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رف�ض �أغلبية �أع�ضاء 
جز�ئريا  "�أوبك" طلبا 

لعقد �جتماع طارئ

 بعدما ت�سببت حرب اأ�سعار النفط
 يف انهيار بـ5 باملائة يف اقل من اأ�سبوع

على راأ�سها الوادي، الأغواط ،ب�سكرة، غرداية، اإيليزي ومترنا�ست

-  بركاين قال اإن احلجر ال�سحي املنزيل هو ال�سبيل الوحيد حلماية املواطنني
-  جلنة ر�سد تف�سي فريو�س "كورونا" تطلب من تبون تعميم احلجر ال�سحي  

-  فوزي درار: "فريو�س كورونا يف اجلزائر لي�س وباء 

ملحقة معهد با�ضتور بورقلة تدخل 
�خلدمة وتغطي واليـات �لـجنوب 

0302

�ل�ضو�فة ي�ضتح�ضنون 
�حلجر �ل�ضحي �جلزئي

جتاهل بع�ض �ل�ضباب و�ضهر م�ضالح �الأمن 
على تطبيق �لقـر�ر

جمعية "�أيادي 
�لرحمة"توفر 200 

كمامة طبية يومًيا

�ضباب يخيطون كمامات 
معقمة ويوزعونها 

باملجان على �ملو�طنني 

الــــــوادي

اجللفة

�س 05

�س 05

�س 06

�ضميد كي�ض  �آالف   10

 لفتة ت�ضامنية
اه �ضكان   من ب�ضكرة جتجُ

�لبليدة
حجز قر�بة 9 قناطري 
خمدر�ت يف 4 واليات

�أمطار رعدية مرتقبة
 يف 14 والية

توجه ال�ضتري�د نحو 190 �ألف وحدة عالج من نوع "كلوروكني"  
مت �سحبه من املخابر  

-  علماء �سينيون: الفريو�س يبقى �سامدا على �سطح الأج�سام بني 3 �ساعات و7 اأيام

04/03

16/04/03

�ضيدة عمرها 86 �ضنة تتعافى 
من فريو�ض كورونا يف ورقلة

�حلكومة تتكفل مب�ضاريف �لوالدة 
للن�ضاء �ملوؤمنات �جتماعيا

 وز�رة �لرتبية تفند �ال�ضاعات 
حول متديد �لعطلة �لربيعية 

فيما �سيخ ايراين 
تعافى وهو بعمر 

�سنة  101

القرار �سدر 
يف اجلريدة 

الر�سمية
16/110202

�س 16

�س 16

�س 16 حمالت م�ضاعد�ت ت�ضامنية لفائدة 
حمدودي �لدخل �ليومي

03كورونا" حتيي ح�ض �لت�ضامن و�ضط �جلز�ئريني

ال ت�ضتهينو� باأخطار 
�لوباء �لفتاك

 وال تنجرو� ور�ء 
�خلطابات �ملفزعة

طالب البراهيمي يف نداء للجزائريني:
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�حلكومة تتكفل مب�ضاريف �لوالدة للن�ضاء �ملوؤمنات �جتماعيا

حممد علي 
-----------------

اجلريدة  من  ع��دد  اآخ��ر  يف  �صدر 
يحدد  تنفيذي  مر�صوم  الر�صمية 
هيئات  ب��ن  امل��رم��ة  االت��ف��اق��ي��ة 
واملوؤ�ص�صات  االجتماعي،  ال�صمان 
للتكفل  اخلا�صة  اال�صت�صفائية 
املوؤمنات  الن�صاء  وت�صمل  بالوالدة، 
اجتماعيا اأو زوجة اأو زوجات املوؤمن 
على  املر�صوم  وي�صرتط  اجتماعيا، 
العيادات اخلا�صة عدة التزامات، ال 
يف  الوالدة  ن�صاطات  تتم  اأن  �صيما 
م�صوؤولية  حتت  اخلا�صة  املوؤ�ص�صة 
الن�صاء  اأمرا�ض  يف  خمت�ض  طبيب 
لعمله  ممار�صا  يكون  واأن  والتوليد، 
على  يتعن  كما  الكامل،  بالتوقيت 
امل�صتخدمن  ت�صغيل  املوؤ�ص�صة 
جمال  يف  املطلوبة  الكفاءات  ذوي 

ن�صاط الوالدة، ناهيك عن �رضورة 
التنظيم  اخلا�صة  املوؤ�ص�صة  احرتام 
الوقاية  جم��ال  يف  ب��ه  امل��ع��م��ول 
والوقاية  العمل  و�صط  يف  واالأمن 

اال�صت�صفائية.
واأ�صاف املر�صوم التنفيذي اأنه يتعن 
اإر�صال  اخلا�صة،  املوؤ�ص�صة  على 
باخلدمات  املتعلقة  الفردية  الفواتري 
اإىل  �صهر  للم�صتفيدين كل  املقدمة 
كما  االجتماعي،  ال�صمان  هيئة 
يجب على املوؤ�ص�صة اأن تلتزم بعدم 
اأتعاب  بدفع  امل�صتفيدين  مطالبة 
اأخرى، وفيما يخ�ض التزامات هيئة 
املر�صوم  فاإن  االجتماعي  ال�صمان 
الفواتري  بت�صديد  يلزمها  التنفيذي 
اخلا�صة  للموؤ�ص�صة  امل�صتحقة 
ابتداء  يوما،   30 اأق�صاه  اأج��ل  يف 
الفواتري  ه��ذه  ا�صتالم  تاريخ  من 

بها،  املتعلقة  الثبوتية  والوثائق 
املوؤ�ص�صة  ت�رضف  حتت  ت�صع  واأن 
اخل��ا���ص��ة امل��ف��ت��اح االإل���ك���رتوين 
التي  الرجمة  و  العالجات  لهيكل 
»ال�صفاء«،  بطاقة  با�صتعمال  ت�صمح 
برجمية  اإدم��اج  عليها  يتعن  كما 
حتت  املو�صوعة  »ال�صفاء«   نظام 
املوؤ�ص�صة اخلا�صة وحتيينها  ت�رضف 
لهن  املوؤمن  التزامات  بانتظام.اأما 
اأحكام  من  لال�صتفادة  اجتماعيا 
هيئة  لدى  تقدم  فاأن  االتفاقية  هذه 
تكفل  طلب  االجتماعي  ال�صمان 
التاريخ  ي�صبق  الذي  ال�صهر  خالل 
يكون  اأن  للوالدة، ويجب  املفرت�ض 
للطبيب  طبي  بتقرير  م��رف��وق��ا 
اخل�صو�ض  على  يو�صح  املعالج، 
التاريخ املفرت�ض للوالدة وطبيعتها 

اإذا اقت�صى االأمر.

قررت �حلكومة �لتكفل بتغطية م�ضاريف �لوالدة �لعادية و�لقي�ضرية باملوؤ�ض�ضات �ال�ضت�ضفائية �خلا�ضة، ويخ�ض �الأمر �لن�ضاء �ملوؤمنات �جتماعيا، �أو زوجة �ملوؤمنة �جتماعيا، 
ويخ�ضع �الأطر�ف �ملعنيون باالأمر لعدة �ضروط يجب �لتقيد بها.

�لقر�ر �ضدر يف �جلريدة �لر�ضمية

العدد
1965

"اأوبك"  منظمة  يف  االأع�صاء  الدول  اأبدت 
اإجراء  املنظمة  رئا�صة  لطلب  تاأييدها  عدم 
اأ�صعار  تهاوي  ب�صاأن  طارئة  م�صاورات 

النفط.
التي  اجلزائر،  اإن  اأوب��ك  يف  مندوب  وق��ال 
يف  للمنظمة  ال��دوري��ة  الرئا�صة  ت�صغل 
الوقت احلايل، دعت اإىل عقد اجتماع للجنة 
الوقت  يف  ال�صوق  اأح��وال  بتقييم  املعنية 
جائحة  ب�صبب  االأ�صعار  فيه  تدهورت  الذي 
لوكالة  وفقًا  االأ�صعار  وح��رب  ك��ورون��ا، 
مبوافقة  ال��دع��وة  حت��َظ  "بلومبريغ".ومل 
ح�صب  االجتماع  لعقد  الالزمة  االأغلبية 
عن  الك�صف  ع��دم  طلب  ال��ذي  امل��ن��دوب 

والذي  �رضية،  املناق�صات  اإن  حيث  هويته، 
اأوبك  عوا�صم  �صمن  الريا�ض  اأن  اأو�صح 
التي تعار�ض فكرة االجتماع.وهوت اأ�صعار 
االأ�صبوع  تعامالت  اآخ��ر  يف   5% النفط 
على  اخلام�ض  لالأ�صبوع  خ�صائرها  موا�صلة 
عن  الناجت  الطلب  حتطم  طغيان  مع  التوايل 
من  التحفيز  جهود  على  كورونا  فريو�ض 
�صناع ال�صيا�صات يف اأنحاء العامل.وانخف�ض 
 5.35% يعادل  مبا  دوالرا  برنت1.41   خام 
دوالرا   24.93 عند  الت�صوية  �صعر  ليتحدد 
منخف�صا  االأمريكي  اخلام  للرميل.واأغلق 
 21.51 على   4.82% اأو  دوالرات   1.09
 3% اأكرث من  دوالرا. ونزل اخلام االأمريكي 

على مدار االأ�صبوع.وقال فاحت بريول، مدير 
لزوم  ظل  يف  اإن��ه  الدولية،  الطاقة  وكالة 
ثالثة مليارات �صخ�ض منازلهم، فاإن الطلب 
، داعيا   20% النفط قد يهبط  العاملي على 
يد  تقدمي  اإىل  ال�صعودية  مثل  املنتجن  كبار 
العون جللب اال�صتقرار اإىل اأ�صواق اخلام.ويف 
غ�صون ذلك، ذكرت وكالة اأنباء "بلومرغ"، 
اأن خام النفط الثقيل الكندي اأ�صبح رخي�صا 
م�صايف  اإىل  �صحنه  تكلفة  اإن  حيث  للغاية، 
وهو  نف�صه،  النفط  قيمة  تتجاوز  التكرير 
من  املزيد  يوقف  اأن  يف  يت�صبب  قد  و�صع 

منتجي الرمال النفطية عمليات اإنتاجه.
لوؤي ي

رف�ض �أغلبية �أع�ضاء "�أوبك" طلبا جز�ئريا لعقد �جتماع طارئ
ميالط يدعو �الأ�ضرة �جلامعية  بعدما ت�ضببت حرب �أ�ضعار �لنفط يف �نهيار بـ5 باملائة يف �أقل من �أ�ضبوع

للتفكري يف حلول تنقذ �ل�ضنة 
�جلامعية

ملجل�ض  الوطني  املن�صق  اأك��د 
عبد  العايل،  التعليم  اأ�صاتذة 
احلفيظ ميالط، اأن متديد العطلة 
اجلامعية اإىل ما بعد 4 اأفريل قرار 
�صيادي للرئي�ض تبون وحده الأنه 

الوحيد املخول بالف�صل فيه.
القرار  اإن  املتحدث  ذات  قال  و 
يتوقف على تطور انت�صار وباء 
كورونا يف البالد والقدرة على 
والق�صاء  الوباء  هذا  حما�رضة 
“الو�صعية  م�صيفا:  عليه، 
التي  هي  اأفريل  بداية  الوبائية 
قرار  التخاذ  مرجعا   �صتكون 
اأم  للمدرجات  الطلبة  ع��ودة 
باأن  ميالط  �صدد  ال”.باملقابل 
اأن  عليها  اجلامعية  االأ����رضة 

املنا�صبة  احل��ل��ول  يف  نتفكر 
وتفادي  اجلامعي  املو�صم  النقاذ 
ظل  يف  البي�صاء  ال�صنة  �صبح 
واحتمال  امل�صجل  الكبري  التاأخر 
العطلة.وبخ�صو�ض  مت��دي��د 
جهود  لدعم  الترعات  جمع 
فريو�ض  تف�صي  منع  يف  الدولة 
“كنا�ض”:   اأجاب من�صق  كورونا 
اجلامعية  االأ�����رضة  “�صجعنا 
عملية  يف  بقوة  امل�صاركة  على 
اأن�صاأته  الذي  لل�صندوق  الترع 
احلكومة ونحن االآن يف ت�صاور 
مع اأع�صاء املكتب الوطني حول 
ت�صمح  موحدة  �صيغة  اإي��ج��اد 

بعملية ترع جماعية”.
ق/و

اخلفي  ال�رضاع  عن  مقربة  م�صادر  ك�صفت 
بن قيادي منظمة توا�صل االأجيال و من له 
احلق يف تراأ�صها بعد رحيل موؤ�ص�صها املجاهد 
عبد احلفيظ حلول الذي كان حلمه الوحيد اأن 
تتحول منظمته اإىل حزب �صيا�صي، و و�صع 
اإ�صرتاتيجية لبناء جزائر جديدة  له برنامج و 
الذي  اجلزائري  املجتمع  م�رضوع  حتقيق  و 
طاملا انتظر من االأحزاب ال�صيا�صية اأن تقدم 
البديل،  اإال اأنه وقعت خالفات بن اأع�صائها 
املنظمة  اإىل جناحن و  انق�صموا  القيادين و 
مهددة  اليوم  هي   1994 يف  تاأ�ص�صت  التي 

باالنهيار
االتفاق  كان  امل�صادر  ذات  ك�صفته  ح�صبما 
يف بادئ االأمر اأن يتم انتخاب اأحد االأع�صاء و 
هو جياليل بوغالمي باالإجماع  من العا�صمة 
مبايعته  متت  و  املنظمة،  عام  اأمن  ليكون 
و  زوجته   ممثلة يف  الفقيد  عائلة  من طرف 
انقلبت  اأنه  اإال  االأع�صاء،  املقربن من  بع�ض 
االأمور راأ�صا على عقب و الأ�صباب جمهولة 
تاريخي  ال�����رضاع  اأن  البع�ض  اأرج��ع  و   ،
التاريخية  ال��والي��ة  طرفن  بن  �صيا�صي 
املجاهد  اأن  بحكم  الرابعة،  الوالية  و  االأوىل 
باتنة  والية  من  ينحدر  حلول  احلفيظ  عبد 
االأوىل، و لفك  التاريخية  الوالية  التي متثل 
النزاع  اآل ت�صيري املنظمة لع�صو اآخر ا�صمه 

اأحمد ربيع من والية اجللفة،  و تقول م�صادر 
اأخرى اأن اخلالفات �صببها عدم التفاهم على 
رحيل  بعد  للمنظمة  ال�صيا�صي  الرنامج 
الذي  حلول  احلفيظ  عبد  الفقيد  موؤ�ص�صها 
كان ي�صعى لبناء جيل من الكفاءات ال جيل 
من  مواقف  له  كانت  كما  للمواالة،  ينتمي 
بع�ض الق�صايا حيث كان �صد النظام القائم 
و الذي و�صفه بالفا�صد، و قال اأنه مبني على 
اأ�صد املدافعن  اأنه كان من  " الزعامة"، رغم 

عن الرئي�ض املخلوع عبد العزيز بوتفليقة .
على  ي�رض  ال�صحفية  لقاءاته  كان يف  كما   
حممد  الرئي�ض  اغتيال  ملف  فتح  اإع���ادة 
اأن  قال  الذي  بومدين  هواري  و  بو�صياف 
و  داخلي  بتواطوؤ  و  له  خمططا  كان  رحيله 
خارجي، و احلكاية نف�صها تكررت مع حممد 
تزال  ما  �صائكة   اأخرى  ق�صايا  و  بو�صياف 
يقول  كما  ال�صوداء  العلبة  يف  بها  حمتفظ 
منذ  احلكم  يف  كانوا  الذين  ال�صيما   ، هو 
ال�صاذيل بن جديد اإىل غاية جميئ بوتفليقة  
، و كان دوما يت�صاءل عن �رّض حتكم فرن�صا 
يف اقت�صاد اجلزائر، و بال�صبط يف ما يتعلق 
باملحروقات، و عن �رّض ال�رضاكة بينها و بن 
الفرن�صية،  "�صال"  و  اإي�صو"   " موؤ�ص�صات 
تعمل  ظلت  و  اجلزائر  من  تخرج  مل  بحيث 
الزالت  و  م�صتعارة"  "اأ�صماء  مظلة  حتت 

حلد ال�صاعة موجودة يف ال�صحراء اجلزائرية، 
اأ�صبال  اأن الفقيد من خريجي مدر�صة  للعلم 
اأحد  الثورة قبل ان يلتحق باجلامعة،  و يعد 
�صامية  منا�صب  عدة  توىل   ، الثورة  رموز 
يف  بالرئا�صة  م�صت�صار  و  الداخلية  بوزارة 
يف  تويف  بومدين،   ه��واري  الراحل  عهد 
2015 و يف علبته الكثري من احلقائق حول 
براأ  وفاته  قبل  و  اجلزائرية  الثورة  تاريخ 

بوتفليقة من كل ما ن�صب اإليه؟
علجية عي�ض

�ضر�ع خفّي حول من يتوىّل رئا�ضة منظمة "تو��ضل �الأجيال"
بعد وفاة موؤ�ض�ضها �ملجاهد عبد �حلفيظ حلول

- كان حلمه بناء جيل مبني على �لكفاء�ت ال جيل ينتمي للمو�الة

�جلز�ئر تدين �لهجمات �لتي 
��ضتهدفت بلدتني �ضمال موزمبيق

"ب�صدة"  اجل���زائ���ر  اأدان�����ت 
ا�صتهدفت  التي  الهجمات 
برايا"  دي  "موكيمبوا  بلدتي 
منطقة  يف  "كي�صنجانا"  و 
�صمال موزنبيق  ديلغادو  كابو 
با�صم  الناطق  اأك��د  ح�صبما   ،
ال�����ص��وؤون  وزارة 
اخلارجية عبد العزيز 

بن علي ال�رضيف.
علي  ب���ن  وق�����ال 
ُندين  "اأننا  ال�رضيف 
الهجمات  ب�صدة 
ا�صتهدفت  ال��ت��ي 
+موكيمبوا  بلدتي 
و  ب�����راي�����ا+  دي 
يف  +كي�صنجانا+ 
منطقة كابو ديلغادو 
موزمبيق،  �صمال 
والتي خلفت العديد 

يف  ت�صببت  و  ال�صحايا  من 
و  التجهيزات  عديد  حتطيم 

املن�صئات العمومية".
عن  نعر  "اإننا  قائال  واأ�صاف 
و�صعب  حكومة  مع  ت�صامننا 
موزمبيق ونوؤكد لهم ت�صماننا 

اأمام هذه املحنة".
"اأننا  ي��ق��ول  وا���ص��رت���ص��ل 
�صلطات  ب��ق��درة  مقتنعون 
على  م��وزم��ب��ي��ق  و���ص��ع��ب 
االإرهاب  تهديد  من  التخل�ض 
احلالية  اخل��الف��ات  وجت���اوز 
فتئوا  ما  التي  اجلهود  بف�صل 
يبذلونها من اجل اإقرار ال�صلم 
التنمية  وت�صجيع  واال�صتقرار 
اأو�صح  ح�صبما  البلد"،  يف 
ال�صوؤون  وزارة  با�صم  الناطق 

اخلارجية.

ق/و 

وز�رة �لرتبية تفند 
�الإ�ضاعات حول متديد �لعطلة 

�لربيعية 
املتداولة عر  االإ�صاعات  الوطنية  الرتبية  وزارة  فندت 
العطلة  متديد  حول  االجتماعي  التوا�صل  من�صات 
الذي  كورونا  فريو�ض  ب�صبب  افريل   19 اإىل  الربيعية 
فر�ض اإجراءات احلجر ال�صحي على عدد من الواليات 
و ارتفاع عدد احلاالت املوؤكدة بالبالد اإىل 409 واأكدت 
الوزارة اأن التمديد من �صالحية رئي�ض اجلمهورية الذي 
اأعلن من قبل اأن العطلة الربيعية تبداأ من 12 مار�ض اإىل 

ق/و04 افريل املقبل
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�جلز�ئريني و�ضط  �لت�ضامن  ح�ض  "كورونا" حتيي 

لفائــدة  �قت�ضاديــة  م�ضــاعدة  حمــالت 
�ليــومي �لدخــل  حمــدودي 

لوؤي ي
--------------------

وزي��ر  التكتل  اأع�����ص��اء  وال��ت��ق��ى 
وزي��ر  وك��ذا  رزي��ق  كمال  التجارة 
للحكومة  الر�صمي  الناطق  االت�صال 
اإىل  ال��ت��ط��رق  ومت  بلحيمر،  ع��م��ار 
خا�صة  التكتل،  هذا  م�صاعدة  �صبل 
ال�صحي  باحلجر  املعنية  بالواليات 
الكامل واجلزئي، وت�صهيل االإجراءات 
لرجال  بالن�صبة  العملية  لهذه  املرافقة 
من  التكتل  يتكون  حيث  االأع��م��ال 
العمل  الأرباب  الوطنية  الكنفدرالية 
امل�صتهلك  حلماية  الوطنية  واملنظمة 
والك�صافة  اجلزائري  االأحمر  والهالل 
ال�صخ�صيات  وبع�ض  االإ�صالمية 
واملجتمع  اخلريي  املجال  يف  الفاعلة 
املدين. وتاأثرت العديد من الن�صاطات 
واأن  خا�صة  واأ�صحابها  االقت�صادية 

�صهر رم�صان على االأّبواب.
امل�صاعدة  من  ي�صتفيد  اأن  املقرر  ومن 
���ص��ح��اي��ا اجل��ائ��ح��ة م��ن اأ���ص��ح��اب 
كورونا  ب�صبب  املتوقفة  الن�صاطات 
والفقرية  املحرومة  الفئات  وك��ذا 

واأ�صحاب الدخل اليومي املحدود.
وي��اأت��ي ه���ذا م��ق��اب��ل حت���رك بطيء 
وحمدود لعدد من كبار رجال االأعمال 
م�صاعدات  تقدمي  يف  و�صيا�صين 

مبا�رضة اأو االقتطاع من اأجورهم.
بتوزيع  اأي�صًا  متطوعون  يهتم  و 
ت�صتخدم  وهران،  ففي  الغذائية،  املواد 
قفة  مع  جتربتها  اخلريية  اجلمعيات 
املواد  حتتوي  �صلة  لتوزيع  رم�صان 
يف  ال�صيام،  �صهر  خالل  االأ�صا�صية 
حمرومن  ظهور  عن  الناجمة  االأزمة 
من  ال��ك��ث��ري  ت��وق��ف  ب�صبب  ج���دد 
يقومون  االقت�صادية، كما  الن�صاطات 
للم�صت�صفيات،  الوجبات  بتو�صيل 

بالتن�صيق مع ال�صلطات.
انخف�صت  بينما  اأخ��رى،  جهة  وم��ن 
وترية حركة املواطنن انخف�صت معها 
العمل  وترية  وزادت  الن�صاطات،  كل 
االأطباء  ويخ�صى  امل�صت�صفيات،  يف 
الوباء  مواجهة  على  قدرتهم  ع��دم 
منّددين  ذروت��ه،  اإىل  ي�صل  عندما 
بنق�ض املوارد وظروف العمل ال�صيئة 

لرعاية املر�صى.
ويف غ�صون ذلك، احت�صد اجلزائريون 
ال��ذي  بالقليل  ال��ت��رع  خ��الل  م��ن 
االأكرث  ال�صحية  للم�صالح  يجمعونه 
منى  االأ�صنان  طبيبة  وقالت  احتياجًا، 
جمرون  "نحن  وهران  يف  �صيحة  بن 
لذلك  ال��ع��م��ل؛  ع��ن  ال��ت��وق��ف  على 
معدات  االآخرين  زمالئنا  مع  جنمع 
واأقنعة  قفازات  للم�صت�صفيات:  وقاية 
ومواد  الكحويل  التطهري  وحملول 

التنظيف اأو املواد الغذائية".

واأو�صحت، اأنه عندما مل تعد املنتجات 
اأف��راداً  فاإن  ال�صيدليات،  يف  متوفرة 
مبخزونهم  يترعون  اخلا�ض  بالقطاع 
تزايدت  ال��ذي  العام،  القطاع  لدعم 

احتياجاته فجاأة.
يف  الطالب  يعمل  وزو  تيزي  ويف 
�صناعة  على  معمري  مولود  جامعة 

حملول كحويل للتطهري.
و املحلول الذي ينتجه طالب ال�صيدلة 
والكيمياء يتم توزيعه يف املقام االأول 
ال  الذين  واالأ�صاتذة  الطالب  على 
اجلامعي  احلرم  يف  موجودين  يزالون 

على الرغم من توقف الدرا�صة.
و�صائل  بوقف  احلكومة  ق��رار  وبعد 
"ي�صري"  تطبيق  قدم  العمومية،  النقل 
للنقل باالأجرة - بالتعاون مع ال�صائقن 
لالأطباء  جمانية  خدمة   - املتطوعن 
التمري�ض  وم�صاعدي  واملمر�صن 

وعمال ال�صيانة.

مل�صتخدمي  املن�صة  وف���رت  كما 
لال�صت�صارات  طبيًا  دلياًل  االإنرتنت 
على  ال�صغط  "تخفيف  اأج��ل  م��ن 
متثل  التي  والعيادات  امل�صت�صفيات 

بيئة مواتية النت�صار الفريو�ض".
تطوعية  مبادرات  ب��رزت  وكذلك، 
مثل و�صع موزعات ملحلول التطهري 
اأقنعة من  يف االأماكن العامة، و�صنع 
القما�ض والتنظيف اجلماعي لل�صوارع.
حملة  هناك  ذل��ك،  اإىل  وباالإ�صافة 
التوا�صل  مواقع  على  �صاملة  توعية 
االإع��الم  و�صائل  ويف  االجتماعي 

با�صتخدام �صعار: "#اإبقى يف دارك".
ويف فيديو، بادر فنانون ون�صطاء اإىل 
احلفاظ  على  االآن  اجلزائرين  ح�ض 
ال�صا�صة  اأ�صفل  ويف  �صحتهم،  على 
اأواًل  �صحتنا  مثل  ر�صائل  قراءة  ميكن 
للثورة  يكون  حتى  اأنف�صنا  و"لنحم 

م�صتقبل".

يرتب �لتكتل �لوطني للت�ضامن و�الإغاثة لتنظيم حملة وطنية و��ضعة جلمع �لتربعات و�مل�ضاعد�ت لفائدة 
�لن�ضاطات �القت�ضادية �ملت�ضررة من فريو�ض كورونا فيما �أحيت �الأزمة �لتربعات �ل�ضعبية للمو�طنني.

االأ�صبق  اخلارجية  وزير  اأم�ض  وجه 
االإبراهيمي  طالب  اأحمد  الدكتور 
اجلزائري،يتحدث  ال�صعب  اإىل  نداء 
فيه عن االأزمة الراهنة، و ثمن جهود 
ال�صلطة يف جمابهة فريو�ض كورونا 
وب�صقيها  حولها  بااللتفاف  ،وطالب 

العام و اخلا�ض.
“وطننا  النداء:  يف  االإبراهيمي  وقال 
فر�صها  خطرية  حمنة  يجتاز  الغايل 
العاملي،  كورونا  وباء  انت�صار  علينا  
التي تعمل ال�صلطات العمومية بكل 
بحكمة،  ت�صيريه  على  م�صتوياتها 
اجلهود  حول  نلتف  اأن  اإال  لنا  ولي�ض 
العام واخلا�ض  القطاعن  املبذولة يف 
للت�صدي لهذا الوباء حفظنا الله منه 

جميعا”.
واأ�صاف يقول “االإجراءات الوقائية ال 
بديل عنها يف الوقت الراهن كاحلجر 
من  والتخفيف  وال��ع��زل  ال�صحي 
واالأخذ  التنقل،  من  والتقليل  احلركة 
يف  ذلك  كل  الطبية،  باالإر�صادات 
والهدوء  والتاآزر  التاآخي  من  روح 

واالن�صباط واالحت�صاب اإىل الله عز 
وجل”.

وخ��اط��ب ال��دك��ت��ور االإب��راه��ي��م��ي 
ت�صتهينوا  “ال  ق��ائ��ال:  اجل��زائ��ري��ن 
على  اجلديد  الفتاك  الوباء  باأخطار 
اخلطابات  وراء  تنجروا  وال  الب�رضية 
املفزعة التي تزرع الرعب يف نفو�ض 
لله،  املحت�صبة  االآم��ن��ة  املواطنن 

الواثقة يف طاقات االأمة.
االأ�صبق  الرئا�صي  املرت�صح  و�صدد 
بل  تهويل،  وال  تهوين  “ال  اأنه  على 
وال�صر  والوقاية  واحليطة  اليقظة 
اأ�صابتنا  كلما  الله  به  ب�رضنا  التي 

م�صيبة”.
“وطننا  ب��اأن  املتحدث  ذات  واأك��د 
اأوال،  الله  بف�صل  �صيتمكن  العزيز 
هذه  جتاوز  من  ثانيا  رجاله  وعزمية 
التي  املحن  من  فكم  ب�صالم،  املحنة 
مر  على  واأج��دادن��ا  اآب��ائ��ن��ا  حت��داه��ا 
و  �صفهم  بوحدة  وخرجوا  الع�صور 

اجتماع كلمتهم منت�رضين”.
لوؤي ي

الت�ضتهينو� باأخطار �لوباء �لفتاك وال 
تنجرو� ور�ء �خلطابات �ملفزعة

طالب �البر�هيمي يف ند�ء للجز�ئريني

تف�صي  ر���ص��د  جلنة  ع�صو  ك�صف 
ال�صحة  وزارة  يف  "كورونا"  فريو�ض 
ت�رضيحات  يف  بقاط،  بركاين  حممد 
رئي�ض  من  طلبت  جلنته  اأن  �صحفية 
والوزير  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
احلجر  تعميم  جراد  العزيز  عبد  االأول 
الوطن،  واليات  جميع  على  ال�صحّي 

خوفا من تف�صي الفريو�ض.
ارتفاع  الإمكان  ا�صتباقية  خطوة  ويف 
قال  املقبلة،  االأي��ام  يف  امل�صابن  عدد 
طاقما  ا�صتقبلت  اجل��زائ��ر  اإّن  بقاط 
طبيبًا   13 من  يتكّون  �صينيا،  طبيا 
اجلزائر  م�صاعدة  بهدف  ممر�صن،  و8 
احلاالت  الفريو�ض وعالج  احتواء  على 
كل  بقاط  الروفي�صور  ودعا  امل�صابة. 
الوقائية  االإجراءات  الحرتام  املواطنن 
والتقّيد  اجلزائرية  الدولة  اأقرتها  التي 
التعامل  ���رضورة  على  م�صددا  بها، 
اأّن  اإىل  م�صرياً  وجّدية،  ب�رضامة  معها 
ال�صبيل  هو  املنزيل  ال�صحي  احلجر 

والوطن  ال�صعب  حلماية  املتاح  الوحيد 
التي  العاملية  اجلائحة  بهذه  اإ�صابته  من 
الدول على جمابهتها.من  تعجز كرى 
با�صتور  ملعهد  العام  املدير  اأعلن  جهته 
من  فقط  باملائة   10 اأن  درار"،  "فوزي 
احلاالت امل�صتبه فيها التي ت�صل املعهد 
اأن  موؤكدا  كورونا،  بفريو�ض  م�صابة 
باأمرا�ض  تتعلق  احلاالت  باملائة من   90
مقدمتها  يف  اأخ����رى  وف��ريو���ص��ات 
املتحدث  وطماأن  املو�صمية،  االأنفلونزا 
اأن  تلفزيونية  مداخلة  خالل  اجلزائرين 
وباء  لي�ض  اجلزائر  يف  كورونا  فريو�ض 
اأفرج  التي  باالأرقام  بحديثه  م�صتدال 
اأن  اأكدت  والتي  با�صتور  معهد  عنها 
م�صابة  احل��االت  من  فقط  باملائة   10
ال  ح�صبه  وهذا   "19 "كوفيد  بفريو�ض 
يعتر وباء، خا�صة واأن عدد االإ�صابات 
و50   40 بن  ما  ي�صتقر  ب��داأ  املوؤكدة 
حالة يوميا. وبالن�صبة لالنتقادات التي 
الفريو�ض  ت�صخي�ض  حمدودية  طالت 

فوزي  ك�صف  با�صتور،  معهد  ل��دى 
درار اأن معهد با�صتور قام حلد ال�صاعة 
وهو  حالة   3000 من  اأزيد  بت�صخي�ض 
بعد  االأ�صبوع  هذا  �صريتفع  كبري  رقم 
من  العديد  يف  للمعهد  مالحق  فتح 
مناطق  خمتلف  يف  الكرى  الواليات 
لعدوى  االأول  امل�صدر  الوطن.وعن 
ك�صف  كورونا،  بفريو�ض  اجلزائرين 
امل�صجلة  اأغلب احلاالت  اأن  فوزي درار 
وقدم  فرن�صا  من  منطلقة  م�صدرها 
الذين  اجل��زائ��ري��ون  املغرتبون  منها 
من  للكثري  الفريو�ض  نقلوا  بدورهم 
اأن  املواطنن.واأكد مدير معهد با�صتور 
على  ال�صحي  احلجر  تطبيق  اج��راءات 
يف  حمالة  ال  �صي�صاهم  املناطق  بع�ض 
التخفي�ض من انت�صار الوباء، مما �صيدفع 
انتهاج طرق جديدة  اإىل  مبعهد با�صتور 
وتركيزه  الفريو�ض  عن  الك�صف  يف 
على احلاالت التي تظهر لديها اأعرا�ض.

