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هذه قائمة الـ 19 مادة 
املمنوعة من الت�صدير

تـفـا�صيـل مـحـاكمـة "كـرمي 
طابو"ح�صب رواية النيابة 

العامة ملجل�س ق�صاء اجلزائر  

ت�سم املواد الغذائية وال�سيدلنية 
وا�ستثنيت منها التني والتمور  

-   توقف ن�ساط كافة �سركات النقل البحري 
يت�سبب يف ا�سطراب عمليات ال�سترياد

قالت انه مت تاأ�سي�س قرار تاأييد احلكم ال�سادر 
يف حق املتهم  

- هذه الأحكام ال�سادرة اأم�س �سد اأويحي 
و�سالل واآخرين 

لتجنب التالعب به اأو حتويله عن م�ساره الأ�سلي

-  تبون ل�سكان ولية البليدة... " ان اهلل والدولة معكم"
-  وزير الفالحة يطمئن:املنتوجات متوفرة واملخزون يكفي لأق�سى مدة

-  هبة ت�سامنية وا�سعة "كلنا البليدة« تغزو املواقع واجلزائريون يتجندون خلدمتها يف الواقع

�صحب كل الكميات من دواء 
ال�صيدليات "كلوروفني" من 

20/05/03

0320

20

طوابري طويلة للظفر 
مبادتّي احلليب وال�صميد

�صكان حي الأمري عبد 
القادر بدوار املاء بدون 

ماء يف اأزمة كورونا

املتزاحمون ي�صتهينون بخطر العدوى

قلة مياه ال�صرب م�صكل 
يوؤرق �صكان قوق 

ت�صخري معدات الأمن الوطني 
لتو�صيع عمليات تطهري 

وتعقيم الأماكن العمومية

الــــــوادي

تـــقــــرت

ب�سار

�س 07

�س 07

�س 06

�س 06

ر�صميا.. ملحقة با�صتور بورقلة تبداأ عملها الأ�صبوع القادمالعامل �صاحب نبوءة تطور "كورونا" يتوقع نهاية الفريو�س قريبا
0320

�صاللة فريو�س كورونا التي تف�صت باجلزائر م�صدرها فرن�صا
مدير معهد با�ستور يدافع عن ا�ستعمال بروتوكول الك�سف عن الوباء

وفاة 21 �سخ�سا بفريو�س كورونا و38 اإ�سابة جديدة  فيما قالت درا�سة اأن الظروف املناخية تلعب دورا كبريا يف احلد من تف�سي الوباء

العائالت توجهت ل�صناعة اخلبز يف البيوت 
للوقاية من الوباء

تراجع ن�صاط اخلبازين 
بـ30 باملائة ب�صبب 
اخلوف من كورونا

حــجــز اأزيــــد من 6 
قنـــاطري مــخــدرات 

بــالــنــعـــامـــة

�س 04

�س 04
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وفاة رجل يف ال�صني 
ب�صبب فريو�س "هانتا"

قال موقع "غلوبال تاميز" ال�سيني اإن مواطنا �سينيا من 
مقاطعة يونان، تويف بعد اإ�سابته بفريو�س "هانتا".

واأثارت وفاة املواطن ال�سيني خماوف من انت�سار وباء 
جديد، خا�سة مع الأزمة التي ي�سهدها العامل جراء تف�سي 

فريو�س كورونا امل�ستجد، والذي اأ�سفر عن اإ�سابة اأكرث 
من 300 األف �سخ�س ووفاة اأكرث من 15 األف اآخرين يف 

العامل.واأفاد موقع "غلوبال تاميز" باأن الرجل تويف اأثناء 
وجوده يف حافلة للنقل العام، متوجها ملقاطعة �ساندونغ 

ال�سينية، مما جعل ال�سلطات ال�سينية تقوم باختبار جميع 
الركاب املتواجدين على احلافلة للتاأكد من عدم اإ�سابتهم 

بالفريو�س وعددهم.ويعرف اأن فريو�س هانتا، باأنه ينتقل 
من خالل بول اأو لعاب اأو براز القوار�س )مثل اجلرذان 

والفئران(.ووفقا لعدد من مراكز مكافحة الأمرا�س 
والوقاية يف العامل، فاإن هذا الفريو�س ل ينتقل من اإن�سان 
اإىل اآخر.وت�سبه اأعرا�س فريو�س "هانتا" اأعرا�س كورونا، 
حيث يعاين امل�ساب به من اأعرا�س كاحلمى والغثيان واآلم 

يف البطن واإغماء و�سيق يف التنف�س.
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ووهان تبلغ عن �صفر 
اإ�صابة جديدة بكورونا 

القاتل الأكرث فتكا 
باأمريكا اليوم 

العثور على ر�صيع حديث الولدة 
مرمي بجوار النفايات باجللفة

وزارة ال�صوؤون الدينية: 

هكذا يتم دفن املتوفني بكورونا

عادت مدينة ووهان ال�سينية لت�سعل مواقع الإنرتنت مرة 
 Covid-19 اأخرى، مع عدم الإبالغ عن حالت اإ�سابة جديدة لـ

يف املركز الأول لتف�سي املر�س الفتاك، وا�ستئناف ال�سكان 
العمل كاملعتاد.ولكن مع تعايف ال�سني تدريجيا، �سهدت الوليات 

املتحدة اأ�سواأ اأيامها حتى الآن، حيث �سجلت 163 حالة وفاة.
وللمرة الأوىل منذ خروج تف�سي وباء فريو�س كورونا اجلديد 
عن نطاق ال�سيطرة يف املدينة التي يبلغ عدد �سكانها 11 مليون 

ن�سمة، مل تبلغ ووهان عن اأي اإ�سابات جديدة يوم الثالثاء، 
بح�سب �سحيفة China Daily التي تديرها الدولة. وياأتي 

انتعا�س املدينة يف الوقت الذي تتطلع فيه ال�سلطات يف بكني اإىل 
تقلي�س الإغالق ال�سامل يف مقاطعة هوبي - وعا�سمتها ووهان 

- ما ي�سمح لـ 60 مليون مواطن بالعودة اإىل العمل وال�ستمرار 
يف حياتهم.ويف هذه الأثناء، يبدو اأن الوليات املتحدة ت�ستعد 

لأ�سواأ تف�ٍس لـ Covid-19. وكان الثالثاء هو اليوم الأكرث دموية 
يف البالد حتى الآن مع اأكرث من 160 حالة وفاة جديدة، حيث 

يجتاح الفريو�س جميع الوليات اخلم�سني والأطباء يف اأزمة 
وطنية.ومع ت�سجيل اأكرث من 53 األف حالة، مت تاأكيد ما يقرب 
من 10 اآلف حالة منها يوم الثالثاء وحده، واأ�سبحت الوليات 

املتحدة ب�سرعة واحدة من النقاط ال�ساخنة الرئي�سية يف 
العامل لفريو�س كورونا، مع احتمال تفوقها على كل من اإيطاليا 
وال�سني لتكون الدولة الأكرث ت�سررا.وما تزال ولية نيويورك 
اأكرب مركز لتف�سي الفريو�س يف الوليات املتحدة، حيث �سجلت 

اأكرث من 26 األف اإ�سابة وزهاء 200 حالة وفاة، وهو عدد غري 
متنا�سب من القتلى الأمريكيني البالغ عددهم 783، حتى الآن. 

واأكدت 9 وليات اأخرى على الأقل يف جميع اأنحاء البالد ما 
يزيد عن األف حالة، مع ا�ستمرار الأرقام يف الرتفاع ب�سرعة 

كل يوم.

عرث،  اأول اأم�س الثالثاء، مواطنون على جنني جن�س اأنثى حديث الولدة ميتا 
وملفوفا بقطعة قما�س ومرمي بجوار حاويات جلمع النفايات ل�سكان العمارات 

املتواجدة باملخرج الغربي طريق تيارت بعني و�سارة يف اجللفة.
و قام هوؤلء املواطنون باإبالغ م�سالح الأمن التي تنقلت رفقة م�سالح احلماية 

املدنية اإىل مكان تواجد اجلنني ليتم 
حتويله اإىل م�سلحة حفظ اجلثث 

باملوؤ�س�سة العمومية ال�ست�سفائية لعني 
و�سارة.  من جهتها، فتحت م�سالح 

الأمن لدائرة عني و�سارة حتقيقات 
وا�سعة وبا�سرت عمليات التحري من 

اأجل حتديد هوية والدة اجلنني.

و�سعت وزارة ال�سوؤون الدينية والأوقاف، جملة 
من الإجراءات الوقائية ال�سارمة، عند غ�سل 

ودفن املوتى امل�سابني بفريو�س كورونا.
ودعت الوزارة اللتزام بالإجراءات حفاظا على 
الأنف�س، ومن بني الجراءات املتخذة و�سع جثة 

امليت يف تابوت مغلق اأو يف غطاء حمكم قبل اأية 
عملية نقل، مع تعيني فرد اأو اثنني فقط من عائلة 

امليت حل�سور مرا�سيم اجلنازة.
ومن بني الإجراءات املتخذة كذلك عدم ال�سماح 
لأهل امليت بروؤيته اإل بعد جتهيزه مع منع مل�سه، 
بالإ�سافة اإىل ا�سرتجاع وجتميع الأغرا�س التي 

يكون قد ا�ستعملها امليت قبل موته وو�سعها يف 
كي�س بغر�س حرقها.

ال�سورة 
من اإحدى 
�سوبريات 

باتنة  ق�سد 
تنظيم 

حركة �سري 
الزبائن 
لتفادي 

الزدحام 

صـــورة و تعــليق 

العني الأخرى
بعد ظهور فريو�س كورونا 

نت�صاءل: هل لدينا ثقافة �صحية؟
علجية عي�س

-----------------------
بادئ ذي بدء و حتى ل ي�سيئ اأهل 

الخت�سا�س فهمي....: اأن تكون 
لدينا ثقافة �سحية ل يعني اننا 

ن�ستغني عن الطبيب اأو ال�سيديل، 
و ل يعني اننا ن�ستهني بقدرات 

الطبيب، فالطبيب مر�سدنا الوحيد 
يف معرفة احلالة التي نعاين منها اأو 
معرفة مو�سع الأمل، و ماهو الدواء 

الذي ينا�سبنا، و اأن تكون لنا ثقافة �سحية ل يعني اننا نعمل بكل ما 
نقراأ عنه، خا�سة يف مواقع الإنرتنت، فهناك من يتحدث يف الطب و 

ماهو بطبيب خمت�س
    فكثري من النا�س من حمبي املطالعة و ع�ساقها ، الذين ل يفارقهم 

كتاب اأو كتيب يحملونه معهم يف تنقالتهم من مكان لآخر، يف 
احلافلة اأو يف القطار اأو على منت الطائرة، اأو حتى اإىل مقرات عملهم 

اإل و راأيتهم يت�سفحون ما كتب و املو�سوع الذي يختارونه اأو الذي 
يجلب انتباههم : يف امور ال�سيا�سة اأو الإقت�ساد و الأمور القانونية، 

قراءة رواية اأو ق�سة اأو ديوان �سعر، لكن نادرا ما جند �سخ�سا ما 
يحمل يف يده كتابا يف الطب اأو جملة طبية، تتكلم عن الأمرا�س 

و عامل الأدوية و الأوبئة و ما و�سل اإليه الطب من تطور و من هم 
ا�سهر الأطباء يف العامل، حتى لو كان خارج اخت�سا�سه، و ملا ين�سر 

خرب عن ظهور وباء خطري كالظاهرة التي يعي�سها العامل الآن 
بظهور فريو�س كورونا ، جند الكل يبحث و ي�ستق�سي و يغر�س 

عيناه يف الكتب اأو يف احلا�سوب يت�سفح مواقع الإنرتنت ملعرفة 
اأعرا�س الوباء و طرق عالجه و كيفية الوقاية منه يف حال تعذر 

وجود الدواء اأو امل�ساد
     لي�س طبعا اإجباريا اأن متتهن مهنة الطب اأو التمري�س لكي تكون 
لك ثقافة �سحية، و هو ال�سوؤال الذي بات اأن نطرحه اليوم، ملاذا ل 
توجد فئة قارئة للكتب الطبية اأو املجالت خارج التخ�س�س؟ األأن 

امل�ساألة متعلقة بامل�سطلحات الطبية la terminologie  و�سعوبة 
فهمها، كل القطاعات يف اجلزائر مت تعريبها عدا قطاع ال�سحة؟؟؟، 

الطب علم و الإقت�ساد علم و الفل�سفة علم فلماذا نهمل الطب و ل 
ن�سعى يف اأن تكون لنا ثقافة �سحية، و لو معرفة الأ�سياء الب�سيطة 
عن هذا املجال، هل نعرف مثال ماهي اخللية و مما ترتكب، اخللية 

لي�س باعتبارها علٌم بل عامل قائم بذاته، ل يقول قائل اأن هذه 
الأمور يخت�س بها العلميون وحدهم دون �سواهم، اأو هو علم موجه 

للفرانكفونيني دون العروبيني، طبعا هذا الطرح خاطئ، فابن �سينا 
كان طبيبا و فيل�سوفا، و مل نقراأ اأنه كان يكتب بالفرن�سية مثال، ما 

نريده �سوى اأن تكون لدينا ثقافة �سحية و اأن نبحث يف جديد الطب 
معرفة اآخر الإبتكارات الطبية، مثلما نبحث يف ال�سوؤون القانونية و 

يف عامل الطبخ و املو�سة و كل ما نحتاجه يف حياتنا اليومية.

عــمــود
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لتجنب التالعب به اأو حتويله عن م�صاره الأ�صلي

�صحب كل الكميات من دواء "كلوروفني" 
ال�صيدليات من 

لوؤي ي
--------------------

و ك�سف م�سعود بلعمريي رئي�س النقابة 
الوطنية اجلزائرية لل�سيادلة اخلوا�س يف 
الذي ي�ستعمل  الدواء  اأن هذا  له  ت�رصيح 
والتهابات  امل��اري��ا  ع��اج  يف  ع���ادة 
عامل  يف  جديدا  لي�س  والرئتني  املفا�سل 

كا�سيكي  دواء  وهو  وال�سيدلة  الطب 
ومعروف منذ �سنوات عديدة، لكنه عرف 

ندرة بال�سيدليات يف الآونة الأخرية.
اعتماد  املتحدث،  ح�سب  يربر،  ما  وهذا 
على  اجل��زائ��ر  يف  ال�سحية  ال�سلطات 
اإجراء �سحبه من ال�سيدليات اخلا�سة يف 
على  ا�ستعماله  لقت�سار  الراهنة  املرحلة 

الو�سط ال�ست�سفائي وجتنب التاعب 
ما  الأ�سلي،  م�ساره  عن  حتويله  اأو  به 
املزمنة  الإمرا�س  ببع�س  تعلق  ما  عدا 

املربرة بو�سفة طبية.
وا���س��ت��ف��ادت ال�����س��ي��دل��ي��ة امل��رك��زي��ة 
ال�سياق،  ذات  يف  للم�ست�سفيات، 
هذا  من  جرعة  األ��ف   75 من  اأك��ر  من 

املتعامل  قبل  من  "كلوروكني"  ال��دواء 
اإطار  يف  اجلزائر"  "�سانويف  ال�سيدلين 
فريو�س  انت�سار  اح��ت��واء  جهود  دع��م 
املعقدة  احل��الت  يف  خا�سة  ك��ورون��ا، 

اإعان وزير  ا�ستعماله، بعد  التي تتطلب 
عن  بوزيد  بن  الرحمان  عبد  القطاع 
كدواء  فيه  ي�ستخدم  عاجي  بروتوكول 

اأ�سا�سي.

�صارعت امل�صالح ال�صحية اإىل حجز كل الكميات املوجودة يف ال�صوق وال�صيدليات اخلا�صة والعمومية من 
دواء "كلوروفني" وحتويلها للو�صط ال�صت�صفائي يف اإطار التكفل مبر�صى فريو�س كورونا امل�صتجد.

ال�صترياد عمليات  ا�صطراب  يف  يت�صبب  البحري  النقل  �صركات  كافة  ن�صاط  •توقف 
مبجموعة  قائمة  التجارة  وزارة  اأعدت 
ال�سيدلنية  املواد  و  الغذائية  املواد  من 
و الأدوية املمنوعة من الت�سدير و التي 
لل�سوق  ح�رصيا  تخ�سي�سها  �سيتم 
ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  خا�سة  الوطنية 

ال�ستثنائية التي تعي�سها الباد.
الت�سدير  من  املمنوعة  امل��واد  وقائمة 
ال�ستهاكية  الغذائية  املنتجات  اأهمها 
وعجائن  وفرينة  دقيق  من  باخل�سو�س 
ال�سكر  و  الزيت  و  اللحوم  جانب  اإىل 
لكنها باملقابل مل ت�سمل منتجات اأخرى  
التي �ستظل ت�سدر و متثل ن�سبة كبرية 
املحروقات  خارج  ال�سادرات  قيمة  من 
تاأتي  التي  التني  و  التمور  غرار  على 
امل��واد  اأ�سناف  يف  الثانية  املرتبة  يف 
من  امل�سدرة  ال��زراع��ي��ة  و  الغذائية 
املحروقات  خارج  ال�سادرات  جمموع 

بعد ال�سكر .
و�سملت  القائمة املحددة من قبل وزارة 
و  الفرينة  و  الدقيق  من  كل  التجارة 
اخل�رص اجلافة و الأرز و العجائن الغذائية 
اإىل جانب الزيوت و القهوة ف�سا عن 
و  امل�سربة  الطماطم  و  املعدنية  املياه 
الأرز و البقول اجلافة و  امل�ستح�رصات 
البي�ساء   و  احلمراء  اللحوم  و  الغذائية 

اأجبان و  و احلليب و كافة م�ستقاته من 
زبادي و حتى  منتجات احلليب املوجهة 
ال�سكر  اأي�سا  القائمة  لاأطفال ،و ت�سم 
الغذائية  امل��واد  قائمة  يت�سدر  ال��ذي 
امل�سدرة  كما �سملت القائمة اإىل جانب 
التجهيزات  الفاحية  و  الغذائية  املواد 
امل���واد  و  ال��ط��ب��ي��ة   �سبه  و  الطبية 
اإىل مواد  اإ�سافة  ال�سيدلنية و الأدوية 
التنظيف و التعقيم اجل�سدية و املنزلية .

وفق  اجل��زائ��ر  بنك  رخ�س  جانبه  من 
تعليمة موقعة من طرف مدير ال�رصف 
اإمكانية  البنك،  م�ستوى  على  العام 
اإلكرتونيا  امل�ستوردين  ملفات  اإر�سال 
وذل��ك  املعتمدة،  الو�سيطة  للبنوك 
توقف  بعد  ال�سترياد  لت�سهيل عمليات 
�رصكات النقل البحري عن الن�ساط، يف 
ت�سجيل  وباء كورونا وملنع  تف�سي  ظل 

اية ندرة يف ال�سوق اجلزائرية.
طرف  م��ن  موقعة  تعليمة  وت��وؤك��د 
اأنه  اجلزائر،  ببنك  لل�رصف  العام  املدير 
الظرف  ظل  يف  امل�ستوردين  باإمكان 
اجلزائر  ت�سهده  وال��ذي  العام  العاملي 
وبعد  كورونا،  بوباء  واخلا�س  اأي�سا 
مبا  البحري  النقل  توقيف كافة �رصكات 
وغريها  "فيدك�س"  "ديا�سال"  ذلك  يف 

عمليات  ا�سطراب  يف  ذلك  وت�سبب 
اإلكرتونيا  ملفاتهم  تقدمي  ال�سترياد، 
ت�سجيل  مع  املعتمدة  الو�سيطة  للبنوك 

رقم التوطني لكل متعامل اقت�سادي.
ظل  يف  ف��اإن  التعليمة،  ن�س  وح�سب 
توقف  فر�س  ال��ذي  ال�سحي  الو�سع 
�رصكات النقل البحري والربيد مبختلف 
الذي عرقل حتويل  الأمر  اأ�سنافه، وهو 
ال�سترياد،  بعمليات  اخلا�سة  امللفات 
يعلم بنك اجلزائر كافة البنوك الو�سيطة 
باإمكانهم  ام�س  من  وبداية  اأنه  املعتمدة 
بالتن�سيق  اإلكرتونيا  امللفات  تلقي 
املر�سلة  امل��وردة  للجهات  البنوك  مع 

للملفات.
امللفات  هذه  فاإن  امل�سدر،  لذات  ووفقا 
�ستكون  اإلكرتونيا  املر�سلة  والوثائق 
واجلمركية  البنكية  الإجراءات  لت�سهيل 
للجهات املر�سلة، حيث اأن البنك املعني 
يف اجلهة امل�ستقبلة مطالب بو�سع على 
اخلا�س  التوطني  رقم  يتلقاه  ملف  كل 
لعملية  املثبت  القت�سادي  باملتعامل 
هذه  ت�رصي  حيث  امل�سجلة،  ال�سترياد 
من  بداية  اخلدمة  حيز  وتدخل  التعليمة 

19 مار�س املا�سي.
لوؤي ي

هذه قائمة الـ 19 مادة املمنوعة من الت�صدير
ت�صم املواد الغذائية وال�صيدلنية وا�صتثنيت منها التني والتمور  

ا�ستطاع العامل مايكل ليفيت، احلائز على جائزة 
تطور  ب�سكل  �سابق،  وقت  يف  يتنباأ  اأن  نوبل، 
فريو�س »كورونا« يف ال�سني، فيما قال اأخريا اإنه 

يتوقع قرب نهاية الوباء.
واأعلن عامل الكيمياء وهو من جامعة �ستانفورد، 
واأنه  ي��رام«،  ما  على  �سيكون  �سيء  »كل  اأن 
يتوقع نهاية وباء »COVID-19«، الذي �سببه 
ح�سب  قريبا،   »SARS-CoV-2« فريو�س 
اأن  ويذكر  المريكية.  تاميز«  اأجنلي�س  »لو�س 
بتطور  توقعاته  فرباير  يف  اأعلن  ليفيت  مايكل 
وحتققت  ال�سني  يف  »كورونا«  فريو�س  انت�سار 
جميعها، اإذ حدد حينها نقطة التحول يف انت�سار 
وانخفا�س  نهايته  وبداية  ال�سني  يف  الفريو�س 

عدد الوفيات.
الوباء  عليهم  �سيق�سي  الذين  عدد  حدد  كما 
األف  ب�)80  امل�سابني  وعدد  �سخ�سا(   3250(
حيث  العامل،  توقعات  احلقائق  وتوؤكد  �سخ�س(. 
�سخ�س  األف   81 ال�سني  امل�سابني يف  بلغ عدد 

تويف منهم 3.2 األف.

�سينتهي  جدا  قريبا  اجلديدة  لتوقعاته  ووفقا 
الوباء يف الوليات املتحدة وبقية مناطق العامل، 
ال�سيطرة  هو  الآن،  حاليا  املهم  »ال�سيء  وقال: 
التوقعات  هذه  ويوؤيد  والفو�سى«.  الذعر  على 
كي�سيليوف،  �سريغي  بينهم  من  اآخرون  خرباء 
بافلوف  معهد  يف  اخلايا  تقنيات  خمترب  مدير 
»الفريو�س  اأن  اإىل  اأ�سار  حيث  العامة،  للوراثة 
تظهر  لن  ال�رصيرية  اأعرا�سه  واأن  �سي�سعف، 

بهذه القوة وت�سبح خفيفة«.
اأن  حديثة  علمية  درا�سة  ك�سفت  ال�سياق  ويف 
تلعب دورا كبريا يف  واملناخية  البيئية  الظروف 
جنب  اإىل  جنبا  كورونا،  وباء  تف�سي  من  احلد 
انت�سار  ال�سارمة لل�سيطرة على  مع الإجراءات 

العدوى.
ون�رصت �سحيفة نيويورك تاميز درا�سة حتليلية 
ما�سات�سو�ست�س  معهد  يف  العلماء  من  لفريق 
تعي�س  التي  املجتمعات  اأن  مفادها  للتكنولوجيا 
يف  ن�سبية  مبيزة  تتمتع  دفئا  اأك��ر  اأماكن  يف 
باملقارنة  كورونا،  فريو�س  عدوى  انتقال  اإبطاء 

بالبيئات الأقل حرارة.
انتقال  ح��الت  معظم  اأن  الدرا�سة  واأظهرت 
فريو�س كورونا حدثت يف مناطق ذات درجات 
درجة  و17   3 بني  ت��رتاوح  منخف�سة  ح��رارة 

مئوية.
وعلى الرغم من اأن بع�س املناطق ذات املناخات 
الكرة  ن�سف  يف  تقع  التي  وتلك  ال�ستوائية 
اجلنوبي، التي تتمتع باأجواء �سيفية، اأبلغت عن 
املناطق  تلك  اأن  اإل  كورونا،  بفريو�س  اإ�سابات 
 18 فوق  اأي  املتو�سطة،  احل��رارة  درج��ات  ذات 
اأقل  اإ�سابات  الآن  حتى  �سجلت  مئوية،  درجة 
بنحو 6 يف املئة من احلالت يف �ستى دول العامل.
فريق  اأع�ساء  اأح��د  ع��ن  ال�سحيفة  ونقلت 
عندما  قوله  بخاري  قا�سم  الدكتور  الدرا�سة، 
عدد  ف��اإن  منخف�سة،  احل��رارة  درج��ات  تكون 
يف  ال��دول  ت�سهده  ما  وه��ذا  يتزايد،  احل��الت 
اأوروبا، على الرغم من اأن الرعاية ال�سحية هناك 

تعد من بني الأف�سل يف العامل.
لوؤي ي

العامل �صاحب نبوءة تطور "كورونا" يتوقع نهاية الفريو�س قريبا
فيما قالت درا�صة اأن الظروف املناخية تلعب دورا كبريا يف احلد من تف�صي الوباء

للجمارك  العامة  املديرية  اأعلنت 
اجلزائري  التجاري  امليزان  عجز  بلوغ 
جانفي  خال  دولر  791،74مليون 
دولر  مليون   862،05 مقابل   ،2020
م�سجا   ،2019 من  الفرتة  نف�س  يف 

بذلك تراجعا بن�سبة 8،16 %.
ال�سادرة  املوؤقتة  البيانات  وتظهر 
وال�ست�رصاف  الدرا�سات  مديرية  عن 
ال�سادرات  قيمة  اأن  للجمارك  التابعة 
دولر  مليار   2،305 بلغت  اجلزائرية 
اجل���اري،  ال��ع��ام  م��ن  جانفي  خ��ال 
نف�س  يف  دولر  مليار  مقابل3،070 
ال�سهر ل�2019، م�سجلة بذلك تراجعا 
بن�سبة 24،91   %  . اأما الواردات، فقد 
بلغت تكلفتها الإجمالية 3،097 مليار 
دولر،  مليار   3،932 مقابل  دولر، 

حيث تقل�ست بن�سبة 21،24%  .
�سمحت  فقد  امل�سدر،  لنف�س  ووفقا 
بتغطية  الفرتة  هذه  خال  ال�سادرات 
 ،%  74،44 بن�سبة  ال��واردات  فاتورة 
الفرتة  نف�س  خال   78،08% مقابل 
�سكلت  وق��د  امل��ا���س��ي.  ال��ع��ام  م��ن 
املحروقات اأهم املبيعات الوطنية نحو 
اخلارج خال جانفي، اإذ متثل 92،53% 
، حيث بلغت  الوطنية  ال�سادرات  من 
مقابل  دولر،  مليار   2،13 قيمتها 
بذلك  م�سجلة  دولر،  مليار   2،85

تراجعا بواقع 25،16%  .
خ��ارج  ال�����س��ادرات  قيمة  وت��ظ��ل   
تتجاوز  مل  حيث  �سئيلة،  املحروقات 
يعادل  )م��ا  دولر  مليون   172،33
اجل��زائ��ري��ة  املبيعات  م��ن   7،47%
ال��ف��رتة(،  ه��ذه  خ��ال  اخل���ارج  نحو 
خال  دولر  مليون   220،37 مقابل 
اأي  املا�سي  العام  من  الفرتة  نف�س 
م�س  وق��د    . بانخفا�س21،80%  
خارج  املنتوجات  كافة  الرتاجع  هذا 

املحروقات.
وت�سكلت ال�سادرات خارج املحروقات 
بقيمة  امل�سنعة  ن�سف  امل���واد  م��ن 
137،27 مليون دولر)مقابل154،21 
مليون دولر( مرتاجعة بن�سبة 10،98 
 26،34 ب�  الغذائية   املواد  باملائة وكذا 
مليون  )مقابل32،04  دولر  مليون 
باملائة  قدره17،78  بانخفا�س  دولر( 

مليون   4،38 ب�  ال�سناعي  والعتاد 
دولر(  مليون  )مقابل20،29  دولر 

بانخفا�س ن�سبته78،41 باملائة.
من  اأي�سا  ال�سادرات  ه��ذه  ومتثلت 
مليون   2،99 بقيمة  اخل���ام  امل���واد 
دولر  مليون  مقابل11،57  دولر 
ال�ستهاكية  وامل��واد   )-74،13%(
دولر  مليون   1،34 ب�  الغذائية  غري 
مقابل2،11 مليون دولر )36،42%-  
تراجعت  فقد  ل��ل��واردات،  بالن�سبة   )
من  �سبعة  اأ�سل  من  منتجات  خم�س 
تت�سمنها  التي  املنتوجات  جمموعات 
�سعبة ال�سترياد خال جانفي. بالفعل، 
ال�سناعي،  العتاد  فاتورة  بلغت  فقد 
جمموعات  من   30،2% متثل  التي 
املنتوجات امل�ستوردة، 933،92 مليون 
دولر مقابل 1،43مليار دولر، خال 
نف�س الفرتة من العام املا�سي، م�سجلة 

انخفا�سا بواقع 34،85%  .
ن�سف  املواد  تكاليف  انخف�ست  كما   
بلغت  حيث   %  26،28 ب�  امل�سنعة 
684،28 مليون دولر، مقابل928،16 
املواد  فاتورة  وبلغت  دولر.   مليون 
مليون   625،84 امل�ستوردة  الغذائية 
دولر،  مليون   737،66 مقابل  دولر 
لت�سجل بذلك انخفا�سا ب� 15،16 %، 

ح�سب اجلمارك.
ال�ستهاكية  للمواد  بالن�سبة  اأما   .
 476،87 ب�  قدرت  فقد  الغذائية  غري 
مليون  مقابل525،95  دولر  مليون 
. وبلغت واردات   )   -9،33%( دولر 
19،40مليون  الفاحي  العتاد  مواد 
دولر  مليون   46،94 مقابل  دولر 
املقابل،  يف    %  .58،67 بانخفا�س 
�سعبة  م���ن  جم��م��وع��ت��ني  ع��رف��ت 
ال�سترياد ارتفاعا خال فرتة املقارنة.  
بلغت  التي  اخلام  باملواد  الأمر  يتعلق 
دولر  مليون   194،83 فاتورتها 
مقابل 174،65مليون دولر اأي بزيادة 
واردات  وارتفعت   11،56% متثل 
الت�سحيم  وزي��وت  الطاقة  جمموعة 
عند  لت�ستقر   88،75% ب�  )الوقود( 
 85،97 مقابل  دولر  مليون   162،27

مليون دولر .
لوؤي ي

عجز بـ 791,74مليون دولر خالل �صهر 
واحد يف امليزان التجاري

ال�صادرات تراجعت بنحو 25 باملائة يف جانفي
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اجلزائر تعمل على ايجاد حل لـ300 مواطن عالق يف ا�صطنبول

لوؤي ي
-----------------

 ، الوهاب  عبد  برتيمة  وق��ال 
يف  الدولة  جمهودات  وا�سفا 
تنا�سب  "ثمة  اأنه  الإطار   هذا 
انت�سار  منذ  الأح��داث  لتطور 
ال�سعيد  على  ال��وب��اء  ه��ذا 
ال�سلطات  اأخ���ذت  العاملي، 
ال��ع��ل��ي��ا ق�����رارات ت��ت��ف��ق و 
هذا  انت�سار  تطور  مع  تن�سجم 
تو�سيع  من  انطاقا  الفريو�س 
م�ستوى  على  اليقظة  خايا 
اخلايا  هذه  �سم  الوليات،و 
تو�سيعها  و  للوليات  الأمنية 
على  ال�سحة  م����دراء  اإىل 
اأ�ساف  الوليات".و  م�ستوى 
اتخاذ  مت  الأخري  الأ�سبوع  "يف 
اأعلى  على  حا�سمة  ق��رارات 

اجتماع  من  انطاقا  م�ستوى 
الذي  لاأمن   الأعلى  املجل�س 
ال�سيد  اإ����رصاف  حت��ت  انعقد 
رئي�س اجلمهورية ، عبد املجيد 
تبون يوم 22 مار�س من ال�سهر 
حماور  تناول  ال��ذي  اجل��اري 
�سخ  اأهمها  كربى  اأ�سا�سية 
للتمكني  دولر  مليون   100
من ا�سترياد املواد ال�سيدلنية 
وكل امل�ستلزمات ملواجهة هذا 
املتحدث  و�سف  الفريو�س".و 
يف ت�رصيحات خ�س بها القناة 
القرار  "هذا  الأوىل  الإذاعية 
طرف  من  اإن��ذار  جر�س  مبثابة 
درجة  لرفع  اجلمهورية  رئي�س 
موؤ�س�سات  جلميع  اليقظة 
اإيحاء  و   ." الدولة و م�ساحلها 
الدائم   التن�سيق  لواجب  منه 
ر�سالة  و  الدولة  م�سالح  بني 

للقيام  للمواطن  تذكريية 
كل  اتخاذ  وواجب  مب�سئولياته 
طرفه  من  الوقائية  الإجراءات 
اأ�سا�سي  كعن�رص  به  واللتزام 
يف  الأزمة".و  هذه  تخطي  يف 
اأن  برتيمة  قال   ، ذاته  ال�سياق 
يحتاج   ال�سعب  الظرف  "هذا 
الوطنية  ال��ق��وى  ك��ل  اإىل 
من  انطاقا  املعنويات  لرفع 
طرف  من  املبذولة  املجهودات 
و  الطبيني  و�سبة  الأط��ب��اء 
اأعوان  و  املدنية  احلماية  اأعوان 
التي  الدولة  اأع��وان  و  الأم��ن 
وتطبيق  ام��ن  على  ت�سهر 
تبعا  الوقائية  الإج�����راءات 
و  ال�سحة   وزارة  لتوجيهات 
اإىل  اإ�سافة   ، الأطباء  جمل�س 
قبل  من  امل�سجلة  املجهودات 
املدين  املجتمع  و  اجلمعيات 

ال�سلطات  بها  ت�سيد  التي  و 
عبد  برتيمة  العمومية.واأفاد، 
وزارة  اأن   ، �سبيحة  الوهاب، 
مبجهودات  ت��ق��وم  اخل��ارج��ي��ة 
املواطنني  م�ساألة  يف  للتدخل 

ا�سطنبول  مب��ط��ار  العالقني 
حوايل  ي��زال  ل  برتكيا،حيث 
عالقني  جزائري  مواطن   300
بعدما  ا�سطنبول،  مطار  يف 
مربجمة  اإجائهم  رحلة  كانت 

اجلوية  الرحات  وقف  ع�سية 
الرتكية،  ال�سلطات  قبل  من 
الطريان  منظمة  لقرار  تنفيذا 

املدين.

عبد  اجلمهورية  رئي�س  بها  اأمر  التي  الوقاية  اإجراءات  تطبيق  كيفيات  الوهاب"  عبد  "برتيمة  الإقليم  وتهيئة  املحلية  اجلماعات  و  الداخلية  بوزارة  املركزي  املدير  �صرح 
املجيد تبون بخ�صو�س خمطط الوقاية و مكافحة انت�صار وباء فريو�س كورونا.

م�صوؤول بوزارة الداخلية يوؤكد:  

العدد
1962

من قبل مفرزة م�صرتكة 
للجي�س بالتن�صيق مع م�صالح 

اجلمارك

حجز اأزيد من 6 
قناطري خمدرات 

بالنعامة

متكنت مفرزة م�سرتكة 
للجي�س الوطني ال�سعبي 

بالتن�سيق مع م�سالح 
اجلمارك بالنعامة بالناحية 

الع�سكرية الثانية، 
من توقيف ثاثة جتار 
خمدرات وحجز كمية 

كبرية من الكيف املعالج 
تقدر ب� 611 كيلوغرام، 

ح�سبما اأفاد به بيان لوزارة 
الدفاع الوطني.واأوقفت 
مفرزة للجي�س الوطني 
ال�سعبي بالتن�سيق مع 

عنا�رص الدرك الوطني 
ب�سطيف بالناحية 

الع�سكرية اخلام�سة، 8 
جتار خمدرات و�سبطت 
85290 قر�سا مهلو�سا 
واأربع 4 مركبات ومبلغ 

مايل قدره 4 مايري 
�سنتيم، يف حني اأوقفت 

مفارز اأخرى للجي�س 
الوطني ال�سعبي، بكل 

من الطارف وق�سنطينة 
بالناحية الع�سكرية 

اخلام�سة، ثماين  جتار 
خمدرات بحوزتهم 8076 

ق/وقر�سا مهلو�سا.

