع  ت�رصيح  يف  فروانة 
من  االحتالل  �صجون  خلو  من  يرد  ما 
وعدم  كورونا  بفايرو�س  االإ�صابات 
االأ�رصى  بني  موؤكدة  اإ�صابات  وجود 
ال�صجون  اإدارة  قبل  من  تاأتي  كلها 
وهي  ال�صهيونية  ال�صحة  ووزارة 
بكل  ب��رواي��ت��ه��ا  م�صكك  م�����ص��ادر 
اإدارة  اأخ��ف��ت  م��ا  فكثريا  االأح����وال، 
لبع�س  الطبية  امللفات  ال�صجون 
حقيقة  ع��ن  تك�صف  ومل  االأ�����رصى 
تدخل  على �رصورة  واأكد   . اأمرا�صهم 
طرف دويل حمايد من ال�صليب االأحمر 
وم�صاركة  العاملي  ال�صحة  ومنظمة 
احلقيقة،  ملعرفة  الفل�صطيني  اجلانب 
يف الوقت الذي ال يوجد ح�صانة على 
ظل  يف  الفريو�س،  هذا  من  االأ���رصى 
بحياة  ال�صهيوين  اال�صتهتار  ا�صتمرار 

و�صحة االأ�رصى. 

واأ�صاف “اأن ما جرى يف “جمدو” اأثار 
الكثري من الت�صاوؤالت واأن االإجراءات 
التي اتخذت هناك وفقا ملا ورد من قبل 
عالمات  وي�صع  القلق  يثري  االأ���رصى 
ا�صتفهام عديدة، والتي هي بحاجة اىل 
اإجابات وتو�صيح حقيقة االأمور، وهذا 
طبي  وفد  م�صاركة  دون  يحدث  لن 
لالطالع  حمايد  ودويل  فل�صطيني 
على حقيقة ما جرى واالطمئنان على 
اإىل  فروانة  واأ�صار  االأ���رصى.  اأح��وال 
فل�صطيني  اأ�صري   5000 نحو  وج��ود 
بينهم  االحتالل  �صجون  يف  يقبعون 
معتقل  و430  اأ�صرية  و43  180طفال 
اإداري. واأو�صح اأن درجة اخلطورة اأكرب 
الذين  املر�صى  االأ���رصى  اأولئك  على 
يقدر عددهم بنحو )700( اأ�صريا، بينهم 
والقلب  ال�رصطان  اأمرا�س  يعاين  من 
والف�صل الكلوي وال�صغط وال�صكري 
وال�����ص��ل��ل وغ��ريه��ا م��ن االأم��را���س 
معر�صني  وه��وؤالء  واملزمنة،  اخلطرية 
ا�صتمرار  ظل  يف  بالفريو�س  لالإ�صابة 
تدابري  وغياب  ال�صهيونى  اال�صتهتار 
وال�صالمة.  احلماية  واإجراءات  الوقاية 

اتخذت  الدول  ع�رصات  اأن  اإىل  ولفت 
ال�صجناء،  حلماية  ج���ادة  اإج����راءات 
وع�رصات اأخريات اأفرجت عن ع�رصات 
حر�صا  لديها  املحتجزين  من  االآالف 
اإ�صابتهم  من  وجتنبا  حياتهم  على 
االحتالل  حكومة  فيما  بالفريو�س، 
ومل  وقائية  اإج����راءات  اي��ة  تتخذ  مل 
مواد  اأي  الفل�صطينيني  لالأ�رصى  تقدم 
اأو عن  االإفراج عنهم  للوقاية وترف�س 
بع�صهم، بالرغم اأنها تنوي االإفراج عن 
�صجناء اإ�رصائيليني جنائيني، مما يعك�س 
تعاملها  يف  العن�رصي  التمييز  طبيعة 
الظروف  هذه  يف  حتى  ال�صجناء  مع 

ال�صعبة على حد قول فروانة.
الدولية  املوؤ�ص�صات  فروانة  وطالب 
جنيف  التفاقيات  الراعية  وال���دول 
االح��ت��الل  حكومة  على  ال�صغط 
اح��رتام  على  الإلزامها  االإ�رصائيلي 
يف  الدولية  وامل��واث��ي��ق  االتفاقيات 
هذه  يف  لديها  املعتقلني  مع  تعاملها 
الفوري  واالإف��راج  ال�صعبة  الظروف 
عر�صة  االأك����رث  ال��ف��ئ��ات  ك��ل  ع��ن 
مقدمتهم  ويف  بالفايرو�س  لالإ�صابة 

واالأط��ف��ال  ال�صن  وك��ب��ار  املر�صى 
احلركة  قالت  ناحيتها،  من  وال�صيدات. 
اإن  االح��ت��الل  �صجون  يف  االأ���ص��رية 
رواي��ة  ع��ن  ال�صجون  اإدارة  ت��راج��ع 
لعدمها  كورونا  بفايرو�س  االإ�صابة 
من  التهدئة  حماولة  اإط��ار  يف  ياأتي 
باإغالق  التي �رصعت  ال�صجون  غ�صب 
م�صادرة  على  احتجاجًا  ال�صجون 
واأعلنت  املكت�صبة.  اال���رصى  حقوق 
خلية  ت�صكيل  عن  االأ���ص��رية  احلركة 
اأزمة ملتابعة اأو�صاع االأ�رصى ال�صحية 
وتزويد اجلهات املعنية يف اخلارج بكل 
و�صددت  ال�صجون  داخ��ل  يف  تطور 
�صحفي  ت�رصيح  يف  االأ�صرية  احلركة 
مقارعة  عن  تلفتنا  لن  “االأزمة  اأن 
املكت�صبة  حقوقنا  عن  والدفاع  عدونا 
الفرتة  يف  عليها  االع��ت��داء  مت  التي 
خطواتنا  بداية  يف  زلنا  وما  االأخ��رية 
االعتداء.  ه��ذا  على  للرد  املدرو�صة 
لكل  االأ�صرية �رصخة  احلركة  ووجهت 
من  وحتديدا  الفاعلة  والقوى  االأحرار 

ميلك اأ�صباب حرية االأ�رصى.

ت�صكيك فل�صطيني برواية االحتالل حول خلو االأ�صرى 
من فريو�ض كورونا

اأخبار فل�صطني

االأ�صري عبد اهلل 
الربغوثي

تاريخ  يف  حكم  �صنةاأعلى   5200 و  موؤبدًا   67
الب�صرية:

يف  املت�صابكة  اأعوامه  الربغوثي  الله  عبد  يق�صي 
ال�صجن، بحكم هو االأعلى يف تاريخ الب�رصية املكتوب، 
اإ�صافة اإىل 5200 عام، مل�صوؤوليته عن مقتل  67 موؤبداً 
66 اإ�رصائيليًا يف �صل�صلة من العمليات التي نفذت بني 

عامي 2000، و2003.
ولد عبد الله غالب عبد الله الربغوثي يف الكويت يف 
مدينة  �صمال  رميا  بيت  بلدة  من  واأ�صوله   ،1972 العام 
رام الله، �صارك �صد القوات االأمريكية يف حرب اخلليج 
االأوىل قبل اأن يكمل الثامنة ع�رصة، اعتقل لهذا ال�صبب 
ملدة �صهر، عاد بعدها اإىل االأردن، وفتح حماًل مليكانيكا 
ال�صيارات، وا�صتمر يف ممار�صة ريا�صة اجلودو التي بداأ 
ف�صافر  اأراد،  كما  ي�رص  مل  املحل  لكن  الكويت،  يف  بها 
اإىل كوريا اجلنوبية لدار�صة االأدب الكوري، لكنه انتقل 
اللواقط  وت�صنيع  "ت�صميم  االألكرتونية  الهند�صة  اإىل 
الف�صائية"، لكنه مل يكمل درا�صته هذه، وتزوج من فتاة 

كورية وق�صى هناك خم�س �صنوات.
عاد اإىل عمان عام 1998، واجته اإىل التدين، وعمل يف 
التلفزيونات، وا�صتقر يف بيت رميا بعد  �رصكة لت�صنيع 
اأن تزوج للمرة الثانية، واأجنب �صفاء وتاال واأ�صامة، ومل 
يكن يحمل بطاقة هوية فل�صطينية، بل اأقام يف فل�صطني 
بت�رصيح زيارة. علم ابن عمه بالل الربغوثي "املحكوم 
املتفجرات، ف�صم عبد  16 موؤبداً" بقدرته على ت�صنيع 
�صامة من  فاأنتج مواد  الق�صام،  اإىل �صفوف كتائب  الله 

حبات البطاطا، واأقام معماًل للت�صنيع الع�صكري.
جمموع القتلى يف العمليات التي اأ�رصف عليها عبد الله 
الربغوثي بلغ 66 اإ�رصائيليًا واأكرث من 500 جريح، ومن 
اجلامعة  وعملية  �صبارو،  عملية  كانت  العمليات  اأبرز 
يف  الليلي  والنادي  "مومنت"،  مقهى  وعملية  العربية، 
ري�صون لت�صيون.مت ر�صده خالل بحثه عن �صقة �صكنية، 
ومت ا�صتدراجه من خالل موعد اتفق عليه مل�صاهدة احدى 
ال�صقق بجوار بلدية البرية، وتوجه عبد الله يوم -5-3
ابنته، فو�صل اىل موقف  امل�صت�صفى ملعاجلة  اإىل   2003
كلبان  هاجمه  حتى  تاال  ابنته  يديه  وعلى  البرية  بلدية 
عليها  واأغلقها  ال�صيارة  اىل  بابنته  فقذف  بولي�صيان 
بنه�س  احدهما  قام  اللذين  للكلبني  الت�صدي  حماوال 
قدمه واالآخر بنه�س ال�صرتة ال�صتوية الذي كان يرتديها، 
جمموعة  كانت  منهما  التخل�س  من  يتمكن  اأن  وقبل 
من اجلنود حتيط، فاألقوه على االأر�س وكبلوه.التحقيق 
30- اأ�صهر، ويف   5 يزيد عن  ما  ا�صتمر  معه  املتوا�صل 
 67 ب�  باحلكم،  االإ�رصائيلية  املحكمة  نطقت   11-2003
الئحة  ت�صمنت  اأن  بعد  عام،   5200 اإىل  اإ�صافة  موؤبداً 

االتهام اخلا�صة 109 بنود.
و�صع يف زنزانة انفرادية منذ اعتقاله، وخا�س يف عام 
الطعام حتى حتقيق مطلبيه  اإ�رصابا مفتوحا عن   2012
املتمثلني باخلروج من العزل االنفرادي وال�صماح له بلقاء 
اأجرت  التي  القيادات  �صمن  من  الله  عبد  والديه.كان 

مفاو�صات مع اإ�رصائيل حول �صفقة جلعاد �صاليط.
الظل،  اأمري  منها:  ال�صجن  يف  كتب  عدة  الله  عبد  األف 
واملقد�صي  واملع�صوق،  العا�صقة  وفل�صطني  واملاجدة، 

و�صياطني الهيكل املزعوم، واملق�صلة.
اأعادته اإدارة ال�صجون اإىل العزل االنفرادي عام 2015، 
بعد مكاملة له مع اإذاعة حملية يف غزة من داخل �صجنه.
من  فوجئنا  لقد  احلقيقة  "يف  ب�صخرية:  زوجته  تقول 
ب�67  حاكموه  لكنهم  موؤبداً،   66 نتوقع  كنا  احلكم، 

." موؤبداً

االأ�صري  ن��ادي  مدير  النجار  اجمد  اأف��اد 
ان  اخلليل  حمافظة  يف  الفل�صطيني 
نواجعة  حممد  خليل  عي�صى  االأ�صري 
دخل  قد  اخلليل  جنوب  يطا  مدينة  من 
االحتالل  �صجون  الرابع ع�رص يف  عامه 
عي�صى  االأ�صري  ان  النجار  واأو�صح   ...
بتاريخ  اعتقل  ق��د  ك��ان  ال��ن��واج��ع��ة 

مع  طويله  مطاردة  بعد  22/3/2007م 
االحتالل ا�صتمرت عدة �صنوات ب�صبب 
االأق�صى  �صهداء  كتائب  يف  ن�صاطه 
عليه  حكمت  حيث  االحتالل  ومقاومته 
بال�صجن  عوفر  يف  الع�صكريه  املحكمة 

ملدة 22 عاما.
املنزل  ن�صف  قد  االحتالل  جي�س  وكان 

املوت  من  وجنى  اليه  يلتجاأ  كان  الذي 
االخباريه  املواقع  ان  حتى  باعجوبه 
ويعاين   .. اآنذاك  ا�صت�صهاده  ان  حتدثت 
يف  ان�صداد  من  من  نواجعة  االأ���ص��ري 
وتنقل  عمليات  عدة  واأجرى  ال�رصايني 
ومتاطل  م�صت�صفيات  عدة  يف  خاللها 
الطبي  العالج  ال�صجون يف تقدمي  اإدارة 

نواجعة  االأ�صري  ويعترب   . له  املنا�صب 
عدة  وخا�س  االأ�صرية  احلركة  قادة  من 
�صعوبه  رغ��م  الطعام  عن  اإ���رصاب��ات 
اال�صري  ان  ي��ذك��ر  ال�صحي  و�صعه 
ومتزوج  مدر�صة  معلم  هو  النواجعة 
ولديه ثالثة اأبناء ومتكن من اجناب طفله 

عرب تهريب النطف وا�صماها �صدين .

