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عقوبات يف انتظار 
امل�ضاربني واملتخلفني عن 

فتح حمالتهم 

تقييد الباعة املتجولني يف ال�سجل 
التجاري يف ظرف 24 �ساعة

�سلة اوبك بـ23 دولر للربميل

-  اأوبك توؤكد :اتفاق خف�س الإنتاج هو الو�سيلة املثلى ملواجهة فريو�س كورونا

اأ�ضعــار النفــط تنهــار اإىل 
اأدنى م�ضتوى لها منذ 2002

0303

اأمن جامعة يحجز اأكرث 
من 14 طنا من مادة 

القمح اللني 
نحو تعميم �ضبكة 
الألياف الب�ضرية 

لع�ضرنة خدمات الهاتف 
الثابت والإنرتنيت

مركز التكوين املهني ب�ضاية 
بن �ضحوة يطلق عملية 
لإنتاج الكمامات الطبية

توقيف ع�ضريني بحوزته 
خمور  وحدة   2328
بحديقة جماورة ملنزله

اطالق قافلة ت�ضامنية 
ملناطق الظل 

الــــــوادي

غرداية

ب�سكرة 

ورقلة

�س 05

�س 05

�س 06

�س 06

�س 06

حجز كمية من املواد ال�ضتهالكية منتهية 
ال�ضالحية  بافلو 

توقيف 03 اأ�ضخا�ص 
وحجز كمية معتربة من 

الربيقابالني بب�ضار

تعميم ا�ضتعمال دواء "هيدروك�ضي كلوروكني" على امل�ضابني بكورونا
جممع �سيدال يعتزم تطوير دواء "كلوروكني" 

"�سيدال" ت�ساعف اإنتاجها ثالث مرات لتلبية احتياجات ال�سوق   -

03

16/04/03

بالوباء  اإ�ضابة  و584  وفاة   35
اإجمايل ح�ضيلة "كوفيد19"

ال�ضني تعر�ص على اجلزائر 
بناء م�ضت�ضفى ملكافحة "كورونا"

اكت�ضاف 8 ا�ضابات بكورونا لدى 
امل�ضافرين اخلا�ضعني للحجر

الوفيات الأربع 
الأخرية تتجاوز 
اأعمارهم 59 �سنة

�سي�سّغل 4 اآلف 
عامل �سيني و5 

اآلف عامل جزائري 20

20

16

�س 06

ال�ضوافة يدقون ناقو�ص اخلطر من 
املوبوءة" ال�ضاحنات القادمة من "املناطق 

05متوج�ضون من انتقال العدوى اإليهم عن طريقها ويطالبوا الوايل بالتدخل 

ل اأزمة غذائية يف 
الأفق ولن نتخلى عن 
اأي اأ�ضرة اأينما وجدت

و�سف ممار�سي ال�سحة بجي�س اجلزائر 
ال�سحي ..جراد :

- "فاو" حتذر من اأزمة غذاء يف افريل وماي
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فريو�ص كورونا وحرب الّدواء بني الأ�ضيل واجلني�ص

علجية عي�ص
-----------------
"�ضيدال"  جمّمع 

اجلزائري يف �ضباق مع 
الأجنبية املخابر 

)كوفيد  الكورونا  وباء  ظهور  منذ 
�صناعة  خم��اب��ر  حت��رك��ت   )  19
يف  كالعا�صفة  العاملية  الأدوي���ة 
للق�صاء  اأو م�صاد  دواء  البحث عن 
معها  حتركت  و   ، الفريو�س   على 
حقها  م��ن  ل  مل��ا  و  نعم  خمابرنا، 
طاملا  ال��ع��امل��ي��ة،   ب��اب  ت��ط��رق  اأن 
التجارة  منظمة  يف  ع�صو  ه��ي 
هذه  بني  التناف�س  وقع  و  العاملية، 
لعر�س  ال�صباق  يكون  من  املخابر 
العامل  اأم��ام  ال�صيدلين  منتوجه 
يتناف�صون  كاأنهم  و  الب�رشية  لإنقاذ 
به يف  للتقدم  �صياحي  منتوج  على 
جائزة  لنيل  امل�صابقات  من  م�صابقة 
التقارير، فقد  عليه، و مثلما ذكرته 
�رشكات  خم�س  بني  ال�صباق  احتدم 
الوباء،  يقاوم  دواء  ل�صناعة  عاملية 
من  متنوعة  جمموعة  با�صتخدام 
معها  حتركت  و  املختلفة،  التقنيات 
منها  و  العربية،  املختربات  بع�س 
اجلزائر ممثلة يف جممع �صيدال وهو 
اإدارة  حتت  يعمل  عمومي،  قطاع 

احلكومة اجلزائرية،  فاملجمع ي�صعى 
املخابر  مع  املناف�صة  باب  لدخول 
يف  التحدي  رفعه  من  الأجنبية 
مواجهة الأزمة ايل ع�صفت بالعامل  
ظهور  جراء  اجلزائر  م�صت  و  كله 
الوباء بو�صعه خمططا وقائيا للحد 
اإطار  من تف�صي الأوبئة و ذلك يف 
املر�صوم التنفيذي الذي يحمل رقم 
20 موؤرخ يف 21 مار�س 2020  و 
للوقاية  ا�صتعجالية  اإجراءات  اتخاذ 
تقليل  و  العدوى  من  الإ�صابة  من 
على  الق�صاء  بل  الوفيات  ن�صبة 
املنهجية  نف�س  باإتباع  نهائيا  الوباء 
حماربة  يف  املجمع  اعتمدها  التي 

اأنفلونزا اخلنازير.
�صناعة  اإىل  املجمع  ب���ادر  فقد 
الكحولية  الهالميات  و  املعقمات 
امل��ادة  ه��ذه  على  الطلب  لتغطية 
العدوى  من  للوقاية  بها  املو�صى 
لعب جممع  فقد  كورونا،  بفريو�س 
يف  اإن�صائه  منذ  هاما  دورا  �صيدال 
نوعية  حت�صني  و  ال���دواء  تطوير 
ال�صوق  م�صتوى  على  ال����دواء 
املخابر  مناف�صة  و  لالأدوية  الوطني 
فاتورة  تقليل  بالتايل  و  الأجنبية، 
الإ�صترياد التي كانت تكلف خزينة 
الدولة الأموال ال�صخمة و بالعملة 
تهديد  مو�صع  جعله  ما  ال�صعبة، 
امل�صاربني  و  الأدوية  بارونات  من 
و حم��اولت��ه��م  ����رشب ف��روع��ه 

التي  و  الال�رشعية  الطرق  مبختلف 
تتم غالبا يف الظالم، اإل اأن �صناعة 
تغريات  عرفت  اجلزائر  يف  ال��دواء 
اأبرز  بعدما  امل�صتويات،  كل  على 
حيث   ، اأنيابهم  الأدوي��ة  بارونات 
املخابر  بني  حربا  ت�صكل  اأ�صبحت 
ال�رشر  اإحل��اق  النتيجة  كانت  و   ،
مّكنت   حيث   ، الأدوي����ة  ب�صوق 
املخابر الأجنبية  من ال�صيطرة على 
ال�صوق  يف  الأدوي��ة  من  كبري  جزء 
 ، باملائة   80 تقارب  بن�صبة  الوطنية 
ابتكار  اإىل  �صيدال  مبجمع  دفع  ما 
حتى  اجلني�س،  ب��ال��دواء  �صمي  ما 
تخف�س املخابر الأجنبية منتوجاتها 

وتقلي�س فاتورة ال�صترياد.
 تقول بع�س التقارير اأن 70 باملائة 
تذهب  امل�صتورد  الدواء  فاتورة  من 
و   ، الأجنبية  املخابر  ح�صاب  يف 
الدواء  يف  امل�صاربون  يلجاأ  لذلك 
خالل  من  اخل��داع  و  التحايل  اإىل 
كاإ�صعال  مثال  احل���وادث  افتعال 
تناف�س  التي  املوؤ�ص�صات  يف  النار 
تتعر�س  حتى  الأجنبية،  املخابر 
ف�صلها  تعلن  و  القت�صادي  لل�صلل 
على  الإبقاء  ثم  من  و  اإفال�صها  و 
توطيد  و  اخل��ارج��ي��ة  التعامالت 
الأجنبي  ال�رشيك  مع  اأكرث  العالقة 
فواتري  ت�صخيم  لهم  يت�صنى  حتى 
ال�صترياد و اإدخال جزء كبري منها يف 
ح�صاباتهم اخلا�صة، مثلما حدث مع 

األفونزا اخلنازير اين ا�صتغلت اأطراف 
ظهور هذا الوباء لقتناء الدواء من 
فرن�صا  )�صوي�رشا،  الأجنبية  املخابر 
و  الأمريكية(  املتحدة  الوليات  و 
اإبرام معها �صفقات مقابل احل�صول 
على ن�صبة معينة من الأرباح، و من 
ت�صويق  يف  الأوفر  احلظ  له  يكون 
ال�رشاع  التقارير  ح�صب  منتوجه، 
هنا ي���دور ح��ول م��ن ه��و الأك��رث 
فعالية، هل الدواء الأ�صيل اأم الدواء 

اجلني�س.
القطاعني  يف  الأط��ب��اء  بع�س    
ي�صفون  اخل��ا���س  و  ال��ع��م��وم��ي 
التجاري  بال�صم  اأدوي��ة  للمر�صى 
املعمول  الت�صمية  من  بدل  للدواء 
املوحدة  الأدوي��ة  هي  و  دوليا  بها 

ملافيا  ح��د  لو�صع  ه��ذا  و   DCI
ب�صحة  يتالعبون  الذين  الأدوي��ة 
ال�صمان  على  يتحايلون  و  املواطن 
ال�رشائب  حتى  و  الج��ت��م��اع��ي 
يفهمون  ل  ال�صيادلة  اأن  بحجة 
للدواء،  املوحدة  الدولية  الت�صمية 
الدواء  يف  امل�صاربني  �صجع   قد  و 
الدولة  تقدمها  التي  الت�صهيالت 
لل�صيادلة من خالل الرتخي�س لهم 
بالدواء  الأ�صلي  الدواء  با�صتبدال 
الت�رشف  اأي  العك�س،  و  اجلني�س 
اأن  الطبية، ف�صال عن  الو�صفة  يف 
بع�س ال�صيادلة لي�صوا اأهل القطاع 
اي اأنهم ل يحملون �صهادة �صيديل، 
اآخ��رون  و  فقط،   بائعون  هم  بل 
ل  بع�صهم  و  �صهاداتهم،  يوؤجرون 

يهمه اأيُّ الدواء الذي ينفع املري�س 
طاملا هدفه جتاري ) البيع و احل�صول 
على املال فقط(، و لذا جلاأت بع�س 
حتت  خمترباتها   و�صع  اإىل  الدول 
كما  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  ت�رشف 
بالن�صبة مل�رش  يف عهد  ال�صاأن  هو 
َا تتوفر عليه من م�صانع  ال�صي�صي ملمِ
�صناعة  يف  م�صنعا   100 تفوق 
اجلي�س  ملوؤ�ص�صة  ال�صماح  و  الدواء، 
بل  مراقبتها،  و  اقت�صاديا  اإدارتها 
اأ�صبح اجلي�س هو املكلف ب�صناعته، 
تقنيات  من  عليه  يتوفر  ما  بحكم 
فهل   ، الأدوي���ة  لت�صنيع  كافية 
الأخرى يف  العربية  الدول  �صت�صري 

هذا املنهج؟

يف  م�ضنعا   100 تفوق  م�ضانع  من  عليه  تتوفر  َا  ملمِ ال�ضي�ضي  عهد  يف  مل�ضر   بالن�ضبة  ال�ضاأن  هو  كما  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  ت�ضرف  حتت  خمترباتها   و�ضع  اإىل  الدول  بع�ص  جلاأت 
�ضناعة الدواء، و ال�ضماح ملوؤ�ض�ضة اجلي�ص اإدارتها اقت�ضاديا و مراقبتها، بل اأ�ضبح اجلي�ص هو املكلف ب�ضناعته، لمتالكه تقنيات كافية لت�ضنيع الأدوية ، فهل �ضت�ضري الدول 
العربية الأخرى يف هذا املنهج و بخا�ضة اجلزائر للحد من التالعب يف �ضوق الأدوية و التوقف عن عمليات ال�ضترياد؟ اأم اأنه ملف الدواء �ضيظل ع�ضيا عن احللول خا�ضة 

و اأن املختربات الأجنبية ل تر�ضى اأن تاأخذ الدول النامية خربتها و جتربتها ، لأنها ترى باأن الدواء �ضالح و من ميلك الدواء ميلك القوة

هل تخ�ضع خمتربات الأدوية للرقابة الع�ضكرية؟

العدد
1966

الإ�صالمية  الك�صافة  ج��ن��دت 
فوج   1500 من  اأزي��د  اجلزائرية 
على امل�صتوى الوطني لتقدمي عدة 
اإطار  يف  وم�صاعدات  ن�صاطات 
من  كورونا  فريو�س  من  الوقاية 
الرحمان  عبد  ال�صيد  العام  قائدها 

حمزاوي.
العا�صمة  باجلزائر  حمزاوي  واأكد 
اجلزائرية  لإ�صالمية  الك�صافة  ان 
�صبطت وبحكم جتربتها يف ت�صيري 
وعلى  وا�صعا  برناجما  الأزم��ات 
خالل  ب��ادرت  حيث  مراحل  ع��دة 
بحمالت  الفريو�س  لظهور  الأيام 
اأزيد  م�صخرة  وحت�صي�صية  توعوية 
لهذه  الوطن  عرب  فوج   1500 من 

العملية.
كما �صاهمت من جانب اآخر –ح�صب 
القائد العام لهذه املنظمة- اىل جانب 
وعنا�رش  العمومية  ال�صلطات 
تعقيم  عمليات  يف  املدنية  احلماية 
العمومية  واملوؤ�ص�صات  ال�صوارع 
واخلا�صة اإىل جانب قيامها مبختلف 
الإجراءات الوقائية وال�صالمة عرب 

القطر.
جتنيد  عن  اآخر  جانب  من  وك�صف 

حوايل 20 األف متطوعا تابعا لهذه 
لتقدمي  العامة  املنفعة  ذات  املنظمة 
مواد  توزيع  يف  تتمثل  م�صاعدات 
بها  تربع  تنظيف  وم��واد  غذائية 
�صيما  املحتاجني  على  حم�صنني 

باملناطق املعزولة.
املنظمة  ه���ذه  ���ص��اع��دت  وق���د 
عملية  يف  البلديات  وكعادتها 
توزيع مادة ال�صميد ببع�س املناطق 
الوقاية  مب�صافات  والتزاما  "حفاظا 
بني املواطنني " حماية من تعر�صهم 

اىل الإ�صابة بفريو�س كورونا .
املوؤهلة  الأف���واج  ا�صتغلت  وق��د 
جهة  من  الإ�صالمية  للك�صافة 
اأخرى –كما اأ�صاف ال�صيد حمزاوي 

الجتماعي  التوا�صل  مواقع   –
وبيداغوجية  تربوية  برامج  لتقدمي 
م�صابقات  من  لالأطفال  وترفيهية 
ال��ق��راءة  على  وت�صجيع  ر���ص��م 
خمتلف  "تفاعل  موؤكدا  واألعاب 

الفئات العمرية مع هذه الربامج ".
الك�صفي  امل�صوؤول  ذات  واأو�صح 
الك�صافة  اأف���واج  اأن  باملنا�صبة 
طوابري  بتنظيم  ك��ذل��ك  ق��ام��ت 
مكاتب  على  املقبلني  الأ�صخا�س 
الربيد ل�صتالم رواتبهم �صيما فئة 
بريد  عمال  على  �صهل  مما  امل�صنني 

اجلزائر هذه املهمة .

ق/و

جتنيد اأزيد من 1500 فوج للك�ضافة الإ�ضالمية 
اجلزائرية

لتقدمي امل�ضاعدات على امل�ضتوى الوطني

القّوة ميلك  الّدواء  ميلك  من  و  �ضالح  •الدواء 

اأكدت الأمانة العامة ملنظمة الدول 
امل�صدرة للنفط "اأوبك" يوم الأحد 
الدول  مع  باحلوار  املنظمة  التزام 
معتربة  الأع�صاء،  غري  املنتجة 
الو�صيلة  هي  اخلف�س  اتفاقية  اأن 
املثالية ملواجهة اآثار تف�صي فريو�س 

كورونا على الأ�صواق الدولية.
للمنظمة  العامة  الأمانة  كتبت  و 
الأخ���ري  ال��ع��دد  اف��ت��ت��اح��ي��ة  يف 
عاًما،   60 مدار  "على  لن�رشتها: 
مزايا  با�صتمرار  اأوب���ك  اأثبتت 
احلوار والتعاون وتبادل املعلومات 

اإنه  امل�صرتكة.  التحديات  ملواجهة 
الذي  الدويل  التعاون  لنوع  منوذج 
�صنحتاجه للتعايف من كوفيد19- 
الب�رشية  الأ�����رشار  ولتخفيف 
ال�صحة  لأزم��ات  والقت�صادية 

العامة يف امل�صتقبل".
و يف هذا ال�صدد ذكرت الفتتاحية 
مع  "اأوبك"  منظمة  تعاون  اأن 
للنفط  املنتجة  الأخ���رى  ال��دول 
وا�صتدامة  "ا�صتقرار  يف  �صاهم 
املنتجني  ل�صالح  الطاقة،  اإمدادات 
وامل�صتهلكني والقت�صاد العاملي"، 

ميثل  التعاون"  "اإعالن  اأن  موؤكدة 
وقوية  وم��وث��وق��ة  فعالة  "اأداة 

للتعاون الطوعي".
التعاون  ميثاق  واأ�صافت:"اإن 
اأر�صية  يعد  اخلف�س(  )ات��ف��اق 
مثالية لدرا�صة خماطر الأوبئة يف 
من  للحد  معا  والعمل  امل�صتقبل 

تاأثريها على ال�صوق".
الفريو�س  انت�صار  تاأثريات  و حول 
الن�صاط  قطاعات  خمتلف  على 
الفتتاحية  �صددت  القت�صادي، 
مثل  الرئي�صية  "الأوبئة  اأن  على 
ال�صتقرار  تزعزع  كوفيد19- 
متوقعة  غري  لأنها  خا�س  ب�صكل 

وخطرية ومدمرة".
الأولوية  منح  ينبغي  ك��ان  "اإذا 
لل�صحة العامة، فلي�س من ال�صابق 
التفكري يف طرق  البدء يف  لأوانه 
ال�صطرابات  هذه  من  للتخفيف 
الفتتاحية  تقول  امل�صتقبل"  يف 
ا�صتثنائية  "يف حلظات  انه  موؤكدة 
والتعاون  املنتظم  احل��وار  كهذه، 
الثقة ت�صبح ذات قيمة  وعالقات 

بالغة".
ق/و

اتفاق خف�ص الإنتاج هو الو�ضيلة املثلى ملواجهة 
فريو�ص كورونا

اأوبك توؤكد :
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    1966

و�ضف ممار�ضي ال�ضحة بجي�ص اجلزائر ال�ضحي ..جراد :

اأزمة غذائية يف الأفق ولن نتخلى  ل 
اأينما وجدت اأ�ضرة  اأي  عن 

لوؤي ي
--------------------

ال�صحة  قطاع  ممار�صي  "�صنزود 
حمايتهم"  اأجل  من  الإمكانيات  بكل 
العزيز  عبد  الأول  الوزير  وا�صتغل 
ولي��ة  اىل  زي��ارت��ه  ف��ر���ص��ة  ج���راد 
لالأطباء  ر���ص��ال��ة  ليوجه  البليدة 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  ل��ه  حمله 
رئي�س  اأن  ج��راد،  تبون.وقال  املجيد 
وي��ق��درك��م  يحييكم  اجل��م��ه��وري��ة 
عملكم،  يف  وا�صلوا  لكم  ويقول 
�صاة. املاأ هذه  نهاية  اإىل  معكم  نحن 
التفكري  من  لبد  نه  اأ جراد،  واأ�صاف 
احلذر  يجب  نه  واأ كورونا،  بعد  ما  يف 

الوزير  ���ص��ار  اأ متفائلني.كما  لكن 
جديد  من  �صتبني  احلكومة  اأن  الأول 
وق��وي��ة  وط��ن��ي��ة  �صحية  منظومة 
م�صابهة  �صيناريوهات  ل��ت��ف��ادي 

. م�صتقبال
و�صنحارب  قلوبنا  يف  البليدة  "�صكان 

اإ�صكالها" بكل  امل�صاربة 
الأول  الوزير  قال   ، اآخر  �صياق  ويف 
اجلميلة  البليدة  ولي��ة  مواطني  اإن 
يف  تعي�س  التي  ال���ورود،  عا�صمة 
يبقون  ال�صحية  الأزم��ة  ه��ذه  قلب 
م��ربزا  اجل��زائ��ري��ني،  ق��ل��وب ك��ل  يف 
ملواطني  عرب  قد  تبون  الرئي�س  اأن 
بهم  الدولة  اهتمام  مدى  عن  البليدة 

به  متر  الذي  اخلا�س  الظرف  هذا  يف 
اجلزائر.

العزيز  عبد  الأول  الوزير  واأكد  هذا 
ية  اأ عن  تتخلى  لن  احلكومة  اأن  جراد، 
مكانها. كان  مهما  جزائرية،  ���رشة  اأ
�رشورة،  على  الأول  الوزير  و�صدد 
والجت���ار غري   امل�����ص��ارب��ة  حم��ارب��ة 
كل  الأول  الوزير  حيا  امل�رشوع.كما 
�صمان  اإجن��اح  على  قائمون  هم  من 
واملياه  الكهربائية  بالطاقة  التزويد 
النظافة،  وعمال  لل�رشب،  ال�صاحلة 
للحفاظ  هوادة  دون  يعملون  الذين 

مدننا. على 
الظروف  من  "بالرغم  جراد  واأ�صاف 

لن  الدولة  اأن  اإل  ال�صعبة،  املالية 
مهما  جزائرية،  اأ�رشة  ية  اأ عن  تتخلى 
ال�صحراء  اأو  اجلبال  يف  مكانها،  كان 
نه  اأ الأول  الوزير  القرى".واأو�صح  اأو 
، معربا عن  للت�صامن  ليات  اآ مت و�صع 
التي  الت�صامن  ليات  اآ اأن  من  ثقته 
جزائريا  ترتك  لن  الدولة  و�صعتها 
هذا  يف  جراد  وقال  م�صاعدة.  بدون 
معا  اجلهود  ح�صدنا  ما  ذا  ال�صدد:"اإ
هذه  مواجهة  علينا  ي�صهل  �صوف 
اأزمة  ل  نه  اأ وؤكد  واأ ال�صحية،  الأزمة 
وكل  ف��ق  الأ يف  متوينية  اأو  غذائية 
الكايف  التموين  ل�صمان  الجراءات 

اتخاذها". مت  الزراعية  للمنتجات 
تهافت  رغم  متوين  اأزم��ة  توجد  "ل 

اأك���رث من  اق��ت��ن��اء  امل��واط��ن��ني ع��ل��ى 
الأول  الوزير  واأو�صح  حاجياتهم" 
املواطنون  يتجه  اأن  الطبيعي  من  نه  اأ
احتياجاتهم  من  اأكرب  كميات  لقتناء 
التي  الظروف  هذه  مثل  يف  العادية 
هذا  مثل  اأن  اكد  اجلزائر،حيث  تعرفها 
واملنتجني  اجلملة  جتار  فاجئ  ال�صلوك 
الوقت  بع�س  اإىل  يحتاجون  الذين 
�صار  احلالية".واأ الو�صعية  مع  قلم  للتاأ
نف�س  يف  يحدث  م��ا  ه��ذا  اأن  ج��راد 
ولي�س  العامل  بلدان  كل  يف  الظروف 
اجلزائر  اأن  موؤكدا  فقط  اجلزائر  يف 
نق�س  اأي  من  ماأمن  يف  لله  واحلمد 

وخمزوناتها. الغذائية  املواد  يف 

و�ضف الوزير الأول عبد العزيز جراد الأطباء املتواجدين يف امل�ضت�ضفيات عرب الرتاب الوطني بجي�ص 
اجلزائر خالل هذه الفرتة ال�ضعبة التي ت�ضهد فيه البالد انت�ضار فريو�ص "كورونا" امل�ضتجد "كوفيد19".

واأكد جراد يف كلمة األقاها خالل الزيارة التي قادته اأم�ص اإىل ولية البليدة باأنه �ضيتم تزويد مهنيي قطاع 
ال�ضحة بكل و�ضائل الوقاية ال�ضرورية، لكون �ضمان �ضالمتهم لي�ضت فقط �ضرورة واإمنا حمورا اأ�ضا�ضيا يف 

اإ�ضرتاتيجية الدولة للت�ضدي جلائحة فريو�ص "كورونا".

تف�صي  ومتابعة   ك�صف ع�صو جلنة ر�صد 
بقاط  "حممد  الدكتور  كورونا  فريو�س 
ل��دواء  املر�صى  ا�صتجابة  اأن  بركاين" 
تظهر  ل  كلوروكني"  "هيدروك�صي 
املبكر  "من  و  اأي��ام   10 بعد  اإل  نتائجها 
اجلزائر  يف  النتائج  هذه  عن  الإعالن  جدا" 
بعد 6 اأيام فقط من ا�صتعمال هذا العالج. 
عمادة  رئي�س  بقاط  الدكتور  واأو���ص��ح 
الأطباء وع�صو جلنة ر�صد ومتابعة تف�صي 
اأن  جدا"  املبكر  "من  اأنه  كورونا  فريو�س 
املر�صى  ا�صتجابة  مدى  عن  اللجنة  تعلن 
"هيدروك�صي  العالج  من  امل�صتفيدين 
تظهر  ل  الذي  ال��دواء  لهذا  كلوروكني" 
10 اأيام ". يذكر اأن وزارة  نتائجه "اإل بعد 
امل�صت�صفيات  اإ�صالح  و  وال�صكان  ال�صحة 
املوؤ�ص�صات  با�صتعمال  اأيام   6 منذ  اأمرت 
امل�صابني  ت�صتقبل  التي  ال�صت�صفائية 
"هيدروك�صي  ل��دواء  كورونا  بفريو�س 
على  جناعته  اثبت  ال��ذي  كلوروكني" 
الدول  يف  الفريو�س  لأعرا�س  الت�صدي 
يف  املخت�س  ذات  طبقته.وح�صب  التي 
نتائج  مالحظة  فاإن  ال�صدرية  الأمرا�س 

وتاأثريه  والفريو�صية  العيادية  الدواء  هذا 
خ�صع  الذي  املري�س  �صحة  على  ايجابيا 
اأيام   10 بعد  اإل  تظهر  ل   " العالج  لهذا 
من تطبيقه ولي�س قبل هذه املدة ".وك�صف 
جلنة  ب��اأن  اآخ��ر  جانب  من  بقاط  الدكتور 
كورونا  فريو�س  تف�صي  ومتابعة  ر�صد 
قررت تعميم و�صف دواء " "هيدروك�صي 
بفريو�س  امل�صابني  جميع  كلوروكني"على 
تتكفل  ال��ت��ي  امل�صالح  بكل  ك��ورون��ا 
قبل  تطبيقه  تقرر  ما  عك�س  باملر�صى 
فقط  احلادة  للحالت  و�صفه  اأي  اأ�صبوع 
عن  اأخ��رى  جهة  من  اخلبري  ذات  .وع��رب 
املركزية  ال�صيدلية  لتوفري  ارت��ي��اح��ه 
ال�رشوري  املخزون  على  للم�صت�صفيات 
الكايف من مادة "هيدروك�صي كلوروكني" 
لفائدة جميع املواطنني .كما �صدد الدكتور 
حممد بقاط بركاين، على اأنه ل ميكن بلوغ 
مرحلة الذروة دون اللتزام باحلجر املنزيل؛ 
لذا ندعو اإىل حجر �صحي كلي ي�صتمر 15 
يرجح  تقدم،  ما  على  اإ�صافية.وبناء  يوما 
غاية  اإىل  احلجر  اإجراءات  اجلزائر  ت�صهد  اأن 
ال�19 من �صهر اأفريل.                 لوؤي.ي

تعميم ا�ضتعمال دواء "هيدروك�ضي 
كلوروكني" على امل�ضابني بالكورونا

جلنة ر�ضد تف�ضي الفريو�ص تطالب بتعميم احلجر ال�ضحي 15 يوما ا�ضافية

التجار  رزيق،  كمال  التجارة  وزير  توعد 
اجلملة،  اأ�صواق  م�صتوى  على  امل�صاربني 
الن�صاط  ممار�صة  من  النهائي  باحلرمان 

التجاري.
على  وال��ف��واك��ه  اخل�رش  وك��الء  وح��ّذر 
رف�صوا  الذين  اجلملة  اأ�صواق  م�صتوى 
على  التجارية  مبربعاتهم  الل��ت��ح��اق 
باإجبارية  تبليغهم  بعد  الأ�صواق  م�صتوى 
عليهم  �صت�صلط  ب��اأن��ه  ذل��ك،م��وؤك��دا 
وتراأ�س  امل�صاربني.هذا  عقوبة  نف�س 
اجتماعني  رزي��ق،  كمال  التجارة،  وزير 
�صوق  ممثلي  مع  منف�صلني،  تن�صيقيني 
كذا  و  باجلملة  الغذائية  للمواد  "ال�صمار" 
للخ�رش  اجلملة  اأ�صواق  وم�صريي  مدراء 
اجتماعه  ال��وزي��ر  وا�صتهل  والفواكه. 
رئي�س  بح�صور  ج��رى  ال���ذي  الأول، 
احلاج  واحلرفيني،  للتجار  الوطنية  اجلمعية 
لن�صغالت  بال�صتماع  بولنوار،  الطاهر 
الغذائية  للمواد  "ال�صمار"  �صوق  ممثلي 
"التاجر  اأن  الوزير  اأك��د  حيث  باجلملة، 
اجلميع  واأن  للوزارة،  �رشيك  هو  النزيه 
خا�صة   ، الوطن  م�صلحة  لأجل  ي�صتغل 
البالد".  تعي�صه  الذي  احلايل  الظرف  يف 

الق�صايا  من  العديد  اأن  الوزير  ابرز  كما 
التفاق  �صيتم  �صنوات  منذ  العالقة 
م�صتقبال،  ت�صاورية  لقاءات  يف  عليها 
و�صهر  ال�صحية  الأزمة  هذه  انتهاء  بعد 
ان�صغال  يخ�س  فيما  املبارك.اأما  رم�صان 
الرقابة  اجلملة حول تكثيف عمليات  جتار 
حال  الوزير  فقدم  امل�صاربني،  وحماربة 
بجميع  الت�رشيح  ب�����رشورة  للتجار 
عن  وحمتوياتها  وامل�صتودعات  املخازن 
اإقليم  يف  التجارة  مديرية  مرا�صلة  طريق 
مل�صالح  �صيت�صنى  وبهذا   ، الخت�صا�س 
التمكن من  الأمنية من  الرقابة وامل�صالح 

وامل�صاربني. النزهاء  التجار  بني  الف�صل 
اأ�صواق  وم�صريي  مبدراء  اجتماعه  يف  اأما 
و  للكالتيو�س  والفواكه  للخ�رش  اجلملة 
جرى  الذي  وحطاطبة،  بوقرة  و  بوفاريك 
للوزارة  املركزية  الإط���ارات  بح�صور 
وت�صيري  اجن��از  ملوؤ�ص�صة  العام  واملدير 
الوزير  ا�صتمع  "ماقرو"،  اجلملة  اأ�صواق 
لالأ�صواق  التموين  و�صعية  حول  لعر�س 
يواجهونها. التي  ال�صعوبات  وبع�س 
جملة  ال��وزي��ر  ق��دم  ال�صدد،  ه��ذا  ويف 
حذف  منها  والقرارات  التوجيهات  من 