التي  الوقائية  الإج���راءات  بعد 
اأج��ل  م��ن  احل��ك��وم��ة  اتخذتها 
كورونا،  وباء  لتف�سي  الت�سدي 
ن�ساط  �سهد  املواطنني،  وخوف 
ن�سبته  بلغت  تراجعا  اخلبازين 
توجه  بعد  باملائة،   30 يقارب  ما 
اجل��زائ��ري��ة  ال��ع��ائ��ات  معظم 
يف  التقليدي  اخلبز  ل�سناعة 
كان  ال��ذي  الوقت  يف  البيوت، 
الوطني  ال���س��ت��ه��اك  ي�سل 
ال��ي��وم��ي م��ن م���ادة اخل��ب��ز اإىل 
 10 منها  خ��ب��زة،  مليون    50
يوميا. ت��ب��ذر  خ��ب��زة   م��اي��ني 
الوطنية  اجلمعية  رئي�س  اأك��د 
اجلزائريني،  واحلرفيني  للتجار 
اأن  ب��ول��ن��وار،  ال��ط��اه��ر  احل���اج 
خال  تراجع  اخلبازين  ن�ساط 
تقدر  بن�سبة  الأخ��رية  ال�ساعات 
ال�سبب  مرجعا  باملائة،   30 ب� 
التي  الوقائية  الإج���راءات  اإىل 
اتخذتها احلكومة خال الأ�سبوع 
اجلاري  الأ�سبوع  وبداية  املا�سي 

لنت�سار  الت�سدي  اأج���ل  م��ن 
اإلزام  غرار  على  كورونا،  وباء 
كل  اتخاذ  ب�����رصورة  اخلبازين 
اأثناء  والوقاية  النظافة  �رصوط 
بيع هذه املادة الأ�سا�سية، م�سيفا 
من  املواطنني  خوف  »اإن  بقوله 
يتطلب  ال���ذي  ك��ورون��ا  وب���اء 
بعد  التامة،  والنظافة  الوقاية 
طرف  من  متت  التي  املاحظات 
اللتزام  بعدم  امل�ستهلكني  من 
اإىل  اأدى  ال��ن��ظ��اف��ة،  ب�����رصوط 
توجهه  و  امل�ستهلكني  ن��ف��ور 
يف  التقليدي  اخلبز  �سناعة  نحو 
البيوت، وهو ما �ساهم يف تراجع 

ن�ساط اخلبازين
اإن  يف ال�سياق ذاته، قال بولنوار 
املواطنني  وخوف  كورونا  وباء 
الغذائي  منطهم  من  ما  نوعا  غريرّ 
يخ�س  فيما  اخلبز  م��ادة  ب�ساأن 
التبذير، موؤكدا يف الوقت ذاته اأن 
اجلزائريني ي�ستهلكون ما يقدر ب� 
 10 50 مليون خبزة يوميا، منها 

قائا  يوميا،  تبذر  خبزة  مايني 
اإن مادة اخلبز مادة اأ�سا�سية يجب 
الروحية  قيمتها  ت�سرتجع  اأن 
والقت�سادية  والجتماعية 
يف  حتتلها  كانت  التي  واملكانة 

و�سط العائلي«.
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، اأ���س��اف 
جمعية  ع��ن  الأول  امل�����س��وؤول 
اجلزائريني  واحلرفيني  التجار 
ذات  املادة  لهذه  الدولة  دعم  اأن 
واملفرط  الوا�سع  ال�ستهاك 
وهو  دينار،  مليار   15.5 ب�  يقدر 
دولر،  مليون   120 يعادل  ما 
اجلزائر  اأن  ذاته  الوقت  يف  مربزا 
مايني  �سبعة  من  اأكر  ت�ستورد 
�سنويا،  اللني  القمح  م��ن  ط��ن 
�ستة مايري  فا�سلة  واحد  بقيمة 
من  اأقل  تنتج  وباملقابل  دولر، 
10 باملائة من احتياجاتها من هذا 
باملائة   60 احلبوب،  من  ال�سنف 

منها توجه للمخابز كمادة 
مدعمة.                                     ق/و

تراجع ن�صاط اخلبازين بـ30 باملائة ب�صبب اخلوف من كورونا
العائالت توجهت ل�صناعة اخلبز يف البيوت للوقاية من الوباء

ارتفاع طفيف يف اأ�صعار النفط 
والربميل بـ28 دولرا

بعد انهيار دام اأ�صبوعا

تعافيا  النفط  اأ�سعار  �سجلت 
 28،08 اإىل  طفيفا حيث و�سلت 
دولرا، اأي بارتفاع بن�سبة اأربعة 
 27 اإىل  انهيارها  منذ  باملائة، 
يف  اأ�سبوع،  من  لأزي��د  دولرا 
املتحدة  الوليات  تو�سل  انتظار 
حزمة  ب�ساأن  اتفاق  اإىل  قريبا 
تريليوين  بقيمة  م�ساعدات 
الأث���ر  يخفف  ق��د  مم��ا  دولر، 
كورونا،  لفريو�س  القت�سادي 
وهو ما يدعم بدوره الطلب على 

النفط.
خلام  الآج��ل��ة  العقود  ارتفعت 
 1.05 املقبل  ماي  ت�سليم  برنت 
 3.9 يعادل  ما  للربميل،  دولر 
باملائة، لت�سل اإىل 28.08 دولرا 
غرب  خام  �سعد  بينما  للربميل، 
الأمريكي  الو�سيط  تك�سا�س 
 5.1 ي��وازي  ما  دولر،   1.20
باملائة، لي�سل اإىل 24.56 دولرا. 
وقال اإدوارد مويا املحلل ب�رصكة 
يرتفع،  »النفط  اأواندا  ال�سم�رصة 

اأ�سا�سية  ب�سفة  ذل��ك  ويرجع 
ل�سعف الدولر، نتيجة اإجراءات 
غري م�سبوقة ملجل�س الحتياطي 
واأ�ساف  الأمريكي«.  الحت��ادي 
تذبذب  م�ستوى  »�سيظل  قائا 
الو�سيط  تك�سا�س  غ��رب  خ��ام 
يتفاجاأ  ل  اأن  وينبغي  مرتفعا، 
موجة  تبددت  اإذا  املتعاملون 
امل��ط��اف«.  نهاية  يف  ال�سعود 
الحتياطي  جمل�س  واأع��ل��ن 
الحت�����ادي )ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 
برامج  جمموعة  عن  الأمريكي( 
الذي  القت�ساد  لدعم  ا�ستثنائية 
التجارة  على  قيود  جراء  يعاين 
لإبطاء  لزمة  اإنها  علماء  يقول 
تف�سي فريو�س كورونا. ودفعت 
الدولر  املتوقعة  التحفيز  حزمة 
موؤ�رص  هبط  حيث  للهبوط، 
العملة  اأداء  يقي�س  الذي  الدولر 
�ست  من  �سلة  اأم��ام  الأمريكية 

عمات 0.5 باملائة 
ق/و

رزيق   كمال  التجارة  وزير  ن�سب 
الوزارة  م�ستوى  على  اأزمة  جلنة   ،
متوين  �رصوط  متابعة  مبهمة  مكلفة 
يف  الوطني  امل�ستوى  على  ال�سوق 
بتف�سي  يت�سم  ال��ذي  الظرف  ه��ذا 
ح�سبما  امل�ستجد،  كورونا  فريو�س 

اأفاد به بيان للوزارة. 
مبتابعة  الأزم����ة  جل��ن��ة  وتتكفل 
ل�سيما  الأ���س��واق  متوين  "�رصوط 
الفوري  التدخل  الأ�سا�سية و  باملواد 
تذبذب  اأو  اختال  اأي  حدوث  عند 
الإجراءات  كل  واتخاذ  التموين  يف 
ا�ستقرار  اأج���ل  م��ن  ال�����رصوري��ة 
امل�سدر.   ذات  ي�سيف  ال�سوق"، 
على  تعمل  فهي  ذلك،  عن  ف�سا 
قد  التي  احل��الت  وا�ستباق  توقع 
متوين  يف  ا�سطراب  اأي  اإىل  توؤدي 
ال�سوق و اتخاذ كل التدابري الطارئة 
الراهن  الظرف  يف  وال�ستعجالية 

املعطيات  كل  وحتليل  وا�ستغال 
الواردة من قبل املديريات املعنية. 

اإلزامي  ب�سكل  الأزمة  جلنة  وجتتمع 
كل يوم وتقدم تقريرا يوميا مف�سا 
اأ�سغالها  تبقى  كما  ال��وزي��ر،  اإىل 
اأ�سباب  زوال  غاية  اإىل  مفتوحة 

اإن�سائها. 
يراأ�سها  التي  اللجنة  هذه  وتتكون 
املدير  من  ل��ل��وزارة  العام  الأم��ني 
وتنظيمها  الن�ساطات  ل�سبط  العام 
القت�سادية  للرقابة  العام  واملدير 
وقمع الغ�س ومدير درا�سات بالأمانة 
والن�ساطات  ال�سوق  مدير  العامة، 
املمار�سات  مراقبة  ومديرة  املقننة 
ومدير  للمناف�سة  امل�سادة  التجارية 

رقابة النوعية وقمع الغ�س. 
اأرب��ع  اإىل  اللجنة  ه��ذه  وتتفرع 
الفرعية  اللجنة  وهي:  فرعية  جلان 
الو�سط والتي تتكون من  لوليات 

املدير اجلهوي لناحية اجلزائر واملدير 
ومديري  البليدة  لناحية  اجلهوي 
جانب  اإىل  الناحيتني  لهاتني  التجارة 
الغرب  لوليات  الفرعية  اللجنة 
اجلهوي  املدير  من  تتكون  والتي 
اجلهوي  امل��دي��ر  و  وه���ران  لناحية 
التجارة  مديري  و  �سعيدة  لناحية 

لهاتني الناحيتني .
ال�رصق  لناحية  الفرعية  اللجنة  اأما 
اجلهوي  امل��دي��ر  م��ن  تتكون  فهي 
لناحية باتنة و املدير اجلهوي لناحية 
لناحية  اجلهوي  وامل��دي��ر  �سطيف 
عنابة و املديرين الولئيني للجهات 
الثاث، فيما تتكون اللجنة الفرعية 
اجلهوي  املدير  من  اجلنوب  لوليات 
اجلهوي  امل��دي��ر  و  ورف��ل��ة  لناحية 
التجارة  مديري  و  ب�سار  لناحية 

للناحيتني، ي�سيف بيان الوزارة
ق/و

تن�صيب "جلنة اأزمة" ملتابعة متوين الأ�صواق

والعمران  ال�سكن  وزارة  اأعلنت 
دفع  موعد  متديد  عن  واملدينة، 
والأعباء  الإي��ج��ار  م�ستحقات 
البيع  �سكنات  �ساغلي  لفائدة 
وك��ذا   "ADDL" ب��الإي��ج��ار 
الإيجارية.  العمومية  ال�سكنات 

"OPGI"
املن�سور  ال��وزارة  بيان  وح�سب 
يف  الر�سمية  �سفحتها  ع��رب 
اإط��ار  يف  "الفاي�سبوك"فاإنه 
التدابري املتخذة للحد من انت�سار 
وباء كورونا، تعلم وزارة ال�سكن 

�ساغلي  وامل��دي��ن��ة  وال��ع��م��ران 
"عدل  بالإيجار  البيع  �سكنات 
ال�سكنات  وك���ذا   "AADL"
 ،  "OPGI" الإيجارية  العمومية 
الإيجار  م�ستحقات  متديد  مت  اأنه 
املوعد  عن  �سهر  ملدة  والأعباء، 

املعتاد".
هذا  اأن  البيان،  ذات  واأ���س��اف 
لتقلي�س  ج��اء  املتخذ  "الإجراء 
وتفادي  الأ�سخا�س  تنقل  من 
الكتظاظ يف الوكالت البنكية 

ق/وومكاتب الدفع".

وزارة ال�صكن متدد موعد دفع 
م�صتحقات الإيجار

لفائدة �صاغلي �صكنات البيع بالإيجار  وكذا ال�صكنات 
"OPGI" .العمومية الإيجارية
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املنتوجــات متوفــرة واملــخزون يكــفي 
لأقــ�صى مــدة

حممد علي 
-----------------

رئي�س  اإن  ال���وزي���ر  وق����ال 
تعليمات  اأ���س��دى  اجلمهورية 
جميع  توفري  لأج��ل  �سارمة 
املوؤ�س�سات الأ�سا�سية واحلكومة 
ذلك  لتج�سيد  اإجراءات  اتخذت 
خال  من  خ�سو�سا  امليدان  يف 

دواوين وزارة الفاحة.
و�سدد عماري باأن املخزون يلبي 
الطلبات لأق�سى مدة، وك�سف 
قبل  للت�سدير  �سيوجه  كان  اأنه 
الأزمة ثم مت اتخاذ قرار بتوجيهه 
والتعامل  اجلزائري  للم�ستهلك 

التي  الطارئة  الو�سعية  مع 
نعي�سها.

اأ�سعار  ارت��ف��اع  وبخ�سو�س 
قبل  امل�ساربة  بفعل  البطاطا 
اأيام، ذكر وزير الفاحة اأن هناك 
خمزونا هائا من بطاطا وهناك 
املنتهي  املو�سم  يف  وفري  اإنتاج 
و�سعبة  انطلق  اجلاري  واملو�سم 
امل�ساربة  بك�رص  قامت  البطاطا 

م���ن خ����ال ���س��خ ك��م��ي��ات 
وبيعها  نقاط  ع��دة  يف  كبرية 

للم�ستهلك بطريقة مبا�رصة.
الذي  ال�سميد  ملواد  بالن�سبة  و 
ي��ع��رف ن����درة ق���ال ع��م��اري 
ال��ن��ق��اط  ج��م��ي��ع  �سن�ستغل 
من  الفاحة  ل��وزارة  اخلا�سعة 
اأجل  من  املخزون  توزيع  اأج��ل 

�سبط ال�سوق.

هناك  اأن  الفاحة  وزير  ذكر  و 
تر�سيم  قبل  ا�ستباقية  اإجراءات 
يف  خ�سو�سا  ال�سحي  احلظر 
متوينها  مت  التي  البليدة  ولي��ة 
وهناك  الرئي�سية   باملنتوجات 
م�سالح  و  ال��وايل  مع  تن�سيق 
اإدخال  �سهول  اأجل  من  التجارة 

املنتوجات واأي�سا توزيعها.

 وزير الفالحة يطمئن :

تتوقع م�سالح الأر�ساد اجلوية 
ا�ستمرار ت�ساقط الأمطار على 
الو�سطى وال�رصقية،  الوليات 
ن�رصية  ح�سب  الأم��ر  ويتعلق 
ل���ذات امل�����س��ال��ح، ب��ولي��ات 
بومردا�س،  اجل��زائ��ر،  تيبازة، 
جيجل،  بجاية،  وزو،  تيزي 

الطارف،  عنابة،  �سكيكدة، 
ميلة،  اهرا�س،  �سوق  البويرة، 
عريريج،  بو  برج  ق�سنطينة، 
باتنة،  تب�سة،  خن�سلة،  البليدة، 
واأم  ب�سكرة  قاملة،  �سطيف، 

البواقي.
ق/و

ا�صتمرار ت�صاقط الأمطار 
على الوليات الو�صطى وال�صرقية

ولي��ات  خمتلف  عرب  اجلزائريون  يت�سابق 
�سكان  اإىل  امل�ساعدة  يد  تقدمي  يف  الوطن 
املايل،  الدعم  الغذائية و  باملواد  البليدة  ولية 
حيث مت اإطاق »ها�ستاق« م�ساندة عرب مواقع 
الوقوف  على  تاأكيدا  الجتماعي،  التوا�سل 
جنبا اإىل جنب مع �سكان املنطقة ب�سبب احلظر 
الكلي الذي طالها ب�سبب فريو�س كورونا و 

ارتفاع عدد امل�سابني على م�ستواها.
اختلفت طريقة الت�سامن باختاف ال�سخ�س 
معها  اختلفت  و  الو�سيلة،  كذا  و  الولية  و 
اأي�سا طريقة امل�ساعدة املطروحة، لنلم�س ذلك 
الختاف اأي�سا يف ال�سعارات املرفوعة، فبني 
و�ستبقى..  ال��ورود  مدينة  »البليدة  قال  من 
 9 رق��م  اجل��زائ��ر  »اب��ن��ة  اإىل  معكم«،  نحن 
مري�سة، و47 ابنا اآخر ي�ساندها« و�سول اإىل 
الباء«.  عنكم  الله  رفع  البليدة،  كلنا  »نحن 

»ها�ستاقات«  اأو  �سعارات  من  بع�س  هي 
اختارها رواد مواقع التوا�سل الجتماعي يف 
الباد ب�سبب  ظل الظرف احلايل الذي متر به 
اأكر  الولية  بهذه  كورونا  فريو�س  تف�سي 
من بقية الوليات. ويف الوقت الذي �سبهها 
ارتفاع  ب�سبب  الثانية  بووهان  البع�س  فيه 
عدد امل�سابني على م�ستواها، ف�سل البع�س 
الإيجابية  وال�سعارات  الكلمات  انتقاء  الآخر 
قرار  بعد  خا�سة  قاطنيها،  معنويات  لرفع 
 10 مدة  �سيدوم  والذي  طالها  الذي  احلظر 
اأيام. واإذا اقت�رص ت�سامن البع�س على املواقع 
الإلكرتونية، فاإن كثريين خرجوا عن �سمتهم 
يف  وفاعلني  خريية  وجمعيات  مواطنني  من 
اأجل تقدمي يد  املجتمع املدين اإىل الواقع، من 
توزيع  خال  من  املنطقة،  ل�سكان  امل�ساعدة 
وحتى  التعقيم،  مواد  وكذا  الغذائية  امل��واد 

التطوع من اأجل تنظيف ال�سوارع وال�ساحات 
حت�سي�سية  ح��م��ات  اإط���ار  يف  وال��ط��رق 
لي�ست  اأنها  على  التاأكيد  اأجل  من  وتوعوية 
معزولة واأن الكل معها. الفاي�سبوكيون عرب 
بروفيات خمتلفة، عربوا  و�سور  اإطالت 
خال  من  البليدة،  �سكان  مع  ت�سامنهم  عن 
رمز  وهو   9 رقم  واإ�سافة  ال�سور  تعديل 
البليدة  �سور  البع�س  اختار  فيما  الولية، 
ومناطقها املعروفة، على غرار �سوقها الكبري 
يف  الآخر  البع�س  تفنن  فيما  ورودها،  وكذا 
وكذا  تاريخها  خال  من  بالولية  التعريف 
ما ت�ستهر به يف كل املجالت، حماربني كل 
انتهاز  البع�س  وحماولة  ال�سلبية  التعليقات 

الفر�سة لت�سويه �سمعة �سكانها.

ق/و

الواقع يف  خلدمتها  يتجندون  واجلزائريون  املواقع  البليدة" تغزو  "كلنا 

طماأن وزير الفالحة, 
عماري,  �صريف 

جميع  بتوفر  اجلزائريني 
املواد  الأ�صا�صية ووجود 
يتم  ا�صرتاتيجي  خمزون 
لتوزيعه على  اإخراجه 
لتوفريه  النقاط  بع�س 
مبا�صرة. للم�صتهلكني 

الوطنية  املوؤ�س�سة  طماأنت 
النفطية   املنتجات  لت�سويق 
)نفطال( بخ�سو�س فتح و وفرة 
حمطات  م�ستوى  على  الوقود 
الوطني،  ال��رتاب  يف  اخلدمات 
مدير  الثاثاء  اأك��ده  ما  ح�سب 
جمال  للموؤ�س�سة،  الت�سال 

�رصدود.
"نفطال  اإن  ����رصدود  ق��ال  و   
ال�سوق  متوين  يف  �ستوا�سل 
كافة  ان  اإذ  ع���ادي،  ب�سكل 
الرتاب  عرب  اخلدمات  حمطات 
لتقدمي  م��ف��ت��وح��ة  ال��وط��ن��ي 
للمواطنني،  البرتولية  منتجاتها 

ل �سيما الوقود".
كما اأكد اإن غاز البوتان �سيكون 
البيع  نقاط  جميع  عرب  متوفرا 
ذلك  يف  مبا  للموؤ�س�سة  التابعة 

حمطات اخلدمات.
حمطات  غلق  احتمال  حول  و 
هذا  املتدخل  ا�ستبعد  اخلدمات 
الفرع  نفطال  ان  موؤكدا  اخليار 
تعمل  �سوناطراك  ملجمع  التابع 
و  الطاقة  وزارة  مع  بالتن�سيق 
الحتمال  هذا  ان  و  �سوناطراك 
"مل يتم التطرق اليه حاليا". من 
جهة اأخرى، اأ�سار ال�سيد �رصدود 
الوقائية  التدابري  اطار  يف  "انه 
كورونا،  فريو�س  تف�سي  �سد 
وا�سعة  تطهري  عملية  اأطلقنا 

ملن�سئاتنا عرب الرتاب الوطني".
العملية  ه��ذه  ان  اأو���س��ح  كما 
مراكز  كافة  م�ستوى  على  تتم 
اأجل  من  التوزيع  و  التخزين 
احلفاظ على �سحة امل�ستخدمني، 
كما ت�ستهدف حمطات اخلدمات 
و  الزبائن  �سحة  على  حفاظا 
. و بخ�سو�س ولية  ال�ساكنة" 
بخ�سو�سها  اقر  التي  البليدة 
حجرا  لاأمن  العلى  املجل�س 

قابلة  اي��ام  ع�رصة  مل��دة  �سحيا 
�رصدود  ال�سيد  او�سح  للتجديد 
ان "حمطات اخلدمات مقفلة يف 
البليدة ابتداء من اليوم باأمر من 

الوايل".
اخلوا�س  ال�سيادلة  اإن  يذكر 
واأ�سحاب الأك�ساك غري معنيني 
اأقرها  التي  الغلق  ب��اإج��راءات 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س 
املجل�س  اجتماع  ختام  يف  تبون 
الأعلى لاأمن من اأجل مواجهة 
يف  ك��ورون��ا  فريو�س  انت�سار 
م�سدر  اأكده  ما  ح�سب  الباد، 
من رئا�سة اجلمهورية.  واأو�سح 
امل�سدر نف�سه ان هذه الإجراءات 
ل�سيما  �ست�سمح  ال�ستثنائية 
بالأدوية،  بالتزود  للمواطنني 
مبمار�سة  الأك�ساك  ولأ�سحاب 
بيع  ذل��ك  يف  مب��ا  ن�ساطاتهم، 

ال�سحف الوطنية.
و من بني الإجراءات ال�ستثنائية 
تقرر  لاأمن،  الأعلى  ملجل�س 
املنتجات  لتجار  الرتخي�س 
"مبمار�سة  املتنقلني  الغذائية 
تناوبي  �سكل  يف  ن�ساطاتهم 
الأحياء"،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
على  ال�سكان  ح�سول  لت�سهيل 
مع  الطازجة،  الغذائية  املنتجات 
"جتنب  �رصورة  على  الت�سديد 

التجمعات".
عبد  اجلمهورية،  رئي�س  وكان 
الأعلى  القائد  تبون  املجيد 
الدفاع  وزير  امل�سلحة  للقوات 
الوطني قد تراأ�س، اأم�س الثنني 
مبقر رئا�سة اجلمهورية، اجتماعا 
ل��اأم��ن،  الأع��ل��ى  للمجل�س 
خ�س�س لدرا�سة ومتابعة تطور 
وباء فريو�س كورونا يف الباد.

ق/و

مدير الت�صال للموؤ�ص�صة, جمال �صردود:

حمطات اخلدمات تبقى مفتوحة 
عرب الرتاب الوطني

هبة ت�صامنية وا�صعة و دعوات مل�صاعدة �صكان مدينة الورود

اجللود  و  للن�سيج  العمومي  املجمع  اأعلن 
وحداته  خمتلف  يف  اأطلق  اأنه  )جيتاك�س(، 
امل�ساركة  ق�سد  احلماية  كمامات  �سناعة 
جائحة  انت�سار  ملواجهة  الوطنية  اجلهود  يف 

فريو�س كورونا، ح�سب بيان للمجمع.
الذي  ال�سناعي  املجمع  اأن  البيان  جاء يف  و 
فرعني  اإدارت��ه��ا  يتوليان  وح��دة   23 ميتلك 
من  مهمة  كمية  ب�سناعة  تلتزم  للمجمع، 
وحداتها  م�ستوى  على  احلماية  كمامات 
غربه،  و  �رصقه  و  البلد  و�سط  يف  الكائنة 

امل�ساركة  ق�سد  ذلك  و 
الوطنية  اجل��ه��ود  يف 
لتمكني البلد من اخلروج 
الأزم��ة  من  "ب�سامة" 
عن  الناجمة  ال�سحية 
فريو�س  جائحة  انت�سار 

كورونا.
ال���غ���ر����س،  ل���ه���ذا  و 
العامة  املديرية  هناأت 
املجمع  وح���دات  عمال 
"للتزامهم و تعبئتهم داخل خمتلف وحدات 

الإنتاج"، ي�سيف ذات امل�سدر.
مت  اأنه  للمجمع  العامة  املديرية  اأكدت  كما 
اتخاذ اإجراءات و تدابري ق�سد القيام بعمليات 
التعقيم داخل مقر املجمع و خمتلف ور�سات 

�سناعة الأن�سجة.
 ،2015 �سنة  املوؤ�س�س  املجمع  اأن  يذكر  و 
خمت�س  و  اأج��ري   8000 من  اأزي��د  يوظف 
الن�سيجية  املنتوجات  ت�سويق  و  اإنتاج  يف 

منتجات  و  القبعات  و  الألب�سة  �سناعة  و 
ق/واجللود و الأحذية.

جممع جيتاك�س يطلق �صناعة كمامات حماية بوحداته الـ23
للم�صاركة يف اجلهود الوطنية ملواجهة انت�صار جائحة فريو�س كورونا

خالل الـ 24 �صاعة الأخرية
وفاة 3 اأ�صخا�س واإ�صابة اثنني اآخرين بجروح  يف حوادث 

املرور 
حتفهم  اأ�سخا�س   )3( ثاثة  لقي 
بجروح  اآخ��رون   )2( اثنان  واأ�سيب 
متفاوتة اخلطورة، اثر حوادث مرور 
الأخرية  �ساعة   24 ال�  �سجلت خال 
ما  ح�سب  الوطني،  امل�ستوى  على 
احلماية  مل�سالح  ح�سيلة  به  اأف��ادت 
ح�سيلة  اأثقل  �سجلت  املدنية.وقد 
�سخ�س  ب��وف��اة  ال��ب��وي��رة  ب��ولي��ة 
اآخرين   )2( اثنني  وا�سابة   )1( واحد 
�سجا  م��رور   )2( حادثي  اإث��ر  على 

الأخ�رصية  بلديتي  م�ستوى  على 
تويف  اأخ��رى،  جهة  واجلباحية.من 
�سخ�س )1( بولية �سطيف مت�سمما 
الكربون  اأك�سيد  اأح����ادي  ب��غ��از 
املت�رصب من جهاز تدفئة بحي عبيد 
�سطيف.كما  ودائ��رة  ببلدية  علي 
من  املدنية  احلماية  م�سالح  تدخلت 
 9 ل�  الأولية  الإ�سعافات  تقدمي  اأجل 
ا�ستن�ساقهم  جراء  اأ�سيبوا  اأ�سخا�س 
غاز اأحادي اأك�سيد الكربون املنبعث 

م�ساكنهم  داخل  التدفئة  جهاز  من 
بوعريريج،  برج  ولي��ات  من  بكل 
وحدات  واملدية.وتدخلت  النعامة 
احلماية املدنية لولية املدية اي�سا من 
داخل ور�سة  اإخماد حريق �سب  اأجل 
البا�ستيكية  الأواين  ل�سناعة 
ببلدية  خالد  �سيدي  امل�سمى  باملكان 
خ�سائر  ت�سجيل  دون  املدية  ودائ��رة 

ب�رصية.
ق/و
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ت�صرب للغاز على م�صتوى بئر ل�صخ الغاز بحا�صي 
م�صعود

علي  حممد 
---------------- 

"قبل  ن��ه  اأ ال�رصكة  واأو�سحت 
الروتينية  الأ�سغال  يف  ال�رصوع 
ل�سخ  البئر  هذا  م�ستوى  على 
على  الواقع   )244 دي  )ام  الغاز 
مدينة  ج��ن��وب  ك��ل��م   15 ب��ع��د 
فرق  عاينت  م�سعود،  حا�سي 
ل�سوناطراك  العملياتية  التدخل 

اإىل  اأدى  ال��ذي  و  للغاز  ت�رصبا 
بعد". فيما  النار  ا�ستعال 

الوطنية  ال�رصكة  اأ�سافت  و 
"جميع  اتخاذ  مت  نه  اأ للمحروقات 
الأمنية  و  التقنية  الرتتيبات 
احلوادث  من  النوع  بهذا  املتعلقة 
كما  الو�سع"  يف  التحكم  ق�سد 
خ�سائر  اأي  ت�سجيل  يتم  مل  انه 

. ب�رصية"

الغاز واقع بحا�صي  بئر ل�صخ  الغاز على م�صتوى  ب�صبب ت�صرب  ب�صرية,  اأي خ�صائر  يت�صبب يف  وقع حادث دون خطورة مل 
لها. بيان  �صوناطراك يف  العمومية  ال�صركة  اأكدت  الو�صع, ح�صبما  �صريعا يف  التحكم  م�صعود )ولية ورقلة(,  ومت  

ب�صرية  خ�صائر  ت�صجيل  يتم  مل 

عنا�رص  م�����س  اأ اأول  حجزت 
اإط��ار  يف  اجللفة  ولي��ة  اأم��ن 
كمية  امل�ساربة،  مكافحة 
 315 ب�  قدرت  ال�سميد  من 
كمية  و  75كلغ  و  قنطار 
  57 ب���  ق��درت  الفرينة  م��ن 
اإ�سافة  ك��ل��غ،  و35  قنطار 
الك�سك�س  م��ن  كمية  اإىل 
 7 و  قنطار    56 ب���  ق��درت 
مب�ستودع  ة  خمباأ كانت  كلغ  
الحتكار  و  للم�ساربة  معدة 

�سجل  ودون  لحق،  وقت  يف 
عنا�رص  حجزت  كما   ، جتاري 
العملية  ه��ذه  يف  ال�����رصط��ة 
التعبئة،  يف  امل�ستعمل  العتاد 
حتمل  ف���ارغ���ة،  واأك��ي��ا���س 
خمتلفة،  م��ط��اح��ن  ���س��م��اء  اأ
الدقيق  اأكيا�س  خلياطة  واآلت 
خيط  من  ولفيف  والفرينة 
ال�سخ�س  اإحالة  مع  املاكينة، 

الق�سائية. اجلهات  على 
م�سطفى بوخالفة 

ولية  اأم��ن  م�سالح  �سخرت 
وعتادها  جتهيزاتها  ب�سار 
تعقيم  ب��ع��م��ل��ي��ات  ل��ل��ق��ي��ام 
العمومي  لاأماكن  وتطهري 
الوطنية  احل��م��ل��ة  اإط���ار  يف 
فريو�س  انت�سار  من  للوقاية 
حيث   ،19 كوفيد  ك��ورون��ا� 
ال�سهريج  �ساحنة  ت�سخري  مت 
للوحدة  التابعة  للمياه  القاذفة 
بب�سار،  النظام  حلفظ   501
والتي  الأماكن  هذه  لتعقيم 
كبريا  ق��ب��ال  اإ ع���ادة  ت��ع��رف 
العملية  فبعد  للمواطنني، 
بعا�سمة  انطلقت  التي  الأوىل 
هذا  تو�سيع  مت  ب�سار،  الولية 

من  ك��ل  لي�سمل   الن�ساط 
ين  اأ وحلمر،  القناد�سة  مدينتي 
لهذه  امل�سخر  الت�سكيل  جاب 
املدينتني،  �سوارع  العملية، 
تعقيمها  يتم  امل�ستعملة  املياه 
ب���امل���واد ال�������رصوري���ة وف��ق 

املحددة.   ال�سوابط 
ذي  ���س��ي��اق  ويف  ذل���ك،  اإىل 
اأم��ن  م�سالح  ت��ب��ادر  �سلة، 
التن�سيق  اإىل  بب�سار،  الدوائر 
لتنظيم  املحلية  ال�سلطات  مع 
للم�ساهمة  م�سابهة  عمليات 
ل�سل�سلة  ح���د  و���س��ع  يف 

الفريو�س. هذا  انت�سار 
اأ . د 

قليمية  الإ الكتيبة  متكنت  
بحا�سي  ال��وط��ن��ي  ل��ل��درك 
ف��راد   اأ توقيف    من  م�سعود 
ال��ع�����س��اب��ة  امل��خ��ت�����س��ة يف 
واملتكونة  ال�سيارات  �رصقة 
والتي  ���س��خ��ا���س   اأ  03 م��ن 
الب�سعة  القتل  جرمية  اقرتفت 
املرحوم    �سحيتها   راح  الذي 

العامل   ب��ي��دا���س  تربم�سني 
من  وامل��ن��ح��در  ب�سوناطراك 
تقدمي  مت  حيث  باتنة  ولي��ة 
اأمر  حيث  للعدالة  املتهمني  
يداعهم  باإ اجلمهورية  وكيل 
انتظار  يف  بورقلة  ال�سجن 

 . كمة ملحا ا
فا�سل بن  يو�سف 

باأمن  ال�رصطة  ق��وات  متكنت 
خال  من  بولية  رق��ان  دائ��رة 
ت��ط��ب��ي��ق ال��ت��داب��ري ال��وق��ائ��ي��ة 
كورونا  لفريو�س  للت�سدي 
م��ك��اف��ح��ة  اإط�����ار  يف  وه����ذا 
الغذائية  امل��واد  يف  امل�ساربة 
 22 بتاريخ  الراهنة  الفرتة  يف 
معتربة  كمية  حجز  من  مار�س 
املنتهية  الغذائية  امل��واد  م��ن 
ال�����س��اح��ي��ة وال���ت���ي ك��ان��ت 
وجاءت  لا�ستهاك،   موجهة 
اخلرجات  اإطار  يف  العملية  هذه 
امل��ي��دان��ي��ة امل�����س��رتك��ة رف��ق��ة 
مديرية  ممثلي  م��ن  ال�����رصك��اء 
خال  من  واملراقبة،  التجارة 
امل�ستغلة  املخازن  اأحد  مداهمة 
ال�ستهاكية  املواد  تخزين  يف 
حجز  من  العملية  هده  مكنت  اإذ 

الغذائية  للمواد  نهائي  واإتاف 
واملتمثلة  ال�ساحية  املنتهية 
عجائن  م��ن  كي�س   350 يف 
من  قارورة  و1200  �سباقيتي، 
بالإ�سافة  بالفواكه  ثمري  ماء 
م�رصوب  من  قارورة   540 اإىل 
م�سا�سة  و95700   طاقوي 
منتهية  جميعها  م�����رصوب 
م�سدرنا  وقال  هذا  ال�ساحية، 
ال�رصطة  قوات  �ستبقى  الأمني 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ك��اف��ة ت��راب 
يف  عملها  ت��وا���س��ل  ال��ولي��ة 
ه��ذا امل��ج��ال رف��ق��ة ال�����رصك��اء 
الأم��ور  ك��ل  يف  الجتماعيني 
فيها،  م�ساركتها  من  لبد  التي 
يف  ال��ع��ادي  بعملها  وت��ق��وم 
�ساحياتها.              من  التي  الأمور 
عبدالرحمن بلوايف     

مديرية  ي���ام  اأ م��ن��ذ  اأع��ل��ن��ت 
عن  اأدرار  ل��ولي��ة  الثقافة 
مبكافحة  تتعلق  م�����س��اب��ق��ة 
ف��ريو���س ك���ورون���ا، وق��ال��ت 
اأدرار،  لولية  الثقافة  مديرية 
امل�سابقة   ه��ذه  تنظيم  ت��ي  ي��اأ
ال�سيدة  لتعليمات  تنفيذا 
وموا�سلة  الثقافة،  وزي��رة 
امل�سطرة،  الثقافية  للربامج 
ق��ت  ون��ت��ي��ج��ة ل��ل��غ��ل��ق امل��وؤ
للحد  الثقافية  للموؤ�س�سات 
تنظم  ال��وب��اء،  انت�سار  م��ن 

اأدرار  لولية  الثقافة  مديرية 
م�����س��اب��ق��ة ح���ول )ك���ورون���ا 
و�سائل  على   )COVID19
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، 
وت��ت��ع��ل��ق ه���ذه امل�����س��اب��ق��ة، 
كاريكاتوري  ر�سم   ( باأح�سن 
الفريو�س،  من  للوقاية  وطرق 
ق�سيدة  ق�سري،  فيديو  �رصيط 
 ... ملحون(   ، )ف�سيح  �سعرية 
اأن  امل�ساركني  يف  وت�سرتط   ،)
�سنوات   08 من  ال�سن  يكون 
ي��ت��اءم  واأن  ف����وق،  ف��م��ا 

الراهن  الو�سع  مع  املو�سوع 
العمل  و  ك��ورون��ا(،  )وب���اء 
مل  ب��ه   امل�ساركة  تتم  ال��ذي 
يتجاوز  ل  واأن  ن�رصه،  ي�سبق 
دقيقة   12 الفيديو  �رصيط 
يتجاوز  ل  و  الأك���ر،  على 
 05 والق�سة  ال�سعر  �رصيط 
الأع��م��ال  �ستقيم  و  دق��ائ��ق، 
خمت�سة  جل��ن��ة  ط���رف  م���ن 
للطعن،  قابلة  غري  وقراراتها 
منخرط  امل�سارك  يكون  واأن 
���س�����س��ات  امل��وؤ اإح�����دى  يف 

الأعمال  تر�سل  و  الثقافية، 
الفاي�سبوك  �سفحة  ع��رب 
الثقافة  مب��دي��ري��ة  اخل��ا���س��ة 
تقييم  ويتم  اأدرار،  ل��ولي��ة 
من  خلوها  خال   من  الأعمال 
والنحوية،  اللغوية  الأخطاء 
املو�سوع  معاجلة  طريقة  و 
تر�سل  و  هذا  الفيديو،  وجودة 
اأفريل   04 قبل  الأعمال  جميع 
يف  الفائزون  ويكرم   ،2020

الاحقة. الوطنية  املنا�سبات 
عبدالرحمن بلوايف    

قوق  قرية  �سكان  يطالب 
بتما�سني  عمر  بلدة  ببلدية 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ق��اط��ع��ة 
ال�سلطات  تقرت  الداري���ة 
بالتدخل  والولئية  املحلية 
اأو�ساعهم  لتح�سني  العاجل 
برامج  تخ�سي�س  و  املعي�سية 
منط  تغيري  اأجل  من  تنموية 
املعاناة  يطبعها  التي  احلياة 
ظل  يف  املجهول  امل�سري  و 
التي  املوؤ�رصات  اأدنى  غياب 
يف  م���ل  الأ فيهم  تبعث  ق��د 

اأف�سل  م�ستقبل 
ال�����س��ك��ان  ي�ستكي  ح��ي��ث 
يف  ال��ت��ذب��ذب  م�سكل  م��ن 
ال�ساحلة  باملياه  ت��زوي��ده��م 
احلنفيات  اأن  حيث  لل�رصب 

ق��ط��رات  ت��ع��د  مل  و  ج��ف��ت 
اإل  ال��ب��ي��وت  ت���زور  امل��ي��اه 
ال��ل��ي��ل  يف  خ��ا���س��ة  ق��ل��ي��ا 
يف  املاء  تدفق  ل�سعف  نظرا 
تزود  التي  الرئي�سية  القناة 
من  ال�ساخن  ب��امل��اء  القرية 
بلدة  ق��رب  الرئي�س  املنبع 
هاته  اأ�سبحت  عمر،حيث 
حيث  مهرتئة،  و  قدمية  القناة 
لها..  العتبار  ب��رد  طالبوا 
مبياد  البلدة  ت�ساع  اإ اأن  كما 
حدة  من  ج��دي��دة،زاد  اأح��ي��اء 
م��ل  الأ ح��ي  املعاناة،خا�سة 
فادح  نق�س  من  يعاين  الذي 
املياه،التي  بهاته  التزود  يف 
جدا  �سعيف  ب�سكل  ت�سله 
و  بالبلدة   الوحيد  اخلزان  من 

ب�سكل  الأزمة  تفاقمت  لقد 
املواطنون  اأ�سبح  و  م�ستمر 
على  ت��ف��ك��ريه��م  ي��ق��ت�����رص 
املاء  على  احل�سول  كيفية 
ل�سيما  امل��ع��ان��اة  لتخفيف 

يف  ال�����س��ك��ان  ك��ث��اف��ة  اأن 
حتقيق  اآملني  م�ستمر  تزايد 
عاجلة  ب�سفة  املطلب  ه��ذا 