االأ�صري عي�صى النواجعة من مدينة يطا يدخل عامه الرابع ع�صر يف �صجون االحتالل
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العامل ب�صدد اإن�صاء �صندوق دويل ملكافحة "كورونا"

قراءة/ حممد علي
------------------ 

اخلارجية  ل��وزي��رة  ب��ي��ان  يف  وج��اء 
ي���ن���ه اإري��ك�����ص��ن  ال���روي���ج���ي���ة، اإ
حتت  دوليا  "�صندوقا  اأن  �صوريدي، 
قادرا  �صيكون  املتحدة  االأمم  رعاية 
ل�رصكائنا  اال�صتقرار  �صمان  على 
جميع  جهود  جعل  يف  وامل�صاعدة 

فعالية" اأكرث  الدول 
ن�����ص��اء  واأ����ص���اف ال��ب��ي��ان، مي��ك��ن اإ
�صندوق  مثال  باتباع  ال�صندوق 
فريو�س  ملكافحة  تاأ�صي�صه  مت  اآخ��ر 

كان  والذي   2014 عام  يف  "اإيبوال" 
للغاية. ناجحا  ن�صاطه 

�����ص����ارت وزي�����رة اخل��ارج��ي��ة  واأ
اأوق��ات  "يف  ن��ه  اأ اإىل  ال��روي��ج��ي��ة، 
احلال  هو  وكما  العاملية،  االأزم��ات 
اأمر  هو  الدويل  التعاون  فاإن  االآن، 
ب�صاأن  قلقون  نحن  االأهمية.  بالغ 
الدول  على  الفريو�س  تاأثري  كيفية 
ال�صحية  ال��ن��ظ��م  ذات  ال��ن��ام��ي��ة 
ن���ه  اأ اإىل  م�����ص��رية  ال�صعيفة"، 
ن�صاء  اإ عن  ر�صميا  االإع��الن  ميكن 

االأ�صبوع. هذا  ال�صندوق 

"كورونا"  املبادرة الإن�صاء �صندوق عاملي ملكافحة فريو�ض  اأن الرنويج تعتزم اتخاذ زمام   ، اأم�ض  اأعلنت وزارة اخلارجية الرنويجية، 
املتحدة. االأمم  رعاية  امل�صتجد، حتت 

فيما اإجمايل االإ�صابات يرتفع اإىل 89

تون�ض تعلن اإ�صابة 14 �صخ�صا يف يوم واحد بكورونا 

روحاين: مزاعم اأمريكا ب�صاأن م�صاعدة ايران اأكاذيب كربى

ال�صرطة ال�صعودية تعاقب مواطنا 
انتقد اجراءات مواجهة كورونا

مدير مكتب مريكل يك�صف عن حالتها 
بعد لقائها طبيبا م�صابا بـ"كورونا"

 12 ل�صرب  ال�صحراء" ي�صتعد  "قر�ض 
منطقة يف م�صر

مو�صكو: ال ننتظر رفع العقوبات مقابل 
تقدمي امل�صاعدات اإىل اإيطاليا

رو�صيا تر�صل طائرة خا�صة اإىل املغرب الإجالء رعاياها

التون�صية  ال�صحة  وزارة  اأك��دت 
اإ�صابة   14 ت�صجيل  االثنني،  اأم�س 
امل�صتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
اإجمايل  اأن  اإىل  م�صرية  البالد،  يف 
 89 اإىل  بذلك  ارتفع  قد  االإ�صابات 

. لة حا
للمر�صد  العامة  امل��دي��رة  وقالت 
بوزارة  اجلديدة  لالأمرا�س  الوطني 
بن  ن�صاف  التون�صية  ال�صحة 
امل�صجلة  اجلديدة  احلاالت  اإن  علية، 
حتليال   126 ب� القيام  بعد  ثبتت 
ال���واردة  العينات  على  خم��ربي��ا 
بامل�صت�صفى  املرجعي  املخرب  على 

معي. جلا ا
اإىل  تعود  احل��االت  اأن  واأو�صحت 
خ��ارج  م��ن  ق��دم��وا  �صخ�صا   60

حملية. حالة  و29  البالد 
التون�صية  ال�����ص��ح��ة  واأع��ل��ن��ت 
لتف�صي  وبائيتني  بوؤرتني  اكت�صاف 
تون�س  والية  يف  كورونا  فريو�س 
واملر�صى،  البحرية  منطقتي  ت�صمل 
والية  من  �صكرة  يف  ثالثة  وبوؤرة 

العا�صمة. غربي  ب�صمال  اأريانة 
ب��وؤرة  جربة  ج��زي��رة  �صنفت  كما 
امل�صتجد،  كورونا  فريو�س  لوباء 
هناك  الطبية  الفرق  اكت�صاف  بعد 
مل  بالفريو�س  موؤكدة  اإ�صابة  حلالة 

بعد. م�صدرها  يعرف 
يدفع  ال���دويل  النقد  و���ص��ن��دوق 

لتون�س  دوالر  مليون   400
حممد  التون�صي  املالية  وزير  اأعلن 
مار�س/  23 االثنني  يعي�س،  ن��زار 

ال��دويل  النقد  �صندوق  اأن  ذار،  اآ
دوالر  م��ل��ي��ون   400 ���ص��ي��دف��ع 

لتون�س.  اأمريكي 
تلك  اأن  التون�صي  الوزير  واأو�صح 
اقت�صادية  حزمة  �صمن  م��وال  االأ
فريو�س  تف�صي  ملواجهة  مو�صعة 
وكالة  اأوردت��ه  ملا  وفقا  ك��ورون��ا، 

"رويرتز".
ك��م��ا ق����ال رئ��ي�����س ال������وزراء 
م�صاء  الفخفاخ،  ليا�س  اإ التون�صي 
ب�صدد  ال��ب��الد  اإن  االأح���د،  م�����س  اأ
االإج��راءات  من  �صلة  عن  االإع��الن 
قيمتها  ت�صل  التي  اال�صتثنائية 
دينار  املليار  ون�صف  ملياري  اإىل 
مليون   850 ( يعادل  ما  اأي  تون�صي 
اأ���رصار  من  للحد  موّجهة  دوالر( 

امل�صتجد  كورونا  فريو�س  انت�صار 
واملوؤ�ص�صات. فراد  االأ على 

لقاها  اأ كلمة  يف  الفخفاخ،  واأك��د 
التي  ال��ت��داب��ري  اأن  التلفاز،  ع��رب 
ع��م��ل��ت ب��ه��ا احل��ك��وم��ة م��ن��ذ ب��دء 
امل�صتجد  كورونا  فريو�س  انت�صار 
التون�صي  املواطن  حلماية  �صعت 
العمل  م��اك��ن  اأ خ�����ص��ارة  وع���دم 
االقت�صادية  املوؤ�ص�صات  وم�صاندة 
االأ�رصار. باأقل  االأزمة  من  للخروج 

التون�صية،  ال�صحة  وزارة  واأعلنت 
اإ�صابة   15 ت�صجيل  االأح��د،  اأم�س 
لريتفع  "كورونا"،  بفريو�س  جديدة 
اإ�صابة   75 اإىل  االإج��م��ايل  العدد 

. كدة موؤ
ق.د

ح�صن  ي�����راين  االإ ال��رئ��ي�����س  اك���د 
امل��زاع��م  ان  االث���ن���ني،  روح����اين، 
اي��ران  م�صاعدة  يف  م��ري��ك��ي��ة  االأ
اإال  ل��ي�����ص��ت  ك���ورون���ا  مل��ك��اف��ح��ة 

كربى.  اأكاذيب 
وق���ال ال��رئ��ي�����س روح���اين ال��ي��وم 
اجتماع  خ��الل  كلمة  يف  االث��ن��ني، 
اأو�صاعنا  ان  االيرانية،  احلكومة 
من  املتقدمة  ال��دول  مع  باملقارنة 
وامل�صايف  ال�صحية  احلاجات  حيث 
 ، ك��ورون��ا  مكافحة  يف  ف�����ص��ل  اأ
وم�صاعي  جهود  بف�صل  كله  هذا 
عن  روح����اين  واأع����رب  اجل��م��ي��ع. 
املجال  يف  يعملون  للذين  �صكره 
خلدمة  امل��ج��االت  وك��اف��ة  الطبي 
اهتمامات  ابرز  ان  قائال،  ال�صعب، 
و�صالمة  �صحة  ه��ي  امل�صوؤولني 
هذه  من  �صنعرب  بالتعاون  ال�صعب، 
البالء  ه��ذا  وم��ن  ال�صعبة  االي��ام 
ان  اىل  روح���اين  ون���وه  ال��ع��امل��ي 
على  اكد  اال�صالمية  الثورة  قائد 
احلكومة  وان  االنتاج  عجلة  دفع 
الزده��ار  االمكانات  كل  �صتتخذ 
الوزراء  من  طلبت  قائال،  االنتاج، 
وامل�صاريع  االجنازات  عن  االعالن 

املجاالت. كافة  يف 
وتد�صني  افتتاح  �صن�صهد  وا�صاف، 
م�����ص��اري��ع ك��ب��رية خ���الل ال��ع��ام 
ان  اىل  منوها  احل���ايل،  االي���راين 
تاأتي  االنتاج  يف  النوعية  القفزة 
والعالقات  اال�صتثمارات  ظل  يف 

الدول. باقي  مع  الطيبة 
ان  اإىل  روح��اين  الرئي�س  ���ص��ار  واأ
ايران  مل�صاعدة  االمريكية  املزاعم 
اك��اذي��ب  ه��ي  ك��ورون��ا  ملكافحة 
تتحمل  امريكا  ان  قائال،  ك��ربى، 
يف  امل��وج��ود  النق�س  م�صوؤولية 
عن  م�صوؤولة  وهي  املجاالت  بع�س 

املنطقة. يف  اجلرائم  اكرب 
املحتالني  ان  اىل  روح��اين  ولفت 
�صي�صتمع  العامل  ب��اأن  يت�صورون 
قائال،  ال��واه��ي��ة،  ادع��اءات��ه��م  اىل 
و�صنخلف  كورونا  بالء  من  �صنعرب 

ظهورنا. وراء  امل�صاكل 
ظريف: اأمريكا عائق يف طريق املكافحة 

الدولية لكورونا
���ص��اد وزي��ر اخل��ارج��ي��ة االي��راين  اأ
التي  باجلهود  ظريف"  جواد  "حممد 
العامل  دول  خمتلف  ق��ادة  بذلها 
ايران  على  االمريكي  احلظر  لغاء  الإ

املكافحة  تعرقل  امريكا  ان  موؤكدا 
كورونا  لفريو�س  الدولية 

يف  االث��ن��ني  ال��ي��وم  ظريف  وكتب 
تويرت،  يف  ح�صابه  على  له  تغريدة 
جهود  يثمن  االي��راين  ال�صعب  ان 
واملجتمع  العامل  دول  خمتلف  قادة 
احلظر  ال��غ��اء  اىل  الرامية  امل��دين 
على  امل�����رصوع  غ��ري  االم��ري��ك��ي 

ايران.
جتد  مل  اجل��ه��ود  ه��ذه  ان  وا���ص��اف 
التي  امريكا  ل��دى  �صاغية  اذان��ا 
املكافحة  ام��ام  العراقيل  ت�صع 
ال���دول���ي���ة ل��ف��ريو���س ك���ورون���ا 
حلل  الوحيد  ال�صبيل  ان  م��وؤك��دا 
بوجه  ال��وق��وف  هو  امل�صكلة  ه��ذه 
ال�صعب  )�صد  اجلماعية  العقوبة 
ام��رىکا  متار�صها  التي  االي��راين( 
يعد  وه��ذا  اأخالقية  ���رصورة  وهو 

وعملية. اأخالقية  �رصورة 
مع  حوار  اعلن يف  قد  وكان ظريف 
باولو"  �صاو  دي  "فوليا  �صحيفة 
العالجي  االإره��اب  الربازيلية،ان 
موقف  اتخاذ  دون  حال  االأمريكي 
ف��اع��ل مل��واج��ه��ة وب���اء ك��ورون��ا 

ملي. لعا ا

غنية،  دول���ة  ي���ران  اإ ان  اأ���ص��اف، 
احلظر  ب��ف��ع��ل  من��ت��ل��ك  ال  ان��ن��ا  اال 
اخلدمات  لتقدمي  الالزمة  امل��وارد 
منتلك  كنا  لو  وحتى  للمت�رصرين 
ال��ق��درة امل��ال��ي��ة ع��ل��ى ذل��ك ف��اإن 
لالأدوية  �رصاءنا  دون  يحول  احلظر 
امل�رصفية  القيود  فان  وامل��ع��دات، 
بني  مت��ي��ز  ال  امل��ط��ب��ق��ة  وامل��ال��ي��ة 
باخلدمات  اخلا�صة  ال�صلع  ���رصاء 
وعندما  غ��ريه��ا،  م��ن  ن�صانية  االإ
مع  التجارة  اأن  ما  م�رصف  يت�صور 
جميع  بغلق  يقوم  خطري،  اأمر  يران  اإ

بب�صاطة. بواب  االأ
اأوقفت  ذلك،  اإىل  باالإ�صافة  وتابع: 
املنتجة  االأوروب���ي���ة  ال�����رصك��ات 
معنا  جتارتها  الطبية  ل��الأج��ه��زة 
االأمريكية  ال��ت��ه��دي��دات  ب�صبب 
الطبية.  امل�صتلزمات  لنا  تبيع  وال 
االقت�صادي  االإره��اب  فاإن  لذلك، 
قبل  م��ن  امل��م��ار���س  وال��ع��الج��ي 
ي���ران  ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ���ص��د اإ
هذه  وان  ع��دي��دة،  اأ�صكاال  يتخذ 
�صد  ج��رائ��م  تعترب  االإج�����راءات 
القانون. نظر  وجهة  من  ن�صانية  االإ
ق.د

ال�صعودية  ال�رصطة  اأعلنت 
ال��ق��ب�����س ع��ل��ى م��واط��ن 
ال��ري��ا���س  يف  ���ص��ع��ودي 
داء  اأ انتقاده  خلفية  علي 
مواجهة  يف  ال�����ص��ل��ط��ات  
اجلديد  "كورونا"  فريو�س 
وذل���ك  "كوفيد19-"، 
بثه  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع  ع��رب 
ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل 

االجتماعي. 
عن  ���ص��ادر  ب��ي��ان  وق���ال 

املتابعة  نتائج  اأن  الريا�س  �رصطة 
عليه،  القب�س  عن  اأ�صفرت  االأمنية 
من  الثالث  العقد  يف  مواطن  وهو 
واتخذت  يقافه  اإ جرى  حيث  العمر؛ 