التجاري  الن�صاط  ممار�صة  من  نهائي 
بعمليات  قام  اأنه  التاأكد منه  يتم  لكل من 
اجلملة  �صوق  م�صتوى  على  امل�صاربة 
الن�صاط  ممار�صة  من  النهائي  احل��ذف  و 
على  الفواكه  و  اخل�رش  لوكالء  التجاري 
رف�صوا  الذين  اجلملة  اأ�صواق  م�صتوى 
على  التجارية  مبربعاتهم  الل��ت��ح��اق 
باإجبارية  تبليغهم  بعد  الأ�صواق  م�صتوى 
���رشورة  على  الوزير  اأك��د  كما  بذلك. 
للتجار  والتح�صي�س  التوعية  عمليات 
والوقاية،  النظافة  احتياطات  جميع  باأخذ 
للم�صريين  �صارمة  تعليمات  موجها 
ف�صاءات  وتعقيم  تطهري  الزامية  على 
دوري.واختتم  ب�صكل  التجاري  الن�صاط 
للم�صريين  بتعليماته  ال��ل��ق��اء  رزي���ق 
يقتنون  الذين  املتجولني  البائعني  بتاأطري 
اأن  موؤكدا  الأ�صواق  هذه  من  ب�صائعهم 
التجاري  لل�صجل  الوطني  املركز  م�صالح 
عملية  بت�صهيل  تعليمات  تلقت  ق��د 
الفئة  لهذه  التجاري  ال�صجل  يف  التقييد 
اأكرث  على  �صاعة   24 يتعدى  ل  اأجل  يف 

تقدير.
لوؤي ي

عقوبات يف انتظار امل�ضاربني واملتخلفني عن فتح حمالتهم 
تقييد الباعة املتجولني يف ال�ضجل التجاري يف ظرف 24 �ضاعة

ال�ضوق  احتياجات  لتلبية  مرات  ثالث  اإنتاجها  "�ضيدال" ت�ضاعف 
املجمع يعتزم تطوير دواء "كلوروكني" 

واملبيعات  الت�صويق  م��دي��ر  ك�صف 
ال�صيدلنية  لل�صناعة  �صيدال  مبجمع 
ت�رشيحات  يف  واكلي"  "يو�صف 

خ�س  �صحفية 
ب���ه���ا ال���ق���ن���اة 
الأوىل  الإذاعية 
اإن   ، اأم���������س 
�صاعف  املجمع 
ن��ت��اج��ه ح��وايل  اإ
ث�����الث م����رات 
انت�صار  ملواجهة 
كورونا  فريو�س 
واكلي،  �صويف  امل�صتجد.واأو�صح 
التدابري  جممل  اتخاذ  "�صيدال"  اأن 

ك��ورون��ا  ف��ريو���س  انت�صار  مل��واج��ه��ة 
الوطنية  ال�صوق  لطلبات  وال�صتجابة 
تعلق  ما  خ�صو�صا  النتاج   بتعزيز 
ال��ربا���ص��ي��ت��ام��ول  م��ث��ل  بامل�صكنات 
اأك��رث  ط��رح��ت  ،ح��ي��ث  والفيتامينات 
م��ادة  م��ن  وح���دة  م��ل��ي��ون   2.5 م��ن 
وحدة  األف   500 وكذلك  البارا�صتمول 
من فيتامني �صي يف الأ�صواق. من جهة 
املجمع  اأن  اإىل  املتحدث  اأ�صار  اأخ��رى 
 20 بلغت  معتربة  كميات  بت�صنيع  قام 
الكحويل  الهالمي  املاء  من  لرت  األف 

ال�صيدلية  عرب  جمانية  ب�صفة  وزعت 
�صت�رشع   �صيدال  اأن  اإىل  لفتا  املركزية 
الهالم  ت�صنيع  يف  الثانية  املرحلة  يف 
 100 200 و  باأحجام �صغرية  الكحويل 
اأن  بعد   ، قريبا  بت�صويقه  لتقوم  ملل 
ق�صنطينة. ويف  بوحدة  اإنتاجه  بداأت يف 
اأن  واكلي  يو�صف  ك�صف  ذاته  ال�صياق 
دواء  تطوير  م�صتقبال  يعتزم  املجمع 
يف  حاليا  ي�صتخدم  الذي  "كلوروكني" 
ا�صتالم  مبجرد  كورونا  فريو�س  عالج 

اخلارج. من  اخلام  املواد 

يو�صف  اأك��د  مت�صل  �صعيد  وعلى 
ق��درات  متلك  "�صيدال"  اأن  واك��ل��ي 
ا�صتلمت  اأنها  م�صيفا  معتربة  اإنتاجية 
بقدرة  جديدة  وح��دات  ثالث  موؤخرا 
وحدة  مليون   80 اإىل  ت�صل  اإنتاجية 
الإنتاجية  القدرة  اأن   اإىل  �صنويا.م�صريا 
�صناعة  جم���ال  يف  ���ص��ي��دل  ملجمع 
 ، بيع  وحدة  مليون   110 تبلغ  الأدوية 
ال�صوق  احتياجات  من  باملائة   8 ميثل  ما 

. ملحلية ا
لوؤي ي
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�ضوناطراك تعتزم تخفي�ص ميزانيتها ل�ضنة 2020 بـ50 باملائة

حممد علي 
-----------------

يخ�س  "فيما  قائال:  حكار  ���رشح  و 
و  ال�صتثمارية  النفقات  م�صتوى 
وملواجهة  ال�صنة،  لهذه  الت�صغيلية 
يف  امل��زدوج��ة  الأزم���ة  ه��ذه  تداعيات 
تقلي�س  ب�صدد  فاإننا  والعر�س،  الطلب 
على  توؤثر  ل  التي  النفقات  جميع 
ونهدف  امل�صتقبلي  الإنتاج  م�صتوى 
خف�س  و  امل�صاريع  بع�س  تاأجيل  اىل 
باملائة   30 بحوايل  الت�صغيل  تكاليف 
املر�صوم  الهدف  ببلوغ  لنا  �صي�صمح  مما 
يعادل  ما  اأي  دولر  مليارات   7 وهو 
50 باملائة من ميزانية �صوناطراك لهذه 

ال�صنة".
فعليا  �رشعت  �صوناطراك  باأن  واأ�صاف 
التكاليف  خلف�س  برنامج  تنفيذ  يف 
العام  خالل  ال�رشكة  نتائج  "لتح�صني 
اجلبائية  الإي����رادات  توفري  و  احل��ايل 

للخزينة العمومية".
اإط��ار  يف  التخفي�س  ه��ذا  وي��ن��درج 
من  للتخفيف  الحرتازية  الإج��راءات 
املحتملة على املخططات  الأزمة  وطاأة 
املديني  على  لل�رشكة  ال�صتثمارية 
تو�صح  انتظار  يف  البعيد،  و  املتو�صط 
كيفيات  و  العاملي  ال�صوق  اجتاهات 
الأول  الن�صف  بنهاية  ذلك  و  تطورها 
املدير  الرئي�س  ح�صب  ال�صنة،  هذه  من 

العام.
املجمع  ب��اأن  ال�صياق  ه��ذا  يف  واأك���د 
على  يحافظ  للمحروقات  الوطني 
الو�صع  تطور  لر�صد  م�صتمرة  يقظة 
و لكن" من ال�صابق لأوانه التقييم بدقة 
امل�صتوى  على  الو�صع  تطور  توقع  و 

العاملي وخملفاته على م�صاريعنا".
، قامت  ال�صوق  وبغر�س مراقبة تطور 
من  متابعة  خلية  باإن�صاء  �صوناطراك 

الت�رشف ب�رشعة يف مواجهة كل  اأجل 
الظروف املحتملة، ح�صب الرئي�س املدير 
�صيقوم  املجمع  ب��اأن  اأك��د  ال��ذي  العام 
با�صتخدام املرونة العملياتية التي يحوز 
اأ�صواقه  على  املحافظة  اجل  من  عليها 
العائدات  اأح�صن  حت�صيل  و  التقليدية 

من مبيعاته النفطية والغازية.

�ضركات  مع  متقدمة  م�ضاورات 
عاملية نفطية 

�صوناطراك  تعتزم  اأخ���رى،  جهة  من 
ا�صتغالل هذا الظرف اخلا�س يف درا�صة 
بالتعاون  اإن�صاجها  و  جديدة  م�صاريع 
يف  بال�صتثمار  املهتمة  ال�رشكات  مع 

اجلزائر، ي�صيف حكار.
املدير  الرئي�س  اأ�صار  الإطار،  هذا  ويف 
متقدمة"  "مفاو�صات  وجود  اإىل  العام 
ثمرة  اعتربه  ما  وهو  �رشكات  عدة  مع 
جاء  ال��ذي  اجلديد  املحروقات  لقانون 
املحروقات  قطاع  جاذبية  من  ليعزز 
بانخفا�س  يتميز  �صياق  يف  الوطني 
بني  املناف�صة  وزي��ادة  النفط  اأ�صعار 

الدول املنتجة جلذب م�صتثمرين جدد.
و�رشح  بالقول : "اإدراكا منا باأن حتويل 
عملية  ملمو�صة  م�صاريع  اإىل  الفر�س 
الطاقة  ن�صع  فاإننا  جمهدة،  و  طويلة 
خالل  من  م�صاريعنا  ملوا�صلة  الالزمة 
الرقمية  الو�صائل  جميع  من  ال�صتفادة 
املتاحة لنا. وقد لحظتم اأننا، ويف عز هذه 
الأزمة، قمنا و�رشكة النفط الأمريكية 
�صيفرون يوم 12 مار�س احلايل بتوقيع 
م�صرتكة  درا�صات  لبدء  تفاهم  مذكرة 

حول م�صاريع يف قطاع املحروقات".
م�صاورات  يف  اأننا  كما   ": اأ�صاف  و 
نعلن  وقد  اأخرى  �رشكات  مع  متقدمة 
جديدة  مذكرات  و  تفاهمات  قريبا عن 

يف نف�س الإطار".
اإىل  �صوناطراك  جلوء  اإمكانية  وحول 

ال�صتدانة اخلارجية لتمويل م�صاريعها، 
برنامج  باأن  العام  املدير  الرئي�س  اأكد 
مدى  على  للمجمع  احلايل  ال�صتثمار 
يعتمد  "ل  املقبلة  اخلم�س  ال�صنوات 

اللجوء اإىل التمويل اخلارجي".
الكبرية  امل�صاريع  اأن  اإىل  لفت  وهنا 
البرتوكيماويات  قطاع  يف  املربجمة 
الذاتي  التمويل  �صيغة  على  تعتمد 
دون  فاينان�صينغ"  "بروجكت  امل�صاريع 
اإىل تقدمي �صمانات امل�صاهمني،  اللجوء 
امل�صتثمرين على  م�صاهمة  تقت�رش  اأين 
جزء من را�س املال والباقي �صيكون من 
التمويل امل�رشيف اجلزائري. غري  خالل 
اخليار  هذا  ي�صتبعد  مل  ال�صيد حكار  اأن 
ذلك  الأو�صاع  تطلبت  اإذا  ما  حالة  يف 

تبعا لتطورات اأزمة ال�صوق النفطية.
"يتم يف  اخل�����ص��و���س:   ب��ه��ذا  وق���ال 
من  ال��ع��دي��د  فح�س  ال�����ص��دد  ه���ذا 
ال�صيناريوهات لتوقع اأي تطور واتخاذ 
التدابري الالزمة لتحيني �صيا�صتنا املالية 

من اجل �صمان متويل م�صاريعنا احليوية 
م�صتقبال".

باأن"  اأك��د  الغاز،  ت�صدير  جمال  ويف 
احل�صول  اإىل  دائًما  ت�صعى  �صوناطراك 
من  ل�صادراتها  العادلة  القيمة  على 
الغاز الطبيعي، بغ�س النظر عن وجهة 
ال�صوق  ظروف  مراعاة  مع  مبيعاتها، 
على  م�صتمرا  �صغطا  تعرف  التي 
دخول  مع  خا�صة  خلف�صها  الأ�صعار 

ممونني جدد بطاقات اإنتاجية كبرية".
جلاأت  مداخيلها،  حت�صني  و  ل�صمان  و 
جديدة  اإ�صرتاتيجية  اإىل  �صوناطراك 
العقود  اآج���ال  تكييف  على  تعتمد 
الأمد  عقود  اإىل  النتقال  �صيتم  حيث 
"خذ  مبداأ  على  املحافظة  مع  املتو�صط 
اجلديدة  املعطيات  مع  تاأقلما  ادفع"  او 
من  الزبائن  تنويع  مع  الغاز  �صوق  يف 
خالل ال�صتغالل الأمثل ملن�صاآت الغاز 
الطبيعي امل�صال الذي يتم توجيهه اىل 
القارة الأ�صيوية للح�صول على اأف�صل 

عرب  الغاز  طلب  يكون  حينما  الأ�صعار 
الأنابيب يف اأوروبا راكدا.

م�صاركة  حول  �صوؤال  على  رده  ويف 
�صوناطراك يف تنفيذ ال�صيا�صة الوطنية 
ك�صف  املتجددة،  الطاقات  لتطوير 
�صوناطراك  تكليف  عن  حكار  ال�صيد 
 1 بطاقة  م�صاريع  جمموعة  ب��اإجن��از 
جيجاواط و تو�صيلها ب�صبكة الكهرباء 
الوطنية م�صيفا اأنه يجري حاليا اختيار 
املواقع املنا�صبة لتج�صيد هذه امل�صاريع.

الأول  الربنامج  اإىل  ه��ذا  ي�صاف  و 
حمطات  برتكيب  املتعلق  و  للمجمع 
الطاقة ال�صم�صية يف املواقع ال�صناعية 
اإج��راء  حاليا  يتم  حيث  ل�صوناطراك 
على  والقت�صادية  التقنية  الدرا�صات 
توليد  حمطات  لبناء  املحددة  املواقع 
نف�س  ح�صب  الكهرو�صوئية،  الطاقة 

امل�صوؤول.

"كوفيد19-" على  ب�ضبب تداعيات تف�ضي وباء  امل�ضاريع غري ال�ضتعجالية،  تاأجيل  باملائة، مع   50 2020 بحوايل  ل�ضنة  ال�ضنوية  �ضوناطراك خف�ص ميزانيته  يعتزم جممع 
اأفاد به الرئي�ص املدير العام للمجمع توفيق حكار . اأ�ضواق النفط، ح�ضبما 

ب�ضبب فريو�ص كورونا 

العدد
1966

النفط  اأ�صعار  اأم�س  انهارت 
ونزل  ب�صدة  القيا�صي  اخل��ام 
م�صتوى  اأدنى  اإىل  برنت  خام 
تنامي  مع   2002 نوفمرب  منذ 
الطلب  تاآكل  ب�صاأن  املخاوف 
وتهديد  كورونا  وباء  ب�صبب 
ال�صعودية  الأ���ص��ع��ار  ح��رب 
ال�صوق  ب��اإغ��راق  الرو�صية 

باإمدادات زائدة.
خلام  الآجلة  العقود  وهبطت 

 1.45 اأو  باملائة   5.8 برنت 
دولر   23.48 اإىل  دولر 
 :23 ال�صاعة  بحلول  للربميل 
بعدما  اجل��زائ��ر  بتوقيت    07
اإىل  �صابق  وقت  يف  تراجعت 
اأدن��ى  وه��و  دولر،   23.03

م�صتوى منذ نوفمرب 2002.
خلام  الآجلة  العقود  وتراجعت 
الو�صيط  تك�صا�س  غ���رب 
اإىل  ي�صل  مب��ا  الأم��ري��ك��ي 

من  مقرتبة  دولر،   19.92
عاما   18 يف  م�صتوى  اأدن��ى 
والذي �صجلته يف وقت �صابق 
ونزلت  اجل���اري،  ال�صهر  من 
بن�صبة  معامالت  اأح��دث  يف 
دولر،   0.82 اأو  باملائة،   3.8
واأ�صواق  للربميل.   20.69 اإىل 
من  ب�صدة  مت�رشرة  النفط 
تدهور الطلب الناجم عن الوباء 
وحرب الأ�صعار بني ال�صعودية 

ال�صوق  تغرق  التي  ورو�صيا 
باإمدادات زائدة. ومع التوقعات 
العاملي  الطلب  برتاجع  احلالية 
15 اأو 20 مليون برميل يوميا، 
بانخفا�س بن�صبة 20 باملائة عن 
حمللون  يقول  املا�صي،  العام 
اإنه �صتكون هناك حاجة خلف�س 
ما  يتجاوز  الإن��ت��اج  يف  هائل 

تقوم به اأوبك.
لوؤي.ي

اللجنة  اأع�صاء  اأم�س  �صادق 
بالزكاة، على  الوزارية املكلفة 
من  مالية  اإع��ان��ة  تخ�صي�س 
�صبها  يتم  الزكاة،  �صندوق 
املوجه  اخل��ريي  احل�صاب  يف 
ملكافحة  الوطنية  اجلهود  لدعم 

كورونا.
اللجنة  اجتماع  ام�س  انعقد  و 

بالزكاة،  املكلفة  ال��وزاري��ة 
�صندوق  اإ���ص��ه��ام  ملناق�صة 
الزكاة يف اجلهد الوطني للحد 
كورونا  فريو�س  انت�صار  من 
املناطق  يف  �صيما  ومكافحته، 
كليا  تعي�س حجرا �صحيا  التي 
تخ�صي�س  مت  كما  جزئيا.  اأو 
ال�صندوق  م��ن  م��ايل  مبلغ 

للفئات  دعما  للزكاة  الوطني 
م�صها  التي  بالوليات  اله�صة 
عن  اجلزئي  اأو  الكلي  احلجر 
طريق ح�صابات �صندوق الزكاة 
بهذه الوليات. ودعت اللجنة، 
والقاعدية  الولئية  اللجان 
التنازل  اإىل  الزكاة  ل�صندوق 
 10.5 ب�  املقدرة  ن�صبتها  عن 

وامل�صاكني  الفقراء  ل�صالح   %
كما  الوطن.  ولي��ات  كل  يف 
ثمنت اللجنة، الهبة الت�صامنية 
داعية  اجل���زائ���ري،  لل�صعب 
بذل  اإىل  واملزكني  املح�صنني 
املزيد من العطاء والتكافل مع 

هاته الفئات.
لوؤي ي

�ضلة اوبك بـ23 دولر للربميل

اأ�ضعار النفط تنهار اإىل اأدنى م�ضتوى لها منذ 2002

دعما للفئات اله�ضة بالوليات التي م�ضها احلجر

اإعانات مالية من �ضندوق الزكاة لدعم جهود مواجهة كورونا

ما مل تتخذ اإجراءات �ضريعة للحفاظ على ا�ضتمرار �ضال�ضل الإمدادات  

والزراعة  الأغذية  منظمة  حذرت 
اأن  "فاو"  املتحدة  ل��الأمم  التابعة 
ما  غذائية  اأزمة  ي�صهد  قد  العامل 
للحفاظ  �رشيعة  اإجراءات  تتخذ  مل 
اإمدادات  �صال�صل  ا�صتمرار  على 
ت�رشرت  التي  العاملية  ال��غ��ذاء 
كورونا  ف��ريو���س  انت�صار  ج��راء 
وحماية  اجل��اري  العام  بداية  منذ 

�صعفا. الأكرث  الفئات 
تقرير  يف  املنظمة  واأو���ص��ح��ت 
ام�س  ل��ك��رتوين  الإ موقعها  على 
ت�صهدها  قد  التي  ال�صطرابات  اأن 
حتدث  اأن  متوقع  الغذائية  امل��واد 
املقبلني. اأفريل وماي  خالل �صهري 
فريو�س  تف�صي  اأن  واأو���ص��ح��ت 
من  كثري  وفر�س  عامليا  كورونا 
للحد  �صحي  حجر  تدابري  ال��دول 
�صل  يف  ت�صبب  ان��ت�����ص��اره  م��ن 
الغذائية  امل��واد  نقل  على  القدرة 
احليوانية  ال��رثوة  بقطاع  واأ���رش 
الو�صول  اإمكانية  �صعف  ب�صبب 
قيود  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��ل��ف،  اإىل 

العمالة. ونق�س  اللوجي�صتية 

وح���ذرت ال��ف��او م��ن اح��ت��م��الت 
مثل  غذائية  مواد  اأ�صعار  ارتفاع 
القابلة  ال�صلع  من  وغريها  اللحوم 
يف  ن�صبي  ا�صتقرار  مقابل  للتلف 
املتوفر  الأ�صا�صية  ال�صلع  اأ�صعار 

كبري. خمزون  لها 
كورونا  فريو�س  ظهور  وت�صبب 
دي�صمرب  �صهر  نهاية  امل�صتجد 
�صل�صلة  حركة  �صل  يف  املا�صي 
جتعل  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  الإم�����داد 
من  النوع  هذا  اأمام  ه�صة  طبيعتها 
التكيف  ت�صتطيع  فال  ال�صدمات، 
يف  يطراأ  قد  عجز  اأي  ل�صد  يلزم  مبا 

العاملة. القوى  اأو  املواد 
وامل�صانع  ال�رشكات  ف�صارعت 
وتقلي�س  ب��واب��ه��ا  اأ غ��ل��ق  اإىل 
�صمن  ياأتي  وال��ذي  بها  العمالة 
من  املتبعة  الإج�����راءات  اإط���ار 
انت�صار  ملواجهة  احلكومات  قبل 
توقف  اإيل  اإ���ص��اف��ة  ال��ف��ريو���س، 

والنقل. ال�صفر  حركة 
لوؤي ي

وماي افريل  يف  غذاء  اأزمة  من  "فاو" حتذر 
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العدد
1966 أخبار الوادي

ال�ضكان يدقون ناقو�ص اخلطر من ال�ضاحنات 
القادمة من  "املناطق املوبوءة "

علي حممد 
---------------- 

على  الولية  �صكان  و�صدد 
وقفة  يقف  اأن  الولية  وايل 
اخل�رش  جت��ار  اإزاء  ح��ازم��ة 
الولية  بعموم  وال��ف��واك��ه 
تعليمات  اإ�صدار  خالل  من 
واإع��ط��اء  وف��وري��ة  �صارمة 
البلديات  �صاء  لروؤ تعليمات 
ع���ل���ى ال���ق���ي���ام ب��ت��ع��ق��ي��م 
اأن  قبل  ومافيها  ال�صاحنات 

بالولية. للمواطن  ت�صل 
الحرتازي  الإجراء  هذا  ياأتي 
جميع  اأكدت  اأن  بعد  الوقائي 
ا�صتنتجها  التي  الدرا�صات 

اأن  واأطباء  بيولوجيا  علماء 
على  راب�صا  يبقى  الفريو�س 
�صبعة  تفوق  ملدة  الأج�صام 

تعقيمها. عدم  حال  يف  يام  اأ
التحرير  م��ع  ح��دي��ث  ويف 
فقد   ، امل��واط��ن��ني  لبع�س 
اأن  )ب.ف(  ال�����ص��ي��د  اأك���د 
بداية  يف  ت�صل  ال�صاحنات 
حدود  يف  الباكر  ال�صباح 
يتم  ثم  ومن  �صباحا  الثالثة 
ت��وزع  وم��ب��ا���رشة  تفريغها 
بالولية،  التجزئة  جتار  على 

تعقيم. اأو  رقابة  دون 
فكان  )خ.ع(  امل��واط��ن  م��ا  اأ
يوجد  ل   ، ب��ال��ق��ول  ن��اق��م��ا 
وحتى   ، ب��امل��رة  رق��اب��ة  اأي 

ال  يقومون  ل  امل�صوؤولني 
ولي�س  فقط،  منهم  يطلب  مبا 
ه��ن��اك ح��ك��م��اء ي��ق��دم��ون 
منعا  واأفكارهم  خدماتهم 
املميتة  ال��ع��دوى  لنت�صار 

ال�صكان.  و�صط 
ف��ق��ال:  )ح.ر(  امل���واط���ن 
يوجد  ول  مكتظ  ال�صوق 
يحرتم  من  النا�س  بني  من 
الآخرين،  مع  الأمان  م�صافة 
ملاذا  التاجر  ت�صاأل  وعندما 
بها  تقي  كمامة  ترتدي  ل 
ي�صحك   ، وغ��ريك  نف�صك 
ل��ك:  وي���ق���ول  وج��ه��ك  يف 
عليها  �صنح�صل  اأين  ومن 
واذا  م��ت��وف��رة  غ��ري  وه���ي 

يزيد  �صعرها  ف��اإن  توفرت 
�صعرها  ع��ن  اأ���ص��ع��اف   10
احل��ق��ي��ق��ي ب��ال�����ص��ي��دل��ي��ات 

ال�صيدليات. و�صبه 
جتار  احتج  اأخ��رى  جهة  من 
باجلملة  وال��ف��واك��ه  اخل�رش 
ل�����ص��وق ال���وادي وط��ال��ب��وا 
م��ن��ي��ة  م��ن ال�����ص��ل��ط��ات الأ
العاجل  بالتدخل  واملعنية 
ك��ت��ج��ار  م�صكلتهم  حل���ل 
داخ���ل ال�����ص��وق، ح��ي��ث مت 
على  ب��ال��ف��ت��ح  ال���زام���ه���م 
�صباحا  ال�صابعة  ال�صاعة 
وق���رارات  ل��ق��وان��ني  طبقا 
موؤخرا  اتخذتها  التي  الدولة 
اخل��ا���ص��ة ب��احل��ج��ر اجل��زئ��ي 
ما  اأ الكورونا،  وباء  ب�صبب 
خارج  القانونيني  غري  التجار 
�صكواهم،  بح�صب  ال�صوق 
ومل  ال��ق��ان��ون   خالفوا  فقد 
على  وفتحوا  احلجر  يتبعوا 
 ، �صباحا  اخلام�صة  ال�صاعة 
رادع  من  فهل  ويت�صاءلون: 

يردعهم؟

دق �ضكان ولية الوادي ناقو�ص اخلط ، من خطورة انتقال العدوى للولية وتكاثرها عن طريق الوافد الوحيد 
املناطق  الوطنية يف  الأ�ضواق  يومية من  ب�ضفة  والفواكه  تنقل اخل�ضر  التي  ال�ضاحنات  ، وهو  ال�ضكان  واخلطري على 

ت�ضجيل  بها  التي مت  و�ضطيف  باتنة  اأ�ضواق  البليدة وكذا  بولية  الواقعني  وبوفاريك  بوقرة  اأ�ضواق  راأ�ضها  املوبوءة وعلى 
القاتل كورونا. الوباء  حالت كثرية من جائحة 

طريقها عن  اإليهم  العدوى  انتقال  من  متوج�ضون 

الكارثة ملنع  �ضخ�ضيا  بالتدخل  الوايل  يطالبون   -

التنمية  ب��ن��ك  ال��ت��زم 
امل���ح���ل���ي���ة وك���ال���ة 
غ��رار  وعلى  ال���وادي 
الأخرى  البنوك  باقي 
بتطبيق  ب��ال��ولي��ة، 
ج��م��ل��ة م��ن ال��ت��داب��ري 
الوكالة  عرب  الوقائية 

ال��ك��ائ��ن��ة ب��ح��ي امل��ج��اه��دي��ن 
جتنبا  امل���ايل،  ال��ن��زل  مقابل 
بفريو�س  الإ�صابة  لحتمال 
ك���ورون���ا، ح��ي��ث ي��ع��د ذل��ك 
اإج�������راء وق���ائ���ي���ا ي��ح��م��ي 
ه��ذه  واأع����وان  م�صتخدمي 
يف  ويجعلهم  املالية،  الهيئة 
لالإ�صابة  التعر�س  عن  مناأى 

اأعرا�صه. اأحد  و  اأ الوباء  بهذا 
بالوكالة،  م�صوؤول  اأو�صح 
الإجراءات  هذه  جملة  من  اأن 
الأعوان  جميع  لزام  اإ املتخذة، 
واملكاتب،  امل�صالح  �صاء  وروؤ
املحلول  با�صتخدام  بالتقيد 
ال���ك���ح���ويل ق���ب���ل وب��ع��د 
داخ��ل  عملهم  يف  ال�����رشوع 
الكمامات  وو�صع  الوكالة، 
املعقمة،  الطبية  والقفازات 
التجمعات  تفادي  جانب  اإىل 
اإل  امل�صالح  اأو  املكاتب  داخل 

 . لل�رشورة
ه��ذه  اأن  امل��ت��ح��دث،  واأك����د 
كذلك،  �صملت  الإج���راءات 
وعلى  يوميا  وتعقيما  تنظيفا 
بها  يقوم  �صاعتني،  كل  مدار 
كل  ت�صتهدف  نظافة،  اأعوان 

الدفع  و�صبابيك  امل��ك��ات��ب 
وال��ت��خ��ل��ي�����س، وم��ق��اب�����س 
النتظار  وف�صاءات  بواب  الأ
اإىل  ل��ل��زب��ائ��ن،  املخ�ص�صة 
الدفع  اأج��ه��زة  تعقيم  جانب 
البطاقة  طريق  عن  الداخلية 
ل��ك��رتون��ي��ة،  ال��ب��ن��ك��ي��ة الإ
وامل���وزع امل���ايل اخل��ارج��ي.. 