.. امللحة   و  املا�سة  للحاجة 
التجاين  ن-ق 

بني  م�سرتكة  دوري��ة  مكنت 
م�����س��ال��ح ال����درك ال��وط��ن��ي 
اأع��وان  و  الوطني  الأم��ن  و 
وحجز  �سبط  ،م��ن  التجارة 
من  كلغ   40 و  قنطارا   257
للم�ساربة  موجهة  البطاطا 
ال�ستقال  بحي  م�ستودع  يف 
اآفلو. دائ���رة  م�ستوى  على 
الق�سية  يف  التحقيق  مت  حيث 

.
مادة  من  قنطار   200 وحجز 

املخزن ال�سميد 
امل���ج���ه���ودات  ���س��ي��اق  يف 
م�سالح  قبل  م��ن  امل��ب��ذول��ة 
م���ن ولي���ة الأغ����واط،ويف  اأ
ظاهرة  مبحاربة  اخلا�س  �سقها 
بع�س  اأ�سعار  يف  امل�ساربة 
ا�ستهاكا  ت�سهد  التي  املواد 
وا���س��ع��ا ل��دى امل��واط��ن��ني يف 
متكنت   ، الراهن  الو�سع  ظل 
القت�سادية  الفرقة  عنا�رص 
الولئية  بامل�سلحة  املالية  و 

حجز  من  الق�سائية  لل�رصطة 
ال�سميد   ( م��واد  من  كميات 
الك�سك�س(  و  ال��ف��ري��ن��ة   –
قنطار.    200 بحوايل  قدرت 
كانت  امل��دع��م��ة  امل���واد  ه��ذه 
بطريقة  بها  لاجتار  مهيئة  
من  ���س��ع��ار  الأ يف  امل�ساربة 
ط���رف ���س��خ�����س��ني ت���رتاوح 
�سنة   و65   30- بني  اأعمارهما 
خال  توقيفهما  مت  الذين  و 
ملف  اإجناز  العملية.وبعد  هذه 

لق�سية  اجلزائية  الإج��راءات 
امل�ستبه  تقدمي  �سيتم  احل��ال 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  فيهما 
عن  الأغ���واط  حمكمة  ل��دى 
غري  امل�����س��ارب��ة   " ق�����س��ي��ة 
امل��م��ار���س��ات  و  امل�����رصوع��ة 

التدلي�سية". التجارية 
ع.ق

موجهة للم�صاربة

حجز اأكرث من 428 قنطارا من ال�صميد, 
الفرينة والك�صك�س باجللفة

ت�صخري معدات الأمن الوطني لتو�صيع 
عمليات تعقيم الأماكن العمومية بب�صار 

ع�صابة �صرقة ال�صيارات بحا�صي م�صعود 
يف قب�صة الدرك

يف اإطار مكافحة امل�صاربة 

اأمن رقان باأدرار يحجز مواد غذائية 
منتهية ال�صالحية

مديرية الثقافة باأدرار تعلن عن م�صابقة يف اإطار مكافحة فريو�س كورونا

على م�صتوى املقاطعة الإدارية تقرت 

قلة مياه ال�صرب م�صكل يوؤرق �صكان قوق بتقرت 

يف دورية م�صرتكة بني م�صالح الدرك الوطني و الأمن الوطني و اأعوان التجارة

حجز اأكرث من 250 قنطارا من مادة البطاطا بالأغواط
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طوابري طويلة للظفر مبادتّي احلليب وال�صميد

فـوزي .ق
---------------- 

قادتنا  طويلة  بحث  رح��ل��ة 
ل���ل���ع���دي���د م����ن امل���ح���ات 
عرب  امل��ن��ت�����رصة  ال��ت��ج��اري��ة، 
الندرة  على  وقفنا  اأين  املدينة، 
فالبحث  املادتني،  لهذه  احلادة 
برة  اإ عن  البحث  مثل  عنهما 
مع  ل�سيما  ق�س،  كومة  يف 
املحات،  هذه  اأ�سحاب  تاأكيد 
املحلي،  ال�سوق  يف  انعداما 
رغم  الأ�سبوعني،  قرابة  منذ 
واملتكررة  العديدة  طلباتهم 
جدوى.  دون  لكن  للموزعني، 
بع�س  قابلها  و�سعية  وهي 
التقتهم  ال��ذي��ن  امل��واط��ن��ني 
ب��ام��ت��ع��ا���س  "التحرير" 
على  نه  باأ �رصحوا  اإذ  �سديد، 
املزيد  فر�س  املعنية  اجلهات 
م��ن ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ال��ت��ج��ار 
كد�سوا  ال��ذي��ن  امل�ساربني، 
م��ادة  م��ن  اأط��ن��ان��ا  ح�سبهم 
يف  الرفع  اأج��ل  من  ال�سميد 
الطلب  لكرة  نظرا  ا�ستعارها 
مقابل  ال�����س��وق  يف  عليها 
يف  م�سفني  احل���ادة.  ندرتها 
ندرة  اأزم��ة  اأن  ال�سياق  ذات 
بظالها  ل��ق��ت  اأ ال�����س��م��ي��د 
املن�رصمني  الأ�سبوعني  خال 
اأغلقوا  املادة  هذه  جتار  فحتى 
املادة  اأن  من  بالرغم  حماتهم 

تلبية  وب��اإم��ك��ان��ه��ا  م��ت��وف��رة 
ب�سفة  ال�سكان  احتياجات 
تغلب  ال�سجع  اأن  اإل  عادية، 
كي�س  واأن  خا�سة  هوؤلء  على 
اأ�سحت  كلغ   10 ذو  ال�سميد 
اأن  بعد  دج،   1000 ب�  ُيباع 
ما  اأ دج   600 تتجاوز  ل  كانت 
ب�سعر  اأ�سحى  كلغ   25 كي�س 
ل  ك��ان  اأن  بعد  دج،   1800

دينار.  1100 يتجاوز 
اجلهات  ال�سكان  وينا�سد 
الرقابة  جلان  خا�سة  املعنية 
مل��دي��ري��ة ال��ت��ج��ارة ال��ت��دخ��ل 
وم��ع��اق��ب��ة ال��ت��ج��ار ال��ذي��ن 
م��ادة  اح��ت��ك��ار  اإىل  ع��م��دوا 
قيا�سي،  ظ��رف  يف  ال�سميد 
اأزمة  يف  ت�سبب  الذي  م��ر  الأ
اأن  ك��م��ا  ب��امل��ن��ط��ق��ة،  خ��ان��ق��ة 
باأن  اأك��دت  ال��ولي��ة  مطاحن 
وبكميات  م��ت��وف��رة  امل����ادة 
املواطنني  احتياجات  ت�سد 
ل  ن��ه  اأ اأك���دت  ن��ه��ا  واأ �سيما 
على  املواطنني  لتهافت  داعي 
يف  �ستكون  نها  لأ امل��ادة  هذه 
اأي  دون  عادية  ب�سفة  ال�سوق 

الأ�سعار. يف  زيادة 
مديرية  اأعلنت  اآخر،  جانب  من 
عن  ال��وادي  لولية  التجارة 
ال�سميد  مادة  بيع  نقاط  فتح 
بالولية  املطاحن  خمتلف  عرب 
وذل���ك ل��ت��وف��ري ه���ذه امل���ادة 

ال�ستهاك  الوا�سعة  احليوية 
يف  ن���درة  �سجلت  اأن  ب��ع��د 
التخوف  �سياق  يف  الأ�سواق 
ك��ورون��ا  وب���اء  انت�سار  م��ن 

.)-19 )كويد
لولية  التجارة  مدير  �سار  واأ
اأن  اأوم��دور،  �رصيف  ال��وادي، 
اإط��ار  ويف  املديرية  م�سالح 
الولية  وايل  تعليمات  تنفيذ 
فتح  مت  ال�سميد  مادة  لتوفري 
احليوية  املادة  هذه  بيع  نقاط 
وذلك  ال�ستهاك  الوا�سعة 
ف�ساءات   03 بتخ�سي�س 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ط��اح��ن 
الولية،  بعا�سمة  املتواجدة 
ليتم  خليفة،  وحا�سي  كوينني 
حتى   لحقا،  العملية  تعميم 
بكل  املواطن  احتياجات  تلبي 
متناول  يف  وباأ�سعار  اأريحية 

. مل�ستهلك ا
اأن  امل�����س��در،  ذات  واأ���س��اف 
اأن  نها  �ساأ من  الإجراءات  هذه 
بخ�سو�س  املواطنني  تطماأن 
وباقي  ال�سميد  م��ادة  وف��رة 

ال�ستهاك. الوا�سعة  املواد 
مدير  ذك��ر  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
التجارة  مديرية  اأن  القطاع، 
العملية  جن���اح  ول�����س��م��ان 
�����س��ت ف���رق مل��راق��ب��ة  خ�����سرّ
ال��ن��وع��ي��ة وق���م���ع ال��غ�����س 
يف  املراقبة  عمليات  لتكثيف 
امل�ستهلك. حماية  تدابري  اإطار 
د  ن��درّ �سلة،  ذي  �سياق  ويف 
للتجار  ال���ولئ���ي  الحت����اد 
بالت�رصف  بالوادي،  واحلرفيني 
ن�����س��اين  ال��ااأخ��اق��ي وال��ااإ
ال��ت��ج��ار  �سباه  "اأ ل��ب��ع�����س 
ا�سماه،  كما  وامل�ساربني"، 

ينتظمون يف طوابري طويلة  املواطنني  ما جعل  الوادي,  التجارية مبدينة  املحالت  وال�صميد, ندرة حادة يف عديد  مادتا احلليب  ت�صهد 
كبرية. وبكميات  بتوفرها  التجارية  امل�صالح  تطمينات  و�صط  وال�صميد,  احلليب  مادتي  على  احل�صول  يف  اأمال  املحالت,  اأمام 

العدوى بخطر  ي�صتهينون  املتزاحمون 

انت�سار  من  الوقاية  اإطار  يف 
امل�ستجد  كورونا  فايرو�س 
املدنية  احلماية  مديرية  قامت 
عمليات  بعدة  الوادي  لولية 
ت��ع��ق��ي��م وت��ط��ه��ري مب��ن��اط��ق 
وذل��ك  ال��ولي��ة  يف  خمتلفة 
املواطنني  ���س��ي��ارات  وك��ذا 
م��اك��ن  اأ تعقيم  مت  ي�����س��ا  واأ
احل��ج��ر ال�����س��ح��ي ك��ف��ن��دق 
جتيني  وف���ن���دق  ال��ع��ل��م��ي 
بتح�سي�س  القيام  واي�سا 
ال�سوت  مبكربات  املواطنني 
���س��ي��ارت  يف  امل����وج����ودة 

الإطفاء  و�ساحنات  الإ�سعاف 
املوجودة  الوحدات  كافة  عرب 
خلية  تقوم  وكما  الولية  يف 
بح�س�س  والت�سال  العام 
للرفع  وه��ذا  دوري��ة  اذاعية 
الوقائي  احل�س  م�ستوى  من 
وحت�سي�سهم  املواطنني  لدى 
على  امل��ل��ق��اة  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة 
ع��ات��ق��ه��م وذل����ك ب��ت��ف��ادي 
يف  باحلجر  واللتزام  اخلروج 

. منازلهم 
ق.م

من  امل�سطر  للربنامج  تنفيذا   
لاأمن  العامة  املديرية  طرف 
من  للحد  الهادف  و  الوطني 
ك��ورون��ا  وب��اء  م��ن  انت�سار 
ال���وادي  ولي���ة  ام��ن  �سطر 
مدى  على  وقائيا  برناجما 
العديد  ي�سمل  �ساعة   24
م��ن الإج������راءات ال��ه��ادف��ة 
الوعي  ن�رص  و  للتح�سي�س 
خطورة  حول  املواطنني  لدى 

. الفريو�س  هذا 
اإىل  تق�سيمه  مت  ال��ربن��ام��ج 
عملياتي  الأول  �سطرين: 
ت�سخري  خ��ال  م��ن  ذل��ك  و 
ك��اف��ة ال��و���س��ائ��ل امل��ادي��ة و 
و  الطرق  لتعقيم  الب�رصية 

ال�ساحات  ك��ذا  و  الأح��ي��اء 
ت�سهد  ال��ت��ي  ال��ع��م��وم��ي��ة 
ف�سا  ه��ذا  ن�سبية  حركية 
اأمنية  ت�سكيات  و�سع  عن 
و  التجارية  املحات  ملراقبة 
امل�ساربني  و  املخالفني  ردع 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع اجل��ه��ات 

. ملخت�سة ا
فهو  ال��ث��اين  ال�����س��ط��ر  م���ا  اأ
من  مت  ت��وع��وي  حت�سي�سي 
خ���ال���ه ب���رجم���ة ح��م��ات 
املواطنني  لفائدة  حت�سي�سية 
لإع����ط����اء اإر������س�����ادات و 
للوقاية  �سحية  تو�سيات 

الفريو�س.  انت�سار  من 
ق.م

ال�����رصوب من  امل��اء  ان��ق��ط��اع  ث���ار  اأ
عبد  الأم��ري  ح��ي  �سكان  حنفيات 
امل��اء  دوار  لبلدية  التابع  ال��ق��ادر 
املواطنني  �سخط  بالوادي،  احلدودية 
ل  م���ر  الأ اأن  وج���دوا  حيث  ب�سدة 
ال�سحية  الأزم���ة  ل��ردع  يخدمهم 
بعد  خا�سة  ال��ب��اد  بها  مت��ر  ال��ت��ي 

امل�ستجد.  كورونا  فريو�س  انت�سار 
العائات  اأكدت  ال�سدد،  هذا  ويف 
املاء  دوار  اأحياء  ببع�س  القاطنة 
اثر  على  املعاناة  اأ�سد  تعاين  نها  اأ
جتاوزت  ملدة  الو�سع  هذا  ا�ستمرار 

الأخرية  ت�ساءلت هذه  ذ  اإ يام،  اأ  04 ال� 
الأدنى  احلد  �سمان  باإمكانها  كيف 
املحافظة  تتطلب  التي  الوقاية  من 
ب�سفة  الأيدي  كغ�سل  النظافة  على 
دوري���ة وت��ط��ه��ري حم��ي��ط امل��ن��ازل 

العدوى.  لنتقال  جتنيا  والأحياء 
قاطنو  اأو�سح  ال�ساأن،  ذات  ويف 
م���ري ع��ب��د ال��ق��ادر وج��دوا  ح��ي الأ
م�سطرين  للو�سع  نظرا  نف�سهم  اأ
املياه  براميل  مللئ  مبكرا  لا�ستفاقة 
العديد  اأتعب  الذي  الأمر  وحفظها، 
من  حالة  خلق  يف  وت�سبب  منهم 

فيها  يحظى  اأن  يفرت�س  الفو�سى 
هذا  دفعهم  كما  بالراحة  املواطنون 
املعدنية  املياه  �رصاء  اإىل  النقطاع 
يثقل  م��ا  وه���و  عط�سهم  ل���ريوا 

احلرجة.  املرحلة  هذه  يف  كواهلهم 
ال�سبان  اأك���د  اأخ����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
للمجابهة  جهدا  يدخروا  مل  الذين 
ال���ف���ريو����س م���ن خ���ال ح��م��ات 
يبا�رصونها  التي  التطوعية  التطهري 
دون  ح��ال  امل��ي��اه  غياب  اأن  يوميا 
يف  ت�سبب  م��ا  ذل��ك  م��ن  متكينهم 
ذ  اإ ه��وؤلء،  بني  ال�ساخط  من  موجة 

ملثل  منا�سب  غري  الو�سع  اأن  وجدوا 
الأعطاب  ت�سليح  يف  املماطلة  هذه 
بتدارك  الو�سية  اجلهات  طالبوا  ذ  اإ
اأف�سل  ي�سمن  مما  الراهن  الو�سع 
يعي�سون  الذين  للمواطنني  ظروف 
غري  واخل��وف  الهلع  م��ن  حالة  يف 

 . قة مل�سبو ا
العديد  تعاين  الو�سعية،  نف�س  ويف 
التزويد  يف  تذبذبا  البلديات  من 
من  �سكانها  �سئم  ال�رصوب،  باملاء 
اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ي��اه،  �سخ  �سعف 
الأمر  الولية،  بعا�سمة  ة  عدرّ اأحياء 

من  العديد  طرح  اإىل  يدعوا  الذي 
الو�ساية  ق��درة  حول  الت�ساوؤلت 
بحنفيات  ال�رصوب  املاء  توفري  على 
التي  ال��ف��رتات  خ��ال  امل��واط��ن��ني 
املادة  هذه  على  الطلب  فيها  يكرها 
�سيناريو  تكرر  بعد  خا�سة  احليوية 
واملنا�سبات  املوا�سم  خال  انقطاعها 
ما  وهو  الدينية  الأعياد  غرار  على 
ب��اإع��ادة  يطالبون  املواطنني  جعل 
التزويد  يف  ا�سرتاتيجياتها  درا�سة 

لل�رصب. ال�سالح  باملياه 
ي�سني حممد 

اإجراءات وقائية من قبل احلماية 
املدنية للوقاية من فريو�س كورونا

يف مواجهة الظرف احلايل

اأمن الولية ي�صطر برناجما خا�صا 
للوقاية من فريو�س كورونا

يف عز اأزمة فريو�س كورونا

�صكان حي الأمري عبد القادر بدوار املاء.. دون ماء

وتعقيم  تطهري  حمات  ت  ام��ت��درّ
للوقاية  التوعية  وكذا  الف�ساءات 
م���ن ان��ت�����س��ار ع����دوى ف��ريو���س 
الأحياء  عديد  اإىل  امل�ستجد  كورونا 

الوادي. مبدينة  ال�سعبية 
املكلفة  التقنية  امل�سالح  و�رصعت 
احلركة  مع  بالتن�سيق  بالعملية 
والك�سافة  الأحياء  وجلان  اجلمعوية 
وتطهري  تعقيم  يف  ���س��ام��ي��ة  الإ
ال�سعبية  ال�سكنية  التجمعات 
كبرية  �سكنية  كثافة  ت�سهد  التي 
املنظر  الأ�سنام،  اأحياء  غرار  على 

امل�ساعبة،  تك�سبت،  اجل��م��ي��ل، 
فيفري   18 ال�سهداء،  الأع�سا�س، 

النور.  وحي 
اأكد  التي  احلملة،  هذه  و�ساحبت 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
نها  باأ زوم���ايل،  العيد  ب��ال��وادي، 
الأخرى  املدينة  اأحياء  كل  �ستم�س 
والتعقيم  التطهري  م��ع  ت��وازي��ا 
للف�ساءات  امل�ستمر  ال����دوري 
باملدينة،  العمومية  واملوؤ�س�سات 
النطاق  وا�سعة  حت�سي�سية  حملة 
لتفادي  الوقائية  بالتدابري  خا�سة 

كورونا.  فريو�س  عدوى  انت�سار 
ال�سباب  من  عدد  باملنا�سبة  وقام 
يف  منخرطني  واآخرين  املتطوعني 
�رصوح  بتقدمي  الإ�سامية  الك�سافة 
ومدة  الفريو�س  انتقال  كيفية  حول 
�سياء  والأ الأ�سطح  على  بقائه 
ال�����س��ل��ب��ة و������رصورة ال��غ�����س��ل 
وال�سابون  باملاء  لاأيدي  املتكرر 

ذلك.  يف  ال�سحيحة  والطريقة 
احلماية  اأعوان  انخرط  جهتهم،  من 
التح�سي�سية  احلملة  هذه  يف  املدنية 
ال�  الولية  دوائر  كل  م�ست  التي 

للحماية  الولئي  املدير  ح�سب   ،12
الذي  بااأدجي،  اأحمد  الرائد  املدنية، 
عرب  جواري  عمل  يف  ال�رصوع  اأكد 
مكربات  فيه  ا�ستخدمت  الأحياء 
الليلية  الفرتة  يف  خا�سة  ال�سوت 
ل���دع���وة امل��واط��ن��ني ل��ل��ب��ق��اء يف 
العدوى  لنت�سار  تفاديا  منازلهم 
و�سامة  �سامتهم  ول�����س��م��ان 

. ليهم ها اأ
اأن  امل��ت��ح��دث  ن��ف�����س  واأو����س���ح 
يتم  ال��ذي  اجل���واري  العمل  ه��ذا 
م���ن  الأ اأع����وان  م��ع  بالتن�سيق 

وال����درك ال��وط��ن��ي��ني وم�����س��ال��ح 
الأوىل  بالدرجة  ي�ستهدف  الولية 
جتمع  فيها  ياحظ  التي  الأماكن 
لتوعيتهم  الأحياء  عرب  للمواطنني 

العدوى.  انت�سار  بخطورة 
بن  القادر  عبد  الوادي،  وايل  وكان 
مل�سالح  تعليمات  اأعطى  قد  �سعيد، 
على  موؤكدا  التجمعات،  ملنع  الأمن 
ملنازلهم  املواطنني  التزام  �رصورة 
ح�سبما  العدوى،  خلطورة  بالنظر 

الولية. م�سالح  من  ا�ستفيد 
ي�سني حممد 

للوقاية من انت�صار عدوى فريو�س كورونا

حمالت تطهري وتوعوية بالأحياء ال�صعبية
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تعقيم كل موؤ�ص�صات رعاية امل�صنني والطفولة امل�صعفة 
بالعا�صمة

حممد علي 
معيو�س  �سليحة  واأو���س��ح��ت 
وزي��رة  لتعليمات  تنفيذا  اأن��ه 
والأ����رصة  الوطني  الت�سامن 
اتخاذ  تخ�س  التي  املراأة  وق�سايا 
من  للوقاية  الازمة  الإج��راءات 
 )19 )كوفيد  ك��ورون��ا  فريو�س 
الأطفال  �سامة  على  حر�سا 
داخل  ال�سن  وكبار  امل�سعفني 
املتخ�س�سة  املوؤ�س�سات  ه��ذه 
تطهري  عمليات  تنفيذ  مت  للرعاية 
 8 م�ستوى  على  مكثفة  وتعقيم 
موؤ�س�سات متخ�س�سة يف رعاية 
والطفولة  امل�سنني  الأ�سخا�س 
تاأهيل  اإعادة  مركز  على  امل�سعفة 
ذكور الأبيار وموؤ�س�سة الطفولة 
امل�سنني  امل�سعفة بعني طاية ودار 
و  مو�سى  �سيدي  و  الزوار  باب 
اأ�سافت  وغريها.و  اإبراهيم  دايل 
التعقيم  عمليات  امل�سدر  ذات 
هذه  م�ستوى  على  والتنظيف 
بها  ق��ام  املتخ�س�سة  امل��راك��ز 
الن�ساط  ملديرية  تابعني  اأع��وان 
بالتعاون  بالعا�سمة  الجتماعي 
و  البلديات  خمتلف  اأع��وان  مع 
املخت�سة  الولئية  املوؤ�س�سات 
ذلك  و  التطهري  و  النظافة  يف 
من خال تعقيم خمتلف الأجنحة 
ال�ساحات  و  ال��ف�����س��اءات  و 
املتخ�س�سة  املوؤ�س�سات  لهذه 
عدوى  انتقال  خماطر  من  للحد 

اخلطري. فريو�س كوفيد19- 
اأنه  الإط��ار  نف�س  يف  ذك��رت  و 
املراكز  ه��ذه  خمتلف  تزويد  مت 
يف  املتخ�س�سة  املوؤ�س�سات  و 
والأ�سخا�س  الطفولة  رعاية 
بو�سائل  بالعا�سمة  امل�سنني 
كورونا  الفريو�س  من  الوقاية 
ع��ل��ى غ����رار ال��ك��م��ام��ات و 
القفازات و حملول مطهر لغ�سل 
بكميات  و  الكحويل  اليدين 
معيو�س  ال�سيدة  اأفادت  كافية.و 
احتياجات هذه  اأنه مت توفري كافة 
املوؤ�س�سات و املراكز فيما يخ�س 
و  ال��غ��ذائ��ي��ة  ب��امل��واد  التموين 
وجبات  لتقدمي  الفواكه  و  اخل�رص 
كاملة املقيمني من فئة امل�سنني و 

الأطفال.

تعليق  مت  اأخ�����رى  ج��ه��ة  م���ن 
ال���زي���ارات ن��ح��و ه��ذه امل��راك��ز 
لتفادي  وذل���ك  املتخ�س�سة 
كورونا  فريو�س  عدوى  انتقال 
كافة  ت�سخري  مت  حيث  امل�ستجد 
لهذه  التابعة  الطبية  الطواقم 
وكذا  املتخ�س�سة  املوؤ�س�سات 
للتكفل  النف�سانيني  املخت�سني 
يخ�س  فيما  وتوعيتهم  باملقيمني 
الفريو�س  م��ن  ال��وق��اي��ة  �سبل 
ونف�سيا  طبيا  ومتابعتهم  اخلطري 
ورف��ع  لديهم  الطماأنينة  لبث 
الإطار  نف�س  يف  معنوياتهم.ومت 
املوؤ�س�سات  هذه  م�ستوى  على 
رعاية  يف  املتخ�س�سة  واملراكز 
امل�سعفة  والطفولة  امل�سنني 
حت�سي�سي  برنامج  تخ�سي�س 

ت���وع���ووي وك����ذا ن�����س��اط��ات 
ويدوية  ريا�سية  و  ترفيهية 
ال�سن  كبار  من  املقيمني  لفائدة 
و  �سلوكاتهم  لتعزيز  الأطفال  و 

اإجراءات ال�سامة. ذلك وفق 
ذات  اأ�سافت  ال�ساأن  ذات  ويف 
اجلزائر حت�سي  ولية  اأن  امل�سدر 
متخ�س�سة  م��وؤ���س�����س��ات   8
الأ�سخا�س  ورع��اي��ة  للتكفل 
امل�سعفة  الطفولة  و  امل�سنني 
 500 من  اأزي��د  برعاية  تتكفل 
�سخ�س   375 منها  �سخ�س 
امل�سنني  دور  م�ستوى  على  مقيم 
 153 جانب  اإىل  الرحمة  ودي��ار 
الطفولة  مبراكز  على  مقيم  طفل 
بلديات  خمتلف  عرب  امل�سعفة 

العا�سمة.

الأ�صخا�س  دور  تعقيم  و  لتطهري  املكثف  برناجمها  تنفيذ  توا�صل  اأنها  اجلزائر  لولية  الجتماعي  الن�صاط  مديرية  اأفادت 
امل�صنني و مراكز الطفولة امل�صعفة عرب خمتلف بلديات العا�صمة و كذا تزويدها بالكمامات و القفازات و املواد الغذائية و 

ذلك �صمن التدابري الوقائية للحد من انت�صار فريو�س كورونا.

فيما مت تزويدها بالكمامات والقفازات و املواد الغذائية

تدخلت الوحدة الثانوية  للحماية 
اأ  من  ال�سواقي   لدائرة  املدنية  
باملكان  وقع  م��رور  ح��ادث  جل 
على  حل��م��ر  ال��ك��اف  امل�����س��م��ى 
رقم  الوطني  طريق  م�ستوى  
احلادث  ال�سواقي،  ببلدية     62
نفعية  �سيارة  ا�سطدام   يف  متثل 
 03 خلف   ، �سياحية  اأخ��رى  مع 
املكان  ع�����ني  يف  م�سابني 
 07 ( مابني  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح 
لديهم   �سنة(   34 و  �سنوات 
اخل��ط��ورة،  متفاوتة  اإ���س��اب��ات 
عني  يف  اإ�سعافهم  مت  ال�سحايا 
جناح  ع��ل��ى  ون��ق��ل��ه��م  امل��ك��ان 
م�ستو�سف  اإىل  ال�����رصع��ة 

ل�سواقي، ا
الرئي�سية   ال��وح��دة  ت��دخ��ل��ت 
املدية    لولية   املدنية  للحماية 
وقع  م���رور  ح���ادث  ج��ل  اأ  م��ن 
ب��امل��ك��ان امل�����س��م��ى اجل��ب��ا���س��ة  
بلدية   01 رقم  الوطني  بالطريق 
ا�سطدام  يف  متثل  احلادث  املدية، 
و�ساحنة  نفعية  ���س��ي��ارة  ب��ني 

 03 خلف   ، ال�سنع  �سغرية 
ترتاوح  املكان  ع�ني  يف  م�سابني 
 47 و  �سنة   29 ( مابني  اأعمارهم 
متفاوتة  اإ�سابات  لديهم  �سنة( 

. اخلطورة 
الثانوية   الوحدة  تدخلت  كما    
ل��ل��ح��م��اي��ة امل��دن��ي��ة  ل��دائ��رة 
مرور  حادث   اأجل  من  الربواقية 
زايباك  امل�سمى  باملكان  وقع  اآخر 
ال�رصيع  الطريق  م�ستوى  على 
ال��ربواق��ي��ة  ب��ل��دي��ة    01 رق���م 
ا���س��ط��دام  يف  مت��ث��ل  احل���ادث   ،
خلف  جرار،  مع  �سياحية   �سيارة 
عني  يف  م�سابني   02 احل��ادث 
 29 و  �سنة   22 ( اأعمارهم  املكان 
متفاوتة  اإ�سابات  لديهما  �سنة( 

. اخلطورة  
عني  يف  اإ�سعافهم  مت  ال�سحايا 
جناح  ع��ل��ى  ون��ق��ل��ه��م  امل��ك��ان 
موؤ�س�سة  اأق��رب  اإىل  ال�رصعة 
ا���س��ت�����س��ف��ائ��ي��ة مل��ك��ان وق��وع 

احلادث.
حممد.م

خالل  مرور  حادث  يف   م�صابني   8
باملدية �صاعة   48

مواطنني طالت  �صرقات  ب�صبب 

اأمن دائرة  اأم�س عنا�رص  اأول  متكن  
العيد  من توقيف �سخ�س  �سلغوم 
ي��ح��رتف ال�����رصق��ة وا���س��رتج��اع 
م�رصوقات ب�سلغوم العيد يف ميلة 
اأمن  م�سالح  ل��دى  علم  ح�سبما 
اأن   ذاته  امل�سدر  .واأو�سح  الولية 
تفا�سيل الق�سية تعود اإىل ت�سجيل 
طالت  �رصقات  حول  �سكاوى  عدة 
العيد  �سلغوم  مبدينة  مواطنني 

قامت  ال�رصطة  عنا�رص    ، مبيلة 
والقيام  اجلرمية  م�رصح  با�ستغال 
مت  حيث  والتقنية  امليدانية  باملعاينة 
رفع الب�سمات والعينات، بتكثيف 
حتديد  مت  والتحريات  الأب��ح��اث 
العمر  من  البالغ  فيه  امل�ستبه  هوية 
اإىل  واقتياده  توقيفه  ليتم  �سنة   26
املعمق  التحقيق  الدائرة،  اأمن  مقر 
يف  تورطه  اأثبت  فيه  امل�ستبه  مع 

بالتن�سيق  ���رصق��ة.   ق�سايا  ع��دة 
حمكمة  لدى  املخت�سة  النيابة  مع 
م�سكنه  تفتي�س  مت  العيد  �سلغوم 
العديد  على  املحققون  عر  حيث 
لواحق  يف  متثلت  امل�رصوقات  من 
م��رك��ب��ات، دراج���ة ن��اري��ة حمل 
التعبئة  بطاقات  من  رزمة  �رصقة، 
باملتعامل  خا�سة  النقال  للهاتف 
اآلت  اىل  موبيلي�س،بالإ�سافة 

ال�ستائر  لفتح  بعد  عن  التحكم 
ثاثة  اإجن��از  مت  وعليه  احلديدية 
بعد  حقه.    يف  ق�سائية  ملفات 
القانونية  الإج���راءات  ا�ستكمال 
النيابة  اأمام  فيه  امل�ستبه  تقدمي  مت 
�سلغوم  حمكمة  ل��دى  املخت�سة 
رهن  بو�سعه  اأم��رت  التي  العيد 

احلب�س ي�سيف امل�سدر الأمني. 
 بوجمعة مهناوي

�صرطة �صلغوم العيد مبيلة تلقي القب�س على �صائق درجات نارية

الرئي�سية  ال��وح��دة  ت��دخ��ل��ت 
املدية  لولية  املدنية  للحماية 
للحماية  املتقدم  املركز  رفقة  
اأجل  من  املدية    بلدية  املدنية 
�سخ�سني  ن���ق���اذ  واإ ���س��ع��اف  اإ
امل�سمى  ب��امل��ك��ان  خم��ت��ن��ق��ني 
ال�سمار،  ذراع  بلدية  و�سط  
اأعمارهم  ت���رتاوح  ال�سحايا 
�سنة(   86 و  �سنة   44  ( مابني 
�سيق  لديهم  نثى  اأ جن�س  من 

منهم   وواح��دة   ، التنف�س  يف 
ال�سحايا   ، ل��ل��وع��ي  ف��اق��دة 
���س��ي��ب��وا ب��الخ��ت��ن��اق  ج��راء  اأ
ح���ادي   اأ ل��غ��از  ا�ستن�ساقهم 
من  املنبعث  الكربون  اأك�سيد 
من  �سعافهم  اإ مت  املاء،  م�سخن 
املكان  عني  يف  م�ساحلنا  طرف 
ال�رصعة   جناح  على  ونقلهم 
. باملدية  املدين  امل�ست�سفى  اإىل 
م حممد 

اإ�صعاف واإنقاذ �صخ�صني اختنقا بغاز 
اأول اأوك�صيد الكربون باملدية

ال�رصطة  فرقة  عنا�رص  متكنت   
احل�����رصي  ل��اأم��ن  الق�سائية 
الأول التابعة لأمن دائرة الق�رص 
من  الأ�سبوع  هذا  خال  ببجاية 
يف  ت���ورط  �سخ�س  ت��وق��ي��ف 
مع  امل��خ��درات  ح��ي��ازة  ق�سية 
لها،  ال�سخ�سي  ال�ستهاك 
بعد  ج��اءت  العملية  تفا�سيل 
بدوريات  ال�رصطة  عنا�رص  قيام 
الطريق  م�ستوى  على  مراقبة 
اجلامعية  الإق��ام��ة  اإىل  امل��وؤدي 
اأي��ن  بالق�رص،   01 بر�سي�س 
م�سبوه  ل�سخ�س  انتباههم  لفت 
ك���ان ع��ل��ى م��ن م��رك��ب��ة من 
توقيف  وبعد  ه��ي��ون��داي،  ن��وه 
لعملية  واإخ�ساعها  املركبة 

كمية  وحجز  �سبط  مت  املراقبة 
خمباأة  ك��ان��ت  امل��خ��درات  م��ن 
وبعد  امل��رك��ب��ة،  ب��اب  ب��داخ��ل 
اأبدى  ال�سائق  توقيف  مبا�رصة 
ب�سعوبة  ليتم  �سديدة  مقاومة 
اإىل  وحتويله  عليه  ال�سيطرة 
اإجناز ملف  ال�رصطة، وقد مت  مقر 
لأجل  فيه  امل�ستبه  �سد  جزائي 
من  امل��خ��درات  ح��ي��ازة  ق�سية 
ومت  ال�سخ�سي  ال�ستهاك  اأجل 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  تقدميه 
املثول  جل�سة  وبعد  املخت�سة 
حكم  ���س��ده  ���س��در  ال��ف��وري 
مالية  وغرامة  حب�س  ب�سهرين 

30.000 دج. ب�  تقدر 
 ك. ت 

توقيف �صخ�س تورط يف ق�صية حيازة 
خمدرات بالق�صر يف بجاية

عنا�رص  اأم�����س  اأول  اأوق���ف   
 03 مبيلة   ب��وح��امت   دائ��رة  اأم��ن 
نقدية  اأوراق  وحجز  اأ�سخا�س 
 69000.00 ب  قدرت  مزورة 
9000.00دج  ا�سرتجاع  مع  دج 
�سابقا  ت��روي��ج��ه��ا  مت  م���زورة 
ب���ي�������س حم��ظ��ور  و����س���اح اأ

به  اأف��اد  ح�سبما  مبيلة  ببوحامت  
الإعام  خلية  عن  �سادر  بيان 
اأمن  ل��دى  العامة  والعاقات 
اأن  البيان  واأو���س��ح   . الولية 
اىل  تعود  الق�سية  تفا�سيل 
مفادها  معلومات  ا�ستغال 
اأوراق  برتويج  اأ�سخا�س  قيام 

�سيارة  من  على  مزورة  نقدية 
بوحامت،  مدينة  و�سط  �سياحية 
خطة  و�سع  مت  ذل��ك  ث��ر  اإ على 
املركبة  بتوقيف  كللت  ميدانية 
الذكر على متنها ثاثة  ال�سالفة 
بني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�سخا�س 
تفتي�سهم  وعند  �سنة،  و33   17
مبلغ  على  اأحدهم  بحوزة  عر 
دج   69000.00 ق���دره  م��ايل 
األف  وت�سعمئة  مايني  )�ستة 
حمظور  اأبي�س  و�ساح  �سنتيم( 
الأولية  التحريات   . )خنجر( 
نقدية  اأوراق  وج���ود  بينت 
الت�سل�سلي  الرقم  نف�س  حتمل 
اأم��ن  مقر  اىل  اقتيادهم  ليتم 
التحقيق.   مل��ب��ا���رصة  ال���دائ���رة 
امل�ستبه  مع  التحقيق  عملية 

مبلغ  ا�سرتجاع  من  مكن  فيهم 
دج   9000.00 قدره  اآخر  مايل 
التجارية  املحات  من  م��زورة 
ب��امل��دي��ن��ة ل��ي�����س��ب��ح امل��ب��ل��غ 
 78000.00 املحجوز  الإجمايل 
األف  وثمامنائة  مايني  دج)�سبعة 
املبلغ  اإخ�ساع  مت  وعليه  �سنتيم( 
الأويل  الك�سف  جلهاز  امل��ايل 
املزورة  والأوراق  اخلطوط  عن 
العلمية  ال�رصطة  م�سلحة  لدى 
نتيجة  عن  اأ�سفر  حيث  والتقنية 
اأنه  البيان  واأ�ساف  اإيجابية.  
الإج����راءات  ا�ستكمال  ب��ع��د 
فيهم  امل�ستبه  تقدمي  مت  القانونية 
لدى  املخت�سة  النيابة  اأم���ام 

العيد.  �سلغوم  حمكمة 
مهناوي بوجمعة 

حجز اأوراق نقدية مزورة وتوقيف 3 اأ�صخا�س ببوحامت مبيلة
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�صبط اإجراءات �صارمة حلماية القدرة ال�صرائية 
للمواطن ببلعبا�س 

