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الت�شخي�ص اليومي
 ملحا�شرة "كورونا" المي�ص 
�شوى 150 �شخ�شا فقط ؟!

وزير الفالحة يوؤكد اأن 
حملة احل�شاد باجلنوب 
تب�شر مبح�شول واعــد 

خياطي يطالب باتخاذ اإجراءات اإ�سافية 
�سارمة ومتديد فرتة احلجر ال�سحي

حث املواطنني على عدم الإفراط يف 
ال�ستهالك

درا�سة اأمريكية حتذر: "كوفيد19-" قد يظل معديا لـ8 اأيام بعد اختفاء الأعرا�ض من امل�سابني

-  ن�سف املر�سى يف ال�سني ل يزالون حاملني للفريو�ض حتى بعد �سفائهم
- 9 وفيات و132 اإ�سابة يف ظرف 24 �ساعة

- منع ا�ستخدام الكلوروكني اإل مبوافقة كتابية من امل�سابني
_ وزارة الداخلية تكذب اإ�ساعة وفاة وايل مع�سكر  

_ منع التنقل بوا�سطة الدراجات النارية وال�ساحنات واملركبات ما بني البلديات بالبليدة

اأول  تعايف  عن  "�شانـــويف" تعلــن 
م�شاب با�شـتـخــدام دواء خــا�ص

03 16

اأكرب م�شنع للجافيل 
باجلنوب ال�شرقي م�شلوال 

واملادة تعرف طلبا متزايدا

�شعف �شبكة "موبيلي�ص" 
يوؤرق �شكان قرية �شيدي 

مهدي 

فتح ور�شة الإنتاج 
العديد من امل�شتلزمات 

�شبه الطبية 

ورقلة 

تقرت

حا�سي م�سعود

�ض 06

�ض 06

�ض 06

اجلزائر ت�شتدعي ال�شفري الفرن�شي احتجاجا على ترويج مزاعم كاذبة
20ح�سب بيان لوزارة ال�سوؤون اخلارجية

03

نائب برملاين يوؤكد: خطاأ معهد با�شتور 
يت�شبب يف كارثة بربيكة

اأنباء عن اإ�شابة وايل مع�شكر ومدير 
ال�شحة بال�شلف بكورونا

وزارة العدل متدد وقف العمل 
الق�شائي اإىل 15 اأفريل اجلاري  161602

الــــــوادي

من  �شـــاحــنــات   10
الــــوادي يف قـــافــلــة 
ت�شـــامــنـيــة مـحـمـلـة 
بـمـ�شـاعـدات غـذائـية 
مـخـتـلـفـة نحـو البليدة
�ض 05
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منع ا�شتخدام الكلوروكني اإال مبوافقة كتابية من امل�شابني

بيع الدواء للمر�شى دون و�شفة طبية حتى 28 اأفريل

لوؤي ي
-----------------

و اأعلنت وزارة ال�صحة يف بيان لها 
عن ارتفاع عدد الإ�صابات اجلديدة 
اإ�صابة    716 اإىل  بفريو�س كورونا 
مع ت�صجيل وفيات 9 وفيات خالل 

الـ24 �صاعة املن�رصمة
وح�صب بيان  للجنة ر�صد ومتابعة 
ت�صجيل  مت  فقد  كورونا  فريو�س 
الـ24  خالل  جديدة  اإ�صابة   132

�صاعة املن�رصمة.
ــفــع عدد  ــك ارت بـــاملـــوازاة مــع ذل
فريو�س  تف�صي  منذ  الــوفــيــات 

كورونا اإىل 44.
مت  فقد  بالوفيات  يتعلق  وفيما 
ت�صجيل  اأربع وفيات بولية  البليدة 
وهم رجال  يبلغون من العمر 32  و 
فيما  التوايل   على  �صنة  و73   56
برج  بولية  واحدة  وفاة  ت�صجيل  مت 
وهران  بولية  واأخرى  بوعريريج   
وفاة  وحالتي  تيبازة،  بولية  وحالة 

بولية �صطيف .
عدد  ارتفع  فقد  ذلك  مع  باملوازاة 
احلالت التي متاثلت لل�صفاء اإىل 46 
كورونا  فريو�س  تف�صي  منذ  حالة 

باجلزائر.
فــنــدت وزارة  ــك  ذل مــع  مــــوازاة 
املحلية  اجلــمــاعــات  و  الداخلية 
املتداولة  الأنباء  العمرانية  والتهيئة 
مع�صكر  ــة  ولي وايل  ــاة  وف حــول 
اإ�صابته  بعد   �صيودة،  اخلالق  ،عبد 
 ، كوفيد19"  كورونا"  بفريو�س 
واأن  اإ�صاعات  جمرد  اأنها  موؤكدة 
غرار  على  العالج  يتلقى  املعني 
بهذا  اأ�صيبوا  الذين  املواطنني  باقي 
اإنه  للوزارة  بيان  الفريو�س.وقال 
"على اإثر تداول معلومات مغلوطة 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  على 
مع�صكر  ولية  وايل  وفاة  مفادها 
اإ�صابته  بعد  �صيودة،  اخلالق  عبد   ،
"كوفيد19"،   كــورونــا  بفريو�س 
واجلماعات  الداخلية  وزارة  فــاإن 

تفند  العمرانية  والتهيئة  املحلية 
اأن  امل�صدر  الإ�صاعة".واأكد  هذه 
غرار  على  العالج  يتلقى  املعني 
بهذا  اأ�صيبوا  الذين  املواطنني  باقي 
الفريو�س والذين نتمنى لهم جميعا 
اأكده  ما  ح�صب  العاجل"  ال�صفاء 

البيان.
م�صالح  ــدرت  ــص اأ� جانبها  مــن 
للحجر  تخ�صع  التي  البليدة  ولية 
ال�صحي منذ اأ�صبوع ب�صبب تف�صي 
تعليمة  امل�صتجد،  كورونا  فريو�س 
جديدة تق�صي مبنع التنقل بوا�صطة 
وال�صاحنات  النارية  ــدراجــات  ال
داخل  اأنواعها  بجميع  واملركبات 
البلديات.واأو�صحت  بني  وما  املدن 
منع  تقرر  ــه  اأن الــوليــة  م�صالح 
النارية  الدرجات  بوا�صطة  التنقل 
بجميع  واملركبات  وال�صاحنات 
اأنواعها بهدف تقييد احلركة وحمل 
املواطنني على اللتزام بقرار احلجر 
هذا  تف�صي  دون  للحيلولة  املنزيل 

تاأطري  اإىل  بالإ�صافة  املعدي  الوباء 
الأن�صطة التجارية ومتوين املواطنني 

مبختلف املواد الغذائية ال�رصورية.
وفقا  الــقــرار،  هــذا  من  وي�صتثنى 
اخلا�صة  املركبات  امل�صالح،  لذات 
وممار�صي  ال�صحة  مب�صتخدمي 
وكــذا  ال�صيدلنية  الن�صاطات 
لنقل  املــخــ�ــصــ�ــصــة  ــات  ــب ــرك امل
للقطاع  التابعني  امل�صتخدمني 
م�صتخدمي  وكــذا  القت�صادي 
الــهــيــئــات القــتــ�ــصــاديــة الــذيــن 
حركية  نــ�ــصــاطــهــم  يــ�ــصــتــدعــي 
والربيد  البنوك  )م�صالح  موؤكدة 
وموؤ�ص�صتي �صونلغاز وتوزيع املياه 

والديوان الوطني للتطهري(.
الذكر،  �صالفة  احلالت  جانب  واإىل 
املركبات  اأي�صا  القرار  ل يعني هذا 
باملوظفني  اخلــا�ــصــة  ال�صياحية 
وكذا  املحلية  للجماعات  التابعني 
ت�صمن  التي  وال�صاحنات  املركبات 
الغذائية  بــاملــواد  ال�صكان  متوين 

والتجزئة  اجلملة  بتجار  اخلا�صة 
وكذا  التجاري  لل�صجل  احلاملني 
بالوقود  التموين  التي ت�صمن  تلك 

واملواد الطاقوية الأ�صا�صية.
كل  اأن  امل�صالح  ذات  واأ�صافت 
املندرج  القرار  هذا  لأحكام  خمالف 
يف اإطار الوقاية من انت�صار فريو�س 
كورونا، �صيتعر�س للحجز الفوري 
وو�صعها  �صاحنته  اأو  ملركبته 

باملح�رص.
مبنع  ال�صحة  وزارة  اأمرت  بدورها 
على  الكلوروكني  دواء  ا�صتخدام 
اإل فى  امل�صابني بفريو�س كورونا  
حال احل�صول على املوافقة الكتابية 
بهذا  امل�صابني  قبل  من  امل�صبقة 
ال�صحة  وزارة  واأكدت  الفريو�س. 
الكلوروكني   دواء  ا�صتخدام  اأن 
الفريو�س  بــهــذا  امل�صابني  على 
على  احل�صول  بعد  اإل  يكون  لن 
موافقة كتابية م�صبقة من امل�صاب 
على  املوافقة  مالحظة  اإدراج  مع 

ا�صتخدام الدواء يف ورقة العالج و 
املتابعة اخلا�صة بكل م�صاب.

مــديــر  درار  ــــوزي  ف ــف  ــص وكــ�
الطبية  للتحاليل  با�صتور  معهد 
بالعا�صمة، اأن املعهد باإمكانه اإجراء 
400 ك�صف عن فريو�س كوفيد19- 
يف اليوم. وقال درار يف ت�رصيح له 
200 عينة ت�صل  اإىل   100 اإن نحو 
عن  للك�صف  يوميا  املعهد  اإىل 
العاملي.  بالوباء  الإ�صابة  حــالت 
واأ�صاف املتحدث، اأن نتائج التحليل 
باملئة   10 ن�صبته  ما  اإ�صابة  تظهر 

منها بالفريو�س.
املعهد  طاقة  اأن  املتحدث،  ــد  واأك
يوميا  ك�صف   400 اإىل  ت�صل  التي 
باإ�صافة  تت�صاعف  اأن  ميكن   ،
املالحق التابعة له واملخابر اجلامعية 
ملحقة  ــرار  غ على  والـخا�صة، 
املخرب  وهــران،  وملحق  ق�صنطينة، 
واملخرب  لورقلة،  ال�صت�صفائي 

اجلامعي بتيزي وزو.