الأماكن.  من  وغريها 
مت  نه  اأ ال�صياق،  يف  واأ�صاف 
وبيانات  مطويات  اإل�صاق 
ت��و���ص��ي��ح��ي��ة ع���ن ق��واع��د 
الإ�صابة  احتمال  من  الوقاية 

الوباء. بهذا 
يف  "التحرير"،  ولح��ظ��ت 
ت��ن��ق��ل��ه��ا داخ����ل ال��وك��ال��ة، 
م���دى ال��ت��ط��ب��ي��ق ال�����ص��ارم 
والإج���راءات  القواعد  لهذه 
�صاء  وروؤ لالإطارات  بالن�صبة 
ال�صبابيك  واأع��وان  امل�صالح 
اأكدوا  حيث  احلرا�صة،  واأعوان 
للوقاية  الأمثل  ال�صبيل  نه  اأ
واحل����ف����اظ ع��ل��ى ���ص��الم��ة 
زبائنهم  و�صحة  �صحتهم 

عام. ب�صكل 
ي�صني حممد 

دائ��رة  ام��ن  م�صالح  قامت 
ج��ام��ع��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ولي��ة 
مع  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق  ال�����وادي 
التجارة   مديرية  م�صالح 
من  الأخريين  اليومني  خالل 
من  معتربة  جد  كمية  حجز 
دقيق  مادة  من  اللني  القمح 
ب�  وزنها  قدر  اللني  القمح 

. قنطار   144.50
بعد  ج��اءت  العملية  وقائع 

ق��ي��ام��ه��م ب��ع��دة خ��رج��ات 
م���ي���دان���ي���ة ل��ع��م��ل��ي��ات 
امل����راق����ب����ة ل��ل��م��ح��الت 
م�صتودعات  و  التجارية 
لقطاع  التابعة  التخزين 
لفت  ي��ن  الخ��ت�����ص��ا���س،اأ
التجار  اأح��د  قيام  انتباههم 
لأكيا�س  تعبئة  بعمليات 
بهذه  ك��ل��غ   25 وزن  م��ن 
بطريقة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���ادة 

القيام  وب��ع��د  �صحية  غ��ري 
انه  تبني  املعاينة  باإجراءات 
لل�رشوط  حمله  يخ�صع  ل 
اىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال�صحية 
و�صع  الزامية  اح��رتام  عدم 
و���ص��م امل��ن��ت��وج امل��و���ص��وع 
بكل  وتقييده  لال�صتهالك 
للو�صم  الإجبارية  البيانات 
حيث  من  امل�صتهلك  وخداع 
املنتوج  من  املنتظرة  النتائج 

ان��ع��دام  �صالحيته  وم���دة 
وخمالفات  احلفظ  ���رشوط 

. اأخرى 
ك��اف��ة  ا���ص��ت��ي��ف��اء  ب��ع��د   
الإج�����راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة مت 
للمخالف  جزائي  ملف  اإعداد 
اجل��ه��ات  ام����ام  ت��ق��دمي��ه  و 
قليميا.  اإ املخت�صة  الق�صائية 
ق.م

لالإعالم  القلم  جمعية  اأطلقت، 
ال��و���ص��ط  يف  وال��ت��وا���ص��ل 
مبادرة  ب��ال��وادي،  ال�صباين 
ب��اردة  وج��ب��ة   150 لتوزيع 
معّقم  اإىل  بالإ�صافة  حممولة، 
يومًيا  وك��م��ام��ات..  لليدين 
ال�صحي  احلجر  ب��داي��ة  بعد 
لفائدة  الولية،  على  اجلزئي 
م�����ن وال����درك  ع��ن��ا���رش الأ
الأمنية،  باحلواجز  الوطني، 
ال�صفوف  يف  امل��وج��ودي��ن 
الوباء،  هذا  ملواجهة  الأمامية 
واحد  رجل  وقفة  وللوقوف 
وامل�صاعدة  العون  يد  وتقدمي 
فريو�س  م��واج��ه��ة  اأج��ل  م��ن 
ك���ورون���ا، خ��ا���ص��ة ب��ع��دم��ا 
احلجر  ال��وادي  ولي��ة  دخلت 
�صارك  وقد  اجلزئي،  ال�صحي 
من  جمموعة  املبادرة  هذه  يف 

باجلمعية.   املتطّوعني 
بتوزيع  اجلمعية  قامت  كما 
خمتلف  حت��م��ل  م��ط��وي��ات 
بفريو�س  املتعلقة  املعلومات 
و�صبل   "19 "كوفيد  كورونا 
اإىل  بالإ�صافة  منه،  الوقاية 
ومعقمات  كمامات  توزيع 
ما  ك��ل  و���رشح  امل���ارة،  على 
حماولة  يف  بالوباء،  يتعلق 

م��ن��ه��م ل��ل��ت��ح�����ص��ي�����س مب��دى 
جهة  م��ن  ال��و���ص��ع  خ��ط��ورة 
اأخذوا  للذين  بالن�صبة  �صيما 
م�����ر م��و���ص��ع ���ص��خ��ري��ة  الأ
م��ن��وا  ي��وؤ ومل  وا���ص��ت��ه��زاء، 
واعتربوه  الفريو�س  بتواجد 
مو�صمية  ان��ف��ل��ون��زا  جم���رد 
والدعوة  فيها،  التحكم  ميكن 
ال�صالمة  بطرق  التقّيد  اإىل 
وجت��ن��ب ان��ت��ق��ال والإ���ص��اب��ة 
ب��ال��ف��ريو���س اخل��ط��ري، ال��ذي 
حيث  ال�صعوب،  بادة  اإ يف  اأخذ 
ترحيًبا  ه��ذه  امل��ب��ادرة  لق��ت 
ال�صويف،  الو�صط  يف  كبريا 
للموؤمنني  وا�صعا  ق��ب��اًل  واإ
ب��وج��ود ال��داء ووج��وب اأخ��ذ 
ملنع  ال��الزم��ة  الح��ت��ي��اط��ات 

منه.  والوقاية  انت�صاره 
اأرادت  التي  امل��ب��ادرة  وه��ي 
القلم  جمعية  خ��الل��ه��ا  م��ن 
اإطالقها  لها  املنظمة  بالوادي، 
الوباء  انت�صار  ملنع  والتحرك 
بحجم  والتح�صي�س  والتوعية 
يعريها  ل  قد  التي  املخاطر، 
والعناية  اله��ت��م��ام  الكثري 

الالزمة.
ي�صني حممد 

باملديرية  م�صوؤول  ك�صف، 
ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة لت�����ص��الت 
اجناز  عن  بالوادي،  اجلزائر 
من  ك��ل��م   296 ي��ف��وق  م��ا 
الب�رشية  ل��ي��اف  الأ �صبكة 

املا�صية.  ال�صنة  خالل 
ت��ي ه��ذا ال��ربن��ام��ج يف  وي��اأ
الإ�صرتاتيجية  جت�صيد  اإطار 
دارة  اإ ط��رف  م��ن  امل�صطرة 
تعميم  اإىل  الرامية  املوؤ�ص�صة 
الب�رشية  ل��ي��اف  الأ �صبكة 
نوعية  وحت�صني  لع�رشنة 
الثابت  ال��ه��ات��ف  خ��دم��ات 
زيادة  خالل  من  والإنرتنيت 
املدير  ف���اد  اأ كما  ال��ت��دف��ق، 
ال��ع��م��ل��ي��ات��ي لت�����ص��الت 

ئر.  اجلزا
املوزع  الربنامج  هذا  و�صمل 
 80 نحو  م�رشوعا   53 على 
الولية  بلديات  من  باملائة 
ال��ت��ي ت��ع��اين ت��ذب��ذب��ا يف 
الثابت  ال��ه��ات��ف  خ��دم��ات 
القرى  �صيما  ن��رتن��ي��ت  والإ
املعزولة  واملناطق  النائية 
احلدودي،  ال�رشيط  ببلديات 
ه���داف  وذل���ك جت�����ص��ي��دا لأ
لتنمية  امل�صطر  ال��ربن��ام��ج 
افد  ح�صبما  املناطق،  تلك 

العمامرة.  ب�صري  به، 
نه  اأ املتحدث،  ذات  �صار  واأ
اأطلقت  فقد  اأوىل  وكمرحلة 
اأ�صغال  اجلارية  ال�صنة  مطلع 

كلم من   156 من  اأزيد  اإجناز 
الب�رشية  ل��ي��اف  الأ �صبكة 
وال���ت���ي ت�����ص��ج��ل وت���رية 
بع�س  يف  جتاوزت  متقدمة 
اأن  على  باملائة،   50 املواقع 
الإجن��از  اأ�صغال  بها  تنتهي 
من  الأول  ال�صدا�صي  خالل 
جانب  اإىل  وهذا  ذاتها  ال�صنة 
�صمن  اأخرى  كلم   11 برجمة 
ذات  وفق  اأي�صا،  ال�صنة  هذه 

مل�صدر.  ا
ال�صفقات  جلنة  با�رشت  وقد 
و�صع  يف  املوؤ�ص�صة  دارة  لإ
املتعلقة  التقنية  الإج��راءات 
بقية  لإجن����از  ب��امل��ن��اق�����ص��ة 
�صمن  امل�صطرة  امل�صاريع 

بهدف  احلالية  ال�صنة  برنامج 
الإجن��از  موؤ�ص�صات  انتقاء 
ال�����رشوط،  ت�صتويف  ال��ت��ي 

العمامرة.  �رشح  مثلما 
م�صالح  اأن  �صارة،  الإ جتدر 
امل���دي���ري���ة ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة 
قد  اجل���زائ���ر  لت�����ص��الت 
اأجن�����زت وم���ن���ذ ان��ط��الق 
ل��ي��اف  الأ �صبكة  ب��رن��ام��ج 
 946  .1 ح��وايل  الب�رشية 
بلديات  على  موزعة  كلم 
عرب  �صيما  الثالثني  الولية 
احل��دودي  ال�رشيط  بلديات 
العربي  ال��ط��ال��ب  ال��ث��الث 

 . ق�صة  وبن  املاء  ودوار 
.ق ف�وزي 

وكالة الـوادي لبنك التنمية املحلية

تقّيد �ضارم باإجراءات الوقاية 
من فريو�ص "كورونا"

اأمن جامعة يحجز اأكرث من 14 طنا من مادة القمح اللني 

لفائدة املوجودين يف ال�ضفوف الأمامية ملواجهة وباء كورونا

توزيع كمامات ومعّقم لليدين ووجبات 
باردة

لع�ضرنة خدمات الهاتف الثابت والإنرتنيت

نحو تعميم �ضبكة الألياف الب�ضرية بالـولية
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اإطالق عملية اإنتاج الكمامات الطبية ب�ضاية 
بن �ضحوة بغرداية  

علي  حممد 
---------------- 

الت�صامن  عمليات  اإطار  ويف 
تف�صي  خطر  م��ن  وال��وق��اي��ة 
امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
���رشع��ت  )كوفيد19-(، 
بالتعاون  امل��رك��ز  م��دي��ري��ة 
���ص��ات��ذة وم��رتب�����ص��ني  م��ع اأ
يف  اخل��ي��اط��ة  تخ�ص�س  يف 
ت��ن��ظ��ي��م ح��م��ل��ة ت��ط��وع��ي��ة 
من  ال��ع��ام  ال�صالح  خل��دم��ة 
طبية  كمامات  نتاج  اإ خ��الل 
وو���ص��ع��ه��ا حت���ت ت�����رشف 
بالولية،  ال�صحة  موظفي 
ابراهيم  ال�صيد  اأك���ده  كما 

ال�صعيد. اأولد 
ال�صعيد  اأولد  ال�صيد  وبح�صب 
"ملواجهة  جاءت  املبادرة  فان 
العاملية  ال�صحية  الأزمة  هذه 
كوفيد19-  فيها  ت�صبب  التي 

الطبية  ال��ك��م��ام��ات  ون��ف��اذ 
"رفع  اىل  م�صريا  بالولية"، 
الأدوات  وحت��وي��ل  التحدي 
البيداغوجية  والتجهيزات 
ل�����ص��ن��ع ه���ذه ال��ك��م��ام��ات 
كثرية  طلبات  تلقى  ال��ت��ي 
م���ن اأج����ل مت��وي��ن خم���زون 

. ' ' ت مل�صت�صفيا ا
وق����د ع��ر���ص��ت خ��ي��اط��ات 
ب��امل��ن��ازل م�����ص��اه��م��ت��ه��ا يف 

توفري  �رشط  جمانا  العملية 
وفقا  املالئمة  الأقم�صة  لهن 
للمنظمة  النظافة  ملعايري 
النوع  لهذا  لل�صحة  العاملية 
الوقائية،  امل�صتلزمات  من 

امل�صدر. ذات  ذكره  ما  وفق 
العملية  ه��ذه  ت�صتهدف  و 
طرف  من  ت�صجيعا  لقت  التي 
مرحلة  يف  الولية  م�صوؤويل 
اح��ت��ي��اج��ات  ت��غ��ط��ي��ة  اأوىل 

تو�صيعها  ثم  ال�صحة  قطاع 
بهدف  اأخ��رى  قطاعات  اىل 
املتزايد  للطلب  ال�صتجابة 
الطبية. الكمامات  هذه  على 

تف�صي  عن  الإع��الن  منذ  و 
للفريو�س  الأوىل  احل���الت 
من  العديد  �صهدت  باجلزائر 
كبريا  تهافتا  ال�صيدليات 
قنعة  الأ لقتناء  للمواطنني 
كما  الطبية،  الكمامات  و 
اأ�صحاب  اأح���د  ل��ي��ه  اإ ���ص��ار  اأ
ال�صيد  باملنطقة  ال�صيدليات 

ناجم. القادر  عبد 
هذا  ال�صحة يف  مهنيو  يرى  و 
ي��ادي  الأ غ�صل  ب��اأن  الإط��ار 
م���ان  الأ م�����ص��اف��ة  اح���رتام  و 
و  الأ�صخا�س  بني  ال�صحية 
اأجنع  من  تبقى  املنزيل  احلجر 
تف�صي  من  للوقاية  احللول 

اجلائحة. هذه 

و تعزيز جهود  اأجل دعم  الطبية من  الكمامات  اإنتاج  والتمهني �ضاية بن �ضحوة عملية  املهني  التكوين  اأطلق مركز   -
املركز. مدير  من  علم  ح�ضبما  غرداية،  بولية  الطبية  الطواقم 

اأزمة كورونا  ملواجهة  املهني  التكوين  قبل مركز  من 

اإع��ط��اء  الث��ن��ني  �صبيحة  مت 
����ص���ارة ان��ط��الق ال��ق��اف��ل��ة  اإ
�صكان  لتزويد  الت�صامنية 
على  املح�صاة  الظل  مناطق 
حيث   ، ورقلة  ولية  م�صتوى 
املحلية  امل�����ص��ال��ح  ب��رجم��ت 
هذه  مع  ت�صامنية  قافلة  اأول 
�صيدي  لدوائر:-دائرة  املناطق 
ال��ران��ب  م  اأ ق��ري��ة   : خ��وي��ل��د 
 - م��و���ص��ى  ع��وي��ن��ة  ق��ري��ة   +
غر�س  قرية   : انقو�صة  دائ��رة 
اخلبنة  ق��ري��ة   + ب��وغ��وف��ال��ة 
+قرية  ف��ران(  ال��ك��م)اأ +ق��ري��ة 
الدبي�س. +قرية  الأرباع  عقلة 
دائ��رة  م�صتوى  ع��ل��ى  م���ا  -اأ

العملية  ف�صملت  احل��ج��رية 
م��ن��ط��ق��ة   : ال��ت�����ص��ام��ن��ي��ة 
الرا�صدي+  منطقة  الأ�رشاف+ 
 + ال�صقة  قرية   + الدبدابة  قرية 
بدائرة ورقلة:  تزيوة.و -  قرية 
ميلود...حيث  حا�صي  منطقة 
يف  تتمثل  اإعانات  توزيع  مت  
العائالت  لفائدة  غذائية  مواد 
على   ، املناطق  بهاته  املعوزة 
ي��ام  الأ العملية  تتوا�صل  اأن 
عملية   . املناطق  لباقي  املقبلة 
وايل  عليها  اأ�رشف  النطالق 

لولية  ا
التجاين  ن–ق- 

�صخ�صا  ال�����رشط��ة  اأوق��ف��ت 
�صنة  العمر26  م��ن  ي��ب��ل��غ 
من  وح��دة   2328 وبحوزته 
من  الكحولية  امل�����رشوب��ات 
والأح��ج��ام  ن���واع  الأ خمتلف 
04 ماليني  يفوق  ومبلغ مايل 
نفذتها  �صنتيم.العملية 
واملالية  القت�صادية  الفرقة 
لل�رشطة  الولئية  بامل�صلحة 
م���ن ولي���ة  ال��ق�����ص��ائ��ي��ة ب���اأ
يف  جاء  ما  بح�صب  ب�صكرة  
خلي��ة  من   ا�صتلمناه  بيان 

والعالق����ات  الت�ص���ال 
باعتماد  ،وه���ذا  العام����ة 
اىل  وردت  م���ع���ل���وم���ات 
مفادها   ، ال�رشطة  م�صالح 
�صغرية  حديقة  ا�صتغالل 
ل��رتوي��ج  مل�صكنه  جم���اورة 
و�صط  الكحولية  امل�رشوبات 
املكان  مداهمة  فتمت   املدينة 
مت  فيما  ال�����ص��اب  ،وت��وق��ي��ف 
لتقدميه  خا�س  حم�رش  اإعداد 

ق�صيته. يف  للنظر  للعدالة 
حريز   حممد 

باأمن  ال�رشطة  عنا�رش  متكن 
يف  م�صون�س36كم  دائ����رة 
مقر  م��ن  ال�����رشق��ي  ال�صمال 
 )5 خم�صة) توقيف  من  الولية  
�صكاوى   على  بناءا  اأ�صخا�س 
اأ�صخا�س   )3 ( ثالثة  بها  تقدم 
م�صون�س  دائ����رة  م���ن  اأ اإىل 
مفادها  ب�صكرة  ولي��ة  باأمن 
منهم    )02 ( اث��ن��ان  تعر�س 
طريق  عن  ال�رشقة   ملحاولة 
فيما  حمليهما  ق��ف��ال   اأ ك�رش 

الثالث  ال�صخ�س  ت��ع��ر���س 
ا�صتهدفت  ���رشق��ة  لعملية  
اثر  على  فالحية،  معدات  منه 
الق�صية   يف  حتقيق  فتح  ذلك  
التي  ال��ت��ح��ري��ات  وم��ب��ا���رشة 
�صخ�س  ت��ورط  عن  اأ�صفرت 
عرث  �صنة    18 العمر  من  يبلغ 
عتاد  على  منزله  من  بالقرب 
متمثل  ال�رشقة  يف  ي�صتعمل 
ن��ازع   ، ح��دي��دي  من�صار  يف  
 ، الكبري   احلجم  من  م�صامري 

بالإ�صافة  ح��دي��دي  ق�صيب 
حمل  كهربائية   راف��ع��ة  اىل 
باإحكام  خمبئني  كانوا  �رشقة  
حجزهم  مت  �صغرية  حظرية  يف  
بتحويله  و  ال�صخ�س  وتوقيف 
التحقيق  ملبا�رشة  للم�صلحة 
 04 ت��ورط  ع��ن  اأ�صفر  ال��ذي 
���ص��خ��ا���س اآخ��ري��ن ت���رتاوح  اأ
�صنة    23 و   18 بني  اأعمارهم 
معهم  وبالتحقيق  توقيفهم  مت 
ليهم  اإ املن�صوب  باجلرم  اعرتفوا 

لهم  جزائي  ملف  اجن��از  ليتم 
جمعية  تكوين  جناية  مبو�صوع 
لل�رشقات   ل��الإع��داد  ����رشار  اأ
داخل  من  املو�صوفة  وال�رشقة 
والتعدد  الليل  بظرف  م�صكن 
يف  �صدر  للعدالة  وبتقدميهم 
فيما  باحلب�س  امر  منهم   04 حق 
من  اخلام�س  ال�صخ�س  ا�صتفاد 
يف  للنظر  مبا�رش  ا�صتدعاء 

لحقا.  ق�صيتهم 
حريز   حممد 

م��وا���ص��ل��ة ل��ل��م��ج��ه��ودات 
م�صالح  ط��رف  من  املبذولة 
م����ن ولي����ة الأغ�����واط يف  اأ
���ص��ق��ه��ا اخل���ا����س مب��ح��ارب��ة 
اجل���رائ���م الق��ت�����ص��ادي��ة و 
الفرقة  عنا�رش  متكنت  املالية، 
الق�صائية  لل�رشطة  املتنقلة 
من  كمية  ح��ج��ز  م��ن  ب��اف��ل��و 
منتهية  ال�صتهالكية  امل��واد 
غري  اأخ���رى  و  ال�����ص��الح��ي��ة، 
للبيع،  موجهة  كانت  مفوترة 
من  �صاحنة  عل  حمملة  كانت 
توقيفها  مت   " افيكو   " ن��وع 
الأمني  احلاجز  م�صتوى  على 
ملدينة  ال�����ص��م��ايل  ل��ل��م��دخ��ل 
امل�صتبه  توقيف  م��ع  اف��ل��و، 
من  البالغ  املركبة  �صائق  فيه 
العملية  �صنة.   )32 ( العمر 
حجز  م��ن  م��ك��ن��ت  م��ن��ي��ة  الأ

ا�صتهالكية  �صلع  و  م���واد 
باأكرث  الإجمالية  قيمتها  تقدر 
�صنتيم.بعد  مليون   70 م��ن 
الإج���راءات  ملف  ا�صتكمال 
مت  احل���ال  لق�صية  اجل��زائ��ي��ة 
م���ام  ت��ق��دمي امل�����ص��ت��ب��ه ف��ي��ه اأ
اجلمهورية  وك��ي��ل  ال�صيد 
اأحال  الذي  افلو  حمكمة  لدى 
اإجراءات  على  الق�صية  ملف  
يف  �صدر  اأين  الفوري  املثول 
�صهر   14 ب�  حكم  املعني  حق 
مالية  غرامة  و  نافذة  حب�س 
عن  دج    100000 ب�  قدرت 
موجهة  منتوجات  تزوير  تهم 
الب�رشي.عر�س  لال�صتهالك 
ن�صان  الإ لتغذية  �صاحلة  مواد 

فا�صدة. نها  اأ يعلم 
ق/ج

الذي  اخلا�س  الظرف  هذا  يف 
غ��رار  على  اجل��زائ��ر  تعي�صه 
وال��ذي  ال��ع��امل،  دول  ب��اق��ي 
لفريو�س  ان��ت�����ص��ارا  ي��ع��رف 
م��ر  الأ  ،19 كوفيد  ك��ورون��ا 
تكاتف  �رشورة  يتطلب  الذي 
هذا  ملجابهة  اجلميع  ج��ه��ود 
امل�صتبه  بع�س  نَّ  اأ اإل  الوباء، 
ا�صتغالله  ح��اول��وا   فيهم، 
الإجرامية  لأعمالهم  كغطاء 

امل�رشوعة. غري  واأفعالهم 
الت�صال  خلية  ب��ي��ان  ففي 
وال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة لأم��ن 
ذات  ف���ادت  اأ ب�����ص��ار،  ولي��ة 
تنفيذ  اإطار  يف  و  نه  اأ امل�صالح 
لأم��ن  �صمانا  الل��ت��زام��ات 
واملمتلكات،  ���ص��خ��ا���س  الأ
مت��ك��ن��ت ق�����وات ال�����رشط��ة 
ملكافحة  اجلهوية  للم�صلحة 
الجت�������ار غ����ري امل�������رشوع 
ث����رات  ب���امل���خ���درات وامل����وؤ
مع  بالتن�صيق  بب�صار  العقلية 
للقطاع  املخت�صة  امل�صالح 

ال��ع��م��ل��ي��ات��ي ال��ع�����ص��ك��ري 
الثالثة  الع�صكرية  للناحية 
نوعية،  عملية  يف  بب�صار، 
من  معتربة  كمية  حجز  من 
اخل�صائ�س  ذا  بريقابالني  دواء 
 415 ب�: رت  ُق����دِّ امل���خ���درة، 

. �صا قر
وق���ائ���ع ال��ق�����ص��ي��ة ت��ع��ود 
ل����ص���ت���غ���الل امل�����ص��ل��ح��ة 
مل��ع��ل��وم��ات ت��ف��ي��د مب��ح��اول��ة 
الدواء  هذا  من  كمية  اإدخ��ال 
من  انطالقا  ب�صار  مدينة  اإىل 
ال�صمالية  ال��ولي��ات  اإح��دى 
وه����ذا ل��غ��ر���س ت��روي��ج��ه��ا 
نظرا  ال�صباب  اأو���ص��اط  يف 
ليتم  امل��خ��درة،  خل�صائ�صه 
بالتن�صيق  حمكمة  خطة  اإعداد 
للقطاع  املخت�صة  امل�صالح  مع 
ع  ن  الع�صكري  العملياتي 
توقيف  من  مكنت  ب�صار،   03
م�صتوى  على  فيه  امل�صتبه 
الأمنية  املراقبة  نقاط  اإحدى 
ال�رشطة  قوات  ن�صبتها  التي 

ملكافحة  اجلهوية  للم�صلحة 
بالطريق  بب�صار  امل��خ��درات 
كان  ي��ن  اأ  ،06 رق��م  الوطني 
حافلة  منت  على  فيه  امل�صتبه 
من  قادمة  امل�صافرين  لنقل 
بفرتة  وه��ذا  �صمالية،  ولي��ة 
حركة  تعليق  ق��ب��ل  قليلة 
ط  بمِ �صُ ي��ن  اأ النقل،  و�صائل 
قر�صا   415 كمية  بحوزته 

بريقابالني. دواء  من 
ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق م����ع وك��ي��ل 
حمكمة  ل���دى  اجل��م��ه��وري��ة 
التحريات  مكنت  ب�����ص��ار، 
فيه  امل�صتبه  م��ع  امل��ع��م��ق��ة 
حتديد  من  املوقوف،  الرئي�صي 
له  املوجهة  ال�صخ�س  هوية 
العقلية،  ث���رات  امل���وؤ كمية 
يف  فيه  مب�صتبه  م��ر  الأ يتعلق 
العمر،  م��ن  ال��ث��ال��ث  ال��ع��ق��د 
الآخر  هو  �صبط  الأخ��ري  هذا 
قوات  طرف  من  توقيفه  ومت 
اجلهوية  للم�صلحة  ال�رشطة 
على  امل���خ���درات  مل��ك��اف��ح��ة 

مت  كما  ب�صار،  مدينة  م�صتوى 
الرئي�صي  املمون  هوية  حتديد 
العمر  من  الثاين  العقد  )يف 
�صمالية(  ولية  من  وينحدر 
من  اأي�صا  اأوق��ف  امل��واد  بهذه 
على  امل�صلحة  نف�س  ط��رف 

ب�صار.   مدينة  م�صتوى 
اإج����راءات  ا���ص��ت��ي��ف��اء  ب��ع��د   
الق�صية، و مبوجب  التحري يف 
التهريب  ق�صائي:  اإجراء  ملف 
تهدد  اخلطوة  من  درجة  على 
والقت�صاد  الوطني  الأم��ن 
العمومية،  وال�صحة  الوطني 
و  داري���ة  الإ املراقبة  خمالفة 
با�صتعمال  التقنية  و  الأمنية 
خ�����ص��ائ�����س  ذات  اأدوي������ة 
فيهم  امل�صتبه  تقدمي  خمدرة،مت 
لدى  اجلمهورية  وكيل  م��ام  اأ
اأحالهم  الذي  ب�صار،  حمكمة 
بذات  التحقيق  قا�صي  م��ام  اأ
يداعهم  باإ لياأمر  املحكمة، 

املوؤقت. احلب�س 
اأ . د 

ورقلة تطلق قافلة ت�ضامنية ملناطق 
الظل 

بحديقة جماورة ملنزله

توقيف ع�ضريني بحوزته 2328 وحدة 
خمور بب�ضكرة

تفكيك جمعية ل�ضو�ص املنازل واملحالت التجارية مب�ضون�ص بب�ضكرة 

تقدر قيمتها باأكرث من 70 مليون �ضنتيم

حجز كمية من املواد ال�ضتهالكية منتهية 
ال�ضالحية  باأفلو بالأغواط 

يف عملية م�ضرتكة مع القطاع الع�ضكري بب�ضار

توقيف 03 اأ�ضخا�ص وحجز 415 قر�ضا من الربيقابالني
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ارتفاع حم�ضو�ص يف اأ�ضعار اخل�ضر والفواكه بغليزان 

اأبو ع�ضام
---------------

ال�صتطالعية  اجلولة  خالل  ومن 
اأ�صواق  اىل  اجلريدة  قادت  التي 
اأي��ن  اره��ي��و  ووادي  ج��دي��وي��ة 
حم�صو�صا  ارت��ف��اع��ا  �صجلت 
ال��ت��ي  ال��ب��ط��اط��ا  اأ���ص��ع��ار  يف 
و60   55 اىل  �صعرها  ارت��ف��ع 
فيما  ال��واح��د  للكيلوغرام  دج 
من  ال��ك��ي��ل��وغ��رام  �صعر  ب��ل��غ 
دج   100 من  اأكرث  اإىل  الب�صل 
الفواكه  لأ�صعار  بالن�صبة  اما 
ارتفع  اأي��ن   ، ح��رج  ول  فحدث 
260 دج والتفاح  �صعر املوز اىل 

بالن�صبة  ام���ا  دج   400 اىل 
الآخر  هو  ارتفع  فقد  للربتقال 
وبح�صب   ، دج   200 غاية  اىل 
التقتهم  الذين  التجار  العديد من 
الرت��ف��اع  معدل  ف��ان  اجل��ري��دة 

دج  و60  ال50  بني  ما  ت��راوح 
بالن�صبة  الواحد  الكيلوغرام  يف 
ارتفاعا  عرفت  التي  للفواكه 
اأزمة  مع  تزامنت  والتي  جنونيا 
ويف  ..ودائما  كورونا  فريو�س 

ارت��اأت  احلالية  الأزم���ة  �صياق 
ارهيو  وادي  بلدية  م�صالح 
تعاونية  م�صالح  مع  وبالتن�صيق 
 03 فتح  اجلافة  والبقول  احلبوب 
البقوليات  وتوفري  لبيع  نقاط 
ملواجهة  معقولة  وباأ�صعار  اجلافة 
وعلى  والحتكار..  امل�صاربة 
حيث  والحتكار  امل�صاربة  ذكر 
التجارة  مديرية  م�صالح  متكنت 
حجز  من  موؤخرا  غليزان  لولية 
قارورة  األف   03 نحو  واإت��الف 
منتهية  الغازية  امل�رشوبات  من 
قيمة  ق��درت  حيث  ال�صالحية 
 17 املحجوزات املتلفة باأكرث من 

�صنتيم. مليون 

ذات  الأ�ضا�ضية  املواد  خمتلف  يف  حم�ضو�ضا  ارتفاعا  غليزان  الولية  مناطق  مبختلف  والفواكه  اخل�ضر  اأ�ضواق  ت�ضهد 
. الوا�ضع  ال�ضتهالك 

 فيما مت فتح 03 نقاط لبيع البقوليات

متكنت اأم�س م�صالح الدرك الوطني 
بحجز  متو�صنت  بعني  املالح  ببلدية 
تقدر  البي�صاء  اللحوم  من  كمية 
اأح�صاء  من  كلغ  و25  كلغ  ب250 
الفوري  الإجراء  فا�صدة عقب  الكبد 
كانت  التي  الفا�صدة  املواد  معاينة  و 
على  تتوفر  ل  �صاحنة  يف  منقولة 
و  ال��ن��ظ��اف��ة   و  ال�صحة  ����رشوط 
التي  البيطرية  الطبيبة  تقرير  بعد 
�صالح  غري  الدجاج  اأن  فيه  دون��ت 
تتوفر  ل  ال�صاحنة  و  لال�صتهالك 
علي مربد و عدم توفر �صهادة الذبح 
اأطقم  من  املتكونة  اللجنة  ،ق��ررت 
طبية و م�صلحة النظافة و امل�صالح 
الردم  البيطرية و الأمنية  باحلجز و 
يامني  �صيدي  منطقة  م�صتوى  على 
ور�صها بكلور باجلري ح�صب املعايري 

املعمول بها وهدا حفاظا على �صحة 
و �صالمة املواطن 

اأي��ام  قبل  �صلة  ذات  �صياق  يف  و 
 " وار���ص��و���س  بني  ببلدية  جنحت 
الوطني  الدرك  عنا�رش  عرمية"  برج 
اللحوم  بنقل  يهم  تاجر  بتوقيف 
يف  هي  التي  الأح�صاء  و  البي�صاء 
حيث  �صحية  غري  و  متعفنة  حالة 
4قناطري  ب  املحجوزات  وزن  قدر 
من عدم  التاأكد  مت  التي  اللحوم  من 
لالإ�صتهالك  ل  حتى  �صالحيتها 
اإزاء  و  احليواين  حتى  ول  الإن�صاين 
تطبيق  مت  اخلطرية  املعطيات  ه��ذه 
�صاحب  حتويل  م��ع  ردم��ه��ا  ق��رار 
ال�صلعة نحو وكيل اجلمهورية لدى 

حمكمة الرم�صي.
عبد الكرمي تلم�صاين

حجز اأكرث من 6.5 قناطري 
من اللحوم البي�ضاء الفا�ضدة 

بتلم�ضان ومتو�ضنت 

”4 “درجة  الثابت ومكتب بريدي متنقل  للهاتف  الرابع  22 حمطة من اجليل  ن�ضب 

مبديرية  م�صوؤول  م�صدر  ك�صف 
اأن  تب�صة  بولية  اجل��زائ��ر  بريد 
الت�����ص��الت  و  ال��ربي��د  ق��ط��اع 
حت�صني  اإطار  ويف  تب�صة.  بولية 
املواطن.  من  تقريبها  و  اخلدمة 
ال�صلكية  املوا�صالت  و  الربيد 
التكنولوجيات  و  الال�صلكية  و 
تب�صة  ل���ولي���ة  ال��رق��م��ن��ة  و 
جديدة  مبكاتب  موؤخرا  تعززت 
اإ�صافة  ن��ق��ود،  م��وزع��ات   9 و 
كامريا   50 لتن�صيب  عملية  اإىل 
امل�صجلة  الربامج  وعديد  مراقبة 
خالل  ا�صتطاع  القطاع  واأن   ،
كلم   162 ب�صط   ،2019 �صنة 
و  الب�رشية  الألياف  خطوط  من 
بلديات  بربط جميع  �صمح  ما  هو 
اإقليم  عرب  طولها  لي�صل  الولية، 
و  1336،90كلم  اإىل  ال��ولي��ة، 
170كلم  من  اأكرث  اجناز  ينتظر 
جهاز   21 و  ال�صنة  ه��ذه  خ��الل 
اإىل  ع��دده��ا  لريتفع   ،MSAN
 53 123 مركزا و �صي�صاف اإليها 
ن�صب  �صيتم  كما  جديدا،  جهازا 
ال��راب��ع  اجل��ي��ل  م��ن  حم��ط��ة   22
للهاتف الثابت، منها 13 يف اإطار 
العدد  لي�صبح  ال�صاملة،  اخلدمة 
�صبكة  �صتتو�صع  و  حمطة   52
حيا   36 م�صتوى  على  النفاذ 