بح�صب  النظامية،  االإجراءات  بحقه 
منطقة  ل�رصطة  االإعالمي  املتحدث 
�صليمان  بن  "�صاكر  املقدم  الريا�س 

لتويجري". ا
ق.د

ق���ال م��دي��ر م��ك��ت��ب امل�����ص��ت�����ص��ارة 
التقت  نها  اإ مريكل  اأنغيال  ملانية  االأ
ثبت  طبيب  مع  فقط  ق�صرية  لفرتة 
بفريو�س  م�صاب  نه  اأ الحق  وقت  يف 
كبري  احتمال  هناك  لذا  "كورونا"، 

اإ�صابتها. لعدم 
مكتب  مدير  ب��راون،  هيلجه  وق��ال 
على  ح��واري  برنامج  يف  مريكل، 
ي������ه.اآر.دي(  ���ص��ا���ص��ة ت��ل��ف��زي��ون )اإ
االأح���د:  م�����س  اأ م��ت��اأخ��ر  وق���ت  يف 
لفرتة  بالطبيب  التقت  "مريكل 
متفائلون  نحن  ل��ذل��ك  ق�����ص��رية.. 
لها  تنتقل  مل  رمبا  امل�صت�صارة  ب��اأن 

االإطالق". على  العدوى 
مريكل  با�صم  املتحدث  واأ���ص��اف 
عملها  �صتوا�صل  نها  اإ عاما(   65 (
للفحو�س  و�صتخ�صع  املنزل  من 

القليلة  يام  االأ خالل  متكرر  ب�صكل 
ال�صابق  من  ن��ه  اأ م�صيفا  املقبلة، 

لها. نهائي  اختبار  اإجراء  وانه  الأ
موؤخرا  �رصحت  قد  مريكل  وكانت 
خام�صة  ل��والي��ة  ت�صعى  ل��ن  ن��ه��ا  اأ
االن��ت��خ��اب��ات  يف  ك��م�����ص��ت�����ص��ارة 
بحلول  ه��ا  اإج��راوؤ املقرر  االحت��ادي��ة 

.2022 اأكتوبر 
وت��ل��ق��ت م��ريك��ل ب��ع��د ظ��ه��ر ي��وم 
�صد  ل��ق��اح��ا  ط��ب��ي��ب  م��ن  اجل��م��ع��ة 
بكترييا  وهي  الرئوية،  املكورات 
وخ�صعت  الرئوي،  االلتهاب  ت�صبب 
اأن  بعد  االأحد  اأم�س  ال�صحي  للحجر 
التي  الفحو�س  نتائج  ب��اأن  علمت 
اإيجابية  جاءت  الطبيب  لهذا  اأجريت 

اإ�صابته(. ثبتت  )اأي 
ق.د

ح��ذرت و���ص��ائ��ل االإع��الم 
من  م�����رص  يف  ال��ر���ص��م��ي��ة 
�صديدة  ت��راب��ي��ة  عا�صفة 
ال�صحراء"  "قر�س  ت�صمى 
يف  منطقة   12 �صت�رصب 
حتذيرات  بعد  وذلك  م�رص، 
من  اجلوية  االر�صاد  هيئة 

االثنني. يوم  طق�س 
ال��ري��اح  "حالة  واأك����دت: 

العوامل  لبع�س  ن�صطة  �صتكون 
مغربة  �صتكون  ال��ري��اح  اجل��وي��ة، 
وال�صوائب  تربة  واالأ الرمال  وتثري 
تن�صط  و�صوف  ال�صماء،  يف  العالقة 
ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة ه��ب��ات ع��ل��ى ف��رتات 
�صديدة  �صتكون  قوتها  منف�صلة، 

جدا". �صديدة  اإىل 

للمرور  ال��ع��ام��ة  دارة  االإ وك��ان��ت 
املواطنني  نا�صدت  ق��د  م�رص،  يف 
االإر�صادات  من  مبجموعة  بااللتزام 
�صوء  ب�صبب  ال�صيارات،  قيادة  ثناء  اأ
املثرية  وال��ري��اح  اجل��وي��ة  االأح���وال 
حد  ت�صل  التي  ت��رب��ة  واالأ للرمال 

. �صفة لعا ا
ق.د

الكرملني،  با�صم  املتحدث  اأعلن 
ال  مو�صكو  اأن  بي�صكوف،  دميرتي 
املفرو�صة  العقوبات  رفع  تتوقع 
تقدمي  مقابل  يف  اإيطاليا  قبل  من 
فريو�س  حماربة  يف  لها  امل�صاعدات 

 . كورونا
وق������ال امل���ت���ح���دث ال���رو����ص���ي 
على  ردا  االث��ن��ني،  لل�صحفيني، 
غري  نها  اإ "ال.  ال�صدد:  بهذا  ال  �صوؤ
بالطبع  االإط���الق.  على  مت�صلة 
�رصوط  اأي  عن  احلديث  ميكن  ال   ،
بطريقة  م���ال  اآ و  اأ ح�����ص��اب��ات  اأو 
حتتاج  ي��ط��ال��ي��ا  اإ اإن  ب��اأخ��رى.  و  اأ
بكثري،  اأكرب  م�صاعدة  اإىل  بالفعل 
اإر���ص��ال  ه��و  رو���ص��ي��ا  تفعله  وم��ا 

نقول  اأن  العبث  ومن  امل�صاعدات، 
فاالأمر  التبادل،  من  نوًعا  هناك  اإن 

كذلك". لي�س 
الرو�صية،  الدفاع  وزارة  واأعلنت 
اأن  االثنني،  اليوم  �صابق  وقت  يف 
ثامنة،  رو�صية  ع�صكرية  طائرة 
ت��ق��ل ع��ل��ى م��ت��ن��ه��ا اأخ�����ص��ائ��ي��ني 
فريو�س  ملكافحة  طبية  ومعدات 

اإيطاليا. اإىل  و�صلت  كورونا، 
تعد اإيطاليا واحدة من الدول االأكرث 
حيث  كورونا،  فريو�س  من  ت�رصرا 
�صخ�صا   5476 الوفيات  عدد  بلغ 
حوايل  ت�صجيل  مت  فيما  االآن،  حتى 

اإ�صابة. األف   60
ق.د

ير"  اأ "اأزور-  �رصكة  ممثل  اأع��ل��ن 
ثنني،  االإ اأم�س  للطريان،  الرو�صية 
اأقلعت  لل�رصكة  خا�صة  رحلة  اأن 
امل��واط��ن��ني  الإج���الء  امل��غ��رب  اإىل 

هناك.  من  الرو�س 

وق����ال مم��ث��ل ال�����رصك��ة ل��وك��ال��ة 
طريان  �رصكة  "اأر�صلت  �صبوتنيك: 
ال��دار  اإىل  ط��ائ��رة  ير"  اأ "اأزور- 
الذين  ال��رو���س  لنقل  البي�صاء 
اإىل  العودة  يف  �صعوبة  يواجهون 

. طنهم و
وفقا  خ��ا���ص��ة  رح��ل��ة  تنظيم  ومت 
النقل  وك��ال��ة  ب��ني  الت��ف��اق��ي��ات 
ال�صياحة  ووكالة  الفدرالية  اجلوي 
اخل��ارج��ي��ة  ووزارة  ال��رو���ص��ي��ة 
اإع��ادة  اإج���راءات  ب�صاأن  الرو�صية 
اململكة  م��ن  ال��رو���س  امل��واط��ن��ني 

رو�صيا". اإىل  املغربية 
ال�صاعة  يف  "اليوم  املمثل:  واأ�صاف 
�صباحا  وال��ن�����ص��ف  ال�����ص��اد���ص��ة 
الرحلة  غادرت  مو�صكو  بتوقيت 

مطار  م��ن   "ZF-9901" رق���م 
. " فنوكوفا

يف  رك��اب  طائرة  اأك��رب  وانطلقت 
 777- "بوينغ  ال�رصكة  اأ�صطول 
اأكرث  باإجالء  �صي�صمح  مما   ،"  300
اآن  يف  رو�صي  مواطن   500 من 
رحلة  و�صول  املقرر  ومن  واح��د. 
اإىل   "ZF-9902" رق��م  ال��ع��ودة 
م�صاء   19:15 ال�صاعة  يف  مو�صكو 

مو�صكو. بتوقيت  اليوم 
االأخرى  البلدان  من  وعدد  رو�صيا 

ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س 
كبري  ب�صكل  قل�صت  ك��ورون��ا، 

اجلوية. احلركة 
النقل  وكالة  اأ�صارت  جهتها  من 
نه  اأ اإىل  الرو�صية  الفدرالية  اجلوي 
نقل  خطوط  وج��ود  ع��دم  ب�صبب 
ف��اإن  امل��غ��رب،  م��ع  مبا�رصة  جوية 
الرو�س  املواطنني  اإج��الء  ق�صية 

الدرا�صة. من  مزيدا  تطلب 
ق.د
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رغم اخل�صائر الكبرية التي تكبدتها ال�صينما العاملية

التكنولوجيا تنقذ ال�صركات واملنتجني 
على النت

امل�صرح الوطني يطلق م�صابقة وطنية حول الوقاية من فريو�ض كورونا

بعد جناحه يف دور ال�صينما.. 

م�صامري الفيلم قادم اإىل Netflix مرتجم الأكرث من 30 لغة يف 190 دولة

املطالعة االإلكرتونية والكتاب الرقمي بدائل 
للعائالت

العامل، وفر�صه احلجر  بلدان  »كورونا« عرب  بتف�صي فريو�ض  واملوؤلفات  الكتب  مع  والت�صالح  املطالعة  عاد احلديث عن 
اأجنبه حرب املبدعني، قدميا وحديثا، ولعل  ما  اأبدى العديد منها الرغبة يف ت�صفح  التي  العائالت،  على االآالف من 

اأن  رعم  فوائد«  قوم  قوم عند  »م�صائب  القائل  املثل  وتاأكيد  والقارئ،  الكاتب  بني  الت�صالح  لتج�صيد  �صانحة  الفر�صة 
زمننا. يف  التكنولوجيات  تطور  مع  الرقمي«  الكتاب  يف�صلون  الكثريين 

علي  حممد 
---------------- 

عمود  املطبوع  الكتاب  بقي 
منذ  والوعي  الثقافة  �صناعة 
الطابعة  غ��وت��ن��ربغ  اخ���رتاع 
دخ��ل  اأن  اإال   ،1447 ع���ام 
االإلكرتوين،  الكتاب  ال�صاحة 
التكنولوجيا  بفورة  م�صتعينا 
واق��ت��ح��ام��ه��ا ك���ل جم���االت 
بديال  نف�صه  ويقدم  حياتنا، 
الوقت،  القارئ  على  يخت�رص 
ويجعل  وامل�����ص��اح��ة،  امل���ال 
الفائدة،  ب��ني  جتمع  ال��ق��راءة 

والتفاعل. املتعة 
على  »ك���ورون���ا«  ف��ر���ص��ت 
ومل  ب��اأك��م��ل��ه��ا،  املجتمعات 
ت��ق�����ص��ى اجل����زائ����ر م��ن��ه��ا، 
ولو  ال��ق��راءة  م��ع  الت�صالح 
االإلكرتونية،  امل��واق��ع  على 
ول���ع���ل اإ�������رصار ال��ب��ع�����س 
ع���ل���ى ت�����ص��ف��ح خم��ت��ل��ف 
باملكتبات  اخلا�صة  امل��واق��ع 
الوقت  لق�صاء  االفرتا�صية 
املنزيل  احلجر  يفر�صه  الذي 
�صغل  الذي  الفريو�س  ب�صبب 
يف  واملخت�صني  الباحثني  بال 
على  دليل  يام،  االأ هذه  الطب، 
�صنع  باإمكانها  االأزمات  زن 
والقراءة. النا�س  بني  ال�صلح 

ت��ع��ي��د، ب���دوره���ا ال���ق���راءة 
عالقة  ت�صكيل  االإلكرتونية 
ي�صتطيع  ذ  اإ بالكتاب،  القارئ 
للقراءة  املنا�صب  اخلط  اختيار 
ما  ن�صبة  متابعة  وحجمه، 
ت�صتغرق  ك��م  معرفة  ه،  ق���راأ
بني  ال���ذي  ال��ف�����ص��ل  ق����راءة 
من  ل���ه  ب��ق��ي  وك���م  ي���دي���ه، 
كله. الكتاب  ليكمل  الوقت 
تقليب  ثناء  اأ للقارئ  وميكن 
الن�صو�س  تظليل  ال�صفحات 
ليها  اإ الرجوع  يف  يرغب  التي 
يف  ن�رصها  ومب��ق��دوره  الحقا، 
االجتماعي  التوا�صل  و�صائل 
واحد  ملف  يف  ت�صديرها  اأو 

منها. ي�صتفيد  كي 

وم���ع ت��ط��ور ���ص��ن��اع��ة ه��ذه 
تقدم  �صارت  التي  االأجهزة 
 32 ذاكرة  على  حتتوي  ن�صخا 
اأن  باالإمكان  اأ�صبح  ميغابيت، 
احلجم  ال�صغري  اجلهاز  ي�صم 
يجعل  ما  وهو  الكتب،  مئات 
م��را  اأ املتنوعة  ال��ق��راءة  م��ن 
يف  مبا  مكان،  اأي  يف  ي�صريا 
اجلماعية،  النقل  و�صائل  ذلك 
مكتبة  ن�صان  االإ يحمل  حيث 
بيد  يحمل  جهاز  يف  كبرية 

واحدة.
ومي��ك��ن ا���ص��ت��خ��دام ال��ق��ارئ 
اال�صتحمام  ثناء  اأ االإلكرتوين 
مبعايري  م�����ص��ن��وع��ا  ل��ك��ون��ه 
م��ر  م�����ص��ادة ل��ل��م��اء، وه���و اأ

الكتاب  م��ع  فعله  ميكن  ال 
الورقي. 