املوافقة  اإال فى حال احل�شول على  الكلوروكني  ا�شتخدام دواء  امل�شتجد تعليمات مبنع  التي ت�شرف على متابعة ومعاجلة امل�شابني بوباء كورونا  املوؤ�ش�شات االإ�شت�شفائية  تلقت 
44 حالة. الكتابية امل�شبقة منهم يف وقت ارتفعت اعداد الوفيات اىل 

�شاعة  24 ظرف  يف  اإ�شابة  و132  وفيات   9

رئي�ص النقابة الوطنية لل�شيادلة اخلوا�ص م�شعود بلعمربي يك�شف:

العدد
1967

اأن  بعد  الثالثاء  يوم  النفط  تعافى 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  وافــق 
فالدميري  الرو�صي  ونظريه  ترامب 
من  حمــادثــات  اإجـــراء  على  بوتني 
اأ�صواق  يف  ال�صتقرار  حتقيق  اأجل 
اأدنى م�صتوى  ارتفع عن  اإذ  الطاقة، 
ب�صبب  بلغه  ــذي  وال عاما   18 يف 
خف�س توقعات تف�صي وباء فريو�س 
كورونا امل�صتجد للطلب على الوقود 
القيا�س  خام  وزاد  العامل.  اأنحاء  يف 
يعادل  ما  اأو  �صنتا   30 برنت  العاملي 
1.3 باملئة م�صجال 23.06 دولرات 
 07:35 ال�صاعة  بحلول  للربميل 
عند  �صجل  بعدما  اجلزائر،  بتوقيت 
الإغالق يوم الثنني 22.76 دولرا، 

نوفمرب  منذ  م�صتوى  ــى  اأدن وهــو 
اخلام  2002.وارتفع  الثاين  ت�رصين 
ما  اأو  دولرا   1.21 الأمــريــكــي 
 21.30 م�صجال  باملئة  �صتة  يعادل 
يف  بلغ  اأن  بعد  للربميل  دولرا 
دولرات   20.09 ال�صابقة  اجلل�صة 
م�صتوى  اأدنــى  وهو  الت�صوية  عند 
2002.وواجهت  فيفري  منذ  له 
اأ�صواق النفط �صغوطا متزامنة من 
تف�صي الوباء ومن حرب اأ�صعار بني 
اأخفقت  اأن  بعد  ورو�صيا  ال�صعودية 
اأوبك ودول اأخرى منتجة للنفط يف 
لالإنتاج  اأكرب  خف�س  على  التوافق 

لدعم اأ�صعار اخلام يف اأوائل مار�س.
ق/و

النفط يرتفع عن اأدنى م�شتوى
 يف 18 عاما

اخلوا�س  لل�صيادلة  الوطنية  النقابة  رئي�س  ك�صف 
م�صعود بلعمربي، عن الرتخي�س لل�صيادلة ببيع الأدوية 
لالأ�صخا�س الذين يعانون من مر�س مزمن دون و�صفة 
طبية ملدة �صهر كامل اإىل غاية 28 اأفريل املقبل،  موؤكدا 
اأن وزارة العمل قد اأبرقت اإىل ال�صندوق الوطني للعمال 
بهذا  تعليمة  ــراء  الأج غري  العمال  و�صندوق  ــراء  الأج
ال�صحة  وزارة  اإن  بلعمربي  م�صعود  وقال  اخل�صو�س. 
كورونا،  وباء  انت�صار  ظل  يف  �رصيعة  اجراءات  اتخذت 
من  يعانون  الذين  الأ�صخا�س  تنقل  من  احلد  اأجل  من 
اأمرا�س مزمنة للم�صت�صفيات لتجديد و�صفتهم الطبية،  
الدواء لهم ملدة  ببيع  ال�صماح لل�صيادلة  وهذا من خالل 

�صهر كامل مع اإمكانية التجديد.
اأن  اخلوا�س  لل�صيادلة  الوطنية  النقابة  رئي�س  واأو�صح 
والعمل،  ال�صحة  وزارة  مع  بالتن�صيق  جاءت  اخلطوة 
املديرية  من  لكل  تعليمة  وجهت  التي  ــرية  الأخ هذه 
الإجــراءات  لتخاذ  و”كا�صنو�س”   ” لـ”كنا�س  العامة  
كافة  اإبــالغ  خالل  من  احلــالت  هذه  مثل  يف  الالزمة 
اأن  املتحدث  وك�صف  اجلديد.  باإجراء  اجلهوية  وكالتها 
املوؤثرات  ماعدا  ببيعها  ل�صيديل  م�صموح  الأدوية  كل 
العقلية وهذا تطبيقا للمادة 04/15 التي متنع توزيع هذه 
الأدوية على  املواطنني . وح�صب رئي�س نقابة ال�صيادلة 

اإجراءات �رصيعة  فاإن وزارتي ال�صحة العمل قد اتخذتا 
من لأجل تفعيل بطاقة ال�صفاء لدى ال�صيديل لت�صهيل 
الإجراء ل  اأن  الأدوية، غري  املري�س احل�صول على  على 
يزال يواجه تعقيدات ب�صبب الأمور الإدارية، خا�صة يف 
ظل وجود �رصكات ل تقوم بت�رصيح بعمالها �صهريا ول 

تقوم باإجراءات حتيني امللفات.
حممد علي 

اأمريكيا    124
يغادرون 

اجلزائر عائدين 
اإىل بالدهم
اأعلنت ال�صفارة الأمريكية، 
مغادرة 124 من مواطنيها 

اجلزائر، عائدين اإىل الوليات 
املتحدة.وقالت ال�صفارة عرب 

ح�صابها الر�صمي على توتري اإن 
ال�صفري جون ديرو�صري قام بتوديع 

الرعايا الأمريكيني مبطار هواري 
بومدين.هذا وتقدم ال�صفري جون 

ديرو�رص بال�صكر اإىل احلكومة 
اجلزائرية على امل�صاعدات التي 

قدمتها له، وكذا اإىل عمال مطار 
هواري بومدين الدويل.

ق/و

وزارة العدل 
متدد وقف 

العمل الق�شائي 
اإىل 15 اأفريل 

املقبل
اأعلنت وزارة العدل عن 

متديد �رصيان مفعول املذكرة 
الوزارية رقم 001/و.ع.ح.اأ 

املوؤرخة يف 16 مار�س 2020 
اخلا�صة بالوقاية من انت�صار 

فريو�س كورونا، اإىل غاية يوم 
15 اأفريل 2020.

ق/و

الوطني،  لالأمن  العامة  املديرية  اأكدت 
مبادرات  مرافقة  على  لها،  بيان  يف 
التكفل بالأ�صخا�س بدون ماأوى وذلك 
اإطار  يف  الوطني  ــرتاب  ال كامل  عرب 
تعزيز  يف  للم�صاهمة  امل�صطر  برناجمها 
فريو�س  انت�صار  من  الوقاية  تدابري 

كورونا.
لربناجمها  "موا�صلة  البيان  يف  جاء  و 
تدابري  تعزيز  يف  للم�صاهمة  امل�صطر 
كورونا،  فريو�س  انت�صار  من  الوقاية 
توا�صل  املديرية العامة لالأمن الوطني 
مبادرات  ملرافقة  الإن�صانية،  حملتها 
ــاأوى  م بــدون  بالأ�صخا�س  التكفل 
وذلك عرب كامل الرتاب الوطني، وهذا 
بالتن�صيق مع الهيئات وامل�صالح املعنية 
واملتمثلة يف ال�صلطات املحلية للن�صاط 
املدنية  احلماية  والت�صامن،  الجتماعي 
وال�رصكاء  اجلزائري  الأحمر  والهالل 
يف  النا�صطة  واجلمعيات  الجتماعيني 

هذا املجال".
اأن  املديرية  اأو�صحت  ال�صدد،  هذا  يف 

"ت�صهد تنظيم  الوطن  عدة وليات من 
ت�صارك  واإن�صانية،  ت�صامنية  عمليات 
غــرار  على  ال�رصطة،  م�صالح  فيها 
عنابة،  تي�صم�صيلت،  �رصطة  م�صالح 
وتتمثل  ووهـــران،  بلعبا�س  �صيدي 
بكل  مهياأة  اأمــاكــن  تخ�صي�س  يف 
كرامة  حتفظ  ال�رصورية  امل�صتلزمات 
ال�صحية  كالرعاية  املواطن،  و�صحة 
والإطعام والإ�صناد النف�صي لالأ�صخا�س 

بدون ماأوى وامل�صنني".
العملية  هذه  اأن  على  البيان  �صدد  و 
"تندرج يف اإطار حر�س املديرية العامة 
التدابري  اتخاذ كل  الوطني على  لالأمن 
يف  العمومية  ال�صلطات  اأقرتها  التي 
فريو�س  انت�صار  مــن  الوقاية  جمــال 
كورونا وال�صهر على تطبيق الإجراءات 
باحلجر  اخلا�صة  املفعول  ال�صارية 
العمل  مع  اجلزئي  اأو  الكلي  ال�صحي 
على مرافقة عمليات تقدمي امل�صاعدات 

الالزمة وال�رصورية للمواطن".
ق/و

االأمن ي�شاهم يف احلملة الوطنية 
للتكفل باالأ�شخا�ص دون ماأوى

تخ�شي�ص اأموال من �شندوق الزكاة ملواجهة وباء 
كورونا

الدينية  ال�صوؤون  وزيــر  تراأ�س 
بلمهدي،  يو�صف  ــــاف  والأوق
ــة  ــوزاري ال “اللجنة  اجــتــمــاع 
ملناق�صة  الزكاة”،  ل�صندوق 
اإ�صهام �صندوق الزكاة يف اجلهد 
الوطني للحد من انت�صار فريو�س 
يف  �صيما  ومكافحته،  كورونا 
املناطق التي تعي�س حجرا �صحيا 

كليا اأو جزئيا.
اأع�صاء  اأن  للوزارة  بيان  واأفــاد 
تخ�صي�س  على  �صادقوا  اللجنة 

الزكاة  �صندوق  من  مالية  اإعانة 
اخلريي  احل�صاب  يف  �صبها  يتم 
الوطنية  اجلهود  لدعم  املوجه 
ملكافحة فريو�س كورونا )كوفيد 
19(. بالإ�صافة لتخ�صي�س مبلغ 
الوطني  ال�صندوق  من  مــايل 
اله�صة  للفئات  دعما  للزكاة 
احلجر  م�صها  التي  بالوليات 
طريق  عــن  اجلــزئــي  اأو  الكلي 
بهذه  الزكاة  �صندوق  ح�صابات 

الوليات.