لوؤي ي

جلنة ر�ضد تف�ضي "كورونا" تطلب من تبون تعميم �حلجر �ل�ضحي  
بركاين قال �أن �حلجر �ل�ضحي �ملنزيل هو �ل�ضبيل �لوحيد حلماية �ملو�طنني

وباء" لي�ض  �جلز�ئر  يف  كورونا  "فريو�ض  در�ر:  • فوزي 

توجه ال�ضتري�د نحو 190 �ألف وحدة من نوع "كلوروكني"  
مت �ضحبه من �ملخابر  

قامت وزارة ال�صحة بجمع جميع خمزونات دواء 
املحلية  املخابر  قبل  من  املنتجة  “الكلوروكن” 
بهدف  ال�صيدليات،  مبخزونات  املتواجدة  وكذا 

الدواء  لهذا  احل�رضي  اال�صتخدام  حجز 
للم�صت�صفيات فقط.

املكلف  امل��ن��ت��دب  ال��وزي��ر  وك�����ص��ف 
الرحمان  عبد  ال�صيدالنية،  بال�صناعة 
يف  اأم�����ض  باجمد،  ب��ن  جمال  لطفي 
انت�صار  “وملواجهة  اأن��ه  له  ت�رضيح 
فريو�ض كورونا يف البالد، قامت وزارة 
دواء  خمزونات  جميع  بجمع  ال�صحة 
الكلوروكن التي تنتج باملخابر املحلية، 
وكذا املتواجدة يف خمزونات ال�صيدليات”.وقال 
اأ�صا�صا حلجز  “العملية تهدف  اأن  املنتدب  الوزير 

للم�صت�صفيات  الدواء  لهذا  احل�رضي  اال�صتخدام 
دون �صواه”.واأ�صاف بن باحمد اأن “قرار ا�صتخدام 
هذا الدواء، الذي خ�ص�ض �صابقا لعالج املالريا، 
يف  املعينة  اخلراء  جلنة  قبل  من  منه  التحقق  مت 
اأنه وحلد  املنتدب  الوزير  ال�صحة”.واأ�صار  وزارة 
بالن�صبة  كاف  منظور  لدينا  يوجد  “ال  ال�صاعة 
“اأن  ذاته  ال�صياق  يف  م�صريا   ،“ الدواء  لفعالية 
وباالإ�صافة اإىل الكميات التي يتم تعبئتها اليوم، 
فاإن نحو 190.000 وحدة من املعاجلات االأخرى 
ا�صتريادها”.وطماأن  حاليا  يتم  النوع  نف�ض  من 
الالزمة  االإج��راءات  كل  اتخاذ  “مت  اأنه  الوزير 

كورونا يف  فريو�ض  تف�صي  حالة  لال�صترياد يف 
واالأقنعة  املطهرات  توفر  البالد”.وبخ�صو�ض 
الوقائية، اأكد الوزير املنتدب “اأنه بالن�صبة ملعقم 
منتجن  وجود  بف�صل  حل  امل�صكل  فاإن  اليدين، 
حملين يف هذا املجال”.وبالن�صبة الأقنعة الوقاية، 
حملين  منتجن   4“ اأن  املنتدب  الوزير  ك�صف 
 8 وان  اليوم،  يف  وحدة   50000 اإنتاج  ب�صدد 
اأخرى  مالين   5 و  حاليا،  متوفر  قناع  مالين 
حاجيات  لتلبية  اخل��ارج  من  ا�صتريادها  �صيتم 

املواطنن”.
لوؤي ي
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حترير �ضوق �ضرف �لعمالت يف �جلز�ئر

حممد علي 
-----------------

���ص��در يف ال��ع��دد االأخ���ري من 
اجلديد  النظام  الر�صمية  اجلريدة 
بنك  حمافظ  طرف  من  موقعا 
اجلزائر، اأمين بن عبد الرحمان، يف 
15 مار�ض 2020، حيث يوؤ�ص�ض 
ما  ال�رضف  �صوق  اجلزائر  بنك 
تتدخل  حيث  امل�����ص��ارف،  ب��ن 
املالية  واملوؤ�ص�صات  امل�صارف 
اإطار جهاز  ال�صوق، يف  يف هذه 
تنظيمه وقواعد  يتم  ال مركزي 

عمله بتعليمة من بنك اجلزائر.
وعّرف الن�ض �صوق ال�رضف ما 
بن  »�صوق  باأنها  امل�صارف  بن 
اأي  املالية،  واملوؤ�ص�صات  البنوك 
م�صيفا  املعتمدين«،  الو�صطاء 
عمليات  ك��ل  »ت�صمل  اأن��ه��ا 
بالعملة  والأج��ل  نقدا  ال�رضف 
االأجنبية  وبالعمالت  الوطنية 

القابلة للتحويل بحرية«.
ميكن  اأن��ه  التنظيم  واأو���ص��ح 

القيام  املعتمدين  للو�صطاء 
مع  ن��ق��دا  ال�����رضف  بعمليات 
ميكنهم  كما  مقيمة،  غري  بنوك 
اأو  اخلا�ض  بينهم، حل�صابهم  فيما 
حل�صاب زبائنهم، القيام بعمليات 

اخلزينة بالعملة ال�صعبة.
ميكن  العمليات،  هذه  اإطار  ويف 
ا�صتعمال  املعتمدين  للو�صطاء 
بالعملة  اخل��ا���ص��ة  خزينتهم 
اخلا�صة(،  )االأم���وال  ال�صعبة 
نف�ض  اح���رتام  عليهم  وي��ج��ب 
لتلك  واالأهلية  الت�صيري  قواعد 
بالدينار،  للخزينة  املنظمة 
الودائع  جمع  لهم  يرخ�ض  كما 
الزبائن  من  ال�صعبة  بالعملة 
وتقدمي قرو�ض بالعملة ال�صعبة، 
وميكن تو�صيع �صوق ال�رضف ما 
بن امل�صارف وعمليات اخلزينة 
لت�صمل  ال�صعبة  بالعملة 
بنكية،  غري  مالية  موؤ�ص�صات 
بنك  م��ن  تعليمة  خ��الل  م��ن 
اجلزائر الذي ميكنه اأن يتدخل يف 
�صوق ال�رضف ما بن امل�صارف 

بالعملة  اخلزينة  عمليات  ويف 
ال�صعبة.

»ميكن  اأن��ه  اإىل  الن�ض  واأ�صار 
بن  ح��رة  ب�صفة  ال��ت��ف��او���ض 
ال�صوق  املتدخلن على م�صتوى 
ب�صاأن اأ�صعار ال�رضف ومعدالت 
عمليات  على  املطبقة  الفائدة 
عمليات  وع��ل��ى  ال�������رضف 
اإجراء  اأّنه يف حال  اخلزينة«، غري 
الو�صيط املعتمد معاملة �رضف 
فيها  ويكون  زبائنه،  حل�صاب 
املقابل،  الطرف  اجل��زائ��ر  بنك 
االأ�صعار  تتجاوز  ال  اأن  فينبغي 
حال  اأي  يف  للزبائن،  املفوترة 
االألف  من  واحدا  االأح��وال،  من 
املدرج من  ال�صعر  متو�صط  من 
عند  املعتمد  الو�صيط  ط��رف 

�رضاء كل عملة �صعبة.
ويرتك بنك اجلزائر حتت ت�رضف 
»م��وارد  املعتمدين  الو�صطاء 
بالعمالت ال�صعبة يتعن عليهم 
االلتزامات  لتغطية  ا�صتعمالها 
التعاقد  مت  التي  اخل��ارج«،  جتاه 

اأو  ل�صاحلهم  قانونا،  ب�صاأنها 
ل�صالح زبائنهم، وكذا املوارد ا 

يف  املعتمدين  للو�صطاء  وميكن 
ال�رضف،  خطر  تغطية  اإط���ار 
بالعمليات  بينهم،  فيما  القيام 
ال�رضف  بعمليات  املتعلقة 
الأج���ل، خ��ي��ارات ال�����رضف من 
عقود  االأوروب�����ي،  ال�صنف 
العملة  �رضاء  وعمليات  املبادلة 

الت�صليم  ال�صعبة نقدا مو�صوع 
ع�م�ل�يات  وتخ�ص�ض  الأج��ل، 
ال�صع��ب��ة  ال��ع�م�لة  ���رضاء 
الت�صليم  م��و�صوع  ن��ق��دا 
بحوزتهم  الذين  للزبائن  الأجل 
لهذه  بالدينار، كما ميكن  خزينة 
ترم  اأن  العمليات  من  الفئة 
بالعمالت  اجل��زائ��ر  بنك  م��ع 
ال�صعبة املوجودة يف احتياطياته 

لل�رضف.
�صوق  �صيولة  ل�صمان  ملوجهة 
ال�رضف، كما يرخ�ض للو�صطاء 
بعمليات  »القيام  املعتمدين 
املرتبط  ال�رضف  خطر  تغطية 
مقابل  ال�صعبة  بالعمالت 
اأو  اخلا�ض  حل�صابهم  الدينار« 

حل�صاب زبائنهم بعمليات.

�ملعتمدين  �لو�ضطاء  �لنظام  ميكن  حيث  �ل�ضرف،  خطر  تغطية  وباأدو�ت  �ل�ضعبة  بالعملة  �خلزينة  وبعمليات  �مل�ضارف  بني  ما  �ل�ضرف  ب�ضوق  يتعلق  نظاما  �حلكومة  �أ�ضدرت 
�ل�ضعبة. بالعملة  بعمليات �خلزينة  �لقيام  �أو حل�ضاب زبائنهم،  بينهم، حل�ضابهم �خلا�ض  �ل�ضرف نقد� مع بنوك غري مقيمة، كما ميكنهم فيما  بعمليات  بالقيام 

�لقانون �خلا�ض بتنظيم �لعملية �ضدر يف �جلريدة �لر�ضمية

العدد
1965

يف  ال�صينيون  العلماء  اكت�صف 
جامعة هونغ كونغ درجة احلرارة 
ف��ريو���ض  فيها  ين�صط  ال��ت��ي 
ب�صكل خا�ض،  امل�صتجد  كورونا 
ال�صلة  ذات  البيانات  ن�رض  ومت 
الطبية  "مارك�صيف"  بوابة  على 

املتخ�ص�صة.
وقال العلماء اإن فريو�ض كورونا 
للغاية  م�صتقرا  يبقى  التاجي 
حرارة  درجة  عند  طويلة  لفرتة 
تبلغ حوايل اأربع درجات بغياب 
يبداأ  ال  ون�صاطه  له،  تطهري  اأي 

يف االنخفا�ض اإال بعد 14 يوما.

الوقت،  نف�ض  يف  واأ���ص��اف��وا: 
ال�صار�ض  فريو�ض  يتحمل  ال 
احل����رارة  درج����ات   CoV-2
 70 عند  اإتالفه  ويتم  املرتفعة 
خم�ض  مئوية يف غ�صون  درجة 

دقائق.
واكت�صف اخلراء اأي�صا املدة التي 
الفريو�ض  فيها  يظل  اأن  ميكن 
�صطح  على  �صامدا  التاجي 
يبقى  فهو  املختلفة.  االأج�صام 
على الورق ملدة ثالث �صاعات، 
املعالج  واخل�صب  املالب�ض  وعلى 
وعلى  ي��وم��ن،  مل��دة  ي�صتمر 

اأيام،  اأربعة  حتى  يعي�ض  الزجاج 
وعلى البال�صتيك حتى 7 اأيام.

الفريو�ض  اأن  العلماء  والح��ظ 
ال�صطح  على  ي�صتقر  اأن  ميكن 
ملدة  الطبية  لالأقنعة  اخلارجي 
ت�صل اإىل �صبعة اأيام، ودعوا اإىل 

تطهريها ال�صامل والكامل.
العاملية  ال�صحة  واأعلنت منظمة 
اأن  اجل���اري،  م��ار���ض   11 ي��وم 
كورونا  فريو�ض  عدوى  تف�صي 

امل�صتجد ي�صكل وباء وجائحة.

لوؤي ي

ح�ضب علماء �ضينيني:

فريو�ض كورونا يبقى �ضامد� على �الأ�ضطح بني 3 
�ضاعات و7 �أيام

للحد من �نت�ضار فريو�ض كورونا

الناطق  االت�����ص��ال،  وزي���ر  اأ���ص��اد 
بلحيمر،  عمار  للحكومة  الر�صمي 
باملجهودات  العا�صمة،  باجلزائر 
االأ�رضة  تبذلها  التي  "اال�صتثنائية" 
التوعية  جم���ال  يف  االإع��الم��ي��ة 
وباء  تف�صي  من  للحد  والتح�صي�ض 
و�صالمة  اأرواح  وحماية  كورونا 

املواطنن.
على  ل��ه  �صحفي  ت�رضيح  ويف 
للجنة  ال�صحفية  ال��ن��دوة  هام�ض 
فريو�ض  انت�صار  ملتابعة  العلمية 
ال�صيد  ق��ال  اجل��زائ��ر،  يف  ك��ورون��ا 
با�صم  الفر�صة  هذه  "اأغتنم  بلحيمر: 
العلمية  اللجنة  اأع�صاء  و  احلكومة 
كل  اإىل  الت�صكرات  اأخل�ض  لتقدمي 
املجهودات  على  االإع���الم  عائلة 
يف  تبذلها  ال��ت��ي  اال�صتثنائية 
جتاه  التح�صي�ض  و  التوعية  جمال 
وباء  انت�صار  من  للحد  املواطنن 

وحماية  امل�صتجد  كورونا  فريو�ض 
الر�صمي  الناطق  وذكر  مواطنينا". 
ت�صعى  االأخرية  هذه  باأن  للحكومة 
بن  ال��ت��وازن  حتقيق  اإىل  "جاهدة 
االقت�صادي،  الن�صاط  على  احلفاظ 
مبا فيها االإنتاج و التوزيع و احلفاظ 
هذه  خالل  املواطنن  �صالمة  على 
التي  اخلا�صة  الوبائية  الو�صعية 
يعرفها العامل". ومن اأجل حتقيق هذا 
على  بلحمري  ال�صيد  �صدد  التوازن، 
و  ال�صفوف  ر�ض  من  بد  "ال  اأن��ه 
الت�صامن واالبتعاد عن كل اأ�صكال 

عنا�رض االختالف و التفرقة".
كما خل�ض اإىل التذكري باأن النظافة 
العاملية  املنظمة  تو�صيات  واحرتام 
لل�صحة و اخلراء و املخت�صن تبقى 
الق�صاء  و  للنجاح  الوحيد  "ال�صبيل 

على هذا الوباء".
ق/و

بلحيمر ي�ضيد باملجهود�ت �ال�ضتثنائية 
الأ�ضرة �الإعالم يف عملية �لتح�ضي�ض 

�أع�ضاء جمل�ض 
�الأمة يتربعون 

بن�ضبة من 
�لر�تب �ل�ضهري
االأم���ة،  جمل�ض  مكتب  ق���ّرر 
بالتنازل  امل��ال��ي��ة  امل�صاهمة 
التعوي�صات  من  ن�صبة  عن 
ال�صافية  ال�صهرية  الرملانية 
التي يتقا�صاها ع�صو املجل�ض، 
واالإط��ارات  ال�صيدات  ومعهم 
ل�صالح  باملجل�ض،  ال�صامية 
التي  اجل���اري���ة  احل�����ص��اب��ات 
هذا  يف  ال��دول��ة  خ�ص�صتها 

ال�صاأن.
واأ�صار بيان �صادر عن املجل�ض 
اأن القرار جاء بعد الت�صاور مع 
الرملانية  املجموعات  روؤ�صاء 
وا�صت�صعاراً  باملجل�ض،  املمثلة 
اأمام  الوطنية  بامل�صوؤولية  منه 
باملهام  وا�صطالعًا  ال�صعب 
يف  منه  وم�صاهمة  له،  املوكلة 
اجلهد الوطني الحتواء وتطويق 

انت�صار هذا الوباء املميت،
و�صدد البيان ن اأع�صاء جمل�ض 
املجموعة  اإ�صارة  رهن  االأم��ة 
جتميع  اإط����ار  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
ملواجهة  وامل��وارد  املجهودات 
ل��الأوط��ان  العابر  ال��وب��اء  ه��ذا 

والقارات .
رئي�ض  قوجيل،  �صالح  ووجه 
جمل�ض االأمة بالنيابة،   اأع�صاء 
واليته  يف  كل  االأم��ة،  جمل�ض 
وذلك  ا�صتطاعته،   قدر  وعلى 
الوالئية  اللجان  مع  بالتن�صيق 
املكلفة  اإن�����ص��اوؤه��ا،  مت  ال��ت��ي 
القطاعي  الن�صاط  بتن�صيق 
وب��اء  انت�صار  م��ن  للوقاية 
فريو�ض كورونا )كوفيد – 19( 
ومكافحته.                       ق/و

اأك���د ال��رئ��ي�����ض امل��دي��ر ال��ع��ام 
انور  حممد  اجلزائر،  الت�صاالت 
قطع  �صيتم  اأنه  الواحد،  عبد  بن 
لالألياف  الدويل  البحري  الكابل 
ال��ذي    SMWE4 الب�رضية 
يوم  عنابة  عر  اجلزائر  يربط 
اأيام من   7 ملدة  املقبل  اأفريل   02
)كون�صورتيوم(  املجموعة  طرف 
اأن ال�صبكة  الذي ت�صريه، موؤكدا 
تت�رضر  لن  لالنرتنت  الوطنية 
الواحد  عبد  بن  بذلك.واأو�صح  

ال��دويل  الكون�صورتيوم  اأن 
اأعلن  قد  دولة   16 ي�صم  الذي 
اأيام   7 ملدة  الكابل  قطع  عن 
من  املقبل  اأفريل   2 من  ابتداء 
جديدة  مبعدات  تزويده  اأج��ل 
اجلزائر  االنقطاع  و�صيم�ض 
الرابط  الكابل  بهذا  املو�صولة 
دون  ومر�صيليا  عنابة  ب��ن 
ال�صبكة  كثريا  تت�رضر  اأن 
لالأنرتنت”.واأبرز  الوطنية 
 SMWE4 اأن  امل�صوؤول  ذات 
ال��ذي  الرئي�صي  ال��ك��اب��ل  ه��و 
م�صريا  حاليا،  اجلزائر  ت�صتخدمه 
اإىل اأن قدرة اجلزء املعني بالقطع 
جيغا.وك�صف   700 حوايل  تبلغ 
عدم  عن  العام  املدير  الرئي�ض 
اجلزائرية  ال��ك��واب��ل  ج��اه��زي��ة  
بن  الرابط  ك”اأورفال”  االأخرى 
اجلزائر العا�صمة ووهران ومدينة 
فالن�صيا االإ�صبانية وميديك�ض”” 
عنابة  مدينة  من  يربط  ال��ذي 

لالألياف  الوطنية  ال�صبكة 
الدولية  بال�صبكة  الب�رضية 
املتحدة  الواليات  بن  الرابطة 
حو�ض  عر  واآ�صيا  االأمريكية 
املتو�صط، بحيث �صيكون متوفرا 
خالل �صهرين تقريبا”. و يف هذا 
ال�صدد قال بن عبد الواحد “لقد 
�صبكتنا  لربط  اإج��راءات  اتخذنا 
التي  تلك  منها  اأخ��رى  بكوابل 
متر بن تون�ض واإيطاليا”، م�صيفا 
باالأمور  “تقوم  موؤ�ص�صته  اأن 
من  مزيد  لتفعيل  ال�رضورية 
�صوى  تتبق  مل  بحيث  القدرات 
 2 80 جيغا لنكون جاهزين يوم 
بالقول  طماأن  و  املقبل”.  اأفريل 
االأنرتنت  م�صتخدم  يح�ض  “لن 
اجلزائري باأي تذبذب يف التدفق 
ابتداء  )اأ�صبوع  الفرتة  هذه  خالل 

من 2 اأفريل
ق/و

�ضبكة �النرتنت لن تتاأثر بقطع �لكابل �لدويل

قطع �لكابل �لبحري �لدويل عنابة ومر�ضيليا 7 �أيام

من طرف وز�رة �ل�ضناعة 

�أو�مر بتوفري �ل�ضميد يف �أكيا�ض 10 
كيلوغر�م لتفادي �لندرة

اأمرت وزارة ال�صناعة واملناجم جميع املطاحن وم�صانع ال�صميد بتو�صيب 
املنتوج الذي يتم طرحه يف ال�صوق يف اأكيا�ض يبلغ وزنها 10 كلغ بدال من 
25 كلغ، ل�صمان توزيعه على نطاق وا�صع، ب�صبب الظروف اال�صتثنائية 

التي متر بها البالد جراء انت�صار جائحة فريو�ض “كورونا”.
واأكدت الوزارة يف بيان لها اأنه مت اإعطاء تعليمات ل�صمان نقل االإطارات 
الوزارة  وتبليغ  للمواطنن  املبا�رض  والبيع  باالإنتاج  املكلفن  واالأع��وان 
الوزارية  التكفل بها مع امل�صالح  التي قد تواجههم بغر�ض  بال�صعوبات 

املعنية.
كما اأمرت كذلك ح�صب امل�صدر ذاته بفتح جميع نقاط بيع التابعة ملجمع 
ال�صناعات الغذائية- “اأغروديف” AGROD العمومي دون ا�صتثناء، عر 
مع  للم�صتهلكن  املبا�رض  وغري  املبا�رض  اإىل  اإ�صافة  الوطن  واليات  كافة 

ق/واحرتام تو�صيات االأمن وقواعد النظافة.
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العدد
1965 أخبار الوادي

�ل�ضو�فة ي�ضتح�ضنون �حلجر �ل�ضحي �جلزئي

ي�ضني حممد 
---------------- 

والي��ة  م��واط��ن��و  ا�صتح�صن 
ال���وادي، ه��ذا ال��ق��رار ال��ذي 
ي��ح��د ج��زئ��ي��ا م���ن ت��ن��ق��ل 
 12 ط��ي��ل��ة  ����ص���خ���ا����ض  االأ
مناطق  خمتلف  عر  �صاعة، 
من  ي��راف��ق��ه  وم���ا  ال����وادي، 
انت�صار  يف  امل�صاهمة  خطر 
خا�صة  الفتاك،  الفريو�ض  هذا 
ب��ح��اث  االأ ك��ل  ث��ب��ت  اأ بعدما 
حركة  اأن  العلمية  والتقارير 
كبري  ب�صكل  ت�صاهم  ن�صان  االإ

العدوى. تف�صي  يف 
باأن  املواطنن  من  عدد  اأك��د 
اإطار  يف  يدخل  القرار،  هذا 
ال�صكان،  �صحة  على  احلفاظ 
من  احل��د  رغ��م  ن��ه  اأ معترين 
حت��رك��ات��ه��م ع��ر ال��ب��ل��دي��ات 
حاجياتهم،  لق�صاء  واالأحياء 
اأهم  العامة  امل�صلحة  اأن  اإال 
النا�ض  حياة  على  واحل��ف��اظ 
عدد  ب���دى  واأ اأ�صمى،  تبقى 
ك��ب��ري م��ن��ه��م، ا���ص��ت��ع��داده��م 
ذا  اإ الكلي  احلجر  يف  للدخول 

ذلك. االأمر  اقت�صى 
من  االأوىل  ال�صاعات  خالل 
وفقا  اجلزئي،  احلجر  تطبيق 

ال�صادر  التنفيذي  للقرار 
ع���ن ال�����ص��ل��ط��ات ال��ع��ل��ي��ا، 
بالوادي  املرور  حركة  عرفت 
واأ�صبحت  ك��ب��ريا  تناق�صا 
���ص��ب��ه م��ن��ع��دم��ة، خ��ا���ص��ة 
ب��و���ص��ط امل��دي��ن��ة وم��ق��رات 
الثالثن،  والبلديات  الدوائر 
م�صاء،  ال�صابعة  ال�صاعة  منذ 
بع�ض  ت�����ص��ج��ي��ل  مت  ف��ي��م��ا 
عر  مل��رك��ب��ات  ال��ت��ح��رك��ات 
ملواطنن  الطرقات،  من  عدد 
اأو  ال��ق��رار  يجهلون  ك��ان��وا 

احلاجة. اأخرجتهم 
ال�صباب  بع�ض  يلتزم  مل  فيما 
التنفيذي،  امل��ر���ص��وم  ب��ه��ذا 
خ��ا���ص��ة ب��ب��ع�����ض االأح���ي���اء 

ال�����ص��ع��ب��ي��ة، ح��ي��ث ظ��ه��رت 
الزوايا،  يف  التجمعات  بع�ض 
م�صالح  ن��ظ��ر  ع��ن  ب��ع��ي��دا 
تدل  ت�رضفات  وهي  االأم��ن، 
وا�صتنكرها  الطي�ض  على 
كونها  االأحياء،  هذه  �صكان 
على  فقط  خطرا  ت�صكل  ال 
���ص��ح��ة ه�����وؤالء ال�����ص��ب��اب 
�صيكون  ب��ل  وامل��راه��ق��ن، 
كامل  على  �صلبيا  تاأثريها 
احل���ي وت��ع��رق��ل م�����ص��اع��ي 

الفريو�ض. انت�صار  حماربة 
الوادي،  وايل  اأكد  جهته،  من 
�صعيد،  ب��ن  ال���ق���ادر  ع��ب��د 
م�����ض،  اأ اأول  ���ص��ه  ت��روؤ خ��الل 
اللجنة  اجتماع  ديوانه،  مبقر 

اإج���راءات  ملتابعة  ال��والئ��ي��ة 
الفريو�ض،  ه��ذا  من  الوقاية 
تنفيذ  اإج����راءات  ودرا���ص��ة 
باحلجر  اخل��ا���ض  امل��ر���ص��وم 
ه��ذا  اأن  اجل��زئ��ي،  ال�صحي 
القطاعات  ي�صمل  لن  االإجراء 
موظفي  غرار  على  احل�صا�صة، 
ق���ط���اع ال�����ص��ح��ة، ع��م��ال 
والعاملن  والتطهري  النظافة 
مبختلف  املواطنن  متوين  على 

الغذائية. املواد 
االإع���الم  خلية  رئ��ي�����ض  م���ا  اأ
واالت�����ص��ال ب��اأم��ن ال��والي��ة، 
���ص��ف��ي��ان  االأول  امل�����الزم 
اأول  ليلة  اأك���د  فقد  ع���ون، 
جندت  م�صاحلهم  اأن  اأم�ض، 
دوري����ات راك��ب��ة وراج��ل��ة، 
على  احل���ر����ض  اأج�����ل  م���ن 
ال��ت��ط��ب��ي��ق ال�����ص��ارم ل��ه��ذا 
م��وؤك��دا  التنفيذ،  امل��ر���ص��وم 
اإع��الم��ي��ة  ت�����رضي��ح��ات  يف 
بها  ق��ام  التي  اخلرجة  خ��الل 
املر�صوم  تطبيق  بداية  ثناء  اأ
العديد  ن�رض  مت  نه  اأ التنفيذي، 
م��ن��ي��ة عر  االأ احل��واج��ز  م��ن 
م��داخ��ل وخم���ارج ال��دوائ��ر، 
ل��ت��ف��ع��ي��ل ت��ط��ب��ي��ق احل��ج��ر 

اجلزئي. ال�صحي 

�إطار �الإجر�ء�ت �لتي �تخذتها  �أم�ض، حيز �لتطبيق بوالية �لو�دي، يف  �أول  دخل قر�ر �حلجر �ل�ضحي �جلزئي 
9 واليات، بعدما مت  19"، �لذي ي�ضمل  بـ»جائحة كوفيد  �أو ما يعرف  "كورونا"،  �نت�ضار فريو�ض  �ل�ضلطات للحد من 

و�لبليدة. بالعا�ضمة  �لفارطة  �الأيام  خالل  �لقر�ر  تطبيق 

�لقـر�ر تطبيق  على  �الأمن  م�ضالح  و�ضهر  �ل�ضباب  بع�ض  جتاهل 

يادي  "اأ ج��م��ع��ي��ة  ق��ام��ت 
ب����ال����وادي،  الرحمة" 
جمموعة  م��ع  بالتن�صيق 
م���ن اخل���ي���اط���ات، ب��ت��وف��ري 
لقطاع  املوجهة  الكمامات 
وال��درك  واالأم��ن  ال�صحة، 
ح�صب  وغ��ريه��م  ال��وط��ن��ي 
هذه  رئي�ض  عنه  ك�صف  ما 

. جلمعية ا
اأن  ج��اب��ر،  ف����وزي  واأك����د 
يد  مد  اإىل  ت�صعى  اجلمعية 
باقي  غ���رار  على  ال��ع��ون، 
الراهن،  الوقت  اجلمعيات يف 
اجلزائر  به  متر  ما  اإىل  بالنظر 

ندرة  يف  خا�صة  اأزم��ة،  من 
مت  حيث  الطبية،  الكمامات 
التن�صيق  ال�صدد  ه��ذا  يف 
نتاج  الإ اخلياطات،  بع�ض  مع 
�صتوجه  التي  الكمامات 
م���ن  واالأ ال�صحة  ل��ق��ط��اع 
وغريهم،  الوطني  وال��درك 
 200 ت���وزي���ع  ي��ت��م  ح��ي��ث 
يتكفل  اأن  بعد  يوميا،  كمامة 
علما  بتعقيمها،  املخت�صون 
كان  بدورهم،  املح�صنن  اأن 
توفري  يف  ف��ع��ال  دور  لهم 

باملجان. االأولية  املادة 
.ع منل�ي 

ال�صحي  للحجر  ت��ن��ف��ي��ذا 
على  امل��ف��رو���ض  اجل���زائ���ي 
من  ب��داي��ة  ال����وادي  والي���ة 
م�صاء    19:00 ال�����ص��اع��ة 
و  �صباحا   07:00 غاية  اإىل 
انت�صار  م��ن  للحد  ال��ه��ادف 
�صطر  ك��ورون��ا  وب���اء  م��ن 
برناجما  ال��وادي  والي��ة  امن 
من  العديد  ي�صمل  عملياتيا 
لل�صهر  الهادفة  االإج��راءات 
ع��ل��ى ال��ت��ط��ب��ي��ق ال�����ص��ارم 

ال�صحي. للحجر 
قطاعه  كافة  ي�صمل  الرنامج 
الوطني  االأم��ن  اخت�صا�ض 

م��ن خ���الل و���ص��ع ح��واج��ز 
متحركة  و  ث��اب��ت��ة  م��ن��ي��ة  اأ
و  الرئي�صية  ال�صوارع  عر 
ال�صكنية  االأحياء  و  الفرعية 
العمومية  ال�صاحات  كذا  و 
ال��دوري��ات  اإىل  باالإ�صافة 
التي  ال��راج��ل��ة  و  ال��راك��ب��ة 
ل�صمان  االأح���ي���اء  جت���وب 
هذا  باحلجر  املواطنن  التزام 
التوعية  الر�صائل  عن  ف�صال 
مكرات  عر  بثها  يتم  التي 