-مثل  االأجهزة  بع�س  وتوفر 
ربط  خدمة  كيندل-  اأجهزة 
ريد�س«  »غ��ود  مبوقع  اجلهاز 
اأمازون  �رصكة  ا�صرتته  الذي 
من  وميكن  كيندل،  �صانعة 
بالكتب  قائمة  اإع��داد  خالله 
االط��الع  القارئ  يريد  التي 
قراء  تعليقات  ويقراأ  عليها، 
لها.  وتقييمهم  عنها  اآخرين 
نقا�س  يف  الدخول  ميكنه  كما 

القراء. اآالف  مع  حولها 
وت�����ص��م��ح اأج���ه���زة ال��ق��راءة 
بني  باالنتقال  االإلكرتونية 
واال�صتماع  الكتب،  ق��راءة 
عرب  ال�صوتية  ن�صخها  اإىل 
خ��دم��ات ت��ق��دم��ه��ا ���رصك��ات 
م�����ازون و«راك��وت��ن  م��ث��ل اأ
هذه  وغريهما.ورغم  كوبو« 
من  هناك  زال  ما  املغريات، 
ال��ورق��ي  ال��ك��ت��اب  يف�صل 
تخزينا  لي�صت  ال��ق��راءة  الأن 
بل  ف��ح�����ص��ب،  للمعلومات 
باللم�س  املعرفة  فيها  تتداخل 
و�صماع  الورق  رائحة  و�صم 
ت�صبح  وهنا  تقليبه،  �صوت 
ال���ق���راءة ف��ع��ال ع��اط��ف��ي��ا، ال 

فقط. معرفيا 

املوؤلفني والقراء "كورونا" ت�صالح بني   

جل�����اأ ع�����دد م����ن ك���ربي���ات 
جمال  يف  العاملة  ال�رصكات 
اإىل  ال�صينمائية،  ف���الم  االأ
لع�صاقها  �صيتيح  جديد  حل 
عر�صها  ف��ور  م�صاهدتها 
ال�صينما،  ب��دور  موعدها  يف 
مع  التجمع  اأو  ارتيادها  دون 

حل�صورها. اآخرين 
اأقدمت  ال��ذي  احل��ل  يتمثل   
”يونيفري�صال  �رصكة  عليه 
حذوها  حتذو  وقد  بيكت�رص“، 
العاملة  ال�رصكات  من  العديد 
تاحة  اإ يف  قريبا،  املجال  يف 
للجمهور  اجل��دي��دة  ف���الم  االأ
عر�صها  ي��وم  ن��رتن��ت  االإ عرب 
م��ق��اب��ل اأج����ر م��ع��ني حت���دده 

. ل�رصكة ا
”فاريتي“،  موقع  وبح�صب 
ت��اأم��ل ت��ل��ك ال�����رصك��ات يف 
الفادحة  خ�صائرها  تعوي�س 
تف�صي  ب�����ص��ب��ب  امل��ت��وق��ع��ة 
العامل،  ح��ول  ك��ورون��ا  وب��اء 
وق������رارات م��ع��ظ��م ال���دول 
ال�صينما،  عر�س  دور  باإغالق 
االأماكن  يف  التجمعات  ومنع 

واملغلقة. العامة 
»يونيفري�صال  �رصكة  �صتبداأ   
اأح��دث  بعر�س  بيكت�رصز« 
ف���الم���ه���ا م��ق��اب��ل االأج����ر  اأ
للمهتمني،  ن���رتن���ت  االإ ع��رب 
نفزيبل  »اإ ف��الم  اأ و�صتكون 
اأول  و«ه����ون����ت«  ه�����وم« 
للجمهور  املتاحة  العرو�س 

عر�صها. وقت  باالإيجار 
العرو�س  اأوىل  و�صتكون 
ابتداء  متاحة  تلك  اجل��دي��دة 
املقبل،  ف��ري��ل  اأ  10 ي��وم  م��ن 
اأي�صا  ال�����رصك��ة  و���ص��ت��ق��وم 
حاليا  املوجودة  االأفالم  نتاج  باإ
الطلب  عند  العر�س  دور  يف 

املقبل. اجلمعة  يوم  من  بدءا 
متاحة  ف��الم  االأ �صتكون  كما 
�صاعة   48 مل��دة  تاأجري  لفرتة 
يبلغ  م��ق��رتح  جت��زئ��ة  ب�صعر 
الواليات  يف  دوالر   19.99
نف�صه  وبال�صعر  امل��ت��ح��دة، 

الدولية. االأ�صواق  يف  تقريبا 
مبثابة  ذلك  عن  االإعالن  ويعد 
التي  االأفالم،  مل�صارح  �رصبة 
اأي  طويلة  فرتة  منذ  قاومت 
مقدار  لتق�صري  حم���اوالت 
ح�رصيا  لالأفالم  املتاح  الوقت 

الكبرية. ال�صا�صة  على 
ال�صابع الفن  يهزم  الوباء 

يف  ال��ت��ذاك��ر  ���ص��ب��اك  �صجل 
دن���ى  م��ري��ك��ا ال�����ص��م��ال��ي��ة اأ اأ
عاما،   20 منذ  ل��ه  م�صتوى 
ال�صينما  �صاالت  واأ�صبحت 
بع�صها  واأغلق  خالية  �صبه 

مكافحة  اإط���ار  يف  ب��واب��ه،  اأ
امل�صتجد. كورونا  فريو�س 

وح�����ص��ب ���رصك��ة »اك��زب��ي��رت 
ف��الم  االأ حققت  ريلي�صنز«، 
اأقل  الرتتيب  االأوىل يف   12 ال�
خالل  دوالر  مليون   51 من 
وهي  االأ�صبوع،  نهاية  عطلة 
حققته  عما  تقريبا  مبرتني  اأقل 
نهاية  عطلة  يف  االأع��م��ال 
 93 البالغة  املا�صي  االأ�صبوع 
اأن  ال�رصكة  وك�صفت  مليونا، 
ق��ل من  اأ االأخ��رية  ي���رادات  االإ
عطالت  يف  امل�صجلة  تلك 
تلت  التي  ���ص��ب��وع  االأ نهاية 
 ،2011 �صبتمرب   11 هجمات 
العام  العائدات  كانت  حني  يف 
نف�صها  الفرتة  ويف  املا�صي 

دوالر. مليون   130
امل�صاهدين  من  كثري  وامتثل 
ال�����ص��م��ال��ي��ة  م���ري���ك���ا  اأ يف 
مبالزمة  ال�صلطات  لتعليمات 
بلدية  رئي�صا  اأمر  ذ  اإ منازلهم؛ 
اأجنلو�س  ول��و���س  ن��ي��وي��ورك 
يف  ال�صينما  دور  كل  باإغالق 
انت�صار  من  للحد  املدينتني 

امل�صتجد. كورونا  فريو�س 
ويف ظل هذا الو�صع الكارثي 
“اأونوورد”  فيلم  ت�����ص��در 
�صباك  “ديزين”،  ن��ت��اج  اإ من 
الثاين  ���ص��ب��وع  ل��الأ ال��ت��ذاك��ر 
مليون   10.6 مع  التوايل  على 
فيلمني  على  متقدما  دوالر 
“بلود�صوت”  هما  جديدين 
 9.2 دي��زل  ف��ان  بطولة  م��ن 
و”�صتيل  دوالر  م��ل��ي��ون 

دوالر. مليون   9.1 بيليف” 
ال��راب��ع��ة  امل��رت��ب��ة  يف  وح���ل 
ق�صة  ويروي  مان”،  نفزبل  “اإ
حبيبها  ي�صكن  �صابة  ة  ام��راأ
انتحاره،  بعد  اأحالمها  ال�صابق 
ما  اأ دوالر،  مليون   5.9 حمققا 
من  فكانت  اخلام�صة  املرتبة 
»ذي  الت�صويق  فيلم  ن�صيب 
ي��رادات  اإ حقق  الذي  هانت«، 

دوالر. مليون   5.3 قدرها 
ال�صاد�صة  املرتبة  يف  وج��اء 
هيدجهوج”  ذا  “�صونيك  فيلم 
مليون   2.5 قدرها  يرادات  باإ
باك”  واي  “ذا  تبعه  دوالر، 
دوالر،  مليون   2.4 بر�صيد 
ذي  اأوف  ك��ال  »ذي  فيلم  ثم 
دوالر  مليون   2.2 واي��ل��د« 

الثامنة. للمرتبة  مرتاجعا 
فيلم  حل  التا�صعة  املرتبة  ويف 
قدرها  ي��رادات  اإ وحقق  مي��ا«  »اإ
واأخ��ريا  دوالر،  مليون   1.3
اليف”  فور  بويز  “باد  فيلم 

دوالر. مليون   1.1 بر�صيد 
وكاالت 

حمي  الوطني  امل�رصح  اأعلن 
تنظيم  عن  ب�صطارزي  الدين 
للكتابة  وط��ن��ي��ة  م�����ص��اب��ق��ة 
من  "الوقاية  حول  امل�رصحية 
املوجهة  و  كورونا"  فريو�س 
�صنة،   16 اىل   6 من  لالأطفال 
لهذه  بيان  به  اف��اد  ما  ح�صب 
�صفحتها  ع��ل��ى  ���ص�����ص��ة  امل��وؤ

. ك ي�صبو لفا ا
ان  امل�����ص��در  ذات  واأو���ص��ح 
م��ب��ادرة  تعد  امل�صابقة  ه��ذه 
من  املواهب  "دعم  اىل  تهدف 
املجال  فتح  و  االط��ف��ال  فئة 

و  االدب��ي  للتناف�س  امامهم 
ابراز  اىل   باالإ�صافة  الفني" 
للم�رصح  االيجابي"  "الدور 
انت�صار  تف�صي  حم��ارب��ة  يف 

كورونا. فريو�س 
امل�صابقة  يف  امل�صاركة  تفتح  و 
يقدم  ان  على  االطفال  لكل 
ح��ول  ن�صو�س  امل�����ص��ارك��ني 
تف�صي  من  الوقاية  مو�صوع 
فريو�س  العاملي  الوباء  انت�صار 

. كورونا
ت��ق��دم  ان  ي�������ص���رتط   ك��م��ا 
ي�صيف  امل�صاركة-  الن�صو�س 

ال��ب��ي��ان- ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
اللغة  و  الّدارجة(  و  )الف�صحى 
لهجاتها،  بجميع  االمازيغية 
الن�س  يتجاوز  ال  ان   ب�رصط 
يقل  ال  و  �صفحة   12 املقدم 

�صفحات.  7 عن 
يف  ت��ت��وف��ر  ان  ي��ج��ب  ك��م��ا 
املقومات  امل�����رصح��ي  الن�س 
ال��درام��ي��ة  للكتابة  ال��ع��ام��ة 
خروج  و  دخول  )حوار،توزيع 

. لخ( ا . . ل�صخ�صيات. ا
امل�صاركة  يف  الراغبني  على  و 
مكتوبة  ن�صو�صهم  ار�صال 

و   )word ( ال��وورد  ب�صيغة 
�صمعي  بت�صجيل  م��رف��وق��ة 
الربيد  على  )فيديو(  ب�رصي 
prix.must -  الاللكرتوين:

phakateb@gmail.com
حتكيم  جل��ن��ة  ���ص��ت�����رصف   و 
يف  خمت�صني  م��ن  م�صكلة 
بانتقاء  ال��درام��ي��ة   الكتابة 
على  وبثها  الن�صو�س  اف�صل 
ال�صفحة  و  االلكرتوين  املوقع 
الوطني  للم�رصح  الر�صمية 

اجلزائري.
ق.ث

�رصكة  ب��داأت   2020 مار�س   19
جمال  يف  عامليًا  الرائدة   Netflix
اليوم  الرتفيهي  البث  خدمة  تقدمي 
الفيلم"،  "م�صامري  ع��ر���س  يف 
�صعودي  نيمي�صن  اأ فيلم  اأول  وهو 
م��ب��ن��ي ع��ل��ى امل�����ص��ل�����ص��ل ال��ذي 
"يوتيوب"  �صبكة  على  ُعر�س 
القى  والذي  �صنوات،  مدار  على 

نتاج  اإ م��ن  اجلماهري  ب��ني  رواج���ًا 
مريكوت. �رصكة 

فرتة  يف  حققه  الذي  النجاح  وبعد 
توفر  ال�صينما،  دور  يف  عر�صه 
برتجمة  ال�صيق  الفيلم   Netflix
خمتلفة  ل��غ��ة   30 م���ن  الأك����رث 
من  اأك��رث  مب�صاهدته  لي�صتمتع 
من  اأكرث  يف  م�صاهد  مليون   167

العامل. حول  دولة   190
وت����دور اأح����داث ال��ف��ي��ل��م ح��ول 
حول  االأول  درام��ي��ني،  حمورين 
العا�صقة  دانة  ال�صعودية  الفتاة 
اال�صطناعي  والذكاء  للروبوتات 
اخلري  لن�رص  رحلتها  تبداأ  والتي 
الروبوتات،  با�صتخدام  العامل  يف 
حول  الثاين  املحور  ي��دور  فيما 

هم  اأ���ص��دق��اء  ث��الث��ة  و���ص��ول 
اإىل  والكلب"  و�صلتوح،  "�صعد، 
يف  بعدها  لينطلقوا  احل�صي�س 
خارقني  اأبطال  لي�صبحوا  رحلتهم 
والف�صاد  اجل��رمي��ة  مكافحة  يف 
ث��ريه��م يف  ث��ب��ات وج��وده��م وت��اأ الإ

. ملجتمع ا
الفيلم"  "م�صامري  اأن  اإىل  ي�صار 

ن��ت��اج  م��ن اإخ���راج م��ال��ك جن��ر واإ
ع��ب��دال��ع��زي��ز امل��زي��ن��ي، و���ص��ارك 
من  ك��ل  االأ����ص���وات  داء  اأ يف 
وم��زروع  ال�صهري  العزيز  عبد 
الله،  اخل��ري  ب��راه��ي��م  واإ امل���زروع 
و���ص��ه��د االأح���م���ري، وي��و���ص��ف 

لدخيل. ا
ق.ث
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اه.. 
امي عند م�صاء

تنا�صد رايت كفيها  كم 
ال�صماء.   وجه 

وجنيتها يغرق  والدمع 
الدعاء. تتلوا  عندما 

�صغري
ا�صابق قدميها  كنت 

الرداء التف حولها ات�صبث بكم  
 وا�صغو  اليها ورفع يديها
ل�صمع حلن ذاك  الدعاء ترفع

ال�صماء عن را�صها اىل 
الغطاء. 