اللجان  املجتمعون  ــا  دع كما 
ل�صندوق  والقاعدية  الولئية 
ن�صبتها  عن  التنازل  اإىل  الزكاة 
ل�صالح   %  10.5 بـــ  ــدرة  ــق امل
الفقراء وامل�صاكني يف كل وليات 
الهبة  البيان  وثــمــن  ــوطــن.  ال
اجلزائري  لل�صعب  الت�صامنية 
اإىل  واملزكني  املح�صنني  ودعــوة 
والتكافل  العطاء  من  املزيد  بذل 

مع هاته الفئات.
ق/و

-  وزارة الداخلية تكذب اإ�شاعة وفاة وايل مع�شكر  
-   منع التنقل بوا�شطة الدراجات النارية وال�شاحنات واملركبات ما بني البلديات بالبليدة



- ن�شف املر�شى يف ال�شني ال يزالون حاملني للفريو�ص حتى بعد �شفائهم 
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درا�شة اأمريكية حتذر: "كوفيد19-" قد يظل معديا لـ8 اأيام بعد اختفاء االأعرا�ص من امل�شابني

اأول م�شاب  تعلن عن تعايف  "�شانويف" 
»Kevzara« با�شتخدام دواء 

لوؤي ي
--------------------

وتو�صلت الدرا�صة التي اأعدها فريق بحثي 
يف كلية الطب بجامعة ييل الأمريكية،  و 
اأن  اإىل  �صينيا،  مري�صا   16 على  اأجريت 
اإىل  ت�صل  ملدة  معديا  يظل  رمبا  الفريو�س 
8  اأيام بعد اختفاء الأعرا�س من امل�صابني، 
للفريو�س   حمتملني  ناقلني  يجعلهم  مما 
لالآخرين حتى بعد تعافيهم. وكان بع�صهم 
اأن خفت   بعد  اأيام   8 اإىل  ت�صل  ملدة  معديا 

احلمى وال�صعال عندهم.
تقدم  النتائج  اإن  البحثي،  الفريق  ويقول 
اإىل  املر�صى  عــزل  ــرصورة  � على  دليال 
حتى  بهاي  املو�صى  يوما  الـ14  بعد  ما  

ذكرت  جهتها،  الآخرين.من  ي�صيبوا  ل 
قد  انه  الربيطانية  ميل  ديلي  �صحيفة  
املر�صى  ن�صف  حوايل   اأن  الباحثون  وجد 
للفريو�س  حاملني  يزالون  ل  ال�صني  يف 
حتى بعد �صفائهم على ما  يبدو.ويف اطار 
�رصكة  اأعلنت  الوباء  على  الق�صاء  جهود 
بفريو�س  م�صاب  اأول  عالج  »�صانويف« 
الوليات  خارج  من  امل�صتجد«،  »كورونا 
 ،»Kevzara« دواء  با�صتخدام  املتحدة، 
ال�رصيرية  التجارب  خطة  اإطار  يف  وذلك 
CO - يعانون  الذين  للمر�صى  »للعاملية 
ID-19« ال�صديد، وفًقا ملوقع ال�رصكة على 
العاملي  ال�رصيري  الربنامج  وبداأ  الإنرتنت. 
بتف�صى  تاأثرت  التي  البلدان  جميع  يف 

�صاحبة  خا�صة  ــا«،  ــورون »ك فــريو�ــس 
والوفيات  الإ�صابات  من  الأكرب  الن�صيب 
مثل اإيطاليا واإ�صبانيا واأملانيا وفرن�صا وكندا 
املتحدة.وتعد هذه هي  ورو�صيا والوليات 
وتوا�صل  املراكز،  متعددة  الثانية  التجربة 
ال�صحية  ال�صلطات  مع  العمل  ال�رصكات 
حول العامل لتاأمني البدء يف مواقع اإ�صافية، 
وريجينريون«  »�صانويف  �رصكة  وتعمل 
اأنحاء  جميع  يف  ب�رصعة  التجارب  لبدء 
العامل التي �صت�صاعد يف حتديد ما اإذا كان 
دور  لعب  على  القدرة  لديه   »Kevzara«
اخلا�صة  العاملية  ال�صحة  اأزمة  معاجلة  يف 

بتف�صي فريو�س »كورونا«.
العاملية  �صانويف  رئي�س  ريد،  جون  وقال 

غري  الأوقات  هذه  »يف  والتطوير،  للبحث 
للتعاون  للغاية  ممتنون  نحن  امل�صبوقة، 
التي  ال�صحية  ال�صلطات  مع  اليومي 
ال�رصيري  العمل  هــذا  اإجــراء  من  متكننا 
التجربة  هذه  اإىل  ال�رصعة«.واإ�صافة  بهذه 
ال�رصيرية التي تهدف اإىل م�صاعدة مر�صى 
باأمرا�س  امل�صابني   »COVID-19«
خطرية، ي�صتمر عمل »�صانويف« يف تقدمي 
لقاح للوقاية من الأمرا�س، جنًبا اإىل جنب 
ت�صاعد  قد  التي  ــة  اأدوي توفري  جهود  مع 
»كورونا«،  بفريو�س  املتاأثرين  املر�صى 
على  اأولية  اأدلة  العلماء  ريد.ولدى  ح�صب 
رئي�صًيا  دوًرا  يلعب  قد   6 اإنرتلوكني  اأن 
اللتهابية  املناعية  ال�صتجابة  قيادة  يف 

التنف�صية  ال�صائقة  متالزمة  ت�صبب  التي 
من  يعانون  الذين  املر�صى  عند  ــادة  احل
كورونا  لفريو�س  خطرية  م�صاعفات 
على  التجارب  اأن  �صانوفى  بيان  .واأو�صح 
فاعلية دواء »Kevzara« اأثبتت قدرته يف 
ا من مر�صى  خف�س احلمى عند  21 مري�صً
 ٪ 75 احتياج  ، وقلل من  فريو�س كورونا 
يف  الإ�صايف  الأك�صجني  اإىل  املر�صى  من 
على  وبناًء  الدواء،  تلقي  من  اأيام  غ�صون 
هذه النتائج  حدثت ال�صني اإر�صادات عالج 
ا�صتخدام  على  ووافقت  كورونا  فريو�س 
لعالج   )6 انرتلوكني  )مثبط   »Kevzara«
املر�صى الذين يعانون من اأمرا�س �صديدة 

اأو حرجة.

اأكدت اأم�ص درا�شة حديثة ن�شرتها جملة طبية اأمريكية اأن  فريو�ص كورونا امل�شتجد )كوفيد19-( رمبا يظل 
معديا ملدة ت�شل اإىل 8 اأيام بعد  اختفاء االأعرا�ص من امل�شابني, مما يجعلهم ناقلني حمتملني للفريو�ص لالآخرين 

حتى  بعد تعافيهم.

للخطوط  الوطنية  ال�رصكة  اأم�س  اأعلنت 
لتقييم  ح�صيلة  ــداد  اإع اجلزائرية  اجلوية 
تعليق  عن  املرتتبة  اخل�صائر  حجم  وتقدمي 

الطريان اجلوي.
قال الناطق با�صم اخلطوط اجلوية اجلزائرية، 
اأمني اأندل�صي، يف ت�رصيح له لوكالة الأنباء 
القت�صادية  اخل�صائر  بخ�صو�س  اجلزائرية، 
اثر  ال�رصكة  تكبدتها  التي  التجارية  و 
الوقت  يف  “ال�صعب  من  اأنه  التوقف،  هذا 
الراهن تقدمي رقم حمدد”.واأ�صاف املتحدث، 
لتقييم  الإعـــداد  قيد  ح�صيلة  “هناك  اأن 
تعليق  عن  املرتتبة  اخل�صائر  حجم  وتقدمي 
الأ�صطول  اجلوي”.وبخ�صو�س  الطريان 
“ال�رصكة  اأن  اأندل�صي  اأكد  اجلوي لل�رصكة، 

الرحالت  با�صتثناء  اأجهزتها  جميع  اأوقفت 
اخلا�صة بنقل الب�صائع والأدوية والربيد”.

حركة  �صلل  “واأمام  اأنــه  اأندل�صي  واأكــد 
العاملي  ال�صعيد  على  ــوي  اجل الــطــريان 
لقرارات  وامتثال  كورونا  وبــاء  ب�صبب 
كافة  بتعليق  القا�صية  اجلزائرية  احلكومة 
الرحالت الوطنية و الدولية، اأوقفت �رصكة 
اأجهزتها”. اخلطوط اجلوية اجلزائرية كامل 
اأ�صطول  “اإجمايل  من  اأن  املتحدث،  واأ�صار 
اأربع  هناك  طائرة   56 ي�صم  الذي  ال�رصكة 
الب�صائع”.كما  بنقل  خا�صة  طــائــرات 
طائرات  “با�صتثناء  اأنه  اأندل�صي  اأ�صاف 
نقل الب�صائع كافة الأجهزة الأخرى التابعة 
لأ�صطول اخلطوط اجلوية اجلزائرية تخ�صع 

ال�صيانة  ق�صم  عمال  قبل  من  لل�صيانة 
بال�رصكة”. اخلا�س  الطائرات  واإ�صالح 
وقال اأندل�صي اأن “اآخر رحلة لنقل الب�صائع 
اأجرتها اخلطوط اجلوية اجلزائرية  كانت قد 
يوم اجلمعة من ال�صني لنقل معدات خا�صة 
باحلماية و املواد ال�صحية يف اإطار مكافحة 
وباء كورونا”.واأ�صار يف نف�س ال�صياق، اأن 
ال�رصورة  اقت�صت  اإذا  �صتتلقى  “ال�رصكة 
اأو  جتارية  ــالت  رح لإجـــراء  خا�صا  اإذنــا 
الأمر  يتعلق  عندما  �صيما  بال�صحن  خا�صة 
ل�صمان  به  قمنا  مثلما  الوطنية  بامل�صلحة 
عودة الرعايا الوطنيني الذين علقوا باخلارج 
اأو تلك الرحالت املخ�ص�صة لنقل الأدوية 
و املواد ال�صيدلنية”.                    لوؤي ي

الرحالت اخلا�شة بنقل الب�شائع واالأدوية والربيد ال تزال متوا�شلة
اجلوية اجلزائرية تقيم حجم اخل�شائر من تعليق الطريان وتوؤكد:

اإىل  متاأخرة  �صيا�صية  اأحزاب  و  نواب  عاد 
"كورونا" وبوابة التربع  اأزمة  امل�صهد عرب 
املايل املحدود ملواجهة الوباء و�صط مطالب 

بتقلي�س رواتب نواب الربملان بغرفتيه.
امل�صاهمة  الأمـــة،  جمل�س  مكتب  ــّرر  وق
املالية بالتنازل عن ن�صبة من التعوي�صات 
الربملانية ال�صهرية ال�صافية التي يتقا�صاها 
ال�صيدات  ومــعــهــم  املــجــلــ�ــس،  ع�صو 
ل�صالح  باملجل�س،  ال�صامية  والإطـــارات 
الدولة  خ�ص�صتها  التي  اجلارية  احل�صابات 