علي  حممد 
-------------------- 

مدير  ي��دي  بن  حممد  ك�سف   
بلعبا�س  ب�����س��ي��دي  ال��ت��ج��ارة 
متوينية  ق��اف��ل��ة  ان��ط��اق  ع��ن 
  9 ت�سم  اجلنوبية  للبلديات 
غذائية  مب��واد  حمملة  �ساحنات 
متعاملون  فيها  �سارك  متنوعة 
اإنتاج  يف  خمت�سون  اقت�ساديون 
وبع�س  والفرينة  ال�سميد  مادة 
الوا�سع  ال�ستهاك  ذات  ال�سلع 
واحلليب  ال��زي��ت   ، ك��ال��ق��ه��وة 
مبختلف  العجائن  و  وم�ستقاته، 
القافلة  �ستجوب  حيث   ، اأنواعها 
�سعيب  �سيدي  بلديات  من  كل 
�سلي�سن  وم��ولي  احلمام  بئر 
�سمان  اإىل  وتهدف  واملرحوم 
النائية  املناطق  بهذه  التموين 
الولية  جنوب  وتغطية  املعزولة 
الوحدة  ب�سعر  ال�سلع  تباع  اأين 
الإنتاجية على اأن تتكرر املبادرة 

القادمني. الأ�سبوعني  خال 
بفتح  قامت  اأن م�ساحله  واأ�ساف 
يف  امل�ساربة  لك�رص  بيع  نقاط 
تخ�س  الأوىل  الأ�سا�سية  ال�سلع 
على  وال�سميد  الفرينة  بيع 
بحي  املخت�سة  الوحدة  م�ستوى 
�ساعة   24 مدار  على  بومليك 
اخل�رص  لبيع  اأخرى  بيع  ونقطة 
اجلملة  ���س��وق  م�ستوى  على 
ب  البطاطا  مادة  اإخ��راج  مت  اأين 
اأن  على  التجزئة  لتجار  دج   45
 ، دج  ب50  للم�ستهلك  ت�سل 
على  املديرية  اأعوان  يركز  كما 
جتار  لإرغ��ام  البعدية  املراقبة 
ال�سعر  اح��رتام  على  التجزئة 
مديرية  اأن  واأ���س��اف  امل��ح��دد، 

�سعر  لك�رص  ت�سعى  التجارة 
م���ادة ال��ب��ط��اط��ا ب��ع��دم��ا ع��رف 
م��وؤ���رص الأ���س��ع��ار ل��ه��ذه امل��ادة 
الو�سع  ج��راء  جنونيا  ارتفاعا 
اأي���ن حت��اول   ، ل��ل��ب��اد  ال��ع��ام 
ال��ولي��ات  ببع�س  الت�����س��ال 
لكن  البطاطا  منتوج  لها  التي 
قائما  الت�سويق  م�سكل  يبقى 
وال��و���س��ط��اء  ال��ف��اح��ني  يبقى 
الو�سع  ، وهو  وكذا جتار اجلملة 
بالتن�سيق  املديرية  تعمل  الذي 
الفاحية  امل�سالح  مديرية  مع 
بدائل  واآخ���ر  ل��ه  ح��ل  لإي��ج��اد 

. امل�ساربة  لك�رص 
م�سالح  قامت  فقد  لاإ�سارة 
ت��دخ��ل    270 ب  ال��ت��ج��ارة  
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ك��ل اأم��اك��ن 
ملنع  اجلملة  واأ�سواق  التخزين 
كما   ، والح��ت��ك��ار  امل�ساربة 
م��ادة  م��ن  قنطار   31 ح��ج��زت 
كانت  والتي  املدعمة  الفرينة 
باأ�سعار  لا�ستهاك  موجهة 
دج   650 جتاوزت  قانونية  غري 
يتجاوز  ل  �سعرها  اأن  حني  يف 

الكمية  مت حتويل  حيث  دج   590
الن�ساط  م�سالح  اإىل  املحجوزة 
توزيعها  ب��ه��دف  الجتماعي 
واأكدت   ، املعوزة  الفئات  على 
م�ساحلها  اأن  التجارة  مديرية 
ت�سمل  مراقبة  عملية  با�رصت 
النظافة  ومواد  ال�سناعية  املواد 
وال��ت��ع��ق��ي��م ع��ل��ى غ����رار م��اء 
 ، واملعقمات  واملنظفات  اجلافيل 
مديرية  من  فرقة  مع  بالتن�سيق 
عينات  اقتطاع  مع   ، ال�سحة 
املراقبة  ال�سناعية  املواد  جلميع 
للمقايي�س  مطابقتها  من  للتاأكد 

به. املعمول 
حجز 40 قنطارا من مادة 

الفرينة بالولية  
�سيدي  �رصطة  م�سالح  ت�ساعف 
الرامية  جمهوداتها  من  بلعبا�س 
ظ��اه��رة  لتنامي  ح��د  ل��و���س��ع 
امل��واد  اأ���س��ع��ار  امل�����س��ارب��ة يف 
الإ�ستهاك  الوا�سعة  الغذائية 
خطرية  منحنيات  اأخ��ذت  التي 
ال��ك��ورون��ا  وب���اء  تف�سي  بعد 

ت��ب��ع��ت��ه من  وم���ا  امل�����س��ت��ج��د 
حياة  على  �سلبية  انعكا�سات 
ال�سدد  ه��ذا  ويف  امل��واط��ن��ني، 
بلعبا�س  �سيدي  �رصطة  حجزت 
مديرية  م�سالح  مع  بالتن�سيق 
قنطار   40 من  اأك��ر  التجارة 
3عمليات  يف  الفرينة  مادة  من 
التي  الكميات  وه��ي  متفرقة 
كانت  اأنها  التحقيقات  ك�سفت 
الرفع  بعد  بامل�ساربة  ت��ب��اع  
غري  بطريقة  اأ���س��ع��اره��ا  م��ن 
م��واد  حجز  مت  كما   ، قانونية 
ال�ساحية  منتهية  غ��ذائ��ي��ة 
مع  لا�ستهاك  موجهة  كانت 
متثلت   ، التخزين  �رصوط  انعدام 
الأجبان  بع�س  و  حلويات  يف 
حيث  غازية  غري  وم�رصوبات 
قمع  م�سالح  رفقة  اإتافها  مت 
.ف�سا  التجارة  مبديرية  الغ�س 
معتربة  كمية  واإتاف  عن  حجز 
باأكر  وزنها  قدر  الأجبان  من 
بينت  وال��ت��ي  ك��ل��غ   785 م��ن 
غري  اأن��ه��ا  املخربية  التحاليل 

. لا�ستهاك  �ساحلة 

اأطلقت مديرية التجارة لولية �صيدي بلعبا�س القافلة التموينية الأوىل املوجهة ل�صكان جنوب الولية بهدف �صمان التموين 
باملواد الغذائية وال�صلع ذات ال�صتهالك الوا�صع بالتن�صيق مع املتعاملني القت�صاديني واملنتجني املحليني.

و�صوق اجلملة  الإنتاج  بيع بوحدات  نقاط  رغم قرار التمديد فتح 

 فيما مت التربع باأجهزة التعقيم لعدة بلديات

من  موؤخرا  ال�سادر  القرار  رغم 
قطع  بعدم  العليا  ال�سلطات 
الأن��رتن��ت  ال��ه��ات��ف و  خ��ط��وط 
املواطنني  ح��ث  ق�سد  ذل��ك   و 
ب��ي��وت��ه��م  يف  امل���ك���وث  ع��ل��ى 
كورونا   وب��اء  لنت�سار  اجتنابا 
ر���س��دن��اه  م��ا  اأن  غ��ري   )  ...  (
اجلزائر  ات�سالت  وكالة  اأم��ام 
هذا  ُيخالف  البي�َ���س  لولية 
العديد  ا�سطر  حيث   ، الواقع 
بعد  ذلك  و  بيوتهم  من  اخلروج 
ا�سطرهم  م��ا  خطوطهم  قطع 
 " وك��ال��ة  قا�سدين  ل��ل��خ��روج 
طوابري  يف   " البيَ����س  لكتال 

التدابري  تعك�س  ل  منتهية  غري 
ال�سكان  ببقاء  اإقرارها  مت  التي 
الن��رتن��ت  ت��وف��ري   و  ببيوتهم 
الثابت   ( اخلطوط  اختاف  على 
اأ�سبح  الذي  و   ) الرابع   اجليل  و 
اخلارجي  بالعامل  املواطن  ي�سل 
امل��واط��ن��ون   . ب��ه��ك��ذا ظ���روف 
فواتريهم  لت�سديد  تنقلوا  الذين 
يقول  حالهم  ل�سان  و  يت�ساءلون 
القرار  ه��ذا  وراء  يقف  من   "  :
الوقاية  تدابري  كل  ُيخالف  الذي 
بتجمعات  الوقوف  ي�ستدعي   و 
ب�رصية ُتوؤدي اإىل ن�رص الوباء ... ؟ 
"                               ل. ن��اجي 

ـَــ�س   طـوابري اأمام وكالة لكتال البي
لت�صديد فواتري الأنرتنت

اإىل  الرامية  اجلهود  اإط��ار  يف 
كورونا  فريو�س  انت�سار  منع 
وادي  ببلدية  املح�سنني  احد  قام 
بالتربع  ارهيو يف ولية غليزان 
فعال  جهاز  هو  للتعقيم  بجهاز 
كورونا  فريو�س  �سد  للتعقيم 
وادي  بلدية  م�سالح  لفائدة 
تعزيز  اإىل  تهدف  العملية  ارهيو 
م�ست  ال��ت��ي  التعقيم  حملة 
املدينة  و�سوارع  اأحياء  خمتلف 
م�سالح  ت��زوي��د  �سيتم  ك��م��ا 
ب��ل��دي��ت��ي ج��دي��وي��ة وحل���اف 
اإطار  ويف  ودائما  مماثلة  باأجهزة 
لفريو�س  الوبائية  احلالة  متابعة 

عقدت   19 ك��وف��ي��د  ك��ورون��ا 
ملتابعة  بغليزان  الولئية  اخللية 
اجتماعا  كورونا  وباء  ومراقبة 
وايل  اإ�رصاف  حتت  الولية  مبقر 
القطاعات  كل  �سم  ال��ولي��ة  
الأمن  م�سالح  فيها  مبا  املعنية 
الجتماع  هذا  خال  مت  املختلفة 
ع��ر���س ت��ق��ري��ر ق��دم��ه م��دي��ر 
للولية  وال�����س��ك��ان  ال�سحة 
تتابع  م�ساحله  ب��اأن  اأك��د  ال��ذي 
وبا�ستمرارية  بدقة  الو�سع 
امل�سجلة  ال��وب��ائ��ي��ة  واحل��ال��ة 
حالة  �سجلت  حيث  ب��ال��ولي��ة 
واح���دة م�����س��اب��ة ب��ال��ف��ريو���س 

م�ستقرة  ال�سحية  وحالتها 
لها  ونتمنى  للعاج  ت�ستجيب 
بخ�سو�س  اأما  العاجل  ال�سفاء 
باإجراءات  ملتزمة  فهي  عائلتها 
املطلوبة  للمدة  ال�سحي  العزل 
ال�سيدة  اأك���دت  جهتها  م��ن 
امل�سالح  ب��اق��ي  على  ال���وايل 
التعقيم  عمليات  موا�سلة 
وال�سوارع  العمومية  لاأماكن 
م�ستمرة  ب�سفة  والأح���ي���اء 
للبقاء  امل��واط��ن��ني  توعية  م��ع 
التاأكيد  مت  كما  منازلهم  يف 
اإج��راءات  تعزيز  ���رصورة  على 
والت�سدي  التجارية  الرقابة 

اإل  �سجلت  حيث  للم�ساربني 
خمالفات  ثاثة  هذا  يومنا  غاية 
وعدم  بالحتكار  تتعلق  جتارية 
ات��خ��اذ  مت  ب��الأ���س��ع��ار  التقيد 
القانونية   الإج��راءات  ب�ساأنهم 
تبقى  الولئية  اللجنة  اأ�سغال 
تطور  ح�سب  للتدخل  مفتوحة 
الإ���س��ارة  تبقى  الأو����س���اع  
لكل  ت��ق��دي��ر  حت��ي��ة  ل��ت��وج��ي��ه 
يف  تعمل  التي  الطبية  الطواقم 
لفرق  بالإ�سافة  خا�سة  ظروف 
وكذا  املدنية  للحماية  التدخل 

املختلفة. الأمن  م�سالح 
ع�سام   ابو 

والية غليزان توؤكد على �صرورة متابعة احلالة الوبائية لفريو�س كورونا

للنقابة  ال��ف��رع��ي  املكتب  ق��ام 
اجل���زائ���ري���ة ل��ل�����س��ب��ه ال��ط��ب��ي 
ب��امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��م��وم��ي��ة 
بتي�سم�سيلت  الإ�ست�سفائية 
بالتدخل  الو�سية  اجلهات  بطلب 
الذي  الغمو�س  ظل  يف  العاجل 
الوقائية  امل��ع��دات  نق�س  يعتم 
الوقت  هذا  يف  خ�سي�سا  املفاجئ 
فريو�س  انت�سار  اأم���ام  احل���رج 
الذي  الأمر  ، وهو  القاتل  كورونا 
الطاقم  تعر�س  يف  يت�سبب  قد 
الطبي واملوظفني للخطر وانتقال 
يف  لكونهم  خا�سة  ال��ع��دوى 

ات�سال مبا�رص مع املر�سى 
ال��ولئ��ي  املكتب  اأع��ل��ن  حيث 
التحرير  حتوز  بيان  يف  للنقابة 
�رصورة  على  منه  ن�سخة  على 
الكارثة  حت��ل  اأن  قبل  التدخل 
النق�س  يخ�س  فيما  ال��ك��ربى 
الوقاية  و�سائل  لأغلب   الفادح 
ال�سحة  مب�ستخدمي  اخلا�سة 
احلجر  م�سلحة  وباخل�سو�س 
اإ�سابة  تاأكيد  بعد  وهذا  ال�سحي 

بفريو�س  الولية  مواطني  اأح��د 
للعاج  يخ�سع  وال��ذي  كورونا 
يعر�س  م��ا  امل�ست�سفى  داخ���ل 
خطر  ايل  ال�سحة  ممتهني  �سحة 
يعترب  والذي  بالعدوى  الإ�سابة 

هاج�س اجلميع يف هذه الفرتة 
الفرع  اأن  البيان  ذات  واأ���س��ار 
بطاقم  يرمي  اأن  يرف�س  النقابي 
املعركة  ه��ذه  يف  الطبي  ال�سبه 
الوقت  يف  الوقاية  و�سائل  دون 
الوقاية  و�سائل  األف  حتول  الذي 
الطبية  الكمامات  منها  خا�سة 
الإ�ست�سفائية  القطاعات  كل  من 
بالولية اإيل وجهات غري معروفة 
النقابي  الفرع  اأع�ساء  ،ليطالب 
الإ�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  اإدارة  من 
الوقائية  الو�سائل  جميع  توفري 
للطاقم  ال��ازم��ة  والتجهيزات 
يف  واجبهم  اأداء  ل�سمان  الطبي 
واأنهم  خا�سة  الظروف  اأح�سن 
ملحاربة  الأوىل  ال�سفوف  يف 

الفريو�س 
زغارية حميد 

نق�س املعدات الوقائية مب�صت�صفى 
تي�صم�صيلت  يدفع الطاقم الطبي 

لالحتجاج

الوطني  ال��درك  م�سالح  حجزت 
الف   81 من  اأزيد  بلعبا�س  بولية 
الطريق  م�ستوى  على  طبي  قفاز 
جاءت  حيث   ،13 رق��م  الوطني 
لأف��راد  اأمني  حاجز  اإث��ر  العملية 
الوطني  للدرك  الإقليمية  ال�رصية 
�ساحنة  توقيف  مت  اأمني  حاجز  يف 
من  اإث��ره��ا  مت  الثقيل  ال��وزن  من 

القفازات  من  معتربة  كمية  حجز 
تغيري  مت  والتي   ، الطبية  املطاطية 
اجتاه  وه��ران  ولي��ة  من  وجهتها 
بيعها  اإع��ادة  اأجل  من    ، امل�رصية 
وقت  ،يف  �رصعية   غري  بطريقة 
تقدمي  ليتم  ق�سائي  اإج����راء  مت 

املتورطني اأمام النيابة العامة.
زنازل.ن

درك ببلعبا�س يحجز اأزيد من 81 
األف قفاز طبي

الوطني  ال��درك  م�سالح  متكنت 
اجلمعة  بوادي  الإقليمية  بالفرقة 
ال�سميد  85 قنطارا من  من حجز 
كلغ   25 وزن  �سفينة  ن���وع 
الفرينة  م��ادة  من  قنطارا  و42 
 10،9 اىل  اإ�سافة  كغ   50 وزن 

من  الك�سك�س  مادة  من  قناطري 
امل�ساربة  ق�سد  التخزين  اأج��ل 
التجاري   ال�سجل  حيازة  وعدم 
معلومات  اث��ر  ج��اءت  العملية 
مفادها  امل�سالح  ل��ذات  واردة 
باحتكار  الأ�سخا�س  احد  قيام 

الغذائية  املواد  لكمية معتربة من 
وا���س��ع��ة ال���س��ت��ه��اك مب��ن��زل 
ا�ستيفاء  بعد  الأ�سخا�س  اأح��د 
تفتي�س  مت  القانونية  الإج��راءات 
فيه  امل�سكوك  ال�سخ�س  منزل 
امل�ستودع  داخ��ل  العثور  مت  اأي��ن 

وتنفيذا  املحجوزة  الكمية  على 
ملف  اإجناز  مت  النيابة  لتعليمات 
حجز  امل��ع��ن��ي  ���س��د  ق�����س��ائ��ي 
الب�سائع حجزا اعتباريا اىل غاية 

اأمر ق�سائي. �سدور 
اأبو ع�سام

حجز 85 قنطارا من ال�صميد املخزن داخل م�صتودع بوادي اجلمعة بغليزان 
مبحكمة  التحقيق  قا�سي  اأم��ر 
جمهورية  وكيل  باإيداع  تيارت 
امل�������س���اع���د ل�����دى حم��ك��م��ة 
على  امل��وؤق��ت  احلب�س  ت��ي��ارت، 
خلفية  ع��ل��ى  التحقيق،  ذم��ة 
ق�سائية  ملعلومات  ت�رصيبه 
باخلارج.  يتواجد  �سحايف  اإىل 
ف��اإن  مطلع،  م�سدر  وح�سب 
مبا�رص  ات�سال  على  كان  املتهم 

م��ع ال�����س��ح��ايف م����زودا اإي���اه 
وكانت  ق�سايا.  ب�ساأن  بتقارير 
فتحت  الوطني  الدرك  م�سالح 
اجلمهورية  وكيل  ب�ساأن  حتقيقا 
اأمام  تقدميه  يتم  اأن  قبل  امل�ساعد، 
اأح��ال  ال��ذي  اجلمهورية  وكيل 
و  التحقيق،  قا�سي  على  ملفه 

املوؤقت. احلب�س  اأودع 
ق/غ

اإيداع وكيل اجلمهورية امل�صاعد 
مبحكمة تيارت احلب�س املوؤقت
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�صليماين ُمر�صح للعودة اإىل 
فريقه ال�صابق

قانون الـ"30 �صنة" ُيطيح 
ب�صفيان فيغويل؟

اجلزائري،  الدفاع  فريق  جنم  �سنع 
خالل  احلــدث  بلعمري،  جمال 
املرحة  بــروحــه  الأيــــام  ــذه  ه
مـــواقـــع  يف  ظــــهــــوره  عــــرب 
التوا�سل الجتماعي، حيُث 
الفيديو  مقاطع  �ساهمت 
التي ين�سرها وي�سارك بها 
على  البهجة  اإ�سفاء  يف 

هذا  يف  اجلــزائــري  املنتخب  ع�ساق  قلوب 
بعد  البلد  يعي�سه  الــذي  ال�سعب  الظرف 

تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد.
الأخــرية  اأفريقيا  اأمم  كاأ�س  بطل  وظهر 
مــدريــد،  ريـــال  لنجم  مبا�سر  ــّث  ب ــالل  خ
كـــرمي بــنــزميــة، الثـــنـــني، عــنــدمــا قــام 
املمثل  ــع  م تــوا�ــســلــه  مبــ�ــســاركــة  الأخــــري 
�ساحب  هني،  حممد  ال�سهري،  الفكاهي 

التوا�سل  موقع  على  اجلزائرية،  الأ�سول 
الجتماعي "اإن�ستغرام".

وترك بلعمري تعليقًا مازح فيه بنزمية، 
اآخر كلمة"،  "لدينا بوجناح،  عندما كتب: 
اجلــزائــري  املنتخب  بـــاأن  منه  اإيــحــاء  يف 
ولي�سوا  الكبار،  طينة  من  مهاجمًا  ميتلك 
اأن  بعد  "امللكي"،  جنم  خلدمات  بحاجة 
اجلزائر،  على  الفرن�سي  املنتخب  ل  ف�سّ
اإثر  اأن يعرّب عن حبه لبلده الأ�سلي  قبل 

اإبعاده من منتخب "الديوك".
وا�سحًا  �سنوات  قبل  بنزمية  قــرار  وكــان 
يف  اأّكــد  اإذ  الــدويل،  م�ستقبله  يخ�ّس  فيما 
ت�سريحات على ارتباطه الكبري باجلزائر 
اأن  غــري  ــه،  ــدي وال وبلد  بلده  باعتباره 
كان  الفرن�سي  املنتخب  متثيل  اختيار 
النق�سام  جعل  الذي  الأمر  بحتًا،  ريا�سيًا 
كبرياً و�سط م�سجعي "حماربي ال�سحراء".

زميله  مع  مبا�سر  فيديو  يف  بلعمري  وظهر 
يف املنتخب، واملتاألق مع فريق بريتنفورد 
رحمة  بن  �سعيد  "الت�سامبيون�سيب"،  يف 
حيُث تبادل املزاح و�سط متابعة كبرية من 
اجلماهري، كما اأعطى كٌل منهما التفا�سيل 

التي يعي�سها يف ظل احلجر املنزيل.

اجلزائري  الــدويل  الالعب  ترّبع 
ـــدي ديــلــور ِبــجــزء مــن راتــبــه،  اأن
مونبلييه  فريقه  وعّمال  في  مِلُوظَّ
فريو�س  تف�ّسي  بعد  .الفرن�سي. 
اأرجاء  وعرب  البلد  “كورونا” ِبهذا 

املعمورة.
ُموؤّخرا  الفرن�سية  البطولة  وتوقفت 
اأّثر  ما  وهو  املذكور،  الفريو�س  ِب�سبب 
�سلبا على ميزانية الأندية، بينها فريق 
العائدات  تراجعت  حيث  مونبلييه. 
النقل  حقوق  م�سدرها  كان  التي  املالية، 

التلفزيوين والإ�سهار وتذاكر اجلمهور.
الفرن�سي  مونبلييه  نادي  اإدارة  جتد  ومل 
بع�س  اأجور  تخفي�س  يف  �سوى  اآخر،  حاّل 

فيها وعّمالها اأو ت�سريح اآخرين. ُموظَّ
رئي�س  نيكولن  لـــورون  املــ�ــســوؤول  ــال  وق

بها  اأدىل  ت�سريحات  يف  مونبلييه،  نــادي 
اإن  الثالثاء،  فوتبال”،  “فران�س  مِلجلة 
ــدي  اأن بينهم   – الــكــروي  فريقه  لعبي 
خ�سم  وقــّرروا  ت�سامنهم،  اأبــدوا   – ديلور 
امل�ستحقات  ِلت�سوية  مرتّباتهم،  من  جزء 
ُموّظفي  يف  املُمّثلة  املُت�سّررة  للفئة  املالية 

الفريق وعّماله.
ديلور  اأندي  اجلزائري  املهاجم  ويتقا�سي 
– البالغ من العمر 28 �سنة – اأجرة �سهرية 
قيمتها 120 األف اأورو )1.6 مليار �سنتيم(، 
التي  مونبلييه،  ــادي  ن اإدارة  له  متنحها 
�سيف  مّدته  تنق�سي  ِبعقد  معها  يرتبط 

.2023
ُموؤّخرا،  �سّرح  قد  نيكولن  لــورون  وكان 
فريو�س  تف�ّسي  ِب�سبب  ُيعاين  فريقه  ِباأن 
املعمورة.  اأرجاء  وعرب  “كورونا” ِبفرن�سا 

�ستكتفي  اإدارتـــه  اأن  واأو�ــســح 
�سهر  رواتــب  الالعبني  مِبنح 

ـــس احلــــــايل، ثم  ـــار� م
يــــ�ــــســــطــــّرون 

حتى  رب،  لل�سّ
تـــــتـــــبـــــّدد 

خمـــاطـــر 

فريو�س “كورونا”، 
ــــف  ــــاأن ــــت ــــس ــــ� وُت
البطولة  ن�ساطات 
الـــفـــرنـــ�ـــســـيـــة، 
خزينة  وتنتع�س 

النادي.
 860 وفاة  و�ُسّجلت 

ِبفريو�س  فرن�سي 
واإ�سابة  “كورونا”، 

و�سفاء  فرد،   19856
ا�ستنادا  اآخـــر.   2200
البيانات  اأحـــدث  اإىل 
ِبهذا  الّر�سمية  الطّبية 

البلد.

ــن جنـــوم كــرة  ــارع الــعــديــد م ــس �
تبني  اإىل  الــعــامل  ــول  ح الــقــدم 
اأو  ــال  ــامل ب ـــادرات والـــتـــربع  ـــب امل
ب�سبب  تطوعية  باأعمال  القيام 
كورونا  فريو�س  انت�سار  ا�ستمرار 
اآلف  ــف  ــل خ ــــذي  ال ـــد،  ـــدي اجل
الأبــريــاء،  وامل�سابني  ال�سحايا 
املخ�سرم  الربتغايل  املدرب  لكن 
مبكافحة  قام  مورينيو  جوزيه 
"كوفيد19-" بطريقته اخلا�سة.
التوا�سل  و�سائل  على  وانت�سر 
ت�سجيل  "تويرت"  الجتماعي 
ــــدرب  ــر فــيــه امل ــه ــظ مــ�ــســور ي
الفني  املدير  مورينيو،  جوزيه 
لــنــادي تــوتــنــهــام الإنــكــلــيــزي، 
واملــواد  الأكيا�س  بتجهيز  يقوم 
اإىل  ــهــا  ــيــل لــتــو�ــس الـــغـــذائـــيـــة 
العا�سمة  يف  ال�سن  كبار  منازل 

الربيطانية لندن.
ــو يف  ــي ــن ــوري ـــه م ـــوزي وقـــــال ج
�سوؤاله  عند  امل�سور  الت�سجيل 
هنا  "اأنا  هنا:  ــوده  وج �سبب  عن 
املوجودين  الأ�سخا�س  مل�ساعدة 
وجــودي  ــب  اأح واأنـــا  اأنفيلد.  يف 
اجلميع  باإمكان  وبالطبع  هنا، 
اأو  الطعام  اأو  باملال  يتربعوا  اأن 

القدوم اإىل هنا للتطوع".

ولقيت مبادرة املدرب الربتغايل 
كبرياً  تفاعاًل  مورينيو  جوزيه 
ــتــوا�ــســل  ال ـــع  ـــواق م رواد  ـــني  ب
اإذ  "تويرت"،  يف  الجــتــمــاعــي 
عن  الأ�سخا�س  من  العديد  عرب 
�سعادتهم مبا قام به املدير الفني 
فيما  الإنكليزي،  توتنهام  لنادي 
كرة  جنــوم  جميع  الباقون  حث 
القدم على �سرورة الن�سمام اإىل 
الو�سع  ظل  يف  املــبــادرات  جميع 

بريطانيا  تعي�سه  التي  ال�سعب 
ب�سبب فريو�س كورونا.

"مريور"  �ــســحــيــفــة  وبــحــ�ــســب 
الربيطانية، فاإن املدرب جوزيه 
مورينيو بادر بالتطوع للعمل مع 
يور  يوكي" و"لف  "اإيدج  هيئتي 
حت�سري  يف  و�سارك  �ستيب"،  دور 
اأغرا�س  وجتهيز  طعام  وجبات 
اأخــــرى، متــهــيــداً لإر�ــســالــهــا اإىل 
اأ�سخا�س يف اأو�ساع �سعبة نتيجة 

تف�سي الوباء العاملي.
التطوعية  املبادرة  اأن  وختمت 
لالأ�سخا�س  طعام  وجبات  مبنح 
يف  �سيمكثون  الــذيــن  امل�سنني، 
مقباًل،  اأ�سبوعًا   12 ملدة  منازلهم 
الوزراء  رئي�س  قرار  بعد  جاءت 
جون�سون،  بوري�س  الربيطاين 
اأنحاء  جميع  يف  احلظر  بفر�س 
فريو�س  تف�سي  ب�سبب  اململكة 

كورونا اجلديد.

كانافارو  فابيو  الإيــطــايل  �سدد 
ـــي جلــــواجنــــزو  ـــن ـــف ــــر ال ــــدي امل
على  الــ�ــســيــنــي،  اإيــفــرجــرانــد 
�سرورة التعلم من جتربة ال�سني 
فــريو�ــس  تــفــ�ــســي  ــة  ــه ــواج م يف 

كورونا.
ـــالل  ـــــارو، خ ـــــاف ـــــان وقــــــــال ك
"كادينا  ــــة  لإذاع ت�سريحاته 
اأن  "علينا  الإ�سبانية:  كوبي" 
نتعلم من ال�سني ملواجهة كورونا، 
وال�سيء الأ�سا�سي هو عدم حترك 

ال�سعب من املنزل".
ينتقل  "الفريو�س  ـــاف:  ـــس واأ�
ب�سرعة �سديدة، وبقاء النا�س يف 

الوحيدة  الطريقة  هي  منازلهم 
ملنع انت�ساره".

وتابع جنم ريال مدريد ال�سابق: 
حجري  �سينتهي  يومني  "خالل 

العائدين  فــكــل  هــنــا،  ال�سحي 
ــون بــذلــك،  ــوم ــق مـــن اخلـــــارج ي
والــفــريو�ــس يف جــواجنــزو حتت 
تعود  احلياة  ــداأت  وب ال�سيطرة، 

لطبيعتها".
ـــر  الأم اأن  "اأعتقد  ـــل:  ـــس ووا�
حتى  طــويــال  وقــًتــا  �سي�ستغرق 
اإيطاليا  يف  الــفــريو�ــس  ينتهي 
من  �سهر  من  اأقــل  ويف  واإ�سبانيا، 
غري املعروف ما الذي �سيحدث يف 

العامل".
اأن  ــًدا  ج ال�سعب  "من  واختتم: 
يف  الــقــدم  ــرة  ك مناف�سات  تعود 

اأوروبا قبل نهاية املو�سم".

مع انت�سار املخاوف على ال�سحة 
و�سط  والــعــائــلــة،  وامل�ستقبل 
تف�سي فريو�س كورونا اجلديد، 
ـــال مــدريــد  ـــادي ري ا�ــســتــعــان ن
الأطباء  من  بفريق  الإ�سباين 
لعبيه  مل�ساعدة  النف�سيني 

على ال�سرتخاء الذهني.
"ماركا"،  �سحيفة  وكــ�ــســفــت 
ت�سيري  كيفية  عــن  كوالي�س 
الأمور يف النادي "امللكي" بوقت 
اإذ ميكث جميع  ال�سحي،  العزل 
وامل�سوؤولني  واملدربني  الالعبني 
توا�سل  يحدث  لكن  املنازل،  يف 

دائم عن بعد.
ـــال تــو�ــســيــات  ـــري ويــر�ــســل ال
حيث  ــه،  ــي ــب ــالع ل مــ�ــســتــمــرة 
تدريب  لربامج  جنومه  يخ�سع 
فردية يف املنازل، كما يخ�س�س 
لكنه  ــة،  ــي ــذائ غ ــج  ــرام ب لــهــم 
نف�سية  ا�ست�سارات  اأي�سًا  يوفر 
لالعبيه لتجنب القلق واخلوف 
وفق  املنت�سر،  الــوبــاء  ب�سبب 

ال�سحيفة.
الدول  اأكــرث  من  اإ�سبانيا  وتعد 

املت�سررة من الفريو�س، وو�سط 
عني  املخيفة،  الــظــروف  ــذه  ه
مل�ساعدة  نف�سيني  اأطباء  الريال 
امل�ساعر  مقاومة  على  الالعبني 

ال�سلبية وال�سمود.
ل  اأنــــه  "ماركا"،  واأو�ــســحــت 
لالعب  فــرديــة  معاناة  توجد 

النف�سية،  الناحية  مــن  معني 
عام  ب�سكل  ركــز  الفريق  لكن 
والذهني  النف�سي  اجلانب  على 
لتجهيز لعبيه اإذا عاد الن�ساط 
دوري  اأو  الإ�سباين  ــدوري  ال يف 

اأبطال اأوروبا يف اأي وقت.
نقطتني  بفارق  الريال  ويتاأخر 

خلف بر�سلونة مت�سدر "الليغا"، 
النهاية،  على  جولة   11 قبل 
من   1-2 مــدريــد  يف  خ�سر  كما 
يف  الإنكليزي،  �سيتي  مان�س�سرت 
اأبطال  بــدوري   16 دور  ــاب  ذه

اأوروبا، قبل توقف املو�سم.

جمال بلعمري على بنزمية: "لدينا بوجناح"

في وعّمال فريق مونبلييه ُوظَّ ديلور يترّبع ملمِ

كانافارو: يجب التعلم من جتربة ال�صني ملواجهة كورونا

ريال مدريد ي�صتعني باأطباء نف�صيني ملواجهة خماوف كورونا

 مورينيو يخطف الأ�صواء بلفتة رائعة يف مكافحة 
فريو�س كورونا

عطال اأحد �صروط مورينيو لإعادة اأجماد توتنهام
يبحث املدير الفني الربتغايل، جوزيه مورينيو، عن اإعادة نادي توتنهام للواجهة، ولن يكون التحّدي 
اأبطال  دوري  على  التناف�س  اإىل  ميتد  بل  فقط،  املمتاز  الإنكليزي  الدوري  هو  لتحقيقه  ي�سعى  الذي 

اأوروبا يف الن�سخة املقبلة، ب�سرط اأن ينجح يف التاأهل للم�ساركة بها اأوًل.
�سّم  ناديه،  اإدارة  على  ا�سرتط  قد  وان"  "ال�سبي�سل  اأن  الربيطانية،  �سبورت"  "�سكاي  �سبكة  وك�سفت 
بالنظر  مدرو�سة  قائمة  ر  ح�سّ اإذ  واجلماهري،  بها  يحلم  التي  الثورة  لإحداث  الالعبني،  من  جمموعة 

للنقائ�س التي يعانيها "ال�سبريز".
بحكم  مورينيو،  اأعدها  التي  القائمة  راأ�س  على  عطال،  يو�سف  الواعد،  اجلزائري  النجم  ا�سم  وجاء 
معرفته اجلّيدة بقدرات لعب نادي ني�س احلايل، بعدما ف�سل الظهري الأمين، �سريج اأورييه يف حتّمل 

م�سوؤولية يف اجلهة اليمنى للفريق بنجاح.
واأّكدت �سحيفة "اأ�س" الإ�سبانية، ا�ستنادا اإىل املوقع املخت�س يف انتقالت الالعبني "تران�سفر ماركت"، 
من  ميتلكه  ملا  ف�ساًل  �سّمه،  على  مورينيو  حّفزت  قد  يورو(،  مليون   25( بـ  املقّدرة  اجلزائري  قيمة  اأن 

�سرعة وقدرات، جتعله من اأبرز الالعبني مبن�سبه يف اأوروبا.
نوريت�س  ولعب  �سابيتزر،  الن�سماوي  واملهاجم  ميليتاو،  مدريد،  ريال  ظهري  اأي�سًا،  القائمة  و�سّمت 

�سيتي جمال لوي�س وجيوفري كوندوبيا الذي يحمل األوان نادي فالن�سيا الإ�سباين.
و�سري�سد النادي اللندين قيمة مالية ت�سل حدود 145 مليون يورو، لت�سيري فرتة النتقالت ال�سيفية 
التي  الفر�سة  وهي  �سون،  مني  هيونغ  والكوري  كني  هاري  امل�ساب،  للثنائي  بدائل  عن  والبحث  املقبلة، 

ا. �ستكون مواتية من اأجل تقوية �سفوف الفريق اأي�سً

اإ�ــســالم  مــونــاكــو،  لفريق  ــري  ــزائ اجل النجم  عــا�ــس 
خالل  بالأحداث  مليئة  انتقالت  فرتة  �سليماين، 
الأندية  من  الع�سرات  تهافت  بعد  "مريكاتو" ال�ستاء 
من  الأول  الن�سف  يف  تاأّلقه  بعد  خدماته،  على 
بطولة الدوري الفرن�سي، بف�سل اأهدافه ومتريراته 

احلا�سمة.
خالل  مماثلة  و�سعية  �سيعي�س  �سليماين  اأن  ويبدو 
ينق�سي  عندما  املقبلة،  ال�سيفية  النتقالت  فرتة 
ك�سفت  مــا  ح�سب  "الإمارة"،  لــنــادي  اإعــارتــه  عقد 
يزال  ل  حيث  الربتغالية،  "اأوجوغو"  �سحيفة  عنه 

مرتبًطا بعقد مع نادي لي�سرت �سيتي الإنكليزي.
الربتغايل،  ل�سبونة  �سبورتينغ  فريق  و�سيدخل 
الطامح اإىل بناء فريق مناف�س خالل املو�سم املقبل، 
يف مفاو�سات مع النادي الإنكليزي ل�سرتجاع لعبه، 
هذا  يحتلها  التي  املتاأخرة  الرابعة  املرتبة  ظل  يف 

املو�سم، بعد اأن اعتاد مناف�سة بنفيكا على اللقب.
وترك �سليماين انطباعًا ح�سنًا يف الدوري الربتغايل 
�سبورتينغ  مع  انطلق  الذي  م�سواره  خالل  ناديه،  مع 
111 مباراة،  57 هدًفا خالل  2013، حيث �سّجل  �سنة 
 ،2015 وتّوج بطاًل لكاأ�س الربتغال وكاأ�س ال�سوبر يف 

بينما نال و�سافة الدوري مرتني يف 2014 و2016.
ولن يكون م�ستقبل �سليماين بني يديه ول بقرار من 
الراهن،  الوقت  يف  عقده  ميتلك  الذي  �سيتي  لي�سرت 
حيث جاء يف تفا�سيل عقد اإعارته بند ي�سمح لنادي 
موناكو ب�سّمه ب�سفة نهائية، يف حال اقتنع الطاقم 
لال�ستمرار  اأقـــرب  يجعله  مــا  وهــو  ــه،  ــاأدائ ب الفني 

بالدوري الفرن�سي يف املو�سم املقبل على الأقل. 