املفردات ببع�س  تتمتم 
وتفي�س

ي�صبه وجنتيها مطرا  
حلد كبري �صالل ماء

واجه�س
بالبكاء..  بني يديها دون علمي 

الدموع تلك  بكمها  مت�صح 
تقبلني

مت�صد الظلوع  بني  تظمني 
�صعري وجتهي�س مرة اخرى

بكاء..  بجي�س 
الأجلك ياولدي لوطني ادعو
ال�صماء لرتفل ابواب  وا�صال 
باأمان وتكرب فيها انت بلدي 
والرمان الكرامة  وا�صجار 

الهندباء زهر  وينمو 
ا�صجارا انهارنا  وتورق �صفاف 

ونخيل جميل وارف الظل
جميل وتزهر ازهار احلناء.. 

وتعود الر�صي من جديد
 حدائق

والكربياء الفرو�صية  والرجولة 
اقدام ياولدي  مللنا 

التع�صاء.   الغرباء.. 
ولغة القمع من افواة

الزعماء
لنا..  نريد وطنا ياولدي 
ال�صنني تلك  �صعث  يعيد 

اجلوفاء ونكون احرار كما
الهواء.  املاءكما   

فاعود ابكي لبكاء امي
وتعود امي من جديد بالدعاء. 

وت�صجر
اخ�صاب بيدها بذاك االناء

احلرمل حبيبات  وتنرث 
اال�صياء ببع�س   وتقول وتتمنم 

تبخر كل االركان وبيوت اجلريان. 
النار تلك  وتعود تطفئ 

وذاك
احلرمل املحروق بر�صة ماء. 
وتتم من جديد �صور الدعاء. 
هي دوما ت�صقي نار احلرمل
ماء.  ر�صة  تطعمه  بكفيها 
اعتدت  امل�صاء  كل ماياتي 
�صماع �صوت امي و�صوت

البكاء..  ن�صيغ 

اأمـــي

بقلم/ د.عالوي ال�صمري /العراق

بقلم : مراد العمري
------------------------------
 اإنها الكورونا الفريو�س القاتل ال�صامت 

فقد قتلت اأعز النا�س، و تريد اأن تقتل وطن 
باأكمله.

الفريو�س اإنت�رص ب�رصعة و كان �صامت يف 
تنقالته من مكان اإىل اآخر.

اأي  اإىل  ا�صتاأذان  بدون  تدخل  العدوى  و 
مكان. اإنه الفريو�س اخلفي

املري�س  �صديقه  اإىل  ينظر  الطبيب  كان 
قد  كان  اأي��ام  خالل  الوطن  اإىل  عاد  الذي 
االآن  يلتقيه و هو  اإنتظره منذ �صنوات كي 
اأمامه ممد على �رصير امل�صت�صفى قد اخذ جزء 

كبري من ج�صمه.
مل ي�صتطع متالك نف�صه و الدموع تتنازل من 

عينيه الأن �صديقه يف حالة حرجة جدا 
لقد اكت�صفها موؤخرا.

نزلة  اأو  عادي  زكام  اأنه  يظن  كان  املري�س 
برد و قد اإكت�صف يف اآخر االأمر اإنه م�صاب 

بالكورونا.
يف  �صيق  و  كبري  �صعال  و  �صديدة  احلمى 
غري  حالته  اأ�صبحت  يتوقف  يكاد  التنف�س 
و  نف�صه،  يخاطب  الطبيب  االآن  م�صتقرة 
يا  اأدعك  لن  يردد  هو  و  �صديقه  اإىل  ينظر 
�صديقي لن اأدعك ترحل اأعدك اأين �صاأفعل 
�صتتماثل  و  اأمامك  هنا  اأنا  و�صعي  يف  ما 

بال�صفاء اإن �صاء الله. اعدك بذلك
اإبنة عمه  من  يتزوج  اأن  يريد  املغرتب  كان 
لكن  االأ�صبوع  هذا  مقرر  زواجه  موعد  و 
كل  اأ�صبح  و  مر�صه  ب�صبب  املوعد  تاأجل 
�صيء معلق اىل اأجل غري م�صمى حتى تعود 
املياه اإىل جماريها و �صيذهب اإىل البحر مرة 
اأخرى كي ي�صم ن�صيمه ، ن�صيم الوطن الذي 
اإ�صتاق اإليه كثريا �صيجل�س يف املقهى مثل 

ال�صابق يحت�صي كوب القهوة.
و يزور اأقاربه و �صيذهب للت�صوق و بدون 

خوف نعم بدون خوف.
الكل  و  �صعبة  اأي��ام  و  مرعب  �صيء  كل 
يدعوا الله باأن يبعد البالء عن العباد و عن 

هذا الوطن العزيز.

و  االأحياء  و  ال�صوارع  معظم  �صاد  الفراغ 
موجة  تنق�صي  حتى  بيوتهم  النا�س  لزم 

الفريو�س و يختفي و يزول ب�صكل نهائي.
هم  و  منازلهم  يف  ي�صلون  النا�س  ك��ان 
الله على �صالمتهم  لله يدعون  يت�رصعون 
العامل  كل  و  املر�صى  كل  �صفاء  على  و 
عنهم  ال��ب��الء  ي��رف��ع  اأن  ال��ل��ه  ينتظرمن 
�صيتوقف كل �صيء خالل اأيام، و امل�صت�صفى 
مر�صى  ي�صتقبل  الذي  الوحيد  املكان  هي 

هذا الوباء.
جميع  تفقد  اأن  بعد  و  اأخرى  مرة  الطبيب 
على  املمدد  �صديقه  اإىل  ع��اد  املر�صى 
ال�رصير وهو ينظر له  بوجه �صاحب و عينني 
للحظة  الوقت  يعد  كان  ال�صهر  اأرهقهما 

االخرية قلبه يخفق من �صدة الفزع و يقول 
يف نف�صه:

هل كل تلك االأم�صال و اللقاحات ال جتدي 
نفعا يا اإلهي �صاعدين �صاعدين اأرجوك كي 
تنتظر عودته  التي  اأجل عرو�صه  اأنقذه من 
اأعد اللقاح نعم  �صاملا معافا املخترب كان قد 
يف  �صاعدين  اإلهي  يا  الله  باإذن  �صينجح  و 

جتاوز هذه املرحلة ال�صعبة
املري�س و بعد عدة حقن كان قد اأخذها

و  ينظرله  مرةجل�س  الآخر  الطبيب  حقنه 
يفكر  كان   ، متر  ال�صاعات  و  االإنتظار  طال 
هل �صينجح هذه املرة و هل �صينجو �صديقه
و  املري�س  حلالة  ينظرون  الطبي  الطاقم  و 
اإ�صتقرت  حلظات  بعد  النتيجة  ينتظرون 
لقد   ، للحياة  ج�صده  عاد  و  املري�س  حالة 
ا�صتقرت حالته و جتاوز مرحلة اخلطر  لقد 
خرج  الطبيب  االإجناز  هذا  يف  فعال  جنحوا 
كان   ، عليه  وا�صح  التعب  و  الغرفة   من 
يعمل منذ اأيام مل يعرف طعم الراحة فيها و 
حتى زوجتهو ابنائه مل يراهم منذ مدة حمد 

الله على جناح هذا اللقاح
و  املر�صى  اإىل  امل�صت�صفى  نافذة  من  نظر 
بو�صعه  ما  �صيعمل  باأنه  عازم  و  هوم�رص 

من اأجل اأن ي�صفى اجلميع و باإذن الله
و قال يف نف�صه "اإمنا ال�صفاء من عند الله"، 

"و اإذا مر�صت فهو ي�صفني".

اإنهـــا الكــورونــا

اإلــى جميــع االأقــــالم
...را�صلونا   وم�صاهماتكم  موا�صيعكم   ال�صتقبال    ، اأرحب  ف�صاءا  لكم  تخلق  التحرير  جريدة  االأدبية  م�صاهماتكم  لكل   

journalaltahrir@gmail.com    عن طريق الربيد االلكرتوين للجريدة

              على وقــع املطر
بقلم :�صرون �صل�صبيل / والية ب�صكرة

..لياٍل  جديد  �صيئ  ..ال  مت�صابهة  اأيام  اأعتقد 
باردة..و فتات ذكريات يلوح يف االأفق ..

يف  الفجر  معامل  بداأت  ..و  مني  التعب  نال 
ال�صاكنة  الليلة  تلك  انتهاء  معلنة  الظهور 
اأحنيت   !.. �صباحا  الرابعة  ..اإنها  بظلمتها 
راأ�صي و متددت على فرا�صي البارد ..اأتلهف 
نافذة  من  ال�صم�س  اأ�صعة  لروؤية  �صوقا  

غرفتي ال�صغرية لعلها تر�صم اأمال جديدا .
اخليبة  ذرات  لكن  ..و  ل�صاعات  انتظرت 

ع�صفت بي مرة اأخرى..!
فنف�صي  راأ�صي  نك�صت   ! جمددا  ممطر  يوم 
تكاد ت�صد من ا�صتن�صاق رائحة الرتاب املبلل 
اأرت�صفها  كل يوم مع كوب  اأ�صبحت  التي 
لعّلي  كتابا  تناولت  كعادتي  و   !.. قهوتي 
الفراغ  هذا  غري  جميل  زمن  يف  به  اأ�صهو 
الذي ياأبى اإال و اأن يخنقني ..و بينما اأجتول 
اأزقة �صفحاته املوؤملة هه ..و ماذا ع�صاها  يف 
..! ا�صتقرت نظراتي على  حتمل هذه الغرفة 
عري�س  بخط  عباراتها  ُکتبت  منه  �صفحة 
اأكره  كم  تبا!  ممطر..!  #يوم  عنوان  عن  حتت 
املطر..! تنهدت قليال قبل اأت تتعال اأ�صوات 
املكان.. اأرج��اء  ملتالأ  اله�صتريية  �صحكتي 
�صقف  اأحدق يف  اأنا  و  فرا�صي  ا�صتلقيت يف 
الغرفة ..بعرثُت نظراتي ثم اأم�صكت الكتاب 

جمددا...

-كان ينزل بغزارة ...
وقع  على  العزلة  �صعور  يوما  حتديت  هل 

زخات املطر..!اأن تختلف عن العامل ..!
اأنت  و  املدينة  يف  �صاحة  اأكرب  اإىل  تنزل  اأن 
تخاف  اأن  دون  عليه  اعتدت  ما  اإال  ترتدي 

البلل..! 
مكان  عن  بحثا  يتفرقون  املارة  كل  ترى  اأن 

جاف حفاظا على اأنف�صهم من املر�س .
غالية  قطعة  ُتْتلف  اأن  من  هلعا  رمب��ا  اأو 

يحتفظون بها يف جيوبهم..
اأميكن اأن تكون هادئا و�صط هذه املعمعة ..!

اأن تلقي بنف�صك و حوا�صك لتلك القطرات 
و اأنت جتوب ال�صوارع متثاقل اخلطوات دون 

اأن تبايل الأي مما �صبق. !
اأن ت�صتمتع بنغمة احلياة ..!

-كانت تلك ال�صفرات الأجلي ..
طويت الكتاب بعد اأن غ�صت طويال يف اآخر 

�صطر من ال�صفحة..
..اأحِب املطر..!

مع  انفعال  يف  قلبي  نب�صات  ت�صارعت 
املوقف ...ماذا اإن ع�صته ..! 

كدت  حتى  م�رصعة  غرفتي  مبغادرة  هممت 
اأن�صى ارتداء حجابي..ياىل نوباتي جنوين ..!

اجتهت نحو ال�صاحة الرئي�صية للبلدة ..كانت 
الطريق �صبه خالية اإال من الباعة ..! يا اإلهي 
هذا  يف  واجباته  اآداء  يف  �صهيته  فقد  الكل 

اليوم املمطر ..!
كما كنت قبل �صاعة من االآن ..! 

و اأنا يف طريق اىل و�صط املدينة ملحني العم 
تبعث  حانية  ابت�صامة  و  ب�صو�س  بوجه  فوؤاد 
يف النف�س احلياة ..�صباح اخلري ي ابنتي اأجبته  
: �صباحك رزق  بالفرح  املليئة  النربة  بنف�س 
عباءتي  منظر  عليه  ليخفى  يكن  ..مل  يا عم 
املثقل بحبات املطر رفع حاجبه متعجبا .: ملاذا 
ال حتملني مطريتك يا ابنتي �صتمر�صني حتما 
..! عودي فاملطر غزير و اجلو بارد ..ارتد �صيئا 
�صميكا ..! ابت�صمت قائلة : ال تقلق يا عم فوؤاد 
فاملطر لن تاأذيني اأكرث مّما يفعل بع�س الب�رص 
يهم�س كم  هو  و  اخلفيفة  اأطلق �صحكته   !..
اأردفت   !.. الله  ..حماِك  ابنتي  يا  اأنت جمنونة 

قائلة �صكرا ياعم ..رزقا طيبا اإن �صاء الله ..!
يف  نف�صي  وجدت  قطعتها  اأمتار  عدة  بعد 
منت�صف ال�صاحة و قفت هناك و قد �صكنت 
ال�صماء و  اإىل  ..رفعت عيناي  اأع�صاءي  كل 

ال�صحنات االيجابية حتوم حويل ..!
م�صتجاب  املطر  دع��اء  اأّن  الأن�صى  اأك��ن  مل 
..اأطلقت العنان الآمايل لتمتزج العربات التي 
اخلالق  اإىل  حب  ر�صالة  مع  ال�صماء  غ�صلتها 

البارئ...
مل يح�صل �صيئ ....مل اأندم يوما ...