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

انت�صار هذا الوباء املميت.
و�صدد البيان اأن اأع�صاء جمل�س الأمة رهن 
جتميع  اإطار  يف  الوطنية  املجموعة  اإ�صارة 
الوباء  هذا  ملواجهة  ــوارد  وامل املجهودات 

العابر لالأوطان والقارات .
جمل�س  رئي�س  قوجيل،  �صالح  ــه  ووج
الأمــة،  جمل�س  اأع�صاء  بالنيابة،    الأمــة 

ا�صتطاعته،   قــدر  وعلى  وليته  يف  كل 
التي  الولئية  اللجان  مع  بالتن�صيق  وذلك 
الن�صاط  بتن�صيق  املكلفة  اإن�صاوؤها،  مت 
القطاعي للوقاية من انت�صار وباء فريو�س 

كورونا )كوفيد – 19( ومكافحته.
تربع  الوطني  البناء  حركة  اأعلنت  بدورها 
نوابها يف املجل�س ال�صعبي الوطني براتب 

�صهري حتت عنوان الت�صامن الوطني.
التي  ال�صيا�صية  للت�صكيلة  بيان  وذكــر 
اخلطوة  اأن  قرينة  بن  القادر  عبد  يقودها 
قامت  التي  الت�صامنية  الأعمال  من  جزء 
�صعبها  جتاه  م�صتمرة  ومازالت  احلركة  بها 
و وطنه.واأكد مكتب املجل�س يف بيان وقعه 
الأ�صبوع  نهاية  �صنني  �صليمان  رئي�صه 
املجل�س  من  املالية  امل�صاهمة  على  املا�صي 
رواتب  من  اقتطاع  عرب  الوطني  ال�صعبي 
الوطنية  احلملة  يف  والإطـــارات  النواب 

ملكافحة فريو�س كورونا.
الوطني  التحالف  حزب  اأعلن  جانبه  من 
اجلمهوري امل�صاهمة يف احلملة الت�صامنية 
كــورونــا  فــريو�ــس  لنت�صار  للت�صدي 

املُ�صتجد.
التي يراأ�صها  ال�صيا�صية  الت�صكيلة  واأفادت 
�صتقوم  اأنها  لها  بيان  يف  �صاحلي  بلقا�صم 

بالتربع بن�صف الأجرة ال�صهرية لنوابها يف 
ال�صعبية  املجال�س  يف  ومنتخبيها  الربملان، 
البلدية والولئية.واأو�صح البيان نف�صه، اأن 
املحلي  امل�صتوى  �صتتم على  التربع  عملية 
�صمن الأُطر املتاحة، على غرار التربع يف 
احل�صاب الربيدي اخلا�س بجمع التربعات، 
للم�صت�صفيات  الطبية  اللوازم   واقتناء 
والتكفل  والتعقيم،  التطهري  مواد  واقتناء 
دعا  املــعــوزة.كــمــا  ـــرص  والأ� بالعائالت 
واإطــارات  منا�صلي  جميع  ذاتــه،  امل�صدر 
كافة  يف  انخراطهم  تعزيز  اإىل  ــزب  احل
املبادرات الت�صامنية الأخرى وكذا حمالت 
التقيد  �رصورة  مع  والتح�صي�س،  التوعية 
عن  الوقائية.وغاب  بالتدابري  ال�صارم 
لل�صخ�صيات  الأخــرية  املداخالت  جممل 
اإدارة  تخ�س  مالحظات  اإبداء  ال�صيا�صية 
بدائل  تقدمي  اأو  الوبائية،  لالأزمة  احلكومة 
خا�صة  اإ�صافية،  ومقرتحات  وخيارات 
التي  امل�صكالت  ببع�س  العالقة  يف 
بع�س  كنق�س  ـــة،  الأزم خــالل  ظهرت 
الرتبية  وزارة  واإخفاق  التموينية  املــواد 
واجلامعات يف توفري بدائل رقمية للعطلة 

الإجبارية و�صمان الدرا�صة عن بعد.
لوؤي ي

�شيناتورات ونواب يتكرمون بتربع مايل حمدود حتت عنوان 
الت�شامن الوطني

جمل�ص االأمة يتنازل عن ن�شبة من التعوي�شات واآخرون عن ن�شف راتب

الت�شخي�ص اليومي ملحا�شرة وباء "كورونا" 
ال مت�ص �شوى 150 �شخ�شا

خياطي يطالب باتخاذ اإجراءات اإ�شافية ومتديد فرتة احلجر ال�شحي

خياطي،  م�صطفى  الربوفي�صور  �صدد 
ال�صحة  لرتقية  الوطنية  الهيئة  رئي�س 
وتطوير البحث ، يف ت�رصيحات خ�س بها 
اجلزائر  اأن  الوطنية  لالإذاعة  الأوىل  القناة 
اإ�صافية  تعزيزية  اإجــراءات  اإىل  بحاجة 
ت�صجيل  بعد  ال�صحي  احلجر  فرتة  ومتديد 
والوفيات  الإ�صابات  عدد  يف  ت�صاعد 

امل�صجلة بالبالد ب�صبب وباء كورونا.
خياطي  م�صطفى  الربوفي�صور  ــال  وق
منحنى  الــفــريو�ــس  لــهــذا  اأن  "احلقيقة 
الدول  عديد  ذلك  يف  مثل  ولنا  ت�صاعديا 
م�ّصهم  ممن  قبلها  من  وال�صني  الأوروبية 
وجمتمع  كدولة  �صاعدنا  مما  الوباء.  هذا 
لــتفادي  ا�صتباقية  ـــراءات  اإج اأخــذ  من 
من  نوعني  لتبنينا   ، اخلطري  املنحنى  هذا 
الأوىل  ت�صمية  ..باإمكاننا  ـــراءات  الإج
بالإجراءات  والثانية  بال�صتباقية  منها 
تف�صي  لتقليل  اتخذت  التي  امل�صوؤولة 
بالقول:"  اخلطري".وا�صتطرد   الوباء  هذا 
باأننا بحاجة اإىل اإجراءات اأخرى ، كتو�صيع 
 ، الفريو�س  لهذا  اأويل  كاإجراء  الت�صخي�س 
للت�صخي�س  احلالية  الوترية  بان  لعتقادنا 
 150 اأو   100 اإل  مت�س  ل  كونها  قليلة، 
تقوم  مبا  مقارنة  لالأ�صخا�س   يوميا  حتليال 
به كوريا اجلنوبية التي و�صلت اإىل اإجراء 
رفعت  باملثل  و   ، يوميا  حتليل  األــف   25
حتليل  اآلف   5 اإىل  اإمكانياتها  من  تون�س 
رفعت  فقد  اأملانيا  يف  اأما   . الأ�صبوع  يف 
اإىل ن�صف مليون  اأ�صبوعيا  التحليل  ن�صب 
يقول  اأ�صاف   ، ذاته  ال�صياق  حتليل".ويف 

للحجر  اليجابية  النتائج  ننكر   ل  "اإننا 
اجلزائرية  الدولة  با�رصته  الذي  ال�صحي 
بع�س  بقاء  مع  حمــدودا  يبقى  انــه  اإل   ،
�صمولية  ــدم  وع اخلاطئة  ال�صلوكيات 
وبالتايل  باخلطر،  املواطنني  لدى  الوعي 
يحملون  اأ�صخا�س  وجود  احتمال  يبقى 
م�صوؤولني  ويكونون  بل  واردا،  الفريو�س 
اأي  الفريو�س".ولتدارك  هــذا  حمل  عن 
ذات  قــال  حت�صل  قد  اأو  حا�صلة  ثغرة 
اأن  عجل  وعلى  علينا،  يجب   ": املتحدث 
ملجابهة  اليومية  التحاليل  وترية  من  نرفع 
موانع  على  رده  الوباء".ويف  هذا  تف�صي 
الزمني  والتاأخر   ، التحاليل  وتــرية  رفع 
قال  املخربية   التحاليل  نتائج  اإعالن  يف 
:"م�صكلة  اأن  خياطي   الربوفي�صور 
التحاليل  نتائج  اإعالن  يف  الزمني  التاأخر 
مرده  اأولها   ، �صببني  اإىل  راجع  املخربية 
التي  امل�صتعملة"بي.اأر.�صي"   التقنية  اإىل 
للت�صخي�س،  "اأ.دي.اأن"  الـــ  ت�صتعمل 
امل�صتعملة  التقنيات  اأح�صن  من  وهــي 
تتطلب  اأنــهــا  م�صكلتها  ولكن   ، الآن 
تتطلب  كما   . �صاعات   6 اإىل  يدوم  وقتا 
التقنية  كوادر موؤهلة لال�صتغال على هذه 
با�صتور.  معهد  يف  انح�صارها  وكــذا   ،
اأنواعا من  :"هناك  واأ�صاف خياطي كا�صفا 
ايجابية  متنح  التي  ال�رصيعة  الت�صخي�س 
 80 اإىل  ن�صبتها  ت�صل  الت�صخي�س،  يف 
وهي  ا�صتخدامها،  املمكن  ومن  املائة،  يف 
كا�صبانيا  البلدان  من  كثري  يف  م�صتعملة 
يعاين  الذي  الثاين  النق�س  وتركيا".اأما 
اجلزائر-  يف  الطبي  التحليل  م�صكل  منه 
امل�صجل  النق�س   ": ذلــك  هو    - ح�صبه 
ل  لأنه  ذلك   ، الفريولوجية  الطقمات  يف 
للفريو�صات  واحد  خمربا  اإل  كدولة  منلك 
قليل  �صيء  وهو  الوطني  امل�صتوى  على 
نن�صئ  اأن  املفرو�س  من  كان  بينما   ، جدا 
كل  م�صتوى   على  للفريو�صات  خمابر 
ظهور  بعد  خا�صة  اجلامعية،  امل�صت�صفيات 
2002 و  الفريو�صات يف �صنة  الكثري من 
2003".                                      لوؤي ي
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اجلامعية  ال�شنة  ومتديد  ال�شيفية  العطلة  عن  التخلي  "كنا�ص" يقرتح 
لتفادي ال�شنة البي�شاء