ل�صوت. ا
 ق.م

ت�صامنية  عملية  انطلقت 
���ص��خ��ا���ض  جل��م��ع ون��ق��ل االأ
ب���دون م���اأوى امل��ت��واج��دي��ن 
نحو  موؤخرا،  الوادي،  مبدينة 
متواجدة  يواء  لالإ مراقد   03
اإطار  يف  الوالية،  بعا�صمة 
هذه  ووق��اي��ة  حماية  تدابري 
العدوى  من  اله�صة  الفئات 
امل�صتجد  "كورونا"  بفريو�ض 

اجلوية. التقلبات  وكذا 
واأو������ص�����ح م�������ص���در ل��� 
التي  القافلة  اأن  "التحرير" 
مب�صاركة  م��وؤخ��را  انطلقت 
م�����ن ال��وط��ن��ي  اأع�����وان االأ
ومديرية  املدنية  واحلماية 
البلدية  وم�صالح  ال�صحة، 
وغريها  خ��ريي��ة  وجمعيات 
املتخ�ص�صة،  املوؤ�ص�صات  من 
ه���وؤالء  ج��م��ع  اإىل  ت��ه��دف 
م���اأوى  دون  ���ص��خ��ا���ض  االأ
ي��واء،  االإ مراقد  اإىل  ونقلهم 
طبي  طاقم  �صيتكفل  حيث 
على  ل��ل��ت��ع��رف  بفح�صهم 
من  ال�����ص��ح��ي��ة،  ح��ال��ت��ه��م 
اإط��ار  يف  بهم  التكفل  اأج��ل 
فريو�ض  من  للوقاية  اإجراءات 

."19 "كوفيد  كورونا 
اأن  امل�صدر،  نف�ض  واأ�صاف 
لقرار  التنفيذ  حيز  دخ��ول 
بداية  بالوالية،  اجلزئي  احلجر 
غاية  اإىل   19:00 ال�صاعة  من 

�صباحا،   7:00 ال�����ص��اع��ة 
بهوؤالء  التكفل  ي�صتدعي 
بعد  خ��ا���ص��ة  ���ص��خ��ا���ض،  االأ
اجلمعيات  ن�صاط  انح�صار 
بتقدمي  تتكفل  كانت  التي 
و�صوء  لهم  �صاخنة  وجبات 
���ص��ار  االأح����وال اجل��وي��ة، واأ
العملية  اأن  اإىل  امل�����ص��در 
نقل  �صملت  الت�صامنية، 
م���اأوى  دون  ���ص��خ��ا���ض  االأ
وامل�������رضدي���ن امل��ت��واج��دي��ن 
من  حلمايتهم  الوادي،  مبدينة 
من  وخوفا  والرياح  االأمطار 

ليهم. اإ العدوى  انتقال 
بعد  نه  اأ امل�صدر،  ذات  وذكر 
دون  االأ�صخا�ض  هوؤالء  نقل 
ي��واء،  االإ مراقد  نحو  م��اأوى 
���ص��ي��ت��م ف��ح�����ص��ه��م ط��ب��ي��ا 
حالتهم  ح�صب  وتوجيههم 
نحو  واأع��م��اره��م  ال�صحة 
اال�صت�صفائية،  املوؤ�ص�صات 

بهم. للتكفل 
اأن  امل�����ص��در،  نف�ض  واأك���د 
العملية،  ه��ذه  م��ن  ال��ه��دف 
معي�صة  ظ��روف  حت�صن  هو 
من  ���ص��خ��ا���ض  االأ ه�����وؤالء 
جيدة  ف�صاءات  توفري  خالل 
ي���واء، وك���ذا ال��رع��اي��ة  ل���الإ
هذا  يف  والنف�صية  ال�صحية 

اال�صتثنائي. الظرف 
ي�صن حممد 

م��دي��ن��ة  يف  احل��رك��ة  ���ص��ل��ت 
�رضقي  الواقعة  خليفة  حا�صي 
ع��ا���ص��م��ة والي����ة ال����وادي 
بيوتهم  امل��واط��ن��ن  ب��ال��ت��زام 
احلجر  م��ن  االأول  ال��ي��وم  يف 
با�صتثناء  امل��ن��زيل  اجل��زئ��ي 
على  املركبات  بع�ض  خروج 
 16 ال��وط��ن��ي رق��م  ال��ط��ري��ق 
كانت  حن  يف  للمدينة  العابر 
اأحياء  جتوب  االأم��ن  دوري��ات 
فارغة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  املدينة 
التزموا  الذين  مواطنيها  من 

ب��ي��وت��ه��م ت��ن��ف��ي��ذا ل��ق��رارات 
اإن  وه���ذا  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����ض 
ي��دل  من��ا  ف��اإ ���ص��يء  ع��ل��ى  دل 
بح�صب  املواطن  وع��ي  على 
فخطورة   ، املراقبن  بع�ض 
العاملي  ال��وب��اء  ه��ذا  تف�صي 
اإىل  العدوى  تنقل  من  للحد 
خالل  ع��رف��ت  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة 
ن�صاطات  املا�صي  االأ�صبوع 
البلدية  مل�����ص��ال��ح  م��ت��ع��ددة 
املدين  واملجتمع  الدائرة  واأمن 
االأحياء  جميع  ا�صتفادت  حيث 

ب��ع��م��ل��ي��ات ت��ع��ق��ي��م 
واملحالت  ال�صوارع 
العامة،  وال�صاحات 
اأي  ت�صجل  مل  ك��م��ا 
خ����روق����ات ل��ل��ح��ج��ر 
ه����ايل  ال�����ص��ح��ي الأ
امل��دي��ن��ة ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء 
ال�صباب  بع�ض  تنقل 
اإىل  وال����ف����الح����ن 
جلني  املجاورة  املزارع 

تزامن  ال��ذي  البطاطا  م��ادة 
املنزيل  احلجر  هذا  موعد  مع 

�صا�صية  اأ م��ادة  وه��ي  اجلزئي 
املواطنن. جلميع  بالن�صبة 

مبارك قدودة 

بع�ض  ق��ام  ال��ذي  الوقت  يف 
ال��ت��ج��ار ب��اح��ت��ك��ار امل���واد 
للم�صاربة  اال�صتهالكية 
التي  االأزم����ة  ع��ز  يف  ب��ه��ا، 
انت�صار  جراء  اجلزائر،  تعرفها 
الوباء  هذا  اأن  اإال  "كورونا"، 
روح  اأخ����رى  ج��ه��ة  م��ن  ب��ث 
اأو�صاط  يف  والتالحم  التحدي 
الذين  ال��وادي،  والية  �صباب 
كرجل  الوقوف  اإىل  �صارعوا 
من  االأزم���ة،  ملواجهة  واح��د 
خ���الل ت��وف��ري ال��ك��م��ام��ات 

اخلا�ض. واللبا�ض  واملحاليل 
التعقيم  اإىل حمالت  باالإ�صافة 
التي  والتح�صي�ض  والتطهري 

عر  الوالية  �صباب  بها  قام 
يام  اأ طيلة  قام  البلديات،  كل 
اأ�صحاب  املن�رضم،  االأ�صبوع 
الكمامات  بخياطة  الور�صات 
عليه  وقفت  ما  وهو  الواقية، 
الور�صات،  باإحدى  "التحرير" 
ب�رضاء  �صاحبها  ق��ام  حيث 
اخلا�ض  القما�ض  م��ن  كمية 
ب�����ص��ن��اع��ة ال���ك���م���ام���ات 
خياطتها  ومت  وال��ل��ب��ا���ض، 
للم�صت�صفى  وت�صليمها 
نف�ض  وهو  العالج،  وقاعات 
من  ملح�صن  بالن�صبة  م��ر  االأ
ب��ل��دي��ة ال��ب��ي��ا���ص��ة، ج��ن��وب 

الوالية.

���ص��م��ال  ق���م���ار،  ب��ل��دي��ة  يف 
ال��والي��ة، ق��ام��ت ال��ع��ام��الت 
الكمامات  من  كمية  بخياطة 
على  وت��وزي��ع��ه��ا  ال��واق��ي��ة 
واأجمع  حتتاجها،  التي  اجلهات 
االأزم��ة  ه��ذه  اأن  على  الكل 
م�صوؤولية  اجلزائر  بها  متر  التي 
�صباب  ق��ام  حن  يف  اجلميع، 
الكرمي،  عبد  ح�صاين  بلدية 
�صكان  اإىل  املوؤونة  بتو�صيل 
هذا  معترين  الظل،  مناطق 
اجتاه  به  يقومون  واجب  اأقل 

بلديتهم. بناء  واأ بالدهم 
امل��ب��ادرات  ه��ذه  لكل  خالفا 
التجار  بع�ض  ا�صتغل  اخلرية، 

بالدنا،  بها  متر  التي  املحنة 
كميات  ب��ت��خ��زي��ن  وق���ام���وا 
خا�صة  الغذائية،  امل��واد  من 
خلق  اإىل  اأدى  مما  "ال�صميد"، 
اإىل  ت�����ص��اف  اأخ����رى  اأزم����ة 
ال��ف��ريو���ض، م��ن اأج��ل اإع��ادة 
مرتفعة  ���ص��ع��ار  ب��اأ ب��ي��ع��ه��ا 
الذي  االأمر  وهو  للمواطنن، 
الوالية،  مواطنو  له  ا�صتاء 
من  لي�صت  نها  اأ اأكدوا  الذين 
مطالبن  اجلنوب،  بناء  اأ �صيم 
الت�صدي  االأمنية  اجلهات  من 
على  الدخيلة  الظاهرة  لهذه 

الوالية. بناء  اأ
.ق فوزي 

جمعية "�أيادي �لرحمة" بالو�دي

توفري 200 كمامة طبية يومًيا

�أمن �لوالية ي�ضطر برناجما خا�ضا 
لتطبيق �حلجر �ل�ضحي �جلزئي

نقل �الأ�ضخا�ض دون ماأوى نحو مر�قد 
لالإيو�ء بالوالية

على غر�ر جميع بلديات �لوالية

مدينة حا�ضي خليفة تتحول �إىل مدينة �أ�ضباح خالل �حلجر �جلزئي

�ضباب يبادرون باأعمال تطّوعية وخرّيية



العدد06
اإلثنين  30 مارس 2020 م الموافق لـ 05 شعبان 1441هـ1965

تو��ضل �جلهات �ملخت�ضة يف �إيو�ء  �مل�ضردين 
بورقلة

�لتجاين  ن-ق- 
---------------- 

من  فريقا  املعهد  واأر���ص��ل 
ملجموعة  تكوينا  اأجرى  اخلراء 
م��ن امل��خ��ري��ن وال��ت��ق��ن��ي��ن 
على  الك�صف  تقنيات  على 
ال��ف��ريو���ض وا���ص��ت��ع��م��االت 
التي  املتخ�ص�صة  االأج��ه��زة 
اإىل  املرجعي  املعهد  اأوف��ده��ا 
ك�صف  عمليات  الإجراء  ورقلة 
ل��والي��ة ورق��ل��ة ووالي����ات 
ما  وف��ق   ، ال�رضقي  اجل��ن��وب 
فا�صل  ال�����ص��ي��د  ب��ه  ����رضح 
و  ال�صحة  م��دي��ر  م�����ص��دق، 
ال�����ص��ك��ان ب��ال��والي��ة..ح��ي��ث 
باإجراء  املخر  هذا  �صي�صمح 
للك�صف  املخرية  التحاليل 
ع���ن امل�����ص��اب��ن ب��ف��ريو���ض 
م�صتوى  على  حمليا  كورونا 
و  ال��والي��ة  لفائدة   ، ال��والي��ة 
ال�رضقي.  اجل��ن��وب  والي���ات 
ورقلة  والي��ة  وايل  ���رضح  و 

ال�صديق  بكر  ب��و  اأ ال�صيد   ،
اأن  �صابق  وقت  يف   ، بو�صتة 
العدد  على  تتوفر  ال��والي��ة 
ن��ع��ا���ض ،  ����رضة االإ ال��ك��ايف الأ
جميع  اح��ت��واء  ت�صتطيع  و 

بالفريو�ض  امل�صابن  املر�صى 
و  العام  بالقطاعن  ه��ذا  و   ،
ورقلة  من  كل  يف   ، اخلا�ض 
م�صعود  حا�صي  و  تقرت   ،
على  الدولة  �صتعمل  كما   ،

اإ�صايف  بعدد  الوالية  تزويد 
. . منها

يف  و  مت�صل  ���ص��ي��اق  ويف 
الوقائية  االإج����راءات  اإط���ار 
على  للحفاظ  االح��رتازي��ة  و 
���ص��الم��ة و���ص��ح��ة ال��ف��ئ��ات 
ك��ورون��ا  وب���اء  م��ن  اله�صة 
الن�صاط  م��دي��ري��ة  ق��ام��ت   ،
الت�صامن  و  االج��ت��م��اع��ي 
بالتن�صيق  ورق��ل��ة  ل��والي��ة 
ال��والي��ة  م���ن  اأ م�صالح  م��ع 
املدنية  احل��م��اي��ة  م��دي��ري��ة  و 
امل�����ص��اع��دة  م�����ص��ل��ح��ة  و 
املتنقلة  الطبية  و  االجتماعية 
برنامج  موا�صلة  على  بورقلة 
���ص��خ��ا���ض  االأ جتميع  عملية 
نقلهم  ثم  ومن   ، ماآوى  بدون 
ببلدية  ي����واء  االإ م��رك��ز  اإىل 
املهياأ  ورق��ل��ة  ال��روي�����ص��ات 
يتوفر  ال��ذي  الغر�ض  لهذا 
ال�صالمة  �رضوط  جميع  على 

.. الفئة  لهذه  ال�صحية 

�أجل و�ضع حيز  �لطبية من  �لبعثة  �لتجهيز�ت �جلارية من قبل  �الأ�ضبوع على عملية و�ضع  نهاية  �أ�ضرف و�يل والية ورقلة 
�ضوناطر�ك . للفح�ض عن �لفريو�ض من طرف  �لوحدة مبعد�ت جد متطورة  با�ضتور ، حيث مت جتهيز  مللحقة  �خلدمة 

با�ضتور ملحق  جتهيز  مت  فيما 

ببلدية  االأطل�ض  حي  يعرف 
و�صعية  ي��ام  االأ ه��ذه  م�صعد 
وانفجار  ان�صداد  بعد  �صعبة 
ال�صحي  ال�����رضف  ق��ن��وات 
و  ال�����ص��وارع   يف  تدفقها  و 
و  ال��ب��ل��دي��ة  م�صالح  مت��اط��ل 
للتطهري  الوطني  ال��دي��وان 
ال��ت��ي  و  اإ����ص���الح���ه���ا   يف 
علي  خ��ط��را  ت�صكل  ب��ات��ت 
ج��راء  امل���ارة  وح��ي��اة  حياتهم 
الكريهة  الروائح  ا�صتن�صاق 
ي��وم��ي��ا وج��ع��ل��ه��م ي��غ��رق��ون 
 ، ال��ق��ذرة  امل��ي��اه  اأوح����ال  يف 

ت�����رضي��ح��ه��م  يف  ال�����ص��ك��ان 
 " اجل��زائ��ري��ة  ال��ت��ح��ري��ر   " ل��� 
�صكاوي  رفعوا  نهم  اأ اأك��دوا 
ال�صلطات  اإيل  م��رات  ع��دة 
بقي  الو�صع  لكن  املحلية 
اجلهات  مطالبن  حاله  علي 
العاجل  بالتدخل  املخت�صة 
كما   ، للحي  االعتبار  الإعادة 
بالنزول   - ح�صبهم   – هددوا 
ذا  اإ لالحتجاج  ال�صارع  اإيل 
املحلية  ال�صلطات  تلبي  مل 

. ندائهم 
م�صطفى  بوخالفة 

قام  كرمية،  طيبة  مبادرة  يف 
ال�صباب   م��ن  جمموعة  بها  
ومن  اخلياطة  مهنة  ميتهنون 
زروق   " ال�صابن  خاللهما  
  " وحيد  الوهاب  عبد  و  عمر 
م�صتوى  على  وا�صعة  بحملة 
حم����الت اخل��ي��اط��ة ب��و���ص��ط  
هوؤالء  قام  ،اأين  اجللفة  مدينة 
من  االآالف   بخياطة  ال�صباب 
التي  امل��ع��ق��م��ة  ال��ك��م��ام��ات  
املوظفن  جميع   على  وزعوها  
القطاعات  بتلك  العاملن 
"فريو�ض  ب��  عالقة   لها  التي 
وامل��وج��ودي��ن يف   " ك��ورون��ا 
تعلق  م��ا  خا�صة    ، امل��ي��دان  
االم��ن  ���ص��الك  اأ ب��موظفي 
احلماية  ف����راد  واأ امل�����ص��رتك��ة  
ال�صحة  م��وظ��ف��ي   ، امل��دن��ي��ة 
،م��ه��ن��ي ال���غ���اب���ات ،ع��م��ال  
ن�صيان   دون    ، ال��ن��ظ��اف��ة 
التي  اجللفة  بلدية   �صاكنة  
معترة  ح�صة  لهم  خ�ص�صت 
 ، وباملجان  الكمامات  تلك  من 
ياملواطن  "هاك  �صعار  رافعن 
دارك  و�صد  كمامتك  اجللفاوي 
ليتجند    ،  " عليك  يفتح  الله 
�صاعات  اإىل  ال�صباب   هوؤالء 
داخل  ليلة   كل  من  متاأخرة 
خ�ص�صت  ال��ت��ي   ور�صاتهم 
معتر  عدد  خياطة  اأج��ل   من 
م���ن ال���ك���م���ام���ات  ق���درت 
على  القائمن  ح�صب  باالآالف  

التي  اخل��ريي��ة  امل��ب��ادرة  ه��ات��ه 
املواطنن   ا�صتح�صان  الق��ت 
التحرير   " جريدة  التقتهم  ممن 

.  " اجلزائرية 

لنا  اأكد   ، ذاته  ال�صياق   ويف 
 " وحيد  الوهاب  عبد   " ال�صيد 
تعتر  الكرمية  اللفتة  هذه  باأن 
خ�صو�صا  نوعها  من  االأوىل 
ال�صحية   والظروف  جاءت  نها  اأ
البالد   بها  متر  التي  الع�صيبة 
اجللفة  والي���ة  خ��الل��ه��ا  وم��ن 
الوباء  ه��ذا  مواجهة  ق�صد   ،
بالب�رضية  مّل  اأ ال��ذي  القاتل 
قائال  حديثه   ليكمل   ، جمعاء 
اأي  دون  اجلميع  خدمة  يف  نحن 
كما  �صعبوية  اأو  بروتكوالت 
من  نريد  بل   الكثري،   يعتقد 
جملة  نوجه   اأن  ذل��ك    خالل 
واالإر���ص��ادات  الن�صائح  من  
اجللفة    والية  ومواطني  الأهايل 
فريو�ض  بخطر  توعيتهم  ق�صد 
له  والت�صدي  كوفيد19"   "
تف�صت  قاتلة  جرثومة  كونه  
مبختلف  املواطنن  اأو�صاط  يف 
والت�صدي  ال��وط��ن   والي��ات 
والو�صائل  ال��ط��رق  بكل  ل��ه 
عملية  ب��اأن  موؤكدا    ، املتاحة 
ا�صتغرقت  ال��ت��ي  اخل��ي��اط��ة 
ت��زال  ال   ، ���ص��ب��وع  اأ م��ن  اأك��رث 
من  ال�صاعة  حلد  و  متوا�صلة 
من   كبري  ع��دد  ت��وزي��ع  اأج���ل 
على  ال��وق��ائ��ي��ة  ال��ك��م��ام��ات 
وب��امل��ج��ان  امل��واط��ن��ن  جميع 
املجموعة  ليه  اإ تطمح  ما  وهو 
اجلميع  نت�صارك  اأ اىل  اأبت  التي 
اخل��ريي  ه��دف��ه��ا  حت��ق��ي��ق   و  
االأخري   يف  مطالبا    ، املن�صود 
ب�  االل��ت��زام  امل��واط��ن��ن   ك��ل 
عدم  و  فيها   والبقاء  ببيوتهم 
اأو  ل��ل�����رضورة   اإال  اخل���روج  
تقت�صيها  التي  امللحة   احلاجة  
ما  ، وهو  بهم  اخلا�صة  الظروف 
كفيل  اح��رتازي   كاإجراء  يراه 
ع��دوى  خطر  م��ن  حلمايتهم  

الله. لقدر   " ال��"كورونا 
�صابر يون�صي   

اأح��ي��اء كل  ���ص��ك��ان  ي��ط��ال��ب 
 « و   « ف�صوان  ه���ان  »اأ م��ن  
ب�صواحي  الواقعة   « تني�صن 
 35 اإزرن����ن  ح���وايل   ق��ري��ة 
ه��ق��ار  االأ عا�صمة  م��ن  كلم 
و  املحلية  ال�صلطات  م��ن   ،
االأول  القائم  راأ�صهم  على 
ع��ل��ى ال���والي���ة  ب�����رضورة 
الوقوف  و  العاجل  التدخل 
غ��رار  على  معاناتهم  على 
لهم  املجاورة  القرى  �صكان 
تنمية  بعث  على  العمل  و   ،
التخفيف  يف  ت�صاهم  حملية 
الزم  ال����ذي  ال��ت��خ��ل��ف  م���ن 
م��ن��اط��ق ���ص��ك��ن��اه��م  .���ص��دد 
�صالفة  االأح���ي���اء  م��واط��ن��و 
عمل  ���رضورة  على   ، الذكر 
اأجل  من  املحلية  ال�صلطات 
»اإزرن���ن«  بالقرية  ربطهم 
فتح  خ���الل  م���ن  ه���ذا  و   ،
و  منفذ  تعتر  التي  امل�صالك 
التنمية  بعث  ت�صهل  نافذة 

ت��ع��اين  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف 
 ، بعيد  زم��ن  منذ  التهمي�ض 
بن  الرابط  امل�صلك  بتهيئة 
القرية  و  ف�صوان«  »اأهان  حي 
، وكذا  08 كلم  بعد  االأم على 
»تني�صن«  حي  بن  ما  امل�صلك 
 10 بعد  على  كذلك  اإزرنن  و 
يف  املواطنون  عر  .حيث  كلم 
يف  اأملهم  عن   ، ال�صياق  هذا 
على  العمل  و  اال�صتجابة 
نظرا  امل��ط��ل��ب  ه���ذا  حت��ق��ي��ق 
التي  و  امل�����ص��ال��ك  ه��م��ي��ة  الأ
ل�صق  ���ص��ا���ض  اأ ح��ج��رة  ت��ع��د 
 ، االأخرى  املناطق  نحو  طرق 
م�صالك  تعتر  نها  اأ و  خا�صة 
من  ���ص��ي��اح��ي��ة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
االأح��ي��اء  ت�صاعد  اأن  نها  �صاأ
من  امل�صتقبل  يف  ال��ق��رى  و 
ال��ق��رى  ب��ن  التنقل  ح��رك��ة 
عا�صمة  اإىل  منه  و  املجاورة 
ان��ع��دام  ظ��ل  يف   ، ه��ق��ار  االأ
متطلبات  ه��م  اأ على  القرى 

كال�صحة  ال��ي��وم��ي��ة  احل��ي��اة 
نا�صد   ، اأخر  �صياق  يف  مثال.و 
املحلية  ال�صلطات  املواطنون 
من  التكثيف  ب�����رضورة   ،
الريفية  الكهرباء  م�صاريع 
ال�صباب  م�صاعدة  اأجل  من   ،
يف  التحدي  رفع  موا�صلة  يف 
اال�صتثمار  دخول  و   ، الفالحة 
اأ�صبح  ال��ذي  املجال  هذا  يف 
من  ال��ع��دي��د  ت��وج��ه  ي��ع��رف 
تخ�صي�ض  ظل  يف  ال�صباب 
فيما  الدعم  لتوفري  ال��دول��ة 
ت�صغيل  ل���ي���ات  اآ ي��خ�����ض 
تعرف  وق��ت  يف   ، ال�صباب 
كبريا  ا�صتفحاال  االأحياء  فيه 
. �صبابها  اأو�صاط  يف  للبطالة 
منهم  العديد  الذي جعل  االأمر 
يطالبون   ، ال�صياق  ه��ذا  يف 
منا�صب  تخ�صي�ض  و  بتوفري 
ال�صبكة  اإط����ار  يف  ع��م��ل 
املهني  االإدماج  و  االجتماعية 
القدماء  و�صيعة  ت�صوية  و   ،

. منهم
اأك���د   ، اأخ�����رى  ج��ه��ة  م���ن 
ه��م��ي��ة  امل���واط���ن���ون ع��ل��ى اأ
ت��خ�����ص��ي�����ض ح�����ص��ة م��ن 
الأحيائهم  الريفية  ال�صكنات 
م���ن اأج����ل امل�����ص��اه��م��ة يف 
مبناطقهم  املواطنن  ا�صتقرار 
القرى  نحو  النزوح  عدم  ،و 
فيها  يطالب  التي  املجاروة 
 ، امل��ط��ل��ب  بنف�ض  ال�����ص��ك��ان 
اأخذ  ���رضورة  على  يوؤكد  مما 
ال�����ص��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة ل��ه��ذا 

. االعتبار  بعن  املطلب 
عن  امل��واط��ن��ون  ع��ر  و  ه��ذا 
اأو�صاعهم  حت�صن  يف  اأملهم 
 ، ال��ق��ري��ب  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  يف 
فيه  مت��ت  وق���ت  يف  خ��ا���ص��ة 
التي  للمناطق  اإح�صاء  عملية 
 ، التنمية  يف  تاأخر  من  تعاين 
للتكفل  الدولة  من  خطوة  يف 

. بها 
ق/ج

جر�ء �نفجار قنو�ت �ل�ضرف �ل�ضحى

�ضكان حي �الأطل�ض باجللفة يغرقون
 يف �الأوحال 

حتت �ضعار "هاك ياملو�طن �جللفاوي كمامتك و�ضد د�رك �هلل يفتح 
عليك "

�ضباب �جللفة يخيطون كمامات معقمة 
ويوزعونها باملجان على �ملو�طنني 

�ضكان قرية �زرنن بتمرن��ضت  يطالبون بالكهرباء �لريفية

حتت �ضعار " حط �ل�ضلة تعمر "

عمليات و��ضعة بالعبادلة بب�ضار مل�ضاعدة �لعائالت �لفقرية  
العبادلة  مدينة  م��ن  �صباب  اأط��ل��ق 
تعمر  ال�صلة  حط   " �صعار  حتت  بب�صار 
وا�صعا  ا�صتح�صانا  الق��ت  "مبادرة 
يف  خا�صة  هناك  ال�صاكنة  اأو�صاط 
ه���ذا ال��وق��ت احل�����ص��ا���ض وب��دوره��م 
ي��دع��ون خم��ت��ل��ف ���ص��ب��اب ال��وط��ن 
مبادرات  هكذا  مثل  يف  للم�صاركة 
اإىل  ن�صانية  االإ العملية  هذه  وتهدف 
الغذائية  احل��اج��ي��ات  بع�ض  و���ص��ع 
بواب  اأ عند  ال�رضورية  وامل�صتلزمات 

... والفقرية  املعوزة  العائالت  بيوت 
متر  التي  ال�صعبة  الظروف  مع  متا�صيا 
العامل  �صهده  ما  وج��راء  اجلزائر  بها 
كورونا  للفريو�ض  وا�صع  تف�صي  من 
تدابري  احلكومة  اتخذت  وقد  الفتاك 
ال�صحي  احلجر  اأهمها  من  اإ�صتعجالية 
هذا  تف�صي  من  املواطن  على  حفاظا 
املحالت  قرار غلق بع�ض  الوباء وكذا 
الفريو�ض  النت�صار  تفاديا  واملقاهي 
مما  والعمومي  اخلا�ض  النقل  ووقف 

يف  العائالت  بع�ض  دخول  اإىل  اأذى 
هوؤالء  دفع  الذي  ال�صيء  مادي  �صيق 
ق�صد  املبادرة  هذه  باإطالق  ال�صباب 

البع�ض  م�صاعدة 
توا�صل  الذي  الوقت  يف  هذا  يحدث 
مع  بالتن�صيق  اجل��واري��ة  ال�صحة 
ال�صباب  وكذا  املدنية  احلماية  رجال 
والتطهري  التعقيم  عمليات  املتطوع 
خمتلف  ع��ر  العمومية  لل�صوارع 
وال�����ص��ع��راء  ال�صعر  م��دي��ن��ة  رب���وع 

ال��ع��ب��ادل��ة م��ت��زام��ن��ة م��ع ح��م��الت 
االأحياء  بجميع  للمواطنن  توعوية 

 ، والفرعية  الرئي�صية 
ن�����ص��ان��ي��ة  ت��ي ه��ذه امل��ب��ادرة االإ وت��اأ
تتخذها  التي  اجلهود  يف  للم�صاركة 
احل��ك��وم��ة حت���ت و���ص��اي��ة رئ��ي�����ض 
ملواجهة  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
واحلفاظ  امل�صتجد  كورونا  فريو�ض 

املواطنن  و�صالمة  �صحة  على 
اأ . د 
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مو�طنون م�ضتاءون من عطل �أجهزة �ل�ضحب �الآيل 
بق�ضنطينة

حممد علي 
م��ا اأث����ار ا���ص��ت��ي��اء امل��واط��ن��ن 
ال�صيولة  غياب  هو  بالوالية 
االأمر  االآيل،  ال�صحب  اأجهزة  يف 
يف  الوقوف  على  اأجرهم  الذي 
و  اأم��وال��ه��م،  ل�صحب  ط��واب��ري 
ب�صبب  طويلة  �صاعات  االنتظار 
ال�صبكة  يف  ت��ذب��ذب   وج���ود 
نوعية  يف  تردي  اأو  "الّريزو"، 
االأمطار  ت�صاقط  اخلدمة، و رغم 
التنقل  املواطنن  بع�ض  ا�صطر 
امل��ج��اورة،  الريد  مكاتب  اإىل 
الريد  مكاتب  غالب  تعي�ض  و 
كبرية  �صغط  حاالت  بالوالية 
ب�صبب  االأ���ص��ب��وع  اأي���ام  طيلة 
ال��ك��ث��اف��ة ال�����ص��ك��ان��ي��ة ال��ت��ي 
االأعوان  قلة  و  الوالية  ت�صهدها 

املكاتب. هذه  م�صتوى  على 
تفتقر  املناطق  بع�ض  اأن  كما 
خا�صة  ال��ري��د  م��ك��ات��ب  اإىل 
مت  ال��ذي��ن  لل�صكان  بالن�صبة 
جديدة،  �صكنات  اإىل  ترحيلهم 

التنقل  امل��واط��ن  ي�صطر  اأي��ن 
كما  اأخ��رى،  بريد  مكاتب  اإىل 
يف  التوقيت  م�صكلة  ت��ط��رح 
بع�ض  حيث  كبرية،  اأزمة  العمل 
عملها  توقف  ال��ري��د  مكاتب 

الوقت  املواطن  يجد  فال  مبكرا، 
قد  و  اأم��وال��ه،  ل�صحب  الكايف 
عن  التغيب  اإىل  االأم��ر  يدفعه 
الريد  عك�ض  ه��ذا  و  عمله،  
بالتناوب  يعمل  الذي  املركزي 

اإىل  �صباحا  الثامنة  ال�صاعة  من 
اأن  كما  م�صاًء،  ال�صاد�صة  غاية 
ي�صهد كذلك �صغط  االأخري  هذا 
زبائن  ي�صتقطب  كونه  كبري 
هذا  ، ع��ن  ال��والي��ة  خ��ارج  م��ن 
املواطنن  بع�ض  ق��ال  الو�صع 
ظهور  قبل  مطروحة  االأزمة  اأن 
مظاهر  اإح��دى  ه��ذه  و  ال��وب��اء، 
ال��ب��ريوق��راط��ي��ة ال��ت��ي ت���وؤرق 
ال  بالقول  اأ�صاروا  و  املواطن،  
مكتب  م�صوؤول  يوقف  اأن  يعقل 
يف  االآيل  ال�صحب  جهاز  الريد 
املواطن   يرتك  و  االأ�صبوع  نهاية 
ميكن  ال  ل��ذل��ك   و   ، معطال 
عجزهم  يغطوا  اأن  للم�صوؤولن 
اآخ���رون  اأ���ص��اف  و  ب��ال��وب��اء، 
التي  امل�صددة  التعليمات  اأن 
العمومية  ال�صلطات  اأ�صدرتها 
ال  و  الطوارئ،  بحالة  �صبيهة 
ميكن يف حال من االأحوال البقاء 
اأمورنا  تعطيل  و  البيت  حبي�صي 

اليومية.