فقط ب�صع كلمات قد تغريك...

لقد توقف كل �صيء و اأ�صبح الكل ينظر لبع�صه البع�ض من بعيد و كل واحد �صار ي�صافح االآخر خوفا يف اإنتقال الفريو�ض لقد اأ�صبحنا غرباء نعم غرباء لكن 
لي�ض لالأبد فهي لبع�ض الوقت حتى يزول هذا الوباء .

ق�صري الرمي�صاء 
�صركب �صيارة هذا اليوم  ..

�صنقود ..
ن�صري بال وجهة حُمددة ..

اأقوم بذاتي بجولة ترويحية لذاتي ..
قواعد ال�صياقة ُمزعجة !

ينُق�صنا  كاأنه  و    !! اأووف   .. اآمان  حزام   
املزيد من قيود هذا العامل البائ�س ..

ن�صري و ن�صري ..
�صارع و اآخر و نعرب الكثري من ال�صوارع 
يقطعون   ، الطريق  يف  ال��راج��ل��ون   ..
يحتفظون  و  اأف��ك��ارك  خيط  مبُ��روره��م 
وجوههم  تعتلي  م�صو�صة  تفكري  بغيمة 
اأ�صباح  كاأنهم  و  ت�صاوؤم  و  ياأ�س  نظرة 
كل  يف  فاأجدهم   ، منهم  الفرار  اأح��اول 
كما  اأو   ، امللونة  املرور  اإ�صارة   . �صوب 
اأُ�صميها " فزاعة كبح ال�رصعة " تهديك 
بحاجة  تكون  عندما  االأحمر  ال�صوء 
تقف  ؛  �صيارتك  خارج  بذاتك  للتحليق 

لك �صدا منيعا عن امل�صي .
الذي  ال�صخيف  املرور  ناهيك عن قانون 
التي  اأنا  و  وجهتك  حتديد  على  يجربك 
اأن  حاجة  فال   ، بُحرية  ال�صري  اأُف�صل 
نف�صي  اأج��د  ثم   . اإجتاهي  غريي  يعرف 
املتحكمة  ال�صماء  اللوحات  رحمة  حتت 
يف زمام ال�رصعة رغما اأن الروح ت�صبق 
كاأنهما  و   ، الكيلومرتات  باآالف  اجل�صد 

يف بعدين زمنني خُمتلفني .
اجل�صد حبي�س خلف املقود و الروح بعيدة 
جدا جدا ، �صاأركن قطعة اخلردة و�صاأغفو 
الروحية  للرحالت  مناف�س  .فال  قليال 
بها  حتوم  و  ماديا  �صاكنا  حترك  ال  التي 
روحك جمرات الكون ، فتكت�صب  منها 

نف�صك حلة ملونة متفائلة للحياة  .

من  " جولة 
نوع خا�ض  "

ق�صة ق�صرية/

ق�صة ق�صرية/ خاطرة

بقلم/ �صويفي ن�صيبة
ال�صفلي  الطابق  اإىل  اأر�صلتني 
و  هناك  اإىل  اأ�صيائها  الآخ���ذ  
اأخربتني اأنها �صتكون بانتظاري 
�صوداء  مالب�س  ترتدي  كانت 
تبدو  ...ك��ان��ت  الليل  ك�صواد 
ياأ�س  املر�س..  من  تعبة  كئيبة 
وعينان  مالحمها  على  ب��اد 
فاقدة  بي  مري�صة  ت�صتنجدان  
الذي كانت  لعقلها مل اعرف ما 
عمر  يف  كنت  فقد  له  تخطط 

اخ��ربين   قلبي  لكن  الثامنة 
ذهبت  م��ا  خطب  هنالك  ب��ان 
فعلت  و  ال�صفلي  الطابق  اىل 
مل  عدت  عندما  و  اأمرتني  ما 
،اختفت  هناك   تكن  ،مل  اأجدها 
....ناديتها اأختي اأختي اأين اأنت؟؟ 
مل جتب..... اأ�رصعت اإىل ال�رصفة 
للموت.... متاهبة  هناك  الأجدها 
تتخل�س  وان  تنتحر  اإن  اأرادت 
حياتها  غمرت  التي  الكاآبة  من 

فقد  اكتفت من كل هذا ....

راته فعال  ما  مل ت�صدق عيناي 
نف�صها  �صت�صلم  و  اأختي  انها 
،األي�صت  ب�صاطة  بكل  للموت 
احلياة  اأن  اأخ��ربت��ن��ي  م��ن  ه��ي 
اإن  علي  اإن  و  �صهلة  لي�صت 
قوة  من  اأوتيت  ما  بكل  اأحارب 
لها  ا�صمح  لن  م�صتحيل  ...ال 
.... ال�صهولة  بهذه  تغادر  اإن 
باأعلى �صوتي ال�صتنجد  ناديت 
الثانية  من  جزء  مير  و  مل  باأخي 
هي  و  يحملها  وج��دت��ه  حتى 

اإىل غرفتها  مغمى عليها،اأخذها 
وو�صعها يف �رصيرها ....

اأنت؟  من  �صاألتني  و  ا�صتيقظت 
...نظرت  اأختك  اإنني  اأخربتها 
اإيل نظرة غريبة و �صالت دمعة 
على خدها  وبعدها اأجابت اأيتها 
عمر  يف  تزال  ال  اأختي  الكاذبة 

الثالثة اأحتاولني خداعي؟
ما  فهمت  اللحظة  تلك  يف 
ح�صل ...فقدت ذاكرتها عو�س 

اإن تفقد حياتها....

قــررت اأن تنتحــر
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 هل يجب ممار�صة الريا�صة خالل وباء 
فريو�ض كورونا؟ 

 كيف ت�صاعد املك�صرات 
فى تقوية املناعة 
ومكافحة كورونا   يف ظل انت�صار التوعية ال�صحية 

لتجنب االإ�صابة بفريو�س كورونا، 
اأثبت دور الكلور والكحول والعديد 

من املنظفات االأخرى يف الق�صاء 
على الفريو�س التاجي كورونا، 

ولكن ما مت اإثبات دوره بالفعل هو 
الكلور يف تنظيف االأ�صطح وكذلك 

الكحول، وهذا ما جعل العديد من 
االأ�صخا�س القيام بدجمهم معا، 
ولكن جميع الدرا�صات الطبية 

توؤكد اأن هذا الدمج ينتج عن غاز 
يزيد من فر�س اإ�صابة �صام 

ال�صخ�س الذي 
ي�صتن�صقه للت�صمم 

اأو املوت.
ولذا خالل هذا 

التقرير �صنتعرف 
على اأبرز 

االأعرا�س التي 
يتعر�س لها 
ال�صخ�س 

امل�صاب 
بت�صمم 

الناجت 
عن 

ا�صتن�صاق الكلور مع 
الكحول واملنظفات 

الكيمائية االأخري،  واأي�صا 
االإ�صعافات االأولية التي 
يجب القيام بها لالإحلاق 
بحياة ال�صخ�س وجتنب 

اإ�صابته اأو تعر�صه 
لالإ�صابة بالت�صمم 

واملوت، وذلك وفقا 
learn. " ملوقع

compactap-
." pliance

اأكد التقرير املن�صور اأن من �صمن 
االأعرا�س الناجتة عن ا�صتن�صاق 

املنظفات الكيميائية �صيق �صديد 
يف التنف�س، والتعر�س اللتهاب 

�صديد يف العني وي�صاحبه احمرار 
بها، والتعر�س اللتهاب �صديد يف 

االأنف وظهور بقع جلدية علي اجللد 
واحمرار �صديد به، واأمل �صديد يف 

الق�صبة الهوائية، وتورم يف اجللد، 
وعدم القدرة على الرتكيز.  

واأ�صاف التقرير، اأنه يف حالة ظهور 
هذه االأعرا�س علي ال�صخ�س، 

يجب القيام بهذه الن�صائح للحفاظ 
علي �صحته وجتنبه من التعر�س 

لالأي م�صاكل �صحية، وهي ابتعاد 
ال�صخ�س عن املكان املتواجد به 

املنظفات علي الفور واأي�صا و�صعه 

يف مكان به هواء جيد وخايل من 
رائحة هذه املنظفات.

واأو�صي التقرير، ب�رصورة القيام 
بتغيري املالب�س التي حتتوي علي 

رائحة هذه املنظفات، وبفوطه بها 
ماء فقط قم بتنظيف اأجزاء اجل�صم 

املختلفة اأو و�صعه حتت املاء اجلاري 
حتي يتخل�س من اأي روا�صب 

خا�صة بهذه املنظفات، ثم عليه 
ارتداء مالب�س اأخري نظيفة.

واأ�صاف التقرير، اأنه يف مثل هذه 
احلالة يجب علي ال�صخ�س جتنب 

تناول بع�س االأطعمة ومنها البي�س 
واملاء بامللح،  ويف حالة ظهور تورم 

يف اجل�صم اأو الفم اأو اللثة اأو عدم 
القدرة علي بلع الطعام، اأو القيء 
بكرثة وخا�صة اإذا �صاحبه الدم،  
يجب التوجه الأقرب م�صت�صفى. 

 املك�رصات تعد من االأطعمة ال�صحية التي حتتوي علي العديد 
من العنا�رص الغذائية للج�صم، ومنها الفيتامينات اأ وب وه�، 

واأي�صا بع�س العنا�رص الغذائية الهامة كالزنك واحلديد وم�صادات 
االأك�صدة، وحم�س الفوليك والف�صفور واالألياف، والبوتا�صيوم،   

ولذا فهي قيمة غذائية عالية، ت�صاهم ب�صكل كبري يف تقوية اجلهاز 
املناعي، وهذا ما نحتاج اإليه خالل هذه الفرتة احلرجة نتيجة النت�صار 

الفريو�س التاجي كورونا.
واأو�صح التقرير املن�صور عرب موقع » hhdresearch«، اأن املك�رصات 

تعد من  الوجبات اخلفيفة ال�صحية التي ميكنك تناولها با�صتمرار 
حل�صول اجل�صم علي عنا�رصها الغذائية املختلفة، ولذا عليك تناول 
حفنة يوميا منها حلمايتك من االإ�صابة بالفريو�س التاجي كورونا.

كما اأثبت التقرير اأن هناك العديد من الفوائد الغذائية االأخري اخلا�صة 
بتناول املك�رصات ومنها، تقوية وتن�صيط املخ وزيادة ن�صبة الرتكيز،  

وذلك يرجع اإيل اإحتواء املك�رصات علي النحا�س  الذي ي�صاهم يف 
تن�صيط خاليا املخ ب�صكل ملحوظ.

واأو�صح التقرير، اأن احتواء املك�رصات علي ن�صبة عالية من م�صادات 
االأك�صدة جتعلها من االأطعمة املميزة يف تقوية اجلهاز املناعي يف 

اجل�صم، واحلد من اإ�صابته بالفريو�صات، واأي�صا تقلل من فر�س 
االإ�صابة بال�رصطان.

تعد املك�رصات من االأطعمة اجليدة التي ت�صاهم ب�صكل كبري يف 
احلد من االإ�صابة باأمرا�س القلب والتعب املزمن، واأي�صا جتعلك 

ت�صعر بال�صعادة وتقلل فر�س اإ�صابتك باالإكتئاب، واأي�صا حتميك 
من االإ�صابة مبر�س ال�صكر،  ولذا عليك تناول حفنة يوميا منها، 

للح�صول علي فوائدها لعديدة.
واأثبتت الدرا�صات اأن تناول حفنة يوميا من املك�رصات جتعل ب�رصتك 
اأكرث ن�صارة، وتقلل فر�س االإ�صابة والتعر�س للتجاعيد، ولذا عليك 

تناولها با�صتمرار للح�صول علي ب�رصة ن�رصة وحيوية وخالية من 
التجاعيد.

 متت ت�صمية "كورونا" بالفريو�س 
التاجي، الأن غالف �صكله حماط 
مب�صامري بروتينية �صغرية ت�صمى 

peplomers هذه امل�صامري 
الربوتينية ال�صغرية ت�صبب 

اخلراب عندما تلت�صق باأن�صجة 
الرئة وتختطف باالأن�صجة 

ال�صحية يف بناء جي�س من 
الفريو�صات التاجية القاتلة.

ووفقًا للموقع الطبي االأمريكي 
“HealthDayNews”، ي�صتقر 

الفريو�س يف املقام االأول مع 
اجلهاز التنف�صي - االأنف والفم 
والرئتني - فهو �صديد العدوى 

عندما يعط�س النا�س اأو ي�صعلون 
اأو يتبادلون هواء اجلهاز التنف�صي 

مع االآخرين.
وعلى الرغم من اأهميته، كان 

االبتعاد االجتماعي مبثابة 

خيبة اأمل اجتماعية للعديد 
من الريا�صيني يف الفرق، 

ومتخ�ص�صي اللياقة البدنية 
وامل�صجعني الريا�صيني الذين 

يجدون الفرح البيوكيميائي من 
اندفاع الدوبامني اأو تقليل التوتر 

من خالل التمارين املنتظمة 
والريا�صة.

اإليك كيفية تاأثري التمرين على 
اجلهاز املناعي ا�صتجابة لالأنفلونزا 

وبع�س الن�صائح العملية حول 
مقدار ما يجب على النا�س )وما 

ال يجب( من ممار�صة الريا�صة.
مار�س ريا�صة معتدلة

اأظهرت االأبحاث اأن التمرين 
ميكن اأن يوؤثر على جهاز املناعة 

يف اجل�صم، والتمارين اخلفيفة 
اإىل املتو�صطة - التي تتم حوايل 

ثالث مرات يف االأ�صبوع - قللت 

من خطر الوفاة اأثناء تف�صي 
االإنفلونزا هوجن كوجن يف عام 

.1998
وك�صفت هذه الدرا�صة اأن 

االأ�صخا�س الذين مل ميار�صوا 
التمارين الريا�صية على االإطالق 

اأو الكثري من التمارين - على 
مدار خم�صة اأيام من التمارين يف 

االأ�صبوع - كانوا اأكرث عر�صة 
للوفاة مقارنة باالأ�صخا�س الذين 
مار�صوا الريا�صة ب�صكل معتدل.