لقيادة  فيغويل،  �سفيان  ــري  ــزائ اجل النجم  يهدف 
فريقه غلطة �سراي اإىل الفوز بلقب الدوري الرتكي 
من  ذلك  على  والعمل  التوايل،  على  الثالث  للمو�سم 
املنتظر اأن يعود بعد ا�ستئناف املناف�سة اإثر توقفها 
تف�سي  ب�سبب  العامل  دول  اأغلب  يف  احلــال  هو  كما 

فريو�س كورونا اجلديد.
�ساخنة  �ستكون  املو�سم  نهاية  اأن  ويــبــدو 
بعدما  وذلك  فيغويل،  لل�سفيان  بالن�سبة 
اإدارة  اأن  تركية  �سحافية  تقارير  اأكدت 
نادي غلطة �سراي قررت ال�ستغناء عنه 
بينهم  من  الفريق،  جنوم  بع�س  رفقة 

كذلك النجم املغربي يون�س بلهندة.
فــاإن   ،"aslanarenasi" ملوقع  ووفــقــًا 
تريمي،  فاتيح  للفريق،  الفني  املدير 
ال�ستغناء  على  الفريق  اإدارة  مع  اتفق 
�سنة(،  الـ)30  دخلوا  الذي  الالعبني  عن 
ــن اأجـــل جتــديــد الــفــريــق ب�سم  وهـــذا م
لعبني �سباب، يف �سبيل العودة بقوة اإىل ال�ساحة 
يف  حمليًا  التاألق  رغم  املقبل،  املو�سم  الأوروبية 

ال�سنوات الأخرية.
ال�سبب  وبلهندة  فيغويل  ُعمر  تقدم  يعد  ول 
ُيقرر  اإ�سطنبول  عمالق  �سيجعل  الذي  الوحيد 
ال�ستغناء عنهما، بل كذلك لأجورهما ال�سنوية 
 9 اإىل   8 مــن  راتبيهما  معدل  ي�سل  اإذ  املرتفعة 
للنادي الرتكي  �سي�سمح  ما  �سنويًا، وهو  ماليني يورو 
تقدمي  على  قادرين  �سباب،  لعبني  يف  با�ستثمارها 

الإ�سافة للفريق.
�سراي  غلطة  لنادي  انتقال  قد  فيغويل  �سفيان  وكان 
�سيف عام 2017 قادمًا من نادي وي�ست هام النكليزي، 
حيث خا�س بقمي�سه اأكرث من 100 مباراة، و�ساهم يف 

قيادته للفوز بثالثية تاريخية املو�سم املا�سي.

مي�صي يتربع مبليون 
يورو ملكافحة كورونا

م�ساهمة  عن  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
الأرجنتيني ليونيل مي�سي جنم وقائد فريق 
بر�سلونة، ملواجهة تف�سي وباء كورونا، خالل 

الفرتة احلالية.
واأعــــلــــن احلـــ�ـــســـاب الــر�ــســمــي 

Clínic de Ba -"  ��ست�سفى
العا�سمة  يف   "celona
مي�سي  اأن  الكتالونية، 
مايل  مببلغ  تربًعا  قدم 
فريو�س  ملحاربة  كبري 

كورونا، وقدموا له ال�سكر 
على هذا الت�سرف.

�سحيفة  وبــحــ�ــســب 
ــــــــــدو  ــــــــــون "م

 " تيفو ر يبو د
الإ�ــســبــانــيــة، 
مي�سي  فـــاإن 

�سُيخ�س�س 
مالًيا  مبلغا 
ـــة  ـــم ـــي ـــق ب
ــــون  ــــي ــــل م
ــــــــــــورو،  ي
والــــــــــــذي 
ــــيــــتــــم  �ــــس

ــه  ــم ــي ــس ــ� ــق ت
 Clínic" بــني 
de Barce-
ومركز   "lona
ـــر يف  طــبــي اآخ

الأرجنتني.
التقرير،  ــار  ــس واأ�
ـــذه  ه اأن  اإىل 

�ست�ساعد  الأمـــوال 
املـــــواد  �ــــســــراء  يف 
للتعامل  املطلوبة، 
الكبري  ــدد  ــع ال ــع  م
الذين  املر�سى،  من 
للعالج  يحتاجون 

من الفريو�س.
ــرب مــيــ�ــســي من  ــت ــع وي
امل�ساريع  يف  امل�ساركني 
الت�سامنية،  الطبية 
عالج  يف  �ساهم  حيث 
مر�سى  مــن  الأطــفــال 
مب�ست�سفى  ال�سرطان 

�سانت  يف  بــر�ــســلــونــة 
خوان دي ديو.

تربع كبري من جوارديول 
ملواجهة كورونا

الأندية الإجنليزية تطالب 
مبد فرتة النتقالت ال�صيفية

عن  الثالثاء،  اليوم  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
تربع بيب جوارديول املدير الفني ملان�س�سرت �سيتي، 

مل�ساعدة امل�سابني بفريو�س كورونا امل�ستجد.
خ�س�س  جوارديول  فاإن  "ماركا"،  �سحيفة  وبح�سب 
مليون يورو ملوؤ�س�سة "اأنخيل �سولري دانيل"، وهو كيان 
بر�سلونة،  يف  ميتجي�س  دي  األيجي  العقيد  يديره 

لقتناء وتوريد املعدات الطبية ملواجهة الوباء.
ل�سراء  الأمــوال  هذه  "�ستذهب  ال�سحيفة:  واأ�سافت 
ــازات، واملــطــهــرات،  ــف ــق ــارات، وال ــظ ــن الأقــنــعــة، وال
ملواجهة  ال�سرورية  املواد  وبقية  التنف�س،  واأجهزة 
الطبية،  املراكز  طريق  عن  توزيعها  و�سيتم  املر�س، 

يف جميع اأنحاء الإقليم الكتالوين".
وكانت احلملة قد جمعت تربعات مالية، بقيمة 33 

األف يورو موؤخًرا.
اأكدت  احلملة  فاإن  امل�ستلزمات،  اأ�سعار  ارتفاع  ورغم 
اأجهزة  لتقدمي  بديل،  متويل  توفري  على  قدرتها 
الأخــرى،  احلماية  وعنا�سر  ال�سناعي،  التنف�س 

للعاملني يف املجال الطبي.

الأربــعــاء،  اليوم  بريطاين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
الحتاد  م�سوؤويل  طالبت  الربميريليج،  اأندية  اأن 

الإجنليزي، مبد فرتة النتقالت ال�سيفية املقبلة.
هذه  خالل  العامل  حول  البطولت  معظم  وتوقفت 
الذي  الأمر  كورونا،  فريو�س  لتف�سي  نظًرا  املرحلة، 
وبالتايل  املو�سم،  انتهاء  موعد  على  بالتاأكيد  �سيوؤثر 

فرتة النتقالت.
وبح�سب �سحيفة "مريور" الربيطانية، فقد طالبت 
النتقالت  فــرتة  مبد  الإجنليزي  الـــدوري  اأنــديــة 
العام  من  الثاين  كانون  يناير/  نهاية  حتى  ال�سيفية 

املقبل.
بالدها  احتاد  على  الإجنليزية  الأندية  واقرتحت 
كانون  يناير/  نهاية  حتى  القيد  باب  فتح  ا�ستمرار 
النــتــقــالت  فــرتتــي  ــني  ب ــع  ــم واجل  ،2021 ــاين  ــث ال

ال�سيفية وال�ستوية مًعا.
1 يوليو/ متوز،  وتبداأ فرتة النتقالت ال�سيفية يف 
التي  الفرتة  وهي  اأب،  اأغ�سط�س/   31 يوم  وتنتهي 
لن تكون كافية من وجهة نظر الأندية الإجنليزية 
موعد  معرفة  عــدم  ظل  يف  تعاقداتها،  ل�ستكمال 

انتهاء املو�سم.
قــراًرا  اتخذ  الإجنليزي  الحتــاد  اأن  بالذكر  جدير 

باإيقاف م�سابقاته حتى 30 اأبريل/ ني�سان املقبل.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية اأدرار
دائرة اأولف
بلدية اأولف

الرقم: 2020/04
و�صل ا�صتالم التبليغ بتعديل القانون الأ�صا�صي

 18 يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  من   18 املادة  لأحكام  طبقا 
باجلمعيات  املتعلق   2012 12يناير  املوافق  هـ   1433 عام  �صفر 
التعديالت  مذكرة  ا�صتالم   2020 23مار�س  اليوم  هذا  مت 
القانون الأ�صا�صي  اأدخلت على  2020/03/13 والتي  املوؤرخة يف: 
التقليدية  لل�صناعة  خمي�صة  الثقافية  اجلمعية  امل�صماة:-  للجمعية 
بتاريخ   ,  2013/08 رقم:  حتت  امل�صجلة   - ال�صبانية.  والفنون 
ولية  اأولف,  بلدية  تقراف,  بحي  املقيمة:   -.  2013/04/08

اأدرار .- ترتاأ�صها ال�صيدة: لن�صاري تنفاهرت.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية ورقلة

مديرية التنظيم و ال�صوؤون العامة
م�صلحة التنظيم العام
الرقم: 64 /2019

و�صل اإ�صعار بتجديد املكتب
طبقا لأحكام املادة 18 من القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 
املوافق لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات وردا على مذكرة التعديالت 
املتعلقة بتغيري ت�صكيلة   18/052 2018/02/27 حتت رقم:  املوؤرخة يف 
�صيدي  مل�صجد  الدينية  :اللجنة  امل�صماة  املحلية  للجمعية  التنفيذي  املكتب 
الكائن   2010/11/30 بتاريخ:   75  : رقم  حتت  امل�صجلة  بالعالية  خل�صر 
 - احلجرية   - بالعالية  خليفة  �صيدي  بحي  خل�صر  �صيدي  م�صجد  بـ:  مقرها 
 2019/11/13 اليوم:  هذا  مبوافقتنا  علما  اأحيطكم  اأن  ي�صرفني  ورقلة 
تاريخ  عبيديل  �صامل  ال�صيد:  يرتاأ�صها  التي  اجلمعية  مكتب  جتديد  على 
1982/11/04 بتقرت العنوان ال�صخ�صي: بحي �صيدي  ومكان الإزدياد: 

خليفة بالعالية - احلجرية - ورقلة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  ANEP Nْ 2030000472      التحرير 2020/03/25 



الوملبية  اللجنة  رئي�س  اعترب 
ـــة  ـــري ـــزائ ـــيـــة اجل والـــريـــا�ـــس
حماد،  الرحمن  عبد  بالنيابة، 
تاأجيل  قــرار  ،اأن  الثالثاء  يوم 
من  كان  التي  الوملبية  اللعاب 
املقرر تنظيمها من 24 يوليو اىل 
9 اغ�سط�س بالعا�سمة اليابانية 
طوكيو ، اأنه "عقالين و متوقعا" 
فريو�س  كــورونــا  وبـــاء  ظــل  يف 
اأرواح  يح�سد  فتىء  مــا  الــذي 

الب�سرية عرب العامل.
متوقعا  و  عقالين  ــرار  ق "اإنه 
الذي مت اتخاذه من قبل اللجنة 
ظل  يف  الـــدولـــيـــة  الوملـــبـــيـــة 
الذي  كــورونــا  فريو�س  انت�سار 
من  اجلزائريني  الريا�سيني  منع 
موا�سلة م�سارهم التح�سريي يف 

اأح�سن الظروف."
اأفاد به لوكالة النباء  ح�سب ما 
�ساحب  حــمــاد،  الرحمن  عبد 
اأوملبياد  يف  الربونزية  امليدالية 

�سيدين 2000.
ــذه اجلــائــحــة الــتــي ما  واأمــــام ه
الب�سرية  �سحة  تــهــدد  فتئت 
اأعلنت اللجنة الأوملبية الدولية 
اليوم  م�سرتك  بيان  يف  واليابان 
الألعاب  دورة  تاأجيل  الثالثاء، 
كانت  التي  ال�سيفية  الأوملبية 
الــعــام،  ــذا  ه طوكيو  يف  مــقــررة 
فريو�س  تف�سي  خلفية  على 

كورونا امل�ستجد.
واأفاد الطرفان يف بيان م�سرتك 
وبناء  الــراهــنــة  الــظــروف  "يف 
ــة من  ــدم ــق ــات امل ــوم ــل ــع عــلــى امل
اليوم،  العاملية  ال�سحة  منظمة 
الأوملبية  اللجنة  رئي�س  خل�س 
الــدولــيــة )الأملــــــاين تــومــا�ــس 
الياباين  ــوزراء  ال ورئي�س  باخ( 
الأوملبياد  اأن  ــي(اإىل  اآب )�سينزو 
طوكيو  يف  والــثــالثــني  ــاين  ــث ال
يجب اأن يتم تاأجيله اإىل ما بعد 
من  اأبعد  لي�س  لكن   ،2020 العام 

�سحة  حلماية   ،2021 �سيف 
املعنيني  وجميع  الريا�سيني 
واملجتمع  الأوملــبــيــة  بــالألــعــاب 

الدويل".
املع�سلة  هذه  اأمام  اأنه  "اأعتقد 
حت�سد  لزالــت  التي  الن�سانية 
العامل،  عرب  الن�سانية  الرواح 
الوملبية  الهيئة  واجب  من  كان 
ـــة تـــاأجـــيـــل احلــــدث  ـــي ـــدول ال
2021 . الريا�سيون  الوملبي اىل 
يتواجدون يف حالة حجر �سحي 
التح�سريية  الرتب�سات  وكــل 
ميكننا  ل  ــا.  ــي ــال ح مــتــوقــفــة 
حت�سري هذا املوعد يف مثل هذه 

الظروف." يقول حماد.
الهيئة الوملبية  وا�ستغل رئي�س 
لطماأنه  الفر�سة  هذه  بالنيابة 
ــزام  ــت ــد ال ــي ــاأك الــريــا�ــســيــني وت
الريا�سيني  مرافقة  يف  هياأته 
اجلـــزائـــريـــني ومتــكــيــنــهــم من 

التح�سري يف اأح�سن الظروف.

اجتــــاه  ــا  ــن ــل ــم ع "�سنوا�سل 
ق�سد  اجلزائريني  الريا�سيني 
اجليد  التح�سري  من  متكينهم 
بالتن�سيق  ــي  ــب الومل للموعد 
الدولية  الوملبية  اللجنة  مــع 

الريا�سيني  ــالغ  ــاإب ب و�سنقوم 
يوؤكد  لحقا."  امل�ستجدات  بكل 

حماد.
البحر  ـــعـــاب  األ تــنــظــيــم  ـــن  وع
تقام  الــتــي  املتو�سط  الأبــيــ�ــس 

اأي  وهــران  مبدينة   2021 �سنة 
يف نف�س ال�سنة التي تنظم فيها 
قال  بطوكيو  الوملبية  اللعاب 
لأوانــه  ال�سابق  من   " اأنــه  حماد 

احلديث عن اأي تاأجيل."

وهران  ولية  م�ستوى  على  تقرر 
الريا�سية  القاعات  كافة  ت�سخري 
ظل  يف  طارئ  لأي  حت�سبا  للولية 
اأجل  من  الراهن  ال�سحي  الظرف 
اأماكن حجر �سحي يف  اإىل  حتويلها 
حال ما ا�ستدعت ال�سرورة لذلك، 
من  الأربعاء  يوم  ا�ستفيد  ح�سبما 

مديرية ال�سباب والريا�سة.
وطماأن نف�س امل�سدر باأن القاعات 
للمديرية،  التابعة  الريا�سية 
''حمو  الريا�سات  ق�سر  غرار  على 
بوتليلي�س'' وقاعة ''العقيد لطفي'' 
عرب  املوزعة  املن�ساآت  من  وغريها 
�ستكون  الولية،  بلديات  خمتلف 
جاهزة لتحويلها اإىل اأماكن للحجر 
ا�ستدعت  مــا  ـــال  ح يف  الــ�ــســحــي 
ذلك  اأن  مــربزا  لذلك،  ال�سرورة 

جاء بقرار من الوايل.
ويدخل �سمن هذا الإطار، اإطالق 
ال�سحية  الــوحــدة  تهيئة  اأ�سغال 
التابعة لق�سر الريا�سات والواقعة 
 30 لنحو  تت�سع  والتي  مبحاذاته 

كموقع  ا�ستعمالها  اأجل  من  �سرير، 
ال�سرورة  عند  ال�سحي  للحجر 
بوهران  ت�سجيل  ظل  يف  �سيما  ل 
كورونا  بفريو�س  الإ�سابة  حالت 
املتف�سي يف العامل، ت�سيف مديرية 
ال�سباب و الريا�سة، مربزة اأن ذلك 
رفع  جهود  اطــار  يف  اأي�سا  يندرج 

املجال  يف  ال�ستيعاب  اإمكانيات 
ال�سحي للطورائ.

�سمن  ـــــــراء  الإج هــــذا  ويـــاأتـــي 
الــتــدابــري الحــتــيــاطــيــة الــتــي 
ــات املــحــلــيــة  ــط ــل ــس ــ� ــا ال ــه ــذت ــخ ات
ومــوازاة  ال�سحية  الآفــة  ملواجهة 
للحد  تهدف  اأخــرى  اإجــراءات  مع 

على  كورونا  فريو�س  انت�سار  من 
العائدين  املواطنني  و�سع  ــرار  غ
كفرن�سا  اأجنبية  دول  من  موؤخرا 
واإ�سبانيا وتركيا يف احلجر ال�سحي 
''الأندلي�سات''  على م�ستوى مركب 
وفنادق اأخرى بوهران، مثلما اأ�سار 

اإليه.
م�سالح  قامت  ـــرى،  اأخ جهة  مــن 
ــة الــ�ــســبــاب والــريــا�ــســة  ــري ــدي م
التي  املنافذ  كافة  بغلق  لوهران 
ــب  ــرك كـــانـــت تــ�ــســمــح بـــولـــوج امل
ــور''  ــط ــس ــا� ــواري''ك الــريــا�ــســي اجل
الذين  املنطقة،  �سباب  طرف  من 
الف�ساء  بــهــذا  ــدرب  ــت ال ــودوا  ــع ت
بعدما وا�سل البع�س منهم مزاولة 
خمالفني  املــكــان  بعني  ن�ساطهم 
اإطار  يف  �سدرت  التي  التعليمات 
ــا،  ــورون ــس ك ــريو� ــن ف الــوقــايــة م
الأول  امل�سوؤول  له  يتاأ�سف  مثلما 
ــاع بــعــا�ــســمــة الــغــرب  ــط ــق عــن ال
يف  �سيباين  حاج  باهي  اجلزائري، 

ت�سريح �سحفي لوكالة النباء.

اللجنة  املقبلة  الأيـــام  يف  جتتمع 
الأبي�س  البحر  لألعاب  الدولية 
املتو�سط بعد الت�ساور مع ال�سلطات 
م�سري  يف  للف�سل  ــة  ــري ــزائ اجل
املتو�سطية  لالألعاب  ال19  الطبعة 
ــة يف  ــادم ــق املـــقـــررة الــ�ــســائــفــة ال
تزامن  احــتــمــال  ظــل  يف  وهـــران 
ـــدة تــظــاهــرات  ـــــرية مـــع ع الأخ
ريا�سية دولية تاأجلت موؤخرا على 
ي�سرب  الذي  كورونا  وباء  خلفية 

علم  ح�سبما  العامل،  بلدان  اأغلب 
املحلية  اللجنة  من  الثالثاء  يوم 

لتنظيم الألعاب.
بيان  يف  اللجنة  هــذه  واعــتــربت 
"اأن  مــنــه،  ن�سخة  عــلــى  �سحفي 
تقلبات  تعرف  الريا�سية  ال�ساحة 
فبعد  الأخرية.  الآونة  يف  كثرية 
القدم  لكرة  ــا  اأوروب كاأ�س  تاأجيل 
على  الــيــوم  ـــدور  ال ــاء  ج  ،2020
يف  �سلفا  املقررة  الأوملبية  الألعاب 

هذه ال�سائفة اإىل موعد لحق".
الو�سعية  "هذه   : البيان  وتــابــع 
تنظيم  على  توؤثر  اأن  �ساأنها  من 
ــررة  ــق ـــاب املــتــو�ــســطــيــة امل ـــع الأل
يدفع  ــا  م وهـــو   ،2021 ل�سائفة 
للت�ساور  لالألعاب  الدولية  اللجنة 
منظمة  اجلزائرية،  ال�سلطات  مع 
الجتماع  قبل  التظاهرة،  هــذه 
يف الأيام املقبلة للبث يف م�ستقبل 

الدورة املتو�سطية القادمة".
واأو�سح ذات امل�سدر باأنه "ل ميكن 
يف الوقت الراهن التكهن باأي �سيء 
يف  م�سددا  امللف"،  هذا  بخ�سو�س 
"اأمن و�سحة  اأن  الوقت نف�سه على 
الفاعلني  وجــمــيــع  الــريــا�ــســيــني 
يف  الن�سغالت  ــور  حم �سيكونان 
كل قرار �ستتخذه اللجنة الدولية 

لالألعاب".
املعمورة  دول  اأغلبية  وجتــتــاح 
بفعل  �سعبة  �سحية  و�ــســعــيــة 
يح�سد  الذي  كورونا  وباء  انت�سار 
ما  ال�سحايا،  من  الآلف  ع�سرات 

دفع بال�سلطات يف خمتلف البلدان 
الريا�سية  املناف�سات  توقيف  اإىل 
يف  احــــرتازي  كــاإجــراء  املحلية، 
من  للحد  املتخذة  التدابري  �سياق 

انت�سار هذه الآفة.
اأوروبـــا  كــاأ�ــس  ــاأن  ب اأي�سا  ومعلوم 
اجلنوبية  اأمريكا  وكــاأ�ــس  ــالأمم  ل
الألعاب  عن  ف�سال  القدم،  لكرة 
كانت  تظاهرات  وهــي  الأوملبية، 
ال�سائفة  خـــالل  كلها  مــربجمــة 
موعد  اإىل  تــاأجــلــت  قــد  املقبلة، 

لحق.
ــذه  ويـــــرى املـــالحـــظـــون بـــــاأن ه
ت�سر  اأن  �ساأنها  مــن  الــتــاأجــيــالت 
احتمال  لأن  املتو�سطية  بالألعاب 
تــزامــن الأخـــــرية مــع املــواعــيــد 
قائم،  املناف�سات  لتلك  اجلديدة 
احلالة  هذه  يف  بال�سلب  �سيوؤثر  ما 
الريا�سيني  اأف�سل  ا�سرتاك  على 
النجاح  وعــلــى  وهـــران  مــوعــد  يف 
للدورة  والعــالمــي  اجلماهريي 

اأي�سا.

البحر  لألعاب  الدولية  اللجنة  املقبلة  ــام  الأي يف  جتتمع 
اجلزائرية  ال�سلطات  مع  الت�ساور  بعد  املتو�سط  الأبي�س 
املتو�سطية  لــالألــعــاب  ال19  الطبعة  م�سري  يف  للف�سل 
املقررة ال�سائفة القادمة يف وهران يف ظل احتمال تزامن 
الأخرية مع عدة تظاهرات ريا�سية دولية تاأجلت موؤخرا 
على خلفية وباء كورونا الذي ي�سرب اأغلب بلدان العامل، 
لتنظيم  املحلية  اللجنة  من  الثالثاء  يــوم  علم  ح�سبما 

الألعاب.
ن�سخة  على  واأج  حت�سلت  بيان  يف  اللجنة  هذه  واعتربت 
يف  كثرية  تقلبات  تعرف  الريا�سية  ال�ساحة  "اأن  منه، 
القدم  لكرة  اأوروبــا  كاأ�س  تاأجيل  فبعد  الأخــرية.  الآونــة 
املقررة  الأوملبية  الألعاب  على  اليوم  الدور  جاء   ،2020

�سلفا يف هذه ال�سائفة اإىل موعد لحق".
وتابع البيان : "هذه الو�سعية من �ساأنها اأن توؤثر على تنظيم 
يدفع  ما  وهو   ،2021 ل�سائفة  املقررة  املتو�سطية  الألعاب 
اللجنة الدولية لالألعاب للت�ساور مع ال�سلطات اجلزائرية، 
املقبلة  الأيــام  يف  الجتماع  قبل  التظاهرة،  هذه  منظمة 

للبث يف م�ستقبل الدورة املتو�سطية القادمة".
واأو�سح ذات امل�سدر باأنه "ل ميكن يف الوقت الراهن التكهن 
نف�سه  الوقت  يف  م�سددا  امللف"،  هذا  بخ�سو�س  �سيء  باأي 
على اأن "اأمن و�سحة الريا�سيني وجميع الفاعلني �سيكونان 
الدولية  اللجنة  �ستتخذه  قرار  كل  يف  الن�سغالت  حمور 

لالألعاب".
وجتتاح اأغلبية دول املعمورة و�سعية �سحية �سعبة بفعل 
من  الآلف  ع�سرات  يح�سد  ــذي  ال كــورونــا  ــاء  وب انت�سار 
ال�سحايا، ما دفع بال�سلطات يف خمتلف البلدان اإىل توقيف 
�سياق  يف  احرتازي  كاإجراء  املحلية،  الريا�سية  املناف�سات 

التدابري املتخذة للحد من انت�سار هذه الآفة.
ومعلوم اأي�سا باأن كاأ�س اأوروبا لالأمم وكاأ�س اأمريكا اجلنوبية 
تظاهرات  وهي  الأوملبية،  الألعاب  عن  ف�سال  القدم،  لكرة 
كانت مربجمة كلها خالل ال�سائفة املقبلة، قد تاأجلت اإىل 

موعد لحق.
ت�سر  اأن  �ساأنها  من  التاأجيالت  هذه  باأن  املالحظون  ويرى 
مع  الأخـــرية  تزامن  احتمال  لأن  املتو�سطية  بالألعاب 
املواعيد اجلديدة لتلك املناف�سات قائم، ما �سيوؤثر بال�سلب 
موعد  يف  الريا�سيني  اأف�سل  ا�سرتاك  على  احلالة  هذه  يف 
وهران وعلى النجاح اجلماهريي والعالمي للدورة اأي�سا.

اللجنة الأوملبية والريا�صية اجلزائرية:

 "تاأجيل اأوملبياد 2020 قرار عقالين ومتوقع"

ت�صخري القاعات الريا�صية لتحويلها اإىل اأماكن للحجر ال�صحي 
عند ال�صرورة بوهران

وزارة ال�صباب والريا�صة ترحب بقرار تاأجيل اأوملبياد طوكيو 2020

الألعاب املتو�صطية 2021:

 اللجنة الدولية تف�صل قريبا 
يف م�صتقبل ن�صخة وهران
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اأ�صرى فل�صطينيون

بقلم/ د. وليد القططي
--------------------------

م�رص  ب��ني  اجلا�سو�سية  ع��ن  ك��ت��اٍب  يف  ق����راأُت 
ق�س�س  يتناول  عنوانه-  يح�رصين  ل  و)اإ�رصائيل(- 
الق�س�س  تلك  ومن  الطرفني،  بني  متبادلة  جت�س�س 
ق�سة جا�سو�س جنده املو�ساد يف م�رص ليقوم مبهمة 
امل�رصية  الُنكات  جمع  وهي  اعتيادية،  غري  غريبة 
واإر�سالها اإىل م�سغلِه يف املو�ساد الإ�رصائيلي، وهذه 
ال�سعبية  املقاهي  على  اجللو�س  منه  تتطلب  املهمة 
اإر�سالها  ثم  ومن  وت�سجيلها  للنكات  وال�ستماع 
للعدو. هذا اجلا�سو�س مل ُيدرك اأهمية وخطورة املهمة 
يف  القرار  واأ�سحاب  املو�ساد  ولكن  بها،  املُكلرّف 
)اإ�رصائيل( كانوا بالطبع يدركون اأهميتها وخطورتها 
يف الإ�سهام مبعرفة املزاج ال�سعبي امل�رصي واجتاهات 
عام  النك�سة  بعد  �سيما  ل  م�رص  يف  العام  ال��راأي 
يونيو  هزمية  بعد  الزمنية  الفرتة  تلك  ففي   .1967
حزيران اجتاحت م�رص موجة من الُنكات ال�سيا�سية 
وبالتحديد  امل�رصي  اجلي�س  مو�سوعها  ال�ساخرة 
بجي�سه  ال�سعب  ثقة  فقدان  عن  ُتعربرّ  ال�سباط، 
وقواته امل�سلحة و�سباطه املُقاتلني؛ مما اأثر �سلبيًا على 
ال�ستنزاف،  حرب  اأثناء  امل�رصي  اجلي�س  معنويات 
ويف خ�سم اإعادة بناء اجلي�س ا�ستعداداً حلرب تتجاوز 
عبدالنا�رص،  جمال  الرئي�س  ذلك  اأدرك  وقد  الهزمية، 
موجة  وقف  فيه  طالب  بخطاب  ال�سعب  اإىل  فخرج 
الُنكات ال�ساخرة من اجلي�س امل�رصي، ُمعلرًّا مطالبته 
للجي�س،  املعنوية  ال��روح  على  ال�سيء  بتاأثريها 
للياأ�س  وتر�سيخها  ال�سعب،  بكرامة  وم�سا�سها 

وال�ست�سام يف م�رص.  
للمزاج  مقيا�سًا  ُتعترب  ال�ساخرة  ال�سيا�سية  النكتة 
وظائف  وتوؤدي  بلد،  اأي  يف  العام  والراأي  ال�سعبي 
يف  املقهورة  ال�سعوب  و�سيلة  اأنها  اأهمها:  عديدة 
اأنظمة احلكم ال�سمولية امل�ستبدة للتعبري عن رف�سها 
لواقعها ال�سيء، واحتجاجها على حالها البائ�س، وهي 
مبثابة الرتمومرت ملن�سوب القهر وال�ستبداد والف�ساد، 

والعك�س  انت�سارها  زاد  من�سوبه  ارتفع  فكلما 
من  للتخفيف  و�سيلة  ال�ساخرة  والنكتة  �سحيح. 
والظلم  والعجز  بالفقر  املليء  ال�سيء  الواقع  مرارة 
باإ�سفاء طابع هزيل عليه هروبًا من ماأ�ساة الواقع اإىل 
هزلية ال�سحك، كما عربرّ عن ذلك املتنبي " ل حت�سنبرّ 
من  مذبوحًا  يرق�س  فالطري   .. طربًا  بينكم  رق�سي 
�سدة الأمِل". وقد تكون مبثابة حيلة دفاعية للتنفي�س 
وتفريغ  ال�سعبي،  وال�سخط  الغ�سب  خمزون  عن 
تراكم الرف�س والحتجاج اجلماهريي، وهذا راأي رائد 
)النكتة  كتابه  يف  فرويد  النف�سي  التحليل  مدر�سة 
ال�سيا�سية  النكتة  اعترب  حيث  بالاوعي(  وعاقتها 
النفعالية  لل�سحنات  تفريغ  وو�سيلة  تنفي�س  نافذة 

املخزونة و�سغوطات احلياة املكبوتة.
ال�سيا�سية  النكتة  برزت  الفل�سطينية  احلالة  ويف 
ال�ساخرة بعد ت�سكيل ال�سلطة الفل�سطينية وازدادت 
يف  موؤخراً  لها  متنف�سًا  ووج��دت  النق�سام،  بعد 
تعلو  وكانت  الل��ك��رتوين،  التوا�سل  من�سات 
للم�ساحلة  مفاو�سات  جولة  كل  عقب  موجاتها 
الغا�سب  ال�سعبي  املزاج  عن  ًة  ُمعربرّ الفل�سطينية 
يف  الف�سل  تكرار  ب�سبب  ال�ساخط،  العام  وال��راأي 
ال�سيا�سي  العجز  حالة  وا�ستمرار  امل�ساحلة،  حتقيق 
بني  اخل��اف  واإدارة  العدو،  مع  ال�رصاع  اإدارة  يف 
اأنف�سنا، وا�ستمرار الفقر والبطالة وارتفاع ال�رصائب 
والف�ساد. وهناك جانب اآخر ايجابي لتفريغ ال�سحنات 
النفعالية، فلي�س دائمًا تكون غا�سبة و�ساخطة، فقد 
ة عن الفرح والر�سا، ومن اأمثلتها موجة  تكون ُمعربرّ
للجندي  املقاومة  اأ�رص  عملية  تناولت  التي  الُنكات 
اآرون  الإ�رصائيلي جلعاد �ساليط، ومن بعده �ساوؤول 
ف�سواء  الفل�سطيني،  الأ�رص  يف  حلياتهما  وتطرقت 
الفرح  اأو  ال�سخط  ُتعربرّ عن  ال�ساخرة  الُنكات  كانت 
الفل�سطينية ومن عمق  املعاناة  فقد ولدت من رحم 

املاأ�ساة الوطنية.
كورونا  وباء  على  احلالية  ال�ساخرة  الُنكات  وموجة 
التي انت�رصت يف فل�سطني والبلدان العربية والعاملية 

يف  تاأتي  اللكرتوين  التوا�سل  من�سات  على  من 
هذا ال�سياق، وهي يف ظاهرة وباء كورونا اأقرب لأن 
تكون و�سيلة دفاعية ملواجهة مواقف اخلوف والهلع، 
اأو للتنفي�س عن حالة اخلوف والهلع، والتخفيف من 
القلق والتوتر وعدم الطمئنان بال�سخرية، ولتحقيق 
ذلك يلجاأ الن�سان اإىل ا�ستخدام اآلية )الإنكار( كاأحد 
اآليات الدفاع النف�سية الا�سعورية، التي ُينكر فيها 
ليتجنب  عليه،  خطراً  ُي�سكل  الذي  الواقع  الن�سان 
له،  ُمريح  بوهم  وي�ستبدلها  املريحة،  غري  احلقيقة 
فُيقلل من خطر الوباء الفعلي بنكات �ساخرة ُت�سفي 
طابعًا هزليًا على خطٍر جدي ُتخفف من حالة اخلوف 
والهلع. وقد تكون قريبة من حيلة ل �سعورية اأُخرى 
اإىل  الن�سان  يلجاأ  وفيها  العك�سي(،  )التكوين  هي 
عك�س الواقع املُطلق املُخيف املُ�سبب للخوف والهلع، 
فيقمع ما ُي�سبب الدافع املُثري للقلق واخلوف، وُي�رصف 
يف الامبالة وال�سخرية ملواجهة واقع مقلق وخميف 
اإطار  ويف  موؤقتًا.  لي�سرتيح  والهلع  للتوتر  وُم�سبب 
هذه الروؤية لل�سخرية من كورونا، ُفيمكن القول اأنها 

الوجه الآخر للخوف والهلع.
يف اخلتام اإذا كانت ال�سخرية من كورونا هي الوجه 
يف  ية  اجلدرّ فاإن  منها،  والهلع  للخوف  املُزيرّف  الآخر 
احلقيقي  الأول  الوجه  هي  وباء كورونا  مع  التعامل 
ية  الذي يواجه اخلوف والهلع من الوباء الفترّاك، واجلدرّ
العلمية  املواجهة  تقت�سي  الوباء  مع  التعامل  يف 
واملعاجلة العملية للوباء، والأخذ بالعزمية والأ�سباب، 
بالدعاء،  اإليه  والت�رصع  تعاىل  الله  على  التوكل  ثم 
وتركيز اجلهود الوطنية الر�سمية وال�سعبية لتجاوز 
الهمم،  �سحذ  جميعًا  ا  منرّ يتطلرّب  وهذا  الوباء،  خطر 
نقاط  وعاج  القوة،  نقاط  وتعزيز  العزائم،  وتقوية 
اأنف�سنا  يف  امل�سيئة  اجلوانب  عن  والبحث  ال�سعف، 
املعتمة  اجلوانب  واكت�ساف  لتو�سيعها،  وجمتمعنا 
والبحث عن كل �سيء جميل يف حياتنا  لإ�ساءتها، 
وتفريغ  تنفي�س  و�سيلة  لتكون  ال�سخرية  يف  حتى 

وتطهري وترفيه وتوعية وت�سويب للم�سار.

العادلة غري  واملقارنات  كورونا 

مركز اأ�صرى فل�صطني للدرا�صات

للدرا�سات  فل�سطني  اأ�رصى  مركز  اأكد 
باأن �سلطات الحتال واإدارة ال�سجون 
اأو�ساع  على  كامًا  تعتيمًا  تفر�س 
الأ����رصى الأرب��ع��ة ال��ذي��ن اأع��ل��ن عن 
�سجن  يف  كورونا  مبر�س  اإ�سابتهم 
جمدو يوم اخلمي�س املا�سي بعد نقلهم 
للمركز  الإعامي  الناطق   . العزل  اىل 
الباحث “ريا�س الأ�سقر” قال باأن مدير 
اأبلغ الأ�رصى �سباح  �سجن جمدو كان 
ا�رصي  اأربعة  باأن  املا�سي  اخلمي�س  يوم 
كورونا  بفريو�س  امل�سابني  عداد  يف 
وانه مت عزلهم ملنع انت�سار املر�س علمًا 
كان  العدوى  نقل  ال��ذى  الأ�سري  ب��اأن 
غرفته  يف  الأ���رصى  بع�رصات  اختلط 
يتم  اأن  قبل  اأيام  لعدة  الفورة  و�ساحة 
الأ�سقر”   ” واأو�سح   . العزل  اىل  نقله 
الو�سع  حقيقة  يخفى  الحتال  ب��اأن 
املعزولني  الأربعة  لاأ�رصى  ال�سحي 
والذين انقطعت اأخبارهم ب�سكل كامل 
ال�سجون  اإدارة  اإعان  العزل، رغم  بعد 
خالطوا  الذين  الثاثة  ال���رصى  ب��اأن 

تكفا”  “بتاح  القادم من حتقيق  الأ�سري 
اأن  اإل  م�سابني،  غري  جمدو  معبار  يف 
بغري  توحى  الإدارة  ت�رصف  طبيعة 
ذلك، وقيادة الأ�رصى ت�سكك يف رواية 
الق�سية  تهوين  حتاول  التي  الحتال 
وال�سعب  الأ�رصى  تثري غ�سب  ل  كي 
“الأ�سقر”  وبني   . باأكمله  الفل�سطيني 
ب��اأن و���س��ول ف��ريو���س ك��ورون��ا اىل 
فقط  وقت  م�سالة  ال  هو  ما  ال�سجون 
الأ�رصى  بحياة  ي�ستهرت  الحتال  كون 
ال�سامة  اإج�����راءات  تطبيق  ب��ع��دم 
املر�س  و�سول  ملنع  املطلوبة  والوقاية 
قام  العك�س  على  بل  ال�سجون  اىل 
�سمن  الأ�رصى  عن  تنظيف  مواد  مبنع 
ال�رصى  حرم  التي  الأ�سناف  ع�رصات 
رغم  ال�سجن،  كنتني  من  اقتنائها  من 
 . ال�رصيع  وانت�ساره  املر�س  خطورة 
الحتال  �سلطات  “الأ�سقر”  ل  حمَّ و 
و�سامه  حياة  عن  الكاملة  امل�سئولية 
وحتديداً  ال�سجون،  كافة  يف  الأ���رصى 
ا�ستهتار  اأدى  الذى  جمدو  �سجن  فى 

ال�سامة  اإج��راءات  اأخد  يف  الحتال 
امل�سابني  ال���رصى  اح��د  و�سول  اىل 
بال�سجن  الأ�رصى  اأق�سام  اىل  باملر�س 
ملدة  طبيًا  عزله  او  طبي  فح�س  دون 
ووقائي  احتياطي  كاإجراء  اأ�سبوعني 
املعدي.  بالفريو�س  اإ�سابته  من  خ�سية 
حقيقة  خطورة  من  “الأ�سقر”  وحذر 
املر�سى  الأ����رصى  مئات  حياة  على 
واأج�سادهم  �سعيفة  مناعتهم  ك��ون 
ال�سجن  وظ��رف  املر�س  بفعل  هزيلة 
الأطفال  الأ���رصى  وكذلك  القا�سية، 

اىل  داع��ي��ًا  ال�سن،  وك��ب��ار  والن�ساء 
ودون  فوراً  الفئات  هذه  �رصاح  اإطاق 
الدولية  املوؤ�س�سات  وطالب   . �رصوط 
العاملية  ال�سحة  منظمة  راأ�سها  وعلى 
ب�سكل  طبى  وفد  اإر�سال  ب�رصورة 
من  للتاأكد  جم��دو،  �سجن  اىل  عاجل 
 ، املعزولني  الأرب��ع��ة  ال���رصى  حالة 
ا�ستهتار  على  ق��رب  عن  والتعرف 
الح��ت��ال ب���اأرواح���ه ال����رصى عرب 
املماطلة فى اتخاذا كل اإجراءات الوقاية 

وال�سامة املطلوبة .