وجد مو�طنون �أنف�ضهم جمربون على �الإخالل بالتعليمات �لتي �أ�ضدرتها �ل�ضلطات �لعمومية بعدم �خلروج ل�ضمان حمايتهم 
ب�ضبب �لوباء �ملنت�ضر يف �لعامل ، ما دفهم لالإخالل بهذه �لتعليمات، و �خلروج �ضو�ء من �أجل �لتد�وي �أو �لت�ضوق �أو ل�ضحب 
يعجز  مل  �أم�ض  �ضبيحة  كبرية  بكميات  ت�ضاقطت  �لتي  �الأمطار  رغم  كعينة،  ق�ضنطينة  والية  يف  �لربيد،  مكاتب  من  �أمو�لهم 

�ملو�طنون عن �خلروج للت�ضوق، �أو ل�ضحب �أمو�لهم من مكاتب �لربيد.

مل متنعهم �لكورونا و ال �الأمطار من �خلروج

مع�صكر  والية  م�صالح  �صخرت 
تابعة  مرافق  عر  �رضيرا   1.561
ال�صتعمالها  قطاعات  ل��ع��دة 
ال�رضورة،  عند  ال�صحي  للحجر 
ال�صحة  مدير  اأك���ده  ح�صبما 

حممد. عامري  وال�صكان 
م�صالح  اأن  امل�صوؤول  اأو�صح 
اأم��اك��ن   10 �صخرت  ال��والي��ة 
ل��ل��ح��ج��ر ال�����ص��ح��ي داخ����ل 
لقطاع  ت��اب��ع��ة  م��وؤ���ص�����ص��ات 
تتوفر  بلديات   08 يف  ال�صحة 
بينها  م��ن  ���رضي��ر،   148 على 
حاالت  ال�صتقبال  اأماكن  ثالثة 
املوؤكدة  اأو  بها  امل�صتبه  االإ�صابة 
الطيب«  »م�صلم  مب�صت�صفيي 
مع�صكر  مبدينة  خالد«  و«ي�صعد 

�صيق. مدينة  وم�صت�صفى 
خم�صة  ت�صخري  اأي�����ص��ا  ومت 
مع�صكر  ببلديات  �صباب  بيوت 

و�صيق،  وتيغنيف  فار�ض  وعن 
 216 جم��م��وع��ه��ا  يف  ت�����ص��م 
فنادق  ثالثة  عن  ف�صال  �رضير، 
و3  بوحنيفية  مبدينة  عمومية 
مع�صكر  ببلديات  خا�صة  فنادق 
بطاقة  وبوحنيفية،  وغري�ض 
�رضيرا،   697 ب�  تقدر  اإجمالية 
من  جامعية  اإقامة  اإىل  اإ�صافة 
الوالية. بعا�صمة  �رضير   500
ال�صحة  مديرية  �صخرت  كما 
 88 عامري-  -ح�صب  وال�صكان 
طبي  �صبه  اإط��ارا  و90  طبيبا 
ل��الإ���رضاف ع��ل��ى االأ���ص��خ��ا���ض 
يف  يو�صعوا  اأن  ميكن  ال��ذي��ن 
اإىل  اإ�صافة  ال�صحي،  احلجر 
يف  للعمل  اإ�صعاف  �صيارة   22
عند  ال�صحي  احل��ج��ر  اأم��اك��ن 

ال�رضورة.
ق/غ

توفري 1500 �ضرير للحجر �ل�ضحي 
يف مع�ضكر

�لوالية  مطاحن  لتموين 

الدريدي  بن  م�صعود  ك�صف 
لوالية  الفالحية  امل�صالح  مدير 
اإ�صتباقية  عملية  اإجراء  عن  ميلة 
على  النا�صطة  املطاحن  لتموين 
تقدر  بكمية  الوالية  م�صتوى 
املادة  من  قنطار  األ��ف   20 ب  
يف  ���رضع  لل�صميد  االأول��ي��ة 
املن�رضم  االأربعاء  يوم  توزيعها 
بني  مطاحن  ا�صتفادت  بحيث 
ب  ق��درت  كمية  م��ن  ه���ارون 
16األف  اأ�صل  من  قنطار   5600
ال��ع��ال��ي��ة  م��ط��اح��ن   ، ق��ن��ط��ار 
بوقرة  ،مطحنة  قنطار    1800
اإ�صتباقية  كمية  قنطار   2000
�صمان  م��ع  ي��ام  اأ خم�صة  مل��دة 
مطحنة  لكل  اليومية  احل�ص�ض 
قنطار   3200 اإىل  م��وزع��ة   ،
ت���وزع مل��ط��اح��ن ب��ن��ي ه��ارون 
منها  ت�صتفيد  قنطار   320  ،
 400 و   ، العالية  مطاحن  يوميا 

بوقرة  ملطحنة  ت�صلم  قنطار 
. يومية   ب�صفة 

ك�صف  دري���دي  ب��ن  م�صعود 
بيع  نقاط  فتح  مت  ن��ه  اأ اأي�صا 
التابعة  الهياكل  م�صتوى  على 
البقول من  لبيع  الفالحة  لقطاع 
ال�صيما  وحملي  وطني  اإنتاج 
م��ادت��ي ال��ع��د���ض واحل��م�����ض 
 ، اجلميع  متناول  يف  باأ�صعار 
اال�صتهالكية  املواد  اأن  موؤكدا 
اأ�صواق  م�صتوى  على  متوفرة 
اجل��م��ل��ة ب��ك��م��ي��ات ك��اف��ي��ة 

. معقولة   وباأ�صعار 
لوالية  الفالحية  امل�صالح  مدير 
ال�صحفية  الندوة  وخالل  ميلة 
ديوان  مبقر  اأم�ض  ن�صطها   التي 
الت�صامنية  الهبة  ثمن  الوالية 
الوالية  فالحوا  بها  قام  التي 
و�صائلهم  ت�صخري  خ��الل  م��ن 
للقيام  وال��ب�����رضي��ة  امل���ادي���ة 

وتطهري  ت��ع��ق��ي��م  ب��ع��م��ل��ي��ات 
وامل�صاتي  ال�صوارع  خمتلف 
من  للحد  ال��والي��ة  ببلديات 
ت��ف�����ص��ي ف���ريو����ض ك��ورون��ا 
ك�صف  ذل���ك  ع���ن  ف�����ص��ال   ،
م�صاحله  اأن  دريدي  بن  م�صعود 
ال�صمان  م�صالح  مع  بالتن�صيق 
الفاعلن  وخمتلف  االجتماعي 
من  االقت�صادين  واملتعاملن 

ويف  واالأبقار  الدواجن  مربي 
ال�صحية  االأزم����ة  ه��ذه  ظ��ل 
على  اجل��زائ��ر  تعي�صها  ال��ت��ي 
ت�صعى  العامل  دول  باقي  غرار 
للتكفل  مببادرات  القيام  اإىل 
بالوالية  الظل  مناطق  ب�صكان 
مبختلف  تزويدهم  طريق  عن 

 . اال�صتهالك  الوا�صعة  املواد 
مهناوي بوجمعة 

مبيلة  �ل�ضميد  الإنتاج  �الأولية  �ملادة  من  قنطار  �ألف   20

ح��ج��زت ع��ن��ا���رض ال�����رضط��ة 
لقرية  اخلارجي  احل�رضي  باالأمن 
احلد  ثنية  ببلدية  "عمرونة" 
 10 من  اأزيد  تي�صم�صيلت  والية 
التي  ال�صميد  مادة  من  قناطري 
و  للم�صاربة  موجهة  كانت 
يف  متورطن  �صخ�صن  توقيف 
اأم�ض  ذك��ره   ح�صبما  الق�صية، 
و  االت�صال  ملكتب  بيان  االأول 
الهيئة  لهذه  العامة  العالقات 
مت  باأنه  البيان  االأم��ن��ي��ة.واأف��اد 
معاينة  اإثر  العملية  بهذه  القيام 
احل�رضي  باالأمن  ال�رضطة  قوات 
الرقابة  اأع��وان  رفقة  املذكور 
االإقليمية  للمفت�صية  التابعن 
عدد  احلد  ثنية  بدائرة  للتجارة 

املتواجدة  التجارية  املحالت  من 
اأكت�صف  والتي  "عمرونة"  بقرية 
من  خمزنة  كمية  اأحدها  بداخل 
 10 بنحو  وامل��ق��درة  ال�صميد 
موجهة  كانت  كلغ  و75  قناطري 

. بة ر للم�صا
عن  العملية  اأ���ص��ف��رت  ك��م��ا 
الكمية  ه��ذه  �صاحبي  توقيف 
يريدان  كانا  اللذين  املخزنة 
امل�صاربة،  طريق  عن  ت�صويقها 
م�صريا  امل�صدر،  نف�ض  ي�صيف 
ق�صائي  ملف  اإجن��از  مت  اأنه  اىل 
اأمام  وتقدميهما  املتورطن  �صد 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 

احلد. ثنية 
ق/غ

حجز �أكرث من 10 قناطري من 
مادة �ل�ضميد موجهة للم�ضاربة 

بتي�ضم�ضيلت

الوطني  الدرك  م�صالح  متكنت 
بالتن�صيق  اإبراهيم  اأوالد  لبلدية 
ال���ت���ج���ارة  من  م���ع م��دي��ري��ة 
بها  معطلة  تريد  غرفة  اكت�صاف 
كالبي�ض  ح�صا�صة  غذائية  مواد 
مواد  و  الكا�صري  و  الياوورت  و 
خمالفة  ي�صكل  ما  وهذا  اأخ��رى 
التريد  ����رضوط  اح���رتام  ع��دم 
الفرقة  ج��ع��ل   مم��ا  النظافة  و 

اإتالفها  و  ال�صلع  بحجز  املختلطة 
�صحة  على  خطر  من  ت�صكله  ملا 
لالإ�صارة  امل�صتهلك  �صالمة  و 
ت�صهد  �صعيدة  والي��ة  اإن  ف��اإن 
عر  مكثفة  م��راق��ب��ة  دورات 
جميع  طرف  من  البلديات  جميع 
للمحالت  املخت�صة   اجل��ه��ات 

التجارية  وعر االأ�صواق   .
ال�صباعي  عامر 

�كت�ضاف وحجز مو�د معتربة 
��ضتهالكية ب�ضبب غياب �ضروط 

�لتربيد ب�ضعيدة 

املحلية  ال�����ص��ل��ط��ات  ���رضع��ت 
قافلة  اإطالق  يف  بجاية  بوالية 
االأح��ي��اء  جت���وب  حت�صي�صية 
الكرى  وال�صوارع  ال�صعبية 
لتوعية  ال���والي���ة  ب��ع��ا���ص��م��ة 
فريو�ض  اأخ��ط��ار  من  املواطنن 
بكل  اإح��اط��ت��ه��م  م��ع  ك��ورون��ا، 
الوباء  بهذا  اخلا�صة  املعلومات 
عليها  القائمون  ويتوىل  القاتل، 
من  الوقاية  طريقة  بتو�صيح 
و  وال�صابون  باملاء  اليدين  غ�صل 
وحمل  كحويل،  مطهر  ا�صتخدام 
وقفازات  كمامات  من  الواقيات 

على  حّثهم  اىل   اإ���ص��اف��ة   ،..
واالت�صال  التجمعات  تفادي  
اأو  املعانقة  طريق  عن  املبا�رض 
 ، منازلهم  يف  والبقاء  امل�صافحة 
احليوي  اجلانب  على  التاأكيد  مع 
عامل  على   احلفاظ  يف  ويتمثل 
مفر  ال  الزامية  ب�صورة  النظافة 
التي   االأخ��ط��ار  لتفادي  منها 
�صحته  يف  ن�����ص��ان  االإ ت�صيب 
اجلائحة  ه��ذه  ج��راء  اجل�صدية  
العملية  ، وي�رضف على   اخلطرية 
القافلة  هذه  �صمن  التح�صي�صية 
جّندتهم  الذين  ونف�صانيون  اأطباء 

بالوالية  ال�صحية  امل�صالح 
فاإن  ولالإ�صارة   ، الغر�ض  لهذا 
اإىل  اأح�صت  ق��د  بجاية  والي��ة 
 01 ( واح��دة   حالة  ال�صاعة  حد 
يف  حاليا   املري�ض  ويتواجد    )
خليل  مب�صت�صفى  ال�صحي  احلجر 
هو  و  للعالج  يخ�صع  عمران 
ومل  ك��ورون��ا  لفريو�ض  ح��ام��ل 
 . املر�ض  اأع��را���ض  عليه  تظهر 
اأ���ص��درت  ال�صياق  نف�ض  ويف 
تعليمات  العمومية  ال�صلطات 
واملطاعم  املقاهي   بغلق   تق�صي 
بداية  اخلفيف  االأك��ل  وحم��الت 

�صبق  كما   ، اخلمي�ض  ي��وم  من 
االأ�صبوعية  االأ�صواق  منع  مّت  اأن 
التجارية  امل�����ص��اح��ات   وغ��ل��ق 
ال��ك��رى ،امل��اله��ي ،احل��ان��ات و 
هذه  ...وجاءت  احلفالت  قاعات 
يف  الدولة  اأقرتها  التي  التدابري 
انت�صار  كبح  على   العمل  اإطار 
على  واحلفاظ  كورنا  فريو�ض 
وقائية  بطرق  العمومية  ال�صحة 
الواقع  مع  تتما�صى  واحرتازية  
نفو�ض   من  والهلع  اخلوف  وتنزع 

املواطنن 
كرمي . ت

�إطالق قافلة حت�ضي�ضية يف �الأحياء �ل�ضعبية ببجاية لكبح �نت�ضار كورونا

ال�ضتعمالها يف وقت �ل�ضرورة

احلماية  املتقدم  امل��رك��ز  تدخل 
مهيدي،  ب��ن  مل��ر���ص��ى  امل��دن��ي��ة 
م��روري  ح��ادث  يف  بتلم�صان، 

مميت.
ا�صطدام  يف  احل���ادث  متثل  و 
نارية  بدراجة  �صياحية  �صيارة 
على  كانا  �صحيتن  عنه  اأ�صفر 
ال�صحيتان  نقل  الدراجة.و  منت 
طرف  من  ال�رضعة  جناح  على 

العيادة  اىل  امل��دن��ي��ة  احل��م��اي��ة 
بن  مبر�صى  اخل��دم��ات  املتعددة 
مهيدي، ثم حولوا اإىل م�صت�صفى 
املدنية  احلماية  اأ�صارت  مغنية.و 
يف  ت��ويف  ال�صحيتان  اأح��د  اأن 
اإ�صابة  له  واالآخ��ر  امل�صت�صفى، 
اإىل  ال��ت��ن��ق��ل  رف�����ض  خ��ف��ي��ف��ة 

. مل�صت�صفى ا
ق/غ

وفاة �ضخ�ض يف حادث مرور بتلم�ضان



غو�رديوال يبحث عن مناف�ض 
ملحرز يف �ملريكاتو �ل�ضيفي! اأكرث،  اأو  اأ�سابيع  ثالثة  نحو  منذ 

ل�سيما  الــقــدم  ــرة  ك لعــبــو  يجد 
روتني  خــارج  اأنف�سهم  اأوروبـــا،  يف 

حياتهم اليومية.
ــب من  ــواه ــدم م ــق جــذبــت كـــرة ال
بحثا  بالدها  تركت  العامل،  حول 
ال�سعبية  الــلــعــبــة  مـــزاولـــة  عــن 
واللعب  كبرية  باأندية  لاللتحاق 
بامل�سجعني،  تغ�س  مدرجات  اأمــام 
ورفع كوؤو�س واألقاب، وجني مبالغ 
طائلة... لكن هذه ال�سورة تبدلت 
جذريا يف الأ�سابيع املا�سية، حيث 
وجد العديد من الالعبني اأنف�سهم 
بعيدا  غريبة،  ــالد  ب يف  عالقني 
ــن عــائــالتــهــم وعـــن الــكــرة، يف  ع
فريو�س  فر�سها  التي  الأزمــة  ظل 

كورونا امل�ستجد.
الــذي  "كوفيد19-"  وبـــاء  ودفـــع 
معلنة  وفاة  األف   30 بنحو  ت�سبب 
حتى ال�سبت ٢٥٨ مار�س يف خمتلف 
الن�ساط  جتميد  اإىل  العامل،  دول 
كــامــل،  �ــســبــه  ب�سكل  الــريــا�ــســي 
حركة  على  �سارمة  قيود  وفر�ِس 

التنقل وال�سفر للحد من تف�سيه.
اأكرث،  اأو  اأ�سابيع  ثالثة  نحو  ومنذ 
ل�سيما  الــقــدم  ــرة  ك لعــبــو  يجد 
روتني  خــارج  اأنف�سهم  اأوروبـــا،  يف 
التدريب  �سغط  اليومية:  حياتهم 
ــب،  ــالع واملـــبـــاريـــات و�ــســخــب امل
حمدودة  بتمارين  عنه  ا�ستعي�س 
البدنية،  اللياقة  على  للحفاظ 
والتزام البقاء يف املنازل والتوا�سل 
الفيديو  تقنية  عرب  الآخرين  مع 

ل اأكرث.
ب�ساأن  املبهمة  الــ�ــســورة  ظــل  ويف 
ت�سمح  ومــتــى  ــــام  الأي ــن  م الآتــــي 
مبعاودة  عامليا  ال�سحية  الظروف 
املـــبـــاريـــات، تــبــحــث الـــفـــرق عن 
بني  اأ�سا�سي  ــط  راب على  احلــفــاظ 
افرتا�سي  بتوا�سل  واإن  اأفــرادهــا، 

عن بعد.
ـــدرب فــريــق بــرايــتــون  ــول م ــق وي
ــر، ان  ــوت ــزي غـــراهـــام ب ــي ــل ــك الإن
التوا�سل عرب الفيديو "هو طريقة 
ببع�سنا  اتــ�ــســال  عــلــى  للحفاظ 
البع�س، لنوؤ�س�س ن�سقا معينا لأنني 
 )...( مهم  الأمــر  هــذا  ان  اأعتقد 
اململكة  يف  هنا  هــم  لعبينا  كــل 
بالن�سبة  املهم  من  لهذا  املتحدة. 
اإلينا ان نبقى على توا�سل وجنري 
ـــة ونــتــاأكــد مــن ان  حــــوارات دوري

اجلميع يف �سحة جيدة".
لعبيه  مــن  الــعــديــد  اأن  ويــتــابــع 
"بعيدون عن عائالتهم، يفتقدون 
نتفهمه.  اأمــــر  وهــــذا  اأفــــرادهــــا 
نتعاطف مع ذلك، لكننا ارتاأينا ان 
من  احلد  هي  ال�سحيحة  اخلطوة 
املنزل  يف  والبقاء  الــدويل،  ال�سفر 

ب�سالم".
اأخــرى لعدد من  اأنــديــة  واأتــاحــت 
لعــبــيــهــا الأجـــانـــب الـــعـــودة اىل 

املباريات  توقف  ظل  يف  بالدهم 
يف  والقاري  املحلي  امل�ستويني  على 
اأوروبا، وقبل الت�سدد الكبري الذي 
النقل  حركة  �سعيد  على  فر�س 

اجلوي. 
ـــــوم بــاريــ�ــس  فـــثـــالثـــة مــــن جن
ــي، هم  ــس ــ� ــرن ــف �ــســان جـــرمـــان ال
�سيلفا  وتياغو  نيمار  الربازيليان 
كافاين،  اإدين�سون  والأوروغوياين 
دخــول  قبيل  بــالدهــم  اىل  عـــادوا 
املــنــزيل  ــزل  ــع ال مــرحــلــة  فرن�سا 

الإلزامي. 
بيدرو  الإ�سباين  وجد  املقابل،  يف 
نف�سه  الإنكليزي  ت�سل�سي  لعــب 
عائلته،  عن  بعيدا  لندن  يف  عالقا 
قبل  ــداأ  ب اأي�سا  �سحي  حجر  ويف 
حتى الجراءات الر�سمية املحلية، 
ال�ساب يف  اإ�سابة زميله  بعد ثبوت 
هــود�ــســون-اأودوي  كالوم  الفريق 

بفريو�س كورونا.
العمر  الــبــالــغ مــن  الــالعــب  وقـــال 
روؤية  عدم  ال�سعب  "من  عاما   32
عدم  اأقربائك،  ذويــك،  اأولدك، 
معقد  زمــن  يف  بقربهم  التواجد 

و�سعب علينا جميعا".
"كادينا  لإذاعـــة  ت�سريحات  ويف 
الالعب  اأكـــد  الإ�ــســبــانــيــة،  �سري" 
"اأقول لهم ابقوا يف املنزل،  ال�سابق 

وانني م�ستاق اإليهم".

"عالق بين عالمين" 

الإ�سباين  برمينغهام  ــدرب  م ــا  اأم
عائلته  فـــاأعـــاد  كــلــوتــيــت،  بــيــب 
ل  ــك  ذل ــان  ك عندما  اإ�سبانيا  اىل 
اإنكلرتا  يف  هو  وبقي  متاحا،  يزال 

لالهتمام بعمله.
ويو�سح "اأنا عالق بني عاملني )...( 
اأداء  على  قــادر  غري  باأنني  اأ�سعر 
اأفكر  املــالئــم.  بال�سكل  وظيفتي 
)اىل  العودة  بي  يجدر  -رمبا  دائما 
عائلته(؟-  مع  للتواجد  اإ�سبانيا 

ــك  ــى ذل ــل ـــري قـــــادر ع لــكــنــنــي غ
لرتباطي بعملي".

لعبي  من  العديد  اإىل  بالن�سبة 
يف  ـــرز  الأب التحدي  الــقــدم،  ــرة  ك
الوقت الراهن هو �سبل ملء الوقت 

ال�ساغر. 
بني  الأوىل  الدولة  اإيطاليا  وكانت 
)مع  الكربى  اخلم�س  البطولت 
واإنكلرتا(،  واأملانيا  وفرن�سا  اإ�سبانيا 
كامل  تعليق  اآذار/مــار�ــس  يف  تعلن 
الثالث  حتى  الريا�سي  الن�ساط 
ــو موعد  نــيــ�ــســان/اأبــريــل، وه مــن 
بعدما  حاليا  املمدد  حكم  يف  يبدو 
عامليا  ت�سررا  الأكــرث  البالد  باتت 
حتى  واأعــلــنــت  بـ"كوفيد19-"، 
م�ساء ال�سبت عن ت�سجيل اأكرث من 
10 اآلف حالة وفاة معلنة ب�سببه.
ـــادي  ـــس مـــرمـــى ن ـــار� ـــول ح ـــق وي
فويت�سيخ  البولندي  يوفنتو�س 
ل�سبكة  ت�سريحات  يف  ت�سي�سني 
الــريــا�ــســيــة،  اإيطاليا"  "�سكاي 
ال�سجر  من  اأعاين  احلال  "بطبيعة 
ــن اأ�ــســبــوعــني  ــر اأكــــرث م بــعــدمــا م
فر�سه  الذي  املنزيل"  العزل  على 
تاأكد  بعد  اأفــــراده  على  ــادي  ــن ال
روغاين  دانييلي  مدافعه  اإ�سابة 

بالفريو�س.
ويتابع "اأنا مبفردي يف تورينو لأن 
على  بولندا.  اإىل  ــادت  ع عائلتي 
اإنني  القول  ميكنني  ــك،  ذل رغــم 

اأم�سي وقتا م�ساملا. اأنام كثريا".
اعتاد الالعبون املرتبطون باأندية 
خارج بالدهم، ال�سفر ب�سكل دائم، 
اإما لروؤية اأفراد عائالتهم ومت�سية 
ب�سفوف  اللــتــحــاق  او  ــــازات،  اإج
ـــرتات  ف يف  الـــوطـــنـــي  ــب  ــخ ــت ــن امل

املباريات الدولية.
لكن توقف املناف�سات على خمتلف 
ال�سعد املحلية والقارية والدولية، 
مينح هوؤلء وقت راحة اإ�سافيا مل 

يكن يف احل�سبان.
اإيفر  الأرجــنــتــيــنــي  هــــوؤلء،  مــن 

الإ�سباين،  اإ�سبيلية  لعب  بانيغا 
اىل  ينتقل  ان  املــقــرر  مــن  والـــذي 
املــو�ــســم  ــودي يف  ــع ــس ــ� ال الــ�ــســبــاب 
عاما،  الـ31  اإبـــن  خــا�ــس  املــقــبــل. 
الأرجنتني،  مع  دولية  مباراة   65
املحيط  عرب  لل�سفر  ي�سطر  وكان 
املو�سم  خالل  مرة  غري  الأطل�سي 

لاللتحاق باملنتخب.
فران�س  لــوكــالــة  بانيغا  ــول  ــق وي
كــرة  لأن  ــب  ــري غ "الأمر  ــس  ــر� ب
القدم موجودة دائما معنا. عندما 
)الدوري  الليغا  مناف�سات  تتوقف 
دولية.  مباريات  ثمة  الإ�سباين(، 
حتى يف ال�سيف، نخو�س مباريات 

ودية قبل انطالق املو�سم".
ويف حني ي�سري اىل ان هذا النمط 
"�سوقا كبريا لأحبابنا"،  كان يوّلد 
املتوافر  الوقت  ظل  يف  انه  يو�سح 
به  اأقــــوم  ــا  م "اأغلب  الآن  لــديــه 
زوجتي  مــع  الــوقــت  ا�ستغالل  هــو 
بتم�سية  وال�ستمتاع  واأولدي 

الوقت مع العائلة".
هو  حاليا  املطروح  الأكرب  ال�سوؤال 
كرة  مباريات  لعجلة  ميكن  متى 
القدم ان تعاود الدوران. لكن اأحدا 
ظل  يف  حا�سمة  اإجــابــة  يحمل  ل 
و�سع �سحي يتطور ب�سكل اأو باآخر 
الالعبني،  ان  املوؤكد  لكن  يوميا. 
مبفردهم،  املقيمني  وخ�سو�سا 
حنينهم  عــن  يــفــ�ــســحــون  بــاتــوا 

لريا�ستهم على رغم كل تعبها.
كري�ستوفر  الــفــرنــ�ــســي  ــول  ــق وي

لعب  جوليان 
�سلتيك  ــادي  ن
ي  �سكتلند ل ا

ول  "ت�ستيقظ 
العمل  ما  تعرف 

نعي�س  نحن  حاليا   )...(
ــدرك  ت جتعلك  خمتلفة،  حــيــاة 
دون  من  يوم  كل  احلياة  هي  كيف 

كرة قدم. ا�ستقت لكرة القدم". 

دي  ــل  ــخ اأن الأرجــنــتــيــنــي  ك�سف 
له  اأر�سله  خطابا  مزق  اأنــه  ماريا، 
النهائية  املباراة  ريال مدريد قبل 

لكاأ�س العامل 2014.
الالعب  على  يقرتح  امللكي  وكــان 
منتخب  مــع  املــبــاراة  خو�س  عــدم 
اأملانيا؛  اأمـــام  التاجنو"  "راق�سي 
ب�سبب عدم تعافيه ب�سكل تام من 

الإ�سابة.
ــان  ــس ـــس � ـــ� ـــاري ـــــب ب ــــــال لع وق
على  برنامج  يف  احلــايل  جريمان 
التليفزيونية  )تيليفي(  قــنــاة 
"كنا  ال�سبت:  م�ساء  الأرجنتينية 
احلقيقة،  نــعــرف  الــثــالثــة  نحن 
)طبيب  مارتينيز  دانييل  الدكتور 
واأليخاندرو  الأرجنتني(  منتخب 
وقتها(  الأرجنتني  )مدرب  �سابييا 

واأنا".

اإ�سابة  من  اأعــاين  "كنت  واأ�ــســاف: 
ولكنني  بــلــجــيــكــا،  مـــبـــاراة  مــنــذ 
مل  �ساقي   .90% بن�سبة  حت�سنت 
تكن يف كامل لياقتها ولكنني كنت 
على  يهمني  يكن  مل  اللعب،  اأود 
بعد  قــدم  كــرة  األعب  األ  ــالق  الإط
ذلك. كانت هذه واحدة من الأمور 
يل  بالن�سبة  ولكن  يل  قالوها  التي 
كان نهائي كاأ�س العامل، كان نهائي 

خا�س بي".
اأجراها  التي  املقابلة  يف  واأو�ــســح 
عن بعد من منزله، بفرن�سا: "كنت 
اأنهم يريدون بيعي. وحينها  اأعلم 
يل  اأعطاه  دانييل  اخلطاب،  جاء 
مدريد،  ــال  ري من  ــه  اأن واأخـــربين 
يف  حتى  اأرغـــب  اأكـــن  مل  ولكنني 

النظر فيه ومزقته".
مع  لــلــتــحــدث  "ذهبت  ـــع:  ـــاب وت

اإنني  باكيا  له  وقلت  األيخاندرو 
ل�ست يف كامل لياقتي.. كنت اأعلم 
اأنه يحبني ويريد اأن األعب، ولكنه 
اأجل  من  الأف�سل  عن  يبحث  كان 
ولكنه  املحاولة  اأود  كنت  الفريق. 
و�سع  النهاية  يف  قرر  الجتماع  يف 

اإنزو برييز مكاين".
قلقه  اأي�سا  ماريا  دي  اأنخل  واأبدى 
ــــاء فـــريو�ـــس كــورونــا  حــيــال وب
امل�ستجد، الذي دفع كثري من دول 
العامل لفر�س حجر �سحي اإجباري 

على مواطنيها.
و�سرح: "اإنه اأمر جنوين ما نعي�سه 
بها  ــر  من الــتــي  ـــاع  ـــس والأو� الآن، 
منذ  معزولون  اإننا  جيدة.  لي�ست 
14 يوما، منذ اأن اأمر رئي�س فرن�سا 
بفر�س حجر. خرجنا مرة واحدة 
نحاول  ماركت.  لل�سوبر  للذهاب 

بكثري  الــقــيــام  ــدم  ع
ـــــن الأمــــــــــور،  م

ونــــــبــــــقــــــى 
ـــزل.  ـــن ـــامل ب

مــــن اأجــــل 
كي  اأبنائنا 
ي�سابوا  ل 

بالعدوى".
النهاية  ويف 

ر�سالة  وجـــه 
ملـــــواطـــــنـــــيـــــه 

ــني:  ــي ــن ــي ــت ــن الأرج
اخلــــروج.  عـــدم  "ينبغي 

الأرجنتني  يف  النا�س  اأن  لحظت 
ما  وحتــرتم  عناية،  لــالأمــر  ــويل  ت

تقرره احلكومة".