األفا   13 ب�  تقدر  اإجمالية  ب�صعة 
بتقنية  خط   600 و  خطا   764 و 
املنازل.   اإىل  الب�رشية  الألياف 
امل�صوؤول ويف حديثه عن ال�صبكة 
باأنه مت  اأو�صح  بالولية،  التجارية 
نقطتي  ا�صتالم   ،2019 خ��الل 
يف  �صكان�صكا  بحي  ح�صور 
بعد  وال�رشيعة  تب�صة  مدينة 
ا�صتالم  وينتظر  التهيئة  عملية 
و  العملية  للمديرية  جديد  مقر 
نقطة  و  جديدة  جتارية  وكالة 
ال��زه��راء  فاطمة  بحي  ح�صور 
اإع��ادة  بعد  ال��ولي��ة،  بعا�صمة 
احلالية،  ال�صنة  خ��الل  تهيئتها 
ال��وك��ال��ة  تهيئة  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
نقاط  و  العاتر  ببئر  التجارية 
احل�صور بكل من العوينات، املاء 
�صبكة  عن  اأما  املرجة.  و  الأبي�س 
حمدثنا،  يقول  النقال،  الهاتف 
للمتعامل  التغطية  ن�صبة  ب��اأن 
97باملائة  بلغت  “موبيلي�س”، 
باملائة   96،68 و  الثاين  للجيل 
م�صتوى  على  الثالث  للجيل 
الولية، كما دخلت حّيز اخلدمة 7 
حمطات بث و اإر�صال، يف انتظار 
و  اخلدمة  حّيز  اأخ��رى   5 دخ��ول 
حمطة  ل�14  جتهيزات  اقتناء 
عرفت  كما   ،2020 خالل  اأخرى 

اجليل  خ��دم��ة  اإط���الق  ال��ولي��ة 
موبيلي�س  النقال  للهاتف  الرابع 
 19 مبجموع  ال�صنة،  بداية  يف 
التغطية  ن�صبة  لت�صل  حمطة، 
�صبتمرب  بحلول  باملائة   15 اإىل 
فقد  الربيد،  قطاع  اأما يف   .2020
و�صل عدد املكاتب على م�صتوى 
ح�صب  مكتبا،   68 اإىل  الولية، 
مكتب  فتح  بعد  املتحدث،  ذات 
ت�صل  بريدية  بكثافة  باجلامعة 
لكل  �صاكنا   297 و  األفا   11 اإىل 
مكتب و خ�صع بع�صها لعمليات 
اإعادة العتبار خالل �صنة 2019، 
الو�رشى  �صف�صاف  مكتب  منها 
املزرعة  و  بجن  و  الكويف  و 
اأول  مبكاتب  جارية  الأ�صغال  و 
مكتب  مر�صط،  بالونزة،  نوفمرب 
انتظار  يف  بو�صبكة،  و  مينارف 
عني  مبكتبي  الأ�صغال  انطالق 
امل��ري��ج، يف ح��ني مت  و  ال��زرق��اء 
بعد  مكاتب  جمموعة  ا�صتالم 
نقرين،  غرار  على  تهيئتها،  اإعادة 
الونزة،  و  تازبنت  غ��راب،  عني 
الولية من مكتب  ا�صتفادت  كما 
و   .”4 “درجة  متنقل  ب��ري��دي 
املتزايد،  ال�صكاين  للنمو  مواكبة 
القطاع   باأن  الولئي،  املدير  اأفاد 
ل�صتغاللها  مقرات  على  حت�صل 

بلدية  يف  ب��ري��دي��ة  ك��م��ك��ات��ب 
الأ�صغال  انطلقت  التي  احلمامات 
بحي  و  الأبي�س  املاء  بلدية  و  بها 
ال�رشيعة  و  العاتر  ببئر  املطار 
احل�رشي  القطب  و  العقلة  و 
ا�صتكمال  انتظار  يف  ال��دك��ان، 
الهيئات  مع  الإدارية  الإجراءات 
و  ال��رتق��ي��ة  دي����وان  و  املحلية 
اأن  على  ال��ع��ق��اري،  الت�صيري 
اجناز مكتب  اإعادة  اأ�صغال  تنطلق 
عن  الإعالن  حال  فركان،  ببلدية 
الإجناز،  مقاولة  لختيار  مناق�صة 
بلدية  مكتب  ي��وج��د  ح��ني  يف 
اللجنة  م�صتوى  على  علي  اأم 
العمومية،  لل�صفقات  القطاعية 

النهائية. امل�صادقة  انتظار  يف 
املوزعات  بعدد  يتعلق  ما  يف  اأما 
القطاع  ف���اإن  للنقود،  الآل��ي��ة 
و  اآل��ي��ا  م��وزع��ا   26 يح�صي 
 9 م���ن  ال���ولي���ة  �صت�صتفيد 
من  و  قريبا  اأخ���رى  م��وزع��ات 
كامريا   50 لتن�صيب  عملية 
املكاتب  بع�س  ربط  و  مراقبة 
امل�صالح  مع  �صاخنة  بخطوط 
ل�صتفحال  حد  لو�صع  الأمنية، 
املوزعات  اإتالف و حتطيم  ظاهرة 

الربيدية. 
الزين �صو�صه حممد 

جديدة نقود  موّزعات   9 وو�ضع  الربيد  مراكز  لتاأمني  كامريا   50
ن��ظ��م��ت م�����ص��ال��ح اأم����ن ولي���ة  يف تب�ضة

القطاع  م��ع  بالتن�صيق  �صعيدة  
العمومية  للموؤ�ص�صة  ال�صحى 
حملة  باحل�صا�صنة  اجلوارية  لل�صحة 
بخ�صو�س   توعوية   و  حت�صي�صية  
انطلقت   كورونا   فريو�س  انت�صار  
اأم�س  �صباح  التا�صعة  ال�صاعة   من 
، حيث �صملت احلملة احلاجز الأمني 
للطريق  ال��دائ��رة  اأم��ن  مقر  اأم���ام 
الدائرة  وخم��رج   92 رقم  الوطني 
من خالل تقدمي ن�صائح و اإر�صادات 
و  كمامات  و  مطويات  توزيع  و 

حملول كحويل للتطهري للمواطنني  
اأجل  من  ال�صيارات  اأ�صحاب  و 
اإل لل�رشورة  توخي احلذر واخلروج 
و التزام الن�صائح الوقائية . لالإ�صارة 
بحمالت  يقوم  الوطني  الأمن  فاإن 
الولية  ت��راب  كافة   عرب  م�صتمر 
واأحيائها،   �صعيدة  مدينة  فيهم  مبا 
مع  حت�صي�س  و  وتعقيم  تطهري  من 
الوطني  كالدرك  امل�صالح  خمتلف 
ومتطوعي  املدنية   احلماية  واأعوان 

الهالل الأحمر اجلزائري  .  
ال�صباعي عامر 

حمالت حت�ضي�ضية بخ�ضو�ص التدابري 
الوقائية من فريو�ص كورونا ب�ضعيدة 

اإىل  ال��رام��ي��ة  مهامها  اإط���ار  يف   
 ، العامة  ال�صحة  على  املحافظة 
دائرة  باأمن  ال�رشطة  قوات  متكنت 
لن�صاط  حد  و�صع  من  �صفيزف 
جمال  يف  ين�صط  الأ�صخا�س  اأحد 
احليازة  دون  الع�صل  مادة  حت�صري 
مت  حيث  ن  التجاري  ال�صجل  على 
 08 يناهز  ما  حجز  ذلك  اإث��ر  على 
معباأة  الع�صل  م��ادة  من  قناطري 
بعلب من خمتلف الأحجام وموجهة 
يف   ، رخ�صة  اأي  ب��دون  للت�صويق 
�صد  ق�صائي  ملف  اإجن��از  مت  حني 
اأمام  تقدميه  اأجل  الذكر من  ال�صالف 

اجلهات الق�صائية املخت�صة .
وحجز اأكرث من 75 قنطارا 

من مادة الفرينة 
قوات  متكنت  نوعية  عملية  يف  و 
من  مريين  دائ��رة  باأمن  ال�رشطة 
من  قنطارا   75 يناهز  م��ا  حجز 
لغر�س  موجهة  كانت  الفرينة  مادة 
مت  املحجوزة  الكمية  امل�صاربة، 
دون  �صاحنتني  منت  على  �صبطها 
 ، التجاري  ال�صجل  على  احليازة 
اإ�صتعمال   ، الفاتورة  اإمتالك  عدم 
اإثرها  على  مت  حيث   ، مزور  حمرر 
04 اأ�صخا�س وتقدميهم اأمام  توقيف 
اإيداعهم  مت  اأين  الق�صائية  اجلهات 

احلب�س .
وحجز اأكرث من 400 كلغ من 
مادة النب منتهية ال�ضالحية 

قوات  متكنت  ال�صياق  نف�س  ويف   
ال�صاد�س  احل�رشي  بالأمن  ال�رشطة 
كلغ   400 م��ن  اأك���رث  ح��ج��ز  م��ن 
منتهية  بع�صها  ال��ن  م���ادة  م��ن 

ال�صالحية واأخرى غري مت�صح فيها 
مت  حيث   ، ال�صالحية  اإنتهاء  تاريخ 
الالزمة  القانونية  الإجراءات  اإتخاذ 
الكمية  واإت���الف  ال�صان  ه��ذا  يف 
م�صالح  ممثل  بح�صور  املحجوزة 

مديرية التجارة . 
وحجز مواد غذائية غري 

�ضاحلة لال�ضتهالك مع انعدام 
التجاري ال�ضجل 

بالأمن  ال�رشطة  قوات  متكنت  كما 
احل�رشي الثاين ع�رش من حجز مواد 
غذائية غري �صاحلة لال�صتهالك مع 
احلفظ  ���رشوط  على  توفرها  عدم 
ال�صالحية  مدة  انتهاء   ، والتخزين 
والتي  التجاري،  ال�صجل  وانعدام 
امل�صاكن  اأحد  مب��راآب  خمزنة  كانت 
م�صكن   1500 ب��ح��ي  ال��واق��ع��ة 
بلغت  حيث   ، بلعبا�س  ب�صيدي 
من  اأكرث  الإجمالية  املالية  قيمتها 
اإتالفها  78 مليون �صنتيم ، حيث مت 
العمومية  املفرغة  م�صتوى  على 
للنفايات بح�صور ممثل عن مديرية 
بلعبا�س  �صيدي  لولية  التجارة 
اإطار  يف  تدخل  العمليات  هذه    ،
بيع  عمليات  على  الرقابة  ت�صديد 
اأنواعها  املواد ال�صتهالكية مبختلف 
التلف،  ال�رشيعة  الغذائية  وامل��واد 
ولية  اأمن  م�صالح  تبا�رشها  التي 
�صبقتها  والتي  بلعبا�س،  �صيدي 
التي  املماثلة  العمليات  من  العديد 
معتربة  كميات  حجز  اإىل  اأف�صت 
ال�صحة  املواد، حفاظا على  من هذه 

امل�صتهلكني.  العامة و�صالمة 
م.رم�صاين

الوطني  الدرك  م�صالح  �صبطت 
من  معتربة  كميات  ميلة  يف 
الطماطم منتهية ال�صالحية داخل 
)جممع  اخل��وا���س  لأح��د  م�صنع 
اخلا�صة  الغذائية  لل�صناعات  اأ 
ب�صنع املعلبات للخ�رش والفواكه( 
.وجاء  ميلة  ولية  لعيد  ب�صلغوم 
ذلك على اإثر معاينة قام بها اأعون 
 2041"  : بحجز  انتهت  ال��درك 
معجون  مب��رك��ز  خ��ا���س  برميل 
الطماطم ب�صعة 245 كلغ للربميل 

بوزن اإجمايل 500 طن )500045 
لب  مركز  برميل   28 و   .) ك��غ 
الفواكه بوزن اجمايل قدره 6860 
معتربة  كمية  اإىل  بالإ�صافة  كلغ، 
الطماطم  معجون  علب  من  من 
املوجهة  ال�صالحية  املنتهية 
مت  ذلك  اثر  على  لال�صتهالك".و 
حترير خمالفات تتعلق ب� : "حيازة 
املادة  ال�صالحية،  منتهي  منتوج 
مركز  مادة  يف  امل�صتعملة  الأولية 
جمهولة  الفواكه  لب  و  الطماطم 

يف  خمزنة  و  وامل�صدر  الهوية 
متويه  لئقة،  غري  �صحية  �رشوط 
اح��رتام  ع��دم  ال��ت��ج��اري،  الو�صم 
فيما  ال�صحية  النظافة  اإلزامية 
امل�صتعملة  الأولية  امل��واد  يخ�س 
يف الإن��ت��اج، وك��ذا ع��دم اح��رتام 
�رشوط احلفظ".هذا وقد اأمر وكيل 
�صلغوم  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
العيد بفتح حتقيق معمق مع حجز 
مع  بالتن�صيق  واإتالفها  الب�صاعة 
امل�صتبه  وتقدمي  التجارة  م�صالح 

فيه للق�صاء.و يف �صياق ذي �صلة 
الوطني  ال��درك  م�صالح  حجزت 
عمليتني  يف  التجارة  مديرية  و 
متفرقتني ما جمموعه 480 قنطار 
من فرينة اخلبز بغر�س امل�صاربة ، 
مادة  من  قنطارا   32 حجز  مت  كما 
لال�صتهالك،  �صالح  غري  ال�صميد 
و  اأكيا�س  يف  تعبئته  يعاد  ك��ان 
و  املعدات  حجز  مت  اأين  خياطتها، 

فتح حتقيق يف الق�صايا امل�صجلة.
ق/�س

حجز 500 طن من علب الطماطم منتهية ال�ضالحية مبيلة

ت�رشع  خريي  ت�صامني  عمل  يف 
خن�صلة  بولية  الفالحية  الغرفة 
ال�رشوع  يف  الأي��ام  هذه  من  بدء 

وا�صعة  ت�صامنية  عملية  يف 
امل��ع��وزة  ال��ع��ائ��الت  �صتم�س 
الظل  نقاط  خمتلف  عرب  القاطنة 

اأين   21 ال���  ببلدياتها  بالولية 
خمتلف  توزيع  العملية  �صتعرف 
ال�صتهالك  وذات  الغذائية  املواد 

الأغطية  اىل  بالإ�صافة  الوا�صع 
و الفر�صة.

لزهاري   ونا�س 

غرفة الفالحة بخن�ضلة ت�ضرع يف عمل ت�ضامني للعائالت املعوزة

حجز 08 قناطري من الع�ضل 
كانت خمباأة للم�ضاربة 

اأخبار بلعبا�ص/



�ضبانو: التكاتف �ضبيل عبور 
اأزمة كورونا تتزايد  كورونا،  اأزمة  ا�ستمرار  مع 

الدعوات ل�ستغالل فرتة التوقف 
اإعادة  اأجل  من  احلالية  الإجباري 
حلظة  ــــة  الأزم وجــعــل  التفكري 

فارقة يف عامل كرة القدم.
 وقال رئي�س الحتاد الدويل لكرة 
اإنفانتينو  جياين  )فيفا(  القدم 
"للتفكري  الــوقــت  ــان  ح ــا  رمب اإنــه 
املعمق"، كما توقع الرئي�س ال�سابق 
اأويل  لنادي بايرن ميونيخ الأملاين 
كــرة  "عامل  مبــ�ــســاهــدة  هوني�س 
ا�ستئناف  مبــجــرد  جديد"  قــدم 

امل�سابقات.
والحتــــادات  ــة  ــدي الأن وت�ستعد   
رئي�س  واعترب  كبرية،  خل�سائر 
لكرة  الأوروبــيــة  الأندية  رابطة 
كرة  اأن  اأنييلي  اأنــدريــه  الــقــدم 
"تهديدا  تواجه  القارة  يف  القدم 

وجوديا". 
اأندية  اأن  اإىل  التقديرات  وت�سري 
الدوري الأملاين -على �سبيل املثال- 
اإذا  يورو  مليون   750 نحو  �ستخ�سر 

مل ي�ستكمل املو�سم.
عملية  مناق�سة  اإنفانتينو  ــداأ  وب  
موؤيدا  ــان  ك اأنــه  ــم  رغ التجديد، 
تراأ�سه  منذ  البطولت،  لتو�سيع 
عدد  زيــادة  م�سروع  وقــاد  الفيفا، 
من  بداية  العامل  كاأ�س  يف  الفرق 
فريقا،   48 لت�سبح   2026 ن�سخة 
لكاأ�س  جــديــدة  بطولة  ــة  ــام واإق
ــن 24  ــامل لــالأنــديــة مــكــونــة م ــع ال

فريقا.
"غازيتا  اإنفانتينو ل�سحيفة   وقال 
وقت  -يف  �سبورت" الإيطالية  ديلو 
يتعلق  "الأمر  الأ�سبوع-  هذا  �سابق 
ولكنها  ـــل،  اأق م�سابقات  بــاإقــامــة 
اأقل  فرق  بعدد  رمبا  ــارة،  اإث اأكــر 

وكذلك  اأف�سل،  تـــوازن  لتحقيق 
ــن املــبــاريــات  ـــل م ــة عـــدد اأق ــام اإق
تناف�سية؛  ـــر  اأك تــكــون  ولكنها 
الالعبني"،  �سحة  حماية  بهدف 
علميا،  خيال  لي�س  "هذا  واأ�ساف 

دعونا نتحدث عن هذا الأمر".
�ساعد  -الـــذي  هوني�س  ويعتقد   
اأغنى  اأحد  لي�سبح  ميونبخ  بايرن 
القدم  كرة  اأن  العامل-  يف  الأندية 
كورونا  فريو�س  بعد  ما  فــرتة  يف 
وقال  خمتلف،  وجــه  لها  �سيكون 
"الو�سع  الأملــانــيــة  "كيكر"  ملجلة 
احلايل خطري، ولكنه فر�سة اأي�سا 

لتغيري الإحداثيات قليال". 
تــ�ــســور  ميــكــنــنــي  "ل  ــــاف  ــــس واأ�
مليون  مــئــة  بــقــيــمــة  انــتــقــالت 
�سوف  القريب.  امل�ستقبل  يف  يورو 
يف  املبالغ  النتقالت،  مبالغ  تقل 

لن  املقبلني  الــثــالثــة  اأو  الــعــامــني 
ت�سل للم�ستوى احلايل، كل الدول 
هناك  �سيكون  تاأكيد  بكل  تاأثرت. 

عامل جديد لكرة القدم".
لنادي  التقني  املــديــر  وتــ�ــســاءل   
اإيوالد  هامبورغ"  بــاويل  "�سانت 
ناد  ح�سول  يجب  "ملاذا  لينني: 
واحد على خم�سمئة مليون يورو، 
اأو  خم�سني؟  على  ــر  اآخ ويح�سل 
يجب ح�سول الالعبني على رواتب 

متفاوتة؟"
 وقال رئي�س نادي �سانت باويل اإن 
الآن،  يحدث  اأن  يجب  التقلي�س 
وقال "يجب اأن نت�ساءل عن النظام 
املحرتفة،  القدم  كرة  يف  ال�سابق 
لأنه يجب اأن يرتك طريقا لظهور 

نظام جديد من الت�سامن".
الأملـــاين  املنتخب  مـــدرب  واأدىل   

ـــوف بــتــ�ــســريــح دعــم  ــم ل ــي ــواخ ي
يف  الأ�سا�سي  للنهج  العودة  خالله 

املجتمع وكرة القدم.
جتربة  العامل  "عا�س  لــوف  وقــال   
الأر�ــس  اأن  يبدو  جماعي.  انهيار 
الب�سرية،  �سد  نف�سها  عن  تدافع 
على  قادرة  دائما  اأنها  تعتقد  التي 

فعل اأي �سيء، وتعرف كل �سيء".
الربح،  اجل�سع،  "القوة،  واأ�ساف   
كانت دائما يف املقدمة. ولكن الآن 
جميعا،  علينا  يوؤثر  �سيء  لدينا 
ــو الــ�ــســيء املــهــم يف  ــا ه ونــــدرك م
والعائلة،  ــاء،  ــدق ــس الأ� ــاة؛  ــي احل
واحرتام الآخرين. يجب اأن نظهر 
خمتلفني،  ن�سبح  اأن  باإمكاننا  اأن 
واأن نعامل بع�سنا البع�س باحرتام 

اأكرب يف امل�ستقبل".

اأن  اإ�ــســبــاين  �سحفي  تقرير  ــر  ذك
زين  مــدريــد  ريــال  فريق  مــدرب 
لت�سفية  يخطط  زيـــدان  الــديــن 
ي�سل  قد  كبري  عدد  وبيع  الفريق 
النتقالت  يف  لعبني  �سبعة  اإىل 
لتمويل  الـــقـــادمـــة،  الــ�ــســيــفــيــة 
يحتاج  التي  اجلديدة  ال�سفقات 

اإليها لتجديد دم الفريق.
الإ�سبانية،  "اأ�س"  ل�سحيفة  ووفًقا 
فاإن الريال بحاجة اإىل البيع قبل 
لعبني  اأربعة  هناك  واأن  ال�سراء، 
طرحهم  ــى  ــل ع ـــــدان  زي ا�ــســتــقــر 
وخامي�س  بيل  غاريث  هم  للبيع، 
فا�سكيز  ــس  ــا� ــوك ول رودريـــغـــيـــز 
وماريانو، يف حني ميكن ال�ستغناء 
ونات�سو  مودريت�س  لوكا  عن  اأي�سا 

واإبراهيم دياز.
على  مو�سمني  رودريغيز  وق�سى 
ميونيخ  بايرن  يف  ــارة  الإع �سبيل 
اإىل  ــه  ــادت اإع ـــرروا  ق الأملــــان  لكن 
مب�ستواه،  قناعتهم  لعدم  الريال 
الإعــارة  عقد  يف  بند  وجــود  رغم 

ميكنهم من الحتفاظ به.
ال�سابق  اجلــنــاح  ارتــبــط  حــني  يف 
بيل  غـــاريـــث  ــام  ــه ــن ــوت ت لـــنـــادي 
الإ�سبانية  العا�سمة  عن  بالرحيل 
على مدى ال�سنوات القليلة املا�سية 
ــايل  ــة املــو�ــســم احل ــداي وخــا�ــســة ب
رحيله  ـــدان  زي فيه  اأعــلــن  الـــذي 

قبل  اليوم  ذلك  يف�سل  اإنه  قائال 
اأمنية املدرب تتحقق  غدا، وكادت 
الــــدوري  اإىل  الــالعــب  ويــنــتــقــل 
اأن  لــول  املا�سي  ال�سيف  ال�سيني 
فلورنتينو  مــدريــد  ــال  ري رئي�س 

برييز األغى ال�سفقة.
يف  الــتــدريــجــي  التح�سن  ورغـــم 
البالغ  بيل  ــاإن  ف بــه،  زيــدان  راأي 
اإثبات  يف  ف�سل  عاًما   30 العمر  من 
امللعب،  يف  نف�سه  وفر�س  ــوده  وج
يف  �سوى  ا�سا�سيا  ي�سارك  مل  حيث 
الذي  املو�سم  هذا  فقط  مباراة   11

غاب عن معظمه ب�سبب الإ�سابات.
املر�سحة  الأ�ــســمــاء  يف  واملــفــاجــاأة 
مودريت�س،  هو  امللكي  عن  للرحيل 
الذهبية  الــكــرة  بجائزة  الفائز 
كاأف�سل لعب يف العامل عام 2018 
كرواتيا  منتخب  فيه  ــاد  ق الــذي 

لو�سافة كاأ�س العامل يف رو�سيا.
بدا  عاما   34 البالغ  مودريت�س  لكن 
ومل  ال�سابق  م�ستواه  عــن  بعيدا 

�سوى  اأ�سا�سيا  املو�سم  هذا  ي�سارك 
بالدوري  فقط  مباراة   14 يف 

نادي  اأن  كما  الإ�سباين، 

اإنرت كان اأبدى رغبة يف �سمه عام 
2018 ولن ميانع مدرب الفريق 

يف  كونتي  اأنطونيو  الإيطايل 
احل�سول على توقيعه.

الأوروبي لكرة  اأملح رئي�س الحتاد 
القدم )يويفا( األك�سندر �سيفريين 
لعودة  حمتملة  مواعيد  ثالثة  اإىل 
بعدما  اأوروبــا،  يف  الكروي  الن�ساط 
توقف ب�سبب تفاقم اأزمة فريو�س 

كورونا امل�ستجد.
ــــات  ــــدوري ــع ال ــي ــم وتـــوقـــفـــت ج
اأبطال  دوري  وكذلك  الأوروبية، 

اأوروبا، والدوري الأوروبي، اإ�سافة 
الأوروبية  الأمم  كاأ�س  تاأجيل  اإىل 

ب�سبب اأزمة فريو�س كورونا.
يويفا  اأن  اإىل  اأ�سار  �سيفريين  ولكن 
يعمل حاليا مع الحتادات الوطنية 
ب�ساأن املوعد املحتمل لعودة اأن�سطة 
الدوريات  من   2019-2020 مو�سم 

الأوروبية.

وقال �سيفريين -يف موؤمتر �سحفي 
احلــايل  الــوقــت  "يف  ال�سبت-  ــوم  ي
هذا  �سينتهي  متى  يعرف  اأحــد  ل 

الفريو�س".
"نعمل على اخلطة الأوىل  واأ�ساف 
والثانية والثالثة، والتي قد ت�سهد 
اأو  مايو/اأيار،  منت�سف  يف  العودة 
منت�سف  يف  اأو  يونيو/حزيران،  يف 

ــو/ ــي ــول ي
متوز".

ــس يــويــفــا  ــ� ــي وخـــتـــم رئ
بالقول "لكن اإذا مل نتمكن 

تلك  من  اأي  يف  العودة  من 
على  املو�سم  فــاإن  املواعيد، 

الأرجح لن يكتمل".

هل تعجل اأزمة كورونا مبيالد عامل جديد لكرة القدم؟

ت�ضفية ريال مدريد.. زيدان يخطط لبيع 7 لعبني اأولهم بيل

رئي�ص اليويفا يحدد 3 مواعيد حمتملة لعودة الن�ضاط 
الكروي يف اأوروبا

�ضبح املو�ضم الأبي�ص يحوم حول جزائريي البطولة الإيطالية

بن �ضبعيني: البوند�ضليجا اأف�ضل من الدوري الفرن�ضي
اأعرب اجلزائري رامي بن �سبعيني، مدافع نادي بورو�سيا مون�سنغالدباخ الأملاين، عن 
من  قدمه  ما  على  عطفا  املقدمة،  مراكز  يف  املو�سم  اإنهاء  على  فريقه  بقدرة  تفاوؤله 

م�ستوى فني، منذ انطالق املو�سم.
"مون�سنجالدباخ  وقال بن �سبعيني يف حوار، ن�سره موقع البوند�سليجا، اليوم الأحد: 
لديه فريق متكامل هذا املو�سم، وميتلك روح املجموعة، وميكن للجميع مالحظة ذلك 

من خالل قتالية الالعبني فوق امل�ستطيل الأخ�سر".
اإنه  يخاطبهم،  كيف  ويعرف  الالعبني  حتفيز  يجيد  روزي،  ماركو  "املدرب  وتابع: 
اخلم�سة  بني  املو�سم  اإنهاء  على  ــادرون  ق اأننا  اأعتقد  وبتواجده  كثريا،  ي�ساعدنا 

الأوائل".
واأ�ساف: "مل اأندم اأبدا على مغادرة الدوري الفرن�سي، اأنا هنا عن قناعة تامة، �سحيح 
اأملانيا اأف�سل، وي�ساعد  1( جيد وي�سم فرقا قوية، لكن امل�ستوى يف  اأن م�ستوى )الليج 

اأكر على التطور، ب�سبب وجود اأندية كبرية".
"لقد  الرواق الأي�سر، وقال:  اللعب على  اأنه يف�سل  ،اأكد بن �سبعيني على  ويف اخلتام 
هذا  اأحب  اأي�سر،  كجناح  اللعب  اأردت  طاملا  لكنني  حموري،  كمدافع  تكويني  تلقيت 

املركز كثريا، لأنه ي�ساعدين على دعم زمالئي يف الو�سط والهجوم".

اجلــزائــريــني  الــالعــبــني  مو�سم  يــكــون 
انتهى  ــد  ق الإيــطــالــيــة  الــبــطــولــة  يف 
ال�سلطات  ُتريده  ما  وفق  الآوان،  قبل 
ِب�سبب  وذلك  البلد.  هذا  يف  العمومية 
تنامي خطر فريو�س “كورونا” املُميت.

لعبني  ــة  ــع اأرب ين�سط  اأنـــه  ومــعــلــوم 
الأّول  الق�سم  بطولة  يف  جزائريني 
الإيـــطـــايل، وهـــم: الــدولــيــان املــدافــع 
حممد فار�س من نادي �سبال، ومتو�سط 
فريق  من  نا�سر  بن  اإ�سماعيل  امليدان 
ــي، ولعـــب اخلــط اخللفي  ــس اآ� مــيــالن 
واملهاجم  نابويل،  نادي  من  غالم  فوزي 

ر�سيد غزال من فريق فيورنتينا.

ــة الإيـــطـــايل  ــس ــا� ــري ــــر ال ــــال وزي وق
فيت�سنزو �سبادافورا اإنه �سيمنع تنظيم 
كرة  راأ�سها  وعلى  الريا�سية  املناف�سات 
يف  التدريبات،  ــراء  اإج واأي�سا  القدم، 

�سهر اأفريل املقبل.
مِلـــا نقلته  ــــد، وفــقــا  ـــك، الأح جـــاء ذل
�سحيفة “ل ريبوبليكا” الإيطالية على 

ل�سان هذا امل�سوؤول احلكومي.
ــايل  ــط ـــر الــريــا�ــســة الإي واأ�ـــســـاف وزي
احتاد  ُمقرتح  اإن  �سبادافورا  فيت�سنزو 
يف  البطولة  ِبا�ستئناف  املحلي،  الكرة 

الثالث من ماي املقبل غري واقعي.
ــالم،  الإع و�سيلة  نف�س  اإىل  وا�ستنادا 

اإنهاء  اإىل  ُيلّمح  �سبادافورا  الوزير  فاإن 
الآوان،  قبل  احلالية  الكروية  الن�سخة 
“املو�سم الأبي�س”، حيث  بـ  اأو ما ُيعرف 
الــفــرق  ُت�سبط  ول  الــلــقــب  مُيــنــح  ل 

النازلة اإىل الق�سم الثاين.
وكانت البطولة الإيطالية لكرة القدم 
قد توقفت يف التا�سع من مار�س احلايل، 

ِب�سبب تف�ّسي فريو�س “كورونا”.
بطولة  عمر  من  جولة   26 حِلّد  وُلعبت 
م�سهدا   12 اجلدول  يف  وتبقى  اإيطاليا، 

يف�سل عن اإ�سدال ال�ستار.
ت�سّررا  الأكـــر  البلد  اإيطاليا  وُتــعــّد 
حيث  العامل،  يف  “كورونا”  ِبفريو�س 

واإ�سابة  �سخ�س،   10.023 وفاة  �ُسّجلت 
اإىل  ا�ستنادا   .12384 و�سفاء   ،92472
ِبهذا  الّر�سمية  الطّبية  البيانات  اأحدث 

البلد.