الحتالل يفر�س تعتيمًا كاماًل على اأو�صاع امل�صابني يف جمدو
اأخبار فل�صطني

الأ�صري عاهد اأبو غلمة
الوزير  واغتيال 

املتطرف زئيفي
اأبو  يو�سف  عاهد  ولد 
يف   1968 عام  غلمة 
فوريك  بيت  قرية 
واأنهى  نابل�س،  ق�ساء 
يف  الثانوية  درا�سته 
فوريك،  بيت  مدار�س 

احتاد  درا�سته  خال  زمائه  من  جمموعة  مع  واأ�س�س 
تلك  ويف   ،1982 عام  قريته  يف  الثانويني  الطلبة  جلان 
خال  من  تظهر  ال�سيا�سي  وعيه  مامح  بداأت  الفرتة 
بداياته  كانت  حيث  الواقع،  اأر�س  على  لن�ساطه  ممار�سته 
ان�سم  املحيطة.  واملواقع  ببلدته  التطوعي  العمل  يف جلان 
عام  فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  �سفوف  اإىل  عاهد 
1984، ويف نهاية العام نف�سه اعتقل على خلفية امل�ساركة 
انطاقة  ذكرى  يف  الحتجاجية  والأعمال  املظاهرات  يف 
اأ�سهر. اجلبهة ال�سعبية، ومكث يف �سجن الفارعة خم�سة 
التحق عاهد بجامعة بري زيت عام 1986، وتخ�س�س يف 
لفرتات  تعطلت  التعليمية  م�سريته  اأن  اإل  الجتماع،  علم 
طويلة ب�سبب العتقال املتكرر واملاحقة. عمل و�ساهم يف 
للجبهة  ال�ساربة  واملجموعات  ال�سعبية  اللجان  ت�سكيل 
نابل�س وتعر�س للماحقة والعتقال  ال�سعبية يف منطقة 
تعر�س  الأغوار  منطقة  يف  انفجار  واإثر   ،1989 عام 
 ،1990 عام  من  الثاين  الن�سف  اعتقل يف  كما  للتحقيق، 
�سنة.  ملدة  الإداري  اإىل لعتقال  ل  حورّ معه  التحقيق  وبعد 
وتوىل  باجلامعة  والتحق  عاد  ال�سجن  من  خروجه  وبعد 
م�سوؤولية عدد من اللجان يف جبهة العمل الطابي، حيث 
العمل  جلبهة  الإدارية  الهيئة  يف  ع�سوا  مرتني  انتخب 
اعتقال  بعد   ،1994 عام  من  طورد  زيت.  بري  جامعة  يف 
جمموعة ع�سكرية للجبهة ال�سعبية، حتى اعتقاله من قبل 
اأ�سا�س  على  نابل�س  يف   2002 عام  الفل�سطينية  ال�سلطة 
فيه،  الذي هو  ال�سجن  بحرا�سة  دولية  قوة  تقوم  اأن  اتفاق 
بال�سم،  اآخرين  مع  باغتياله  اإ�رصائيل  تهديد  بعد  وذلك 
اجلامعية  درا�سته  يكمل  اأن  مطاردته  اأثناء  وا�ستطاع 
على  اجلربية  الإقامة  فر�ست  بطفلني.  ويرزق  ويتزوج 
زوجته من قبل �سلطات الحتال اأربع مرات متتالية ملدة 
اأريحا،  �ستة �سهور ملنعها واأطفالها من زيارته يف �سجن 
الأ�سري  جلنة  م�سئول  مهمة  الفرتة  هذه  يف  عاهد  وت�سلم 
موؤ�س�سة  يف  عاهد  الغربية.عمل  ال�سفة  يف  الفل�سطيني 
 ،2001 اإىل �سنة   1996 ال�سمري لرعاية الأ�سري من �سنة 
كما مثرّل اجلبهة ال�سعبية يف اللجنة الوطنية والإ�سامية 
العليا ملتابعة �سوؤون الأ�رصى واملعتقلني. كان ع�سو الهيئة 
قيادة  يف  وع�سو   ،1995 اأريحا  منطقة  لقيادة  امل�سوؤولة 
منطقة رام الله من عام 1997 حتى عام 2002، وع�سوية 
اللجنة املركزية العامة � فرع ال�سفة الغربية من عام 1997 
حتى الآن، وع�سو اللجنة املركزية العامة للجبهة ال�سعبية 
ال�سجون  2000 حتى الآن، وتقلد م�سئولية فرع  من عام 
 2001 ني�سان  يف  فل�سطني.  لتحرير  ال�سعبية  للجبهة 
ت�سم  قائمة  �سمن  من  ا�سمه  الحتال  �سلطات  ن�رصت 
اتهم  فقد  اغتيالهم،  فل�سطينيني مطلوب  منا�سلني  �سبعة 
التابعة  الع�سكرية  املجموعة  وتدريب  وقيادة  بالتخطيط 
عملية  نفذت  التي  ال�سعبية  للجبهة  الع�سكري  للجناح 
اغتيال رحبعام زئيفي وزير ال�سياحة الإ�رصائيلي رداً على 
اأبو علي م�سطفى. ال�سعبية  للجبهة  العام  الأمني  اغتيال 
وبتاريخ 13/3/2006 قامت قوات الحتال باقتحام �سجن 
داخله،  الدوليني من  املراقبني  ان�سحاب  اإثر  املركزي  اأريحا 
حمدي  والأ�رصى  �سعدات  واأحمد  هو  باعتقاله  وقامت 
اإىل  بالإ�سافة  الرمياوي  وجمدي  الأ�سمر  وبا�سل  قرعان 
ال�سيا�سيني.  املعتقلني  من  وعدد  ال�سوبكي  فوؤاد  العميد 
الذي  الع�سكري  للتحقيق  امل�سكوبية  �سجن  اإىل  اقتيد 
ا�ستمر اأكر من �سهرين، تعر�س خاله للتعذيب والتهديد 
باعتقال زوجته وهدم املنزل، ومت خال فرتة التوقيف نقله 
 ،2008 الثاين  الأول من كانون  ال�سجون. ويف  اأغلب  اإىل 
القد�س  ال�سهيونية يف  الع�سكرية  املحكمة  عليه  حكمت 
اإدانته  بعد  اإ�سافية،  �سنوات  وخم�س  املوؤبد  بال�سجن 
 ،2010 ومنذ  زئيفي،  اغتالت  التي  اخللية  بامل�سوؤولية عن 
عمدت اإدارة ال�سجون اإىل نقله 23 مرة من عزل انفرادي 
اإىل اآخر، ويف اأيار 2012 خرج عاهد من العزل اإىل الغرف 
خا�سته  الذي  التاريخي  الإ�رصاب  بعد  �سطة  �سجن  يف 
احلركة الأ�سرية ، وا�ستمر ملدة 28 يوما متوا�سلة من اأجل 
بينما  زيارته،  من  اأولده  ومتكن  النفرادي،  العزل  اإنهاء 

بقيت زوجته وفاء ممنوعة من الزيارة.

الفل�سطينية  با�سم احلكومة  الناطق  قال 
اب��راه��ي��م م��ل��ح��م اأم�������س الأرب���ع���اء 
 62 اإن عدد امل�سابني بلغ   ،25/3/2020
�سخ�سًا تعافى منهم 17 �سخ�سًا، وذلك 
اليوم.  جديدتني  حالتني  اكت�ساف  بعد 
واأو�سح خال الإيجاز ال�سحفي، حول 
اآخر م�ستجدات انت�سار فايرو�س كورونا 
والتدابري الحرتازية يف فل�سطني، اأنه مت 
ت�سجيل اإ�سابتني لفتاة من منطقة بطن 
اليها  نقلت  الله  رام  مدينه  يف  الهوى 

قدمت  التي  والدتها  من خال  العدوى 
وا�سابه  باملر�س،  واأ�سيبت  امريكا  من 
عمرها،  من  ال�ستينات  يف  ل�سيدة  ثانية 
من قرية بدو �سمال غرب القد�س املحتلة، 
مل تعرف حتى الن �سبب الإ�سابة فهي 
باإمكانيه  واملوؤ�رصات  م�سافرة،  لي�ست 
يعمل  حيث  حميطها،  م��ن  ا�سابتها 
و�سيجري  الفل�سطيني،  بالداخل  اأبنائها 
اأن  ملحم  الن.وق��ال  الفح�س  لأبنائها 
الوزارة  اأجرتها  التي  الفحو�سات  عدد 

اأجريت  فيما  �سخ�سا،   4702 بلغت 
فحو�سات ل16 عينه من م�سابني يف 

يف بيت حلم، والنتائج مل تظهر بعد.
فحو�س الطالبتني القادمتني من اإيطاليا 
املر�س  من  خلوهما  اأظهرت  اأم�س  يوم 

ونقلتا للحجر املنزيل 14 يوما.
الوزراء  رئي�س  دعوه  على  ملحم  واأكد 
يف  الفل�سطينيني  للعمال  اأم�س  ي��وم 
مدنهم  اىل  بالعودة  املحتل  ال��داخ��ل 
وبلداتهم وحجر اأنف�سهم يف بيوتهم 14 

يوما حفاظا على عائاتهم وجمتمعاتهم 
الغري  الإ�رصائيلية  الج��راءات  ظل  يف 
حالت  وارتفاع  التعامل،  يف  اخاقية 
ما  ا���رصائ��ي��ل.وح��ول  يف  الإ���س��اب��ة 
كبري  جتمع  من  جنني  يف  اأم�س  ج��رى 
حمرر  اأ�سري  ا�ستقبال  يف  للمواطنني 
الأمنني  امل�سوؤولني  ا�ستدعاء  مت  اإنه  قال 
عن املنطقة، موؤكدا اإن اإجراءات قانونية 
باحلجر  يلتزم  مل  م��ن  على  �ستجري 

املنزيل.

ملحم: ت�صجيل اإ�صابتني جديدتني اليوم بفريو�س كورونا يرفع عدد امل�صابني 
لـ62 �صخ�صًا

تعافى منهم 17 �صخ�صًا
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اأدت اأزمة فريو�س كورونا اإىل تدهور العالقات بني ال�صني والوليات املتحدة

فريو�س كورونا: ال�صني والوليات املتحدة تتحاربان 
خلف الكوالي�س

قراءة/ حممد علي
------------------ 

وه��اج��م ال��رئ��ي�����س ت��رام��ب ووزي��ر 
املزعوم  لتقاع�سها  ال�سني  خارجيته 
وباء  لنت�سار  الأوىل  امل��راح��ل  يف 
الناطقني  ولكن   . كورونا،  فريو�س 
رف�سوا  ال�سينية  احلكومة  با�سم 
مل  نهم  باأ ادع��اء  اأي  قاطع  ب�سكل 
الإع��ان  ح��ول  بال�سفافية  يتحلوا 

يجري. عما 
عرب  ان��ت�����رصت  ذل���ك،  غ�����س��ون  يف 
يف  الجتماعي  التوا�سل  من�سات 
برناجما  اأن  فحواها  �سائعات  ال�سني 
هو  اجل��رث��وم��ي��ة  للحرب  م��ري��ك��ي��ا  اأ
ق  �سدرّ وقد  الوباء،  انت�سار  �سبب 
ع���دد ك��ب��ري م��ن ال�����س��ي��ن��ي��ني ه��ذه 
اأكدوا  العلماء  اأن  رغم  ال�سائعات، 
متاما  طبيعية  ال��ف��ريو���س  بنية  اأن 
احلرب  هذه  ولكن  م�سنعة.  ولي�ست 
كامية  حربا  لي�ست  العماقني  بني 
اأكر  اأمر  اإىل  ذلك  تتخطى  بل  فقط، 

خطورة.
املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  ال��واق��ع  ويف 
ت��خ�����رص ه���ذه احل���رب ب���ج���دارة يف 
ولن  ق���ل،  الأ على  ال��راه��ن  ال��وق��ت 
الأمريكي  القرار  احلقيقة  هذه  يغري 
باإر�سال  م��وؤخ��را  عنه  اأع��ل��ن  ال��ذي 
اإىل  اجلوية  للقوة  تابعة  طبية  عيادة 

. ليا يطا اإ
كانت  وقت  يف  الوباء  انت�سار  وجاء 
وال��ولي��ات  ال�سني  بني  العاقات 
فلم  الأ���س��ل.  يف  متاأزمة  املتحدة 
ب��رم  اأ ج��زئ��ي  جت��اري  ات��ف��اق  ينجح 
التجارية  اخلافات  حل  يف  موؤخرا 

البلدين. بني 
البلدين  ف���اإن  ذل���ك،  على  ع���اوة 
قدراتهما  تعزيز  يف  قدما  �سائران 
ل�����رصاع  ا���س��ت��ع��دادا  الع�سكرية، 

�سيا  اآ منطقة  يف  حمتمل  ع�سكري 
غ�سون  يف  ال���ه���اديء.  وامل��ح��ي��ط 
ع�سكرية  كقوة  ال�سني  برزت  ذلك، 
قليمي،  الإ امل�ستوى  على  عظمى، 
تبووؤ  اإىل  ال�سني  ت�سعى  والآن 
نها  اأ تعتقد  ال��ذي  القيادي  املوقع 

. ت�ستحقه
بدفع  ك��ورون��ا  وب��اء  انت�سار  يهدد 
اإىل  الأمريكية  ال�سينية  العاقات 
وخ��ط��ورة.  �سعوبة  اأك��ر  مرحلة 
على  كبري  ب�سكل  ذلك  ثر  يوؤ وقد 
العامل  و�سكل  الوباء  انت�سار  م�سار 
اإعان  يتم  فعندما  انح�ساره.  بعد 
�سيكون  ال��ف��ريو���س،  على  الن�رص 
دور  ال�سيني  القت�ساد  لتعايف 
تاأهيل  اإعادة  عملية  يف  ومهم  حيوي 

املنهار. العاملي  القت�ساد 
املجالت،  من  عديد  يف  ال�سني،  تعد 
يعتمد  ال��ذي  الطبية  امل��واد  م�سنع 
تنويع  وباإمكانها  اأجمع،  العامل  عليه 
تعجز  بطريقة  انتاجها  وتو�سيع 
الأخ��رى.  العامل  دول  معظم  عنها 
اأتيحت  بفر�سة  ال�سني  �ستم�سك 
يقول  م��ا  وح�سب   – ول��ك��ن  ل��ه��ا، 
اأن  هو  ال�سبب   – ترامب  منتقدو 
تخلف  الذي  هو  الأمريكي  الرئي�س 

ال. فعرّ ب�سكل  الرد  عن 
تقبل  يف  اأخ��ف��ق��ت  ت��رام��ب  دارة  ف���اإ
ليها  اإ ون��ظ��رت  الأزم����ة،  خ��ط��ورة 
لتاأكيد  جديدة  فر�سة  نها  اأ مبنظار 
"اأمريكا  بعبارة  املتلخ�سة  �سيا�ستها 
على  املزعوم  تفوقها  ثبات  واإ اأول" 
الذي  الأمر  ولكن  العامل.  دول  باقي 

العامل. زعامة  هو  الآن  املحك  على 
وك��م��ا ق��ال اث��ن��ان م��ن اخل���رباء يف 
ك��ورت   – ���س��ي��وي��ة  الآ ال�����س��وؤون 
اخلارجية  وزي��ر  م�ساعد  كامبيل، 
�سيا  اآ ���رصق  ل�����س��وؤون  م��ري��ك��ي  الأ

ادارة  يف  الهادئ  املحيط  ومنطقة 
 – دو�سي  ورو���س  اأوباما،  الرئي�س 
موؤخرا  اأفريز"  "فورين  ن�رصة  يف 
الرائد  املتحدة  الوليات  "موقع  اإن 
على  ته  تبواأ موقع  وهو  العامل،  يف 
املا�سية،  ال�سبعة  ال��ع��ق��ود  م��دة 
والقوة  ال��راء  اأ�س�س  على  ينب  مل 
اأي�سا  بني  ولكن  فقط،  الع�سكرية 
اأ�سلوب  من  ال�رصعية  �سا�س  اأ على 
وقدرتها  الباد  يف  الداخلي  احلكم 
على  وال�سلع  امل���واد  ت��وف��ري  على 
ورغبتها  وقدرتها  العاملي  النطاق 
للكوارث  الدولية  الردود  ح�سد  يف 

والأزمات".
كورونا  وب��اء  "اإن  اخلبريان  ويقول 
الثاثة  للعنا�رص  ام��ت��ح��ان��ا  ي��ع��د 
الأمريكية،  للزعامة  �سا�سية  الأ
يف  وا�سنطن  تنجح  مل  الآن  فحتى 
اأمريكا  توا�سل  وبينما  الختبار. 
ب�رصعة  ب��ك��ني  ت��ت��ح��رك  ت��ع��ره��ا، 
الفر�سة  م��ن  لا�ستفادة  وحنكة 
التي  الأخطاء  بف�سل  اتيحت  التي 
فال�سني  م��ري��ك��ي��ون.  الأ ارتكبها 
وت�سور  الفراغ،  مبلء  اليوم  تقوم 
فيما  العامل  زعيمة  نها  اأ على  نف�سها 

الوباء". انت�سار  على  بالرد  يتعلق 
مت�سكك  موقف  اتخاذ  الي�سري  من 
من  ف��ال��ع��دي��د  ال��ظ��روف.  ه��ذه  يف 
ا�ستغرابهم  ع��ن  ي��ع��ربون  ال��ن��ا���س 
الأزمة  لهذه  ال�سني  ا�ستغال  من 
الوباء  واأن  وخ�سو�سا  ملنفعتها، 
احلكومة  رد  كان  فيها.  انت�ساره  بداأ 
يف  املتفاعلة  الأزمة  على  ال�سينية 
الأمر،  اأول  بال�رصية  يت�سم  ووه��ان 
بكني  جندت  احلني  ذلك  منذ  ولكن 
ومثري  فعال  ب�سكل  الهائلة  مواردها 

عجاب. لاإ
ال�سني  Image captionاأر�سلت 

الحتاد  دول  اإىل  طبية  م�ساعدات 
الأوروبي

ه��ذا.  ك��ل  م��ري��ك��ا  اأ حلفاء  ي��اح��ظ 
عن  احللفاء  ه��وؤلء  ميتنع  قد  وبينما 
اتخذ  علنا،  ت��رام��ب  دارة  اإ انتقاد 
جتاه  خمتلفة  مواقف  منهم  الكثري 
ال�سينية  التكنولوجيا  واأمن  ال�سني 
ه��واوي(  �رصكة  م��ن  امل��وق��ف  )مثل 
ي�����ران وغ��ريه��ا م��ن ال��ق�����س��اي��ا  واإ

. قليمية ل ا
ومعرفتها  خربتها  ال�سني  ت�ستخدم 
لو�سع  مل��ح��اول��ة  ك��ورون��ا  ب��وب��اء 
امل�ستقبلية  لعاقاتها  جديدة  ثوابت 
م��ع ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وغ��ريه��ا، 
"قوة  اإىل  ال�سني  حتول  قد  عاقات 

عنها". ي�ستعا�س  ل 
ال�سني  مبادرات  اإىل  النظر  وميكن 
حماربة  جل��ه��ود  ال��ع��ون  ت��وف��ري  يف 
 – جوارها  دول  يف  كورونا  فريو�س 
وتوفري   – اجلنوبية  وكوريا  اليابان 
لدول  ال�رصورية  الطبية  املعدات 

املنظار. هذا  من  الأوروبي  الحتاد 
مقالهما  يف  ودو�سي  كامبيل  يقارن 
وتدهور  احلايل  املوقف  بني  بو�سوح 
وا���س��م��ح��ال ال����دور ال��ربي��ط��اين 
العملية  اإن  وي��ق��ولن  ال��ع��امل.  يف 
خططت  التي  الفا�سلة  الع�سكرية 
 1956 ع���ام  يف  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ل��ه��ا 
ال�سوي�س  ق��ن��اة  على  لا�ستياء 
الربيطاين  ال���دور  ت��ده��ور  "عرت 
دور  لن��ت��ه��اء  وم��ه��دت  ال���ري���ادي 

عاملية". كقوة  بريطانيا 
�سانعي  على  "واليوم،  وي��ق��ولن 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  ال�سيا�سات 
تت�سدى  ل  ب��اده��م  ب��اأن  يعوا  اأن 
اأزمة  �ساأن  ومن  الطارئة.  للظروف 
اأزمة  اإىل  تتحول  اأن  كورونا  فريو�س 

اأي�سا". ال�سوي�س 

والوليات  ال�صني  للعالقات بني  للعامل ول�صيما  زمنا جيدا  لي�س  فيه  نعي�س  الذي  الزمن  اأن  يقول حمللون 
اأطلق  بينما  ال�صيني",  "بالفريو�س  كورونا  فريو�س  و�صف  على  ترامب  الأمريكي  الرئي�س  داأب  فقد  املتحدة, 

اأمور تثري غ�صبا حقيقيا يف بكني. "فريو�س ووهان", وهي  ا�صم  بومبيو  مايك  املت�صدد  عليه وزير خارجيته 

الوفيات يف اإ�صبانيا جراء كورونا تتجاوز 
ال�صني بعد ت�صجيل 3434 وفاة

بوتني ياأمر وزارة الدفاع بال�صتعداد 
ملواجهة تف�صي فريو�س "كورونا"

ليبيا تعلن ت�صجيل اأول اإ�صابة بفريو�س 
كورونا ملواطن قادم من ال�صعودية 

تركيا توجه اتهامات لع�صرين �صعوديًا يف ق�صية مقتل جمال خا�صقجي

الأربعاء  �سبانية  الإ ال�سلطات  اأعلنت 
خال  توفوا  قد  �سخ�سا   738 اأن 
ب�سبب  الأخ���رية   24 ال� ال�ساعات 
"كوفيد19-"،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
هذا  يف  ال��وف��ي��ات  ح�سيلة  لتبلغ 
الأرق���ام  م��ت��ج��اوزة   ،3434 البلد 
الأوىل  البوؤرة  ال�سني  �سجلتها  التي 
ثاين  �سبانيا  اإ ت�سبح  وبهذا  للوباء. 
بالفريو�س  ت�رصرا  العامل  دول  اأكر 

اإيطاليا. بعد 
ن�رصتها  ال��ت��ي  الأرق����ام  اأظ��ه��رت 

اأن  الأربعاء  �سبانيا  اإ يف  ال�سلطات 
فريو�س  عن  الناجمة  الوفيات  عدد 
ح�سيلة  جت��اوز  قد  لديها  ك��ورون��ا 

�سخ�سا.  3434 وبلغ  ال�سني، 
�سخ�سا   738 تويف  واحد،  يوم  ويف 
بني  وف��اة   514 مقابل  �سبانيا  اإ يف 
وتلي  وال��ث��اث��اء.  ث��ن��ني  الإ ي��وم��ي 
ت�سجل  التي  اإيطاليا  بذلك  �سبانيا  اإ
العامل  يف  الوفيات  من  الأكرب  العدد 

الفريو�س. جراء 
ق.د

اأن  الرو�سية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
اأمر  بوتني  فادميري  الدولة  رئي�س 
من  ال��ت��اأك��د  بغية  اختبار  ب��اإج��راء 
الرو�سية  امل�سلحة  القوات  ا�ستعداد 
كورونا  ف��ريو���س  تف�سي  ملواجهة 

"كوفيد19-". امل�ستجد 
الذي  الختبار  اأن  الوزارة  واأكدت 
الرئي�س  م��ن  م��ر  ب��اأ ال��ي��وم  انطلق 
مار�س   28 حتى  �سي�ستمر  بوتني 
ال��ق��ي��ادة  ���س�����س��ات  م��وؤ يف  اجل���اري 
للمنطقتني  ال��ت��اب��ع��ة  وال��وح��دات 
واملركزية،  الغربية  الع�سكريتني 

وال����ق����وات  اجل�����و  ����س���اح  يف 
وقوات  الإ�سرتاتيجية  ال�ساروخية 
والكيميائية  الإ�سعاعية  الوقاية 
الهند�سة  وق���وات  والبيولوجية 
ال��ع�����س��ك��ري��ة وب��ع�����س ال��ه��ي��ئ��ات 

الطبية. بالإمدادات  املخت�سة 
الختبار  اأن  اإىل  ال��وزارة  واأ�سارت 
ا�ستعداد  م�ستوى  رفع  بغر�س  ياأتي 
ه��داف  الأ لتحقيق  ال��وح��دات  ه��ذه 
كورونا،  فريو�س  مبكافحة  املتعلقة 

ذلك. الأمر  اقت�سى  ذا  اإ
ق.د

الليبية  ال��وف��اق  ح��ك��وم��ة  اأع��ل��ن��ت 
وزير  ل�سان  على  دوليا  بها  املعرتف 
الثاثاء  م�ساء  عمر  اأحميد  ال�سحة 
بفريو�س  اإ�سابة  اأول  �سجلت  نها  اأ
مدير  وق���ال  ال��ب��اد.  يف  ك��ورون��ا 
اإن  الأمرا�س  ملكافحة  الوطني  املركز 
عرب  ال�سعودية  من  عاد  ليبي  امل�ساب 

موؤخرا. تون�س 
يف  ال�سحة  وزير  عمر  اأحميد  اأعلن 
بها  املعرتف  الليبية  الوفاق  حكومة 
الثاثاء  م�ساء  املتحدة  الأمم  قبل  من 
ب��ف��ريو���س  اإ���س��اب��ة  اأول  ت�سجيل 

"كوفيد19-". كورونا 
"مت  م�سور  �رصيط  يف  الوزير  وقال 
بفريو�س  اإ�سابة  حالة  اأول  ت�سجيل 
واأ�ساف  ليبيا".  يف  امل�ستجد  كورونا 
اإجراء  بعد  الإ�سابة  من  التاأكد  "مت 
ال�سحة  خم��ت��رب  يف  ال��ف��ح��و���س��ات 
ملكافحة  الوطني  باملركز  العامة 

مرا�س". الأ
النجار،  الدين  بدر  اأو�سح  جهته  من 
ملكافحة  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  م��دي��ر 
اأن  للحكومة،  ال��ت��اب��ع  م���را����س  الأ
ال�سعودية  من  ع��اد  ليبي  امل�ساب 

. خرا موؤ
لقناة  ت�����رصي��ح  يف  ال��ن��ج��ار  وق���ال 
اخلا�سة  التلفزيونية  الأحرار"  "ليبيا 
من  عاد  ليبي  "�سخ�س  امل�ساب  اإن 
تون�س  طريق  عن  موؤخرا  ال�سعودية 
بعد  الأع��را���س  عليه  وظهرت   )...(
اإىل  ���س��ب��وع م��ن ع��ودت��ه  اأ اأك��ر م��ن 

. " ليبيا
ليبيا  غرب  يف  ال�سلطات  واتخذت 
ال�����رصق،  يف  ل��ه��ا  املناف�سة  وت��ل��ك 
خلطر  للت�سدي  م�سددة  اإج���راءات 
اإغاق  اأهمها  من  كورونا،  فريو�س 
ثاثة  وال��ب��ح��ري��ة  ال��ربي��ة  امل��ن��اف��ذ 
حتى  ال��درا���س��ة  وتعطيل  �سابيع،  اأ
اإىل  اإ�سافة  اجل��اري،  ال�سهر  نهاية 
 12 ي�ستمر  ليلي  جتول  حظر  فر�س 

يوميا. �ساعة 
غربية  ودول  املتحدة  الأمم  وكانت 
املا�سي  الأ�سبوع  دعت  قد  وعربية 
الوقف  اإىل  ليبيا  يف  ال��ن��زاع  ط��ريف 

ملواجهة  القتالية  لاأعمال  الفوري 
الوباء. خطر 

بوقف  الطرفني  قبول  الرغم من  وعلى 
ال�ستباكات  دويرّ  اأن  اإل  النار  اإطاق 
متقطع  ب�سكل  ُي�سمع  يزال  ل  كان 
تبادل  مع  املا�سيني،  اليومني  خال 
بامل�سوؤولية  التهامات  النزاع  طريف 

الهدنة. خرق  عن 
بعثة  رئي�سة  هوف  ليزابيث  اإ وقالت 
ليبيا  يف  العاملية  ال�سحة  منظمة 
و�سك  على  كان  �سحي  نظام  "هذا 

كورونا". ظهور  قبل  النهيار 
الفح�س  اأج��ه��زة  اإن  ه��وف  وق��ال��ت 
من  القليل  �سوى  يوجد  ول  حمدودة 
حادا  نق�سا  ثمة  واإن  الوقاية  اأدوات 
�سيما  ل  الطبي  بالقطاع  العاملني  يف 
"هناك  واأ�سافت  الريفية.  املناطق  يف 
تخ�سي�س  يتم  مل  لكن  وطنية  خطة 

التنفيذ". اأجل  من  الآن  اإىل  متويل 
اأعلنت  الأرب��ع��اء  مبكر  وق��ت  ويف 
كورونا  وباء  ملكافحة  العليا  اللجنة 
واملناطق  املدن  بني  التنقل  مبنع  قرارا 
ح�سار  واأ�سفر  اآخ��ر.  اإ�سعار  حل��ني 
الليبي  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����س  ق����وات 
اأغلب  قطع  عن  النفطية  للموانئ 
طرابل�س  يف  املركزي  البنك  يرادات  اإ
ويدفع  الدولة  موؤ�س�سات  ميول  الذي 
طبيبة  وقالت  فيها.  العاملني  اأج��ور 
نها  اإ طرابل�س  يف  طبي  م��رك��ز  يف 
العام  منذ  راتبها  على  حت�سل  مل 

ملا�سي. ا
يف  امل���وازي  امل��رك��زي  البنك  وق��ال 
نه  اإ الثاثاء  يوم  ال�رصق  يف  بنغازي 
احلكومة  يف  العاملني  روات��ب  دف��ع 
العام  هذا  مرة  لأول  ليبيا  �رصق  يف 
امل�رصيف  ح�سابه  اإن  قال  طبيبا  لكن 

اأموال. اأي  تدخله  مل 
يف  م�ست�سفى  م��ن  ط��ب��ي��ب  وق���ال 
يف  ال��ع��ام��ل��ني  ب��ع�����س  اإن  ب��ن��غ��ازي 
يف  العمل  رف�سوا  ال�سحة  قطاع 
اأجورهم  دفع  عدم  ب�سبب  امل�ست�سفى 
امل�سكلة  لكن  الوقاية.  اأدوات  ونق�س 

لحق. وقت  يف  حلها  مت 
ق.د

ذك���ر م��ك��ت��ب امل��دع��ي ال��ع��ام يف 
اإعداد  جرى  نه  اأ بيان  يف  ا�سطنبول 
حماكمة  لبدء  ميهد  ما  اتهامي  قرار 
ت��اري��خ  يعلن  مل  امل��ت��ه��م��ني،  ب��ح��ق 
اأن  اإىل  القرار  وي�سري  بعد.  افتتاحها 
املخابرات  لرئي�س  ال�سابق  النائب 
وامل�ست�سار  ع�سريي  اأحمد  العامة 
امل��ل��ك��ي  ال���دي���وان  يف  ال�����س��اب��ق 
هما  القحطاين  �سعود  ال�سعودي 

الغتيال. لعملية  املدبران 
يكتب  كان  الذي  خا�سقجي  واغتيل 
بو�ست"  "وا�سنطن  �سحيفة  يف 
النظام  تنتقد  مقالت  الأمريكية 
الأول/ ت�����رصي��ن  يف  ال�����س��ع��ودي 
القن�سلية  داخ��ل   2018 اأكتوبر 
التي  ا�سطنبول  يف  ال�سعودية 
من  اأوراق  ل�ستام  ليها  اإ توجه 
الرتكية  خطيبته  من  زواج��ه  اأج��ل 

جنكيز. خديجة 
ثم  للخنق  تعر�س  نه  اإ تركيا  وتقول 
من  جمموعة  جانب  من  ج�سده  ع  قطرّ
ومل  القن�سلية.  داخل  �سعوديًا   15
ال�سحايف  جثمان  على  قط  يعر 
عامًا   59 العمر  من  يبلغ  كان  الذي 
املتكررة  الرتكية  ال��دع��وات  رغ��م 

الإطار. هذا  يف  بالتعاون  للريا�س 
ثم  القتل،  عملية  وقوع  نفي  وبعد 
نها،  ب�ساأ متناق�سة  رواي��ات  تقدمي 

اأن  الريا�س  يف  ال�سلطات  اأك��دت 
عنا�رص  جانب  من  ُنفذت  اجلرمية 
ويل  واأن  �ساحيتهم"  اإطار  "خارج 

ح�سل. مبا  علم  على  يكن  مل  العهد 
م����ع ذل�������ك، رب����ط����ت وك���ال���ة 
الأمريكية  املركزية  ال�ستخبارات 
املتحدة  ل���اأمم  خ��ا���س  وم��ب��ع��وث 
بعملية  مبا�رصة  العهد  ويل  نقرة  واأ

الغتيال.
"قتل وح�صي" -  -

اخلا�س  حتقيقها  تركيا  واأج���رت 
وفت�ست  خ��ا���س��ق��ج��ي.  ب��ق�����س��ي��ة 
ق���وات ال�����رصط��ة ال��رتك��ي��ة خ��ال 
القن�سلية  خ�سو�سًا  التحقيق 
للبعثة  تابعة  و�سيارات  ال�سعودية 
وحتققت  ال�سعودية،  الدبلوما�سية 
امل�ستبه  بع�س  هواتف  �سجات  من 
 50 من  اأكر  فادات  اإ وجمعت  بهم، 

. �سخ�سًا
يف  ال��ع��ام  الدع���اء  مكتب  وات��ه��م 
والقحطاين  ع�سريي  ا�سطنبول 
قتل  "جرمية  بتنفيذ  م��ر  الأ بتوجيه 
الإ���رصار  �سابق  مع  وح�سية  عمد 

مبعاناة". الت�سبب  وبنية 
ن��ق��رة  وت���اأزم���ت ال��ع��اق��ات ب��ني اأ
على  اأ���س��ًا  املتوترة  وال��ري��ا���س، 
الطويلة  قليمية  الإ املناف�سة  خلفية 
لهذه  نتيجة  الطرفني،  بني  م��د  الأ

. لق�سية ا
ال�سعودية  ال�سلطات  وح�ست 
يف  ي�ستثمرون  الذين  مواطنيها 
لق�ساء  ليها  اإ ويتوجهون  تركيا 
العام  مقاطعتها  على  العطلة، 
�سا�سي  اأ داع��م  وتركيا  املا�سي. 
دول  ف��ر���س  منذ  �سيما  ل  لقطر 
عليها  اقت�ساديًا  ح�ساراً  اخلليج 
م  تقدرّ نها  باأ وتتهم   ،2017 عام  يف 
حركة  مثل  اجلماعات  لبع�س  الدعم 
تنظر  ال��ت��ي  امل�سلمني،  الإخ����وان 
وجودي.  كتهديد  ال�سعودية  ليها  اإ
طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  وتعهد 
عن  تتخلى  لن  نقرة  اأ باأن  اإردوغان 
وق��ال  خا�سقجي.  ق�سية  متابعة 
لقناة  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  اإردوغ����ان 
بلدي،  يف  هذا  "ح�سل  نيوز  فوك�س 
�ساأوا�سل  طبعًا  تابعه؟  اأ ل  كيف 

م�سوؤوليتنا". هذه  الأمر،  متابعة 
- "ل اأدلة كافية" -

العمد  "القتل  ت��ه��م��ة  ووج��ه��ت 
الإ����رصار  �سابق  م��ع  والوح�سي 
 18 اإىل  مبعاناة"  الت�سبب  وبنية 
عن�رص  بينهم  اآخرين،  بهم  م�ستبهًا 
الذي  مطرب  ماهر  ال�ستخبارات 
�سلمان  بن  حممد  راف��ق  ما  غالبًا 
دلة  الأ وخبري  اخلارجية،  جولته  يف 
�ساح  ال�رصعي  والطبيب  اجلنائية 

احلر�س  يف  والعن�رص  الطبيقي 
الباوي. فهد  ال�سعودي  امللكي 

الع�رصون  بهم  امل�ستبه  وي��واج��ه 
احلياة. مدى  ال�سجن  عقوبة 

ب�رصية  اأحيطت  حماكمة  ختام  ويف 
على  حكم  ال�سعودية،  يف  كبرية 
العام  بالإعدام  �سعوديني  خم�سة 
ثاثة  على  حكم  بينما  املا�سي، 
تبلغ  ���س��ج��ن  ب��ع��ق��وب��ات  اآخ��ري��ن 

. عامًا  24 مبجملها 
والباوي  والطبيقي  مطرب  وكان 
خ�سعوا  �سخ�سًا   11 ب��ني  م��ن 
وق��ال  ال��ري��ا���س.  يف  للمحاكمة 
من  العديد  اإن  غربيون  م�سوؤولون 
بالقول  نف�سهم  اأ عن  دافعوا  هوؤلء 
ع�سريي  اأوامر  ينفذون  كانوا  نهم  اإ

العملية. قائد  نه  باأ ياه  اإ وا�سفني 
من  للقحطاين  تهمة  اأي  توجه  ومل 
ب�سبب  ال�سعودية  ال�سلطات  جانب 
متت  فيما  كافية"،  دل���ة  اأ "غياب 
املوجهة  التهم  من  ع�سريي  تربئة 

حينها. ليه  اإ
اإن  ال��رتك��ي  ال��ع��ام  الدع���اء  وق��ال 
غ��ي��اب��ي��ًا.  �سيحاكمون  امل��ت��ه��م��ني 
الرتكية  ال�سلطات  واأ���س��درت 
دولية  توقيف  م��ذك��رات  بالفعل 