�حلياة بال كرة �لقدم و�الأحباء.. �لغربة يف زمن �لكورونا

دي ماريا: مزقت خطابا طالبني فيه �لريال بعدم خو�ض نهائي �ملونديال

�لن�ضر �ل�ضعودي ينفي تفاو�ضه مع فيغويل

حمرز يك�ضف حقيقة تربعه ملكافحة �لكورونا؟!
كان النجم اجلزائري، ريا�س حمرز، على موعد ال�سبت، مع حمبيه ومتابعيه على ح�سابه الر�سمي مبوقع التوا�سل الجتماعي "ان�ستغرام"، 
حيث اأجاب ب�سدر رحب عن جمموعة من الأ�سئلة، واأماط اللثام عن عّدة موا�سيع ح�سا�سة، خا�سة التي تتعلق بهذا الظرف الذي يعي�س فيه 

العامل تتف�سى فريو�س كورونا.
حماربة  اأجل  من  اجلزائر  لبلده  م�ساعدة  تقدميه  حقيقة  لك�سف  �سيتي،  مان�س�سرت  جنم  على  �سوؤاًل  املتابعني  اأحد  وطرح 

فريو�س كورونا اجلديد، فقال: "مل اأقّدم م�ساعدة مقدرة بـ)4.5 ماليني يورو( للجزائر"، غري اأن اإجابته نفت تلك القيمة، 
دون اأن تنفي تقدميه لقيمة اأخرى.

اأمر  "التباهي  فن�سر:  مبا�سرة،  غري  بطريقة  للجزائر  م�ساعدته  كا�سفًا  ال�سريف،  النبوي  باحلديث  حمرز  وا�ست�سهد 
منبوذ عندنا، يجب األ تعلم يدك الي�سرى ما قّدمته يدك اليمنى"، وجاء حديث الر�سول حممد �سلى اهلل عليه و�سلم 

ماُله ما ُتنِفق ميينه". ق ب�سدقة فاأخفاها حتى ل تعلم �سِ ليقول: "ورجٌل ت�سدَّ
وحاول متابعون اآخرون اإحراج ريا�س حمرز باأ�سئلة تخ�ّس م�ستقبله، وتف�سيله لرب�سلونة اأو ريال مدريد، حيث 

املو�سم  نهاية  "ال�سيتزن�س" يف  عن  رحيله  توؤّكد  كانت  التي  ال�سائعات  ليوقف  �سيتي"،  مان�س�سرت  ل  "اأف�سّ اأجاب: 
احلايل.

وعك�س ريا�س يف اإحدى اإجاباته حجم املعاناة التي كان يعي�سها يف طفولته، قبل اأن ي�سبح اأح�سن لعب يف 
الدوري الإنكليزي املمتاز �سنة 2016، واأغلى لعب يف تاريخ مان�س�سرت �سيتي، حيث كتب: "مل اأكن اأعرف ما 

هو فطور ال�سباح عندما كنت طفاًل".
واأندي  �سبعيني  بن  رامي  املنتخب،  يف  زمياله  فعل  مثلما  �سعره  يق�ّس  اأن  جنمه  من  جزائري  م�سجع  وطلب 
ديلور، حيث تهّرب حمرز بطريقة ذّكية من التحدي الذي اأطلقه الالعبون اأخرياً، فقال: "ل اأمتلك ماكينة 

احلالقة".

ك�سفت تقارير �سحفية �سعودية منذ اأيام عن دخول اإدارة الن�سر ال�سعودي يف مفاو�سات مع الدويل اجلزائري 
“الريا�سية”  �سحيفة  لكن  املقبلة،  النتقالت  فرتة  خالل  ل�سمه  الرتكي،  غالت�سراي  لعب  فيغويل  �سفيان 
خالل  الرتكي  الدوري  يف  املتاألق  “اخل�سر”  لعب  مع  مفاو�سات  يف  الن�سر  نادي  اإدارة  دخول  نفت  ال�سعودية 

املوا�سم الثالثة الأخرية.
�سواء  املا�سية،  ــام  الأي اأجنبي  لعب  اأي  مع  مفاو�سات  يف  تدخل  مل  الن�سراوية  الإدارة  اأن  ال�سحيفة  ــدت  واأك

الإعــالم  و�سائل  من  العديد  وكانت  ال�سائعات،  تكرث  ما  دائًما  التوقف  فرتة  يف  اأنــه  اإىل  م�سرية  غــريه،  اأو  يف فيغويل 
فالن�سيا  لعب  مع  للتفاو�س  “العاملي”  النادي  اإدارة  حتركات  عن  اأخباًرا  املا�سية  القليلة  ال�ساعات  يف  تناقلت  وال�سعودية  تركيا 

اأكرث من لعب  اأثناء فرتة التوقف اجلارية مت تداول مفاو�سات الن�سر مع  “لالأ�سف  الإ�سباين ال�سابق، وقال م�سدر لل�سحيفة: 
اأجنبي، وهذا الأمر ل ميت للحقيقة باأي �سلة، وعلى اجلميع حتري الدقة والبتعاد عن نقل الأخبار املغلوطة جتاه الن�سر”.

غوارديول،  بيب  اأن  اإجنليزية  اإعالمية  م�سادر  ك�سفت 
مدرب مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي، ي�ستهدف �سم مناف�س 
ريا�س  اجلــزائــري  للنجم  جــديــد 
حمرز يف مركز اجلناح الأمين 
ــم الـــقـــادم،  ــس ــو� خـــالل امل
بفريان  ــر  الأم ويتعلق 
ـــس، مــوهــبــة  ـــ� ـــوري ت
الإ�سباين،  فالن�سيا 
ـــف  ـــط ـــــــــــــذي خ ال
الأ�ــــــســــــواء خـــالل 

املو�سم احلايل.
منتخب  مهاجم  وكان 
�سنة   21 حتت  اإ�سبانيا 
بني  ما  هدفا   13 يف  اأ�سهم 
�سناعة وت�سجيل من جملة 
35 مباراة �سارك فيها يف خمتلف 

امل�سابقات.
هذا التاألق اأ�سهم يف ارتفاع قيمته ال�سوقية يف موقع 
مليون   50 ملبلغ  و�سلت  حيث  ماركات”،  “تران�سفري 

يورو.
الأميــن،  اجلناح  مركز  لدعم  غــوارديــول  وي�سعى 
املو�سم  خــالل  الفريق  تقوية  يف  رغبته  ظــل  يف 
القادم. واإىل جانب حمرز، عول املدرب الإ�سباين، 
املو�سم  خالل  املركز  هذا  يف  اآخرين  لعبني  على 
الأخري، وهما الربتغايل برناردو �سيلفا والنا�سئ 

الإجنليزي فيل فودين.
باتت  ال�سيتي  مع  حمــرز  بقاء  م�ساألة  اأن  يذكر 
حول  ــدور  ي احلديث  كــان  اأن  بعد  منها  مفروغا 
الفرن�سي،  جريمان  �سان  لباري�س  رحيله  اإمكانية 
�سيكون  الــذي  الالعب  يف  التفريط  غــوارديــول  لرف�س 

�سمن خمططاته املو�سم القادم.

لّمح �إىل رف�ض  كافايل يجُ
بن زمية �لّلعَب يف �ضفوف 

"�خل�ضر"

كري�ضتيانو يخ�ضر 10 
ماليني يورو ب�ضبب كورونا

�ضر رف�ض العبي بر�ضلونة 
خلف�ض رو�تبهم

ترك الناخب الوطني الأ�سبق جون مي�سال كافايل 
الإنطباع، ِباأن الالعب كرمي بن زمية رف�س متثيل 

األوان “اخل�سر” منذ نحو 13 �سنة خلت.
كافايل  مي�سال  جون  الفرن�سي  التقني  اأن  ومعلوم 
عاَمي  بني  ما  اجلــزائــري،  الوطني  املنتخب  دّرب 

و2007.  2006
كان  اجلزائري  الوطني  املنتخب  اإن  كافايل  وقال 
ي�سّم يف �سفوفه لعبني جّيدين، واأ�سار اإىل كرمي 
وجميد  من�سوري  ويــزيــد  بلحاج  ونــذيــر  زيــاين 
ي�سنع  الذي  الكرويِّ  عن  يبحث  كان  لكنه  بوقرة. 

الفارق.
اّت�سل  اأنـــه  الأ�ــســبــق  الــوطــنــي  الــنــاخــب  ــاف  ــس واأ�
مي�سال  املُخ�سرم  الفرن�سي  التقني  مِبــواطــنــه 
هيدالغو )فارق احلياة اخلمي�س املا�سي(، فن�سحه 

ِبجلب كرمي بن زمية.
بن  يف  يرى  كان  هيدالغو  اإن  يقول  كافايل  وتابع 
اعد، الذي ِباإمكانه تكرار �سيناريو  زمية الّنجم ال�سّ

مي�سال بالتيني وزين الدين زيدان.
اإىل  ذهب  اإنه  قائال  كافايل  مي�سال  جون  واختتم 
زمية  بن  كرمي  املهاجم  كان  حيث  ليون،  مدينة 
فحوى  ح  ُيو�سّ اأن  ِبدون  لكن  القدم.  كرة  يحرتف 
يبلغ  كان  الذي  ليون،  اأوملبيك  مِبوهبة  اّت�سالته 
من العمر 20 �سنة، قبل اأن ينتقل �سيف 2009 اإىل 

ريال مدريد الإ�سباين.
منتخب  مع  ــدويل  ال اللعب  زميــة  بن  كــرمي  ــداأ  وب
2004، وبعد ثالث �سنوات من  فرن�سا لالأ�سبال عام 
لل�سنة  املُــرادف  “الديكة”.  اأكابر  اإىل  ان�سّم  ذلك، 
مي�سال  جون  من  اّت�سال  فيها  تلقى  قد  يكون  التي 

كافايل.
يحمل  كافايل  مي�سال  جــون  ت�سريح  يبقى  لكن 
اأن تاريخ التقائه  �سيئا من التناق�س، ملّا ُي�سري اإىل 
“اخل�سر”  مقابلَتي  بعد  كان  هيدالغو،  مِبواطنه 
الوّديَتني مع الأرجنتني والربازيل يف جوان واأوت 
مار�س  يف  خا�س  زمية  بن  كرمي  اأن  ِعلما   .2007
ويف  فرن�سا،  منتخب  مع  وّدية  مباراة  اأّول   2007
جوان من العام ذاته، �سارك يف اأّول مقابلة ر�سمية 
مع   .)2008 “اأورو”  ت�سفيات  يف  جورجيا  )�سد 
يعني ا�ستحالة جلبه، حتى ولو ِبوا�سطة ما ُي�سّمى 
الدولية  الرخ�سة  لأن  الباهاما�س”.  “قانون  بـ 
مباراة  خا�س  الــالعــب  ــان  ك اإذا  مُتنح  ل  للفيفا 
متثيل  واأراد  الأكابر،  ِلفئة  ما  منتخب  مع  ر�سمية 

مع  كان  لو  الأمر،  عك�س  اآخر.  منتخب  األوان 
ــة فقط  ــوّدي ال و املــواجــهــات  اأ

ال�سغرى  الفئات  مع 
)وّدية ور�سمية(.

جنم  ــدو،  ــال رون كري�ستيانو  الــربتــغــايل  تعر�س 
يوفنتو�س، خل�سارة مالية تقدر بـ10 ماليني يورو، 

ب�سبب فريو�س كورونا.
فاإن  الإيطالية،  �سبورت"  "توتو  ل�سحيفة  ووفًقا 
املالية  ال�سنة  يف  يورو  مليون   90 �سيوفر  يوفنتو�س 

احلالية، عقب اإجراء خف�س الرواتب.
اأ�سهر  رواتب  تخ�س  اخلف�س  قيمة  اأن  اإىل  واأ�سارت 
ويونيو/  اأيار  ومايو/  ني�سان  واأبريل/  اأذار  مار�س/ 

حزيران من العام احلايل.
املت�سررين  اأكرب  �سيكون  كري�ستيانو  اأن  واأو�سحت 
لأنه �سيخ�سر 10 ماليني يورو من راتبه البالغ )31 

مليون يورو(.
 3.8 �سيخ�سر  رونــالــدو  اأن  زعمت  تقارير  وكانت 
اأن ي�سدر يوفنتو�س بياًنا،  مليون يورو فقط، قبل 
لتفاق  التو�سل  خالله  اأعلن  ال�سبت،  اأم�س  م�ساء 
نهائي مع الالعبني ب�ساأن خف�س الرواتب يف املو�سم 

احلايل.
يذكر اأن جورجيو كيليني، قائد يوفنتو�س، هو من 
ب�ساأن  الفريق،  لعبي  جميع  مناق�سة  مهمة  توىل 

اإمكانية خف�س الرواتب هذا املو�سم.

ُيوا�سل جو�سيب ماريا بارتوميو، رئي�س بر�سلونة، 
اأجل  من  الكتالوين،  الفريق  لعبي  مع  مفاو�ساته 

التفاق على خف�س الرواتب.
الــرواتــب  خف�س  اأنَّ  اإ�سبانية،  تقارير  وذكـــرت 
اخل�سائر  مــع  للتعامل  الرئي�سي،  احلــل  �سيكون 
القت�سادية الناجتة عن توقف امل�سابقات؛ ب�سبب 

تف�سي فريو�س كورونا.
الالعبني  اإن  الإ�سبانية،  "ماركا"  �سحيفة  وقالت 
والقبول  لال�ست�سالم  اآجاًل  اأم  عاجاًل،  �سي�سطرون 
�ستكون  و�سمعتهم  �سورتهم  لأنَّ  الرواتب؛  بخف�س 
على املحك، اإذا مل يقدموا لفتة اإيجابية اأمام هذه 

الأزمة العاملية.
قد  احلــايل،  املو�سم  اإلغاء  اأنَّ  ال�سحيفة،  واأ�سافت 
كذلك  والأمــر  يــورو،  مليون   100 بر�سلونة  يكلف 

بالن�سبة لريال مدريد.
خف�س  بر�سلونة،  لعبي  رف�س  اأن  اإىل  واأ�ــســارت 
�سببه  ذلك  اأن  ب�ساأن  �سكوك  لوجود  يعود  الرواتب 

الإدارة ال�سيئة من قبل جمل�س النادي الكتالوين.
مدريد  ريال  يجرب  مل  مدريد  ريال  اأنَّ  واأو�سحت   
الالعبني على خف�س الرواتب، لذا ل يرغب جنوم 

بر�سلونة يف دفع ثمن اأخطاء الإدارة.
كان  اإذا  اأنه  بالتاأكيد  تقريرها  ال�سحيفة  واأمتــت 
الأمر مرتوًكا لالعبني، فلن يقتطعوا من رواتبهم، 
بع�س  اأعني  يف  انتحارية  خطوة  �ستكون  هذه  لكن 
امل�سجعني الذين فقدوا وظائفهم وم�سادر دخلهم، 
فريو�س  ب�سبب  تــوفــوا  الــذيــن  اأقــاربــهــم  وحــتــى 

كورونا.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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�أ�ضرى فل�ضطينيون

بقلم خالد �ضادق
--------------------------

تنف�ض  اج��ه��زة  ل�����رضاء  »ا���رضائ��ي��ل«  ت��ت��ج��ه 
هذا  الن  لي�ض  العربية،  ال��دول  من  وكمامات 
اجلودة،  وعايل  العربية  الدول  يف  متميز  املنتج 
مليون  �رضاء  االردن  على  ا�رضائيل  عر�صت  فقد 
من  تنف�ض  اجهزة  �رضاء  على  وعزمت  كمامة، 
من  تعاين  عربية  دول  وقدمت  خليجية،  دول 
م�صاعدات  بالدها  يف  الكورونا  وباء  انت�صار 
مبالين  وزودت���ه���ا  اوروب���ي���ة  ل���دول  ع��اج��ل��ة 
الرتفاع  ادى  مما  التنف�ض،  واجهزة  الكمامات 
يعد  مل  بحيث  كبري  حد  اىل  الكمامات  ا�صعار 
ليقي  كمامة  �رضاء  الب�صيط  املواطن  ي�صتطيع 
تعاين  بينما  امل�صت�رضي،  الوباء  هذا  من  نف�صه 
من  العديد  يف  ال�صحية  واملراكز  امل�صت�صفيات 
وندرتها  التنف�ض  اجهزة  قلة  من  العربية  الدول 
يف ظل ت�صاقط االالف من املواطنن العرب يف 
االعداد  تتزايد  ان  وتوقع  املر�ض،  هذا  حماذير 
»فاإ�رضائيل«  القادمة،  االيام  خالل  كبري  حد  اىل 
من  اك��رث  ا�صابة  امكانية  عن  تتحدث  مثال 
وهى  ال��ك��ورون��ا،  ب��وب��اء  �صهيوين  مليون 
الكمامات  ا�صترياد  خالل  من  لذلك  ت�صتعد 
ولديها  العربية،  ال��دول  من  التنف�ض  واجهزة 
ب�صكل  وينت�رض  �صيتزايد  الوباء  ان  تقديرات 
ذروته  اىل  وي�صل  القادمة،  املرحلة  خالل  كبري 
التعامل  يجب  حقائق  هذه  وان  القادم،  ال�صتاء 
العامل  ان  ومبا  بواقعية،  لها  واال�صتعداد  معها 
ال�صوق  فان  الفتاك،  الوباء  هذا  من  يعاين  كله 
هو  دائ��م��ا  »ا���رضائ��ي��ل«  ام��ام  املفتوح  الوحيد 
يتعاملون  العرب  فالر�صميون  العربي،  ال�صوق 
ويجب  اوام��ر،  باأنها  »ا�رضائيل«  مطالب  مع 

ايجابيا. معها  التعاطي 
العربية  ال��دول  اىل  »ا�رضائيل«  تلجاأ  مل��اذا  اذا 
وملاذا  التنف�ض،  واجهزة  الكمامات  ال�صترياد 
ا�صيوية  دول  او  اوروبا  دول  من  ت�صتوردها  مل 
ورو�صيا،  والكوريتن،  كاليابان  عربية،  غري 
ان  نعلم  »ا�رضائيل«  الدول؟  من  وغريها  والهند 
ت�صتجيب  لن  واال�صيوية  االوروبية  الدول  هذه 
املالية  ل��الإغ��راءات  وال  »ا���رضائ��ي��ل«،  ملطالب 
»ا�رضائيل«  توؤثر  ولن  تقدمها،  ان  ميكن  التي 
نف�ض  يف  تعلم  لكنها  و�صعوبها،  نف�صها  على 
م�صاحلها  تقي�ض  العربية  ال��دول  ان  الوقت 
تفرط  ان  ميكن  �صيء  وا�صهل  اخ��رى،  مبعايري 
لديها،  واالقت�صادية  الب�رضية  القوة  هي  فيه 
قادته  ل��دى  وحياته  العربي  االن�صان  فقيمة 
ما  هناك  ولي�ض  �صيئا،  ت�صاوي  ال  الر�صمين 
احلماية  و�صائل  توفري  على  يجرها  ان  ميكن 
عن�رض  انه  على  للعربي  تنظر  فهي  له،  واالمان 
معه  تتعامل  وبالتايل  ول�صيا�صاتها،  لها  م�صاد 
ا�صت�صهلت  لذلك  االم��ان،  ال  االنتقام  بعقلية 
من  لها  احلماية  و�صائل  ���رضاء  »ا���رضائ��ي��ل« 
تقدم  ولرمبا  زهيدة  وباأ�صعار  العربية  ال��دول 
لديها  فهي  جمانية،  وم�صاعدات  كمنح  لها 
العربية،  ال��دول  عديد  مع  وم�صاحلها  داللها 
واب�صط  معها،  حتالفات  اقامة  على  وتو�صك 
جتاه  النية  ح�صن  ابداء  بينهما  التعاون  قواعد 
ح�صاب  على  لها  امل�صاعدات  وتقدمي  »ا�رضائيل« 
من  حمايته  وو�صائل  العربي  املواطن  حقوق 
لديهم  اهم  اال�رضائيلي  املواطن  ف�صحة  الوباء، 
عبء  ه��و  ال��ذي  العربي  امل��واط��ن  �صحة  م��ن 
كرامة  وال  وزعمائه،  قادته  على  زائد  وحمل 

وطنه. يف  عربي  ملواطن 
بالكورونا  املوبوءة  العربية  فالدول  لالأ�صف 

الوباء،  هذا  ملواجهة  وخمطط  روؤية  لديها  لي�ض 
تقدر  ان  ت�صتطيع  وال  اللحظة،  تعي�ض  فهي 
ميكن  اين  واىل  املر�ض،  انت�صار  امكانية  مدى 
للوباء  تنظر  وهى  النا�ض،  حياة  ويهدد  ي�صل  ان 
دول  كرى  ت�صتطع  مل  عاملية  ظاهرة  انه  على 
وبالتايل  عليه،  والق�صاء  له  الت�صدي  العامل 
ملواجهة  الكرى  ال��دول  �صتفعل  م��اذا  تنتظر 
ام�صال  انتاج  اىل  ت�صل  ان  ميكن  وهل  الوباء، 
ان  بالدواء  لت�صتعن  املر�ض،  هذا  على  تق�صي 
ميكن  االقل  على  بذلك،  الكرى  الدول  �صمحت 
كان،  ثمن  باأي  احلاكمة  للطبقة  الدواء  يتوفر  ان 
املالكة  العربية  العائالت  احدى  هناك  ان  حتى 
ا�صتقدام  الأج��ل  ال���دوالرات  مالين  عر�صت 
املالكة  العائلة  ي��رع��ى  �صيني  طبي  ف��ري��ق 
الوباء  هذا  و�صول  امكانية  من  عليها  ويحافظ 
فعليه  ال�صعب  اما  فقط،  يعنيها  ما  وهذا  اليها،  
وجل،  او  �صجر  دون  املحتوم  م�صريه  يلقى  ان 
ال�صعوب  والأن  العامل،   �صعوب  باقي  مثل  مثله 
اهتمام  هام�ض  على  انها  متاما  تعلم  العربية 
العربية  املدن  من  العديد  ب��داأت  فقد  الدولة، 
عر  جماعي  ب�صكل  اكر  الله  بنداء  بال�صدح 
اال  الوباء  هذا  من  خال�ض  فال  املنازل،  �رضفات 
الله  �صيحة  واطالق  وجل  عز  بالله  باال�صتعانة 
ان  الله  اىل  واالبتهال  بالدعاء  واجلهر  اك��ر، 
الر�صميون  وا�صتاأثر  البالء،   هذا  االمة  يرفع عن 
بهم  كان  ولو  انف�صهم  على  »باإ�رضائيل«  العرب 
العرب  بتوارثها  �صفة  االي��ث��ار  وه��ذا  وب��اء، 
االمة  اع��داء  ث��روا  اآ وق��د  الع�صور،  مر  على 
واأمنهم  �صالمتهم  لي�صرتوا  �صعوبهم  على 
القائل  املثل  قاعدة  على  وذلك   ، وا�صتقرارهم 

ال�صعب«. منه  يحرم  ا�رضائيل  حتتاجه  »اللي 

يوؤثرون على �نف�ضهم ولو كان بهم وباء�

من  االأ�����رضى  اإع���الم  مكتب  ح��ذر 
االأ�رضى  حياة  على  احلقيقة  اخلطورة 
فريو�ض  تف�صي  ظ��ل  يف  االأط��ف��ال 
اأو�صاعهم  اأن  حيث  امل�صتجد  كورونا 
تعتر  االحتالل  �صجون  يف  ال�صعبة 
بينهم  املر�ض  النت�صار  م�صاعد  عامل 
واأ�صار  للخطر.  حياتهم  وتعري�ض 
يتم  االأطفال  اأن  اىل  االأ���رضى  اإع��الم 
ان�صانية  ال  ظ���روف  يف  اعتقالهم 
االأوىل  اللحظة  منذ  ويتعر�صون 
يتم  ثم  واالهانة،  لل�رضب  لالعتقال 
والتوقيف  التحقيق  مركز  اىل  نقلهم 
ال�صحة  مقومات  كل  اىل  تفتقد  التي 
عوامل  اأدنى  فيها  يتوفر  وال  العامة، 
واأ�صاف  واملعي�صية.  ال�صحية  الرعاية 
التوقيف  مراكز  باأن  االأ���رضى  اإعالم 
والقاذورات  االأو�صاخ  فيها  تنت�رض 
اأو  اأغطية  فيها  يتوفر  وال  واحل�رضات 
ويرف�ض  نظيفة،  مالب�ض  اأو  فر�صات 
تنظيف  اأدوات  ت��وف��ري  االح��ت��الل 
هذا  م��ن  يجعل  ذل��ك  ك��ل  ل��الأ���رضى 
خ�صبة  اأر�صية  املعي�صي  الو�صع 
القاتلة  والفريو�صات  االأوبة  النت�صار 
االأ�رضى  ت�صيب  اأن  املمكن  من  التي 
بينهم.  ال��ع��دوى  وتنقل  االأط��ف��ال 
�صلطات  باأن  االأ�رضى  اإعالم  واعتر 

االأطفال  حلياة  وزنًا  تقيم  ال  االحتالل 
اأق�صام  فهي حتتجزهم بعد التحقيق يف 
االآدم��ي��ة،  للحياة  ت�صلح  ال  وغ��رف 
املعي�صة  �صبل  اأدنى  فيها  تتوفر  وال 
�رضوط  من  االأدن��ى  احلد  وال  اجليدة، 
وهذا  املنا�صبة،  ال�صحية  الظروف 
قدر  ال  املر�ض  النت�صار  يهيئ  كله 
وخا�صة  اأق�صامهم  اىل  و�صل  لو  الله 
تعقيم  يف  مياطل  يزال  ال  االحتالل  اأن 
اأن  كما  والغرف.  واملمرات  ال�اأق�صام 
فحو�صات  جترى  ال  ال�صجون  اإدارة 
يعتقلون  الذين  االأطفال  على  حقيقية 
زنازين  من  اإح�صارهم  يتم  اأو  حديثًا 
وو�صعهم  ان��ت��ه��اوؤه،  بعد  التحقيق 
وقد  مبا�رضه  االأط��ف��ال  اأق�����ص��ام  يف 
ال��ف��ريو���ض  يحمل  اأح��ده��م  ي��ك��ون 
باجلنود  االحتكاك  اأو  التحقيق  خالل 
اىل  العدوى  فينقل  االعتقال  خالل 
جمدو  �صجن  يف  جرى  كما  زمالئه 
اأع��رب  وق��د   . البالغن  اأق�����ص��ام  يف 
عددهم  البالغ  االأطفال  االأ�رضى  اأهايل 
�صجون  على  وموزعن  طفاًل   200
قلقهم  الدامون( عن  جمدو-   – )عوفر 
اأبنائهم  و�صالمة  حياة  على  ال�صديد 
بو�صول  اأف���ادت  التي  االأن��ب��اء  بعد 
 4 وا�صابة  جمدو  �صجن  اىل  املر�ض 

بتدخل  وطالبوا  هناك،  االأ���رضى  من 
بحقوق  املعنية  املوؤ�ص�صات  من  دويل 
دون  فوراً  �رضاحهم  الإطالق  االأطفال 
قيد اأو �رضط. وقال اإعالم االأ�رضى اإن 
الوحيد  ُيعتر  ال�صهيوين  االحتالل 
مبنظور  االأطفال  مع  يتعامل  ال  الذى 
االإن�صاين،  ال��دويل  القانون  وروؤي��ة 
وارهابين  كمخربن  اليهم  ينظر  بل 
احلقد  ا�صكال  بكل  معهم  ويتعامل 
العذاب  اأ�صناف  واأذاقهم  والكراهية، 
من  واملهينة  القا�صية  وامل��ع��ام��ل��ة 
�رضب و�صبح وحرمان من النوم ومن 
وحرمان  و�صتائم،  وتهديد  الطعام، 
اأب�صع  بحقهم  وا�صتخدم  الزيارة،  من 

النتزاع  والبدنية  النف�صية  الو�صائل 
االعرتافات منهم . وبن باأنه رغم كل 
اأفردت  التي  الدويل  القانون  ن�صو�ض 
اأن  اال  االأطفال،  حلقوق  جيدة  م�صاحة 
عر�ض  بها  ت�رضب  االحتالل  �صلطات 
من  اخلام�صة  املادة  واأبرزها  احلائط، 
الن�صاء  حماية  ب�صاأن  العاملي  االإعالن 
ال��ن��زاع��ات  ح���االت  واالأط���ف���ال يف 
جميع  ي��ع��ت��ر  وال�����ذى  امل�����ص��ل��ح��ة 
القا�صية  واملعاملة  القمع  اأ�صكال 
مبا  واالأطفال،  للن�صاء  والالاإن�صانية 
واالعتقال  والتعذيب،  احلب�ض  ذلك  يف 
اأعمااًل  اجلماعي،  والعقاب  باجلملة 

اإجرامية.