حممد علي 
-----------------

متديد  اأن  ميالط  احلفيظ  عبد  اعترب 
اأفريل   4 بعد  ما  اإىل  اجلامعية  العطلة 
وحده  تبون  للرئي�س  �صيادي  قــرار 
فيه.  بالف�صل  املخول  الوحيد  لأنــه 
وقال املتحدث اإن القرار يتوقف على 
تطور انت�صار وباء كورونا يف البالد، 
الوباء  هذا  حما�رصة  على  والقدرة 
»الو�صعية  م�صيفا:  عليه،  والق�صاء 
الوبائية بداية اأفريل هي التي �صتكون 
الطلبة  ــودة  ع ــرار  ق لتخاذ  مرجعا 
قدم  وباملقابل،  ل«.  اأم  للمدرجات 
تفادي  اأجل  احللول من  ميالط بع�س 
خالل  من  للطلبة  البي�صاء  ال�صنة 
ومتديد  ال�صيفية  العطلة  عن  التخلي 
الأر�صية  معيبا  اجلامعية،  ال�صنة 
التعليم  وزارة  اأطلقتها  التي  الرقمية 
للطلبة  املخ�ص�صة  والبحث  العايل 

معتربا  الدرا�صة،  ا�صتكمال  اأجل  من 
اأنها تكميلية ولي�صت و�صيلة اأ�صا�صية، 
خا�صة واأنها لن تكون متاحة للجميع 
اأمام �صعف الأنرتنت وحتى انعدامها 
فما  ذاتها  حد  يف  اجلامعات  بعديد 
بالك لدى الطلبة يف ولياتهم، منوها 
التعليم  وزير  را�صل  قد  »كنا�س«  باأن 
 3 من  اأكرث  العلمي  والبحث  العايل 
مرات من اأجل درا�صة الو�صع الراهن 
للجامعات فقط قبل الدخول اجلامعي 
والتخل�س  الو�صع،  ا�صتقرار  حال  يف 
من كورونا اإل اأن املجل�س مل يتلق اأي 

رد.
لدعم  التربعات  جمع  وبخ�صو�س 
جهود الدولة يف منع تف�صي فريو�س 
اأنه  »كنا�س«  من�صق  اأجاب  كورونا، 
�صجع الأ�رصة اجلامعية على امل�صاركة 
لل�صندوق  التربع  عملية  يف  بقوة 

الذي اأن�صاأته احلكومة.

اأ�شاتذة التعليم العايل عبد احلفيظ ميالط االأر�شية الرقمية, التي اأطلقتها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي, املخ�ش�شة للطلبة من اأجل   اأعاب املن�شق الوطني ملجل�ص 
البي�شاء. ال�شنة  لتفادي  ال�شنة اجلامعية كحل  ال�شيفية ومتديد  العطلة  التخلي عن  اأ�شا�شية, مقدما حل  ولي�شت  تكميلية  اأنها  الدرا�شة, معتربا  ا�شتكمال 

قال اأن االأر�شية الرقمية تكميلية وال ميكن االعتماد عليها

العدد
1967

بريد  موؤ�ص�صة  اأعــلــنــت   
لها عن منح  بيان  اجلزائر يف 
الإلــكــرتوين  الدفع  اأجــهــزة 
واملتعاملني  للتجار   )TPE(
�صمان  مــع  القت�صاديني 
"جمانية"  ب�صفة  خدماتها 
ـــدة �ــصــهــريــن وذلــــك يف  مل
التي  الوقائية  التدابري  اإطار 
اتخذتها هذه املوؤ�ص�صة ملرافقة 
جــهــود مــواجــهــة فــريو�ــس 
و�صائل  وتعميم  ــا  كــورون

الدفع اللكرتوين.
اأنه  املوؤ�ص�صة  بيان  يف  وجاء 
ال�صتثنائية  للحالة  "نظرا 
واملتمثلة  البالد،  بها  متر  التي 
يف انت�صار فريو�س )كورونا- 
اإطـــار  ويف   ،)19 كــوفــيــد 
التي  الوقائية  التدابري  جملة 
بريد  موؤ�ص�صة  اتخذتها 
اجلزائر، ل �صيما تلك املتعلقة 
و�صائل  واإتــاحــة  بتعميم 
ُينهى  ــرتوين،  ــك الإل الدفع 

واملتعاملني  الٌتجار  علم  اإىل 
لهم  املُرخ�س  القت�صاديني 
هذه  خالل  ن�صاطهم  مبزاولة 
الفرتة، اأنه ميكنهم الآن اقتناء 
اللكرتوين  الدفع  اأجــهــزة 
بريد  موؤ�ص�صة  لدى   )TPE(

اجلزائر، جمانا ".
هذه  على  احل�صول  ويــتــم 
البيان  -ح�صب  الأجــهــزة 
ذاته - على م�صتوى مديرية 
بريد اجلزائر لكل ولية، بعد 
الإدارية  الإجراءات  "ا�صتيفاء 
حدود  يف  وذلك  ال�رصورية، 

الكميات املتوفرة".
بريد  موؤ�ص�صة  ــــرزت  واأب
منح   " يــتــم  اأنــــه  اجلـــزائـــر 
ــواد  امل لتجار   " الأولـــويـــة 
وامللبنات،  واملخابز  الغذائية، 
واخل�رص  البقالة،  وحمــالت 
وكذا  واللحوم  والفواكه، 
و�صبه  ال�صيدلنية  املـــواد 
اىل  بالإ�صافة  ال�صيدلنية 

التجار واملتعاملني املتواجدين 
باحلجر  "املعنية  الوليات  يف 
ال�صحي الكلي اأو اجلزئي " .

اأنه  ــه  ذات امل�صدر  واأ�ــصــاف 
الت�صامن  لهبة  "دعما" 
منها  وم�صاهمة  الوطنية، 
من  الـــوقـــايـــة  حــمــلــة  يف 
وبكونها  الوباء،  هذا  تف�صي 
"تقرتح  مواطنة،  موؤ�ص�صة 
التجار  على  اجلــزائــر  بريد 
يقتنون  الذين  املذكورين 
اللــكــرتوين،  الــدفــع  جهاز 
جمانية كل اخلدمات املتعلقة 
"�صهرين  ملدة  الأجهزة،  بهذه 
خدمات  مــن  كاملني"   )2(
الت�صال   " وهي  ال�صرتاك 
املعلوماتية،  بال�صبكة 
والت�صغيل،  والــتــثــبــيــت 
كيفية  يف  والــتــكــويــن 
وال�صيانة....  ال�صتعمال، 
تزويدهم  اإىل  اإ�صافة  الــخ( 
لأوراق  حزمة   20 بـ  "جمانا 

الطبع " .
اأن  اىل  املوؤ�ص�صة  واأ�صارت 
الإلــكــرتوين  الدفع  اأجــهــزة 
اأ�ــصــحــاب  ــكــن  مُت  )TPE(
ــذا  الــبــطــاقــة الــذهــبــيــة وك
من   CIB بطاقة  اأ�صحاب 
واخلدمات  املقتنيات  ت�صديد 
البطاقة  هـــذه  طــريــق  ــن  ع
تداول  من خماطر  و"التقليل 
والتنقل  النقدية  ال�صيولة 
ل�صحب  الربيد  مكاتب  اإىل 

الأموال".
بريد  دعت  املنا�صبة  وبهذه 
اإىل  زبائنها  كافة  اجلــزائــر 
بقواعد  "اللتزام  ــرصورة  �
احلــمــايــة والأمــــن وقــواعــد 
التباعد، اإ�صافة اإىل م�صاهمة 
اجلهد  يف  الــفــاعــلــني  كــل 
انت�صار  من  للوقاية  الوطني 
وباء فريو�س كورونا كوفيد 

19 ومكافحته.
ق/و

تزويد املتعاملني االقت�شاديني باأجهزة الدفع االلكرتوين "جمانا"
القطاع ال�شناعي العمومي

القطاع  يف  ــاج  ــت الإن اأ�ــصــعــار  �صهدت   
املحروقات(  )خــارج  العمومي  ال�صناعي 
ارتفاعا قدره 7ر2 باملئة يف 2019 مقارنة 
يوم  )واج(  علمته  2018،ح�صبما  ب�صنة 
الثالثاء لدى الديوان الوطني الإح�صائيات.
الت�صاعدي  املنحى  ــذا  ه ت�صجيل  ومت 
 ) امل�صنع  مــن  اخلـــروج  )عند  لالأ�صعار 
للن�صيج  ال�صناعية  القطاعات  يف  اأ�صا�صا 
اخل�صب  �صناعات  و  املحاجر  و  واملناجم 
وال�صلب  احلــديــد  �صناعات  قــطــاع  و 
هذا  ،و  والكهرباء  وامليكانيك  والتعدين 
تطورات  حول  الديوان  معطيات  ح�صب 
الأ�صعار عند الإنتاج  خالل الثالثي الأخري 
يف  منو  اأعلى  ت�صجيل  2019.ومت  �صنة  من 
الأ�صعار عند الإنتاج يف �صعبة ال�صناعات 
الن�صيجية التي �صجلت ارتفاعا قدره 6ر9 
املناجم  قطاع  يف  الإنتاج  اأ�صعار  باملئة.اأما 
باملئة  6ر8  بن�صبة  ارتفعت  فقد  املحاجر  و 
ح�صب الديوان الوطني الإح�صائيات الذي 
اأو�صح اأن اأ�صعار الإنتاج بالن�صبة لقطاعات 
ارتفعت  الـــورق  و  الفلني  و  اخل�صب 
املنحى  هذا  7باملئة.وم�س  بن�صبة  اأي�صا 
الإنتاج  عند  الأ�صعار  اي�صا  الت�صاعدي 
بالن�صبة  لل�صناعات احلديدية و ال�صلب و 
التعدين و امليكانيك و الكهرباء لتبلغ 8ر3 
 2018 ب�صنة  مقارنة  املا�صية  ال�صنة  باملئة 

�صناعات  قطاع  يف  الإنتاج  اأ�صعار  اأمــا 
قدره  طفيفا  ارتفاعا  �صهدت  فقد  الغذائية 

6ر1 باملئة.
�صناعية  قطاعات  اأخرى،عرفت  جهة  من 
ــر  الأم ويتعلق  طفيفا  ارتــفــاعــا  اأخـــرى 
و  باملئة  5ر0  ب  الكيميائية  بال�صناعات 
�صجل  باملئة.كما  4ر0  بن�صبة  البناء  مواد 
الإنتاج  لدى  الأ�صعار  يف  ركودا  الديوان 
يف ال�صناعات املتنوعة يف حني اأن اأ�صعار 
والأحــذيــة  اجللدية  لل�صناعات  الإنــتــاج 
تراجعت بن�صبة 1ر1  باملئة و اأي�صا بالن�صبة 
باملئة(.و  5-ر0  )الكهرباء  الطاقة  لقطاع 
 2019 �صنة  من  الأخــري  الثالثي  خــالل 
3ر2  اأ�صعار الإنتاج ال�صناعي ب  ارتفعت 
باملئة مقارنة بنف�س الفرتة يف 2018.وم�س 
الن�صيج  �صناعات  اأ�صا�صا  الرتفاع  هذا 
الفلني  و  اخل�صب  �صناعات  و  باملئة(  )2ر9 
املحاجر  و  واملناجم  باملئة(  )2ر7  الورق  و 
وال�صلب  احلديد  �صناعات  و  باملئة(  )1ر7 
)5ر3  والكهرباء  وامليكانيك  التعدين  و 
)8ر1  والأحذية  اجللود  و�صناعات  باملئة( 
يف  ارتفاعا  اخرى  �صعب  باملئة(.وعرفت 
الأ�صعار عند الإنتاج ولكن ب�صكل طفيف، 
)9ر0  البناء  مبواد  اأ�صا�صا  الأمــر  يتعلق  و 
باملئة( و ال�صناعات الكيمائية )8ر0 باملئة( 
و ال�صناعات الغذائية )5ر0 باملئة( و قطاع 
باملئة(. )1ر0  الطاقة 

متو�صط  اأن  ــر  ــذك ي
لأ�صعار  ال�صنوي  النمو 
ال�صناعي  الإنـــتـــاج 
الـــعـــمـــومـــي خــــارج 
املحروقات وعلى مدار 
ارتــفــع   2018 �صنة 
باملئة  1ر2  بن�صبة 

مقارنة ب�صنة 2017.