العام. املدعي  مكتب  وفق  بحقهم، 
ق.د



اإعداد / مرين هواري
---------------- 

الأ�صتاذ  الت�صكيلي  والر�صام  الفنان 
حماد  ر�صيد 

اإىل  و�صلت  لحظنا لمبالة عندنا 
ثقافية  لأ�صباب  باجلائحة  ال�صتهتار 

ونف�صية  ودينية 
�سارب  الأوب��ئ��ة  م��ع  الب�رصية  ت��اري��خ 
الت�سدي  ثقافة  خلق  ما  وهو  القدم  يف 
م�سطلحات  وافرز  معها  والتعامل  لها 
خطورتها  من  احلد  تقاليد  �سمن  تدخل 
و�سلت  عندنا  لمبالة  من  لحظناه  وما 
اأ�سباب  لعدة  يرجع  ال�ستهتار  حد  اإىل 
ولعل  نف�سية  وحتى  ودينية  ثقافية 
ن����ذار  غ��ل��ق امل�����س��اج��د ك���ان ج��ر���س الإ
من  املوؤ�س�سة  لهذه  ملا  �سوتا  الأعلى 
ه��وان  ناأمله  وم��ا  لدينا  روح��ي��ة  قيمة 
در���س  الع�سيبة  ال��ف��رتة  ه��ذه  ت��ك��ون 
خ�سو�سا  الزوايا  جميع  من  ن�ستوعبه 
مرحلة  مياد  �سي�سهد  باأ�رصه  العامل  اأن 
بعد  عرفه  الذي  بالتغيري  �سبه  اأ جديدة 
كان  ذا  واإ ال�سهري  �سبتمرب  هجمات 
مرحلة  اإىل  و�سل  قد  احلدث  هذا  تاأثري 
من  الكثري  تعطيل  من  م�سبوقة  غري 
على  بقاء  الإ مع  ن�سانية  الإ ن�سطة   الأ
فهذا  فقط  العلمية  ب��ح��اث  الأ نب�س 
عنده  وال��وق��وف  م��ل��ه  ت��اأ يجب  ���رص  م��وؤ
باأخف  اجلائحة  هذه  علينا  متر  اأن  واأمتنى 
ال�سبل  كافة  توخي  هو  والهم  الأ�رصار 
وان  خ�سو�سا  واحلذر  باحليطة  املتعلقة 
حكرا  تعد  ومل  عاملية  احلالية  التوعية 
حياة  �سارت  ان  بعد  معينة  دولة  على 
والتعامل  املحك  على  جمعاء  ن�سانية  الإ
بعيدا  خال�س  �سحي  مبنظور  احلدث  مع 

اعتبارات  كل  عن 
ح�صن  حممد  مرين  الدكتور  الروائي 

اإىل نخب واعية  املجتمع يف حاجة 
الإن�صاين  �صلوكه  لرت�صيد 

يكون  املجتمع  يعي�سه  ظ��رف  اي  يف 
ف��ك��اره  امل��ث��ق��ف ف��اع��ا ب��ح�����س��وره واأ
ثر  واملوؤ التفاعلي  دوره  ليلعب  ون�ساطه 
ما  خال  من  وجمتمعه  بلده  ي�ساعد  مبا 
وح�سور  وكتابات  اأراء  م��ن  ب��ه  ينري 
الت�سامن  ف��ك��رة  ي��خ��دم  مب��ا  رم���زي 
ن�����س��اين  وال��ع��ق��ان��ي��ة وال�����س��ل��وك الإ
تقفز  الظروف  هذه  مثل  يف  لن  الرا�سد 
الغوغائية  الت�رصفات  ال�سطح  اإىل 
ال�سائعة  على  تعتمد  التي  والتف�سريات 
املجتمع  فيكون  نانية   الأ مظاهر  وتنت�رص 
لرت�سيد  الواعية  النخب  اإىل  بحاجة 
فطرته  وا�ستثمار  ن�ساين  الإ �سلوكه 
وهذا  ال�سليم  والتفكري  للت�رصف  ووعيه 
والدعوية  العلمية  النخب  فيه  ت�سرتك 
هذا  على  عاوة  ولكن  وغريها  واملدنية 
املثقف  فيه  ي�سرتك  الذي  املدين  اجلهد 
ن�سانية  الإ التجربة  من  املبدع  ي�ستلهم 
خا�سة  جت��رب��ة  ال���ظ���روف  ه���ذه  مل��ث��ل 
والكتابات  الأخرى  جتاربه  مع  يراكمها 
يف  الظروف  هذه  مثل  يف  اأبدعت  التي 
�سياغتها  واإعادة  التجربة  هذه  ت�سوير 
يف  ترت�سخ  ن�سانية  اإ جتربة  يجعلها  مبا 
توؤرخها  خمتلفة  باأ�سكال  الثقافية  احلياة 
احلياة  قيمة  منها  وت�ستلهم  بداعات  الإ
درو���س��ا  لتكون  وقيمها  ن�����س��ان��ي��ة  الإ
من  وعيه  يف  ن�سان  الإ يتلقاها  اإ�سافية 
ن�سطة  والأ والأفكار  الآراء  تفاعل  خال 
الوعي  عنه  ينتج  م��ا  وه��ذا  الثقافية 
اأن  ل�سيما  وال�سلوكي  الفكري  للرقي 
الثقافية  مرجعيته  خ��ال  من  املجتمع 
واخلرية  النبيلة  القيم  لكل  قابلية  ميلك 
املرحلة  جت��اوز  على  ال��ق��درة  وبالتايل 
تنا�سب  وح�سارية  �سليمة  بطريقة 

يتنا  هو
عبد  الدكتور  والكاتب  الروائي 

القادر �صيف اهلل 

انها جمرد كذبة  البع�س يظن  مازال 
الوقاية  اجلميع  وعلى  اإعالمية 

معمعة  ويف  واإعامي  وكاتب  كمثقف 
التي  ال�ستثنائية  العاملية  اجلائحة  هذه 
يف  الكورونا  وباء  تف�سي  جراء  نعي�سها 
من  اأكر  واإ�سابة  باأ�رصه  العامل  اأنحاء  كل 
يام  الأ ومنذ  بلدنا  يف  ر�سمية  حالة   260
نا  واإ الوباء  هذا  فيها  ظهر  التي  الأوىل 
عن  للبحث  ق�سوى  ا�ستنفار  حالة  يف 

وطرق  واإعرا�سه  الفريو�س  هذا  معرفة 
التي  �سياء  الأ اأول  وتعودت  منه  الوقاية 
داخل  بنائي  اأ توعية  هي  يوميا  بها  اأقوم 
وطرق  الفريو�س  هذا  بخطورة  البيت 
اأقوم  كما  منه  الوقاية  وكيفية  انتقاله 
الأزرق  ال��ف�����س��اء  با�ستغال  ي��وم��ي��ا 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  مبختلف 
بخطورة  ال��وع��ي  على  ال��ن��ا���س  بحث 
�سواء  لحظت  اأين  اإل  و�سعوبته  الأمر 
به  اق�سد  الذي  امل�سغر  املجتمع  على 
اأ�سدقاء  م��ن  ب��ي  واملحيطني  مدينتي 
الرحم  واأه��ل  وج��ريان  وطلبة  ورف��ق��اء 
ويردد  ي�ستهزاأ  يزال  ل  منهم  الكثري  بان 
وبان  كورونا  لفريو�س  وج��ود  ل  نه  باأ
الرتويج  مت  اإعامية  كذبة  جمرد  الأم��ر 
واجبا  واأ�سبح  احل��ذر  وجب  لهذا  لها، 
مثل  الوقاية  باإجراءات  القيام  �رصوريا 
مبعقم  وتعقيمها  الأيدي  وغ�سل  التعقيم 
ذلك  اإىل  دع��ت  كلما  طبي  �سناعي 
قلت  كما  نني  اأ كما  الوقائية  ال�رصورة 
قبل  حتى  بيتوتيا  كائنا  اأين  مرات  عدة 
كثريا  اخرج  ل  بحيث  اجلائحة  هذه  ظهور 
الوقت  ك��ل  ا�ستغل  حيث  للعمل  اإل 
ا�ستغل  كما  والكتابة  واملطالعة  للقراءة 
الآن  والبيتي  ال�سحي  احلظر  فر�سة 
خال  من  باجلامعة  طلبتي  مع  للتوا�سل 
من  خا�سة  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
مذكراتهم  متام  لإ باملا�سرت  عليهم  ا�رصف 
ا�ستغل  كما  �سئلتهم  اأ كل  عن  والإجابة 
التوا�سل  خ��ال  من  كاإعامي  عملي 
املجتمع  ون�سطاء  املحلية  ال�سلطات  مع 
والر���س��ادات  الن�سائح  لتقدمي  امل��دين 
والوقاية  الفريو�س  هذا  مبحاربة  املتعلقة 
على  و�ساما  بردا  مير  ان  ونتمنى  منه 
الكوكب  �سكان  لي�ستيقظ  جميعا  العامل 
المل  يغمرها  عادية  جديدة  حياة  على 

والن�ساط  والبداع 
ونا�صط  اأ�صتاذ  حممد  الكرمي  عبد 

مدين 

اإذا مل ننه�س  ل حجة لنا بعد اليوم 
مفاهيم  لبعث  كورونا,  رماد  من 

اجلديدة باجلزائر  النهو�س 
حتى  اجلميع  "اأ�سبح  كوفيد19  كورونا 
عرفوه  �سواء  ال�سم،  هذا  يردد  الأطفال 
يهدد  بات  الذي  الكائن  هذا  جهلوه،  اأو 
واأخاقه  قيمه،  و  وج��وده،  يف  ن�سان  الإ
ن�سانية  لاإ اأظ��ه��ر  ال��ذي  و  اأع��راف��ه  و 
وجوديا  ببع�سها  مرتبطة  نها  اأ كلرّها، 

الوهمية  احلدود  تلك  فن�سف  وم�سرييا. 
حتى  بيننا،  ذات  لنفرق  اخرتعناها  التي 
مرتبط  قارة،  يف  ن�سان  اإ م�سري  اأ�سبح 
ق��ارة  يف  اآخ��ر  ن�سان  اإ ت�رصف  بح�سن 
ما  اأول  ف�رصب  الكورونا  جاء  اأخ��رى. 
معرفتها،  يف  ن�سانية  الإ كربياء  �رصب، 
من  بالرغم  م��ام��ه،  اأ عاجزة  وقفت  ي��ن  اأ
ثاثة  عرب  كد�ستها  التي  املعرفة  حجم 
العظيمة.  العلمية  الفتوحات  من  قرون 
واأخاقها،  قيمها  �سميم  يف  �رصبها 
العلمانية  �سعار  ت��رف��ع  دول  ي��ن��ا  ف��راأ
ما  لتنا�سد  ال�سماء،  يف  وجها  ُتقلب 
فانقلبت  ثقافية،  قيمة  ت�سميه  كانت 
املخل�س.  ال��رب  با�سم  تنا�سده  اليوم 
�سورة  يف  ُي�رَصبون  م�سلمني  ينا  وراأ
فاأُفرغت  اأرك��ان��ه،  من  ورك��ن  الإ�سام 
مواطنني  ي��ن��ا  وراأ وامل�ساعر.  امل�ساجد 
م�سهد  يف  بالطعام  بيوتهم  ملاأ  يهُبرّون 
منطقه  ن�سان  الإ اأفقد  طبيعي،  غريزي 
اأعراف  حتى  الكورونا  �رصب  ووعيه. 
التوا�سل  عادات  فاأ�سبحت  ن�سانية،  الإ
لغيت  واأ حراما،  كامل�سافحة  الب�سيطة 
ف����راح،  ����س���واق وامل��ه��رج��ان��ات والأ الأ
�رصوط  كل  و  واحل�سار  احلجر  وُفر�س 
ن�سان  الإ واأ�سبح  الجتماعي،  التباعد 
الجتماعي،  الكائن  وهو  طبيعته  عدو 
نه  وكاأ ن�سان  الإ ف�سار  احلريات،  وُقِيرّدت 
جمهر  ع��رب  اإل  ي��راه  ل  لكائن  رهينة 
اجلائحة  هذه  تكن  مل  اإن  التكبري.  فائق 
�سئلة  لاأ طرح  واإع��ادة  للتعلم  فر�سة 
عابرة  مرحلة  اإل  تكون  فلن  الوجودية، 

جزء  اجلزائر  يف  ونحن  والهلع،  الأمل  من 
اأظهر  ق��د  و  اجلريحة،  ن�سانية  الإ م��ن 
النق�س  جوانب  من  كثريا  الوباء  ه��ذا 
بعد  لنا  حجة  فا  وطننا،  يف  وال�سعف 
كورونا،  رماد  من  ننه�س  مل  ذا  اإ اليوم 
ل��ب��ع��ث م��ف��اه��ي��م ال��ن��ه��و���س ب��اجل��زائ��ر 
م�ستويات  ب��زراع��ة  وذل���ك  اجل��دي��دة، 
وه��ذا  املجتمع،  يف  ال��وع��ي  م��ن  اأع��ل��ى 
واإط��اق  املثقف  بتحرير  اإل  يتاأتى  لن 
والتفكر،  الفكر  اأدوات  ن�رص  يف  ي��ده 
واأخاقي  نقدي  علمي  ملنطق  وتر�سيخ 
للمدر�سة  حترير  عرب  اأطفالنا،  يف  حر 
على  والعمل  والنمطية،  الأدجل��ة  من 
ق��وى،  اأ دول��ة  لبناء  ال�سيا�سة  م�ستوى 
تبني  التي  الأول��ي��ات  يف  بالنظر  تبداأ 
وال�سحة  ك��ال��ع��دال��ة  ال��دول��ة،  هيكل 
�سيخدم  هذ  كل  والقت�ساد،  والتعليم 
تر�سيخ  وهو  اأ�سمى،  وهدفا  واحدا  �سيئا 
املعنى  يخدم  ال��ذي  امل��واط��ن��ة  ملفهوم 
على  واملبني  امل�ستدام،  للعي�س  احلقيقي 
وتوزيعها  للموارد  الأمثل  ال�ستغال 
التكافل  مفاهيم  دعم  مع  عادل،  ب�سكل 
�سدد  يف  ونحن  د�ستوريا  الجتماعي 
ثقة  كلنا  الأخري،  ويف  د�ستورنا.  تعديل 
احلياة  وتعود  ال�سدة،  �سريفع  الله  باأن 
اجلزائري  يتعلم  اأن  واأملنا  لطبيعتها، 
تكون  كقيمة،  ال��وط��ن  كينونة  ب���اأن 
�سكانه  توحد  وحاجة  وت�سور  بفكرة 
عماله  وت�سحيات  بعمل  �سريورته  و 
اإل  تكون  فلن  �سريورته  اأما  ائيه،  بنرّ و 

ومفكريه مثقفيه  ميان  واإ بوعي 
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الكورونا واملثقفون بالنعامة ...الروؤية الأخرى
العاملي الذي ل  الوباء  الغالبة هي عن هذا  اإل ون�صبة احلديث فيها  اأ�صرة  اأو  بيتا  العاملية واملحلية بل ل تكاد جتد  كرث احلديث موؤخرا عن جائحة الكورونا مبختلف و�صائل الأعالم 
الكتاب والأدباء والنقاد من ولية  باملثقفني حول هذه اجلائحة واخرتنا جمموعة من  الروؤية اخلا�صة  ن�صتطلع  اأن  فاأردنا من خالل جريدتنا  التوقف  التمييز ول  يعرف احلدود ول 

ذلك  عن  كعينة  النعامة 

وباء مل يعرف احلدود 

ا�صتحداث من�صة اإلكرتونية لالأطفال بدار 
الثقافة بتمو�صنت 

"عي�سى  الثقافة  دار  ا�ستحدثت 
مت��و���س��ن��ت،  ل��ع��ني  م�سعودي" 
عليها  اأطلق  اإلكرتونية  من�سة 
اجلزائري  الطفل  "ف�ساء  ت�سمية 
متو�سنت،  ع��ني  ل��ولي��ة  املبدع" 
ذات  م��دي��ر  ل��دى  علم  ح�سبما 
الأمني  حممد  الثقافية،  املوؤ�س�سة 

مكاوي.
ميكن  التي  املن�سة،  هذه  وتقدم 
التوا�سل  موقع  عرب  متابعتها 
وكذا  "الفاي�سبوك"  الجتماعي 
من  ج��م��ل��ة  "اليوتوب"،  ع��رب 
ف���ام  والأ امل�رصحية  ال��ع��رو���س 
ترفيهية  وح�س�س  الكارتونية 
لفائدة  ال��ث��ق��اف��ة  دار  ت��وف��ره��ا 
عن  متابعتها  اأجل  من  الأطفال 
هذه  مثل  تقدمي  لتعذر  وذلك  بعد 
ب�سبب  العرو�س  بقاعة  ن�سطة  الأ
بتف�سي  املتعلق  احل��ايل  الو�سع 
امل�سوؤول. وفق  كورونا،  فريو�س 

الف�ساء  ذات  عرب  اإطاق  مت  كما 
طي  فن  م�سابقة  ل��ك��رتوين،  الإ
ي�سمح  )الأوري��غ��ام��ي(  ال���ورق 
يف  مواهبهم  ب�سقل  لاأطفال 
مب�ساعدة  وح��ت��ى  امل��ج��ال  ه���ذا 
اإ�سافة  بها  وامل�ساركة  الأولياء 

بالر�سم  تعنى  اأخرى  جمالت  اإىل 
حيث  الق�سرية  الق�سة  وكتابة 
ب�سفة  رم��زي��ة  ب��ج��وائ��ز  ت��ت��وج 
ال�سيد  ذك��ر  مثلما  اأ�سبوعية، 

مكاوي.
فتحت  م��ت�����س��ل،  ���س��ي��اق  ويف 
متو�سنت  ب��ع��ني  ال��ث��ق��اف��ة  دار 
خمتلف  عرب  التفاعلية  �سفحاتها 
املرتبطة  الإلكرتونية  املن�سات 
�سا�سا،  اأ واليوتوب  بالفاي�سبوك 
ومبدعي  ف��ن��اين  خمتلف  م���ام  اأ
حت�سي�سية  وم�سات  لبث  الولية 
ور����س���ائ���ل ت��وع��وي��ة ل��ع��ام��ة 
اإىل  فيها  ت��دع��وه��م  امل��واط��ن��ني 
لتفادي  الوقاية  بتدابري  اللتزام 
كورون،  بفريو�س  الإ�سابة  خطر 

املتحدث. ذات  وفق 
يف  الفاعلني  من  عدد  ب��ادر  كما 
اإىل  ب��ال��ولي��ة  ال��ث��ق��ايف  امل��ج��ال 
دب��ي��ة  ب��ث ع��دد م��ن ال��ك��ت��ب الأ
امل�����س��م��وع��ة ل��ف��ائ��دة ال��ط��ل��ب��ة 
يف  منهم  كم�ساهمة  خ�سي�سا، 
املعول  دارك"  يف  "اأقعد  حملة 
انت�سار  تطويق  يف  كثريا  عليها 

ليه. اإ اأ�سري  كورونا،كما  وباء 
ق/ث
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يف  الإط����اق  على  الأول  املخترب  وي��ع��د 
الأمرا�س  م�سببات  لدرا�سة  امل�سمم  الباد، 
اأكر  اإىل  اإ���س��ارة  يف  الرابعة  ال��درج��ة  من 
خطرا  ت�سكل  والتي  ���رصاوة،  الفريو�سات 
اإىل  �سخ�س  من  املنقولة  "العدوى  من  كبريا 
تف�سي  بعد  املرفق  هذا  اإط��اق  ووق��ع  اآخ��ر، 
يف  )ال�سار�س(،  احلاد  الرئوي  اللتهاب  مر�س 
الأكادميية  من  م�سرتك  بتمويل   ،2003 عام 
ال�سينية للعلوم بالتعاون مع حكومة ووهان، 
امل�ستخدمة  التكنولوجيا  معظم  وا�ستوردت 
املخترب  وجود  ويعني  فرن�سا.  من  املخترب  يف 
ت�سم  التي  الدول  نخبة  واحدة من  ال�سني  اأن 
54 خمتربا  تتجاوز  ل  والتي  مماثلة  خمتربات 

يف جميع اأنحاء العامل.
ال�سينية،  الأدوي��ة  جمعية  رئي�س  واأو�سح 
الدفاع  لنظام  مهم  املخترب  اأن  ت�سونلي،  باي 
)�سوف  ال�سني، وقال:  العامة يف  ال�سحة  عن 
الباد  ق��درة  تعزيز  يف  حا�سما  دورا  يلعب 
عليها  وال�سيطرة  اجلديدة  الأوبئة  منع  على 
م�سيفا  �سلة(،  ذات  لقاحات  تطوير  وكذلك 
اأنه مت ت�سميمه وفقا )لأعلى معايري ال�سامة 
للبحث  اأ�سا�سيا  )منربا  يوفر  وهو  الأحيائية(، 
العدوى  �سديدة  الأمرا�س  �سد  والتطوير 

واملعدية(.
تنفيذ  يف  للبدء  املخترب  خطط  افتتاحه،  وعند 
�سد  احتياطات  �سوى  يتطلب  ل  م�رصوع 
"حمى  غرار  على  الثالثة  الدرجة  من  اأمرا�س 
قاتل،  مر�س  وهو  النزفية"،  القرم-الكونغو 

يق�سي على 10 اإىل %40 من امل�سابني به.
 ،2004 عام  يف  اأنه  التقارير  بع�س  وذكرت 
من  ت�رصب"  يف  ال�سار�س  ف��ريو���س  ه��رب 
امل�سوؤولني  دفع  ما  العلمية،  املختربات  اأحد 
ال�سامة،  حت�سني  على  للعمل  ال�سينيني 
درا�سة  موا�سلة  على  الباد  قدرة  وتو�سيع 
املخترب،  من  ت�رصبت  التي  ذاتها  الفريو�سات 
لكنهم  وتطورا،  فعالية  اأكر  خمتربات  ببناء 
واأية  املختربات  هذه  اأماكن  عن  يك�سفوا  مل 

تفا�سيل عنها، وكان من بينها خمترب ووهان.
2018، وقع ت�سغيل خمترب ووهان  ويف يناير 
جتارب  لإجراء  البيولوجية  لل�سامة  الوطني 
الدرجة  من  الأمرا�س  م�سببات  حول  عاملية 
كورونا  وفريو�س  ال�سار�س  مثل  الرابعة"، 
وفريو�س الإنفلونزا الوبائية، وعلى الرغم من 
املخ�س�س  ال�سني  يف  الوحيد  هو  املخترب  اأن 
مثل  الفتاكة  الأم��را���س  م�سببات  لدرا�سة 
ال�سامة  خ��رباء  اأن  اإل  واإي��ب��ول،  ال�سار�س 
املتحدة،  الوليات  من  والعلماء  الإحيائية 
اأن  من   ،2017 عام  منذ  اأعربوا عن خماوفهم 
فريو�س كورونا الفتاك قد يهرب من املخترب، 
اأو اأن يتحور يف احليوانات التي اأجريت عليها 
الختبارات وي�سبح قادرا على اإ�سابة الب�رص، 
للماأكولت  ووه��ان  �سوق  يف  ح��دث  كما 

البحرية موؤخرا.
ال�سيناريو الثالث:

اأبرز  اأحد  اإىل  اللغط  هذه  انتقل  رو�سيا،  يف 
الإعام  �رصدية  وتركز  التليفزيونية،  الربامج 
متكرر،  ب�سكل  واحدة  نقطة  على  الرو�سي 
خا�سة  الغربية،  ال�سيا�سية  النخب  اأن  وهي 
الأمريكية، تقف وراء هذا الوباء و و�سل الأمر 
القنوات  اأبرز  اأحد  الأوىل،  احلكومية  بالقناة 
لتناول  ثابتة  فقرة  تخ�سي�س  التليفزيونية، 
ب�ساأن فريو�س كورونا، يف  الغربية"  "املوؤامرة 

برنامج الأخبار امل�سائي "الوقت".
وكاأنها  تبدو  بطريقة  الأمر  القناة  وتعر�س 
�ساخرة و�سخيفة، لكنها ترتك لدى امل�ساهدين 
اإنطباعاأً باأنها حتتوي على بع�س احلقائق، واأحد 
موؤخرا  الربنامج  عر�سها  التي  املبالغات  اأبرز 
التاج"  تعني  التي  "كورونا"  كلمة  اأن  هو 
ب�سلوع  ت�سي  والرو�سية،  الاتينية  باللغتني 

باأخرى،  اأو  بطريقة  الأمر  يف  ترامب  دونالد 
ميكن  ل  اإنه  "الوقت"  برنامج  مقدم  يقول  و 
بدور  املتعلقة  الحتمالت  من  اأي  ا�ستبعاد 

الوليات املتحدة يف ن�رص الفريو�س .
ترامب  لهتمام  يرجع  ال��راب��ط  اأن  وي��ب��دو 
مب�سابقات ملكات اجلمال، التي اعتاد اأن ي�سلم 
الت�سمية  وترجع  للفائزات،  بنف�سه  التاج  فيها 
كورونا  فريو�س  كون  اإىل  الأم��ر  حقيقة  يف 
برنامج  مقدم  لكن  بالتاج،  اأ�سبه  �سكًا  ياأخذ 
ويقول  الفكرة،  ا�ستبعاد  من  يحذر  "الوقت" 
املذيع يف اإحدى احللقات: "قد تقول اإن كل هذا 
يقوله  ما  لول  اأتفق معك،  واأنا  ترهات،  جمرد 

مرا�سلنا يف هذه التقرير.
"�ساح بيولوجي عرقي"

اأن  ذلك  بعد  ُعر�س  الذي  التقرير  يف  وجاء 
والتاج  الفريو�س  �سكل  بني  ال�سبه  نظرية 
التقرير  خال  اخل��رباء  اأح��د  ويقول  غريبة"، 
خملرّق  ال�سيني  كورونا  فريو�س  �سالة  اإن 
وكربى  الأمريكية  املخابرات  واإن  �سناعيا، 
ويكرر  ذل��ك،  وراء  تقف  الأدوي���ة  �رصكات 
التقرير ادعاءات قدمية وزائفة �سبق اأن ن�رصها 
كانت  املتحدة  الوليات  اأن  مفادها  الكرملني 
تخترب  كانت  حيث  جورجيا،  يف  خمترباً  تدير 

اأ�سلحة بيولوجية على الب�رص.
املوؤامرة  املرا�سل واحدة من نظريات  يذكر  ثم 
املنت�رصة عرب الإنرتنت، باأن ال�سالة اجلديدة من 
فقط،  الأ�سيويني  ت�ستهدف  كورونا  فريو�س 
وتغطية  عرقيا،  بيولوجيًا  "�ساحًا  تعد  واأنها 
القناة الأوىل الرو�سية ب�ساأن فريو�س كورونا 
تكرر ادعاءات وجود برنامج �ساح بيولوجي 
اأمريكي، ويختم املرا�سل التقرير بتاأكيده على 
لكن  الدع��اءات،  هذه  تفند  اأدل��ة  وجود  عدم 
يقول اإنه "حتى اخلرباء احلذرون يف تقييماتهم 

يقولون اإنه ل ميكن ا�ستبعاد اأي احتمال.
كما �سغلت نظريات املوؤامرة املتعلقة بفريو�س 
الربنامج  تغطية  من  كبريا  حيزا  ك��ورون��ا 
القناة الأوىل،  الأبرز على  ال�سيا�سي  احلواري 
اأنها  اإل  �سيك�سف"،  "الوقت  ا�سم  ويحمل 
الأخبار،  برامج  من  اأكرب  بحرية  الأمر  تناق�س 
املوؤامرة  �رصدية  الربنامج  يتبنى  املجمل،  ويف 
الأمريكية  املوؤ�س�سات  دور  خا�سة  الغربية، 
و�رصكات الأدوية، يف تخليق ون�رص الفريو�س، 
وي�سري  ب�ساأنه،  الذعر  ن�رص  الأق��ل  على  اأو 
الأدوي���ة  ���رصك��ات  ه��دف  اأن  اإىل  الربنامج 
�سد  اللقاحات  من  هائلة  اأرب��اح  حتقيق  هو 
الأمريكية  املوؤ�س�سات  حالة  يف  اأو  الفريو�س، 
ال�سيني  اإ�سعاف القت�ساد  الهدف هو  يكون 

ومن ثم اإ�سعاف املناف�س اجليو�سيا�سي.
"فح�س حرارة امل�سوؤولني"

وبعيدا عن �سا�سات التلفزيون، يبدو اأن تف�سي 
القلق لدى  الكثري من  فريو�س كورونا �سبب 
رو�سيا  قل�ست  حيث  ال��رو���س،  امل�سوؤولني 
ال�سني،  اإىل  والقطارات  اجلوية  الرحات 
ال�سني  يف  املقيمني  مواطنيها  اأجلت  كما 
ملدة  �سيبرييا  يف  �سحي  حجر  اإىل  ونقلتهم 
اأ�سبوعني، حتى اأن كني�سة يف مو�سكو اأقامت 
اأجل اخلا�س من فريو�س  قدا�سا لل�ساة من 
طريقه  وجد  اخلوف  هذا  اأن  ويبدو  كورونا، 
وذكرت  الباد.  يف  ال�سيا�سي  الهرم  قمة  اإىل 
الكرملني  اأن  اليومية  فيدومو�ستي  �سحيفة 
اجلل�سات  يح�رصون  ملن  حرارة  فح�س  اأجرى 
التي يح�رصها الرئي�س فادميري بوتني وهو ما 
بي�سكوف،  دميرتي  الربملان،  رئي�س  قال  اأكده 

بقوله اإنه "اإجراء وقائي.
ال�سيناريو الرابع:

متداولة  اأ�سبحت  التي  املفربكة  الرواية  هذه 
علماء  ب��اأن  النا�س  من  الكثري  األ�سنة  على 
بحجر  اإ�رصائيل �رصبوا ع�سفورين  و  اأمريكا 
واحد، و هو اإعان �سفقة القرن بالقوة العلمية 
ال�سني  اقت�ساد  ا�ستهداف  و  التكنولوجية،  و 
اقت�سادي  الأمريكي  الرئي�س  لأن  بالفريو�س 

بالدرجة الأوىل.
ال�سيناريو اخلام�س:

حتت عنوان فريو�س كورونا يهدد قطاع النفط 
ال�سخري الأمريكي بالإفا�س ، كتب �سريغي 
مانوكوف، يف "اإك�سربت اأوناين حول الآثار 
املدمرة املرتقبة لفريو�س كورونا على �سناعة 
النفط والغاز ال�سخريني يف الوليات املتحدة 
العربية  اململكة  عجزت  ما  املقال:  يف  وجاء 
به،  القيام  عن  اأوبك  يف  وحلفاوؤها  ال�سعودية 
قبل عدة �سنوات، اأي اإفا�س النفط ال�سخري 
الأمريكي، يبدو اأن فريو�س كورونا قادر متاما 

عليه.
النفط  ا�ستخراج  تباطوؤ  وتائر  ت�سارعت  فقد 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  ال�سخريني  وال��غ��از 
ملحللي  وفقا  و  كورونا،  فريو�س  ظهور  مع 
ت�سجل  الطاقة  �رصكات  فاإن  تاميز،  فاينان�سال 
80 عاما،  منذ  النتائج  اأ�سواأ  موؤ�رص  الآن، وفق 
يف  فقط  لي�س  يوؤثر  كورونا  �سغط  بداأ  وقد 
اإمنا ويف معدلت حفر الآبار اجلديدة،  الإنتاج، 
علما باأن اخلرباء يرون اأن تاأثري فريو�س كورونا 
الإح�سائية.  املوؤ�رصات  على  بعد  ينعك�س  مل 
فالتغيريات يف حفر الآبار ويف عدد من�سات 
عدة  بعد  الأحيان،  اأغلب  يف  ت�سجل،  احلفر 

اأ�سهر من التغريات الكبرية يف الأ�سعار.
اأن الرتاجع الكبري يف قطاع النفط  هذا يعني 
�سيحدث  هو  بل  بعد،  ي�سجل  مل  ال�سخري 
الربيع  يف  اأي  القادمة،  القليلة  الأ�سهر  خال 
ورمبا ال�سيف، ومع انخفا�س اأ�سعار خام غرب 
للربميل،  دولرا   50 عن  الو�سيط  تك�سا�س 
ت�سبح معظم ال�رصكات ال�سخرية خا�رصة اإىل 
ذلك، فم�سكلة حتقيق توازن يف �سوق النفط، 
ل  الأخ��رية،  ال�سنوات  يف  مزمنة  باتت  التي 

تزال تتنازع اأوبك+.
واأما الآن، فكما جاء يف مذكرة بنك ال�ستثمار 
كورونا  فريو�س  ب�سبب  الطلب  تراجع  يعدرّ 
املحرك الرئي�س لعدم التوازن، كما ي�سهد اإنتاج 
مت�ساعدا،  تباطوؤا  الأمريكي  والغاز  النفط 
والأدهى من ذلك اأن العاملني يف جمال النفط 
مقارنة  اأنف�سهم حمظوظني  يعدون  ال�سخري 
بزمائهم يف جمال الغاز ال�سخري، فبالن�سبة 
من  بكثري  اأ�سواأ  الو�سع  ال�سخري،  للغاز 
الطبيعي  الغاز  اأ�سعار  انخف�ست  فقد  النفط، 
وحدة  مليون  لكل  دولر   2 من  اأق��ل  اإىل 
املنخف�سة،  الأ�سعار  هذه  مثل  ومع  حرارية، 
فاإن الغالبية العظمى من �رصكات الغاز مهددة 

بالإفا�س.
ال�سيناريو ال�ساد�س:

فريو�س  باأن  الغربيني  العلماء  من  عدد  زعم 
"كورونا" القاتل، الذي اأودى بحياة املئات على 
ال�سني  �رصب  نيزك  من  جاء  العامل،  م�ستوى 
فريو�س  اإن  العلماء  ويقول  املا�سي،  العام 
لاأر�س  اجلوي  الغاف  اإىل  ُحمل  "كورونا" 
"مئات  ت�سبب يف  الذي  املذنب  على جزء من 
املليارات من اجل�سيمات الفريو�سية، ويخ�سى 
الذي قد ينت�رص قبل  اأن املر�س  امل�سعفون من 
يوؤدي  قد  ال�سحايا،  على  الأعرا�س  تظهر  اأن 
ال�سالة  ظهور  اأن  ويعتقد  عاملي،  وباء  اإىل 
�سامل  لتبذر  نتيجة  الفريو�س هو  اجلديدة من 
والتي ت�سل يف  الف�ساء  املعدية يف  للعوامل 

النهاية اإىل الغاف اجلوي الأر�سي.
واعتقد العلماء منذ فرتة طويلة اأن الفريو�سات 
والبكترييا و�سالت احلم�س النووي موجودة 
واأن  والنيازك،  املذنبات  على  الف�ساء  يف 
على  ال�سرتاتو�سفري  اإىل  الو�سول  باإمكانهم 
الأر�س قبل اأن ي�سقطوا على �سطح الكوكب 
ما ي�سكل خطرا على �سحة الإن�سان، ويقرتح 
العلماء اأن ظهور ال�سالة اجلديدة من فريو�س 
معينة  نيزكيه  ل�سدمة  نتيجة  كان  "كورونا" 

وقع ت�سجيلها يف اخلريف املا�سي.
ويكراما�سينغ،  ت�ساندرا  الربوفي�سور  وقال 
من مركز باكنغهام لعلم الأحياء الفلكي )من 

املحتمل جدا اأن يكون للفريو�س املفاجئ �سلة 
داخل  للفريو�س  القوي  والتوطني  ف�سائية، 
للمر�س(،  اأهمية  الأك��ر  اجلانب  هو  ال�سني 
املا�سي،  العام  من  اأكتوبر  )يف  قائا:  وتابع 
ق�سرية  حلظة  يف  مذنب  من  �سظية  انفجرت 
من  اأن��ه  ونعتقد  ال�سني،  ���رصق  �سمال  يف  
جزيئات  بداخله  م�سمنا  يكون  اأن  املحتمل 
فريو�س كورونا 2019 املعدية التي بقيت يف 

داخل ال�سهاب املتوهج.
فظاعة  الأكر  الحتمال  اأن  )نظن  واأ�ساف: 
من  املليارات  مئات  انطاق  هو  يبدو،  كما 
�سكل  على  املعدية  الفريو�سية  اجل�سيمات 
العوامل  اأن  ونعتقد  دق��ي��ق،  ك��وين  غبار 
حملها  ووق��ع  الف�ساء،  يف  منت�رصة  املعدية 
نحو  ت�سقط  اأن  ومي��ك��ن  امل��ذن��ب��ات،  على 
واأ�سار  الرتوبو�سفري(،  خ��ال  من  الأر���س 
اأوبئة  خلقت  التي  هي  العملية  هذه  اأن  اإىل 
اأن  ويقرتح  املا�سي،  يف  الب�رصية  الأمرا�س 
للظهور  ال�سائعة  الطريقة  ال�سامل هو  التبذر 

الفريو�سي والبكتريي على الأر�س.
احلية  الكائنات  هذه  ت�سل  اأن  ميكن  وبينما 
باأكملها، هناك طريق اآخر مير عرب �سا�سل من 
للحياة(،  الأ�سا�سية  )اللبنات  النووي  احلم�س 
املوجودة  اجلراثيم  يف  بالفعل  ت�سحن  والتي 
هنا على الأر�س، حيث ت�سل اإىل الأر�س عرب 
تتناولها  اأن  قبل  كوكبنا  خارج  من  اجلزيئات 
الأحيان،  من  كثري  يف  ال�سارة  غري  اجلراثيم 
الربوفي�سور  وقال  قتل،  اآلت  اإىل  وحتولها 
مع  حدث  ما  هذا  اأن  )نعتقد  ويكراما�سينغ: 
فريو�س كورونا اجلديد(، وحذر من اأن الطبيعة 
اخلبيثة غري املعتادة لفريو�س كورونا ميكن اأن 

توؤدي اإىل وباء عاملي.
اأخريا اأثبتوا العلماء اإنه ل يوجد اأي دليل على 
اأن ال�سالة اجلديدة من فريو�س كورونا"، التي 
ال�سني،  1400 �سخ�س يف  اأودت بحياة نحو 
العلماء  اأكدوا  و  املخترب،  يف  ت�سميمها  وقع 
بالتف�سيل،  الفريو�س  تركيب  در�سوا  الذين 
�سناعة  باأنه  يوحي  ما  يوجد  ل  اإنه  يقولون 

ب�رصية اأو تكنولوجية.
عبارة  هي  الفريو�س،  طفرات  اأن  ويبدو 
تغريات  كونها  من  اأكر  طبيعي  تطور  عن 
غريبة اأو غري متوقعة، وفقا للدكتور تريفور 
بيدفورد يف مركز فريد هت�سين�سون لأبحاث 
اأحد  وقال  بوا�سنطن،  �سياتل  يف  ال�رصطان 
العلماء الذي يدر�س فريو�س كورونا" اجلديد، 
والذي اأطلق عليه ر�سميا ا�سم )كوفيد 19( اإنه 
هند�سة  اأن�سئ من  باأنه  يوحي  �سيء  يوجد  ل 
"ل  بيدفورد:  تريفور  الدكتور  وتابع  وراثية، 
الوراثية..  الهند�سة  على  بتاتا  دليل  يوجد 
الدليل الذي لدينا هو اأن الطفرات تت�سق متاما 
الفريو�سات  وتتحول  الطبيعي،  التطور  مع 
تتام�س  عندما  الوقت  مبرور  طبيعي  ب�سكل 
تقتلها،  اأن  ميكن  التي  الأ�سياء  من  املزيد  مع 
قد  مما  البقاء،  اأجل  من  وتتغري  تتكيف  فهي 

يجعل عاجها اأو اإيقافها اأكر �سعوبة
وي�سار اإىل اأن فريو�س "كورونا"، الذي ي�سفه 
الآن،  اإىل غاية  اأ�ساب   ،"2 ب�"�سار�س  العلماء 
 1383 وقتل  �سخ�س،  األ��ف   64 من  اأك��ر 

�سخ�سا.
التي  الطفرات  اأن  بيدفورد  الدكتور  اأكد  كما 
يتم  والتي  ك��ورون��ا،  فريو�س  يف  �سوهدت 
العلماء يف جميع  قبل  فح�سها عن كثب من 
غري  �سيئا  حتمل  اأنها  تبدو  ل  العامل،  اأنحاء 
طبيعي، لكن الدكتور ريت�سارد اإبرايت، اخلبري 
بجامعة روجترز، اأ�سار اإىل اأنه "ل يوجد �سبب 

لإثارة ال�سكوك" واإلقاء اللوم على املخترب.
جدير بالذكر اأن العتقاد ال�سائد هو اأن فريو�س 
اللتهاب  مر�س  ي�سبب  ال��ذي  "كورونا" 
خل�ست  حيث  اخلفافي�س،  من  جاء  الرئوي، 
درا�سة اإىل اأن الفريو�س مطابق بن�سبة 96 يف 
اخلفافي�س،  يف  اكت�سف  الذي  للفريو�س  املائة 
ا�سطاد  اآخ��ر  و�سيطا  حيوانا  اأن  ويعتقد 
الب�رص  لدى  ن�رصه  ثم  اخلفافي�س  من  الفريو�س 

يف �سوق للما�سية.
لنظرية  ب��ي��دف��ورد  ال��دك��ت��ور  نفي  وي��اأت��ي 
ن�ساأة فريو�س  ب�ساأن  النطاق  الوا�سعة  املوؤامرة 
"كورونا"، يف الوقت الذي عينت فيه ال�سني 
الع�سكرية  البيولوجية  الأ�سلحة  خرباء  اأكرب 
وهي  ووه��ان،  يف  الفريو�سات  خمترب  لإدارة 
يف  كبرية  بخربة  تتمتع  التي  وي،  ت�سن 
مكافحة تف�سي مر�س ال�سار�س منذ 18 عاما، 
لقاح  تطوير  اخلربة يف حماولة  اإىل  بالإ�سافة 

�سد الإيبول.
التي  والعقوبة  العذاب  اأن  احلديث،  خا�سة 
ياأتيها  �سدق  موعد  لها  الأمم  بها  الله  اأوعد 
الإمهال،  اأو  ال�ستدراج  �سبيل  على  طال  واإن 
اإذ هو �سنة كونية يعذب الله بها الأمم اأمة تلو 
تتجاوز  ول  اأمة،  حتابي  ل  ال�سنن  وهذه  اأمة، 
حني  اإىل  ذلك  تاأخر  واإن  للعذاب،  م�ستحقًا 
اأجله، وقد قال الله �سبحانه و تعاىل: }َوِلُكلرّ 
ِخُروَن �َساَعًة  اأََجُلُهْم َل َي�ْسَتاأْ َذا َجاء  َفاإِ اأََجٌل  ٍة  اأُمَّ

َوَل َي�ْسَتْقِدُموَن{ ]الأعراف:34[. 
اإذا هذا هو حال العامل يقف اليوم يف منعطف 
خطري، خطري ملا و�سل اإليه الكفر من عنجهية 
القهار، وخطري  الواحد  بالله  وا�ستكبار وكفر 
اليوم من  امل�سلمني  اإليه كذلك حال  ملا و�سل 
املاآل  هذا  يف  والناظر  واختاف،  وفرقة  ذلة 
اأو�سلنا  الذي  ما  واملخرج،  ال�سبب  يبحث عن 

اإىل ما نحن فيه من �رصوب الذلة؟.
وما هو م�سري الأمة الكافرة الباغية املتجربة؟.
وهل هي اأ�سد على الله من الأمم التي اأهلكها؟.