�الأ�ضرى �الأطفال فري�ضة �ضهلة لكورونا د�خل �ل�ضجون �أخبار فل�ضطني

�الأ�ضري حاب�ض حممود 
يو�ضف بيو�ض

�لنكبة �لتي تتكرر 
بيو�ض  حممد  انت�صار  عن  احلديث  قبل 
حممود  حاب�ض  عن  لنتحدث  حاب�ض"،  "اأم 
يف  الغربية  املزرعة  من  بيو�ض  يو�صف 
مرتن،  املوؤبد  بال�صجن  املحكوم  الله،  رام 
امل�صاركة  بتهمة  عامًا،  اأربعن  اإىل  اإ�صافة 
اإىل  دخال  اإ�رضائيلين  جندين  قتل  يف 
وبتهمة   ،2002 عام  الله  رام  �رضطة  مركز 
فل�صطن،  لتحرير  ال�صعبية  للجبهة  االنتماء 
الطائرات  قيام  اإىل  العملية  هذه  واأدت 
بق�صف  مرة  الأول  االإ�رضائيلية  احلربية 
الدبابات  تقوم  اأن  قبل  فل�صطينية،  من�صاآت 
لالأرا�صي  كامل  باجتياح  االإ�رضائيلية 

الفل�صطينية. لل�صلطة  التابعة 
ا�صتنتاج،  هذا   ،1977 عام  مولود  حاب�ض 
لي�ض  االأ�رضى  حياة  توثيق  الأن   ، موؤكداً ولي�ض 
حاب�ض  حتى،  تنظيماتهم  ح�صابات  يف  وارداً 

زيارته. اأو  معه  التوا�صل  ي�صعب 
مرات،  عدة  والده  اعتقل  فقد  والده،  عن  اأما 
 ،1984 وعام   ،1979 عام  ثم   ،1973 عام 
االأم  وت�صتلم  يتوفى،  اأن  قبل   ،1985 وعام 

االأ�رضة. زمام 
معاناة  عن  تقل  ال  معاناتي  حاب�ض:  اأم  تقول 
تكون  قد  العك�ض  بل  ال�صجن،  داخل  االأ�صري 
منذ  معنوياتي،  من  اأعظم  االأ�رضى  معنويات 
زيارة  اأ�صتطيع  مل  �صنوات  خم�ض  من  اأكرث 
اأجل  من  حمامي  اإىل  ملفه  قدمت  ابني، 
دوالر ولكن  األف   12 له  الدفاع عنه ودفعت 
حمامي  اإىل  للجوء  فا�صطرت  جدوى،  دون 
نتيجة،  دون  دوالر،  األف   16 له  ودفعت  اآخر 

معدومة. وبينه  بيني  واالت�صاالت 
ولدها  يرتكوا  ال  باأن  للجميع،  نداًء  ووجهت 
الوحدة  �صاعات  تلتهمهم  االأ�رضى  وجميع 
باإنقاذ  وطالبت  االأ�رض،  داخل  واالنتظار 
غريه،  يحيا  اأن  اأجل  من  بحياته  �صحى  من 
�رضيبة  دفعوا  الذين  الأوالدنا  ظلما  "كفى 
عن  الدفاع  يف  حقهم  فهذا  والوطن  االأر�ض 

اأوطانهم".
ق�صية  حول  تتفاو�ض  التي  اجلهات  وطالبت 
ل�رضح  معهم  االأ�رضى  اأهايل  اأخذ  االأ�رضى 
اأهايل  الأن  اأجمع  للعامل  اأوالدهم  معاناة 
التي  املعاناة  بكل  يعلمون  الذين  هم  االأ�رضى 

ال�صجون. يف  االأ�رضى  يعي�ض 
االآن  فهو  ال�صجن  داخل  ابني  عمر  "انتهى 
ينجب  ومل  يتزوج  ومل  االأربعن،  يف  اأ�صبح 
بناء  اأ من  ال�صباب  كباقي  حياته  يع�ض  ومل 
ُهجرنا  عقود  �صبعة  قبل  باأ�صى:  تقول  جيله". 
اإىل  نا  وجلاأ الرملة،  ق�صاء  عنابة  قرية  من 
للنكبة،   69 ال� الذكرى  ويف  الله،  رام  منطقة 

تتكرر. النكبة  فاإن 

العليا  الوطنية  الهيئة  اأع��ل��ن��ت 
ال�صفقة  ومواجهة  العودة  مل�صريات 
�صتعمل  التي  خطواتها  جدول  عن 
اخلا�صة  الفعاليات  اإط��ار  يف  بها 
 ،30/3 اخلالد  االأر���ض  يوم  باإحياء 

كورونا. فريو�ض  ازمة  يف ظل 
�صتعقد  ن��ه��ا   اإ الهيئة  ق��ال��ت  و 
العودة  خميم  يف  �صحفيًا  م��وؤمت��راً 

بح�صور  )ملكة(  غزة  مدينة  �رضق 
موؤكدة  الهيئة،  اأع�صاء  من  حمدود 
امل�صاركون  التزام  ���رضورة  على 
وكذلك  متباعد  ب�صكل  بالوقوف 
الهيئة،  بح�صب  ال�صحفين.و 
و  م��ب��ا���رض  ب��ث  ه��ن��اك  ف�صيكون 
���ص��ي��وزع ال����رتدد ع��ل��ى و���ص��ائ��ل 
ال�صحفين  من  يريد  ملن  االع��الم 

احل�صور،  دون  املوؤمتر  �صورة  اأخذ 
 11 ال�صاعة  �صيكون  ن��ه  اأ علمًا 

. حا �صبا
حركة  ب��وق��ف  ال��ه��ي��ئ��ة  وط��ال��ب��ت 
بالتن�صيق  دق��ائ��ق،   5 مل��دة  ال�صري 
 ، ظهراً  12 ال�صاعة  ال�رضطة  مع 
ملنطقة  االعالم  توجيه  مع  بالتزامن 
يكون  ب��ح��ي��ث  ال�����رضاي��ا  م��ف��رتق 

الهيئة  واأع�صاء  ق��ي��ادات  تواجد 
ومواجهة  العودة  مل�صريات  الوطنية 

. ل�صفقة ا
حملة  ان��ط��الق  اإىل  واأ����ص���ارت 
البلديات  مع  بالتن�صيق  التعقيم 
يف  الهيئة  اع�صاء  �صي�صارك  حيث 
ال�صري  حركة  توقف  بعد  غزة  مدينة 

ظهراً.  12.10 ال�صاعة  مبا�رضة 

�لهيئة �لوطنية مل�ضري�ت �لعودة و مو�جهة �ل�ضفقة تعلن خطو�تها الإحياء يوم �الأر�ض
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و�صع  االإج�����راءات  ت��ل��ك  و�صملت 
البنوك  من  النقدي  لل�صحب  ح��دود 
م�رض  يف  االآيل  ال�رضاف  وماكينات 
يف  التجول  وحظر  كامل  اإغالق  اإىل 
�صهدت  كما  ال�صعودية.  جدة  مدينة 
عدد  يف  ح��اداً  يوميًا  ارتفاعًا  تون�ض 
اإىل  و�صل  كورونا  بفريو�ض  اإ�صابات 

حالة.  51
�ل�ضعودية

عن  ال�صعودية  نباء  االأ وكالة  ونقلت 
قوله  الداخلية  وزارة  يف  م�صوؤول 
الدخول  تعليق  قررت  ال�صلطات  اإن 
اإطار  يف  جدة  حمافظة  من  واخل��روج 
ف��ريو���ض  تف�صي  م��ك��اف��ح��ة  ج��ه��ود 

كورونا.
�صيتم  احلظر  ف��اإن  الوكالة  وبح�صب 

اليوم  م�صاء  من  اعتباراً  من  تطبيقه 
حد. االأ

اأرب��ع��ة  وف��اة  ال�صعودية  و�صهدت 
�صجلت  بينما  بالفريو�ض  اأ�صخا�ض 
ما  بالفريو�ض،  اإ�صابة   1200 نحو 
العربية  الدول  قائمة  تت�صدر  يجعلها 

لالإ�صابات. ت�صجيال  االأكرث 
بفريو�ض  االإ���ص��اب��ات  ع��دد  وارت��ف��ع 
 1203 اإىل  ال�صعودية  يف  ك��ورون��ا 
اأع��ل��ن��ت  ح��ال��ة   99 ب��ي��ن��ه��ا  ح���ال���ة، 
اأم�ض  اكت�صافها  ال�صحية  ال�صلطات 
 4 الوفيات  عدد  ظل  ما  يف  ال�صبت 

. فقط
م�ضر

امل�رضية  االأوق���اف  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
اجلمعة  �صلوات  قامة  اإ تعليق  متديد 
غلقا  غلقها  مع  بامل�صاجد،  واجلماعة 
اإطار  يف  الغلق،  علة  زوال  حلن  تاما 

كورونا. وباء  انت�صار  مكافحة 
حممد  امل�رضي  االأوق��اف  وزي��ر  وق��ال 
كان  ذا  "اإ له  بيان  يف  جمعة  خمتار 
اأن  ع��ل��ى  ال�����ص��ح��ة  خ���راء  اإج���م���اع 
عدوى  نقل  �صبل  اأخطر  التجمعات 
من  نتابعه  ما  مع  ك��ورون��ا  فريو�ض 
دفع  فاإن  ب�صببه  املتوفن  اأعداد  تزايد 
ي�صبح  جتمع  اأي  نتيجة  املتوقع  الهالك 

�رضعيا". مطلبا 
البنك  و���ص��ع  مت�صل،  ���ص��ي��اق  يف 
قتا  موؤ يوميا  حدا  م�رض  يف  املركزي 
ي���داع  واالإ ال�صحب  عمليات  على 
ع�رضة  ب��واق��ع  وال�����رضك��ات  ف��راد  ل��الأ
جنيها  ل��ف  اأ وخم�صن  جنيها  اآالف 
م�صتوى  على  وذل��ك  الرتتيب،  على 

البنوك. فروع  من  ال�صحب 
يوميا  حدا  املركزي  البنك  و�صع  كما 
ماكينات  م��ن  ي����داع  واالإ لل�صحب 

ف��راد  ل��الأ م�رض  يف  االآىل  ال�����رضاف 
جنيها  اآالف  خم�صة  بواقع  وال�رضكات 

. ميا يو
وارت���ف���ع ع���دد ح����االت االإ���ص��اب��ة 
حالة   576 اإىل  م�رض  يف  بالفريو�ض 
وفقا  حالة،   36 بلغ  وفيات  باإجمايل 
الر�صمية  للبيانات  حت��دي��ث  الآخ���ر 
امل�رضية. ال�صحة  وزارة  عن  ال�صادرة 

ن�ض تو
كورونا  بفريو�ض  امل�صابن  عدد  �صجل 
حالة   51 بواقع  ارتفاعا  تون�ض  يف 
اإىل  االإج��م��ايل  لريتفع  االأح��د  جديدة 
ال�صحة  وزارة  وقالت  حالة.   278
اإ�صابة  ت�صجيل  مت  ن��ه  اإ التون�صية 
 21 يف  بالفريو�ض  االأقل  على  واحدة 
فقط  والي��ات   3 خلت  بينما  والي��ة، 
باجة  والي��ات  وه��ي  ال��ف��ريو���ض،  م��ن 

و�صليانة. وجندوبة 

�أن�ضطة �حلياة  �ملو�طنني وممار�ضة  �لقيود على حركة  �ملزيد من  �إ�ضافية بفر�ض  �لعربية �الأحد قر�ر�ت  �لدول  �تخذ عدد من 
كورونا. �نت�ضار فريو�ض  من  بهدف �حلد  �ليومية 

�حلوثيون يعلنون عن تنفيذهم عملية 
ع�ضكرية كربى يف �لعمق �ل�ضعودي

�ل�ضحة �لعاملية : 

نتوقع زيادة �الإ�ضابات بكورونا يف �لعر�ق خالل �الأ�ضابيع �ملقبلة

فريو�ض كورونا: جون�ضون يحذر �لربيطانيني .."�الأو�ضاع �ضت�ضوء"

تر�مب يرت�جع عن �إغالق نيويورك 
�إثر �نتقاد�ت

الله"  "اأن�صار  جماعة  اأع��ل��ن��ت 
امل�صلحة  قواتها  تنفيذ  عن  احلوثية 
حيث  ك��رى  ع�صكرية  عملية 
يف  ح�صا�صة"  "اأهدافا  ق�صفت 
وع�صري. وجنران  وجيزان  الريا�ض 

با�صم  الع�صكري  املتحدث  وقال 
�رضيع،  يحيى  الله"،  "اأن�صار 
قناة  بثتها  كلمة  يف  االأح��د  اأم�ض 
قائد  لوعد  "تنفيذا  "امل�صرية": 

ال�صاد�ض  للعام  وتد�صينا  الثورة 
ع��دوان  على  وردا  ال�صمود  من 
ي���ام  حت��ال��ف ال���ع���دوان خ���الل االأ
امل�صلحة  قواتنا  نفذت  املا�صية 
يف  نوعية  ع�صكرية  عملية  اأكر 
ا�صتهدفت  ال�صاد�ض،  العام  بداية 

ال�صعودي". العدو  عمق 
ق.د

العاملية،  ال�صحة  منظمة  توقعت 
زيادة  العراق  ي�صهد  اأن  االأحد،  اأم�ض 
كورونا  بفريو�ض  االإ���ص��اب��ات  يف 

املقبلة. �صابيع  االأ خالل 
اأدهم  العراق  يف  املنظمة  ممثل  وقال 
املتوقع  "من   :RT ل� ا�صماعيل 
�صابيع  االأ يف  االإ�صابات  عدد  زيادة 

هذه  ح�صول  توقعنا  نحن  املقبلة، 
من  االأخ��ري  ���ص��ب��وع  االأ يف  ال��زي��ادة 
اأوا�صط  ومنذ  اجلاري  مار�ض  �صهر 

املا�صي". يناير  �صهر 
ال�صحة  "منظمة  اأن  واأ����ص���اف، 
ال��زي��ادة  ه��ذه  م��ن  ح��ذرت  العاملية 
جتمعات  ح���دوث  ح��ال  يف  م���رارا 

خطورتها،  م��ن  وح���ذرت  ب�رضية 
تلك  ح�صلت  ال�صديد  لالأ�صف  لكن 

. " ت لتجمعا ا
حال  "يف  نه  اأ اإىل  اإ�صماعيل،  �صار  واأ
املتخذة  االإجراءات  وترية  ت�صاعدت 
البالد  فاإن  العراقية،  الدولة  قبل  من 

للفريو�ض". ت�صت�صلم  لن 

والبيئة  ال�صحة  وزارة  واأعلنت  هذا 
 41 ت�صجيل  االأحد،  اليوم  العراقية، 
كورونا  بفريو�ض  ج��دي��دة  اإ�صابة 

. مل�صتجد ا
ق.د

الريطاين  ال���وزراء  رئي�ض  ح��ّذر 
اأزم��ة  اأن  م��ن  جون�صون  بوري�ض 
اأن  قبل  "�صت�صتّد  كورونا  فريو�ض 
جون�صون  حتذيرات  جاءت  تنفرج". 
كل  اإىل  ب��ه��ا  ب��ع��ث  ر���ص��ال��ة  يف 
ويخ�صع  املتحدة.  اململكة  عائالت 
بعد  الذاتي  للعزل  ال��وزراء  رئي�ض 

اإ�صابته  الفحو�صات  اأظهرت  اأن 
كوفيد19-. بفريو�ض 

املقبلة  ي��ام  االأ اإن  جون�صون  وق��ال 
القيود  ت�صديد  من  مزيدا  ت�صهد  قد 
وُتزمع  م��ر.  االأ ل��زم  ذا  اإ املفرو�صة 
على  توزع  اأن  الريطانية  ال�صلطات 
جون�صون،  ر�صالة  ِرفقة  مواطنيها، 

يت�صمن  اإر����ص���ادي���ا  م��ن�����ص��وًرا 
عند  واإج��راءات  �صحية  معلومات 
يف  ذل��ك  ياأتي  املنزل.  من  اخل��روج 
احلكومة  تواجهها  انتقادات  اأعقاب 
و�صوح  بخ�صو�ض  الريطانية 

االآن. حتى  والن�صائح  االإر�صادات 
وب��ل��غ اإج���م���ايل ال��وف��ي��ات ج���ّراء 

حتى  ك��ورون��ا  بفريو�ض  االإ���ص��اب��ة 
بعد   1،019 املتحدة  اململكة  يف  االآن 
ما  اأ ال�صبت،  اأم�ض  وفاة   260 اإعالن 
حتى  املوؤكدة  االإ�صابة  حاالت  عدد 

.17،089 فهو  االآن 
ق.د

دونالد  االأمريكي  الرئي�ض  اأعلن 
نهاية  يف  تخليه  ال�صبت  ترامب 
على  ال��ع��زل  فر�ض  ع��ن  امل��ط��اف 
ونيوجريزي  نيويورك  والي��ات 
مكافحة  اإط��ار  يف  وكونيتيكت 
امل�صتجد  كورونا  فريو�ض  انت�صار 
 2185 وف���اة  يف  ت�صبب  ال���ذي 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  �صخ�صا 
مدينة  يف   672 بينهم  االآن  حتى 

وحدها. نيويورك 
مركز  من  طلب  نه  اإ ترامب  وقال 
ال�صلطة  م���را����ض،  االأ م��راق��ب��ة 
امل�صتوى  على  ال�صحة  املكلفة 
يحد  "حازم"  بيان  ن�رض  الوطني، 
هذه  اإىل  للدخول  التنقالت  من 
لكن  منها،  اخل��روج  اأو  الواليات 

حدودها. يغلق  اأن  دون  من 
وب��ع��ي��د ذل���ك ق���ال امل���رك���ز يف 
من  "يطلب  ن��ه  اإ مقت�صب  بيان 
ون��ي��وج��ريزي  ن��ي��وي��ورك  �صكان 
اأي  جت��ن��ب  ف���ورا  وكونيتيكت 
البالد(  )داخل  �رضوري  غري  �صفر 
مبفعول  املقبلة   14 ال� ي��ام  االأ يف 

فوري".
بذلك  االأمريكي  الرئي�ض  واأنهى 
ال�صبت  بنف�صه  ث����اره  اأ ج���دال 
احلجر  فر�ض  عن  حت��دث  عندما 
دون  م��ن  نيويورك  والي��ة  على 
لهذا  الدقيق  البعد  يو�صح  اأن 

جراء. االإ
ب�رضعة  كوفيد19-  وباء  وينت�رض 
ال��ع��امل.  يف  اق��ت�����ص��اد  اأك���ر  يف 
عدد  اأن  االأخ��رية  االأرق��ام  وتفيد 
 124 اإىل  ارتفع  املوؤكد  االإ�صابات 
اإىل  الوفيات  وعدد  �صخ�ض  األف 
مدينة  يف   672 بينهم   2185

وحدها. نيويورك 
"البع�ض  اأن  �رضح  ترامب  وكان 
نيويورك  )والية(  و�صع  يرغب يف 

�صاخنة". نقطة  نها  الأ احلجر  حتت 
العد  نيويورك  والية  يف  و�صجل 
هذا  يف  االإ���ص��اب��ات  م��ن  االأك���ر 
بينما  و318  لفا  اأ  52 بلغ  البلد، 

.728 الوفيات  عدد  بلغ 
ونيوجريزي  "نيويورك  واأ�صاف 
كونيتيكت،  مناطق  بع�ض  ورمبا 
ت�صاءل  بينما  ذلك"،  يف  ف��ك��ر  اأ
الرئي�ض  كان  ذا  اإ عما  حقوقيون 
القيام  �صالحية  ميلك  االأمريكي 

بذلك.
الهدف  ع��ن  ال  ���ص��وؤ على  وردا 
من  "احلد  ترامب  ق��ال  ذل��ك،  من 
يواجهون  نهم  "اإ وتابع  التنقالت". 
من  فكثري  فلوريدا،  يف  م�صاكل 
اإىل  يتوجهون  النيويوركين 

ذلك". نريد  وال  اجلنوب 
- ق�صرية"  "فرتة   -

م��ر  االأ "�صيكون  ت��رام��ب  واأك���د 
نه  اأ اإىل  م�صريا  ق�صرية"،  لفرتة 
حاكم  مع  جدا  جيدا  حوارا  يجري 

كومو. اأندرو  نيويورك  والية 
ث�����ارت ت�����رضي��ح��ات ت��رام��ب  واأ
منطقة  يف  ���ص��دي��دا  ا���ص��ت��ي��اء 
قادتها  ف��وج��ئ  ال��ت��ي  ن��ي��وي��ورك 

باالإعالن. ال�صيا�صيون 

احتمال  ع��ن  ال  ���ص��وؤ على  وردا 
من  بقرار  الوالية  ح��دود  اإغ��الق 
ذلك  قبيل  كومو  حذر  وا�صنطن، 
اأن  من  ان"  ان  "�صي  �صبكة  على 
"غري  �صيكون  النوع  هذا  من  قرار 
حرب  "اإعالن  وي�صبه  قانوين" 

االحتاد. واليات"  على 
�صي�صل  ذلك  اأن  "اأعتقد  واأ�صاف 
ذلك  "�صيوؤدي  وتابع  االقت�صاد". 
غري  ���ص��واق  اأالأ يف  �صدمة  اإىل 
وب�صفتي  حجمها،  يف  م�صبوقة 

احلدود". اأغلق  لن  احلاكم، 
وذك����ر ح��اك��م ن��ي��وي��ورك ب���اأن 
ونيوجريزي  نيويورك  والي��ات 
ا�صا�صا  اأوق��ف��ت  وكونيتيكت 
ال�رضورية  غري  الن�صاطات  كل 
يف  البقاء  اإىل  �صكانها  ودع��ت 

. تهم بيو
كونيتيكت  حاكم  عر  جهته،  من 
ا�صفه  عن  ال�صبت  المونت  نيد 
الو�صوح  اإىل  "تفتقدون  قائال 
قد  التبا�صا  ي�صبب  اأن  ميكن  وهذا 

هلع". اإىل  يوؤدي 
من  تو�صيحات  طلب  نه  اأ واأ�صاف 
باأن  بلغه  اأ ال��ذي  بي�ض  االأ البيت 
ذلك  مبا يف  اخليارات مطروحة  كل 
اإىل  الدخول  منع  اأي  "االإغالق"، 

والية. اأي  من  واخلروج 
"نيويورك  باأن  نف�صه  احلاكم  وذكر 
كونيتيكت  وجنوب  ونيوجريزي 
للتجارة  العاملية  العا�صمة  هي 
ت�رض  كنت  ذا  "اإ وا�صاف  واملال". 
حتريك  على  الرئي�ض  ب�صفتك 
تنتبه  اأن  فيجب   )...( االقت�صاد 
تقوله". ال  وما  تقوله  ما  اإىل  جيدا 
التوتر،  ت�صاعد  على  موؤ�رض  ويف 
وجنود  حمليون  �رضطة  رجال  قام 
اإىل  الوطني، ومن بيت  من احلر�ض 
اآيالند  رود  �صكان  باإبالغ  بيت، 
م�صجلة  �صيارات  ميلكون  الذين 
فر�ض  عليهم  ب��اأن  نيويورك  يف 
الأ�صبوعن  نف�صهم  اأ على  عزلة 
الوالية  هذه  اإىل  و�صولهم  بعد 

كونيتيكت. ب�صمال  ال�صاحلية 
للم�صافرين  الذاتية  العزلة  وباتت 
لزامية  اإ نيويورك  من  القادمن 
غرامة  تفر�ض  اأن  وميكن  قانونيا 

املخالفن. على 
�صيا�صة  نها  "اإ كومو  اأندرو  وقال 
ذل��ك  اأن  اأع��ت��ق��د  وال  رج��ع��ي��ة 
اإىل  باللجوء  م��ه��ددا  قانوين"، 
مل  ذا  اإ اآيالند  رود  �صد  الق�صاء 

قرارها. عن  ترتاجع 
ال��ب��الد،  ج��ن��وب  ف��ل��وري��دا،  ويف 
�صانتي�ض  دي  رون  احلاكم  اأعلن 
التي  لتلك  مماثلة  اإج���راءات  عن 
ن�رضت  التي  اآيالند  رود  فر�صتها 
مدخل  عند  لل�رضطة  مراقبة  نقاط 

ال�صمال. يف  الواقعة  الوالية 
تذكري  اإىل  كذلك  م��ر  االأ ويهدف 
يدخلون  الذين  نيويورك  �صكان 
اأن  يجب  نهم  باأ فلوريدا  اأرا�صي 
حتت  يوما   14 ملدة  نف�صهم  اأ يعزلوا 

عليهم. غرامات  فر�ض  طائلة 
ق.د

كورونا يجرب بايدن و�ضاندرز على خو�ض حملة �نتخابية �إلكرتونية
بايدن  جو  ق��ام  اأ �صابيع،  اأ ثالثة   قبل 
جتّمعات  �صاندرز  ب��ريين  ومناف�صه 
زارا  بينما  االآالف  جذبت  انتخابية 
ذات���ه يف  ال��ي��وم  م���رارا والي��ت��ن يف 
لك�صب  ال�رض�صة  معركتهما  اإط��ار 
االآن  تغري  امل�صهد  لكن  االأ���ص��وات. 
امل�صتجد  كورونا  فريو�ض  تف�صي  مع 
االإنرتنت  على  للظهور  دفعهما  الذي 

منزليهما. من  وحيدين 
ت�صكيل  اإعادة  على  املر�صحان  واأجر 
ا�صتجابة  االن��ت��خ��اب��ي��ة  حملتهما 
ل��ل��ت��ب��دالت ال��ت��ي اأح��دث��ه��ا ك��ورون��ا 
التمهيدية  االنتخابات  يف  امل�صتجد 
ويف  الدميوقراطي  للحزب  الرئا�صية 

االأمريكين. حياة  جوانب  جميع 
البالغ  برز  االأ املر�صح  بايدن،  واأوقف 
 78 ( و�صاندرز  عاما،   77 العمر  من 
التي  االنتخابية  احلمالت  جميع  عاما( 
تنظم  تعد  ومل  �صخ�صيا.  بها  يقومان 

مبا�رضة. عامة  جتمعات  اأي 
االنتخابات  والي���ات  ع��دة  ّج��ل��ت  واأ
املخاوف  خلفية  على  لديها  التمهيدية 
وكانت  امل�صتجد.  بكورونا  املرتبطة 
بذلك  ت��ق��وم  والي���ة  اآخ���ر  ن��ي��وي��ورك 
مناظرة  اإج���راء  وي�صتبعد  ال�صبت. 

املر�صحن. بن  جديدة 
ع�رضات  اختفى  ث��ن��اء،  االأ ه��ذه  ويف 
يتابعون  كانوا  الذين  ال�صحافين 
عن  �صهور  م��دى  على  امل��ر���ص��َح��ن 

نظار. االأ
الوطني  مت��ر  امل��وؤ ح��ت��ى  ن���ه  اأ وي��ب��دو 

متوز/ منت�صف  يف  املقرر  الدميوقراطي 
خالله  احل��زب  ي�صمي  وال��ذي  يوليو 
الرئي�ض  ملواجهة  مر�صحه  ر�صميا 
الثاين/ ت�رضين  يف  ت��رام��ب  دون��ال��د 

ينعقد. ال  قد  نوفمر، 
الوطنية  ذاعة  االإ على  �صاندرز  وقال 
عن  بحملة  "نقوم  اخلمي�ض  العامة 

. بعد"
بالدميوقراطين  م��ر  االأ انتهى  وبينما 
منازلهم،  من  حيا  بثا  يجرون  وه��م 
الذي  ترامب  على  االأ�صواء  ت�صلط 
جتّمعاته  ق��ام��ة  اإ م��ن  ك��ذل��ك  ُح���رم 

ال�صاخبة. االنتخابية 
العمل  فريق  ي��ج��ازات  اإ وتتوا�صل 
امل�صتجد  كورونا  مبكافحة  املتخ�ص�ض 
من  الأكرث  بي�ض  االأ البيت  �صكله  الذي 
القنوات  على  يوميا  دقيقة  ت�صعن 
خاللها  ترامب  ليتحّدث  التلفزيونية، 

كاملة. �صاعة  لنحو  اأحيانا 
الرئي�ض  تعامل  طريقة  قوبلت  وبينما 
فعل  ب��ردود  االأزم���ة  م��ع  اجلمهوري 
دائه  الأ ييد  التاأ ن�صب  اأن  اإال  متباينة، 
يف  وب����ات  ارت��ف��ع��ت  امل��ن�����ص��ب  يف 

يوم. كل  الواجهة 
يف  ل��ل��ب��ق��اء  ي��ائ�����ص��ة  م�����ص��اع  ويف 
يف  و�صاندرز  بايدن  ي�صارك  ال�صورة، 
االإنرتنت  عر  مبا�رض  بث  حلقات  عّدة 
مع  منهما  لكل  اجتماعات  ت�صمل 
اآخ��ر  ملناق�صة  ال�صحي  م�صت�صاره 

امل�صتجد. كورونا  تطورات 
معظم  على  ب��ة  ال��ك��اآ ج���واء  وت��خ��ّي��م 

امل��ن��ا���ص��ب��ات ع��ل��ى غ���رار االج��ت��م��اع 
نّظمته  ال��ذي  ن��رتن��ت  االإ ع��ر  ال��ع��ام 
ب�صاأن  اجلمعة  اإن"  اإن  "�صي  �صبكة 
نائب  خالله  اأجاب  والذي  كوفيد19- 
�صئلة  اأ على  بايدن  ال�صابق  الرئي�ض 
معاقل  بن  تعد  مناطق  يف  الناخبن 
نيويورك. مثل  على  امل�صتجد  كورونا 
نظم  ���ص��ب��ق  االأ الرئي�ض  ن��ائ��ب  لكن 
افرتا�صية"  �صعادة  "�صاعة  كذلك 
الناخبن  جلذب  حماولة  يف  االأربعاء 

. ب ل�صبا ا
عن  ال��ن��ظ��ر  وب��غ�����ض  ذل�����ك،  م���ع 
مناف�صي  اأن  ي��ب��دو  ال  ���ص��ل��وب،  االأ
االنتباه  من  بكثري  يحظيان  ترامب 

الوطني. ال�صعيد  على 
ال�صيا�صة  يف  اخلبري  اال�صتاذ  وق��ال 
الري  فريجينيا  جامعة  من  االأمريكية 
"يف  بر�ض  فران�ض  لوكالة  �صاباتو 
فعلية  طريقة  توجد  ال  احلايل،  الوقت 
اخرتاق  حتقيق  و�صاندرز  لبايدن  ميكن 

خاللها". من 
املو�صوع  هو  العاملي  "الوباء  واأ�صاف 

حاليا. النا�ض"  يهم  الذي  الوحيد 
- املنزل  من  انتخابية  حملة   -

ت��غ��ريت ح��م��الت ب��اي��دن و���ص��ان��درز 
ذار/ اآ م���ن  ال��ع��ا���رض  م��ن��ذ  ج���ذري���ا 
ليلة  التجّمعات  لغيا  اأ عندما  مار�ض 
بن�صائح  عمال  اأوهايو  يف  االنتخابات 
لتجّنب  �صعوا  حملين  م�����ص��وؤول��ن 

الفريو�ض. تف�صي 
كانت  ال���ذي  ���ص��ان��درز،  ي��ج��د  ومل 

ان�صجاما  اأك��رث  �صا�ض  االأ يف  حملته 
وميلهم  االأم��ريك��ي��ن  ال�صباب  م��ع 
ل��ال���ص��ت��خ��دام ال��ك��ث��ي��ف ل��و���ص��ائ��ل 
يف  �صعوبة  االجتماعي،  التوا�صل 

االإنرتنت. اإىل  االنتقال 
تعزيز  من  الرغم  وعلى  بايدن،  م��ا  اأ
ت��رام��ب  ملناف�صة  ��ح  ل��ل��رت���صّ م��وق��ع��ه 
من  ال��ع��دي��د  يف  ال�صهل  ف��وزه  ع��ر 
جرت  التي  التمهيدية  االنتخابات 
فقد  امل��ا���ص��ي،  ال�صهر  م��دى  ع��ل��ى 
ي��ام،  الأ ال�صاحة  ع��ن  فعليا  اختفى 
امرة  موؤ نظريات  لظهور  اأدى  ما  وهو 

ومكانه. ال�صحي  و�صعه  ب�صاأن 
وك���رد ع��ل��ى ذل���ك، ن���ددت م��دي��رة 
بيدنغفيلد  كيت  لديه  العامة  العالقات 
لتف�رّض  والتكّهنات  امرة  املوؤ بنظريات 
ببناء  من�صغال  كان  حملته  فريق  اأن 
ال��ط��اب��ق  يف  ت��ل��ف��زي��وين  ا���ص��ت��ودي��و 

بايدن. منزل  من  ال�صفلي 
م�صابا  "لي�ض  ت��وي��رت  ع��ر  وق��ال��ت 
لديه  ب��ات  ب��ل  ك��ورون��ا،  ب��ف��ريو���ض 

فا�صتعّدوا!". االآن.  كامريا 
- للتحّرك  "اأتوق"   -

فعالية  حيال  له  تفاوؤ عن  بايدن  اأعرب 
ب�صعوره  قر  اأ لكّنه  التكنولوجيا  هذه 
التحّرك  على  قدرته  لعدم  باالإحباط 
ك��ورون��ا  مل��واج��ه��ة  م��ب��ا���رض  ب�صكل 
االإنرتنت  عر  بث  يف  وقال  امل�صتجد. 
باالأمر،  مهتم  �صخ�ض  "كاأي  االأربعاء 
الوباء. تف�صي  ملواجهة  للتحّرك"  اأتوق 
ق.د



�أ . خل�ضر . بن يو�ضف
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بد�ياتك  عن  �لتحرير:حدثينا 
وما هي �ملوؤثر�ت يف تكوين 

؟ �الإبد�عية  جتربتك 
قبل  كانت  الكتابة  عامل  مع  بدايتي 
بداأت  اأواًل  اليوم..  من  �صنوات   6
هي  املطالعة  كانت  حيث  كقارئة 
يف  قذفتني  التي  االأوىل  اخلطوة 
يف  مطالعتي  اأن  رغم  املجال  هذا 
يف  منح�رضة  كانت  الوقت  ذلك 
العربية  اللغة  كتاب  ن�صو�ض 
يف  كبري  ب�صكل  �صاهمت  نها  اأ اإال 

�صخ�صيتي  تكوين 
حم�صورة  كانت  ن��ذاك  اآ كتاباتي 
يدرجونها  التي  الو�صعيات  يف 
و  العربية  اللغة  اخ��ت��ب��ارات  يف 
التي  املنزلية  الكتابية  التعبريات 
كنت  لكن  لينا  اإ بها  يعهدون  كانوا 
مبو�صوع  مقيدة  نني  اأ دائما  اأ�صعر 
تلك  تكن  مل  ل��ذا  اأ�صطر  ع��دد  و 
جوعي  باإ�صباع  كفيلة  الن�صو�ض 
فيها  اأطلقت  مرة  اأول   .. للكتابة 
بف�صل  ك��ان��ت  لقلمي  ال��ع��ن��ان 
اأ�صتح�رض  ال  تلفزيوين  برنامج 
ك��ان��ت  ب��ذل��ك  و  االآن  ا���ص��م��ه 
من   ، الكتابة  عامل  يف  انطالقتي 
اخلواطر  اإىل  املقيدة  الو�صعيات 
اإىل  ثم  ُمَعنَونة   الغري  الطويلة 
و  حميطي  م��ن  ق�صرية  ق�ص�ض 

كاملة  رواية  اإىل  اأخرًيا 
قلمك  ينطلق  �أين  �لتحرير:من 

ن�ضو�ضك  ت�ضتوحي  �أين  ومن 
؟ ولغتك 

عبارة  كانت  انطالقتي  اأن  رغم 
نني  اأ اإال  خ��واط��ر  جمموعة  ع��ن 
نا  فاأ ال��رواي��ة  فن  اإىل  اأك��رث  اأميل 
ب�صال�صة  ين�صاب  قلمي  اأن  اأ�صعر 