دعــــا اجلـــزائـــري 
مــاكــ�ــســيــم رحـــو 
�ــســبــانــو، مــدافــع 
فــــالــــنــــ�ــــســــيــــان 
الفرن�سي، مواطني 
التقيد  اإىل  بالده، 
بـــالـــتـــعـــلـــيـــمـــات 
الوقائية، للحد من 
انــتــ�ــســار فــريو�ــس 
امل�ستجد،  كــورونــا 
ـــدا �ـــســـرورة  ـــوؤك م
ــف اجلــمــيــع  ــات ــك ت
هذه  مــن  للخروج 

الأزمة التي �سربت العامل.
وقال �سابانو يف فيديو ن�سر عرب احل�ساب الر�سمي لالحتاد 
تذكريكم  "اأريد  في�سبوك:  على  القدم  لكرة  اجلزائري 
بالتعليمات الوقائية املهمة، التي يجب على كل واحد منا 
تطبيقها من اأجل حماية نف�سه، وعائلته من هذا الوباء 

اخلطري".
"علينا غ�سل اليدين با�ستمرار، واللتزام باحلجر  وتابع 
املنزيل لتفادي الجتماع بالأ�سخا�س الآخرين، فالبقاء 
باملنزل مهم جدا، بل هو ال�سالح الوحيد للوقاية من هذا 

الوباء اخلطري الذي ي�ستهدف جميع الفئات".
على  امل�ست�سفيات  يف  الأطــبــاء  جميع  "اأ�سكر  واأ�ــســاف 
يف  كاملحاربني  اإنهم  يقدمونها،  التي  النبيلة  الر�سائل 
ال�سفوف الأوىل للجبهة، فهم ي�سحون باأنف�سهم من اأجل 

اإزالة اخلطر والأمل عن النا�س".
لهذا  الت�سدي  اأجل  من  للتكاثف  اجلميع  "اأدعو  ووا�سل 

الوباء القاتل".
" اأطلب من اهلل اأن ي�سفي جميع املر�سى، واأن يكون  واأمت 

يف عون عائالتهم، واأمتنى ال�سالمة للجميع". تري �ضتيغن غري مهتم 
بكرة القدم ول يحفظ 

اأ�ضماء املناف�ضني

اأندريا بريلو: "م�ضتعد 
لتدريب بر�ضلونة"

مدرب الربازيل: تعوي�ص 
نيمار لي�ص م�ضتحيال

مي�ضي: "لعبو بر�ضلونة 
خف�ضوا 70 % من اأجورهم"

تري  اأندريه  بر�سلونة  لنادي  الأملاين  احلار�س  قال 
يتابع  ول  القدم،  بكرة  �سغوفا  لي�س  اإنــه  �ستيغن 
من  ــدد  ع اأ�ــســمــاء  ويجهل  املــبــاريــات،  مــن  الكثري 

الالعبني املناف�سني.
�سحيفة  مع  حــوار  -يف  ــاين  الأمل احلار�س  وحتــدث   
احلجر  يف  يومياته  عن  الإ�سبانية-  "األبايي�س" 
احتواء  جهود  �سمن  اإ�سبانيا  يف  املفرو�س  ال�سحي 
فريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد19-(، وك�سف عن 

جوانب من حياته اخلا�سة. 
"ي�سحك النا�س عندما اأخربهم  وقال تري �ستيغن 
واأنني  القدم،  كرة  عن  فكرة  اأي  لدي  لي�ست  اأنني 
قليلة،  با�ستثناءات  املباريات  من  الكثري  اأ�ساهد  ل 
فيها  ي�سارك  التي  تلك  اأو  الكبرية،  املباريات  مثل 
ا�سم  الأ�سدقاء. يف بع�س الأحيان، ي�ساألونني عن 

لعب ولي�ست لدي اأي فكرة عنه". 
اأ�سماء  ـــرف  اأع ل  الأحــيــان  بع�س  "يف  واأ�ــســاف 
اأ�ساهد  عندما  ولكن  نواجههم،  الذين  الالعبني 
لقطات عرب الفيديو اأتعرف عليهم، واأتذكر جيدا 

ما قاموا به خالل املباراة".
ــب نـــو يف  ــام  وقــــال اإنــــه يــفــ�ــســل مــلــعــب ك
واأ�سار  الأملانية،  املالعب  على  بر�سلونة 
الــكــتــالــوين  الـــنـــادي  جــمــاهــري  اأن  اإىل 
اإعجابه  عــن  وعــرب  بالتفا�سيل،  تهتم 

باأهازيجهم وطريقتهم يف الت�سجيع.
ـــس الأملــــــاين ر�ــســالــة  ـــار� ــــه احل  ووج
اجلميع  مــن  وطــلــب  للجماهري، 
من  للحد  منازلهم  يف  الــبــقــاء 
ـــال  ـــس، وق ـــريو� ـــف تــفــ�ــســي ال
نف�سها،  باحلالة  جميعا  "منر 
على  للمحافظة  ــة  ــوي والأول
نوا�سل  اأن  وعلينا  �سحتنا، 
حتفيز النا�س لكي يبقوا يف 

منازلهم".
ي�ستغل   اأنـــــه  واأو�ــــســــح 

من  املنزيل  احلجر  فــرتة 
هواياته  ممــار�ــســة  اأجـــل 
الطبخ  مــثــل  املــفــ�ــســلــة، 
"اأق�سي  وقال  واملطالعة، 
مـــعـــظـــم الـــــوقـــــت بــني 
واملطبخ،  املعي�سة  غرفة 
من  الكثري  اأق�سى  كذلك 
الألعاب  �سالة  يف  الوقت 

الريا�سية".

جلـــاأ جنـــوم كــرة 
القدم الإيطالية 
احلــــــالــــــيــــــون 
اإىل  ــى  ــدام ــق وال
التوا�سل  مواقع 
الجـــتـــمـــاعـــي، 
لــقــ�ــســاء الــوقــت 
تــوقــف  ظـــل  يف 
ـــــاط  ـــــس ـــــ� ـــــن ال
ــــي،  ــــس ــــا� ــــري ال
اجلميع  وعــزلــة 
يف املنازل ب�سبب 
ــــاء كـــورونـــا،  وب

ومن بينهم الأ�سطورة اأندريا بريلو.
طريفة  حمادثة  ال�سابق  يوفنتو�س  لعب  واأجرى 
 2006 الــعــامل  بطل  اإيطاليا  مبنتخب  زميله  مــع 
خاللها  تطرقا  "اإن�ستغرام"،  عرب  كانافارو  فابيو 

ل�ستعداد الأول لقتحام عامل التدريب.
ويبدو بريلو مر�سحا لقيادة فريق يوفنتو�س حتت 
23 عاما يف بداية م�سريته التدريبية، وقد مازحه 

كانافارو ب�ساأن هذا العر�س.
مبا�سر:  ب�سكل  �سديقه  الدفاع  خط  قائد  و�ساأل 
فاأجاب  لل�سباب؟"،  يوفنتو�س  فريق  �ستدرب  "هل 
بريلو �ساخرا: "�سخ�سيا، اأنا م�ستعد، رمبا ت�سل اإيّل 
اأوىل العرو�س من اخلارج، بر�سلونة ينتظرين ول 

اأريد اأن اأفوت الفر�سة، اأنا جاهز لقيادة الرب�سا".
و�سبق لبريلو اأن قال موؤخرا ل�سحيفة "غازيتا ديلو 
�سبورت": "ميكنني اأن اأ�سبح مدربا جيدا، ميكنني 
مل  واإذا  مميزة،  �سخ�سية  لدي  خطط،  اأفكار  طرح 

اأجنح فال م�سكلة".
وعن مرجعيته يف التدريب، قال بريلو: "اأنظر اإىل 
تعاملت  مدرب  اأف�سل  هو  كمثال،  كونتي  اأنطونيو 
لعبت  عندما  بالتدريب  العمل  يف  وفكرت  معه، 
حتت قيادته، و�سجعني بالفعل على اقتحام جمال 

التدريب".

تيتي،  اأ�ــســاد 
مــــــــــــــدرب 
املـــنـــتـــخـــب 
الــربازيــلــي، 
ـــــدرات  ـــــق ب
جنــــــــــــــــــم 
و  ل�سيلي�سا ا
نـــــيـــــمـــــار، 
اإىل  مــ�ــســرًيا 
ـــم  اأنـــــــه رغ
الأهـــمـــيـــة 
الــــكــــبــــرية 
�سان  لــنــجــم 

ميكن  ل  ــذي  ال بالالعب  لي�س  ــه  اأن اإل  جــريمــان 
تعوي�سه.

�سان  باري�س  رفقة  الثالث  مو�سمه  نيمار  ويخو�س 
م�ستويات  تقدمي  يف  وجنــح  الفرن�سي،  جريمان 
 18 ت�سجيل  خــالل  من  املو�سم  هــذا  للنظر  لفتة 
يف  خا�سها  مباراة   22 يف  اأخرى   10 و�سناعة  هدًفا 

جميع امل�سابقات.
فوتبول"  "فران�س  جملة  مع  حوار  يف  تيتي  وقال 
الفرن�سية: "نيمار يطمئنك، كونه يقدم كل ما هو 
غري متوقع، وي�ساعد ذلك يف منحك حلول فردية 

وجماعية ل ميلكها الآخرون".
واأ�ساف: "مع تلك احللول، ل تكون قدرات الفريق 
اأحتدث  الــذي  نيمار  ولكن  �سرتتفع،  بل  هي،  كما 
لعب  نيمار  وبدنًيا،  ذهنًيا  احلا�سر  هو  هنا  عنه 
ي�ستحيل  الــذي  بالالعب  لي�س  ولكنه  �ــســروري، 

تعوي�سه".

ا�ستعداد  مي�سي،  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  اأعلن 
من  كــبــري  ـــزء  ج لتخفي�س  بــر�ــســلــونــة  ــي  ــب لع
رواتبهم، حتى يتمكن موظفو النادي من احل�سول 
على اأجورهم كاملة، يف ظل تف�سي فريو�س كورونا 

امل�ستجد.
ح�سابه  عرب  ن�سره  بيان  عرب  الأرجنتيني،  واأكد 
اخلا�س على "اإن�ستجرام"، على اأن جميع الالعبني 
مع   ،70% بن�سبة  اأجورهم  تخفي�س  على  وافقوا 

ا�ستمرار توقف الن�ساط احلايل.
لنا  ميثل  ــر  الأم يعد  "مل  البيان:  يف  مي�سي  وقــال 
مفاجاأة بوجود اأ�سخا�س يف النادي يحاولون و�سعنا 
مبا  للقيام  علينا  �سغوطات  واإ�سافة  الأ�سواء  حتت 

نريده بال�سبط".
جانب  اإىل  ــه  اأن لــالإعــالن  الوقت  "حان  ــاف:  واأ�ــس
الطوارئ،  فرتة  يف   70% بن�سبة  اأجورنا  تخفي�س 
النادي  موظفي  ح�سول  �سمان  يف  ا  اأي�سً �سن�ساهم 
على %100 من اأجورهم، طاملا اأن الو�سع احلايل مل 

يتغري".
وتابع مي�سي: "ال�سبب وراء عدم اإعالننا لذلك، هو 
النادي،  مل�ساعدة  حقيقية  حلول  لإيجاد  حاجتنا 

وكل من تاأثر بهذا الو�سع".
لوي�س  الأوروجـــوايـــاين  ن�سر  ال�سياق،  نف�س  يف 
على  البيان  نف�س  بر�سلونة،  مهاجم  �ــســواريــز، 
مع  ت�سامنه  ليعلن  "اإن�ستجرام"،  مبوقع  ح�سابه 

باقي لعبي البلوجرانا يف حمنة الفريق.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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اأ�ضرى فل�ضطينيون

بقلم: الأديب الأ�ضري املحرر- وليد 
الهودىل 

-----------------------------
جمتمع  مع  مبا�رش  احتكاك  على  •ال�رشى 
احتكاكهم  خ��الل  من  الفريو�س  بهذا  موبوء 
م�صلحة  ادارة  وعنا�رش  واملحققني  بال�صجانني 
والعالقة  اخلارج  من  قادمون  وهوؤلء  ال�صجون 
ع��داء  ع��الق��ة  ي�صجنونهم  م��ن  وب��ني  بينهم 
لل�صجون  الفريو�س  دخول  فر�صة  فاإن  وبالتايل 

عالية. امكانية  وذات  ذهبية  فر�صة 
ل��الوب��ئ��ة  ح��ا���ص��ن��ة  ب��ي��ئ��ة  ال�����ص��ج��ون  •بيئة 
�صيئة،  وبتهوية  مكتظة  اأنها  حيث  والمرا�س: 
عليها  املتعارف  امل�صاحة  تتجاوز  غرفها  م�صاحة 
طاقة  �صعفي  عادة  فيها  فيح�رش  بكثري  دوليا 
فيها  احلمام  يكون  اأن  اىل  بالإ�صافة  الغرفة، 
غرفة  فهي  معا  وظائف  لعدة  وا�صتخدامها 
اأحيانا،  وللريا�صة  ولل�صالة  ولالأكل  للنوم 
بالن�صبة  جدا  �صيقة  ال�صجن  �صاحة  وكذلك 
من  اخلروج  �صاعة  يف  فيها  يطوف  الذي  للعدد 
مب�صاحة  كانت  مثال  ع�صقالن  ف�صاحة  الغرف 
اأ�صري  مائتي  قرابة  اليها  ليخرج  �صلة  كرة  ملعب 
فاأ�صبحت  اق�صام  اربعة  اىل  وق�ّصموها  فجاءوا 
لأ�صوارها  ال�صاهق  العلو  اىل  ا�صافة  جدا  �صيقة 
يزيد  الذي  باحلديد  �صقفها  اىل  اي�صا  وبالإ�صافة 
منطقة  يف  فالبيئة  كذلك  عليها.  اخلناق  من 
الرملة:"  �صجون  جممع  مثال  بينما  �صناعية 
ونفيتريت�صا  امل�صفى،  ي�صمى  والذي  نيت�صان، 
منطقة  يف  كلها   " واملعبار  للن�صاء  املخ�ص�س 
ذلك  اىل  وا�صف  املنطقة.  لتلك  جماري  جتمع 
الربيطاين  العهد  من  ال�صجون  من  هناك  ان 

القاتلة. الرطوبة  جدرانها  تنخر  حيث  القدمي 

والوبئة  المرا�س  مقاومة  اأن  املعروف  •من 
هم  ال�صجون  بينما  �صحية  تغذية  اىل  بحاجة 
ياتي  ع��ادة  التغذية،  هذه  عن  يكون  ما  اأبعد 
ما  اأ�صواأ  والفواكه  للخ�صار  ال�صجون  متعهد 
قريب  اأو  تعفن  بالذي  غالبا  تاأتي   ، ال�صوق  يف 
اأ�صواأ  يف  املجّمدة  باللحوم  وياأتي  التعفن،  من 
ل  التي  الرخي�صة  النقانق  ومن  ال�صوق  يف  ما 
�صمك  اأم  دجاج  م�صدرها  هل  اأ�صل  لها  يعرف 
رائحته  خ��روج  متنع  ما  ياأتي  املهم  خليط،  اأم 
الدجاج  وع��ن  القاتلة،  احلافظة  امل��واد  ك��رثة 
ال  الق�صم  يدخل  اأن  ما  ال�صبوعية  الوجبة 
الذي  باجلزء  وياأتون  الكريهة  رائحته  وتفوح 
اأما   ، الدجاجة"  موؤخرة   " اأ�صواقهم  ت�صتوعبه  ل 
معلبات  فاأغلبه  الكنتني  من  ب�رشائه  ي�صمح  ما 
ذات  اأغذية  ال�صحي.  الغذاء  البعد عن  بعيد كل 

. الوبئة  لالنت�صار  جدا  منا�صبة  و�صفة 
املتوا�صل  وال�صغط  النف�صية  •الو�صاع 
ال�صادية  القمعية  والإجراءات  التنكيل  وفنون 
ا�رشانا  رقاب  على  م�صلطا  �صيفا  تبقى  التي 
املناعة  لإ�صعاف  جدا  منا�صبة  حا�صنة  ت�صكل 
كثرية  وه��ذه  والأوب��ئ��ة،  الم��را���س  وت�صلل 
على  ولكن  تعدادها  اأردنا  لو  املقال  بها  ي�صيق 
حافة  على  ال�صري  ي�صل  عندما  املثال  �صبيل 
ل�صنوات طوال كما  يعاد  ثم  مّرات  الفراج عدة 
املوؤبدات، عندما كان احلديث  حدث مع ال�رشى 
يقع  ثم  الفراج  قرب  اىل  بهم  ي�صل  ال�صيا�صي 
�صنوات،  عدة  بعد  قادمة  فر�صة  لينتظر  اخلذلن 
يزيد  مبا  مّروا  هوؤلء  الرابعة  الدفعة  اأ�رشى  مثال 
يحظوا  ومل  الخرية  كانت  ثم  فر�س  ع�رشة  عن 
هذا،  بعد  يت�صور  نف�صي  �صط  اأي  بالإفراج، 
اأعيد  الذين  الحرار  وفاء  �صفة  اأ�رشى  كذلك 

حيث  الداري  العتقال  وال���رشى  اعتقالهم، 
يف  واأهله  ال�صري  على  املعروفة  النف�صية  احلرب 

املتكرر. احلكم  جتديد  عملية 
فيه  واملر�صى  املر�س  مع  والتعامل  •العالج 
املري�س  فال�صري  فيه،  ما  املربمج  الهمال  من 
من  حرمانه  وم��ن  نف�صه  ال�صجن  من  يعاين 
�صواء  امل��ري��رة  واملماطلة  ال�صحيح  ال��ع��الج 
وما  اوعالجه  املر�س  ت�صخي�س  يف  ذلك  كان 
ادوية  �رشكات  ل�صالح  الدوية  جتربة  من  ثبت 
الطبيعي  الو�صع  يف  متوفرة  فهذه  ا�رشائيلية 
التي  احلالت  و�صارت  وباء  انت�رش  اذا  بالنا  فما 
موؤهلة  غري  ال�صجون  كثرية،  الرعاية  اىل  حتتاج 
الطواقم  او  املجهزة  المكنة  حيث  من  بتاتا 

الكبري. ال�رشى  عدد  مع  املتالئمة  الطبية 
ال�صجون  وظروف  واملعقمات  التنظيف  •مواد 
حيث  من  والأم��را���س  لالأوبئة  ج��دا  املالئمة 
توفر  دون  �صتاء  ال��ربودة  وق�صاوة  الرطوبة 
بنيت  �صجون  القائظ  ال�صيف  ويف  تدفئة  اية 
قا�صية  بيئات  يف  ال�رشى  لتعذيب  خ�صي�صا 
�صتاء  الربودة  �صديد  والنقب  ورميون  نفحة  مثل 
اج��واء  يف  وجلبوع  �صطة   ، �صيفا  واحل���رارة 

. �صيفا  احلّر  �صديدة  الغوار 
غري  ال�رشائيلية  ال�صجون  قي�س،  من  في�س  هذا 
يف  بالنا  فما  الطبيعي  الو�صع  يف  �صحيا  موؤهلة 
حيث  الكورونا  فريو�س  مثل  وباء  انت�صار  ظل 
وال�صحايا  ماأ�صاوية  الو�صاع  تكون  ان  يتوقع 
يتوجب  لذلك  الرعب.  غاية  يف  تهويل  اي  دون 
الحتالل  �صلطة  على  ال�صغط  حاليا  يجري  ان 
القّل  على  اأو  ال�رشى  �رشاح  اطالق  اجل  من 
التي  املهولة  الكتظاظ  حالة  من  التخفيف 

. ال�صجون  هذه  ت�صهدها 

الكورونا ومكامن اخلطر على اأ�ضرانا يف ال�ضجون

الإ���ص��الم��ي يف  اجل��ه��اد  حركة  اأك���دت 
اأن   ،30/3/2020 الثنني  اأم�س  فل�صطني، 
املقاومة ومن خلفها ال�صعب الفل�صطيني 
ل  ومواجهة  �صمود  حالة  يف  �صتبقى 
ال�صهاينة  بطرد  اإل  تتوقف  ول  تنتهي 
الغا�صبني عن كل �صرب من هذه الأر�س 
املقد�صة، على الرغم من احل�صار والقمع 

والإرهاب ال�صهيوين.
يف  �صحفي،  بيان  يف  احلركة،  و�صددت 
اأن  على  الأر���س،  ليوم   44 ال�  الذكرى 
يوم الثالثني من مار�س الذي جتتمع فيه 
مع  واجلليل  املثلث  يف  اأهلنا  ت�صحيات 
ت�صحيات اأهلنا يف غزة املقاومة والقد�س 
العا�صمة وال�صفة الأبية، �صيبقى عنوانًا 
املقاومة  ول�صمود  والنتفا�صة  للثورة 
التي جتدد كل يوم ثباتها واإ�رشارها على 
امل�صي نحو العودة والتحرير باإذن الله عز 

وجل.
ليوم  اخل��ال��دة  ال��ذك��رى  اليوم  وت��واف��ق 
مل�صرية  دف��ع  ق��وة  مثل  ال��ذي  الأر����س 
الحتالل  �صد  الفل�صطيني  الن�صال 
الفل�صطيني  الدم  �صكل  فلقد  الغا�صب، 
واملثلث  اجلليل  اأر�س  به  تخ�صبت  الذي 
وثبات  جهاد  م�صرية  يف  ب��ارزة  حمطة 
ال�صعب الفل�صطيني وباتت جزء من حالة 

الوعي الوطني التي لن تقبل التنازل عن 
ترابها  من  ذرة  باأي  التفريط  اأو  الأر�س 
يوم  منا�صبة  اأن  احلركة،  املبارك.وبينت 
الأر�س حتول اإىل منا�صبة وطنية جامعة 
ولقد  الوطني،  للعمل  انطالق  ونقطة 
لتوؤكد  الكربى  العودة  م�صريات  جاءت 
للوحدة  كرمٍز  اليوم  هذا  دللت  على 
و�صالبة  امل�صرتك  والعمل  الوطنية 
وجت�صيداً  لالحتالل  الت�صدي  املوقف يف 
ول  ال�صطب  يقبل  ل  الذي  العودة  حلق 
الإلغاء.ووجهت حركة اجلهاد الإ�صالمي، 
يف  واملجاهد  امل��ق��اوم  ل�صعبنا  التحية 
املحتلة  وال�اأر�س  وغزة  وال�صفة  القد�س 
وال�صتات،  اللجوء  ومناطق   ٤٨ ع��ام 
ونثمن  الأب��رار  �صهدائه  على  ونرتحم 
واجلرحى  البوا�صل  الأ���رشى  ت�صحيات 
اجل�صام  الت�صحيات  ونثمن   ، الأبطال 
التي قدمها اأبناء �صعبنا يف مكان، تاأكيداً 
وحماية  حقوقه  باحلقوق  التم�صك  على 
وحدة  على  وحفاظًا  الأر�س  هذه  لهوية 
تالقي  اأن  العزيز.واأكدت،  الوطن  هذا 
الوطنية  املنا�صبة  هذه  يف  الدماء  هذه 
وحدة  على  دليل  اأن�صع  هو  الكربى 
اأر�صه  ووح��دة  الفل�صطيني،  ال�صعب 
العودة  وحتمية  امل�صرتك  م�صريه  ووحدة 

يف  واإننا  والتوطني.  الو�صاية  ورف�س 
يف  �صنبقى  الإ�صالمي  اجلهاد  حركة 
وحدتنا  حماية  على  احلري�صني  مقدمة 
والت�صدي لكل املوؤامرات التي ت�صتهدف 
لكل  رف�صها  وثوابتنا.جددت  حقوقنا 
اآخرها  والتي  الق�صية  ت�صفية  م�صاريع 
مع  العمل  و�صنوا�صل  ترمب،  �صفقة 
الفل�صطيني وقواه  ال�صعب  كل مكونات 
لها  للت�صدي  الو�صائل  وبكل  وتياراته 
اجلهاد  حركة  اأك��دت  واإ�صقاطها.كما 
اأ�صكال  ك��ل  رف�س  على  الإ���ص��الم��ي 
وتدعو  ال�صهيوين،  الكيان  مع  التطبيع 
مواجهة  جلان  عمل  تفعيل  اإىل  احلركة 
ال�صهيوين. للكيان  واملقاطعة  التطبيع 
حّية  �صتبقى  فل�صطني  اأن  على  و�صددت 

اأينما  الفل�صطيني  ال�صعب  وج��دان  يف 
وامل�صلمني  العرب  ق�صية  و�صتظل  وجد، 
ال�صمود  ماآثر  التاريخ  و�صيخلد  الأوىل، 
جت�صدها  التي  واجلهاد  املقاومة  ومالحم 
اأيامنا  وك��ل  الأر�����س  ي��وم  منا�صبة 
ال�صهداء  وذكريات  الوطنية  ومنا�صباتنا 
وبطولت الأ�رشى، و�صتتوا�صل م�صرية 
الت�صحية والفداء حتى تعود فل�صطني كل 
فل�صطني حرة اأبية. "ي�صاألونك متى هو قل 
اأن  احلركة،  قريبًا"ومتنت  يكون  اأن  ع�صى 
جمعاء  والإن�صانية  وامتنا  �صعبنا  يحفظ 
من الأوبئة والمرا�س، متمنية ال�صالمة 
الأجهزة  لكل  التحية  ووجهت  للجميع، 
توؤدي  ونهاراً  ليال  تعمل  التي  والطواقم 

واجبها الإن�صاين بكل اإخال�س.

اجلهاد: املقاومة ومن خلفها �ضعبنا �ضتبقى يف حالة �ضمود ومواجهة ل تنتهي ول تتوقف
اأخبار فل�ضطني

الأ�ضري حامت اجليو�ضي 

�ضتة موؤبدات و55 عامًا
يوم  ولد  اجليو�صي من طولكرم،  يا�رش حممد  حامت 
1972، تعلم يف رو�صيا، وتخرج كفني  29 �صباط 
اأ�صنان عام 2000، وعاد اإىل فل�صطني، وان�صم اإىل 
الفل�صطينية و�صارك يف عمليات  املقاومة  �صفوف 
الغربية �صد جنود الحتالل،  ال�صفة  ع�صكرية يف 
التابعة  ثابت،  ثابت  كتائب  موؤ�ص�صي  من  حامت  يعد 

حلركة فتح، يف بداية انتفا�صة الأق�صى.
مطاردته  وا�صتمرت   ،2001 عام  مطارداً  اأ�صبح 
خميم  يف  منزل  يف  حو�رش  لكنه  كاملني،  لعامني 
من  الوا�صح  من  وكان  طولكرم،  يف  �صم�س  نور 
كانت  النية  اأن  معه  جرى  الذي  ال�صتباك  طبيعة 
 21-2-2003 ففي  لعتقاله،  ولي�س  لقتله  مبيتة 
ورف�س  بالقذائف،  فيه  يتواجد  الذي  املنزل  اأُمطر 
يف البداية ت�صليم نف�صه، لكنه خ�صي على اأ�صحاب 
املنزل، فاأوقف ال�صتباك، فقام اجلي�س باعتقاله بعد 

اأن ا�صتمر ح�صاره 4 �صاعات.
لعام كامل منعت اأ�رشته من زيارته، وخ�صع لتحقيق 
عنيف، وحكم عليه يف النهاية ب�صتة موؤبدات و55 
عامًا بتهمة النتماء حلركة فتح وجناحها الع�صكري 
كتائب �صهداء الأق�صى، وتعر�س للعزل النفرادي 

لعدة اأ�صهر اأكرث من مرة،
منذ  اأعي�س  اإين  حامت":  "اأم  الزعبي  نادية  اأمه  تقول 
اعتقال ابني يف ح�رشة واأمل وقهر لي�س له نهاية اإل 
اأمامي وبني  بخروج ابني حامت من ال�صجن وروؤيته 
الذي  وعمله  الطبيعية  حياته  ميار�س  عائلته  اأفراد 
تغرب واأبعد عن كل اأحبابه من اأجله، كلى اأمل باأنه 
حوكم  واإن  حتى  حامت  لبني  الفرج  يتحقق  �صوف 
بال�صجن املوؤبد الذي يعني به الحتالل "نهاية حياته 

داخل �صجنه".
الحتالل  قبل  من  حامت  مطاردة  اأثناء  اأي�صًا:  تقول 
م�صريه  وعلى  عليه  والقلق  باخلوف  مليئة  كنت 
جنود  قام  عندما  اأذكر  ا�صت�صهاده،  واحتمالية 
كل  حامت،  ابني  لعتقال  املنزل  باقتحام  الحتالل 
�صخ�س يذكر ذلك اليوم وكان �صاهدا على اعتقال 
حامت يقول اإن الحتالل كان قادم لقتل ابني ولي�س 
لعتقاله، حيث كان هناك اإطالق نار كثيف و�صماع 

دوي انفجارات.
عليه  لتحكم  حماكمته  موعد  جاء  اأمه:  وت�صيف 
عامًا،  موؤبدات و50   6 بال�صجن  الحتالل  �صلطات 
الثاين  ابني  حممد  �صقيقه  الوقت  ذلك  يف  كان 
اأعوام،   10 بال�صجن  حوكم  وقد  الأ�رش  يف  يتواجد 
اإىل  ولت�صاف  منها  خم�صة  �صقيقه  عن  حامت  لياأخذ 

حكمه لي�صبح 6 موؤبدات و55 عامًا.
ت�صيف بح�رشة: بعد احلكم عليه، اأراد حامت اأن يكمل 
الحتالل  �صلطات  لكن  ال�صجن  داخل  درا�صته 
منعته من ذلك، حيث تعر�س للعزل النفرادي اأكرث 
من مره ولعدة اأ�صهر، اإنني اأفتقده، ومنذ اعتقاله مل 
اأمتكن من مل�صه، فالزيارات اإن �صمح بها تكون من 
وغري  مزعج  �صوته  هاتف  وبوا�صطة  زجاج  خلف 

وا�صح.
يعاين  والكرامة وهو  احلرية  اإ�رشاب  حامت  يخو�س 
لوالدته  مريحة  زيارة  ويريد  املعدة،  يف  قرحة  من 
املري�صة، والتي تعر�صت لنزيف يف املعدة، وقبلها 
�رشطان  ا�صتئ�صال  ومت  الرئة،  يف  جللطة  تعر�صت 

من البنكريا�س لديها.

الوطني  الق��ت�����ص��اد  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
وبالتعاون  اأنها  الثنني  اأم�س  الفل�صطيني 
اخلليل،  مبحافظة  الأمنية  الأج��ه��زة  مع 
غري  �صناعية  من�صاأة  ب��اغ��الق  قامت 
مطابقة  غري  منظفات  ،تنتج  مرخ�صة 
للموا�صفات واملقايي�س، ول حتمل بطاقة 
بيان، اأي جمهولة امل�صدر، ما يعد ت�صليال 

ب�صحته  ال�رشر  ويلحق  للم�صتهلك 
و�صالمته.

مديرية  مدير  اأك��د  اآخ��ر،  �صياق  يف  و 
اخلليل  حمافظة  يف  الوطني  القت�صاد 
يف  التمويني  املخزون  اأن  القي�صي  ماهر 
حمافظة اخلليل يكفي لعدة اأ�صهر، وهناك 
تلبي  التي  الأ�صا�صية  ال�صلع  يف  وف��رة 

على  ين�صحب  وه��ذا  املواطنني،  احتياج 
جميع حمافظات الوطن.

�رشاء  يف  املبالغة  لتجنب  املواطنني  ودعا 
ال�صلع  خا�صة ان املحالت التجارية تفتح 
حددها  التي  املواعيد  وفق  يوميًا  ابوابها 

حمافظ اخلليل.
الوزارة  طواقم  اأن  على  القي�صي  و�صدد 

والأجهزة  اخلليل  حمافظة  مع  بالتعاون 
ال�صاعة  جولت  الأمنية تنفذ على مدار 
رقابية ل�صبط وتنظيم ال�صوق، بالإ�صافة 
على  عالوة  امل�صانع،  اإنتاج  مراقبة  اإىل 
موؤ�ص�صات  خمتلف  مع  امل�صتمر  التن�صيق 
القطاع  اخلا�س مبا ي�صمن ت�صهيل احلركة 
التجارية وعمليات ال�صترياد والت�صدير.