ومتى ي�سيبها ما اأ�ساب ال�سابقني؟.
اإن م�سارع الأمم الغابرة و�سور العذاب الأليم 
الذي اأنزله الله بها، ليكون لنا يف هذه الوقفة 
وب�سارة  اأ�سابهم،  ما  ي�سيبنا  اأن  نذير  �رصخة 
ب�سري بقرب هاك الكرب والطغيان، فالتحذير 
والعتبار  الأمم  يف  املا�سية  الله  �سنن  من 
اأمة  علينا  ال��ق��راآن  يق�س  حيث  مب�سارعها، 
�سريهم  لنقراأ  الغابرة،  الأمم  م�سارع  الإ�سام 
ما  نرى  ولكي  العذاب،  بهم  اأحل  ما  فنحذر 
املعا�سي  اأمثال هذه  التي تقع يف  الأمم  ينتظر 
والآثام، وجاء هذا التحذير يف كثري من اآيات 

القراآن الكرمي، ومنه:
} َوَكْم اأَْهَلْكَنا ِمْن اْلُقُروِن ِمْن َبْعِد ُنوٍح َوَكَفى 
]الإ�رص  } رياً  َب�سِ َخِبرياً  ِعَباِدِه  ِبُذُنوِب  ِبَربَِّك 
اء:17[.                                            ..انتهى..

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

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

م�صببة اإغراق كل ما ياأتي يف طريقها, و فريو�س �صنيع يهدد ال�صني و العامل بكارثة ب�صرية كبرية.

اجلزء الخري

حممد  الأمني غــــرنا�س
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 اطمئن على نف�صك.. اأ�صئلة واإجابات حول 
حتاليل فريو�س كورونا 

 ارتفاع حرارة اجل�صم 
لي�س بال�صرورة دليال 
على اإ�صابتك بكورونا  "يعنى كورونا هتموتنا يا  

ماما"، من الكلمات التى 
ت�سمعها اأغلب الأمهات 

من اأطفالهن فى ذلك 
الوقت، وذلك نتيجة 

انت�سار اأخبار الإ�سابات 
والوفيات التى ن�سمعها 
يوميا ب�سبب ال�سابة 
بفريو�س كورونا 

، وهنا تتاأثر 
احلالة النف�سية 

للكثريين 
وخ�سو�سا 

الطفال فلي�س 
لديهم وعى 

كافى بالفريو�س، اإل اأنه �سىء مرعب 
وخميف وي�سبب الوفاة، وهنا ياأتى دور 

المهات فى الدعم النف�سى لاأطفال 
وحمايتهم من امل�ساكل النف�سية التى 
يتعر�سون لها وح�سب ما ذكره موقع 
health فهناك بع�س الن�سائح التى 

يجب اأن تتبعها المهات مع اطفالهن 
للدعم النف�سى وهى:

1:نتيجة الحداث الكثرية ي�سعر 
الطفال بالقلق واخلوف ، لذلك عليك 

اأن تتحدثى معهم ان الفريو�س �سينتهى 
فى وقت من الوقات ولكن علينا 

حماربته بالنظافة ال�سخ�سية وغ�سل 
اليدين دائما.

2:ابعدى طفلك عن م�ساهدة الربامج 

التى تتحدث عن اخبار الفريو�س وعدد 
الوفيات واحلالت امل�سابة، لأن ذلك 

�سيزيد الرعب والقلق عنده.
3:من املمكن اأن ت�سغلى وقت طفلك 

من خال حكى الق�س�س الهادفة 
وتنمية مهاراته وهواياته فى املنزل.

4:ل ترتكى طفلك مبفرده اأمام �سا�سات 
الكمبيوتر والتابلت وذلك ب�سبب 

الخبار والحداث التى يقراأها دائما 
عن املر�س ، فقد ي�سيبه ذلك بالذعر 

ال�سديد والقلق.
5:الر�سم والتلوين من الهوايات التى 

يحبها الطفال دائما لذلك عليكى 
مب�ساركته فى هوايته وعمل م�سابقات 

فى املنزل وتقدمي الهدايا لها.

 يتعر�س الكثريون لاإ�سابة بارتفاع ملحوظ 
يف درجة حرارة اجل�سم،  نتيجة لإ�سابتهم بعدوي 

فريو�سية كالأنفلونزا، اأو عدوي بكترييا، ولكن 
اأ�سبح يتعر�س الكثريون لل�سعور بالذعر واخلوف 
عند تعر�سهم لاإ�سابة بارتفاع حراراة اجل�سم يف 

ظل انت�سار الفريو�س التاجي كورونا.
وخال هذا التقرير، �سنتعرف علي الأمرا�س 
الأخرى التي تت�سبب يف تعر�سك لاإ�سابة 

بارتفاع درجة حرارة اجل�سم، وذلك وفقا ملوقع 
."emedihealth"

اأو�سح التقرير، اأن تعر�س اجل�سم لاإ�سابة بارتفاع 
حرارة اجل�سم يعد عر�س ي�سري اإيل وجود م�سكلة 

يف اجل�سم، وردة فعل للجهاز املناعي �سد العدوى، 
وي�ساحب ارتفاع درجات احلرارة للج�سم بع�س 

الأعرا�س ومنها  اآلم يف اجل�سم وعدم الرغبة يف 
تناول  الطعام، وال�سعور بالتعب والإرهاق ال�سديد 

وعدم القدرة علي القيام باأي ن�ساط.
وقدم التقرير، حرارة اجل�سم  الطبيعية وهي  37 
درجة مئوية، وعند تعر�سها للزيادة فهذا يعني 

وجود ارتفاع يف حرارة اجل�سم، فعند و�سلها 
لدرجة حرارة 38 فيما فوق يعني ارتفاع يف 

ن�سبتها، وهنا يجب البحث عن ال�سبب.
واأ�سار التقرير، اأن بع�س الأ�سخا�س يتعر�سون 
لاإ�سابة بارتفاع يف ن�سبة حرارة اجل�سم نتيجة 

حلدوث بع�س اللتهابات يف اجل�سم، اأو الإ�سابة 
بعدوي فريو�سية اأو بكرتية ، وهنا يقوم اجل�سم 

بالدفاع عن نف�سه وعن اجلهاز املناعي اخلا�س به، 
عن طريق ارتفاع حرارة اجل�سم.

وقدم التقرير، العديد من الأ�سباب املوؤدية لاإ�سابة 
بارتفاع حرارة اجل�سم، ومنها:

-يتعر�س البع�س لرتفاع حرارة اجل�سم نتيجة 
لاإ�سابة بالعدوى الفريو�سية.

-يتعر�س البع�س وخا�سة الأطفال لرتفاع حرارة 
اجل�سم، بع�س اأخذ التطعيمات اأو اللقاحات.

-بع�س الأ�سخا�س يتعر�سون لرتفاع حرارة 
اجل�سم نتيجة لاإ�سابة لزيادة تدفئة اجل�سم الناجتة 
عن ارتداء ماب�س كثرية، اأو بعد ممار�سة التمارين 

الريا�سية، اأو نظرا للتعر�س لأ�سعة ال�سم�س 
الكثرية.

-تناول بع�س  اأدوية وخا�سة م�سادات احليوية اأو 
اأدوية احل�سا�سية تزيد من ارتفاع حرارة اجل�سم.

-الأ�سخا�س امل�سابون بفرط ن�ساط الغدة الدرقية 
يعانون من ارتفاع حرارة اجل�سم.

-كما اأن تناول الأدوية املهدئة وم�سادات الإكتئاب 
لها دور يف هذا الأمر.

 اختبارات فريو�س كورونا 
اأ�سبحت هي الآن الأكر بحثًا 

حول العامل، فاجلميع يبحث عن 
هل اأعرا�س الأنفلونزا التي 
يعاين منها ب�سبب دور برد 

عادية اأم اأنها ب�سبب فريو�س 
كورونا، الذى اأ�سبح يهدد 

العامل اأجمع حتى اأعلنته منظمة 
ال�سحة العاملية وباء، من خال 

�سل�سلة "اطمن على نف�سك" 
نقدم جمموعة من الأ�سئلة 

والإجابات حول حتاليل فريو�س 
econ -  وورونا، وفقًا ملوقع

.mictimes
�س: ما الذي يحدث اأثناء اختبار 

فريو�س كورونا ؟
 ج: �سيح�سل املخترب على اأحد 

العينات التالية منك:
-اختبار امل�سحة:  �سوف ياأخذ 
املخترب م�سحة قطنية خا�سة 

وياأخذ عينات من داخل احللق اأو 
الأنف.

-ال�سفط الأنفي: �سيحقن املخترب 
حملول ملحي يف اأنفك ، ثم يزيل 

العينة ب�سفط لطيف.
-�سفط الق�سبة الهوائية: يدخل 

اأنبوب رقيق م�ساء ي�سمى 
منظار الق�سبات اإىل رئتيك، 

حيث �سيتم جمع عينة منها.
-اختبار البلغم: البلغم هو �سكل 

من اأ�سكال املخاط من رئتيك 
ميكن �سعاله اأو اأخذ عينات من 

الأنف با�ستخدام م�سحة.
-اختبار الدم: �سيتم حتليل 
العينة التي مت جمعها بحًثا 

عن الفريو�س، اإما من خال 
اختبار �سامل 

جلميع متغريات 
الفريو�س التاجي 

)مبا يف ذلك 
الأنفلونزا العادية( 

اأو من خال 
اختبار ت�سل�سل 

جيني متخ�س�س 
يحدد موقع 

عامة الفريو�س 
التاجي اجلديد.

�س: متى يجب 
اأن تاأخذ اختباراً 

لفريو�س كورونا؟
 ج: قد حتتاج اإىل اإجراء اختبار 
فقط اإذا كانت لديك اأعرا�س 

للعدوى، وقد �سافرت موؤخًرا اإىل 
اأجزاء من العامل حيث ترتفع فيها 

معدلت الإ�سابة مرتفعة. -
ا اإىل الختبار  قد حتتاج اأي�سً

اإذا كان لديك ات�سال وثيق مع 
�سخ�س �سافر اإىل اإحدى تلك 

املناطق.
C -  ��سمل اأعرا�س فريو�س 

VID-19 ما يلي:
-احلمى

- ال�سعال
-�سيق التنف�س
-التهاب احللق

- التعب والإرهاق واآلم يف 
اجل�سم.

وحتى الآن ، ل يوجد عاج 
لعدوى فريو�س كورونا 

COVID-19، لكن توجد 
العديد من التجارب التي يجريها 
العلماء والباحثني يف اأنحاء العامل 
لكت�ساف عاج ولقاحًا �سد هذا 

الفريو�س.

 ل تخيفي اأطفالك.. كيف تتعاملي مع اأولدك 
وتدعميهم نف�صيا بعد انت�صار كورونا 

مجتمــــع
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

1ـ الذهب األبيض ـ املاشية مما يقتنيها البدوي أو الفالح ـ 
شقيق

2ـ وديع )مبعثرة( ـ أماكن اجتماع القوم
3ـ إذا تعدى اثنني شاع ـ يوم يبتدئ االنسان حياته

4ـ اشتهر يف التاريخ بتحويل التراب إىل ذهب ـ أبيض 
)باالجنليزية(

5ـ يضغط إلطالق النار ـ شجر صحراوي مثمر
6ـ قْرض ـ بناء للمراقبة

7ـ سقيا ـ دولة جنوب شرق أفريقية
8ـ يتحرك كاملوج ـ حيقق إجنازا

9ـ فيها طالبو العلم والشهادات ـ متشاهبان
10ـ الذهب البين ـ بلد امسها يعين بلد األحرار

أفقــــــــــــــــــي

1ـ ألوانه تظهر بعد املطر ـ يلغي
2ـ حتليق يف السماء ـ فاكهة 
لذيذة قشرها أمحر وحباهتا 

كاجلوهر
3ـ منافس ومساو يف االمكانات ـ 

أغلى املعادن على اإلطالق
4ـ بشكل رأسي ـ أنت طلبت األكل 

لشعورك حباجته
5ـ واحد )باالجنليزية( ـ اغتاب 

ـ متشاهبان
6ـ خملوق صغري حيمل عشرة 

أمثال وزنه ـ شاي )باالجنليزية(.
7ـ متشابك بشكل منتظم ومكرر 

ـ ثين
8ـ دولة اوروبية معىن امسها بلد 

األرانب
9ـ أخف الغازات يف الطبيعة

10ـ من اخلضروات ـ تفضيل 
شيء على آخر

عمــــــــــــــودي 

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

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

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

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�سبكة اأفقيا وعموديا 

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

 �ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو

التعريف: أصوات أجواف اإلبل من شدة العطشالكلمات ال�ّسهمية
اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 
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�صاللة فريو�س كورونا التي تف�صت باجلزائر م�صدرها فرن�صا
مدير معهد با�ستور يدافع عن ا�ستعمال بروتوكول الك�سف عن الوباء

ت�سهد ندرة  على م�ستوى ال�سيدليات بق�سنطينة و ال�سيادلة يترباأون:

-  ملحقة با�ستور بورقلة تبا�سر علمها خالل الأ�سبوع القادم

-  300 �سيديل متعاقد مع �سندوق ال�سمان الجتماعي ينتظرون م�ستحقاتهم

لــــوؤي .ي
----------------------

تطبيق  اإجـــراءات  اأن  امل�سوؤول  ذات  واأكــد 
ــر الــ�ــســحــي عــلــى بــعــ�ــس املــنــاطــق  ــج احل
من  التخفي�س  يف  حمالة  ل  "�سي�ساهم 
با�ستور  مبعهد  �سيدفع  مما  الوباء،  انت�سار 
عن  الك�سف  يف  جديدة  طرق  انتهاج  اإىل 
التي  احلــالت  على  وتركيزه  الفريو�س 
عدد  اأعرا�س".وبخ�سو�س  لديها  تظهر 
"درار"  اأو�سح  الآن  حلد  امل�سجلة  احلالت 
اأنها �سئيلة ،حيث بلغت 264 حالة مقارنة 
بعدد  وكــذا  العامل  يف  الفريو�س  بانت�سار 
والتي  للتحاليل  خ�سعت  التي  احلــالت 
يف  ــاء  ــوب ال ــذا  ه ظــهــور  منذ   2500 بلغت 
اجلــزائــر.واأ�ــســاف يف هــذا الإطــار انــه مع 
�سروع خمتلف ملحقات املعهد اجلديدة يف 

عملها، �سيتم تخفيف ال�سغط على املخرب 
التابع  الفريو�سات  عن  للك�سف  املرجعي 
العا�سمة،  اجلزائر  م�ستوى  على  للمعهد 
يف  �سرعت  ــران  وه ملحقة  اأن  اإىل  م�سريا 

عملها خالل الأيام الأخرية وملحقات كل 
من وليات ق�سنطينة وتيزي وزو وورقلة 
الأ�سبوع  خــالل  اخلــدمــة  حيز  �ستدخل 
الفريو�س  ب�ساللة  يتعلق  القادم.وفيما 

امل�سوؤول  ذات  قــال   ، اجلــزائــر  يف  املنت�سر 
املعهد  بها  قام  التي  العلمية  "الأعمال  اأن 
ظهرت  التي  لتلك  مطابقة  اأنها  اأثبتت 
اأن الفريو�س الذي  بفرن�سا، مما يدل على 
فرن�سا". مــن  انتقل  الــوطــن  ــل  داخ ظهر 
كثب  عن  يتابع  با�ستور  معهد  اأن  موؤكدا 
كــل الــتــطــورات اجلــاريــة يف الــعــامل حول 
للك�سف  بفرن�سا،  الوباء،خا�سة  انت�سار 
لــلــفــريو�ــس بهدف  اأخــــرى  ــاللت  ــس ــن � ع
للو�سع". للت�سدي  ناجعة  اإجراءات  اتخاذ 
اأ�سفه  عن  اأخــرى  جهته  من  درار  وعــرب 
املعهد،  ت�ستهدف  التي  املغر�سة  لالإ�ساعات 
الك�سف  بربوتوكول  يتعلق  فيما  ل�سيما 
يعمل  املعهد  اأن  مــوؤكــدا  الــفــريو�ــس،  عــن 
لل�سحة  العاملية  املنظمة  تو�سيات  "وفق 
واآ�سيا  اأوروبــا  من  بكل  بها  املعمول  وتلك 

من  الأمريكية".واأكد  املتحدة  والوليات 
"مركزا  يعد  الــذي  املعهد  اأن  اآخــر  جانب 
مرجعيا للمنظمة الأممية ، يقوم بتحيني 
طريق  وعــن  م�ستمرة  ب�سفة  معلوماته 
ويطبق  ويتابع  بعد  عن  العاملية  الندوات 
يف  احلا�سلة  الــتــطــورات  وفــق  تعليماتها 
ال�سلبية  النتائج  امليدان".وبخ�سو�س 
الأو�ساط،  بع�س  لها  تروج  التي  اخلاطئة 
باملعهد  املطبقة  "التقنية  اأن  درار  اأو�سح 
الأفكار  العاملية".واأن  للتو�سيات  تخ�سع 
ودون  ال�سحة  من  لها  اأ�سا�س  "ل  املتداولة 
با�ستور  معهد  اأن  مـــربزا  علمي"،  �سند 
طرف  من  الدعم  من  "املزيد  اإىل  بحاجة 
ــل  اأج ــن  م والطبية  العلمية  املنظومة 
تقدمي خدمة اأكرث جناعة، ل�سيما يف هذا 

الظرف اخلا�س الذي متر به اجلزائر".

على  وا�سعة  ندرة  الطبية  الكّمامات  مادة  ت�سهد 
قد  و   ، ق�سنطينة  بولية  ال�سيدليات  م�ستوى 
احل�سول  و  البحث  يف  املواطنني  ــدام  اأق حفيت 
انت�سار  ظل  يف  املادة  لهذه  اأثر  ل  اأنه  اإل   ، عليها 
ال�سلطات  بــه  ت�سرح  مــا  رغــم  و  كــورونــا،  ــاء  وب
على  و  متوفرة،  الوقاية  و�سائل  باأن  العمومية 
كل  احلــذر،  و  باحليطة  يلتزم  اأن  �سوى  املواطن 
من حتدثنا معهم من ال�سيادلة اأكدوا اأنهم اأر�سلوا 
مورديهم  من  اأو  املركزية  لل�سيدلية  طلبيات 
ظل  يف  عليها  احل�سول  املــواطــن  على  لت�سهيل 
الآن   اإىل  ت�سلهم  مل  لكن  و  عليها  الطلب  ارتفاع 
الكمامات  ندرة  يف  املواطنني  بع�س  �سكك   قد  و 

اأنها  متوفرة و لكنها توزع على املعارف  اأ�ساروا  و 
ال�سيادلة  بع�س  على  ال�سوؤال  طرحنا  فقط، 
الظرف  ــذا  ه يف  اجلــزائــريــني  اأن  ردهـــم  فــكــان 
و  الت�سامن  و  التظافر  اإىل  حاجة  يف  بــالــذات 
فال  ال�سحة،   من  له  اأ�سا�س  ل  ترويجه  يتم  ما 
ال�سرورية  املواد  هذه  �سيديل  يحتكر  اأن  يعقل 
و اجلزائر متر بهذا الظرف ال�سعب، فمنذ ظهور 
حركة  اجلــزائــري  ال�سارع   يعرفه  الفريو�س  
و  الطبية  بالكّمامات  املتاجرة  يف  �سرعية  غري 
ال�سوق  يف  اجلراحي،  ال�ستعمال  ذات  القفازات 
باأ�سعار  و   ، النظامية  الأطــر  خــارج  و  املــوازيــة، 
و  اأين  من  يت�ساءلون  املواطنني  جعلت  مرتفعة، 

رغم  املواد؟،   هذه  على  امل�ساربون  يح�سل  كيف 
يف  بالولية  الأمــن  م�سالح  تبذلها  التي  اجلهود 
ال�سحية  امل�ساربة باملنتجات  اأنواع  حماربتها كل 
الوقائية، و الكميات التي يتم حجزها و توقيف 
النا�س  بــاأرواح  يتاجرون  الذين  فيهم،  امل�ستبه 
طرح  اأخرى  جهة  من  ال�سريع،و  الربح  اأجل  من 
عراقيل  من  يواجهونه  ما  و  م�ساكلهم  ال�سيادلة 
املر�سى  ل�سيما   ، زبائنهم  ي�ستقبلون  هــم  و 
ت�سليم  عن  بالتعوي�سات  يتعلق  ففيما  املزمنني، 
بطاقة  على  احلا�سلني  املزمنني  للمر�سى  الدواء 
ال�سفاء مثال ، قال اأحد ال�سيادلة  املتعاقدين مع 
الآن  حد  اإىل  اأنه  الجتماعي  ال�سمان  �سندوق 

و  ال�سندوق،  طرف  من  م�ستحقاتهم  ي�ستلموا  مل 
هذا يعود اإىل غياب ال�سيولة املالية على م�ستوى 
تقدر  الــدواء  فاتورة  اأن  م�سريا  املالية،  م�سالح 
 300 اإىل  اأحيانا ت�سل  و  200 مليون  اإىل   150 بني 
ا�ستالم  تاأخر  ــام  اأم و  ال�سهر،  يف  �سنتيم  مليون 
التعامل  يف  �سعوبة  ال�سيادلة  يجد  م�ستحقاتهم 
بالن�سبة  خا�سة  ال�سفاء  بطاقة  حاملي  ــع   م
بالأن�سولني،  يعاجلون  الذين  ال�سكري  ملر�سى 
 300 من  اأزيــد  يوجد  مثال  ق�سنطينة  وليــة  يف 
من  م�ستحقاته  ا�ستالم  ينتظر  متعاقد  �سيديل 

�سندوق ال�سمان الجتماعي.
علجية عي�س

تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  وجه   
ل�سكان  تقدير  و  ـــرتام  اح و  حتية  ر�ــســالــة 
ولية البليدة ل�سربهم على احلجر ال�سحي 
لوقايتهم  مدينتهم  وعلى  عليهم  املفرو�س 

ــذا يف  ــاء ه ــا. ج ــورون مــن تف�سي فــريو�ــس ك
على  الر�سمي  ح�سابه  على  للرئي�س  تغريدة 
قال  و  "تويرت"  الجتماعي  التوا�سل  موقع 
جوهرة  هــي  "البليدة  اجلمهورية  رئي�س 

اجلزائر و هي ل تعاقب وحا�سا اأن يكون هذا 
مع  و  معكم  الدولة  و  اهلل  اإن  عقوبة،  الوباء 
اجلمهورية  رئي�س  قاطبة".ووا�سل  اجلزائر 
لن  اهلل  بحول  و  الوباء  هذا  على  "�سننت�سر 

يطول".واأنهى تبون تغريدته بالقول "علينا 
اللهم  الوقاية  بــاإجــراءات  التقيد  جميعا 

احفظ اجلزائر".
لوؤي.ي

ك�سفت النيابة العامة ملجل�س ق�ساء اجلزائر اأم�س 
"كرمي  ال�سيا�سي  النا�سط  حماكمة  تفا�سيل  عن 
ق�ساء  ملجل�س  اجلزائية  الغرفة  قبل  من  طابو" 
الهيئة  العام لدى ذات  النائب  اجلزائر، حيث ذكر 
يف  ال�سادر  احلكم  تاأييد  ــرار  ق تاأ�سي�س  مت  ــه  اأن
فقرة   347 املادة  ن�س  "مقت�سيات  على  املتهم  حق 
تعترب  التي  اجلزائية  الإجـــراءات  قانون  من   2
اأ�سئلة  على  الإجــابــة  رف�س  اإذا  حا�سرا  املتهم 
جمل�س  لدى  العام  النائب  بيان  يف  القا�سي".وجاء 
بع�س  ن�سرته  ما  اثــر  "على  ــه  اأن اجلــزائــر  ق�ساء 
التوا�سل  من�سات  تداولته  ومــا  الإعــالم  و�سائل 
املدعو  حماكمة  جمريات  بخ�سو�س  الجتماعي 
ملجل�س  اجلزائية  الغرفة  قبل  مــن  كــرمي  طابو 
11 من قانون  ق�ساء اجلزائر،وعمال باأحكام املادة 

لدى  العامة  النيابة  تنهي  اجلزائية،  الإجــراءات 
باأنه  العام  الراأي  علم  اإىل  الق�سائي  املجل�س  نف�س 
�سيدي  حمكمة  اأدانـــت   2020 مار�س   11 بتاريخ 
تهم  من  اإليه  من�سوب  هو  مبا  كرمي  طابو  احممد 
وعقابا له باحلكم عليه بعام حب�س منها �ستة اأ�سهر 
نافذة وهو احلكم الذي ا�ستاأنفه وكيل اجلمهورية 
ذات  واملتهم".واأ�ساف  احممد  �سيدي  حمكمة  لدى 
امل�سدر اأنه "بعد تو�سل النيابة العامة لدى جمل�س 
ق�ساء اجلزائر مبلف الدعوى مت جدولة الق�سية 
ال�ستئنافني  يف  للنظر   2020 مار�س   24 جلل�سة 
طبقا للقانون"،حيث اأنه "بالتاريخ املذكور وعمال 
مت  اجلزائية  الإجـــراءات  قانون  من   344 باملادة 
اإىل  واإح�ساره  العقابية  املوؤ�س�سة  من  املتهم  اإخراج 
املحاكمة".  اأجــل  من  اجلزائر  ق�ساء  جمل�س  مقر 

اأمام  جمدولة  كانت  التي  اجلل�سة  انعقاد  و"اأثناء 
مت  مــوقــوفــني،  ــن  ــري اآخ ملتهمني  الــغــرفــة  نف�س 
ا�ستجوابه  وبعد  كرمي،  طابو  املتهم  على  املناداة، 
رف�س  اإليه،  املن�سوبة  بالتهم  وتبليغه  هويته  عن 
تاأجيل  طالبا  الغرفة  رئي�س  اأ�سئلة  على  الإجابة 
ال�سحية  حالته  ولكون  دفاعه  حل�سور  حماكمته 
ل ت�سمح بذلك".واأو�سح ذات امل�سدر اأنه و"للتاأكد 
اجلل�سة  رئي�س  اأمــر  للمتهم  ال�سحية  احلالة  من 
املتهم على طبيب ق�سد فح�سه وعليه مت  عر�س 
مبقر  الكائنة  الطبية  العيادة  اإىل  املعني  اقتياد 
قرر  الزمن  من  �ساعة  الق�سائي".و"بعد  املجل�س 
حل�سور  نظرا  املحاكمة  اإجراءات  موا�سلة  املجل�س 
دفاع املتهم، اإل اأن املتهم وحماميه مت�سكوا بطلبهم 
يحظى  مل  ــذي  ال الطلب  وهــو  الق�سية  لتاأجيل 

لعدم  اجلزائية  الغرفة  ق�ساة  قبل  من  بالقبول 
وجود ما يربره نظرا جلاهزية الق�سية للف�سل من 
الإجابة  رف�س  قد  كان  واإن  املتهم  وحل�سور  جهة 
اأخرى". جهة  من  دفاعه  وكذا  املجل�س  اأ�سئلة  عن 

العامة  النيابة  ــداء  اإب "بعد  انــه  امل�سدر  واأ�ــســاف 
ملحامي  الكلمة  الغرفة  رئي�س  اعطى  التما�ساتها 
املرافعة  رف�سوا  اأنهم  اإل  للقانون  طبقا  املتهم 
اأكد  التاأجيل".كما  يف  املتمثل  بطلبهم  ومت�سكوا 
الغرفة  عن  قرار  �سدر  املداولة  "بعد  اأنه  البيان 
بتاأييد  وجاهيا  غري  ح�سوريا  ق�سى  اجلزائية 
مار�س   11 بتاريخ  املتهم  حق  يف  ال�سادر  احلكم 
وجعل  مبدئيا  احممد  �سيدي  حمكمة  عن   2020
على  الإبقاء  مع  نافذة  بها  احلكم  احلب�س  عقوبة 

الغرامة".                                                                        لوؤي.ي

وال�سكان  ال�سحة  وزارة  يف  الــوقــايــة  مدير  اأعــلــن 
ت�سجيل  اأم�س  فورار"  "جمال  امل�ست�سفيات،  واإ�سالح 
38 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا يف اجلزائر 
 302 اإىل  اجلزائر  يف  املوؤكدة  الإ�سابات  عدد  لريتفع 
البليدة.كما  بولية  موؤكدة  حالة   150 منها  حالة، 
ذكر "فورار" يف الندوة ال�سحفية التي يعقدها يوميا 
هن ت�سجيل وفاة �سخ�سني بفريو�س كورونا لريتفع 

عدد الوفيات اإىل 21، ويتعلق الأمر برجل من ولية 
تيبازة يبلغ من العمر 42 �سنة و�سيدة من ق�سنطينة 
 14 يــوم  فرن�سا  من  عــادت  �سنة   58 العمر  من  تبلغ 
 24 اإىل امتثال  ا�سار نف�س امل�سدر  مار�س الفارط.كما 
ودعا  امل�ست�سفى.هذا  غــادرت  ،حيث  لل�سفاء  حالة 
عبد  امل�ست�سفيات،  واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزير 
اإىل  املر�سى،  وممثلي  جمعيات  بوزيد،  بن  الرحمان 

التجند للت�سدي لوباء كورونا.وح�سب بيان للوزارة 
من  وفد  مع  جمعه  لقاء  خالل  الوزير،  اأ�سار  اأم�س 
اإىل  املر�سى،  وممثلي  جلمعيات  الوطنية  ال�سبكة 
و  حت�سي�س  يف  اجلمعيات  تلعبه  الذي  الفعال  الــدور 
توعية الأفراد حول الفريو�س.ودعا بن بوزيد، هذه 
للت�سدي  والتجنيد  اجلهود  تظافر  اإىل  اجلمعيات، 
لهذا الوباء.واأكد الوزير على اإرادة وا�ستعداد الوزارة 

املر�سى  وممثلي  جمعيات  مــع  العالقات  لرت�سيخ 
ال�سحية. ال�سيا�سة  و�سع  عملية  يف  بقوة  واإ�سراكهم 
ارتياحهم  عن  جهتهم،  من  اجلمعيات  ممثلو  وعرب 
اجلديد  املنظور  لهذا  وا�ستعدادهم  وا�ستح�سانهم 
اأف�سل  ب�سكل  القيام  من  �سيمكنهم  الذي  لل�سراكة، 

مبهمتهم يف مرافقة املر�سى.
لوؤي.ي

اأكد املدير العام معهد با�صتور , "فوزي درار" اأم�س يف ت�صريحات �صحفية , اأن املعهد �صينتهج طرقا جديدة يف الك�صف عن فريو�س كورونا بعد تطبيق اإجراءات احلجر ال�صحي على بع�س املناطق.

تعلم  ــر  ــزائ اجل لتــ�ــســالت  بــيــان  ح�سب 
خطوط  بقطع  تقوم  لــن  باأنها  زبائنها  
اأجل  اآخــر  �ستمدد  واأنها  الثابت  الهاتف 
بثالثني  الهاتفية  الــفــواتــري  لت�سديد 
اآخر  جانب  �سهر(،من   01( اإ�سافية  يوما 
ات�سالت  متنح  زبائنها،  لتنقل  وتفاديا 
عملية  كــل  عــن  ــا  ــزاي امل بع�س  ــر  ــزائ اجل
با�ستعمال  وذلك  الأنرتنت،  عرب  تعبئة 
البنكية  البطاقة  و/اأو  الذهبية  بطاقة 
عملية  اإجـــــراء  اإمــكــانــيــة  ــع  م  ،"CIB"
املحمول  التطبيق  با�ستخدام  الت�سديد 
ht - الــزبــون ف�ساء  اجلــزائــر   تت�سالت 
عالوة   ps://ec.algerietelecom.dz
ــر  ــزائ ــر اتــ�ــســالت اجل ــذك ـــك ت عــلــى ذل
للزبائن  تتيح  التي  ــرى  الأخ باخلدمات 
التعبئة با�ستعمال بطاقة  اإجراء عمليات 
التعبئة عن طريق الت�سال بالرقم 1500 
من اأي خط هاتفي ثابت اأو حممول ،الدفع 
ــت ت�سرف  اللـــكـــرتوين ،كــمــا تــ�ــســع  حت
التعبئة  بطاقات  اقتناء  اإمكانية  زبائنها 
التابعة  املبا�سرة  غري  البيع  �سبكة  عرب 
هذا  املــبــادرة،  هذه  اإطــالق  خالل  لها،من 
اأنها  اأخرى  مرة  اجلزائر  ات�سالت  وتوؤكد 
زبائنها  لن�سغالت  بالغا  اهتمام  تــويل 
ا�سرتاتيجية  بتعزيز  تلتزم  و  الــكــرام 
التقرب منهم، كما اأنها ت�سع �سالمة زبائنها 

�سمن حمور اأولوياتها.
م.رم�ساين

اأيد جمل�س ق�ساء اجلزائر اأم�س  احلكم 
وعبد  اأويــحــيــى  اأحــمــد  على  الــ�ــســادر 
�سيدي  حمكمة  قبل  من  �سالل  املالك 
ال�سيارات  تركيب  ق�سية  يف  اأحممد 

والتمويل اخلفي للحملة النتخابية.
باإدانة  يق�سي  حكما  القا�سي  واأ�سدر 
وعبد  نافذة  �سجنا  �سنة   15 بـ  اأويحيى 
نافذة،  �سجنا  �سنة   12 بـ  �سالل  املالك 
ال�سابقني  ال�سناعة  وزير  اأدينا  بينما 
 5 بـــ  حمــجــوب  وبـــدة  يو�سفي  يو�سف 

�سنوات �سجنا نافذة.
الأعمال  رجل  الق�ساء  جمل�س  واأدان 
نافذة  �سجنا  �سنوات   4 بـ  حــداد  علي 
�سجنا  �سنوات   4 بـ  عــربــاوي  وح�سان 
نافذة وحممد بايري بـ 3 �سنوات �سجنا 

نافذة.

قدمنا طلبات لل�صيدلية املركزية للح�صول على"الكّمامات الطبية" و ننتظر و�صولها

معكم" والدولة  اهلل  " ان 

تفا�صيل حماكمة "كرمي طابو"ح�صب رواية النيابة العامة ملجل�س ق�صاء اجلزائر  

تبون ل�صكان ولية البليدة...

قالت انه مت تاأ�صي�س قرار تاأييد احلكم ال�صادر يف حق املتهم  
ات�صالت اجلزائر متدد 

اآجال ت�صديد فواتري الهاتف 
ومتنح هدايا على التعبئات

هذه الأحكام التي اأ�صدرها 
جمل�س ق�صاء اجلزائر اأم�س   وفاة 21 �صخ�صا بفريو�س كورونا
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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