النوع  هذا  يف 
على  كبرية  بن�صبة  تعتمد  الرواية 
بن  ما  املزج  فاأحاول  نا  اأ ما  اأ اخليال  
احلال  فبطبيعة  اخليال  و  الواقع 
ي�صاعدين  اخليال  و  ُيلهمني  الواقع 
و  التعبريات  و  االأحداث  تعزيز  يف 
يف  ليخُرج  الت�صويق  من  نوع  خلق 
الواقع  من  جزء  ميثل  ن�ض  النهاية 

ال�صيء  بع�ض  خيالية  بلم�صة 
�لق�ضية  هي  �لتحرير:ما 

توؤرقك وتدور  �لتي  �ملركزية 
حولها رو�يتك ؟

بخيبات  مر  قد  جميعنا  اأن  اأظ��ن 
نها  باأ �صعور  و  �صقوط  حلظات  و 
هذا  �صد  حممي  اأح��د  ال  النهاية 
الفرق  لكن  هنا  مت�صابهون  فالكل 
كل  بعد  �صتكون  كيف  هو  الوحيد 
االأر�ض  يف  �صتبقى  هل   ، �صقوط 
؟  احلياة  تلعن  و  تنُدب حظك  مرمًيا 
لتواجه  قوة  بكل  �صتنه�ض  اأنك  م  اأ

وحدك  بيدك  القرار  ؟  جديد  من 
و  التحفيز   " مبجال  ُمغرمة  نني  اأ مبا 
من  اأ�صعى  فاإين   " املهارات  تطوير 

اأكر  حتفيز  اإىل   " الري��ن   " خالل 
ب�صفة  ة  امل��راأ حتفيز  و  ممكن  عدد 
ف�صل  اإىل  عمدت  لكن   .. خا�صة 
فنجد  الرواية  اأحداث  عن  التحفيز 
حلظات  و  اخليبات  االأول  اجلزء  يف 
متر  اأن  املمكن  من  التي  ال�صقوط 
الثاين  اجل��زء  يف  و  فتاة  اأي  بها 
املُحفز  و  املُزِهر  اجلانب  اإىل  ننتقل 

ية  للروا
رو�ية  لك  �لتحرير:�ضدرت 
بـ عنو�ن”  الرين ” حدثينا 

�أكرث عن هذ� �ملنجز ، ما 
�لعنو�ن  لهذ�  �ختيارك  �ضبب 

الإ�ضد�رك ؟
اأي  اأن  اأظن   ، لة  املُدلَّ فتاتي  الري��ن 
الري��ن  هي  العامل  هذا  يف  ام��راأة 
عندما   .. ملكة  هي  ة  امراأ كل  الأن 
مل  التميز  و  االختالف  عن  بحثت 
امللكة  الأن  اال�صم  ه��ذا  غري  اأج��د 
اأن  اأرى  ن��ا  اأ و  اجلميع  غري  تكون 
عر�ض  على  ملكة  هي  فتاة  كل 
ال��ق��ادرة  الوحيدة  ه��ي   ، نف�صها 
النهو�ض  و  مملكتها  حماية  على 

�صقطت  يوًما  هي  ما  اذا  بها 
ن�ضجت  �أين  �لتحرير:من 

تتفاعل  وكيف  رو�يتك  �ضخو�ض 
د�خل �لن�ض ؟

الدمج  حاولت  �صابًقا  اأخرتك  كما 
اخل��ي��ال و  ب��ن  ال��رواي��ة  يف ه��ات��ه 
ال�صخ�صيات  فبع�ض  لذا  الواقع 
عاي�صتني  و  �صادفتني  حقيقية 
االآخ���ر  ال��ب��ع�����ض  و  ح��ي��ات��ي  يف 
تخدم  نها  اأ راأيت  خيالية  اإ�صافات 
جميعها  ���ص��اه��م��ت   ، االأح����داث 
الرئي�صية  ال�صخ�صيات  ���ص��واء 
اأو  باخلري  الفاعلة   ، الثانوية  و  اأ
من  نوع  خلق  يف  بال�رض  الفاعلة 

الن�ض  داخل  التناغم  و  الرتابط 
مبنهجيه  تتقيدين  �لتحرير:هل 

كتاباتك؟ يف 
ت�صاعد  فاملنهجية  بالتاأكيد  نعم 
الربط  و  ف��ك��ار  االأ تنظيم  على 
اعتمدت  ل��ذا  ل��ل��رواي��ة  املُ��ح��ك��م 
الفكرة  ح���ّددت  فبعدما  عليها 
ال���ت���ي ���ص��ت��ت��ن��اول��ه��ا رواي���ت���ي 
تطور  لكيفية  خُمّطًطا  و�صعت 
ت�صل�صل  وف���ق  ال�����ص��خ�����ص��ي��ات 
ب��ع�����ض  ان���ت���ق���ال   ( االأح�������داث 
اإىل  باخلري  الفاعلة  ال�صخ�صيات 
�صحيح  العك�ض  و  بال�رض  فاعلة 
و  امل�صكالت  و  احلبكة  تاأتي  ثم   )
النهاية  اأخرًيا  تليها  و  احللول  بعدها 
املنهجية  ك��ان��ت  اإن  اأع��ل��م  ال   ..
�صحيحة  عليها  اعتمدت  التي 
يف  �صاعدتني  نها  اأ متاأكدة  لكن 
    " الري��ن   " ل�  ال�صحيح  التكوين 

عام  ب�ضكل  �لتحرير:�لرو�ية 
�أتتك فكرتها ؟ .. كيف 

عليك  جيًدا  كاتًبا  تكون"   لكي 
القراءة  من   " جيًدا  قارًئا  تكون  اأن 

اللحظة  من   ، الرواية  فكرة  تتني  اأ
عُت  �صبَّ نني  اأ فيها  �صعرت  التي 
حلظة   ، ل��ل��ق��راءة  ل��غ��ت��ي  ج���وع 
للغو�ض  ج��اه��زة  ن��ن��ي  اأ �صعرت 
كاتب  ي�صعها  مل  ق�صة  بحر  يف 
�صغرية  فتاة  خُميلة  بل  م�صهور 
مل   ، و�صعتها  م��ن  ه��ي  ب�صيطة 
نتهي  �صاأ كنت  اإن  حينها  اأعلم  اأكن 
هي  �صتنتهي  م  اأ ن�رُضها  اأ و  منها 
اخللف   اإىل  اأميااًل  ترجعني  و  مني 
دفرت  يف  كلماتي  حجز  اإىل  فاأعود 
خُمباأً  يبقى  اأن  م�صريه  �صغري 
بذلك  تكون  و  مكتبتي  درج  يف 
هذا  من  ًيا  اأ اأعلم  مل   ، النهاية  بداية 
انطلقت   و  ناملي  باأ اآمنت  فقط   ..
فكرة  يف  �ضاركت  �لتحرير:هل 
بـ  �خلا�ض  �مل�ضمم  مع  �لت�ضميم 

�لغالف ؟
من  واثقة  كنت  نني  اأ مع   ... اأكيد 
اإال  اإمكانياتها  من  و  امل�صممة 
بعيًدا  الوقوف  من  اأمتكن  مل  نني  اأ
فكانت   .. تدخلت  لذا  امل�صاعدة  و 
و  اختياري  من  الغالف  �صورة 
ال�صغرية  االأخ��رى  االأم��ور  بع�ض 
به  فتكفلت  الباقي  م��ا  اأ ما  نوًعا 
�صكًرا  لها  ��ه  اأوجِّ التي  امل�صممة 
النهائية  النتيجة  و  خاللكم  من 
االآن  اأمامكم  الذي   الغالف  كانت 
ذا  اإ الك  �صوؤ حيز  عن  قلياًل  �صاأخرج 
لفة  املوؤ معي  الحظت  اذا   ، اأمكن 
النا�رضة  و  ة  امراأ امل�صممة  و  ة  امراأ
ن�صائي  ن��ت��اج  اإ الري��ن   .. ة  ام��راأ

. بامتياز 
�أن  تعتقدين  �لتحرير:هل 

للقارئ  ميكن  �لكاتب  �ضخ�ضية 
�ضطور  بني  فيما  يكت�ضفها  �أن 

؟ �لكتابة 
الكتاب  كان  ذا  فاإ  .. بالتاأكيد  نعم 

يظهر  فالكاتب  عنوانه  من  يظهر 
نحن  الكتابة  ففي   ، كتاباته  من 
نختبئ  التي  العباءة  من  نتعرى 
على  ل��ن��ب��دو  ال��واق��ع  يف  حتتها 
كتاباتنا  خالل  من  فتظهر  �صجيتنا 
ال  ال��ت��ي  احلقيقية  �صخ�صياتنا 
دُع  اأ �صخ�صًيا   .. الكثري  يعلمها 
نظري  يف  القلم  و  عني  يعر  القلم 

بًدا  اأ يكذب  ال 
�لتحديات  هي  �لتحرير:ما 
�إىل  للو�ضول  و�جهتها  �لتي 

�لتي  �ل�ضعوبات  هي  وما  �لنا�ضر 
؟ �عرت�ضتك 

الكاتب  تواجه  قد  م�صكلة  اأك��ر 
موثوق  و  جيِّد  نا�رض  ايجاد  هي 
واجهت  نني  اأ علًما  اأُخِفيك  لن   ،
اإىل  للو�صول  كثرية  �صعوبات 
مع  تكلمت  فُكلَّما  ��د  ج��يِّ ن��ا���رض 
ا  عر�صً تعطيني  كانت  ن�رض  دار 
مبا  و  االأخ���رى  ع��ن  ُكلًيا  خُمتلًفا 
فلم  العامل  هذا  حديًثا  وجَلُت  نني  اأ
لذا  �صيًئا  الن�رض  دور  يف  اأفقه  ُكن  اأ
بحكم  اب  الُكتَّ باقي  ال  �صوؤ ظننت 
�صي�صاعدين  ال�صخ�صية  جتربتهم 
بلَّة  الطن  زاد  ما  هذا  لكن  قلياًل 
ُيوّجُهني  ك��ان  منهم  واح��د  فُكل 
اقناع  يقنعني  اأن  بدون  �صيء  نحو 
اإىل   .. �صياعا  و  ًتا  ت�صتُّ زادين  مما 
و  بنف�صي  االختيار  على  عزمت  اأن 
متاًما  جديدة  ن�رض  دار  مع  املجازفة 

تخيب  اأن  ا  مَّ اإ و  ت�صيب  اأن  ا  مَّ فاإ
" هل �أجهدك  �لتحرير:" الرين 

�أن  �أفكاره قبل  �أم كنت مرتبة 
ت�ضرعي يف �لبدء يف ت�ضطريه ؟

الرواية  خُمطط  ر�صمُت  نني  اأ رغم 
نها  اأ اإال  تنفيذها  يف  ال�رضوع  قبل 
اأينِّ  و  خا�صة  ك��ث��رًيا  اأجهدتني 
ممَّا  بع�ٍض  اإخفاء  اإىل  اأعمد  كنت 

 ، اأحداثها  خلف  نذاك  اآ به  �صعرت 
االأخرية  الليلة  هو  اأجهدين  ما  اأكرث 
االأخري  الوداع   ، االأخرية  ال�صفحة   ،
حينها  �صعرت   ... االأول  للجزء 
ِمنِّي  كبري  جزء  فقدان  ب�صدد  نني  اأ
غياب  على  تتعود  اأن  ميكنك  فال   ،
ن�صف  و  عام  الزمك  بعدما  �صيء 
االبتعاد  يكون  ل��ن   .. بالتاأكيد 
نتظرها  اأ نا  اأ لذلك  بًدا  اأ �صهاًل  عنها 
ن�صخة  الأحملها  اجلمر  من  اأحر  على 
قراءتها  اأعيد  و  يدي  بن  ورقية 
االأوىل  للمرة  ها  قراأ اأ نني  كاأ جمدًدا 
؟  حينها  �صعوري  �صيكون  كيف   ،
نه  اأ منه  متاأكدة  نا  اأ ما  لكن  اأعلم  ال 
الفخر  من  بكثري  ممزوًجا  �صيكون 
؟ �مل�ضتقبلية  �لتحرير:م�ضاريعك 

هناك  الري��ن  من  االأول  اجلزء  بعد 
لكي  و   ) ز  املُحفِّ اجلزء   ( ثاين  جزء 
ب�صورة  الثاين  اجلزء  ر�صالة  ت�صل 
على  للح�صول  ���ص��ع��ى  اأ اأك���ر 
العام  هذا  حتفيزية  متحدثة  �صهادة 
رواية  كتابة  يف  �رضعت  حالًيا   ،
غرب  �صمال  اأحداثها  تدور  جديدة 
عنوانها  عن  �صاأُعلن  التي  و  تركيا 
للمرة االأوىل " ثاأر جان " و "جان" 
 ، احلياة   معناها  الرتكية  اللغة  يف 
اأخرى  م�صاريع  تظهر  اأن  ميكن  كما 
يخبئه  ما  نعلم  ال  فنحن  م�صتقباًل 

لنا  القدر 
من  للقر�ء  كلمة  �لتحرير:ختاما 

وللجريدة ف�ضلك 
اأ�صكر  و  ���ص��ك��رك  اأ النهاية  يف 
ال�صيق  احل��وار  هذا  على  اجلريدة 
من  مكنتني  التي  الفر�صة  هذه  و 
و  لفة  كموؤ اأك��رث  نف�صي  تعريف 
بجزيل  للُقّراء  تقدم  اأ كما  روائية 
ق�صًطا  يل  وا  �صُ خ�صَّ نهم  الأ ال�صكر 
ممتعة  قراءة  لهم  اأمتنى  و  وقتهم  من 

12ثقافي
العدد
1965 اإلثنين  30 مارس 2020 م الموافق لـ 05 شعبان 1441هـ

لكي تكون"  كاتًبا جيًد� عليك �أن تكون قارًئا جيًد�
" �جلزء �الأول  ، ع�ضوة بنادي تنوين �ضكيكدة �لثقايف ، متحدثة  " الريــن  20 حزبا من كتاب �هلل موؤلفة رو�ية  لـ  18 �ضنة ، طالبة جامعية تخ�ض�ض بيولوجيا ، حافظة  ملك حليمي 

باختالفك   �أزهر  حملة  موؤ�ض�ضة   ، حتفيزية  

ل"�لتحرير": حو�ر  يف  حليمي  ملك  �لكاتبة 
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والأن ما حتقق كنتاج جلدلية العالقة التفاعلية 
بن الذاتي واملو�صوعي، بن الذات والوجود 
االجتماعي يف التجربة، هذه الروؤية والذات، 
الفل�صطينية  الثقافة  وزارة  دف��ع  ما  هي 
اأب��ع��اده��ا:  بكل  التجربة  ه��ذه  تبني  اإىل 
واالإبداعية،  والثقافية،  والفكرية  الن�صالية، 
قّدمه  مبا  واالأمنية،  واالأخالقية  واالإجتماعية، 
الدكتور ح�صن عبد الله من التاريخ والتوثيق 
والتحليل حول جتربة رائدة يف اإطار منهجي 
نقدي، من حقنا اأن نفاخر بها يف تاريخ ن�صالنا 
الكتاب  هذا  الوزارة  فاأ�صدرت  الفل�صطيني، 
اخلم�صمائة  يقارب  فيما  العام  هذا  بداية  يف 
االأكادميية  الدرا�صات  من  ملجموعة  �صفحة، 
املنهجية لتجربة بعيدة كل البعد عن االنحياز 
االأ���رضى  ق�صية  مع  الت�صامني  العاطفي 
اأبرز  اأكادميية  نقدية  روؤية  لنا  لي�صع  العامة، 
ال�صوء  �صلط  كما  االإيجابيات  خاللها  من 
على الثغرات لي�صل اإىل تو�صيات يف نهاية 
اإ�صداره  املوؤلف  ق�صم  فرعية.  درا�صة  كل 
مل  عناوين،  عّدة  اإىل  تتفرع  اأق�صام،  بخم�صة 
يجر التطرق لها، من قبل الباحثن واملحللن 
لهذه الظاهرة الن�صالية من قبل. حيث تناول 
املعتقلن"  جتربة  يف  "الر�صالة  االأول  الق�صم 
عائداً اإىل عّدة �صنوات مُيّح�ض خاللها، ويدقق 
االجتماعي  بن  وي�صنفها  املعتلقن  ر�صائل 
االبداعي  واالأدب��ي  والن�صايل  والتنظيمي 
مع  التعامل  اإطار  يف  واالأخالقي  والرتبوي 
ال�صياق التاريخي، لتطور الر�صالة وميادينها، 
م�صنفًا اإياها االأوىل من نوعها على ال�صعيد 
"جتربة  الثاين  الق�صم  وتناول  الفل�صطيني. 
 – الفل�صطينين  للمعتقلن  الذاتي  التعليم 
اأمنوذجًا"،    – والن�رضات  املجالت  اإ�صدار 
تعليمية  جتربة  �صقوا  قد  املعتقلن  اأن  موؤكداً 
املنهجي  ب��ن  ت��راوح��ت  نوعها  م��ن  ف��ري��دة 
والثقايف العام من خالل "امل�صاركة اجلماعية 
االجتماعي  الباحث  راأي  على  احلوارية" 
التجربة  ه��ذه  من  تخّرج  فريري"  "باولو 
واملتخ�ص�صن،  املثقفن  من  اآالف  بل  مئات؛ 
فمنهم من دخل املعتقل اأميًا ال يعرف القراءة 
يف  االأمية  حمو  لرنامج  وخ�صع  والكتابة، 
االبتدائي  التعليم  منهاج  اإىل  ثم  االعتقال 

واالعدادي والثانوي، كما ح�صل مع املعتقل 
كتابة  ذلك  بعد  اأتقن  الذي  احلاج"  اأبو  "فهد 
االعتقال  من  وعندما حترر  البحث،  ثم  املقال 
ر�صالة  اإىل  درا�صته  ليكمل  باجلامعة  التحق 
"ال�صحافة  الثالث  الق�صم  ويعّد  الدكتوراه. 
العرية يف جتربة املعتقلن الفل�صطينين" من 
هذا االإ�صدار من الدرا�صات �صديدة االأهمية؛ 

بل اأ�صّدها، لعّدة اأ�صباب منها:

 �أواًل: الأنه تناول جتربة مل يتطرق اإليها اأي 
باحث من قبل.

ونقي�صها،  ق�صية  يف  بحث  الأنه  �لثاين: 
اإذ، كيف ميكن ملعتقل فل�صطيني اأن ي�صتخدم 
حوله،  ي��دور  ما  ملعرفة  �صّجانه  �صحيفة 
تطورات  من  وغربلة،  وحتليل  ترجمة  بعد 

واأحداث.
وقد اأجاب الباحث من خالل جتربته االعتقالية 
نقدي  بحث  لعملية  واإخ�صاعها  الطويلة، 
بعن  اآخذاً  الت�صاوؤل  هذا  على  دقيق،  منهجي 
االهتمام عاملن اأ�صا�صين: االأول، اأن املعتقلن 
انتزعوا املوافقة على اإدخال ال�صحف العرية، 
اإ�رضاب  يف  مطالبهم  من  اأ�صا�صي  كمطلب 
الذي  1980م،  العام  يف  "نفحة"  معتقل 
ا�صت�صهد خالله ثالثة منا�صلن؛ اأي مبعنى اأن 
اال�صتجابة لهذا املطلب، نظراً الأهميته، قد مت 
وكفاح  وبن�صال  طويل،  اإ�رضاب  يف  حتقيقه 
قد  الباحث  اأن  والثاين.  املعتقلن،  وت�صميم 
بحثية  اأدوات  مع  الق�صية،  هذه  مع  تعامل 
خالل  من  معها  التفاعل  اأخ�صع  علمية، 
املعتلقن  من  جمموعة  على  وّزعها  ا�صتبانه 

االعتقال،  يف  العرية  اللغة  اأتقنوا  الذين 
وعملوا يف الرتجمة عنها، مرزاً النتائج التي 
هذه  من  اال�صتفادة  توؤكد  غالبيتها  يف  كانت 
اعتبار  على  وغربلتها،  ودرا�صتها،  ال�صحف، 
اأن  ويبدو  املعرفة.  و�صائل  من  و�صيلة  اأنها 
وّطد  قد  الله،  عبد  ح�صن  الدكتور  الباحث 
نف�صه الإغناء هذه التجربة، وتعامل مع اأدوات 
لنيل  بها  التقّدم  من  مّكنته  علمية،  بحثية 
القد�ض، وح�صل  املاج�صتري من جامعة  درجة 
على تقدير امتياز لهذا اجلهد الفريد واملبذول 
درا�صته  من  الرابع  الق�صم  يف  وتناول  فيها. 
الفرد  "عالقة  بعنوان  جاء  مهمًا  مو�صوعًا 
والتي ميكن  املعتقلن"  مع اجلماعة يف جتربة 
اعتبارها درا�صة نقدية بامتياز، الأنها تناولت 
وح�صا�صًا.  مهمًا  مو�صوعًا  اأ�صا�صها  يف 
يف  اجلماعة  ت�صكلت  كيف  الباحث  بّن  فقد 
جمموعة  اأو  الف�صيل  كان  حيث  االعتقال، 
املرتبك،  اجلديد،  الفرد  حتت�صن  الف�صائل 
املرتدد، ال يعرف اأين يتجه يف عالقاته، فيتقّدم 
احلماية،  له  ويقّدمون  املعنين  اجلماعة  من 
تقوم  كما  واالجتماعي،  النف�صي  والدعم 
بتاأطريه  اجلماعة  وتقوم  وتطويره،  بتثقيفه 
واإخ�صاعه اإىل قوانينها وتوجيهاتها، وحتذيره 
الفرد  يبقى  حيث  االأمنية،  االخرتاقات  من 
تطمئن  حتى  اجلماعة،  من  دائمة  رقابة  حتت 
اجلماعة.  عامل  اإىل  يدري  اأن  دون  فيدخل  له 
ويف ال�صواهد الكثرية التي قّدمها الباحث يف 
�صّكلت  اجلماعة  اإن  القول  ميكننا  املجال،  هذا 
للفرد ح�صنًا دافئًا، وع�صا غليظة يف اآن، فهي 
حاالت  بقوة  وتقمع  وحتميه،  الفرد  حتت�صن 

االخرتاق االأمني. اأما الق�صم اخلام�ض، واالأخري 
"اأعلى درجات  الدرا�صة فقد جاء بعنوان  من 
اال�صتثمار يف االعتقال وبعد التحرر" �صّلط 
االإ�صدارات  من  عدد  على  ال�صوء  خاللها 
االعتقال  فرتة  خالل  معتلقون،  كتبها  التي 
العظمى  الغالبية  �صملت  التحرر،  وبعد 
والفنون،  االأدب  ف��روع  يف  النتاجات  من 
املعطيات  وحتليل  العناوين  م�صتعر�صًا 
مدى  على  واالقتبا�صات  باالأمثلة  وتدعيمها 
�صنوات االعتقال، اّت�صمت باملعطيات التالية:

معاناة  بن  املعّقدة  العالقة  �صهدت  �أواًل: 
واجلماعة  للفرد  احلريات  وتقييد  االعتقال 
باإدارة  العامة  ال�صيا�صة  مع  �صواء،  حد  على 

االعتقال املمثل "باإدارة ال�صجون".

 ثانيًا: اأثبت اأنه كّلما ارتفع املن�صوب الثقايف 
للجماعة، خفف من �صغوطها على الفرد.

على  املعّقد  الفرد  تاأثري  اختلف  ثالثًا: 
امل�صتوى  ارتفاع  فاإن  ناحية  فمن  اجلماعة، 
والتنظيمي  وال�صيا�صي  والفكري  الثقايف 
يوؤدي اإىل نواح اإيجابية، وهناك اأي�صًا من لهم 
واالأنظمة  بالقوانن  مت�صكوا  فردية  ح�صابات 
من  يعّد  وه��ذا  ح�صورهم،  لتاأكيد  املطلقة 

النواحي ال�صلبية.

ر�بعًا: جتربة الدميقراطية يف املعتقل، اأف�صل 
مما �صاد يف الف�صائل خارج االعتقال.

من  االع��ت��ق��ال  ح��ي��اة  ت��خ��ُل  مل  خام�ضًا:   
اإىل  بالبع�ض  ت��وؤدي  �صخ�صية،  امتيازات 
العالية،  ثقافتهم  اأو  البدنية،  بقوتهم  الظهور 
وهذه الناحية انعك�صت على االأفراد العادين 

فيه.

واإبقاء  االأمني،  الهاج�ض  �صغط  �ضاد�ضًا:   
االأف���راد حت��ت امل��راق��ب��ة، االأم���ر ال��ذي وقف 
والثقايف  الفكري  عطائهم  يف  عرثة  حجر 

والتنظيمي.

الف�صائل  بن  اخلالفات  اأوج��دت  �ضابعًا:   
والتعبئة الفكرية الف�صائلية نوعًا من التوتر 
الفردية  ال�صخ�صية  و�صكلت  االأف��راد  بن 

والرنج�صّية حالة من احل�صور.

املعتقلن  اأمام  االأبواب  اإغالق  اأدى  ثامنًا:   
على  لالنفتاح  الف�صائل  اإىل  املنت�صبن 
دوره��م  من  ح��ّد  قد  وحماورتهم،  االآخ��ري��ن 

واأجر ن�صبة غري قليلة من رّواد التجربة على 
على  اأثر  ما  قناعه،  بال  بف�صائلهم  االلتحاق 

عطائهم الفكري وال�صيا�صي واالجتماعي.

معنوية  بامتيازات  متتع  من  اإن  تا�ضعًا:   
تراثهم  اإىل  ا�صتندوا  املعتقالت  يف  وثقافية 
وجتربتهم، فت�صنى لهم حتقيق مراكز وفعالية 
التي  املعطيات  هذه  حتررهم.  بعد  وح�صوٍر 
غاية  البحثية  مهمته  جعلت  املوؤلف،  حددها 
جعلته  ذاته  الوقت  يف  لكنه  ال�صعوبة؛  يف 
"ثقافة  كتابه  يف  وروؤي��ت��ه  مفهومة  يحدد 
�صريته  خالل  من  الثقافة"  واإرداة  االإرادة 
مفهومه  يختزن  جعلته  التي  االعتقالية 
واملقاالت  الكتب  من  الكثري  فكتب  للثقافة، 
التي  وامل��ذك��رات  واملحا�رضات  ال�صحفية 
وكاأنه  املجال،  هذا  اأ�صا�صيًا يف  مرجعًا  جعلته 
املفكر  خطاها  التي  اخلطوات  نف�ض  خطا  قد 
الذي  غرام�صي"  "اأنطونيو  الكبري  االيطايل 
 –  1926( ال�صجن  �صنوات  اأن  غري  �صجن، 
الظروف  �صعوبة  من  الرغم  على  1937م( 
التي  املراجع  وانعدام  داهمه  الذي  واملر�ض 
تاأ�صيل  يف  مثمرة  كانت  اأبحاثه،  احتاجتها 
واملثقفن  الثقافة  عن  واالأفكار  املو�صوعات 
و�صاغ مفهومه للمثقف الع�صوي يف كتابه 
قد  "غرام�صي"  كان  ال�صجن".واإذا  "كرا�صات 
من  عام،  ب�صكل  الثقافة  عن  مفهومه  �صاغ 
الدكتور  باحثنا  فاإن  ال�صجن،  ق�صبان  خلف 
عن  مفهومه  �صاغ  ق��د  الله  عبد  ح�صن 
�صريته  خالل  من  واإرادت��ه��ا  ال�صجن  ثقافة 
الذي  النقدي  ح�صه  خالل  ومن  االعتقالية، 
متحرراً  ال�صجون،  اأدب  يف  مّرة  الأول  اّتبع 
والتي  للتجربة،  واالن�صداد  العاطفة  من 
مو�صوعية  نقدية  لعملية  توؤ�ص�ض  اأ�صبحت 
اإبداعات  من  املعتقلون  ينتجه  ما  تواكب 
اأبحاث.   من  جتربتهم  تنتجه  وما  متعددة، 
تامه،  ثقة  على  باأنني  يل،  ا�صمحوا  واأخ��رياً، 
نوعية  اإ�صافة  �صي�صكل  االإ�صدار  هذا  اأن 
ولو�صائل  والعربية،  الفل�صطينية  للمكتبتن 
البحث االأجنبية، ال �صّيما اأن الباحث قد واكب 
البحثية  االإ�صدارات  من  بعدد  التجربة  هذه 
ثمانينيات  يف  اعتقاله  فرتة  خالل  االإبداعية 
القرن املا�صي منها: حمامة ع�صقالن، وعا�صق 
وعرو�صان  ال�صحراء،  يف  و�صحف  الزيتون، 

يف الثلج.

�هلل- عبد  ح�ضن  للدكتور  �لثقافة"  -در��ضة  و�إر�دة  �الإر�دة  "ثقافة 
�لثقافة مبفهومها �لعام، هي نتاج �إر�دة توؤ�ض�ض لثقافة �أكرث تطورً� من مرحلة �إىل �أخرى، فعندما �ضار مبقدور �الإر�دة �لثقافية تقدمي نتاجات ثقافية و�إبد�عية �أنتجت ما ميكن ت�ضميته بثقافة 
�الإر�دة لتنتج بدورها �إر�دة متجددة يف �إطار ثقافة عميقة ممنهجة. يقول �لدكتور ح�ضن عبد �هلل يف مقدمته للدر��ضة: "نحن �أمام م�ضهدين �أنتجتهما �لتجربة �لفل�ضطينية: �الأول �أن �الإر�دة 
�أي�ضًا �إىل �لتخطيط و�لروؤية بعيدة �ملدى  �إر�دة ال ت�ضتند �إىل �لقوة فقط، و�إمنا  �أن �لثقافة �لتي جت�ضدت �ضحذت �الإر�دة من جديد وجعلتها  �لفردية و�جلماعية ج�ّضدت ثقافة. و�لثاين 

�لتي ال ميكن �أن تتجلى فعاًل تطويريًا مبعزل عن ثقافة عميقة".