اغالق من�ضاأة ت�ضنع منظفات ت�ضكل خطرًا على �ضحة امل�ضتهلكني يف اخلليل

يف يوم الأر�ص
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ك�ضف حملة �ضعودية جديدة للتج�ض�ص على مواطنيها 
باأمريكا

قراءة/ حممد علي
------------------ 

ترجمته  ال��ذي  التقرير،  وي�صري 
�صخ�صا  اأن  اإىل  "عربي21"، 
على  "الغارديان"  اأطلع  "مبلغا" 
ال�صعودية  مطالب  م��ن  امل��الي��ني 
يف  تنقلهم  ثناء  اأ مواطنيها  مبتابعة 
الأمريكية. املتحدة  الوليات  داخل 

اأن  اإىل  كريت�صغا�صرن  وت��ل��ف��ت 
عنها  ك�����ص��ف  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات 
يحاول  ال��ذي  "املبلغ"،  ال�صخ�س 
يف  ال�صعف  مالمح  عن  الك�صف 
املعروف  الدولية  الر�صائل  نظام 
منظمة  جت�ص�س  حملة  عن   ،SS7 ب� 
اأن  اإىل  م�صرية  اململكة،  بها  قامت 
الطلبات  ماليني  اأن  تظهر  البيانات 
ال�صعودية  من  ال�صادرة  ال�رشية 
بداية  اأ�صهر  اأربعة  مدى  على  متت 

.2019 نوفمرب  الثاين/  ت�رشين  من 
حم��اولت  اإن  ال�صحيفة  وت��ق��ول 
لتحديد  ت�صعى  كانت  التي  التتبع، 
م��واق��ع ال��ه��وات��ف امل�����ص��ج��ل��ة يف 
يبدو  ما  على  ج��اءت  ال�صعودية، 
يف  نقالة  هواتف  �رشكات  ثالث  من 

. ية د ل�صعو ا
ال�صخ�س  ع��ن  ال��ت��ق��ري��ر  وي��ن��ق��ل 
مل  وخ���رباء  ن���ه  اإ ق��ول��ه  "املبلغ"، 
داف��ع  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  ي�صتطيعوا 
املتعددة  امل��ح��اولت  وراء  حقيقي 
الهاتف،  موقع  ع��ن  للمعلومات 
ول  تف�صري،  اأي  يوجد  "ل  واأ�صاف: 
وحولت  هذا،  لعمل  فني  �صبب  اأي 
الهاتف  تكنولوجيا  ال�صعودية 
الكاتبة  وتفيد  �صالح".  اإىل  املحمول 
عليها  ح�صل  التي  البيانات  ب��اأن 
على  عر�صت  "املبلغ"  ال�صخ�س 
واأك��دوا  م���ن،  واأ ات�صالت  خ��رباء 
رقابة  حملة  عن  تعبري  نها  اأ بدورهم 
البيانات  اأن  اإىل  لفتة  �صعودية، 

موقع  حتديد  طلبات  عن  ك�صفت 
من  عادة  تتم  التي  املحمول،  الهاتف 
 ،SS7 الدويل  الر�صائل  نظام  خالل 
بربط  للم�صغلني  ي�صمح  ال���ذي 

العامل. حول  امل�صتخدمني 
كيفية  على  مثال  ال�صحيفة  وتورد 
اأمريكيا  ب��اأن  ال��ن��ظ��ام،  ه��ذا  عمل 
اإج��راء  وح��اول  مل��ان��ي��ا،  اأ اإىل  �صافر 
اأمريكا،  يف  اأهله  مع  هاتفية  مكاملة 
�صبكة  ع��رب  و�صله  يتم  وعندها 
مبتابعة  النظام  هذا  في�صمح   ،SS7
مثريا  ك��ان  م���ر  اأ وه��و  ال��ه��وات��ف، 
حامل  يتلقى  فعندما  للخرباء،  لقلق 
اأو  "فريزيون"  مثل  اأمريكي،  هاتف 
تي"  ند  اأ تي  يه  "اإ و  اأ موبايل"  "تي 
Provide Su - عليه  يطلق  )اا 
 )scriber Information( )PSI
م�صغل  من   SS7 ر�صالة  �صكل  على 

باملتابعة. طلب  هذا  فاإن  هواتف، 
ا�صتخدام  يتم  نه  اأ اإىل  التقرير  وينوه 
�رشعية  بطريقة  ال��ط��ل��ب��ات  ه��ذه 
الأجانب  الهواتف  م�صغلي  مل�صاعدة 
لكن  التجوال،  فواتري  ت�صجيل  على 
الر�صائل  لهذه  املفرط  ال�صتخدام 
هو  النقالة  الهواتف  �رشكات  من 

املوقع. لتحديد  حماولة  عن  عبارة 
اأن  اإىل  كريت�صغا�صرن  وت�����ص��ري 
طلبات  من  قلقهم  عن  عربوا  اخلرباء 
وبوترية  م�صتمرة  نها  لأ املتابعة؛ 
امل�صغلني  م��ن  و���ص��ادرة  ع��ال��ي��ة، 
حتديد  يريدون  الذين  ال�صعوديني 
يف  ال�صعوديني  امل�صرتكني  مواقع 
املتحدة. الوليات  اإىل  دخولهم  حال 
غري  م��ن  ن���ه  اإ ال�صحيفة  وت��ق��ول 
الهواتف  �رشكات  كانت  اإن  املعلوم 
حتديد  تطلب  ال��ت��ي  ال�����ص��ع��ودي��ة، 
ال�صعوديني  الهواتف  حاملي  مواقع 
امل�����ص��رتك��ني م��ع��ه��ا، م��ت��واط��ئ��ة يف 
اأن  اإل  حكومية،  رقابة  عملية  اأي 

وا�صع  ب�صكل  حت��دث��ت  التقارير 
ال�صعودية  احلكومة  ا�صتخدام  عن 
للقر�صنة  الإلكرتونية  لالأ�صلحة 
لويل  وال��ن��ق��اد  امل��ع��ار���ص��ني  على 

�صلمان. بن  حممد  العهد 
"الغارديان"  اأن  التقرير  وي��ذك��ر 
يناير،  الثاين/  كانون  يف  ك�صفت، 
ع���ن اخ����رتاق ���ص��ع��ودي ل��ه��ات��ف 
جيف  "اأمازون"  ومالك  امللياردير 
 2018 ع��ام  تلقى  ال��ذي  بيزو�س، 
"وات�صاب"،  يف  ح�صابه  على  ر�صالة 
لبن  �صخ�صي  ح�صاب  من  جاءت 

. ن �صلما
وت��ن��ق��ل ال��ك��ات��ب��ة ع��ن اخل��ب��ري يف 
واملوظف  الأو�صط،  ال�رشق  �صوؤون 
القومي  الأمن  جمل�س  يف  ال�صابق 
ن��درو  اأ اأوب��ام��ا،  ب��اراك  دارة  اإ ثناء  اأ
جزء  ه��ي  الرقابة  اإن  قوله  ميلر، 
ال�صعودية،  يف  العمل  اأ�صلوب  من 
ي��ت��ت��ب��ع��ون  ل  ن���ه���م  اأ "اأعتقد 
يخ�صون  م��ن  ل��ك��ن  امل��ع��ار���ص��ني، 
القيادة  دعم  عن  �صينحرفون  نهم  اأ
به  �صيقوم  مما  يخافون  ال�صعودية.. 
اإىل  يذهبون  عندما  ال�صعوديون 

الغربية". الدول 
بيانات  ف��اإن  ال�صحيفة،  وبح�صب 
عن  تك�صف  "املبلغ"  ال�صخ�س 
ب�صدة  �صغطت   PSI طلبات  اأن 
النقالة  ال��ه��وات��ف  م�صغلي  على 
اإىل  وت�صري  املتحدة،  الوليات  يف 
نقالة  ه��وات��ف  ���رشك��ات  اأك��رب  اأن 
"�صعودي  وه��ي  ال�صعودية،  يف 
و"موبايلي"،  و"زين"  تليكوم" 
مليون   2.3 جمموعه  ما  اأر�صلت 
الهواتف  مل�صغلي  متابعة  طلب 
هذه  وتغطي  اأمريكا،  يف  النقالة 
الثاين/  ت�رشين   1 ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة 
مار�س  ذار/  اآ و1   2019 نوفمرب 

.2020

ت�صري  البيانات  باأن  التقرير  ويفيد 
يف  امل�صجلة  ال��ه��وات��ف  اأن  اإىل 
ثناء  اأ للمتابعة  تعر�صت  ال�صعودية 
املتحدة،  الوليات  يف  حامليها  �صفر 
لفتا  ال�صاعة،  مرة يف   2-13 بني  ما 
م�صتخدمي  اإن  اخل��رباء  ق��ول  اإىل 
على  للمالحقة  تعر�صوا  الهواتف 

معينة. مدينة  يف  اأمتار  م�صافة 
البيانات،  اإن  كريت�صغا�صرن  وتقول   
مل  ال�صحيفة،  عليها  اطلعت  التي 
امل�صتخدمني  ه��وي��ة  ع��ن  تك�صف 
م�صرية  م��الح��ق��ت��ه��م،  مت��ت  ال��ذي��ن 
على  حت�صل  مل  ال�صحيفة  اأن  اإىل 
يف  ال�صعودية  �صفارتي  من  تعليق 
�رشكات  من  ول  ولندن،  وا�صنطن 

املذكورة. النقالة  الهواتف 
مل  موبايل"  "تي  اأن  الكاتبة  وتذكر 
التعليق  ال�صحيفة  لطلب  ت�صتجب 
فيما  متابعة،  طلبات  تلقيها  حول 
لديها  اإن  تي"  ن��د  اأ تي  يه  "اإ قالت 

املتابعة. ر�صائل  مينع  نظاما 
تقريرها  "الغارديان"  وت��خ��ت��م 
ال�صيناتور  اأن  اإىل  ���ص��ارة  ب��الإ
اأوري��غ��ان،  ولي��ة  عن  الدميقراطي 
رون  ال�صتخبارات،  جلنة  وع�صو 
منظم  اإىل  ر�صالة  اأر���ص��ل  وي��دن، 
فيها  ي��ح��ذر  ال��ن��ق��ال��ة،  ال��ه��وات��ف 
يقومون  خبثاء"  "مهاجمني  م��ن 

.SS7 با�صتغالل 

نظام  يف  ال�ضعف  ا�ضتغلت  ال�ضعودية  اإن  فيه  تقول  كريت�ضغا�ضرن،  �ضتيفاين  ملرا�ضلتها  ح�ضريا  "الغارديان" تقريرا  �ضحيفة  ن�ضرت 
ومالحقتهم.   مواطنيها  ملتابعة  العاملي  الت�ضالت 

خ�ضوع بنيامني نتانياهو للحجر ال�ضحي 
ب�ضبب فريو�ص كورونا

تايوان تتهم ال�ضحة العاملية بعدم 
اإبالغ الدول مبعلومات قدمتها لها ب�ضاأن 

كورونا

املقداد: دم�ضق ترحب باأي دور رو�ضي 
يف اإعادة اإعمار �ضوريا

الإ�رشائيلي  ال��وزراء  رئي�س  و�صع 
احلجر  يف  الثنني  نتانياهو  بنيامني 
تاأكيد  بعد  الح���رتازي  ال�صحي 
مكتبه  يف  املوظفني  اأح��د  اإ�صابة 
ما  وفق  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س 
وقال  بر�س.  فران�س  وكالة  علمت 
لفران�س  ال���وزراء  رئي�س  مكتب 
اخل�صوع  الوزراء  رئي�س  "قرر  بر�س 
متام"  اإ حني  اىل  موظفيه  مع  للحجر 
م�صادر  اأك��دت  فيما  ج��ار،  حتقيق 
ب��داأ  التحقيق  اأن  ب��ر���س  لفران�س 
اأح��د  اإ�صابة  فح�س  اأظ��ه��ر  بعدما 
ومل  بالفريو�س.  مكتبه  يف  العاملني 
املدة  ال��وزراء  رئي�س  مكتب  يحدد 
احلجر  يف  نتانياهو  �صيق�صيها  التي 
وزارة  اأن  املكتب  واأك��د  ال�صحي. 
ال��وزراء  رئي�س  وطبيب  ال�صحة 
احلجر  ان��ت��ه��اء  م��وع��د  ���ص��ي��ح��ددان 
نتائج  على  احل�صول  بعد  ال�صحي 

بالفريو�س. املت�صل  الفح�س 
مكثفة  حمادثات  بعد  ذلك  وياأتي 
ال�صابق  ومناف�صه  نتانياهو  ب��ني 
حكومة  لت�صكيل  غانت�س  بيني 

جائحة  لح��ت��واء  طارئة"  "وحدة 
.-19 كوفيد 

من  اأكرث  اإ�صابة  اإ�رشائيل  و�صجلت 
كل  فاد  واأ وفاة.  و15  اإ�صابة   4300
"تقدما  ان  وغانت�س  نتانياهو  من 
بينهما  املفاو�صات  يف  احرز  كبريا" 
�صيا�صي  جمود  اأطول  نهاء  لإ متهيدا 

اإ�رشائيل تاريخ  يف 
التقى  عاما(   70 ( نتانياهو  وك��ان 
ال�صابق  الأرك����ان  هيئة  رئ��ي�����س 
الأ�صبوع  نهاية  عاما(   60 ( غانت�س 
حكومة  ت�صكيل  ملناق�صة  املا�صي 
ذلك  حتقيق  يف  ف�صلهم  بعد  م�صتقرة 
يلول/  واأ بريل  ني�صان/اأ انتخابات  اثر 

املا�صي. العام  من  �صبتمرب 
اخلمي�س  انتخب  الذي  غانت�س  وبرر 
���رشائ��ي��ل��ي  رئ��ي�����ص��ا ل��ل��ربمل��ان الإ
"ما  نه  باأ التقارب  هذا  )الكني�صت( 
تف�صي  ظل  يف  �صعبه"  ليه  اإ يحتاج 
رزمة  ال�صلطات  وفر�س  الفريو�س 

الطوارئ. اإجراءات  من 
ق.د 

اأن  ال��ت��اي��وان��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  اأع��ل��ن��ت 
تطلع  مل  العاملية  ال�صحة  منظمة 
املعلومات  على  الأع�صاء  ال��دول 
يف  مب��ا  ت��اي��وان،  بها  زودت��ه��ا  التي 
فريو�س  حالت  عن  تفا�صيل  ذلك 
من  الوقاية  وط��رق  فيها  ك��ورون��ا 

املر�س.
ع�صوا  لي�صت  وهي  تايوان،  وقالت 
لالأمم  التابعة  ال�صحة  منظمة  يف 
ال�صني  من  �صغوط  ب�صبب  املتحدة 
ج���زءا من  اجل���زي���رة  ت��ع��ت��رب  ال��ت��ي 
املنظمة  عن  اإق�صاءها  اإن  اأرا�صيها، 
ي�صل  الوباء  تف�صي  ظل  يف  الأممية 
التايوانيني  بحياة  التالعب  حد  اإىل 
من  الرغم  على  �صيا�صية،  لأ�صباب 
اجلزيرة  حر�س  به  قوبل  الذي  الثناء 
فيها  الإ���ص��اب��ات  ع��دد  ب��ق��اء  اإ على 
الك�صف  بف�صل  ن�صبيا  منخف�صا 

الوقاية. وطرق  املر�س  عن  املبكر 

ال�صحة  منظمة  اأكدت  جهتهما،  من 
على  ح�صلت  تايوان  اأن  وال�صني، 

ليها. اإ حتتاج  التي  امل�صاعدة 
قالت  امل��ا���ص��ي،  ���ص��ب��وع  الأ ويف 
جتاهلت  ال�صحة  منظمة  اإن  تايوان 
الفريو�س  تف�صي  بدء  مع  �صئلتها  اأ
منطا  بينها  من  اأن  ذكرت  لأ�صباب 
على  للخطر  يعر�صها  التعامل  من 
لإق�صاء  �صينية  �صغوط  خلفية 

الدولية. الكيانات  عن  اجلزيرة 
قد  ال�����ص��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  وك���ان���ت 
الأحد  نوعه  من  نادرا  بيانا  اأ�صدرت 
نها  اإ فيه  قالت  تايوان،  بخ�صو�س 
عن  هناك  الفريو�س  تطورات  تراقب 
طريقة  من  الدرو�س  وت�صتقي  كثب 
م�صيفة  للمر�س،  اجلزيرة  مكافحة 
ال�صحة  خرباء  مع  تعمل  املنظمة  اأن 

نيني. يوا لتا ا
ق.د

دور  باأي  ال�صورية  اخلارجية  رحبت 
اإعمار  اإع���ادة  يف  ي�صاهم  رو���ص��ي 
لي�س  نه  اإ وقالت  احلرب،  بعد  البالد 
م�صبقة  ���رشوط  اأي  دم�صق  ل��دى 
هذه  يف  الرو�صية  امل�صاركة  ب�صاأن 
اخلارجية  وزير  نائب  وثمن  امل�صرية. 
ال��دور  امل��ق��داد،  في�صل  ال�صوري، 
يخ�س  فيما  بالده  دعم  يف  الرو�صي 
 10 بعد  البالد  اإعمار  اإعادة  جهود 
ترحيب  واأك��د  احل��رب،  من  �صنوات 
كل  يف  رو�صيا  مب�صاركة  دم�صق 

القت�صادي. الإعمار  اإعادة  جوانب 
"�صبوتنيك"  لوكالة  املقداد،  وقال 
ميكنها  "رو�صيا  الث��ن��ني:  ال��ي��وم 
رو�صيا  اجلوانب.  كل  يف  امل�صاعدة 
الإعمار.  اإعادة  يف  امل�صاهمة  تختار 
رو�صيا  لدينا...  م�صبقة  �رشوط  ل 
كل  يف  للم�صاركة  ب��ه��ا  م��رح��ب 
رو�صيا  ت��رى  دور  وب��اأي  اجل��وان��ب، 
امل�صاعدة  على  ق��ادرة  فيه  نف�صها 
وطالبت  �صوريا".  بناء  اإع��ادة  يف 
برفع  �صابق،  وق��ت  يف  مو�صكو، 
دم�صق  عن  الأمريكية  العقوبات 
التعايف  يف  البالد  م�صاعدة  اأجل  من 

املالئمة  الظروف  وخلق  اقت�صاديا 
اإىل  ال�����ص��وري��ني  ال��الج��ئ��ني  ل��ع��ودة 

بالدهم.
بتلك  حديثه  يف  امل��ق��داد  ���ص��اد  واأ
"رو�صيا  وق��ال  الرو�صية،  اجلهود 
رو�صيا  لديها.  م��ا  باأف�صل  تقوم 
بدعم  ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع  ت��ط��ال��ب 
الإعمار".  اإعادة  عملية  يف  �صوريا 
على  نه  اأ ال�صوري  امل�صوؤول  واأكد 
ال��رغ��م م��ن م�����ص��اع��دة ال�����رشك��اء 
اأن  اإل  لبالده،  املحتملة  الدوليني 
ميتلك  اأن  يجب  ال�صوري  ال�صعب 
ويختار  م�صتقبله  على  ال�صيطرة 
يف  البالد  �صتتخذه  ال��ذي  امل�صار 

. مل�صتقبل ا
واأو���ص��ح ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
"نوؤمن  ب��ق��ول��ه  ذل���ك  ال�����ص��وري 
واإع��ادة  ال�صيا�صي  امل�صتقبل  ب��اأن 
ي��ق��رره��م��ا  اأن  ي��ج��ب  الإع����م����ار، 
تدخل  اأي  دون  نف�صهم  باأ ال�صوريون 
م�صبقة". خارجية  �رشوط  اأو  اأجنبي 
ق.د

فريو�ص كورونا:

ترامب ميدد الإجراءات الحرتازية ملا بعد عيد الف�ضح

ظريف: اأمريكا ت�ضعى لإ�ضعاف ايران اأمام كورنا 

دون��ال��د  م��ري��ك��ي  الأ الرئي�س  ق��ال 
الحرتازية  الإج���راءات  اإن  ترامب 
الجتماعي  كالتباعد  الحت��ادي��ة، 
ال��ولي��ات  ن��ح��اء  اأ مت��دد يف  ���ص��وف 
ني�صان  ب��ري��ل/  اإ  30 حتى  املتحدة 
قال  قد  ترامب  وك��ان  ق��ل.  الأ على 
قد  الإج���راءات  اإن  �صابق  وق��ت  يف 
ال��ذي  الف�صح  ع��ي��د  م��ع  ت��ت��وق��ف 
ني�صان.  بريل/  اإ منت�صف  ي�صادف 
ال��وف��اة  ح���الت  اإن  ت��رام��ب  وق���ال 
خالل  ذورتها  �صتبلغ  كورونا  ب�صبب 
اإىل  ي�صري  كان  نه  اأ ويبدو  اأ�صبوعني. 
الإ�صابة  حالت  ا�صتنزاف  مرحلة 

وكان  امل�صت�صفيات.  طاقة  باملر�س 
بي�س  الأ للبيت  ال�صحي  امل�صت�صار 
اأنطوين فاوت�صي قد حذر يف وقت  د 
العدوى  تقتل  اأن  احتمال  من  �صابق 
ميكن  نه  اإ وقال  اأمريكي.  األف   200
م��ري��ك��ي��ني  الأ م��الي��ني  ي�����ص��اب  اأن 
 140 الإ�صابات  عدد  وبلغ  باملر�س. 
الوليات  يف  موؤكدة  اإ�صابة  ل��ف  اأ
حالة   2493 �صجلت  وقد  املتحدة، 
وف���اة ح��ت��ى م�����ص��اء الأح����د وف��ق��ا 
جامعة  اأعدتها  التي  لالإح�صائيات 
حالت  جتاوزت  وقد  هوبكنز.  جون 
الوليات  يف  عنها  املبلغ  الإ�صابة 

وال�صني  اإيطاليا  يف  تلك  املتحدة 
ترامب  وق��ال  املا�صي.  ���ص��ب��وع  الأ
ال�صحفي  متر  املوؤ يف  حديثه  خ��الل 
كورونا  ف��ريو���س  عمليات  لغرفة 
الأحد  بي�س  الأ البيت  يف  عقد  الذي 
الجتماعي"  "التباعد  اإج��راءات  اإن 
املر�س،  على  للتغلب  طريقنا  هي 
املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  واأ���ص��اف 
بحلول  للتعايف  طريقها  يف  �صتكون 
وتت�صمن  ي��ون��ي��و/ح��زي��ران.  �صهر 
جتنب  يف  ال�صتمرار  الإج����راءات 
اخل���روج لأغ��را���س غ��ري ���رشوري��ة 
املطاعم  اأو  للعمل  ال��ذه��اب  و  اأ

 10 من  اأك��رث  جتمع  اأو  وال��ب��ارات، 
�صار  اأ الذي  ترامب  وقال  اأ�صخا�س. 
�صتبلغ  الوفاة  حالت  عدد  اأن  اإىل 
"ل  ن��ه  اإ اأ�صبوعني  خ��الل  ال���ذروة 
قبل  الن�رش  اإعالن  من  اأ�صواأ  �صيء 
اإىل  حمللون  واأ�صار  الن�رش".  حتقيق 
حالت  "ذروة  ق�صد  رمبا  ترامب  اأن 
ا�صتخدم  حني  املعروفة"  الإ�صابة 
وقال  الوفاة".  حالت  "ذروة  تعبري 
الجتماعي  التباعد  قرار  اإن  ترامب 
مليون   2.2 اأن  �صمع  اأن  بعد  مدد  قد 

يطبق.  مل  لو  ميوتون  قد  �صخ�س 
ق.د

اأك���د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الي���راين 
هي  ي��ران  اإ ان  ظريف  ج��واد  حممد 
ت�صتطيع  ل  التي  الوحيدة  الدولة 
م��وارده��ا  ج��م��ي��ع  اإىل  ال��و���ص��ول 
ان  اىل  م�صريا  مواطنيها،  حلماية 
امام  ايران  ت�صعف  ان  حتاول  امريكا 
لل�صغط  �صيا�صتها  لجناح  كورونا 
ال��ق�����ص��وى.  ك��م��ا ك��ت��ب وزي���ر 
�صفحته  على  الي���راين  اخلارجية 
العامل  يحقق  لكي   : "ان�صتغرام"  يف 
يجب   ، احلياة  اإىل  ويعود  النجاح، 
هي  الأر�س  هذه  كل  باأن  نوؤمن  اأن 
اي  يف  الهزمية  واأن  ن�صال  اأر���س 
�صيوؤدي  الر�صية  الكرة  من  جزء 

وف�صله.  ك��ل��ه  ال��ع��امل  ه��زمي��ة  اىل 
كل  يبذل  ال��ع��امل  ظ��ري��ف:  ���ص��ار  واأ
طهران  اأو  ووهان  يف  �صواء  جهوده 
 ، نيويورك  اأو  مدريد  اأو  ميالن  اأو 
 ، ن�صانية  اإ حملة  وهي  كورونا  حلرب 
�صيكون غري  احلملة  هذه  والف�صل يف 
�صدد  وقد  ن�صاين.  اإ وغري  اأخالقي 
الر�صالة  ه��ذه  يف  اخلارجية  وزي��ر 
كورونا  وب��اء  ف�صل  ذا  اإ ن��ه  اأ على 
ال�����ص��ي��ا���ص��ات  وق���ف  يف  ال��ع��امل��ي 
العامل  فاإن   ، والنفرادية  الأحادية 
مرة  �صتف�صل  الأخ��الق��ي��ة  والقيم 
النظام  اإن  ظريف:  واأ�صاف  اأخرى. 
واحلكومة  وامل��واط��ن��ني  ال�صحي 

والوليات  اأوروبا  مثل   ، يرانية  الإ
مواجهة  يف  منخرطون   ، املتحدة 
معاناة  ي�صاعف  ما  لكن   ، كورونا 
اخل��ي��ارات  يقيد  وم��ا   ، ي��ران��ي��ني  الإ
هو   ، الأزم����ات  دارة  اإ يف  لديهم 
م��زي��ج احل��ظ��ر وك���ورون���ا. وق��ال 
ان  اليرانية:  الدبلوما�صية  رئي�س 
التي  الوحيدة  ال��دول��ة  ه��ي  ي���ران  اإ
جميع  اإىل  الو�صول  ت�صتطيع  ل 
موؤكدا  مواطنيها  حلماية  مواردها 
يجعالن  عدّوان  وكورونا  احلظر  ان 
�صعوبة.   اك��رث  ال��وب��اء  مكافحة 
بحاجة  العامل  اأن  اإىل  ظريف  واأ�صار 
من  واخالقية  معنوية  ارادة  اىل 

ل��ت��ح��دي ال��ت��ج��اوزات الم��ريك��ي��ة 
اج��راءات  تتحول  ل  ان  يجب  وان��ه 
الالن�صانية.  �صد  جرمية  اىل  احلظر 
من  جانب  يف  اخلارجية  وزير  وقال 
هي  الأبغ�س  ال�صورة  اأن  ر�صالته: 
احلظر  فر�س  على  اعتادت  حلكومة 
وت��ري��د م��ن خ��الل اإ���ص��ع��اف اي��ران 
�صيا�صتها  لتفعيل  ك��ورون��ا  ام��ام 
يف  ق�����ص��ى،  الأ للحد  ال�صغط  يف 
يرانية  الإ الدبلوما�صية  ت�صعى  حني 
النا�س  لأن  مواطنيها  �صحة  حلماية 
�صيء. كل  على  الأ�صبقية  لهم  دائما 
ق.د



اأ . خل�ضر . بن يو�ضف
---------------- 

ت�صليط  خ��الل��ه��ا  م��ن  ال��ك��ات��ب  ح���اول 
امل�صكوت  الأم��ور  بع�س  على  ال�صوء 
املجتمع  وت��ع��ري��ة  ال��واق��ع،  يف  عنها 
ت�رش  ق��د  ال��ت��ي  وت��ق��ال��ي��ده  وع���ادات���ه 
يعني  ل  وهذا   ، تنفعه  مما  اأكرث  بالفرد 
الأخالقي  لالنحالل  يدعو  الكاتب  اأن 
الواقع  كتب  لكنه   ، الدين  عن  والبعد 
مقولة   من  انطالقا  وعاي�صه  ه  راآ كما 
ملا  عاك�صة  ة  م��راآ حقيقته  يف  الأدب   "
اللتزام  الأديب  وعلى   ، الواقع  يف  هو 

ن�صان" الإ اأخوه  يعانيه  عما  والكتابة 
كتاب  هو   " وهمية  �رشاعات   " كتاب 
من  ن�صو�صه    ، خال�س  جزائري  حملي 
عن  ف�صال   ، املعا�س  اجلزائري  الواقع 
اجل��زائ��ر  م��ن  ���ص��اب  ك��ات��ب  بقلم  ك��ون��ه 
ما�صرت2  درفلو(،  مهدي   ( هو:  العميقة 
���ص��رتات��ي��ج��ي��ة وع��الق��ات دول��ي��ة  من  اإ
ابن   ، بامل�صيلة  بو�صياف  حممد  جامعة 
ال�صمال  يف  الواقعة  احلجل  عني  مدينة 
 ، امل�صيلة   ال��ولي��ة  لعا�صمة  الغربي 

له  اأدبي  عمل  اأول  الإ�صدار  هذا  يعترب 
من   " وهمية  "�رشاعات  ك��ت��اب   يعد 
يتعد  مل  ذ  اإ  .، احلجم  املتو�صطة  الكتب 
وخم�صني  وواح��د  مئة  �صفحاته  ع��دد 
املثقف  دار  عن  �صدر   ،  )151 ( �صفحة 
الأوىل  طبعته  يف  وال��ت��وزي��ع  للن�رش 
جمموعة  ل��ف  امل��وؤ ي�صتح�رش  والثانية 
الوجه  ممثلة   ، الجتماعية  الق�صايا  من 
اختري  وقد   ، م�صكالته  بكل  الجتماعي 
عمل  كاأح�صن  القراءة  جلنة  طرف  من 

. اأدبي 
اخلارجي الغالف  يف  قراءة   -   1

) الأمامي واخللفي (:    
 " وهمية  �رشاعات   " لكتاب  القارئ 
الي��ح��اءات  م��ن  العديد  يحمل  ي��ج��ده 
 ، املوحية  ل���وان  والأ الرموز  خ��الل  من 
متعاك�صني  مت�صادين  لونني  فيها  طغى 
هما  ال��ب��ع�����س  لبع�صهما  نقي�صني 
معروف  هو  وكما  والأ�صود،   بي�س  الأ
واحلزن  للظلمة  يرمز  الأ�صود  اللون  ّن  اأ
انتباه  جذب  هو  ا�صتعماله  من  الهدف   ،
داخل  املوجود  الغمو�س  ملعرفة  القارئ 
كان  ال�صواد  ذلك  واأن  خ�صو�صا   ، الن�س 
اإىل  يدفع  الذي  بي�س  الأ اللون  يتو�صطه 
النف�صي  وال�����ص��الم  م���ل  الأ م��ن  ن��وع 
على  دلل��ة  وه��ذا  النف�صية  وال��راح��ة 
ما  وه��ذا  الثنني  بني  املحتدم  ال�رشاع 
بوتقة  داخل  الكتاب  م�صمون  يف  جتلى 
املتمعن   ، معاجلتها  وطريقة  الن�صو�س 
ميكنه   " وهمية  "�رشاعات  ل�  والدار�س 
دبية  الأ ال�صدارات  من  نه  باأ يكت�صف  اأن 
اأن  ذا  اإ  ، الطباعي  بال�صكل  تهتم  التي 
الذي  العنوان  هو  فيه  يطالعنا  ما  اأول 
بلون  ال�صفحة  يف  كبري  بحجم  ُكتب 
الأمل  على  يدل  لون  وهو  فاحت  بي�س  اأ
ال��داخ��ل��ي حتف  وال�����ص��ف��اء  �����رشاق  والإ
الأحمر  باللون  اعرابية  حركات  حروفه 
والغ�صب  ث��ارة  والإ للطاقة  يرمز  الذي 
لال�صتثارة  ي�صتعمل  كما  وال�صغف 
العنوان  واأعلى   ، اأي�صا   والعدوانية 
بلون  اأ�صغر  بحجم  الكاتب  ا�صم  ُو�صع 