باالإ�صافة اإىل ذلك، اأظهرت 
الدرا�صات التي اأجريت على 
الفئران اأن ممار�صة التمارين 
الريا�صية املنتظمة التي مت 

اإجراوؤها قبل �صهرين اإىل ثالثة 
اأ�صهر من االإ�صابة تقلل من �صدة 

املر�س واحلمل الفريو�صي يف 
الفئران البدينة وغري ال�صمينة.

وبالتايل ، ت�صري البيانات احليوانية 
والب�رصية اإىل اأن التمارين ملدة 

ت�صل اإىل ثالثة اأيام يف االأ�صبوع 
، تعد نظام املناعة ب�صكل اأف�صل 

ملحاربة العدوى الفريو�صية.
ماذا لو مل نتمرن بانتظام؟

 ت�صري البيانات اإىل اأن التمارين 
املعتدلة ملدة 20 اإىل 30 دقيقة 

يومًيا بعد االإ�صابة بفريو�س 
االأنفلونزا حت�صن فر�س البقاء 

على قيد احلياة.
ويف الواقع، جنا 82 ٪ من الفئران 

الذين مار�صوا 30-20 دقيقة 
يومًيا خالل فرتة احل�صانة ، اأو 

الوقت بني االإ�صابة باالأنفلونزا 
واإظهار االأعرا�س.

ويف املقابل، جنا ٪43 فقط من 
الفئران امل�صتقرة و ٪30 من 

الفئران التي قامت بتمرين �صاق 
- اأو 2.5 �صاعة من التمرين يف 

اليوم .
لذلك، على االأقل قد تكون 

التمارين اخلفيفة اإىل املعتدلة 
ا واقية بعد االإ�صابة بفريو�س  اأي�صً
االأنفلونزا ، يف حني اأن القليل من 

التمارين الريا�صية اأمر جيد لكن 
انعدام الريا�صة اأو الكثري من 

التمارين �صيء.
ما مقدار التمرين ال�صحيح؟

 يف ما يلي بع�س االإر�صادات بناًء 
على الكمية املنا�صبة فقط ملعظم 

االأ�صخا�س.

    مار�س متارين خفيفة اإىل 
معتدلة )45-20 دقيقة( ، حتى 

ثالث مرات يف االأ�صبوع.
    جاهد للحفاظ على القوة اأو 

اللياقة خالل فرتة احلجر ال�صحي.
    جتنب االت�صال اجل�صدي اأثناء 

التمرين ، مثل ممار�صة الريا�صات 
اجلماعية ، التي من املحتمل اأن 
تعر�صك لل�صوائل املخاطية اأو 

االت�صال املبا�رص.
    اغ�صل وعقم املعدات بعد 

اال�صتخدام.
    اإذا كنت ت�صتخدم �صالة 
ريا�صية ، ابحث عن �صالة 

ريا�صية جيدة التهوية ومار�س 
الريا�صة بعيًدا عن االآخرين 

لتجنبها

 ما هي االإ�صعافات االأولية الإنقاذ �صخ�ض تعر�ض 
ال�صتن�صاق املنظفات الكيميائية؟ 

مجتمــــع
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هاتف وفاكس:
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مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

الكتابة  على  يشجع  حر،  منرب  التحرير  -جريدة   1
وحرية التعبري. 

2 - اجلريدة تؤمن بأن حرية التعبري حق إنساين طبيعي 
لكل األفراد، جيب محايتها بكل الضمانات الدستورية.

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

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

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

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

استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.
بأن ضمانات  تؤمن  نظرها-  من وجهة   - - اجلريدة   7
لذا  جمتمعي.  حق  هو  ونشرها  املعلومات  تداول  حرية 
للرأي  وصوهلا  وعرقلة  املعلومات  علي  الرقابة  تشجب 

العام. 
8 - وتؤكد- كإعالم- عدم استغالل الرسالة اإلعالمية 
التشهري  أو  أو االبتزاز  املجامالت وتصفية احلسابات  يف 
أو  بتر  خالل  من  املعنوية  أو  الشخصية  ــاءة  اإلس 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  حرية  أن  تؤمن  التحرير   -  9
تراث األمة الثقايف واحلضاري، وتقتضى الدفاع عن قيم 
بني  الدويل،  القانون  وقواعد  السالم،  ومفاهيم  العدل 
أو  أو كراهية  أو تضليل  والشعوب، دون حتريض  الدول 

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

نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعلمي

1يتوقف o خمترع املخرطة
2عصفور جاء يف اغنية لفريوز o األرض املمتدة حتت القدمني
3طريق مبين بني مكانني مرتفعني o سجن أمريكي شهري اصبح 

مزارا للسياح ومعناه القصر
4ميسح على جسمه الدهن وغريه o نصف سكون

5نصف نورة o مكان وخمزن البيع o حيوان يعيش يف الغابات ويف 
القارة القطبية الشمالية

6جمموعة من الناس منتدبة لعمل ما o يترددن على مكان حمدد
7ما خيرجه الطائر من طعام بعد هضمه o متشاهبان o أشار 

بعمل شيء ما
8لسقي النبات o جزء من وحدة العملة األمريكية

 o – 9االسم االول ملناضل وبطل االستقالل يف جنوب افريقيا
خمترع التلفزيون

10نصف مفرز o خمترع الكامريا )معكوسة(

أفقــــــــــــــــــي

1خمترع الدراجة النارية 
املوتورسايكل

2خمترع اآللة الكاتبة
 o 3خمترع خط انتاج السيارات

يوصف به الِعرق البشري مبعىن أن 
له امتداد

4هدم o االسم األول ملمثل أفالم 
جيمس بوند سابق

5خمترع قضيب منع خطر الصواعق 
o نصف ناقد

6االسم األول ملخترع مكرب الصوت 
)االسم الثاين ويرمر(

7لقب ارستقراطي اورويب o زرع خرج 
من االرض

8اسم بندقية صيد معروف يف اخلليج 
العريب o خمترع املصعد الكهربائي
 o )رقم )معكوسة o 9نصف طاقم

سقيا االرض والزرع
10خمترع السيارة االملاين o نصف 

داكن

عمــــــــــــــودي 

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

مربعات �سغرية لت�سكل ال�سبكة من 81 مربعا �سغريا.

وعليه: املأ هذه املربعات ال�سغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�سرط :

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�سبكة اأفقيا وعموديا 

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

 �ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو
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اجلزائر  على  املزدوجــــة" تفر�ض  "ال�صدمة 
خيارات تق�صفيــــة جديدة

احلكومة جتنبت امل�سا�س باحتياطي ال�سرف بتقلي�س فاتورة ال�سترياد بـ10 مليار دولر

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

مــن  ــــدة  ــــدي اجل احلــــزمــــة  ــت  ــع ــس � و 
املــ�ــســا�ــس  ــب  ــن جت اإىل  الجــــــــراءات 
الــذي  الأجنبي  ال�سرف  باحتياطي 
فيفري  غاية  اإىل  دولر  مليار   62 يبلغ 
الـــوزراء  جمل�س  ف�سل  حيث  املا�سي 
ــورة  ــات الأخـــــري تــخــفــيــ�ــس قــيــمــة ف
دولر  مليار   31 اإىل   41 من  ال�سترياد 
بـ  الت�سيري  ميزانية  نفقات  وتقلي�س 

الرواتب. باأعباء  امل�سا�س  دون   30%
عقود  اإبـــــرام  ــن  ع الــتــوقــف  مت  كــمــا 
املكاتب  ــع  م واخلـــدمـــات  الــدرا�ــســات 
حوايل  للجزائر  �سيوفر  مما  الأجنبية 
جانب  اىل  دولر  ــارات  ــي ــل م �سبعة 
للمحروقات  الوطنية  ال�سركة  تكليف 
اأعباء  من  بالتخفي�س  "�سوناطراك" 
 14 من  ال�ستثمار  ونفقات  ال�ستغلل 
احلفاظ  ق�سد  دولر  مليارات   7 اإىل 

على احتياطي ال�سرف.
تهاوي  خلفية  على  التطورات  وتاأتي 
ــس  ــريو� ــط وتــفــ�ــســي ف ــف ــن اأ�ـــســـعـــار ال
"لتريبون"  �سحيفة  قالت  اذ  كورونا 
برميل  �سعر  هــبــوط  اإن  الفرن�سية 
مير  لن  دولرا   20 دون  ما  اإىل  النفط 
التدهور  هــذا  وعــزت  عواقب،  بــدون 
ال�سريع منذ جانفي املا�سي اإىل �سدمة 
مزدوجة: �سدمة طلب تفاقمت ب�سبب 
القت�ساد،  على  كــورونــا  ــاء  وب تاأثري 
بني  الــ�ــســراع  ب�سبب  ـــداد  اإم و�سدمة 
رف�ست  اأن  بعد  ورو�سيا،  ال�سعودية 

مو�سكو خف�س اإنتاجها من النفط، كان 
بيع  اأ�سعار  بتخفي�س  الريا�س  فعل  رد 

نفطها وزيادة اإنتاجه ب�سكل حاد.
الأ�سعار  لنخفا�س  يكون  اأن  وميكن 
على  بكثري  ـــرث  اأك وخــيــمــة  ــب  ــواق ع
وب�سكل  الأخـــــرى،  املنتجة  الــــدول 
خا�س على الدول النا�سئة التي تعتمد 
الإيرادات  على  كبري  ب�سكل  ميزانيتها 

املرتبطة بالنفط مثل اجلزائر.
اأن ت�سقط دول يف اإفريقيا مثل  وميكن 
جانبيني  �سحايا  ــول  ــغ واأن نيجرييا 
لفريو�س كورونا وال�سراع بني الريا�س 
العراق  مثل  دول  وكــذلــك  ومو�سكو، 
كما  فنزويل،  وحتى  وليبيا  واإيـــران 

تقول ال�سحيفة.

واإذا مل ترتفع الأ�سعار ب�سرعة -ح�سب 
هذه  جميع  على  ف�سيتعني  ال�سحيفة- 
الدول اتخاذ تدابري تق�سفية �سديدة، 
مما قد يوؤدي اإىل اأزمات اجتماعية، اأو 

حتى اأزمات �سيا�سية.
اإذا  مــال  تخ�سر  ل  ال�سعودية  اأن  ومــع 
باعت النفط ب�سعر 20 دولرا للربميل 
لأن اإنتاجه ل يكلفها �سوى 2.80 دولر، 
برميل  �سعر  اإىل  حتتاج  حكومتها  فاإن 
يزيد عن 80 دولرا ملوازنة ميزانيتها، 
لتنويع  الطموحة  خططها  وتنفيذ 
ال�سحيفة  تقرير  ــق  وف القــتــ�ــســاد، 

الفرن�سية.
تكاليف  حيث  لرو�سيا  بالن�سبة  ــا  اأم
دولرا،   20 من  بكثري  اأعلى  الإنــتــاج 

امليزانية  مبوازنة  تقوم  اأن  ميكن  فاإنها 
دولرا  و50   40 بــني  ـــرتاوح  ي ب�سعر 

للربميل،
رغم  البلدين  اإن  املــراقــبــون  ويــقــول 
لن  للمناورة،  مبجال  ماليا  متتعهما 
مرور  مع  املقاومة  على  قادرين  يكونا 
الوقت، ويبقى اأن نرى اأيهما �سي�ست�سلم 

اأول، بح�سب ال�سحيفة.
وميـــر الــنــفــط الــ�ــســخــري الأمــريــكــي 
ال�سحيفة-  ت�سري  – كما  �سعبة  بفرتة 
لأن انهيار الأ�سعار ميكن اأن يكون قاتل 
القطاع،  هذا  يف  ال�سركات  من  للعديد 
اإىل  املتو�سط  يف  حتــتــاج  بــاأنــهــا  علما 
لتحقيق  دولرا   50 بنحو  برميل  �سعر 

الأرباح.