بقلم /  كرمي . تقلميمت
--------------------------------

تلك  ح����دود  ن�صبط  ان  ي��ب��ق��ى  ل��ك��ن 
افراد  يكر�صها  التي  ال�صلوكية  الت�رضفات 
تارة  بها  يتفاعل  التي  و  ذلك  جتاه  املجتمع 
اأخرى  وت��ارة  به  املحدقة  املخاطر  لتجنب 
اإ�صكات  بها  يحاول  التي  االأخطر  وهي 
حياته  يف  ينتبانه  اللذان  والهلع  اخل��وف 
التي ت�صدر من  الدوافع  ان  اليومية، حيث 
باملر�ض  واال�صتيعاب  الفهم  ا�صاء  �صخ�ض 
على  �صلبا  توؤثر  قد  حوله  ي�صاع  ال��ذي 
قدرته يف الت�رضف ويف طريقة التعامل مع 
اأخرى،  مع�صلة  وتلك  به  املحيط  الظروف 

االإعالمي  التهويل  عملية  ان  واملالحظ 
واالأخرى  الفينة  بن  النا�ض   تفاجئ  التي 
تكون  قد  وت��دخ��الت  وحتليالت  ب��اأرق��ام 
االآخ��ر  للبع�ض  وم�رضة  للبع�ض  مفيدة 
املجتمع  �صعاف  فئات يف  هناك   ان  حيث 
على  ق��درة  ميلك  من  ومنهم  ال�صخ�صية 
الفهم واال�صتيعاب حمدودة النطاق وهناك  
نف�صية  ال�صوية  غياب   من  يعاين  من 
هذا  ..و  نف�صانين  ومر�صى  متوازنة  وغري 
االختالف الفطري يتطلب من املعنين اخذ 
احليطة واحلذر فيمكن ذلك ان يوؤدي ل�صمح 
الله اىل االنتحار او اىل خلق اأو�صاع نف�صية 
الت�رضفات  ،ولّعل  م�صتقبلية  عواقب  ذات 
الظاهرة يف �صلوك النا�ض توؤيد هذا التحليل 

فوق  كميات  ل�رضاء  العائالت  جلوء  مثل 
وحجر  اال�صتهالكية  امل��واد  م��ن  احل��اج��ة 
وبيوتهم  ديارهم   يف  انف�صهم  الكثريين 
ممزوجة  بحالة  االخ��ري��ن   عن  وابتعادهم 
كل  ي�صك يف  من  وهناك   ، والهلع  باخلوف 
التي  الو�صعيات  ..وهذه  به  يحيط  �صيء  
االإعالم  و�صائل  تناول  طريقة  جراء  تن�صئ 
ان  حت��اول   التي  االجتماعية   للموا�صيع 
تو�صل ر�صالة احلماية الوقائية باأخذ احليطة 
 ، داء كورونا  املواطنن من   واحلذر حلماية 
لكن على االخ�صائين النف�صانين واالأطباء 
وعلماء  االجتماع  وعلماء  النف�صانين 
ق�صد  ب�رضعة  التحرك  االجتماعي  النف�ض 
والرتكيز  طبيعتها  اىل  البو�صلة  اإع��ادة 

من  واملجتمع  النا�ض  نف�صية  انقاذ  على 
م�صارا  ياأخذ  بداأ  الذي  واالنحدار  التدهور 
مليء بالعقبات النف�صية الناجمة من غياب 
جتاه  االجتماعي  التعامل  يف  املو�صوعية 
التعايف  فاإن  وبالتايل   ، عامليا  املنت�رض  الداء 
منه  ال ميكن ان يكون على ح�صاب نف�صية 
قد  �صنكون  فاإننا   واإال   ، ال�صامية  االن�صان 
خ�رضنا املعركة من كل اجلوانب ، لذا واأمام 
ال�رضورة تقت�صي  من  فاإن  الو�صعية  هذه 
التفاعل  الوطني  االع��الم  على  القائمن 
عالقة  لها  التي  احل�صا�صة  املوا�صيع  مع 
�صال�صة  بكل  النف�صية  بال�صحة  مبا�رضة 
النف�صانين  املخت�صن  ا�رضك  مع  ومرونة 
يف  املن�صودة  االأه��داف  حتقيق  بغية  بقوة 

والتوعية  التح�صي�صية  احلمالت  خمتلف 
الع�رضية  و  احلديثة  الطرق  تف�صيل  مع 
العلمية  االأب��ح��اث  جممل  تتبناها  التي 
.ويبدو  االجتماعية  بالدرا�صات  اخلا�صة 
التفكري  اىل  ما�صة  حاجة  يف  مازلنا  اننا 
م�صتقبال يف هذا امل�صمار لتطوير املنظومة  
و�صائل  حتديث  على  والرتكيز  االإعالمية 
والب�رضي  ال�صمعي  االإعالمي  التوا�صل 
من  املجتمع  تطلعات  لكل  ت�صتجيب  حتى 
االعالم  بن  القائمة  العالقة  اإيجاد  منطلق 
باعتبارهما   لالإن�صان  النف�صي  والكيان 
من�صجمان  و  حم���وري���ان  ع��ن�����رضان  
يف  الرتكيز  بنف�ض  يتفاعالن  ومتناغمان 

املعادلة االجتماعية .   

�لتهويل �الإعالمي حول مر�ض كورنا �دخل �ملجتمع يف دو�مة من �خلوف و�لهلع
ال يختلف �إتنان باأن عملية �لتح�ضي�ض و�لتوعية حول �أي مو�ضوع كان ، تعلق �الأمر مبر�ض كورونا �أو غريه فاإن ذلك �أمر م�ضتحب بل �ضرورية للغاية، ومن منطلق �مل�ضوؤولية �الجتماعية فاإن 

�جلميع مطالب بااللتز�م بالقو�عد �ل�ضحية و �الأدبية جتاه تلك �ملع�ضلة بغية �لتخفيف من �لتبعات و�الثر �ل�ضلبي �لذي يتجلى من �نت�ضار ذلك �لد�ء .. 
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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

1جتمعات للفرح o تصد وذود )عن احلق مثال(
2ضوضاء o – امتنع عن عمل الشر واملوبقات o للتمين

3االسم األول ملخرج أفالم الرعب األمريكي o كرم
4مرحتل بني البالد

5ثلثا سيف o ثلثا كان o ثلثا دام
6تغيب يف التفكري والتركيز

7يدفئ يف الشتاء o عمله هو الكتابة
8يف حالة استحياء مما صدر منها o شكله دائري وقد 

توصف به الشمس
9مغامر يف اللعب بالنقود o غىن وثراء

10يف القرآن مل تبدأ بالبسملة

أفقــــــــــــــــــي

1عكس مهجي o – شديد 
الظلمة

 o 2خضار من مقبالت الطعام
حرف جر o ثلثا قوم

3تستخدم يف االستحمام o طني 
مشوي

 o 4نقود مقابل عمل أو خدمة
سيدة مهنتها نقل املعىن من لغة 

إىل أخرى
5حبر كبري o سروال واسع

6عني الكامريا
7آلة ايقاع موسيقية o أداة 

نصب o نصف يتيم
8نشف o جرس )مبعثرة(

9من أمجل األزهار o مكونات 
األرض

10آلة موسيقية وترية o مدينة 
عربية على شط العرب

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

الكلمات ال�ّسهمية
البناء الوا�سع ليواء اجلنود

 اأو املر�سى
2 

6 

1 

5          

4 3            

اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 

6   5  4   3   2   1

عك�س رف�س

املمرن)م(

مدينة اأندل�سية

اإجتاز)م(

عك�س يعيه

اإح�سان)م(

يتج�سم)م(

غينيا مبعرثة

الأعرف

يـــرى

عز )م(

ثلثا دام

اإحلــاح

جمع )م(

�سباغة

نظري

حـــتـــــه

�ســدمــت

للغائب

ثلثا حلف

مدينة جزائرية 

مرتوك
يزين وينمق

عمل )م(

اإنفعاله

للتمني

ميناء عربي 
حمتل)م(

حرف جر 

دولة عربية)م(

تقوي)م(
من الأنعام)م(
عك�س نق�س)م(

�سهر ميالدي 
كـــثـــري  

طـــليــق

دوي)م(
ليتحقق)م(

مدينة جزائرية 

عا�سمة اأوربية 
ملــــــه 

عك�س ميت

01

02

03

04

05
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07

08

09
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وباء غياب ال�ضمري

لكل داء دواء اإال انعدام ال�صمري فلي�ض له 
دواء، لقد بينت هذه املرحلة ال�صعبة التي 

يعي�صها العامل واجلزائر ك�صائر البلدان جراء 
وباء الكورونا رهط من حثالة البزن�صة وعدميي 
ال�صمري يتاجرون يف كل �صئ وبكل �صئ املهم 

ان يك�صب وميت�ض جيوب غالبى املواطنن رغم 
االأزمة فاأ�صت�رضت التجارة ال�رضعية حتى يف بيع 
الكمامات وال�صميد ويف كثري االأمور ف�صال عن 

الغ�ض وعمليات تكدي�ض خمتلف املواد ال�صيما 
االأ�صا�صية منها وقد ا�صتغل بع�ض التجار هذا 
الوباء وان�صغال املواطنن به فتمادوا مبنطقهم 
االأعرج باإ�صعال اأ�صعار اخل�رض والفواكه رغم 

التحذيرات،انا�ض همهم الوحيد الك�صب وملء 
جيوبهم بال وازع اأخالقي او �صمري حتى وان كان 

ذلك على ح�صاب الغالبى واالأطفال واملعوزين 
املهم ان يجمع االأموال والرثوة.. باالأم�ض فقط 

واأنا اأت�صفح �صفحة يومية التحرير عر �صبكة 
التوا�صل االجتماعي وقعت عيني على مو�صوع 

خلر حملي يفيد بتمكن م�صالح الدرك الوطني 
لوالية �صطيف من حجز قرابة 600 قنطار من 

ال�صميد على م�صتوى بلدية عن ازال كانت خمباأة 
يف م�صتودعن لتاجر من ذات البلدية وهي كمية 

معترة موجهة للم�صاربة واالحتكار،حقا اإنه �صئ 
يوؤ�صف، األي�ض هذا هو اجل�صع بعينه والوباء ذاته؟.

حـدث وال حـرج

�إير�ين عمره 101 عاما 
يتعافى من كورونا

�سهدت اإيران اأم�س الأحد، تعايف مواطن يبلغ من 
العمر 101 عاما، كان م�سابا بفريو�س كورونا.

واأعلن م�سوؤول الإعالم يف جامعة العلوم الطبية 
يف حمافظة كل�ستان �سمايل البالد علي متكي، عن 

تعايف العجوز من الفريو�س.
وقال متكي، اإن "هذا الرجل راجع امل�ست�سفى قبل 

اأن  اإىل  الالزم  للعالج  وخ�سع  فيه  رقد  اإذ  يوما،   20
تعافى متاما وخرج من امل�ست�سفى اأم�س ال�سبت".
ووفق اآخر الإح�سائيات و�سل اإجمايل الوفيات 

بفريو�س كورونا يف اإيران اإىل 2640، والإ�سابات 
اإىل 38309.

وتعد حمافظة كل�ستان من املحافظات ذات الن�سبة 
العالية من حيث الإ�سابات والوفيات بفريو�س 

كورونا، حيث بلغ عدد املتوفني فيها 167 �سخ�سا 
حتى ظهر يوم اجلمعة املا�سي.

�الإفر�ط يف تناول �مللح 
ي�ضعف �جلهاز �ملناعي

توقيف 4 �ضبان بحوزتهم 599 قطعة 
نقدية �أثرية مهياأة للتهريب بتب�ضة

حّول �هتمام �لرجال  �حلجر �ملنزيل يجُ
من �لكرة �إىل �لطبخ

تو�سلت درا�سة حديثة اإىل اأن تناول نظام غذائي 
مالح ب�سكل مفرط، ي�سعف جهاز املناعة ويجعل من 

ال�سعب على اجل�سم حماربة اللتهابات البكتريية.
ويعتقد الباحثون الأملان يف جامعة بون اأن الكثري من 

امللح ميكن اأن ي�سعف اأي�سا جهاز املناعة لدينا، ل �سيما 
دفاعاتنا �سد اللتهابات البكتريية.وقام الباحثون يف 

م�ست�سفى جامعة بون باإطعام الفئران بنظام غذائي 
عايل امللح ووجدوا اأنهم يعانون من عدوى بكتريية 

اأكرث حدة نتيجة لذلك.ثم اأطعموا املتطوعني من 
الب�سر �ستة غرامات اإ�سافية من امللح يوميا، تقريبا 
مثل وجبتني من الوجبات ال�سريعة، ووجدوا اأنهم 

يعانون من نق�س املناعة.تو�سي منظمة ال�سحة 
العاملية البالغني با�ستهالك نحو ملعقة �سغرية واحدة 
اأو 5 غرامات يوميا من امللح.وقال كري�ستيان كورت�س، 

من جامعة بون، اإن درا�ستهم اجلديدة تثبت اأن 
ال�ستهالك املفرط للملح ي�سعف جزءا مهما من جهاز 

املناعة.قال الأ�ستاذ الدكتور كري�ستيان كورت�س، 
 Science الذي ُن�سرت درا�سته يوم الأربعاء يف جملة

بفح�س  قمنا  لقد   :Translational Medicine
املتطوعني الذين تناولوا 6 غرامات من امللح بالإ�سافة 

اإىل الكمية التي يتناولونها يوميا. وهذا ما يعادل 
تقريبا وجبتني للوجبات ال�سريعة.يقول كورت�س 
اإن اأبحاثهم "اأثبتت، للمرة الأوىل، اأن الإفراط يف 

تناول امللح ي�سعف اأي�سا اإىل حد كبري جزءا مهما من 
جهاز املناعة". ومع ذلك، تتعار�س هذه النتائج مع 

الدرا�سات ال�سابقة التي اأظهرت اأن اتباع نظام غذائي 
عايل امللح كان فعال يف عالج العدوى التي ت�سببها 

بع�س الطفيليات اجللدية يف حيوانات املخترب. 
وهكذا، ا�ستنتج العديد من العلماء �سابقا اأن كلوريد 

ال�سوديوم ميكن اأن يكون له �سفات تعزيز املناعة.

اأفاد بيان خلية الإعالم مبديرية اأمن ولية تب�سة 
اأن فرقة ال�سرطة الق�سائية، لأمن دائرة تب�سة 

متكنت اأم�س الأول من الإطاحة بع�سابة خمت�سة 
يف املتاجرة وتهريب القطع الأثرية. وهذا على اإثر 

معاجلة ق�سية تتعلق بالتهريب واملتاجرة بالآثار، مت 
خاللها توقيف 4 اأ�سخا�س اأعمارهم مابني 23 �سنة و45 
�سنة وحجز بحوزتهم 599 من القطع النقدية الأثرية التي تعود اإىل احلقبة 
الرومانية، بعد عر�سها على اخلربة من قبل اجلهات املخت�سة، بالإ�سافة اإىل 

معدات ت�ستعمل للبحث الأثري ومركبتني كانتا ت�ستعمالن لنف�س الغر�س. 
حيث مت اإحالة ملفاتهم للجهات الق�سائية للف�سل فيها.

وجد الكثري من الرجال بينهم 
م�ساهري، يف قنوات الطبخ بديال 

عن مباريات كرة القدم التي 
توقفت بعد تعليق البطولت 
و الدوريات العاملية و املحلية 

ب�سبب فريو�س كورونا، لتتحول 
بذلك فرتة احلجر املنزيل اإىل 

ترب�س مغلق يف املطابخ بالن�سبة 
للكثري ممن ركزوا طاقتهم على 

حت�سني قدراتهم يف حت�سري اأطباق 
متنوعة يتباهون بن�سر �سورها 

على مواقع التوا�سل الجتماعي، باملقابل  حتدث اآخرون عن اكت�سافهم  للحياة يف 
املنزل و كيف اأن الن�ساء يتمتعن فعال بقدرة تفوق قدرة الرجل على التحمل و 

ال�سرب و اللتزام بعدد كبري من الواجبات يف اآن واحد.

هكذا كانت جنازة اأحد اأهايل قرية تاقمونت عزوز 
يف تيزي وزو املتويف بفريو�س كورونا

صـــورة و تعــليق 

بقلم: وناس لزهاري
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ملحقة معهد با�ضتور بورقلة تدخل �خلدمة وتغطي واليات �جلنوب  
على راأ�سها الوادي ،الأغواط ،ب�سكرة، غرداية، اإيليزي ومترنا�ست

لــــوؤي .ي
----------------------

ت�سريحات  يف  م�سدق  فا�سل  واأو�سح 
ن�ساط  اأن  الوطنية،  الإذاعة  بها  خ�س 
عن  للك�سف  املرجعي  اجلهوي  املخرب 
الأوبئة بورقلة �سيغطي بالإ�سافة اإىل 
ولية ورقلة وليات كل من الأغواط، 
الـــوادي  اإيــلــيــزي،  ــة،  ــرداي غ ب�سكرة، 
املتواجد  املخرب  ومترنا�ست.و�سيكون 
ال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  م�ستوى  على 
م�سريا  بو�سياف،  حممد  العمومية 

ــة مـــن الأطـــبـــاء  ــوع ــم مـــن طـــرف جم
لالإ�سراف  والأخ�سائيني  البيولوجيني 
ــى الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة الــتــحــالــيــل  ــل ع
اأنواع  خمتلف  عن  والك�سف  املخربية 
اأ�سرف  والبكترييا.وقد  الفريو�سات 
املخت�س  بيطام"،  "اإيدير  الربوفي�سور 
با�ستور  مبعهد  املعدية  الأمــرا�ــس  يف 
من  جمموعة  تكوين  على  ــزي،  ــرك امل
العاملني  البيولوجيني  الأخ�سائيني 
واأي�سا  بو�سياف  حممد  مب�ست�سفى 
التابعني  الآخــريــن  الأطــبــاء  من  عــدد 

التابعة  بورقلة  الطبية  املخابر  لأحد 
هذه  يف  الرتكيز  اخلا�س.ومت  للقطاع 
الدورة التكوينية على الطرق التقنية 
احلـــالت  واكــتــ�ــســاف  الت�سخي�س  يف 
اأو  للفريو�س  احلاملة  املوؤكدة  املر�سية 
فيه  مت  الــذي  الوقت  يف  بها،  امل�ستبه 
ال�سحية  ال�سالمة  ـــروف  ظ ــاة  ــراع م
خماطر  فيه  العاملني  لتجنيب  باملخرب 
نوعية  خــالل  من  بالعدوى  الإ�سابة 
يتم  التي  الطبية  التجهيزات  بع�س 

ي�ستعملها.

مبديرية  الإعــــالم  خلية  بــيــان  اأفـــاد 
ال�سرطة  فرقة  اأن  تب�سة  ــة  ولي ــن  اأم
ــــــرة تــبــ�ــســة  ـــــن دائ ــة، لأم ــي ــائ ــس ــ� ــق ال
الغ�س  قــمــع  ــة  ــرق ف مــع  وبــالــتــنــ�ــســيــق 
ــار  اإط ويف  الــتــجــارة،  ملديرية  التابعة 
املـــواد  ــة  ــب ــراق وم امل�ستهلكني  حــمــايــة 

ــوف  ــرف الــغــذائــيــة املــو�ــســوعــة عــلــى ال
ميدانية  ــات  ــرج ــخ .ب ــات  ــالج ــث ال ويف 
الغذائية  املـــواد  بيع  ملحالت  تفقدية 
بــقــطــاع الخــتــ�ــســا�ــس، فــقــد اأ�ــســفــرت 
حمال   15 من  اأكرث  مراقبة  عن  العملية 
من  لــهــا،  تابعة  ومــ�ــســتــودعــات  جتــاريــا 

الأ�سا�سية  ال�سلع  احتكار  حماربة  اأجل 
مت  اأيــن  الب�سري،  لال�ستهالك  املوجهة 
الغذائية  مواد  من  معتربة  كمية  حجز 
مهياأة  ال�سالحية  منتهية  الأ�سا�سية 
اإىل  بالإ�سافة  عجائن،  عن  عبارة  للبيع 
يف  احلمراء  اللحوم  من  كلغ   90 من  اأكرث 

غري  بطريقة  مذبوحة  ذبــائــح  �سكل 
�سروط  اأدين  على  حتتوي  ول  �سرعية 
اإحالة  مت  حيث  اأخــرى.  ومواد  احلفظ، 
للف�سل  الق�سائية  للجهات  ملفاتهم 

. فيها
ق.و

للجي�س  مــ�ــســرتكــة  مـــفـــرزة  �ــســبــطــت 
م�سالح  مع  بالتن�سيق  ال�سعبي  الوطني 
اجلمارك بعني اأمينا�س، كمية كبرية من 
كيلوغرام،   513 بـ  تقدر  املعالج  الكيف 

الوطني.  الدفاع  لوزارة  به  اأفاد  ح�سبما 
حرا�س  وحدات  باأن  ذاته  امل�سدر  واأكد 
بــاجلــزائــر  بتامنتفو�ست،  الــ�ــســواحــل 
ُتقدر  اأخــرى  كمية  �سبطت  العا�سمة، 

املادة.  نف�س  من  كيلوغرام   247،235 بـ 
للجي�س  مــ�ــســرتكــة  مـــفـــارز  ـــت  ـــف واأوق
م�سالح  مع  بالتن�سيق  ال�سعبي  الوطني 
 136 و�سبطت  خمدرات  تاجر  اجلمارك 

من  بكل  املعالج  الكيف  من  كيلوغراما 
الع�سكرية  بالناحية  ووهــران  تلم�سان 

الثانية.
ق/و

متكنت فرقة الدرك الوطني لبلدية املحمل 
حجز  مــن  الفرقة  قائد  بقيادة  بخن�سلة 
موجهة  الفا�سد  الدجاج  من  معتربة  كمية 

لال�ستهالك وهي لأحد التجار كان قادما من 
بذات  مــرورا  خن�سلة  الولية  عا�سمة  مقر 
البلدية  بذات  الدرك  رجال  اأن  اإل  البلدية  

حيث   ، وفطنة  وبــذكــاء  للعملية  تفطنوا 
جد  كمية  على  العثور  ليتم  املركبة  اأوقفوا 
توقيف  مت  حني  يف  فا�سد  لدجاج  معتربة 

انتظار  يف  ــه  ل حم�سر  ــر  ــري وحت �ساحبها 
حماكمته وفقا للتقرير الذي اأجنز �سده.       

ونا�س لزهاري 

اأمــ�ــس  ــد   ــم اأحم �ــســيــدي  حمكمة  اأمـــرت 
احلب�س  درارين  خالد  لل�سحفي  بايداع 
احلرا�س.  يف  العقابية  باملوؤ�س�سة  املوؤقت 
التهام  غرفة  اإلغاء  بعد  الأمــر  وجــاء 

قا�سي  ــرار  ق اجلــزائــر  ق�ساء  مبجل�س 
اإجراءات  حتت  درارين  بو�سع  التحقيق 
باحلب�س  وتعوي�سها  الق�سائية  الرقابة 
ممثل  ــو  وه درارين  واعــتــقــل  ــت.  ــوؤق امل

بال  "مرا�سلون  احلكومية  غري  املنظمة 
تغطيته  اأثناء  اأ�سبوعني  قبل  حدود" 
رهن  بقي  ــد  وق ال�سبت  ــوم  ي مظاهرة 
ــة اأيـــام  ــالث الــتــوقــيــف حتــت الــنــظــر ث

ــد الــوحــدة  ــدي ــه ــه لـــه تــهــمــة ت ــوج ــت ل
التحقيق  قــا�ــســي  قــبــل  ــن  م الــوطــنــيــة 

اأحممد. �سيدي  مبحكمة 
ق/و 

م�ساحله  اأن  اجلزائر  وليــة  وايل  اأكــد 
�سكان  ــن  ــوي مت �ــســمــان  عــلــى  �ست�سهر 

الأ�سا�سية. الغذائية  باملواد  العا�سمة 
يف  الأحد  اأم�س  �سرفة،   يو�سف  وطماأن 
�سكان  الوطنية،  لالإذاعة  له  ت�سريح 
م�ساحله  “�سهر  ــالل  خ مــن  العا�سمة 
الغذائية  باملواد  متوينهم  �سمان  على 
الفاعلني  لكل  ال�سماح  عرب  الأ�سا�سية 
ن�ساطهم  ــلــة  مبــوا�ــس ــني  ــادي ــس ــ� ــت الق
عادية”. ب�سفة  والتجاري  القت�سادي 

“الندرة التي �سهدتها  اأن  واأ�ساف الوايل 
احلليب  مثل  املـــواد  بع�س  يف  املــحــالت 
املواطنني  تهافت  اإىل  راجــع  وال�سميد 
ترتب  ما  املادتني  هاتني  تخزين  على 

الو�سع”. هذا  عنه 
اأثــنــاء  الــرتاخــيــ�ــس  منح  وبخ�سو�س 
مينح  “اأنه  �سرفة  قال  اجلزئي  احلجر 
الــرتاخــيــ�ــس فــقــط لــالأنــ�ــســطــة الــتــي 
وامللبنات  كاملخابز  حيوي  طابع  تكت�سي 

الغذائية”. املواد  وحمالت 

الــرتاخــيــ�ــس  “منح  الــــوايل  واأ�ـــســـاف 
طــابــع  ذو  هـــو  مـــا  لــكــل  يــتــم  الــتــنــقــل 
عــالقــة  لـــه  اأو  ــي  ــب ط اأو  ــادي  ــس ــ� ــت اق
الكهرباء  �ــســركــات  وفـــرق  بالنظافة 
ال�سرورية”. بالت�سليحات  للقيام  واملاء 
“اأن  �سرفة  يو�سف  اأكد  اأخرى  جهة  من 
للحجر  ا�ستجابوا  املــواطــنــني  اأغلبية 
ما  العا�سمة  على  املــفــرو�ــس  اجلــزئــي 
فريو�س  انت�سار  من  احلد  على  �سي�ساعد 
ت�سهر  م�ساحله  اأن  اإىل  م�سريا  كورونا 

العا�سمة  �سكان  متوين  ا�ستمرار  على 
احتياجاتهم”. بكل 

م�سالح  “خمتلف  اأن  ــــوايل  ال وقــــال 
ـــرت، مـــنـــذ اإ�ــــســــدار  ـــس ـــا� ــــة ب ــــولي ال
بتنفيذ  اجلمهورية،  رئي�س  تعليمات 
وال�ستباقية  الوقائية  ــــراءات  الإج
ــا  ــورون ــس ك ــريو� لحـــتـــواء انــتــ�ــســار ف
بلديات  خمتلف  ــع  م التن�سيق  ــرب  ع

العا�سمة”.
ق/و

احل�سري  بالأمن  ال�سرطة  م�سالح  متكنت 
مع  بالتن�سيق  ـــران،  وه ــة  ولي بــاأمــن   19
م�سالح قمع الغ�س و املناف�سة و التحقيقات 
الإق�سائية مبديرية التجارة بوهران ، من 
و  حت�سري  ميتهن  ور�سة  ب�ساحب  الإطاحة 
تطهري  كمواد  ت�ستخدم  مطهرة  مواد  �سنع 

يقوم  ال�سالحية،الذي  منتهية  ،بع�سها 
مبزج وا�ستخدام بع�س املواد اخلطرية التي 

ل تدخل يف عملية اإنتاج مواد التنظيف.
ملعلومات  ا�ستغالل  ــاءت  ج العملية  هــذه 
التي مفادها قيام  امل�سالح و  اإىل ذات  واردة 
مواد  اإنتاج  و  �سنع  بعملية  ور�سة  �ساحب 

خمالفا  خطرية  مــواد  التنظيف،باإ�سافة 
 ، املقننة  التنظيمات  و  الــلــوائــح  بــذلــك 
منتهية  كيماوية  مواد  حجز  اإىل  بالإ�سافة 
حملول  ــاج  ــت اإن يف  ت�ستخدم  ال�سالحية 
التن�سيق مع  لليدين . بعد  مطهر و منظف 
م�سالح قمع الغ�س و املناف�سة و التحقيقات 

بوهران  الــتــجــارة  مبديرية  الق�سائية 
،تبني اأنها حتتوي على مواد اأولية حمظورة 
مت   ، املقننة  التنظيمات  و  للوائح  خمالفة 
املتورط �سيحال  اإجراء ق�سائي �سد  حترير 

مبوجبه اأمام العدالة .
ق.و

ك�سف بيان �سادر عن ديوان ولية ورقلة 
�سنة   86 العمر  من  تبلغ  عجوز  تعايف  عن 
من فريو�س كورونا ومت اأخذ عينة ثانية 
تعافيها  من  للتاأكد  الفارط  ال�سبت  منها 

املقيمة  ب.ز  ال�سيدة  متــامــا...وكــانــت 
بعد  اإ�سابتها  تاأكد  ورقلة  ولية  باإقليم 
ــــري لها  ــن الــعــمــرة وقـــد اأج عــودتــهــا م
للحجر  اإخ�ساعها  و  مار�س   22 يوم  فح�س 

حممد  الإ�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة  ال�سحي 
الناطق  اأن  الإ�ــســارة  جتــدر  بو�سياف... 
وبــاء  ومتابعة  ر�ــســد  للجنة  الر�سمي 
كورونا يف اجلزائر جمال فورار اأعلن يوم 

 31 اإىل  ال�سبت عن ارتفاع حالت ال�سفاء 
حالة، بينما و�سل عدد امل�سابني اإىل 454 

حالة عرب الرتاب الوطني.
ن-ق- التجاين 

بن  املدنية  للحماية  الرئي�سية  الوحدة  تدخلت 
يف  اأم�س  منجلي  علي  ال�سريف  حممد  اهلل  عطاء 
الــزوال   بعد  الن�سف  و  الــواحــدة  ال�ساعة  حــدود 
مبدخل املدينة اجلديدة منطقة العيفور  جامعة 
ق�سنطينة 3  و ذلك من اأجل حادث مرور متثل يف 
�سدم �سيارة ل�سخ�س م-ع من جن�س ذكر يبلغ من 
32 �سنة ، ال�سحية كان متويف بعني املكان و  العمر 
هذا بعد التاأكد من طرف طبيب احلماية املدنية 
مب�ست�سفى  اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإىل  نقله  مت  و 

املدينة اجلديدة علي منجلي
ع،ع

توقعت م�سالح الأر�ساد اجلوية  اأم�س ت�ساقط 
ال�سمالية  الـــوليـــات  عــلــى  ــة  ــدي رع اأمــطــار 
الديوان  تنبيه  ــاد  واأف والداخلية.  ال�سرقية 
ــار  ــط ــة بـــاأن الأم ــوي ــاد اجل ــس ــالأر� الــوطــنــي ل
جيجل،  “بجاية،  وليـــات:  مــن  كــل  �ست�سمل 
�سكيكدة، عنابة، الطارف، �سوق اأهرا�س، قاملة، 
اأم البواقي، تب�سة، خن�سلة،  ق�سنطينة، ميلة، 

باتنة وب�سكرة”.
ق/و

ببلدية  الغداي�سية  دوار  اأم�س  �سباح  �سهد 
�سحيته  راح  ماأ�ساوي  حادث  اجلمعة  وادي 
بعد  هذا  و  ال�سنتني  عمره  يتعدى  ل  طفل 
وهو  �سائقها  ينتبه  مل  �ساحنة  ده�سته  اأن 
عم ال�سحية الذي حاول ال�سري اإىل الوراء و 
ح�سبما علم من م�سادر عليمة اأن ال�سحية 
نقله  ليتم  احلادث  وقوع  مكان  حتفه  لقي 
اجلثث  حفظ  م�سلحة  نحو  هامدة  جثة 

بالعيادة املتعددة اخلدمات باحلمادنة.
ابو ع�سام

يقبع  الــتــي  البليدة،  وليـــة  اإىل  و�سلت 
تف�سي  ب�سبب  احلــجــر  ــت  حت مــواطــنــوهــا 
قادمة  ت�سامنية  قافلة  كورونا،  فريو�س 
من  املــبــادرة  وجــاءت  ب�سكرة.  ــة  ولي من 
ولية  الوادي،  بزريبة  “الربكة”  مطاحن 
�ساحنات  خم�سة  اأر�ــســلــت  التي  ب�سكرة، 

حمملة بـ10000 كي�ًسا من ال�سميد.
ق.و

دخلت �مللحقة �جلهوية ملعهد با�ضتور بوالية ورقلة حيز �لعمل ر�ضميا �أم�ض �الأحد وذلك من �أجل �لتكفل بتحاليل �لك�ضف عن فريو�ض "كورونا" لواليات �جلنوب �ل�ضرقي، وفق ما 
�أكده فا�ضل م�ضدق مدير �ل�ضحة و�ل�ضكان بوالية ورقلة.

حجز 90 كلغ حلوم حمر�ء وقناطري من �لعجائن فا�ضدة مهياأة للبيع بتب�ضة

حجز قر�بة 9 قناطري خمدر�ت يف 4 واليات

حجز كمية معتربة من �لدجاج �لفا�ضد بخن�ضلة 

�إيد�ع �ل�ضحفي در�رين �حلب�ض �ملوؤقت يف �حلر��ض

 و�يل �لعا�ضمة يوؤكد: ندرة بع�ض �ملو�د �الأ�ضا�ضية �ضببه "�للهفة"

�الإيقاع ب�ضاحب ور�ضة ميتهن حت�ضري و�ضنع مو�د مطهرة بوهر�ن 

�ضيدة عمرها 86 �ضنة تتعافى من فريو�ض كورونا يف ورقلة مقتل �ضخ�ض يف حادث 
مرور بق�ضنطينة

�أمطار رعدية مرتقبة
يف 14 والية

م�ضرع طفل يف �لثانية من �لعمر 
حتت عجالت �ضاحنة بغليز�ن 

لفتة ت�ضامنية من ب�ضكرة 
اه �ضكان �لبليدة جتجُ

ار�سال 10 اآلف كي�س �سميد



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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