ذلك  الغالف  م�صمم  تعمد  وقد   ، بي�س  اأ
النتباه. للفت 

يف  ���ص��ورة  م��ام��ي  الأ ال��غ��الف  ت�صّمن 
مع  �صاب  رجل  راأ�س  يف  متثلت   ، و�صطه 
بع�س  قامت مع  اأ�صود  بلون  ن�صف ج�صمه  
نه  وكاأ ال�صفرة  مع  املمزوجة  احلمرة 
منه  اخل��روج  يحاول  بركان  داخل  واقع 
يحاول  ما  كل  فهو  قيوده  من  والتخل�س 
 ، عميقا  اأك��رث  يقع  نف�صه  يجد  النجاة 
نها  اأ احلالة  هذه  على  القول  ميكننا  هنا 
ن�صان  الإ يعي�صه  الذي  لل�صياع  عاك�صة 
من  الأول  ال�صق  يظهر   ، الكتاب  يف 
فقط  واليدين  والظهر  الراأ�س  الغالف 
بلون  ال�����ص��ورة  يف  ال��رج��ل  ج�صم  م��ن 
مغّطى  الآخ��ر  ال�صق  بينما   ، �صوداوي 
النارية  وال�رشارات  احلمم  فقط  تظهر 
بكل  الرجل  ج�صم  من  تخرج  نها  وكاأ
على  ي��دل  مم��ا  ح��ارق��ة  وق���وة  ع��ن��ف��وان 
احلزن  يوؤكد  ما  وهذا   ، واملر�س  ال�صعف 
�صواء  ن�صان   الإ يعانيه  الذي  والختباء 
ويظهر   ، الكتاب  داخل  ة  ام��راأ و  اأ رجل 
الغالف  لأعلى  يتطلع  وهو  اأي�صا  الرجل  
واأحمر  واأ�صود  بي�س  اأ  ، املعهودة  لوانه  باأ
ويف  واملظلم  امل�رشق  اجلانب  ليوؤكد   ،
النف�صي  ال�رشاع  حقيقة  ذاته  ال�صياق 
يعي�صه  ال��ذي  وال��و���ص��وا���س  وامل��ر���س 
ما  اأ الن�س  بوتقة  داخل  اليوم  ن�صان  الإ
احتوى  فقد  للكتاب  اخللفي  الغالف  عن 
مقطع  مع   ، الكاتب  ا�صم   ، املوؤلف  عنوان 
هذه  لكّن   ، م�صمونه  يلخ�س  الكتاب  من 
الأمل  تبعث  اأو�صح  كانت  اخللفية  املرة 
الغالف  باأن  القول  ميكنني   ، النفو�س  يف 
متا�صى  مفرو�س  واقع  عن  يعرّب   ، بالفعل 
�رشاعات  الكتاب  عنوان  مع  توافقيا 

. وهمية  
وهمية   �رشاعات   " لكتاب  القارئ  ان 
للق�صايا  طرح  عن  عبارة  نه  اأ يالحظ   "
اجل��زائ��ري  املجتمع  منها  يعاين  التي 
ب�����ص��ورة خ��ا���ص��ة ل��ت��ك��ون ���ص��ورة 
يرى  كما   ، ك��اف��ة  ال��ع��رب��ي  للمجتمع 
الجتماعية  الهموم  �صيطرة  بو�صوح 
يعاين  التي  النف�صية   وال�صطرابات 
ويت�صبب   ، املجتمع  يف  الن�صان  منها 
نف�صه  هو  الأحيان  من  الكثري  يف  فيها 
ومعتقداته  و�صكوكه  ظنونه  ب�صبب 
على  ب��ن��اء  ال�����ص��ل��ب��ي��ة  و���ص��ل��وك��ي��ات��ه 
حقيقي  فهم  ودون  خاطئة  ت��اأوي��الت 
 ، الآخرين  لت�رشفات  وواقعي  منطقي 
التي  فعلهم  ردة  نوع  على  ينعك�س  مما 
اأخرى  وهمية  �رشاعات  حتما  �صتكون 
كل  نعي�صه  واق��ع  ه��و   ، الآخ��ري��ن  م��ع 
ميكننا  الأمر  هذا   ، تقريبا  الكل  مع  يوم 
النف�صي  ب��امل��ر���س  عليه  ال���ص��ط��الح 
نف�صية  وحتطيم  �رشب  ي�صتهدف  الذي 
ال�صقاق  وزرع  ن�صان  الإ و�صخ�صية 
غريه  م��ع  وت�رشفاته  �صلوكياته  يف 
والنفرادية  الوحدانية  اإىل  ميال  فتجده 
خوفا  النا�س  عامة  خمالطة  دون  والعزلة 
اخلاطئة  تاأويالته  ومن  اأفعالهم  ردود  من 
اإىل  التطلع  دون  العك�صية  وال�صلبية 
ب�صكل  يقدمها  كان  نه  اأ ولو   ، اليجابية 
معرفة  دون  م�صبقة  وبخلفية  فيه  مبالغ 
�صحة  يف  ودليلنا   ، بينة  وعلى  حقيقية 
ن�صان  الإ يجعل  م��ا  ال�����رشاع��ات  تلك 

كل  اإىل  الريبة  بعني  ينظر  عمومه  يف 
املعاملة  جمال  يف  العامة   من  تيه  ياأ ما 
تلك  ا�صتمرار  هو  اليومية   احلياتية 
ال�صعيفة  والنف�صية  املر�صية  الطبيعة 
لديه  ال�صائدة  املتهاوية   وال�صخ�صية 
مل  التي   ، مربرة  الغري  ت�رشفاته  ثناء  اأ
منطقية  عقلية  اأ�ص�س  على  مبنية  تكن  
ال�صبب  ولهذا   ، �صارمة  حقيقية   واقعية 
العالقات  يف  امل�صداقية  يعتمد  ل  نه  فاإ
اأن  ميكن  ل  نه  اأ مبعنى  اأي   ، والت�رشفات 
تكن  مل  اإن  �رشاعات  وجود  عن  تتحدث 

فعال. موجودة 
العربي   ن�صان  الإ اأن  �صبق  مما  لنا  يتبني 
من  غريه  مثل  حادة  �رشاعات  عرف  قد 
اجل��زائ��ري  ميز  م��ا  لكن   ، املجتمعات 
احلديث  من  اخل��وف  هو  ه��وؤلء  كل  عن 
يف  ل��ي��ه��ا  اإ ����ص���ارة  الإ ح��ت��ى  اأو  ع��ن��ه��ا 
اأو  مثقفا  ك��ان  ���ص��واء  الأح��ي��ان  بع�س 
ومنها   ، فيها  م�صاركا  اأو  العامة  من 
عرفتها،  التي  الداخلية  ال�����رشاع��ات 
اخلو�س  عن  البتعاد  ه��ذا  ف�رشنا  وق��د 
بع�صها   ، العوامل  من  بنوعني  فيها 
ن�صان  الإ ونف�صية  بطبيعة  مرتبط  
فيعود  الآخ��ر  البع�س  م��ا  اأ  ، اجل��زائ��ري 
وتكوينه  ن�صان  الإ ذلك  جغرافية  اإىل 
لحظنا  وقد   ، حوله  من  الذي  وحميطه 
طبيعته  عن  الن�صان  ابتعد  كلما  ن��ه  اأ
كلما  والن��ف��رادي��ة  والعزلة  الأح��ادي��ة 
 ، ال�رشاعات  هذه  عن  للحديث  ت�صجع 
اجلزائريون  يفهم  اأن  يجب  نه  اأ ونعتقد 
الكتاب  راأ�صهم  وعلى  املثقفني  ومنهم 
عرفها  التي  ال�رشاعات  عن  الكتابة  اأن 
ظاهرة  احلقيقة  يف  هي  ن�صان  الإ ويعرفها 
اأن  يريد  كما   ، مر�صية  ولي�صت  �صحية 
يخافون  الذين  البع�س  ياها  اإ يفهمنا 
ل  ال�رشاعات  عن  الكتابة  لأن   ، منها 
�صري  ميكانيزمات  بفهم  فقط  لنا  ت�صمح 
�رشط  اأي�صا  هو  بل  اجلزائري،  املجتمع 
اأن  يرى  جمتمع  لبناء  نظرنا  يف  �صا�صي  اأ
جمتمع.  اأي  يف  طبيعي  اأمر  التناق�صات 
بالبند  داخلي  عنوان  من  الكتاب   بداأ 
للمحتويات  بفهر�س  تبعه  اأ ثم  العري�س 
عن  مقت�صب  فتمهيد  لالإهداء  م��رورا 
ال��داف��ع  اإىل  و���ص��ول  الكتاب  ف��ح��وى 
عند  منتهيا  ل��ف  امل��وؤ ه��ذا  كتابة  اإىل 
بهذا  املعنّي  اأن  اإىل  ن�صري  وهنا  مقدمة 
قراءة  على  يقبل  كي  القارئ  هو  التقدمي 
التقدمي  �صاحب  كان  ذا  اإ خا�صة  الكتاب 
و�صاحب  بها   لباأ�س  علمية  مكانة  ذا 
لذا   ، معريف  زاد  ول��ه  وك��ف��اءة  دراي��ة 
الكلمات  لهذه  بالن�صبة  التقدمي  يقوم 
خاللها  ومن  املتميزة  العلمية  بوظيفته 
يف  ننجح   ���� ال��ت��ق��دمي  ك��ل��م��ات  اأي   ����
ملعرفة  الفر�صة  لهم  تتح  مل  قراء  ك�صب 
ففي  ب��ال��ت��ق��دمي  ح��ظ��ي  ال���ذي  ال��ك��ت��اب 
واحلر�س  للمتابعة  حتفيز  التقدمي  هذا 
الن�صو�س  تكاد   ، الكتاب  قراءة  على 
يكون  اأن  يدينا  اأ بني  التي  واملقطوعات 
 � امل�صمون  حيث  من   �� عددها  ن�صف 
يف  وم�صاق  و���رشاع  ملكابدة  ت�صويرا 
نت�رشف  وكيف  نقول  كيف  عن  البحث 
كبرية  م�صقة   ، باخلطاأ  ُن��ْف��َه��ْم  ل  ك��ي 
ما  ب�صكل  هنا  تاأويل   ، متداخلة  ومتاهة 
عالقة  ول  اآخر،  ب�صكل  هناك  وتاأويل   ،

 ، الفعل  و  اأ القول  بحقيقة  ذلك  اأو  لهذا 
الت�صويق  يع�ّصق  كاتب  اأمام  حقيقة  ننا  اإ
ولعل   ، الغ��راء  ثار  اآ ن�صو�صه  وحتمل 
دال  عنوانا  لكتابه  يتخري  جعله  ما  ذلك 
الأمر  وكذلك   ، وهمية  �رشاعات  هو: 
التقدمي  فلكلمة  الكتاب  لتقدمي  بالن�صبة 
دبية  الأ ال�رشح  اأهمية   " على  دالة  فوائد 
وحتليال  تف�صريا    ، تخفى  ل  التاأليف  يف 
وما  ق�صايا  من  يتاأمل  ما  وفق   ، وتاأويال 

ليات  واآ مناهج  من  لها  يتخري 
 ، وهمية  ���رشاع��ات  كتاب  يف  اجلميل 
نف�صه..  الكاتب  بقلم  جاءت  املقدمة  اأن 
هذه  )يف  اأح��د  ل  اعتقادي  يف  و  ن��ه  لأ
مع  ووا�صحا  �رشيحا  �صيكون  احلالة( 
املقدمة  ف��ج��اءت  م��ن��ه..  اأك��رث  ال��ق��ارئ 
طياتها  بني  حتمل   ، ب�صيطة  �صل�صة  بلغة 
و   ، واقعيا  املعا�صة  الأمثلة  من  العديد 
القارئ  تهيئة  منها  الغر�س  كان  التي 
منها  ّلف  تاأ التي  الق�ص�س  لقراءة  نف�صيا 
 ، موا�صيعها  تباينت  التي  و   ، الكتاب 

املجتمع... و  الثقافة  بني 
الكاتب  ل��ي��ه  اإ ت��ط��رق  م��و���ص��وع  اأول 
يعني  حتب  اأن  هو  درفلو  مهدي  زكريا 
ال�صفحة  يف  كتب  حيث   ، ت���وؤذى  اأن 
ينزعوك  كيف  عن  ليبحثوا   ....  "  :  25
كل  وميكرون  احلب  ذلك  من  ويجردوك 
وكل  الطرق  كل  �صتكون  لذلك  املكر 
اعت��قادهم  اأن  اذ  لهم  مب�احة  الو�ص��ائل 
الفقرة  هذه   ،  " ت�صتحق   ل  اأنك  يف  قوي 
الكاتب  �صجاعة  م��دى  للقارئ  توؤكد 
يكتب  جعله  ما   ، ذات��ه  مع  ت�صاحله  و 
و   ، تامة  باأريحية   23 ال���  ن�صو�صه 
حلظة  يف  نه  كاأ و  �رشدها  يف  ي�صرت�صل 
تقّيدها  حدود  ل  ذاته  مع  فكري  عري 
لكتاب  قراءتَك  عند  تلم�س  لذلك  و   ..
ال�صدق  من  الكثري  وهمية   �رشاعات 
اجلوانب  طرحه  ثناء  اأ  ، قلمه  حمله  الذي 
من  الكثري  حول  متحورت  التي  ال�صلبية 

. اليومية  احلياتية  الأمور 
بع�س  توظيف  اإىل  اأي�صا  جلاأ  الكاتب 
بق�ص�س  الإ�صتدلل  و  القراآين  الق�ص�س 
والأحاديث  والتفا�صري  العاملي  الأدب  من 
عن  التعبري  اأجل  من  برباعة  وّظفها  التي 
جتاه  روؤى  و  اأفكار  من  نف�صه  يختلج  ما 
التي  امل��واق��ف  و  الأح���داث  من  الكثري 
غريه  عاي�صها  اأو  �صخ�صيا  هو  عاي�صها 

الفرد  فيها  يتخبط  التي  املفارقات  و   ،
تعّود  كيف  و   ، فئاته  مبختلف  اجلزائري 
باملقارنة  مناذج  مقدما  عليها   قلَم  تاأ و 
ليه  اإ تطرق  ما  بني  الت�صويرية  امل�صهدية 
نه  لأ  ، ال�صلف  خري  �صرية  يف  ح�صل  وما 
القارئ  جعل  يف  بلغ  اأ كثرية  اأحيان  يف 
الق�ص�س  اأحداث  معاي�صة  حد  اإىل  ي�صل 
من  العديد  وّظ��ف  كما   ، ها  يقراأ التي 
العائالت  اأغلب  و�صط  املتداولة  لفاظ  الأ
لبع�س  �رشده  ثناء  اأ اجلزائري  واملجتمع 
على  ذكي  باأ�صلوب  معرجا  التفا�صيل 
النمطية  املفاهيم  جتّذر  و  ت�صّكل  كيفية 
لدى  الأفكار  و  التوجهات  من  للكثري 

اجلزائري.. الفرد 
كتابه  يف  زكرياء  مهدي  درفلو  رّك��ز 
اجلميل  ال�رشد  على  وهمية   �رشاعات 
ما  بكل  الب�صيط  امل��واط��ن  ليوميات 
بعادها  باأ قهر،  و  ظلم  و  مرارة  من  حتمله 
على  معتمدا  الثقافية..  و  الجتماعية 
التي  ال�����ص��ف��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  حت��ل��ي��ل 
اجلزائري  املجتمع  على  دخيلة  اأ�صحت 
ن��ان��ي��ة،  الأ ال��ن��ف��اق،   ، امل��داه��ن��ة   : مثل 
 ، النق�س   ، اجلهل  الكذب،  ال�صتغالل، 
الواحد.. للراأي  ب  التع�صّ و  الآخر  رْف�س 
وقد جاءت اللغة يف هذا العمل الأول يف 
والع�رشين  التا�صعة  ذو  الكاتب  م�صرية 
النف�س  هواج�س  كل  نقلت  لغة   ، ربيعا 
 ، ان��ك�����ص��اره��ا   ، �صعفها   ، ال��ب�����رشي��ة 
  ، اجلمال  ومبنتهى  بذخ  بكل  كربياءها 

: ت�صاوؤيل  اأطرح  هنا  ومن 
دبيا  اأ عمال  تن�صف  اأن  للغة  ميكن  هل 
هل  الرمزية  كثيفة  اللغة  كانت  واإن  ؟ 
؟ الكاتب  عنه  يبحث  الذي  معناها  توؤدي 
بالقول  واأكتفي  للقراء  احلكم  ت��رك  اأ
واجلهد  الإ�صدار  بهذا  ا�صتمتعت  نني  اأ
بجمال  يغفرون  مم��ن  ن��ن��ي  واأ امل��ب��ذول  

النقائ�س. بع�س  اللغة 
القادم  مهدي  عمل  يف  اأن  هنا  ن��ّوه  واأ
يف  غائبا  ك��ان  مم��ا  الكثري  ���ص��ي��ت��دارك 
ال�رشدي  امل��نت  �صيكون  بحيث  خفايا، 
البنية  تخدم  لغة  و  ومتانة  ن�صجا  اأكرث 
والوحدة  الع�صوية  والوحدة  ال�رشدية 
�صريكز  اأين  جميل  ب�صكل  املو�صوعية 
 ، اللغة  ل  العمل  �صا�س  كاأ احلدث  على 
طيات  يف  زكريا  لنا  يخفي  تراه  فماذا 

؟ القادم  عمله 
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قراءة يف كتاب "�ضراعات وهمية " لزكرياء درفلو مهدي 
" ، الإ�ضدار من الكتب التي �ضدرت حديثا  "درفلو زكرياء مهدي  ال�ضاب  ، بقلم الكاتب  اإبداعا وم�ضمونا  اإلقاء نظرة �ضريعة ، بني دفتي موؤلف جزائري   يف هذه ال�ضفحات �ضنحاول 

قراءة عميقة..  نتيجة  املتاأتية  والت�ضورات  والأفكار  الروؤى  من  الكاتب جمموعة  فيها  يتبنى  الن�ضو�ص  من  الأ�ضل جمموعة  فى  وهو 

املجتمع  م�ضكوت عنه يف  ماهو  ال�ضوء على  لت�ضليط  منه  يف حماولة 
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بعيدة  قلنا  مدينة  يوهان 
ل داعي للخوف والتنهيدة
العلم �صيده  بال�صني   ولو 

امر باحلديث مت توكيدة 
كل من تعلم ربي يزيده 

يحمي روحه ووطنه بيده 
لبليده اهتزت  ما فقنا كان 

زكام حاد و�صيقة ورعيده 
واأعرا�س عديده  وحمى 
�صيده با�صتورهزت  نتيجة 

ال�صميده  الغالء عم وفقدنا   
اأخبار جديده  كل حلظة 

وتعربيده  وتهوين  تهويل 
الوادى �صهيد �صهيده  ويف 

بالتحديده  املقرن  بلدية 
اهتز عر�س اولد احميدا 

الفقيده  الهادي وباهية  راح 
الليل دفناها وحيده  يف 

ال�رشيده  الخبار  وت�صاربت 
و يقولو فريو�س ولمكيده 
الولد فقد عمته وبوه �صيده 

الله ريده  باميانك ق�صاء 
�صقاك ومترميده  مهما طال 

الكعبة ولت فريده  وتفكر 
بالتغريده  تبكي  وجوامع 
و�صجيده  ركيعة  توح�صنا 
نكيده وايام  ليايل  ع�صنا 

 يارب ترجع اليام ال�صعيده 
البليده الوباء عن  وترفع 

بربنا �صيئ ما يكيده  ثقو 
حمال تدوم اليام ال�صديده
 ال�صعب �صند اذا مت جتنيده 
امامه قيادة ر�صيده  ووجد 

اكيده  ب�صوره  ال�صدة  يتجاوز 
مار�س وقت ورود لبليده

ا�صقطها �صهيده  2020  لكن 
 اجلزائر امام املحن عنيده 
وحبها عجز كل ق�صيده

كورونا 2020
قراءة : ر�ضا بوزيدي 

--------------------------
ع�صام بن �صالل: * �صاعر اجل�صور 
ال�صعرية  جتربته   " ال�صوء  وناحت 
الأخري  اللتزام  ديوان  يف جمموعة 

وق�صائد اأخرى"  
بطاقة_تقنية حول الديوان: 

الأخري  اللتزام  ديوان:  العنوان:   -
وق�صائد اأخرى 

ع�رشة  �صت  ال��دي��وان:  ق�صائد   -
ق�صيدة 

و�صتون  ث��الث  ال�صفحات:   -
�صفحة 

- دار الن�رش:  طبع عن وزارة الثقافة 
) الديوان الوطني للمطبوعات( 

�صنة الن�رش: 2019  
معا�صي  علي  ج��ائ��زة  اجل��وائ��ز: 

للمبدعني ال�صباب
قراءة_يف_ق�صائد_الديوان 

ع�رش  �صتة  على  الديوان  ا�صتمل 
ق�صيدة متثل جتربة ال�صاعر يف عوامل 
املجموعة  ق�صائد  كتبت  ال�صعر، 
بني  ما  املمتدة  الفرتة  يف  ال�صعرية 
ال�صاعر  ح��اول   ،)2019  2006-(
الوجود  ت�صكيل  جتربته  خالل  من 
اخلا�صة،  ال�صعرية  روؤي��ت��ه  وف��ق 
اإع��ادة  يحاول  ال�صاعر  جند  لذلك 
كينونته  وف��ق  ال��ك��ون  ت�صكيل 
يف  ال�صعرية،  وفل�صفته  الوجودية 
ربة  )اأر�صلتني  الأوىل  ق�صيدته 
�صوؤال  عن  ال�صاعر  يجيبنا  ال�صعر( 
الأدبية  النظريات  كل  مهم طرحته 
الأدب  ماهية  حتديد  حاولت  التي 
ما  خ�صو�صا،  وال�صعر  عموما 
ع�صام  فال�صاعر  ال�صعر؟  م�صدر 
م�صدره  ال�صعر  اأن  يرى  �صالل  بن 
مع  يتنا�س  حيث  "الإلهام"  الوحي 
اأن  ترى  التي  اليونانية  الأ�صطورة 
ل�صان  على  ال�صعر  يقول  ال�صاعر 
الأ�صطورة  وكذلك  ال�صعر،  ربات 
ال�صاعر  ب��اأن  تقول  التي  العربية 
�صيطانه  ل�صان  على  ال�صعر  يقول 
ال�صعرية  نبوءته  ال�صاعر  ويلخ�س 

يف مطلع الق�صيدة حيث يقول: 
َم�َصَحْت بكّف املاءمِ 

فوق جبيني 
وتلت علّي

ق�صائد التكوينمِ
*******

نادت علّي: 
خذ الق�صيدة برقة 

واتل الهوى؛ 
فاحلب اأول دين

*************
قوة عجيبة غيبة  اأن  يرى  فال�صاعر 
ال�صعر  ملكة  وهبته  ميتافيزيقية 
على  روح��ه  جمال  من  بها  لينرث 
ربة  ل�صان  على  فيقول  ال��وج��ود 

ال�صعر: 
***************

فالله قد خلق الوجود كلوحٍة
واأنا خلقت ال�صعر للتلوين 

***********
الفل�صفة  يلخ�س  البيت  وه���ذا 
اأن  يرى  فهو  لل�صاعر،  ال�صعرية 
يف  اجلمال  نرث  هي  ال�صاعر  وظيفة 
جافة  لوحة  فالكون  وجوده،  اأرجاء 
ليزينها  ال�صاعر  روح  اإىل  حتتاج 

ويجعل منها حتفة فنية.
بن  ع�صام  ال�صاعر  بنا  وينتقل 
م�صدر  يف  البحث  م��ن  ���ص��الل 
ال�صعر اإىل البحث يف ماهية ال�صعر 
ووظيفة ال�صاعر الوجودية، فال�صعر 
ذلك  هو  �صالل  بن  ع�صام  عند 
وفق  للكون  الوجودي  الت�صكيل 
ال�صعرية،  وروؤيته  ال�صاعر  فل�صفة 
"مدينة  ق�صيدة  يف  يقول  حيث 

تخ�صى العتمة":
�صاعر نرث الوجود 
لكي يجدد نظمه 

وال�صعر ر�صام 
خبت األوانه 

�صي�صيل جرحا 
كي يوا�صل ر�صمه 
***************

الفل�صفة  املقطع  ه��ذا  ويو�صح 
يرى  حيث  �صالل،  لن  ال�صعرية 
الوجود  مركز  ه��و  ال�صاعر  ب��اأن 
وفق  الكون  ت�صكيل  يعيد  ال��ذي 
فال�صاعر-ح�صب  ال�صعرية،  روؤيته 
ويعيد  ال��وج��ود  يفكك  ع�صام- 
اللغة  هذه  اللغة  بري�صة  ت�صكيله 
التي  التقليدية  القيود  ترف�س  التي 
فيقول  ال�صعرية  وظيفتها  من  حتد 
يف ق�صيدته " ارحتال اإىل وطن من 

حروف" 
يا �صعر.. 

اإين قد ذكرت اأحبتي 
فن�صيت ما علمت من اأ�صماء 

اأ�صطورة اللغة القدمية 
اأ�صبحت حمذوفة 

من معجم الإمياء 
ويقول اأي�صا:

يا لغتي البكر 
اإن رامك املوت يوما 

فذا ال�صعر حي 
**************

اخل�صبية  اللغة  يرف�س  فال�صاعر 
اللغة  اإىل  ومييل  الإبداع  تقتل  التي 
ال�صعرية املوحية التي تنتقل بنا من 
وظيفة التوا�صل العادي اإىل وظيفة 
وفق  وت�صكيله  الوجود  تقوي�س 
روؤيته ال�صعرية، وهذا ما جنده جليا 
يتكئ  الذي  ال�صعري  ت�صكيله  يف 
الفنية  املقومات  من  جملة  على 
وامل�صتحدثة  املعا�رشة  وال�صعرية 
التي  التنا�س  �صعرية  اأبرزها  لعل 
اعتمد عليها ال�صاعر يف بناء جملته 
ال�صاعر  اأح�صن  وق��د  ال�صعرية، 
يكتف  فلم  امليزة،  هذه  ا�صتعمال 

اأو  �صعرية  اأب��ي��ات  با�صتح�صار 
بعثها  اأع��اد  بل  تاريخية..  ح��وادث 
�صعرية تخدم  قوالب  من جديد يف 
تنوعت  وقد  ودللته،  الن�س  بناء 
م�صادر هذه التنا�صات مما يدل على 
ثقافة ال�صاعر الوا�صعة، و�صنكتفي 
اإ�صارة خفيفة،  اإليها  هاهنا بالإ�صارة 
بن  جمموعة  يف  التنا�س  و�صعرية 
مو�صوع  تكون  اأن  ت�صتحق  �صالل 
الق�صيدة  ففي  كاملة،  م��ذك��رة 
اأ�صطورة  مع  تنا�صا  جند  الأوىل 
جند  كما  اأ�رشنا،   كما  ال�صعر  ربة 
تنا�صا جمع فيه ال�صاعر بني ن�صني 
والن�س  املتنبي  ن�س  خمتلفني 

القراآين حيث يقول بن �صالل: 
وال�صيف والقرطا�س 

والقلب الذي �صيعته 
والتني والزيتون 

**************
ال�صاعر  ق���درة  على  ي��دل  وه���ذا 
الن�صو�س  اجلمع بني  الكبرية على 
ن�س  يف  بعثها  واإع���ادة  املختلفة 
ومتعدد  امل��ن��اه��ل  متعدد  ج��دي��د 
الدللت.. كما جند تنا�صا اآخرا يف 
الن�س  مع  للحلم"  هجرة   " ق�صيدة 
�صليمان  �صيدنا  ق�صة  يف  القراآين 

مع الهدد حيث يقول ال�صاعر:
ولأجلها 

مازلت اأر�صل هدهدي 
لكنه ياأتي بال اأنباء 
***************

كما جند تنا�صات اأخرى عديدة من 
م�صادر خمتلفة على غرار التنا�س 
ق�صيدة  يف  ال�صوفية  املدونة  مع 
مع  والتنا�س  العارفني"،  "�صلطان 
اأن�صودة  املعا�رشة"  العربية  املدونة 
"ج�رش  ق�صيدة  يف  لل�صياب"  املطر 

اإىل الفجر"...
م�صامني  عدة  ال�صاعر  وعالج  هذا 
ال�صعرية  مدونته  يف  وج��ودي��ة 
ال�صاعر  ت�صكل يف جمملها فل�صفة 
وروؤيته الكونية على غرار: مفهوم 
الأخري  ويف  احل��ب..  دين  احلقيقة، 
من  جمموعة  اأيديكم  بني  �صاأ�صع 
اللوحات ال�صعرية التي �صدتني يف 

املدونة: 
فاأتيت من اأق�صى املدينة 

عا�صقا اأ�صعى 
على ماء الروؤى كحنني 

اأ�رشي..
في�صبقني ال�صباح اإىل قرى 

خ�صعت لنوم العقل 
منذ قرون 

...
فاأولئك التع�صاء

مل يخطر لهم
اأن يفتحوا 

يوما كتاب الب�صمْه
والليل يف حفل الهزمية عازف

جرَح الكمان 

فظل يعزف نغمْه
..

ولي�س يفقد 
هذا الليل ق�صوته 

ول تراكم اإل 
فوق منك�رشمِ

ي�صتوقد الناي جلنا 
باهتا..
تعبا 

ويختم ال�صعر 
كل احلرب وال�صورمِ

ويطفئ ال�صاعر القنديل 
معتزل 

من عادة ال�صوق 
والأقداح وال�صهرمِ

------------
د. ع�صام بن �صالل �صاعر من ولية 

ق�صنطينة واأهم حمطاته الأدبية: 
جلامعة  الأدب����ي  ال��ن��ادي  رئي�س 
 )2010/2011( ق�صنطينة  منتوري 

.
الف�صيح  لل�صعر  الوطنية  اجلائزة 

)الغواملي2011(.
 ( ال�صعري  ال�صاطئ  جائزة مهرجان 

القل 2012(.
احلميد  عبد  العالمة  ال�صيخ  جائزة 

بن بادي�س)2013(.
العربي  بامللتقى  الثانية  اجل��ائ��زة 

لل�صعرالعمودي)2013(تون�س.
امل�صاعر  مهرجان  يف  امل�صاركة 
اأح�صن  جائزة  ونيل  بال�صعودية، 

ق�صيدة 2013
)عيد  مبنا�صبة  اأح�صن ق�صيدة  جائزة 
 )2012( لأع��وام  19ماي(  الطالب 

و)2013( و)2014( و)2015(
الف�صيح  لل�صعر  الوطنية  اجلائزة 

)وادي �صوف2014(.
لل�صعر  اللغماين  خمتار  ج��ائ��زة 

العربي املعا�رش )تون�س 2016(.
جمعية)ج�صور  موؤ�ص�صي  م��ن 

القوايف(لل�صعر الف�صيح.
اجلمهورية  رئي�س  فخامة  جائزة 
معا�صي(  )علي  ال�صباب  للمبدعني 

.2018
ال�صابع  املو�صمني  يف  امل�صاركة 
والثامن من برنامج )اأمري ال�صعراء( 

الإمارات.
بن  احلميد  عبد  الوطنية  اجل��ائ��زة 
دي��وان  لأح�صن   2019 بادي�س 

�صعري.
تنظمها  التي  املعربة  الكلمة  جائزة 
اجلزائر  وف��ن��ون،  ثقافة  موؤ�ص�صة 

.2019

بورتريه �ضاعر اإلــى جميــع الأقــــالم
الأدبية  م�ضاهماتكم  لكل   

لكم  تخلق  التحرير  جريدة 
ل�ضتقبال    ، اأرحب  ف�ضاءا 
وم�ضاهماتكم  موا�ضيعكم  
...را�ضلونا  عن طريق 

للجريدة     اللكرتوين  الربيد 
journalaltahrir@gmail.

com

 اأيـــام 
العزلـــة

ق�ضري الرمي�ضاء 
ُحب�صت يف قبو به رائحة اأثاث قدمي و 
رائحة الوحدة اأو �صيئ ميتزج بينهما .