ق/و

ارتفاع االأ�شعار عند االإنتاج ب 7ر2 باملئة
 يف 2019

من قبل بريد اجلزائر 

جثث  ثــالث  انت�صال  مب�صتغامن  مت 
غري  للهجرة  مر�صحا   13 واإنــقــاذ 
اإفريقية  جن�صيات  من  ال�رصعية 
اأم�س  علم  ح�صبما  البحر،  بعر�س 
الإقليمية  املجموعة  من  الثالثاء 

حلرا�س ال�صواحل.
الإذاعة  عن  نقال  امل�صدر،  واأو�صح 
حلرا�س  تابعة  وحدات  اأن  الوطنية، 
ال�صواحل، تدخلت يف حدود ال�صاعة 
حيث  الثالثاء  �صباح  من  الثانية 
متكنت من اإنقاذ 13 مر�صحا للهجرة 
غري ال�رصعية من جن�صيات اإفريقية 
انقالب  بعد  جثث  ثالث  وانت�صال 

متنه  على  كــانــوا  ــذي  ال الــقــارب 
ب�صبب هيجان البحر.

ومت -ا�صتنادا اإىل حرا�س ال�صواحل-
العثور على املر�صحني للهجرة غري 
بحريني  ميلني  بعد  على  ال�رصعية 
"�صيدي  �صاطئ  �صمال  كلم(  )7ر3 
املجدوب" )خروبة( ببلدية م�صتغامن.
بتحويل  ال�صواحل  حرا�س  ــام  وق
ميناء  اإىل  الأ�ــصــخــا�ــس  هـــوؤلء 
م�صتغامن من اأجل القيام بالإجراءات 
مثل  يف  بها  املعمول  القانونية 
اجلهاز  تفعيل  مت  كما  احلالت  هذه 
كورونا  وباء  تف�صي  من  الوقائي 

كوفيد 19 على م�صتوى هذا املنفذ 
اإ�صارات  مثلما  البحري،  احلــدودي 

اإليه الإذاعة الوطنية
ق/و

انت�شال ثالث جثث واإنقاذ 13 "حراقا" افريقيا مب�شتغامن
يف عز "كورونا" باأوروبا

اجلمارك حتدد قائمة املواد املعلق ت�شديرها موؤقتا
اأعلنت املديرية العامة للجمارك عن قائمة البنود التعريفية الفرعية للمواد املعلق ت�صديرها موؤقتا اإىل غاية نهاية الأزمة ال�صحية الناجمة عن وباء 

فريو�س كورونا امل�صتجد.
وتخ�س هذه القائمة املحددة طبقا للتعليمة رقم 111 ال�صادرة عن الوزارة الأوىل بتاريخ 22 مار�س 2020 بـ 1.219 بند تعريف فرعي.

واأو�صحت املديرية العامة للجمارك يف بيان ن�رصته على موقعها اللكرتوين اأن "املديرية العامة للجمارك ت�صع حتت ت�رصف املهنيني قائمة املواد 
املعلق ت�صديرها موؤقتا اإىل غاية نهاية الأزمة التي �صببها وباء فريو�س كورونا امل�صتجد )كوفيد19-(.

وتتعلق هذه القائمة بعدة مواد على غرار ال�صميد و الدقيق و الفواكه اجلافة و الأرز و العجائن الغذائية و الزيوت و ال�صكر و القهوة و املياه املعدنية 
و مركز الطماطم و امل�صتح�رصات الغذائية و احلليب باأ�صكاله املختلفة مبا يف ذلك املوجه لالأطفال و اخل�رص و الفواكه الطازجة با�صتثناء التمور.

وتخ�س القائمة كذلك اللحوم احلمراء و البي�صاء و التجهيزات الطبية و �صبه الطبية و الأدوية و املواد ال�صيدلنية و مواد التنظيف اجل�صدية
 و املنزلية.                                                                                                                                                                                                        ق/و
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1967 أخبار الوادي

حمملة  ت�شامنية  قافلة  يف  �شاحنات   10
مب�شاعـدات غذائية خمتلفة نحـو البليدة

منلـي احلـق  عبد 
---------------- 

اأ�ــرصف  ــذكــورة،  امل القافلة 
ولية  وايل  انطالقتها  على 
بن  الــقــادر  عــبــد  ــــوادي  ال
ال�صلطات  بح�صور  �صعيد، 
اأكد  حيث  والأمنية،  املحلية 
بالولية،  الأول  امل�صوؤول 
من  امل�صاعدات  "جميع  اأن 
ومواد  غذائية  ومواد  خ�رص 
�صكان  من  جمعها  مت  تنظيف 
تنظيمات  ومـــن  الــوليــة 
املنتخبني  واأي�صا  وجمعيات 
واحلرفيني،  والتجار  املحلّيني 
ي�صتطيع  مبــا  �صاهم  الــكــل 
"اأهلنا  م�صاعدة  �صبيل  يف 

البليدة،  بولية  ومواطنينا" 
قوافل  هناك  �صيكون  كما 
الالحقة.  املواعيد  يف  اأخرى 
ــادرة  ــب ــذه امل كــمــا جـــاءت ه

م�صاندة  اأجــل  من  اخلــرييــة، 
ــة  ازرة �ــصــكــان ولي ـــــوؤ وم
احلجر  رهن  املوجودة  البليدة 
تف�صي  ب�صبب  الــ�ــصــامــل 

. كورونا  جائحة 
وايل  قـــدم  ــة  ــب ــص ــا� ــن ــامل وب
والتقدير  ال�صكر  الــوليــة 
حميي  ــاهــمــني  املــ�ــص ــكــل  ل
والتكافل  الت�صامن  روح 
ما  يــن  اأ اجلــزائــري،  لل�صعب 
الظروف  جميع  ويف  وجــد 

. واملحن  والأزمات 
قافلة  اأن  اإىل  �صارة،  الإ جتدر 
كانت  �صابقة  ت�صامنية 
الــوادي  وليــة  من  توجهت 
مطلع  البليدة  وليــة  اإىل 
حمملة  اجلـــاري،  �ــصــبــوع  الأ
تربع  البطاطا  من  بكميات 
ورمــا�ــس  مــن  فــالحــون  بها 

لطريفاوي. وا

املواد  من  البليدة, حمملة مب�شاعدات  باجتاه والية  الـوادي,  ت�شامنية من مدينة  قافلة  الثالثاء,  اأم�ص  يوم  اأقلعت, 
الوزن  من  �شاحنات   10 منت  على  حممولة  متنوعة,  وم�شتلزمات  والفواكه  كالبطاطا  اخل�شروات  عن  ف�شالاً  الغذائية, 

الـوادي. اأعمال والية  �شاهم فيها جتار وفالحو ورجال  الثقيل, من خالل تربعات, 

بالوالية اأعمال  فيها جتار وفالحون ورجال  �شاهم 

اجلزائرية  اجلمعية  واكــبــت 
ـــة بــالــوادي  عـــاق لـــذوي الإ
احلدث  البيا�صة  بلدية  مكتب 
من  جملة  بوا�صطة  العاملي 
الفقراء  جتاه  اخلريية  الأعمال 
حــيــاء  اأ مبختلف  واملــحــتــاجــني 
عملية  فبعد   ، البيا�صة  بلدية 
والتح�صي�صية  ــتــوعــيــة  ال
ــر انــتــ�ــصــار  ــاط ــادي خم ــف ــت ل
ـــا و�ــصــط  فـــريو�ـــس كـــورون
وكــذا  بالبيا�صة  العائالت 
ــواد  ــع الــكــمــامــات وم ــوزي ت
ــالت  ــائ ــع ــى ال ــل ــري ع ــه ــط ت
على  املـــّرة  ــذه  ه الـــدور  جــاء 
يكون  التي  الغذائية  ــواد  امل
احلــاجــة  ــس  ــ� م اأ يف  املــحــتــاج 
 ، ــام  ي الأ هــذه  خ�صو�صا  لها 
رئي�صة  قبل  من  علمنا  حيث 
براهيم  اإ بو�صبيع  اجلمعية 
كمية  تــوزيــع  مت  ــه  ن اأ ــولء  ع
بلغ  الفرينة  مــادة  من  هائلة 
وكــذا  قــنــطــارا،   50 ــهــا  وزن
و�صلت  التي  ال�صميد  مــادة 
 ، اأخـــرى  ومـــواد  قــنــطــار   5
اجلديدة  العملية  �صملت  وقد 
بالبيا�صة  �صكنا   50 اأحياء 
حي  ــة  ــي ــف ــري ال ــة  ــق ــط ــن وامل
معترب  عدد  وكــذا  ال�صوالح 

عبد  ــري  الأم حي  �صكان  من 
 ، اأي�صا  الكوثر  وحي  القادر 
الردود  جميع  كانت  باملقابل 
اجلمعية  اأع�صاء  جتاه  اإيجابية 
بقّوة  امليدان  اقتحموا  الذين 
امليدان  يف  تاأ�صي�صها  منذ 
ال�رصور  بعث  يف  منهم  رغبة 
املحتاجني  هــوؤلء  �صدور  يف 
خ�صو�صا  املجتمع  فراد  اأ من 
يكون  التي  املنا�صبات  يف 
احلاجة  اأم�س  يف  هــوؤلء  فيها 
ــراد  ف لــوقــوف اخلــرييــني مــن اأ
اأن  على   ، بجانبهم  املجتمع 
بتوزيع  العملية  تتوا�صل 
اأخــــرى ويف  ــيــة  ـــواد غــذائ م
التوزيع  ي�صملها  مل  حــيــاء  اأ