قررت احلكومة خف�ض النفقات العامة ومراجعة �صيا�صتها االقت�صادية ملواجهة تدهور اأ�صعار النفط، جراء تف�صي فريو�ض كورونا امل�صتجد 
ما يعني وقف عددا من امل�صاريع وجتميد التوظيف احلكومي.
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اجلزائر تتاأهب ملواجهة غزو 
مرتقب للجراد ال�صحراوي

الختبار 4 عالجات حمتملة لفريو�ض كورونا:

انطالق جتارب �صريرية اأوروبية على الب�صر اأثبتت نتائج مبهرة

املغاربية  املنطقة  دول  من  وجريانها  اجلزائر  ت�ستعد 
للجراد  حمتمل  اجتياح  �سد  مبكرة  مكافحة  حلملة 

ال�سحراوي ابتداء من اكتوبر القادم.
و  التغذية  منظمة  مبكتب  �سامي  مــ�ــســوؤول  اأفـــاد  و 
الأر�ساد  معطيات  “ح�سب  باجلزائر  الفاو  الزراعة 
بــاأن  كبري  احتمال  ،هــنــاك  لدينا  املتاحة  اجلــويــة 
�سيغزو  اأفريقيا،  ب�سرق  املحا�سيل  دمر  الذي  اجلراد، 
دول  اإىل  ي�سل  اأن  قبل  جوان  يف  افريقيا  غرب  دول 

�سمال اإفريقيا خلل اكتوبر”.
وتابع الدكتور حممد الأمني حموين، الأمني التنفيذي 
لهيئة مكافحة اجلراد ال�سحراوي يف املنطقة الغربية 
منظمة  ملكتب  التابعة  افريقيا(  غرب  �سمال  و  )غرب 
ـــاو( يقول  ــة والــزراعــة لـــلأمم املــتــحــدة )ف ــذي الأغ
فاإننا  الآن،  حد  اىل  للغاية  هادئ  الو�سع  اأن  “رغم 
اأن  موؤكدا   ،“ اجلــراد  اأ�سراب  و�سول  ملواجهة  ن�ستعد 
البيئية  املخاطر  من  �ستقلل  ملكافحته  املبكرة  التعبئة 

والجتماعية والقت�سادية لهذه الآفة يف املنطقة.
ال�سحراوي،  للجراد  الطبيعي  للم�سار  �سرحه  يف  و 
او�سح ذات املخت�س اأنه خلل الفرتة احلالية، يحت�سد 
اجلراد يف منطقة �سرق اأفريقيا، حيث تكون الظروف 

الطبيعية مواتية للغاية لتكاثره.
اجلوية  الظروف  �ستكون  ماي،  �سهر  من  اعتباًرا  ولكن 
لتكاثره،  مــلءمــة  ــرث  اأك اإفريقيا  غــرب  منطقة  يف 
خا�سة مع مو�سم هطول الأمطار الذي �سيحل مبكًرا يف 

منطقةال�ساحل الفريقي بدًءا من جوان.
ق/و

الديوان الوطني للحج والعمرة ي�صرع يف تعوي�ض املعتمرين املعلقة رحالتهم
بعد  رحلتهم  األغيت  الذين  املعتمرين  تعوي�س  يف  والعمرة  حلج  الوطني  الديوان  �سرع 
امل�ستجد   )-19 )كوفيد  كورونا  وباء  انت�سار  من  للحد   ، احرتازي  ،كاأجراء  العمرة  تعليق 
ن�ساط  مدير  .اأكد  وال�سفر  ال�سياحة  ووكالت  ال�سعودية  ال�سلطات  مع  بالتن�سيق  وهذا   ،
العمرة بالديوان الوطني للحج والعمرة علي �سعباين للقناة الإذاعية الأوىل ،اأن الديوان 
تف�سي  بعد  اإلغاوؤها  ومت  مربجمة  رحلتهم  كانت  الذين  املعتمرين  تعوي�س  يف  �سرع 
ب�سكل  بــداأت  قد  للمعتمرين  التعوي�س  ــراءات  اإج اأن  �سعباين  .ا�ساف  كورونا  فريو�س 
كما   ، وال�سفر  ال�سياحة  وكالت  وكذا   ، ال�سعودية  ال�سلطات  مع  بالتن�سيق  وهذا   ، ر�سمي 
ال�سعودية  يف  اجلزائر  �سفارة  من  مرا�سلة  تلقى  قد  والعمرة  للحج  الوطني  الديوان  اأن 
،تت�سمن تعوي�س املعتمرين الذي مل يوؤدى هذه ال�سعرية ، لنف�س ال�سبب ، كما اأكد على 
بقاء �سوى 10 معتمرين ، يف امل�ست�سفى بالبقاع املقد�سة لأ�سباب �سحية .                                    ق/و

ملواجهة فريو�ض كورونا 

كنا�ض يدعو خمتلف اأطياف 
املجتمع للبقاء يف حالة تاأهب 

ق�صوى 
الكنا�س  لنقابة  امل�سغر  الوطني  املكتب  اجتمع 
التي  اجلائحة  م�ستجدات  لتدار�س  )ام�س   CNES
بعد  خا�سة  بــاأ�ــســره،  والــعــامل  اجلــزائــر  اأ�سابت 
املرحلة  اجلــزائــر  ــول  دخ عن  الر�سمي  الإعـــلن 

الثالثة ملكافحة وباء كرونا امل�ستجد العاملي.
املواطن  وحياة  اأول  اجلزائر  مبداأ  من  وانطلقا 
الوطنية  القيادة  مل�ساعي  ودعما  �سيء،  كل  قبل 
وجمهوداته،  اجلمهورية  رئي�س  راأ�سها  وعلى 
حت�ست  له  بيان  امل�سغريف  الوطني  املكتب  قــرر 
الجـــراءات  باتخاد  منه   ن�سخة  على  التحرير 

والتدابريوهي  
امل�سغر  الــوطــنــي  املكتب  جل�سة  على  الإبــقــاء 
الوطنية  ــــة  الإداري اللجنة  ودعـــوة  مفتوحة، 
ق�سوى. تاأهب  حالة  يف  للبقاء  الوطني  واملجل�س 
دعوة الأ�سرة اجلامعية من اأ�ساتذة وطلبة وعمال 
وكل  املدين  املجتمع  مبادرات  جانب  اإىل  للتجنيد 
يف  وامل�ساهمة  وتاأطريها،  احلية  الوطنية  القوى 

ن�سر التوعية من خماطر هذا الوباء.
العلماء،  اأطيافها:  بكل  الوطنية  النخب  منا�سدة 
الدين،  ــال  رج املفكرين،  الأطــبــاء،  الأ�ــســاتــذة، 
لتحمل  والإعلميني،  الفنانني  الأدبــاء،  الكتاب، 
الوطن  اأمــام  والإن�سانية  الوطنية  م�سوؤولياتهم 
بها  متر  التي  الع�سيبة  الفرتة  هذه  يف  والتاريخ 

البلد.
العلمية  املخابر  واأع�ساء  مــدراء  الزملء،  دعوة 
بكل جامعات الوطن، للم�ساركة العملية والعلمية 
يف املجهود الوطني من اأجل الوقاية من هذا الوباء 
وت�سهيل  التعاون  اإىل  اجلامعات  واإدارات  القاتل. 
وباء  ملحاربة  الوطني  املجهود  يف  ي�سب  عمل  كل 

كورونا.
 CNES الكنا�س  نقابة  ا�ستعداد  عــن  ـــلن  الإع
يف  للم�ساركة  الوطنية،  النخبة  نقابة  باعتبارها 
الوباء،  هذا  ملكافحة  م�سرتك  وطني  جمهود  اأي 
جامعات  كل  يف  فروعها  كل  رفقة  نف�سها  وت�سع 

الوطن يف خدمة اجلزائر و�سعبها وحكومتها.
ق/و

علج  لكت�ساف  املكثفة  اجلهود  ظل  يف 
الأحد  انطلقت  كورونا،  لفريو�س  م�ساد 
دول   7 ت�سمل  اأوروبية  �سريرية  جتارب 
 4 اختبار  بهدف  ــل  الأق على  اأوروبــيــة 
اأعلن  كما  للفريو�س.  حمتملة  علجات 
�سريرية  جتربة  لإطلق  التح�سري  عن 
منظمة  ــراف  ــس اإ� حتــت  �ستكون  دولــيــة 

ال�سحة العاملية.
بداأت جتارب �سريرية اأوروبية الأحد يف 
لختبار  الأقل  على  اأوروبية  دول  �سبع 
لــفــريو�ــس  حمتملة  ــات  ــلج ع اأربـــعـــة 

كورونا امل�ستجد ت�سمل 3200 �سخ�س.
الفرن�سية  "اإن�سريم"  هيئة  اأعلنت  فقد 
الأربعة  العلجات  اأن  الطبية  للأبحاث 
"رميدي�سيفري"،  ــري  ــاق ــق ع تــ�ــســمــل 
"ريتوفانري"  مع  بخلطه  و"لوبينافري" 
مع  الأخــــري  ــار  ــق ــع ال يــعــطــى  اأن  عــلــى 

ف�سل  دونــه،  من  او  بيتا"  "اأنرتفريون 
عن "هيدروك�سي كلوروكوين".

اختيار  �سيتم  اأنــه  "اإن�سريم"  ـــدت  واأك
اأ�سخا�س  بني  من  للتجربة  اخلا�سعني 
بفريو�س  لإ�سابتهم  امل�ست�سفى  اأدخلوا 
كوفيد19- يف بلجيكا وبريطانيا وفرن�سا 

ولوك�سمبورغ واإ�سبانيا وهولندا واأملانيا.
من جهة اأخرى، لفتت الهيئة الفرن�سية 
دولية  �سريرية  جتربة  اأن  اإىل  اأي�سا 
ال�سحة  منظمة  اإ�ــســراف  حتت  �ستطلق 

العاملية.
اأو  لقاح  اأي  حاليا  يتوفر  ل  ــه  اأن يذكر 
علج �سد فريو�س كورونا امل�ستجد الذي 
�سخ�س  األــف   14 من  اأكــرث  بوفاة  ت�سبب 

حتى الآن يف العامل.
جتربة  اأول  اأجـــرت  فقد  الــ�ــســني،  اأمـــا 
كورونا  لفريو�س  م�ساد  للقاح  �سريرية 

على  متطوعا   108 وزع  ــد  وق ـــد.  الأح
حقنا  اجلمعة  تلقوا  جمموعات  ثــلث 
"غلوبال  �سحيفة  ذكــرت  ما  على  اأوىل 
الإنكليزية.  باللغة  الــ�ــســادرة  تاميز" 
و60   18 بني  املتطوعني  عمر  ــرتاوح  وي
من  ــان  ووه مدينة  من  كلهم  وهــم  عاما 
امل�ستجد  كورونا  فريو�س  انطلق  حيث 
يف كانون الأول/دي�سمرب قبل اأن ينتقل 
اإىل خارج ال�سني. و�سيخ�سع املتطوعون 
ومن  اأ�سهر.  �ستة  مدة  ملتابعة  ال�سينيون 
عاملية  �سيدلة  �سركات  اأن  ذكره  اجلدير 
كانت قد تعهدت اخلمي�س بتوفري لقاح 
 12 بني  ــراوح  ت مهلة  يف  الفريو�س  �سد 
رو�سيا  واأعلنت  اأدنــى.  كحد  �سهرا  و18 
على  لقاح  جتربة  با�سرت  اأنها  جهتها  من 
احليوانات على اأن ت�سدر نتائجها الأوىل 
متحّدث  ،وقال  هذا  حزيران/يونيو.  يف 
على  اإّنه  الفرن�سية  �سانويف  �سركة  با�سم 
اأجريت  لدرا�سة  امل�سّجعة  النتائج  �سوء 
تتعّهد  ""�سانويف  ــاإّن  ف ــدواء  ال هــذا  على 
وتقدمي  فرن�سا  متناول  يف  دوائها  و�سع 
اأن  ميكن  كمية  وهي  اجلرعات،  مليني 
األف مري�س"، م�سّدداً   300 تتيح معاجلة 
املجموعة  اأّن  عــلــى  نف�سه  ــت  ــوق ال يف 
ال�سلطات  مع  للتعاون  م�ستعّدة  الدوائية 
النتائج".  هــذه  "لتاأكيد  الفرن�سية 
جزيئات  من  مكّون  عقار  و"بلكنيل" 
وي�ستخدم  كلوروكني"  "هيدروك�سي 
واأمرا�س  امللريا  معاجلة  يف  عقود  منذ 
والتهاب  الذئبة  مثل  الذاتية  املناعة 
لها  تغريدة  يف  ال�سركة  وقالت  املفا�سل. 
على  العمل  ــداأت  ب قد  اإنها  يومني  قبل 
يعانون  ملن  عاملي  �سريري  علج  برنامج 
بفريو�س  احلــادة  الإ�سابة  اأعرا�س  من 

كوفيد19-:

نجاح بنسبة 75 في المائة!

مدير  راوول،  ديدييه  الربوف�سور  وقال 
املعهد ال�ست�سفائي اجلامعي يف مر�سيليا، 
اأّن  اأظهرت  �سريرية  جتربة  اأجــرى  اإّنــه 

الق�ساء  يف  ُي�ساهم  اأن  ميكن  العقار  هذا 
على فريو�س كورونا امل�ستجّد.

ـــة الـــتـــي اأجـــراهـــا  وبــحــ�ــســب الـــدرا�ـــس
مري�سًا   24 على  راوول  الــربوفــ�ــســور 
اختفى  فقد  امل�ستجّد،  كورونا  بفريو�س 
الفريو�س من اأج�سام ثلثة اأرباع هوؤلء 

بعد �سّتة اأيام على بدء تناولهم العقار.
ــم احلــكــومــة  ــة بــا�ــس ــّدث ــح ــت وكـــانـــت امل
وقت  يف  قالت  ندياي  �سيبيث  الفرن�سية 
ال�سريرية  التجربة  هــذه  اإّن  �سابق 
على  منها  املزيد  اإجراء  "واعدة" و�سيتم 

عدد اأكرب من املر�سى.

فيروس كورونا: هل اقتربنا 
من إنتاج لقاح مضاد له؟

يف  ــا  ــورون ك فــريو�ــس  تف�سي  يت�ساعد 
بعد  يتوفر  ومل  العامل،  اأنحاء  خمتلف 
اأي علج ميكن اأن يق�سي على الفريو�س 
اأن يوفر الوقاية منه. لذا  اأو لقاح ميكن 
اجلهود  و�سلت  ــن  اأي اإىل  هنا  �سنناق�س 
لإنقاذ  الطبية  العلجات  هذه  لتوفري 

اأرواح املليني من الب�سر.

متى سيتوفر لقاح مضاد 
لفيروس كورونا؟

تتوا�سل الأبحاث يف هذا ال�سدد ب�سرعة 
فائقة. وثمة اأكرث من 20 لقاحا يف طور 
اأحد  و�سل  وقد  تطويرها،  على  العمل 
هذه اللقاحات اإىل مرحلة الختبار على 
التجارب  مرحلة  اجتاز  اأن  بعد  الب�سر 
عمليات  جُتـــرى  حيث  احلــيــوان،  على 
ــريه على  ــاأث ــدى كــفــاءتــه وت اخــتــبــار م
الب�سر ف�سل عن مدى �سلمة ا�ستخدامه 
اآخرون  علماء  ويعمل  اإليهم.  بالن�سبة 
�سمن  ــت  زال ما  لقاحات  على  بحوث  يف 
احليوانات،  با�ستخدام  اختبارها  مرحلة 
الب�سر  على  نتائجها  اختبار  يف  وياأملون 

يف وقت لحق هذا العام.
حممد علي
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