ل اأكاد اأُميز اأبعاده اأو موقعي و�صطه 
مرت  فقد  الدام�س  الظالم  لُكرثة 
ُمدة مل تت�رشب فيها خيوط ال�صم�س 
النافذة  �صقوق  عرب  هنا  اإىل  الرقيقة 

الرثة ..
حتى اإنني ن�صيت كيف يكون �صكل 
قو�س املطر ، اأو ماهي طقو�س الربيع 
الربيع  ف�صل  قدوم  لإحياء  املُعتادة 
ال�صتاء  منذ  مبُفردي  هنا  اأقبع  اإين   .
يت�صلل  بال�صياع  اأ�صعر   ، املا�صي 
بجلدي  ملت�صق  الياأ�س  و  لداخلي 
العامل اجلميلة  اأن �صور  عالوة على 
ي  دومِ اأ�صمُع   ، خُميلتي  من  تتال�صى 
اأَ�صتطيع  ول  خ��ارج��ًا  الأ���ص��وات 
اأحيانا  حوا�صنا  هي  غريبٌة   .. متييزها 
تاأبى ُم�صاعدتنا على ا�صرتجاع قطع 

ذاتنا ال�صائعة .
يف  ذات��ي  على  ال�صيطرة  اأفقد  اإين 
اأدرك  اأُجن حني  اأكاد  هذا ال�صجن ، و 
؛   " ذهني   " هو  احلقيقي  �صجني  اأن 
ج�صدي �صار �صيحًة طويلة ُمربكة 
جمع  بع�رش  حت��اول  حُمطمة  لنف�س 

اأ�صالئها بغري جدوى .
لأرى   ، الغبار  هذا  و�صط  اأ�صتلقي 
اأ�صمعها  ؛  اأمامي  منثورة  ذكرياتي 
كلمات  و  جمال  فاأترجمها  اأعيها  و 

متفرقة اأحفظها بها من التال�صي .
�صوى  العزلة  هذه  من  مهرب  فال 

الكتابة .
يف  الأل��ف  للمرة  للمراآة  �صاأنظر 
املتلبدة  وج��وه��ي  ق���راءة  حم��اول��ة 

املتخفية خلف غبار هذا الزمن .
و   ، جديد  من  العودة  حماولة  يف 

احلياة مرة اأخرى .
�صاأت�صكل من احلروف باإدماين لعادة 
�صاأتعاطي  و  الكتابة  و  التدوين 
اجلنون  ل�صقل  لياًل  النجوم  مراقبة 
الذي يعرتيني حاليًا ؛ فال طاملا جنحت 

ال�صماء يف تهذيب ذاتي املتمردة .
اإين اأحاول ب�صدة جمابهة هذه الروح 
�صد  قوة  بكل  اأحاول  اإين  ؛  املُتجمدة 
يف  ال�صنون  اأحدثتها  التي  الثغراتمِ 
من  الهروب  اأحاول  العزلةاإين  اأيام 
فوات  قبل  العي�س  يف  رغبة  نف�صي 

الأوان .. هذه العزلة �صتقلتني .

بقلم/ �ضمية غول/ ال�ضلف
---------------------

على �صاطئ حياتنا 
تن�صب �صذرات تاريخنا

فتهز عوامل اأيامنا 
و تن�صج حمطات م�صتقبلنا 

كل ثانية كل دقيقة... 
تنهال علي الذكريات ال�صجينة... 

م�صاهد من زمن غابر... 
ما�س �صقيم عابر... 

رحل ونرث فينا احلنني 
و ترك ب�صمات الآخرين 

ذرفنا العربات �صوقا 
و جتلدنا بال�صرب اأمال 

فظل الأمل حبال يربطنا 
مبرافئ اأحالمنا 
ي�صعدنا، يقربنا 

اأم�صى �صم�صا تنري دروبنا 
بل قمرا يف ركود ليلنا 

ان�رشف املا�صي و �صيم�صي احلا�رش
و �صي�صبو امل�صتقبل الكر�صتايل الزاهر 

لنغرد معه اأمنيات جديدة... 
و نخيط ف�صاتني احلب ال�صعيدة... 

لنكن دوما متفائلني 
لنكن دوما باحلب متم�صكني 

لن�صد اأوازر الهمم
لنزحلق على اأوتار القمم

ف�صعارنا الب�صمة 
و عدوتنا الدمعة

و قو�س املطر �صديقنا
باألوانه الدرة يوؤن�صنا 

معزوفة القمر
خاطرة

اليك ال�صكر 
اإن ..??

اع���ط���ي���تمِ 
ال��ن��ظ��اف��ة 

حقها
والزمتمِ العوائل ان تفيق عن

البعاد والت�صوف والعغن. 
وحتظن بال�صالم جميع

 ابنائها… 
فال لهو ولخروج ول خمارة

ول دور للمهاهي. 
بف�صلها… ??

فالكل كان فيك  ممتحن… 

النا�س عادت اىل  رب
ال�صماء  بفعلك فكنت بحق

قول ربك ان قال كن  فيكن… 
عدتمِ بهم من غيهم

رغم النوف ول �صبيل لهم الله.. 
كان فيك ويف بالئك

اٱذن ومنزل در�س عظيم 
 من اٱلله املمتحن..?? 

ونذير  لكل اخلالئق 
من  �رش حبات  الدرن… ??
فال ف�صق ول خمر ول عهر

ول �صذوذ وقد اذن..?? 
 الله فيك م�صخر جند له

وكنت  من جنودة  در�س كبري
 ملن جترب وغوى وتاه وعفى
عن  الخالق وعام يف درب

      املزن.. ???
�صكرا كورونا.. 

اليك اقولها فيك ال�صالح وان
كرث بالء وايام الفنت..?? 

فارادك ربك للغافني املارقني
در�س عظيم لكل ان�صان

ن�صى او تنا�صى وكان يف
 قلبه  زيغ ومل يوؤمن يوما

   وميتحن..?? 
�صكرا اليك والف �صكر كورونا.. 

وربك اعلم بجنودة
ير�صلها اما بعو�صة لنمرودها

 او طري البابيل لبرهة
   النتني او قمل لهامان وفرعونها 

ليعيد الغافلني اىل احلق رغما
ربك  من  اليك  امر  من  اذن..??     

تبارك وتعاىل 
خالق ال�صبع الطباق تعاىل

   وقد اذن للبالء    املرتهن..??
 ربنا اراد رب ال�صماء

العظيم  يف كل �صيئ حميط
خبري  ويف �صنعه تفنن

 واتقن �صكرا كورونا اليك اذن..?? 

�ضكــرا كـورونــا.. 

خاطرة

بقلم/ د.عالوي ال�ضمري 
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جريدة التحرير يومية جزائرية وطنية إخبارية شاملة، شعارها:”حنن مع 
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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

1تلقب فنيا بشمس الغنية )لبنان( o نصف أمحد
2وحدة قياس سرعة االتصاالت الالسلكية o آلة أو طريقة 

لتحقيق النصر )معكوسة(..
3يعرض عليهم شيءا لرؤيته o طبق شهي يف بعض البلدان 

العربية.
4مستديرة املواصالت اليومية يف املركبات o زعيم تركي 

اثبت أن احلق أقوى من املصاحل.
5شهر عريب o فيه عيبا.

6شهد o قفز o حملول خمفف من محض يستخدم يف األكل 
وله مع زيت الزيتون فوائد عالجية

7يصل شيئني معا o جعل األشياء املنفصلة يف كل واحد بعد 
تفرقة.

8سيجارة o اعطاه يدا بيد )معكوسة(.
9فرقة عظيمة من اجليش o الشيء

10بنات ذوات طرفة وخفة دم

أفقــــــــــــــــــي

1بلبل اخلليج )من الكويت(.
2سلطان الطرب )من سوريا(.

3مطرب لبنان وعمالق 
األغنية اللبنانية

4جتمع من األشخاص ممن 
يعرف بعضهم بعضا

 o 5صنعا كومة من االشياء
أداة )معكوسة(.

 o )6كان فيه نتيجة )معكوسة
ثلثا وقت.

7فنان العرب )من السعودية(.
8أتكلم o عاقد النية فيما 

يعمل ومنفذه
9ملك الراي اجلزائري خالد 

حاج ابراهيم.
10الفنان احلساس )من 

االمارات(.

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

حدث يف مثل هذا اليوم
القمة  انعقاد   -  2019

العربية الثالثني يف تون�ص 
العا�ضمة.

القوات  ان�ضحاب  بداأ   -  2009
الربيطانية ر�ضمًيا من العراق 
بعد �ضت �ضنوات من تواجدها 

يف جنوب العراق.
م�ضتوطنون   -  2004

اإ�ضرائيليون ي�ضتولون على 
عمارتني يف حي �ضلوان املحاذي 

للم�ضجد الأق�ضى لت�ضديد 
احل�ضار وتهويد حميط 

امل�ضجد.
موؤ�ض�ص  اإعدام   -  1947

جمهورية مهاباد قا�ضي حممد.
مدمر  زلزال   -  1931

ي�ضرب مدينة ماناغوا عا�ضمة 
نيكاراغوا اأدى اإىل تدمريها 

وم�ضرع 3000 �ضخ�ص.
جندي  اآخر  ان�ضحاب   -  1979

بريطاين من جزيرة مالطة، 
واإعالن ا�ضتقالل اجلزيرة.
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فما بال القرون..؟  

هذا املثل العامي وال�صائع يف الو�صط 
ال�صعبي يف قول" الندابة تندب وال�رشاقة 

ت�رشق"  ينطبق متاما على ممن كانت لهم يدا 
يف حادثة ال� 5000 وحدة تنظيف املنتهية 
ال�صالحية يف الف�صيحة التي اهتزت لها 

حظرية بلدية اأولد ر�صا�س املقاطعة الولئية 
بخن�صلة موؤخرا، بعد اأن متكن وحل�صن احلظ ، 

بح�صب معلوماتنا رجال الأمن بحجز خمتلف 
هذه املواد املوجهة اأ�صا�صا لتعقيم املوؤ�ص�صات 

وال�صوارع ، هذا وقد اأمرت النيابة بفتح 
حتقيق معمق يف الق�صية التي �صهدتها 

احل�صرية ، ح�صب ذات املعلومات،اأنها حادثة 
اأخرى ي�صتغل فيها الو�صع الذي نعي�صه 

اأمام وباء الكورونا الذي هو يف حاجة اإىل 
تكاتف جهود اجلميع ملجابهته وواأده يف مهده 

قبل انت�صاره ، حيث ل ينفع الندم بدل 
ا�صتغالل الو�صع وان�صغال اجلميع 

من املخل�صني لهذا الوطن واملواطن 
عموما يف اأداء مهامهم النبيلة، اإن 

اأي غ�س اأو بزن�صة وتكدي�س 
للمواد بغري وجه حق وبدافع 

الربح وامل�صاربة اأو اأي 
ا�صتثمار خارج اأطره 

القانونية ويف الأزمات 
، كالتويل يوم الزحف 

، ومن املوبيقات 
ال�صبع... فما بال 

القرون يف حاميها 
حرميها..؟ 

حـدث وال حـرج

احلب�ص ملن يرف�ص المتثال 
لعالج وباء كورونا

اأ�سدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد،تعليمة بخ�سو�س 
رف�س بع�س الأ�سخا�س المتثال لو�سفات العالج اأو لالإجراء 

احلجر ال�سحي يف اطار الوقاية من وباء كورونا ومكافحته.
وو�سعت التعليمة اإجراء ت�سخري “عندما يرف�س ال�سخ�س 

امل�ستبه يف اإ�سابته بوباء كورونا فريو�س )كوفيد19-( اأو 
امل�ساب به، المتثال لو�سفات العالج الطبي اأو الك�سف اأو 

لإجراء احلجر ال�سحي، اأو عندما يقطع ال�سخ�س عالجه اأو 
يغادر مكان احلجر ال�سحي مهما كانت طبيعته”.و اأمام هذه 

الو�سعية “يتعني على م�سالح الأمن املخت�سة  اأو املوؤ�س�سة 
ال�سحية املعنية اأن ت�سعر فورا وايل الولية اأو رئي�س املجل�س 

ال�سعبي البلدي املخت�سني اإقليميا و اأن تطلب بهذه ال�سفة 
ت�سخرية من هاتني ال�سلطتني”، ح�سب ما جاء يف تعليمة 

الوزير الأول، التي ت�سري اأنه “يجب اأن يكون طلب الت�سخرية 
مرفوقا ب�سهادة طبية اأو بتقرير طبي يعدهما الطبيب املعالج 

طبقا للقانون”.و يف حالة �سدور الت�سخرية يف حق ال�سخ�س 
امل�ستبه بوباء كورونا فريو�س )كوفيد19-( اأو امل�ساب به، 

لعقوبة  معر�سا  اأ�سبح  قد  باأنه  علم  على  بذلك  يكون  “فاإنه 
احلب�س من �سهرين اإىل �ستة اأ�سهر و غرامة ترتاوح من 

رقم  الأمر  من   187 للمادة  طبقا  دج   100.000 اإىل  دج   20.000
العقوبات قانون  املت�سمن   1966 جوان   08 يف  املوؤرخ   66-156

ترامب يخطئ بتغريدته 
وال�ضعوديون يعلقون!

الرئي�ص الإيطايل واحلالق

وزير ال�ضحة الفرن�ضي �ضحية كورونا 

اأخطاأ الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، 
الأحد، بكتابة تغريدة عرب "تويرت"، 

ما اأثار موجة من �سخرية املغردين 
ال�سعوديني على مواقع التوا�سل 

الجتماعي.
ون�سر ترامب تغريدة طالب فيها هيئة 

الغذاء والدواء الأمريكية بامل�سادقة 
على معدات طبية اقرتحها عمدة 

ولية اأوهايو، وبدل من اأن يذكر 
الهيئة يف تغريدته ذكر ح�سابا 

جمهول يحمل �سورة نا�سط 
�سعودي م�سهور عرب موقع 
"اأبو  يدعى  �سات"،  "�سناب 

الفدا".
وانت�سر و�سم "اأبو الفدا" 

عرب موقع "تويرت" يف 
ال�سعودية، وتداوله عدد 

من املغردين.
وكان الرئي�س الأمريكي 
اعترب اأن وفاة 200 األف 

�سخ�س يف بالده بفريو�س 
كورونا �ستكون نتيجة 

مكافحة  "جيدة" جلهود 
املر�س، موؤكدا اأن وترية 
ارتفاع الوفيات �ست�سل 

ذروتها بعد اأ�سبوعني.

نال الرئي�س الإيطايل �سريجيو ماتاريال تعاطف 
مواطنيه بعد اعرتافه باأنه هو اأي�سا ل يذهب اإىل 

احلالق ب�سبب اإغالق كل الأعمال واملتاجر غري 
الأ�سا�سية للحد من تف�سي فريو�س كورونا. وكان 

امل�سوؤول الإيطايل- الذي يحظى باحرتام كبري 
ببالده- لإلقاء خطاب ر�سمي، �سمع �سوت م�ست�ساره 

جوفاين غرا�سو يطلب منه اأن ي�سّوي خ�سلة من �سعره، 
وبعد ت�سويتها قال الرئي�س »جوفاين.. اأنا اأي�سا 

مل اأعد اأذهب اإىل احلالق«. 
وبعد ت�سجيل اخلطاب، 

مت توزيعه على و�سائل 
الإعالم دون اأن 

يحذف ذلك امل�سهد.

تويف وزير ال�سحة الفرن�سي الأ�سبق، 
باتريك ديفيجيان، متاأثرا بـ »كورونا«، 

وكان الراحل قد اأعلن يف 26 مار�س 
املا�سي، اإ�سابته بالفريو�س وحتدث 

عن ا�ستقرار و�سعه، وكان ديفيجيان 
وزيرا لل�سحة يف العهدتني الرئا�سيتني 

لـ »جاك �سرياك« و»نيكول �ساركوزي« 
كما كان نائبا ملنطقة »ال�سان« بني 

اأمينا  1986 و2017 ، كما كان 
عاما لالحتاد من اأجل 
احلركة ال�سعبية من 

2008 اإىل   2007

اأطباء وعمال بوفاريك بالبليدة  يف وقفة 
احتجاجية للمطالبة برحيل املدير

صـــورة و تعــليق 

بقلم: وناس لزهاري

هونغ كونغ اأغنى بلد يف العامل
احتلت هونغ كونغ، �سنغافورة ومدينة 

اأو�ساكا اليابانية املراكز الأوىل 
للمدن الأغلى �سمن قائمة عام 

وحدة  تقرير  وبح�سب   ،2020
ال�ستخبارات القت�سادية 

لتكاليف املعي�سة بجميع 
اأنحاء العامل لعام 2020«، 

احتلت مدينة اأو�ساكا اليابانية 
مكان باري�س يف املركز الأول.  
و�سعدت نيويورك اإىل املركز 

الرابع بينما جاءت لو�س اأجنل�س 
ثامنة، وتراجعت باري�س اإىل املركز اخلام�س، مت�ساوية مع 

مدينة زيوريخ ال�سوي�سرية.
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"كورونا" ال�ضني تعر�ص على اجلزائر بناء م�ضت�ضفى ملكافحة 

حجز اأدوية بقيمة 1مليار و700مليون �ضنتيم بعني متو�ضنت

"كوفيد19" ح�ضيلة  اجمايل  بالوباء  اإ�ضابة  و584  وفاة   35

جميع املخابر باإمكانها اإجراء حتاليل كورونا.. ولكن ب�ضرط

وزير ال�ضناعة ياأمر م�ضانع الأدوية بزيادة اإنتاجها

ا�ضتئناف الدرا�ضة يف جامعة هواري بومدين يوم 5 اأفريل عرب اأر�ضية رقمية

�سي�سّغل 4 اآلف عامل �سيني و5 اآلف عامل جزائري

كانت موجهة لالحتكار و امل�ساربة

الوفيات الأربع الأخرية تتجاوز اأعمارهم 59 �سنة

معهد با�ستور يعلن : 

لوؤي ي   
----------------------

ال�سينية  الأنــبــاء  وكالة  واأفـــادت 
امل�ست�سفى  هذا  اأن  ام�س  "�سينخوا"، 
اجلزائر،  يف  ت�سييده  �سيتم  الــذي 
"كورونا"،  فــريو�ــس  مــن  للوقاية 
بني  �ــســراكــة  ــن  ع ــارة  ــب ع �سيكون 
عامل  اآلف   4 ي�سّغل  الــبــلــديــن، 

جزائري. عامل  اآلف  و5  �سيني 
امل�ساعدات  اأن  امل�سدر،  ذات  وذكر 
اجلــزائــر  و�ــســلــت  الــتــي  ال�سينية 
ت�سمنت  مــار�ــس،   27 اجلمعة  يــوم 
األف   455 بقيمة  طبية  اإمـــدادات 

طبي  ــم  ــاق ط ــب  ــان ج اإىل  دولر، 
وفنيني  مهنيني  موظفني  ي�سمل 
اجلـــهـــاز  طــــب  يف  ــني  ــس ــ� ــس ــ� ــخ ــت م
الــتــنــفــ�ــســي، والــعــنــايــة املــركــزة، 
الدموية،  والأوعــيــة  القلب  وطــب 
ال�سيني  للطب  املتكاملة  والرعاية 
الــتــقــلــيــدي والـــطـــب الـــغـــربـــي، 
ــة من  ــاي ــوق الــعــامــة وال والــ�ــســحــة 
من  جمموعة  عن  ف�سال  الأوبــئــة، 
األف  و50  جراحي  قناع  ماليني   5
وقائية  بدلة  و2000   N95 قناع 
خا�سة  تنف�س  اأجهزة  و10  طبية 

امل�سددة. بالعناية 

اأعــلــن جمــمــع فــنــدقــة و�ــســيــاحــة عن 
بفريو�س  م�سابة  ــالت  ح  8 اكت�ساف 
ــني  ــري ــزائ ــا اجل ــاي ــرع ـــدى ال كـــورونـــا ل

عدة  مــن  مــوؤخــرا  اإجــالئــهــم  مت  الــذيــن 
الــ�ــســحــي  لــلــحــجــر  يــخــ�ــســعــون  و  دول 
يخ�سع  و  للمجمع.  التابعة  باملوؤ�س�سات 

يف  يوما   14 لـ  ال�سحي  للحجر  املعنيون 
و  ــات  ولي عــدة  يف  العمومية  الفنادق 
خا�سة  ميلكها  �سياحية  مركبات  كــذا 

الدولة. ت�سرف  حتت  و�سعوها 
ق/و

ـــنـــت �ـــســـركـــة اخلــــطــــوط اجلـــويـــة  اأعـــل
اجلــوي  اأ�سطولها  و�سع  عــن  اجلــزائــريــة، 
احــرتازي  كاإجراء  ال�سحي،  احلجر  حتت 

من انت�سار جائحة فريو�س”كورونا”.
الر�سمي  ح�سابها  على  ال�سركة  ون�سرت 
عرب موقع “توتري”،  ام�س الثنني، �سورا 

للطائرات،  حماية  اإنه  وقالت  للطائرات، 
الدخيلة،  الأج�سام  من  املحركات  ل�سيما 
مت و�سع طائرات اجلوية اجلزائرية حتت 

“هواري  ــدويل  ال اجلــزائــر  مبطار  احلجر 
بومدين”

ق/و

الكتيبة  ـــــرية  الأخ ــات  ــاع ــس ــ� ال يف  متــكــنــت 
العامرية  لبلدية  الوطني  للدرك  الإقليمية 
كانت  ـــة  الأدوي من  معتربة  كمية  حجز  من 
قيمتها  تقدر  امل�ساربة  و  لالحتكار  موجهة 

املالية مبليار و 700مليون �سنتيم  و مت توقيف 
التي  و  اأمنية  م�سادر  ح�سب  و  اأ�سخا�س،   3
ك�سفت" جلريدة التحرير" اأن العملية تندرج 
لأفراد  املربجمة  امليدانية  اخلرجات  اإطار  يف 

امل�ساربة  ظــاهــرة  ملحاربة  الوطني  الـــدرك 
الوقائية  احلمالت  اإطــار  يف  ال�سلع  احتكار  و 
املنظمة ملحاربة جائحة فريو�س كورونا حيث 
العملية بالنجاح و توا�سل ذات امل�سلحة  كللت 

له  ت�سول  من  كل  ــاولت  حم اإحباط  الأمنية 
انتهاز  و  املــواطــنــني  جــيــوب  �ــســرب  يف  نف�س 

الفر�س الالاإن�سانية اأثناء الأزمات
عبد الكرمي تلم�ساين

ومتابعة  ر�سد  للجنة  الر�سمي  الناطق  اأعلن 
فورار،  جمال  الربوفي�سور  كورونا،  فريو�س 
ــراء  ج ــدة  ــدي ج ــات  ــي وف اأربــــع  ت�سجيل  ــن  ع
 24 خالل  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  الإ�سابة 

�ساعة املا�سية. واأ�ساف نف�س امل�سدر، اأن عدد 
الوفيات الإجمايل ارتفع اإىل 35 وفاة. كما مت 
ت�سجيل 73 حالة جديدة لالإ�سابة بالفريو�س 
ما يرفع عدد احلاللت املوؤكدة الإجمالية اإىل 

حالة  فاإن  املتحدث  نف�س  وح�سب  حالة.   584
الوفاة الأوىل تعود اإىل رجل عمره 59 �سنة من 
عمرة  لرجل  فهي  الثانية  احلالة  اأما  بجاية، 
الثالثة  الوفاة  حالتي  البليدة.  من  �سنة   69

تبلغ  لمراأة  وهران  ولية  يف  �سجلتا  والرابعة 
عمره.  من   67 يف  ورجــل  �سنة   73 العمر  من 
وح�سب نف�س املتحدث فاإن حالت التعايف من 

الوباء بلغت 37 حالة.                                     لوؤي ي

املخابر  جميع  اأن  با�ستور،  معهد  اأعلن 
باإمكانها  الوطني،  الرتاب  عرب  الطبية 
ــل الــكــ�ــســف عـــن وبـــاء  ــي ــال ـــــراء حت اإج
للمعدات  امــتــالكــهــا  بــ�ــســرط  كــورونــا، 

لذلك. الالزمة 
عرب  نــ�ــســره  ــان  ــي ب يف  املــعــهــد  ـــدد  ح و 
ال�سماح  الإنرتنت  على  الر�سمي  موقع 
حتاليل  بـــاإجـــراء  الــطــبــيــة  لــلــمــخــابــر 

للكوا�سف  بحيازته  كورونا  عن  الك�سف 
ف�سال  التجهيزات،  و  بذلك  اخلا�سة 

ال�سالمة. معدات  عن 
املــخــابــر  ل  ــداده  ــع ــت ــس ا� املــعــهــد  اأكـــد  و 

اأجل  من  الوطني  الرتاب  عرب  الطبية 
الك�سف  فحو�سات  اإجراء  يف  النطالق 

كورونا. وباء  عن 
ق/و

اآيت  فرحات  املناجم  و  ال�سناعة  وزير  اأمر 
علي براهم املجمعات ال�سناعية العمومية، 
الوباء،  بهذا  �سلة  لها  التي  للمواد  املنتجة 
اأن ترفع من اإنتاجها لتلبية الطلب املتزايد 
“كورونا” يف  فريو�س  انت�سار  ظل  يف  عليها 

اجلزائر.
بيان  يف  الــ�ــســنــاعــة  وزارة  ــت  ــح ــس اأو� و 
تعليمات  اأعــطــى  القطاع  وزيـــر  بـــاأن  لها 
)جمــمــع   SAIDAL جمــمــعــات  مـــن  لــكــل 
 AGRODIV ال�سيدلنية(،  ال�سناعات 

 GETEX الغذائية(،  ال�سناعات  )جممع 
)املجمع   ACS اجللود(،  و  الن�سيج  )جممع 
D -  جلجلزائري للتخ�س�سات الكيميائية( و
املختلفة(  ال�سناعات  )جممع   VINDUS
وحداتها  قدرات  رفع  و  منتجاتها  لتكييف 

الإنتاجية.
دائرته  باأن  ال�سياق،  ذات  يف  الوزير،  وذكر 
الن�سغالت  لكل  م�سغية  تبقى  الوزارية 
تــواجــه  ان  ميــكــن  ــي  ــت ال ــعــوبــات  الــ�ــس و 
الأولية  بــاملــواد  للتموين  املجمعات  هــذه 

ــراءات  الإج لتخاذ  لن�ساطها   ال�سرورية 
ظل  يف  ال�سعوبات  هذه  لرفع  ال�سرورية 
الإدارات  مع  بالتن�سيق  الراهنة  الظروف 

املعنية.
ق/و

بجامعة  الــدرو�ــس  ت�ستاأنف  اأن  ينتظر 
بومدين  ــواري  ه التكنولوجيا  و  العلوم 
عرب  القادم  اأفريل   5 “فعلي” يوم  ب�سكل 
التعليم  مبوا�سلة  ت�سمح  رقمية  ار�سية 
رزنامة  ــرتام  اح �سي�سمن  مما  بعد  عن 
الدرو�س، بعد توقفها يف اإطار الإجراءات 
املتخذة من اجل مكافحة فريو�س كورونا 

امل�ستجد )كوفيد19-(.
�سمان  “بهدف  اأنه  للجماعة  بيان  ذكر  و 
5 ابريل  ال�ستئناف الفعلي للدرا�سة يوم 
 +cisco+ مع  اجلامعة  ا�سرتكت  الــقــادم، 
 +webex+ من اجل اإطالق اأر�سية رقمية
ت�سمح مبوا�سلة تقدمي الدرو�س عن بعد 
الدرو�س”.و  رزنــامــة  احــرتام  �سمان  و 

مدعوون  الطلبة  و  الأ�ساتذة  فاإن  عليه 
التي  احل�سابات  يف  الــدخــول  لت�سجيل 
يف  م�ستعمل   5000 ا�ستيعاب  ميكنها 
نف�سه.كما  امل�سدر  ح�سب  نف�سه،  الوقت 
املقدمة،  الــدرو�ــس  على  ــالع  الط ميكن 
ـــي عــرب اأر�ــســيــة  ــث احل ــب ـــالل ال مــن خ
يف  ت�سغيلها  ميــكــن  الــتــي   +moodle+

للجامعة،  التابعة  الرقمي  العمل  ف�ساء 
ان  ـــدت  اأك الــتــي  اجلــامــعــة،  بــيــان  ح�سب 
اإمكانية  هــو  العملية  ــذه  ه يف  اجلــديــد 
و  احلا�سوب  عرب  الأر�سية  اإىل  الدخول 
الثابت  الهاتف  حتى  و  الذكية  الهواتف 
بت�سكيل رقم جماين.يف هذا اخل�سو�س، 
للعلوم  بومدين  هــواري  جامعة  اأعربت 

لالإعالن  ارتياحها  عن  التكنولوجيا  و 
تدعو  و  التطبيق  هــذا  لن�سر  الر�سمي 
اىل  املوؤ�س�سة  ــذات  ل اجلامعية  ــرة  ــس الأ�
ال�سري  �سمان  اجــل  من  كليا  النــخــراط 
احل�سن لل�سدا�سي الثاين و “اإجناح” ال�سنة 

اجلامعية.
ق/و

عر�ضت حكومة بكني على اجلزائر، بناء م�ضت�ضفى يف اجلزائر، يف اإطار امل�ضاعدات التي تقدمها دعما ملكافحتها لوباء فريو�ص "كورونا".

اكت�ضاف 8 اإ�ضابات بـ "كورونا" لدى امل�ضافرين اخلا�ضعني للحجر

اجلوية اجلزائرية ت�ضع اأ�ضطولها حتت احلجر ال�ضحي

منهج  يف  الــغــربــي  ال�سيا�سي  اعــتــاد  لقد 
اأن  على  الراأ�سمالية  للربغماتية  تطبيقه 
العقل ل يبلغ غايته اإل اإذا اأبلغ �ساحبه اإىل 
التجربة،  حتققها  والتي  الناجحة،  الفكرة 
وكل ما يتحقق بالفعل فهو حق، ول يقا�س 
�سدق الق�سية اإل بنتائجها الواقعية و اأنه 
ن�ستنبط  اأولية  معرفة  العقل  يف  يوجد  ل 
كله  الأمــر  بل  �سحيحة  نتائج  خاللها  من 
رهن بنتائج التجربة الواقعية التي تقطع 
بنتائجها  الق�سايا  واأن  باليقني.  ال�سك 
يقودنا  اأن  املهم  يعد  مل  ،وانــه  ب�سدقها  ل 
العقل اإىل معرفة الأ�سياء بل اأن يقودنا اإىل 
التاأثري الناجح فيها. هنا برزت التغريات 
يف  كورونا  مع  التعامل  منطق  يف  اجلذرية 
لقادته  �سيا�سي  اأداء  فق  و  الغربي  املجتمع 
لعبة  يلعب  ان  اىل  جمتمعاته  يخ�سع 
الروليت مع كورونا وكاأن احلياة املجتمعية 
ي�سعوا  اأن  الالعبون  فيه  يختار  كازينو 
قمارهم على رقم ليلف ال�سيا�سي العجلة يف 
الجتاه  يف  تكون  لكي  كورونا  ويجلب  اجتاه 
مراهن  مــائــل  جمتمعي  ــال  جم يف  ـــر  الآخ
بالتدريج  �سرعتها  كورونا  تفقد  ان  على 
الخرين  بده�سة  ينعم  و  رهانه  فريبح 
ي�سهد  مل  برغماتي  نهج  وفق  واعجابهم، 
العامل له مثيال، فال �سوت يعلو على �سوت 
املراهنة  املعتاد على  الغربي  ال�سيا�سي  ذاك 
فيت�سالح مع املحرمات ال�سرتاكية وياأمم، 
اىل  الثقافية  الثوابت  يف  النظر  يعيد  و 
اخل�سو�سيات  تنتهك  و  احلريات  تقو�س 
اعــرتا�ــس.  دون  الــكــربى  القيم  وت�سقط 
اأرقام يحتج بهم ليربر ما  حّول املوتى اىل 
يفعل، و يعلن بربغماتية مقيتة عجزه و 
من�سرا  منها  وخرج  حروبا  دخل  الذي  هو 
بعدد قتلى جتاوز متانني مليون بني الوىل 
على  ال�سمري  مظلومية  وميار�س  والثانية 
تتقنها  التى  الروليت  لعبة  ان  جمتمعه. 
على  �سيا�سييها  عرب  الغربية  الراأ�سمالية 
املجتمع الإن�ساين مل تدرك اأن كورونا مترد 
ومل ي�ستكن لرهان اللعبة ال�سود والحمر 
متتالية  وفق  ومتــرد  الزوجي  او  الفردي 
قطعت  و  واملــرتــهــن  ــن  ــراه ال حيز  فــاقــت 
ارقامها  كورونا  لتفر�س  املحددة  ارقامهم 
خا�سعة  الغري  اجلديدة  لعبتها  قواعد  و 
هي  النار  على  الرق�س  وان  واّلفوا  اِلفوا  ملا 
مقابل  احلياة  تختار  ان  ولك  زوربا  رق�سة 
يف  وال�سعادة  الن�سيان  نقي�س  الأمل  و  املوت 
بعد  والوحدة  اأوًل  احلرية  و  اخلوف  وجه 

ذلك.

كورونا.. الرق�ص 
على النار

بقلم: 
الأ�ضتاذ 

رقيق عبد 
اهلل 



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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