خري  الأ
زياد بو  اأ

اجلــزائــريــة  اجلمعية  وزعـــت 
ولية  مكتب  الإعاقة،  لذوي 
املكتب  مع  بالتن�صيق  الوادي، 
 80 ــيــا�ــصــة،  ــب ــال ب ــدي  ــل ــب ال
الفرينة  مادتّي  من   قنطاًرا 
اإىل  بــالإ�ــصــافــة  وال�صميد، 
على  �صا�صية  اأ غذائية  مــواد 
املعوزة  العائالت  مــن  عــدد 
�ــصــ�ــصــات  ــا مــوؤ ــه تــربعــت ب

. ن حم�صنو و

ــس املــكــتــب  ــ� ــي ــب رئ ــص ــ� وح
بو�صبيع  الطيب  ــي،  ــولئ ال
العملية  ــذه  ه اأن  ــم،  ــراهــي ب اإ
اإطــار  يف  تــي  تــاأ الت�صامنية 
التي  الت�صامنية  العمليات 
خ�صو�صا  اجلمعية،  بها  تقوم 
متر  الــذي  الرهن  الظرف  مع 
كل  غــرار  على  اجلــزائــر،  بها 
الطبقات  بها  ومتّر  العامل،  بالد 
يف  خا�صة  املجتمع  يف  اله�ّصة 

النائية. القرى 
من  امل�صتفيدين  كل  واأجمع 
اأي�صا  تتزامن  الــتــي  القفة 
الكرمي،  ال�صهر  ــرتاب  اق مع 
مادة  على  احتواءها  اأن  على 
مواد  وعلى  والفرينة  ال�صميد 
عن  بعدتهم  اأ �صا�صية  اأ غذائية 
الزحام  وعن  البحث  رحالت 
جعلتهم  التي  امل�صاربة  وعن 
وفقرهم  حاجتهم  من  بالرغم 

�صعبة. ياما  اأ يق�صون 
ا�صتح�صان  املــبــادرة  ــت  ولق
خالل  من  منها،  امل�صتفيدين 
باملواد  متخمة  قفف  توزيع 
التي  الــ�ــرصوريــة،  الغذائية 
حتى  احلاجيات،  هــم  اأ ت�صكل 
البيت،  مــن  ـــروج  اخل تقيها 
الذي  ال�صحي  احلجر  وينجح 

الوادي. ولية  �صمل 
.ع منلـي 

حممد  الثقافة  دار  بـــادرت 
مـــني الــعــمــودي بــالــوادي  الأ
تعليمي  ثقايف  ف�صاء  بفتح 
�صفحات  ــى  عــل تــرفــيــهــي 
عرب  والفاي�صبوك  ــب  ــواي ال
املبدع  اجلزائري  الطفل  موقع 
هذه  وتاأتي  ــوادي،  ال لولية 
ـــادرة حــ�ــصــب تــ�ــرصيــح  ـــب امل
عبادي  الدين  جمال  ال�صيد 
حممد  الــثــقــافــة  دار  ــر  مــدي
مـــني الــعــمــودي بــالــوادي  الأ
التي  القرارات  جملة  �صمن 
الثقافة  وزيــــرة  اتــخــذتــهــا 
م�صاهمة  دودة  بن  ال�صيدة 
الأطفال  بني  الوعي  ن�رص  يف 
فريو�س  جائحة  بخ�صو�س 
الوقاية  وكيفية  الكورونا 
املبادرة  هذه  لقيت  ولقد   ، منه 
طرف  مــن  كبري  ا�صتح�صان 
لهذا  من  فئاتهم  بكل  الأطفال 
والرتفيهي  الثقايف  الربنامج 
التفاعل  خــالل  مــن  الـــرثي 
امل�صاهمة  ن�صطة  لالأ الكثيف 
لديهم  الفعالة  وامل�صاركة 
فرحتهم  مــدى  عــن  معربين 
فراغا  يعي�صون  وهم  خا�صة 
احلجر  جراء  بيوتهم  يف  كبريا 
يندجمون  جعلهم  مما  ال�صحي 
جميع  مع  والتفاعل  قوة  بكل 
املتنوعة  الــربنــامــج  فــقــرات 
املــ�ــصــابــقــات  يف  واملــتــمــثــل 
الطفل  كم�صابقة  املفتوحة 

وم�صابقة  الت�صكيلي  للفن 
تعبري  واأحــ�ــصــن  ــقــ�ــصــة  ال
الأ�صغال  وم�صابقة  كتابي 
م�صابقة  ــا  ــره واأخ الــيــدويــة 
بداعية  الإ الرقمية  الأعمال 
العمرية  الفئات  �صنفت  وقد 
اإىل  املــ�ــصــاركــني  ــال  ــالأطــف ل
الفئة  عمرية  فــئــات  ثــالثــة 
اإىل  ال�صابعة  �صن  من  الأوىل 
من  الثانية  والفئة  العا�رصة 
ال�صن  اإىل  ع�رص  احلادية  �صن 
الثالثة  والفئة  ع�رص  الثالثة 
اإىل  ع�رص  الرابعة  �صن  من 
على  ع�رص  ال�صاد�صة  �صن 
بــدايــة  الأعــمــال  ت�صلم  اأن 
غاية  اإىل  افريل  الرابع  من 
نف�س  من  والع�رصون  اخلم�س 

. ل�صهر ا
علي حممد 

عرفتها  حثيثة  نــ�ــصــاطــات 
الواقعة  خليفة  حا�صي  بلدية 
الوادي  ولية  عا�صمة  �رصقي 
كان  املا�صي  الأ�صبوع  خالل 
الــدائــرة  ــن  م اأ ن�صاط  اآخــرهــا 
الوطنية  التن�صيقية  ون�صاط 
،مكتب  املـــدين  للمجتمع 
تطبيقا  حيث   ، البلدية  ذات 
العامة  املديرية  لتعليمات 
ــن  ــن الــوطــنــي قـــام اأم م ــالأ ل
امل�صاهمة  خالل  من  الدائرة 
فريو�س  نت�صار  اإ من  احلد  يف 
ي�صكل  اأ�صبح  الذي  كورونا 
ــاره هــاجــ�ــصــا كــبــريا  ــص ــ� ــت ان
مت  حيث   ، املواطنني  ل�صحة 
مادة  من  �صهريج  ا�صتعمال 
اأنحاء  جميع  بها  جاب  املطهر 
من  ا�صتفادت  التي  املدينة 
ظلت  حني  يف  التطهري،  عملية 

ــ�ــصــوت  مـــكـــربات ال
ـــني  ـــواطـــن تـــدعـــم امل
لـــاللـــتـــزام بــتــطــبــيــق 
ــي ،  ــح ــص ــ� احلـــجـــر ال
ــم  ــه ــوت ــي ــــة ب ــــالزم مب
اإل  مــغــادرتــهــا  وعـــدم 
الق�صوى،  لل�رصورة 
للتحرير  حديث  ويف 
املدينة  اأهايل  من  الكثري  مع 
ارتياحهم  عن  عــربوا  الذين 
وا�صتعدادهم  وا�صتح�صانهم 
ال�صحي  احلجر  هذا  لتطبيق 
هذا  انت�صار  عدوى  مينع  الذي 
اأودى  ــذي  ال العاملي  الــوبــاء 
عرب  الب�رص  من  اآلف  بحياة 

. العامل 
نظمت  مت�صل  �صيق  ويف 
للمجتمع  الوطنية  التن�صيقية 
البلدية  ذات  مكتب  ــدين  امل
حا�صي  بلدية  مع  وبالتن�صيق 
واحلماية  الدائرة  واأمن  خليفة 
ال�صحة  ومـــركـــز  ــة  ــي ــدن امل
كذلك  وبالتن�صيق  اجلوارية 
لكرة  التحدي  مدر�صة  مــع 
خليفة  حا�صي  مبركب  القدم 
لرتقية  املـــرجـــان  وجــمــعــيــة 

و�صعيا  ال�صياحي،  الـــرتاث 
الت�صدي  يف  للم�صاركة  منها 
املواطنني  وحماية  الوباء  لهذا 
اأربك  الذي  البتالء  هذا  من 
كذلك  منها  و�صعيا  العامل، 
حول  املــواطــنــني  توعية  اإىل 
الفريو�س  هذا  تف�صي  خطورة 

تل. لقا ا
الفاعلني  جميع  دفـــع  كــمــا 
كل  لــلــتــحــرك،  املجتمع  يف 
ودرجــة  م�صوؤوليته  ح�صب 
هذا  مــواجــهــة  يف  انــخــراطــه 
اجلمعية  قامت  حيث  اخلطر 
حت�صي�صية  بعمليات  بدورها 
املطويات  توزيع  طريق  عن 
ــاق  ــص ــ� ل ـــــايل واإ ه ــى الأ ــل ع
املحالت  جميع  يف  املعلقات 
اخلا�صة  واملركبات  التجارية 
بهذا  تكتف  ومل  والعمومية 
نظمت  بل  ن�صاين  الإ الن�صاط 
العائالت  لفائدة  خريية  قافلة 
حيث  الدخل  معدومة  املعوزة 
عــانــات  الإ بع�س  تــوزيــع  مت 
عائلة،   200 لفائدة  الغذائية 
الكمامات  ــع  ــوزي ت مت  كــمــا 

. واملطهرات  والقفازات 

مع  لــلــتــحــريــر  ــث  ــدي ح ويف 
مــنــ�ــصــق اجلــمــعــيــة الــبــلــديــة 
ــود  ــص � الأ ـــدين  امل للمجتمع 
باملجهودات  نوه  الــذي  نوح 
بها  ــوم  ــق ت ــي  ــت ال ـــارة  اجلـــب
وال�صحية  الأمنية  املوؤ�ص�صة 
ــن هــذا  حلــمــايــة املــواطــنــني م
يف  انت�صاره  من  واحلد  الوباء 
توجه  كما  هــايل،  الأ اأو�صاط 
لل�صوؤون  املــتــابــعــني  بع�س 
يف  وال�صحية  الجتماعية 
بع�س  اإىل  بالن�صح  البلدية 
بخطورة  امل�صتهرت  ال�صباب 
ــ�ــصــحــي جـــراء  ــع ال ــص ــو� ال
مل  ــذي  ال الــوبــاء  هــذا  تف�صي 
تف�صى  ما  ذا  اإ ــدا  اأح ي�صتثن 
اإىل  ـــعـــودة  وال ــه  ــل ال ــدر  ــق ل
بيوتهم  ومــالزمــة  ر�صدهم 
الطرقات  يف  الت�صكع  بــدل 
عر�صة  يــكــونــوا  ل  حــتــى   ،
ال�صحي  ــر  ــج احل ــني  ــوان ــق ل
اجلزائرية  الدولة  اأقرته  الذي 
ــة لــلــ�ــصــعــب وتــبــقــى  ــاي ــم حل
يف  العالج  من  خري  الوقاية 

الظروف. جميع 
مبارك    قدودة 

اجلمعية اجلزائرية لذوي االإعاقة بالوادي مكتب البيا�شة 

توزيع 50 قنطارا من مادة الفرينة و5 
قناطري �شميد على املحتاجني

�شّمت ال�شميد والفرينة ومواد غذائية اأ�شا�شية..

توزيع م�شاعدات غذائية لفائدة العائالت املعـوزة

مبادرة قامت بها دار الثقافة حممد االأمني العمودي

فتح ف�شاء ثقايف ترفيهي الأطفال 
الوادي عرب الوايب

للحد من انت�شار فريو�ص كورونا

ن�شاطات حثيثة من قبل موؤ�ش�شات بلدية حا�شي خليفة
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اأكرب م�شنع للجافيل باجلنوب م�شلول بورقلة

فا�شل بن  يو�شف 
---------------- 

طـــالـــب �ــصــالــح عــثــمــاين 
للجافيل  م�صنع  اكرب  �صاحب 
الكبري  البالد  جنوب  بوليات 
اجلــمــهــوريــة  رئــيــ�ــس  ــن  م  ،
ـــر  ووزي الأول  الـــوزيـــر  و 
التدخل  ــرصورة  ــ� ب الــطــاقــة 
الرئي�س  ــدى  ل ال�صخ�صي 
الكهرباء  ل�رصكة  العام  املدير 
يف  النظر  ـــادة  ع لإ الــغــاز  و 
التي  الكهرباء  م�صتحقات 
من  اأكـــرث  فــاتــورتــهــا  بتق�صيم بلغت  ــب  ــطــال م ــار  ــي ــل م

لق�صمني  ت�صديدها  عملية 
امتياز  مدير  رف�صه  ما  وهو 
الغاز  و  للكهرباء  التوزيع 

اأن  حــيــث   ، ــة  ــل ورق ــصــط  و�
�صاهمت  الــو�ــصــعــيــة  هـــذه 
امل�صنع  ــ�ــصــاط  ن ــصــل  � يف 
عامال   50 حــالــة  واإ املــذكــور 
على  ــهــم  ــالت عــائ يــعــيــلــون 
واأكـــد   . املــقــنــنــة  الــبــطــالــة 
حالة  يف  نــه  اأ املتحدث  نف�س 
على  نه  فاإ ملطلبه  ال�صتجابة 
يف  بالنخراط  تام  ا�صتعداد 
يف  امل�صاهمة  و  الدولة  جهد 
ملواد  املجاين  التوفري  م�صار 
ــات  ولي ملختلف  التنظيف 

 . اجلنوب 

من  بالكهرباء  لتزويده  بالبالد  العليا  ال�شلطات   , بورقلة  خويلد  �شيدي  ببلدية  الكائن  باجلنوب  جافيل  ملادة  م�شنع  اكرب  �شاحب  نا�شد 
 . كورونا  فريو�ص  مواجهة  بهدف  للتعقيم  اال�شتعمال  عليها  يكرث  التي  املادة  هذه  يف  امل�شجلة  النقائ�ص  تغطية  اأجل 

متزايدا طلبا  تعرف  اجلافيل  مادة  اأ�شبحت  بعدما 

تنطلق  والأزمــات  املحن  عند 
اإرادة  وت�صمو  ال�رصفاء  عزائم 
ــرم  ــاعــف ك ــ�ــص ــت ــالء وي ــب ــن ال
و�صعادة  حلــظ  فيا   ، الظرفاء 
 ، اأمل  الأمل  من  يجعلون  الذين 
تفاوؤل  اإىل  م  الت�صاوؤ ويحّولون 
واخلــوف  الــقــلــق  ويــهــزمــون   ،
ة  ــاءة واجلــــراأ ــف ــك بــالــثــقــة وال
اأجل  من  هذا  كل   ، وال�صمود 
وتطلعات  غــايــات  مالم�صة 
ولية  �صباب   ، ونبيلة  �رصيفة 
جائحة  ــة  اأزم ظل  ويف  اجللفة 
ــة  م الأ باغتت  الــتــي  ــا  كــورون
مــار�ــس  ــة  ــداي ب يف  الــبــ�ــرصيــة 
زالوا  وما  مار�صوا   ، املنق�صي 
يتقنونه  الذي  دورهم  ميار�صون 
ــة  ــرباع ــذ زمــــن طـــويـــل ب ــن م
فراد  الأ دور  وهو  األ   ، وتفوق 

يرتددون يف  ل  الذين  ال�صاحلني 
ال�رّصاء  يف  اأهلهم  مع  الوقوف 
اأي  يّدخرون  ول   ، ال�رّصاء  قبل 
فدائيتهم  لت�صجيل  وجهد  وقت 
فمعظم   ، ال�صفوف  مقدمة  يف 
ــاب بــلــديــات الـــوليـــة  ــب ــص �
اإىل  بيوتهم  غــادروا  املليونية 
الأخطار  رغم  معلوم  غري  اأجل 
للمبادرة   ، بهم  ترتّب�س  التي 
ــدر  ـــدعـــم ق ــة وال ــم ــاه ــص ــ� وامل
الإمكانيات  وح�صب  امل�صتطاع 
ّوج عطائهم  املُتاحة ، وقد بلغوا اأ
التوعية  حــمــالت  خــالل  مــن 
الــتــربعــات  وجــمــع  والتعقيم 
ال�صتهالكية  واملـــواد  املالية 
يف  هــوؤلء  حما�صة   ، املتنوعة 
نــ�ــصــاين  الــقــيــام بــواجــبــهــم الإ
ـــل عــلــى  ـــي وتـــكـــاثـــفـــهـــم دل

من  النابعة  الراقية  اأخالقهم 
 ، وتربيتهم  ن�صاأتهم  �صميم 
ُي�صكك  من  على  رد  واأف�صل 
على  ــم  ــه ــدرت وق وعــيــهــم  يف 
الع�صيبة  الــظــروف  مواكبة 
يف  جمتمعهم  يعي�صها  التي 
على  فاإقدامهم   ، الراهن  الوقت 
والتحرك  والن�صجام  التكتل 
الجتاهات  كل  ويف  قواهم  بكل 
اإىل  وال�رصور  البهجة  لإدخال   ،
واملُــعــوّزيــن  املحتاجني  بيوت 
نفو�صهم  يف  نينة  الطماأ وبعث 
لكل  وتفاوؤل  اأمل  ر�صالة  هو   ،
من  كثريا  عانوا  الذين  اأهلهم 
ولمبالتهم  امل�صوؤولني  تخّلي 
جميلة  �ــصــورة  يعترب  كما   ،
وت�صحيات  ت�صامن  �صور  من 
الإيجابي  وتواجدهم  ال�صباب 

احل�صا�صة  املواعيد  يف  الفعال 
ا�صتعداد  على  نهم  اأ يعني  ما   ،
ولــيــة  مــطــلــق لــتــحــّمــل املــ�ــصــوؤ
مبا  مــهــتــّمــني  ــري  غ م�صتقبال 
ــا وهــنــاك اأعـــداء  ــنــ�ــرصه هــن ي
ولأن   ، والرتـــقـــاء  الــنــ�ــصــال 
ــــدا يف  ــم كـــبـــري ج ــه ــوح ــم ط
ّمتهم  لأ عظيمة  �صياء  اأ �صناعة 
واجلهوية  نانية  الأ عن  بعيدا 
نهم  فاإ  ، اخلا�صة  وامل�صلحة 
قدما  املـُـ�ــصــي  على  تــعــاهــدوا 
درب  على  عمالقة  وبخطوات 
 ، والــ�ــصــخــاء  واملــــروءة  النبل 
ـــري  والأخ الأول  و�ــصــعــارهــم 
الت�صامن   " منازع  بدون  يبقى 
ثـــار  واآ  .. الأعــاجــيــب  ي�صنع 
" بدا  اأ تزول  ل  اجلليلة  الأعمال 
ذيب عمر 

ــن زبــائــن  ـــرب الــعــديــد م اأع
يف   ، موبيلي�س  موؤ�ص�صة 
ببلدية  مهدي  �صيدي  قرية 
ــرت  ــق ـــة بــــوليــــة ت ـــزل ـــن ال
الكلي  �ــصــبــه  ــاب  ــغــي ال ــن  م
التغطية  �صبكة  و�ــصــعــف 
اأن  اإىل  م�صريين  للموؤ�ص�صة، 
اإىل  "�صعيفة  اجلوال  �صبكات 
تعطل  عن  ف�صاًل  منعدمة"، 
من  كثري  يف  الإنرتنت  خدمة 
هواتفهم  اأن  حيث  الأحــيــان. 
كبري  ب�صكل  تعاين  النقالة 
نهم  اأ ورغم   ، اخلدمة  �صوء  من 
اإل  هواتفهم  اأر�صدة  يعبوؤون 
كبرية  �صعوبة  يجدون  نهم  اأ
وال�صتقبال  التــ�ــصــال  يف 
ي�صطرون  ــم  ــه ن اإ قــائــلــني   ،
اإىل  ــــــات  الأوق بــعــ�ــس  يف 
منازلهم  عن  بعيًدا  ــروج  اخل
مبن  الت�صال  من  ليتمكنوا 
من  نهم  متكُّ لعدم   ، يــريــدون 
لنقطاع  ؛  بــهــم  ــال  ــ�ــص الت
�صكنهم  مــقــر  ــن  ع ــة  ــدم اخل
بعيدا  الزبائن  بع�س  وذهــب 
يجب  نــه  اأ ت�رصيحاتهم  يف 
الرتويجية  الــعــبــارة  حتــويــل 

موبيلي�س  مــن   ، الــ�ــصــهــرية 
موبيلي�س  اإىل  يتكلم  والكل 
م�صيفني   ، "يتمرمد"  والكل 
ذات  اجلهات  اإىل  تقدموا  نهم  اأ
 ، ومرات  مرات  الخت�صا�س 
جتاوًبا  يجدوا  مل  الآن  وحتى 
مو�صوعهم  يف  ُينظر  ومل   ،
اأ�صبح  ــر  م الأ اأن  موؤكدين   ،
الأخــرية  هــذه  لأن   ، يطاق  ل 
و  ملحوًظا  تــذبــذًبــا  ت�صهد 
القرية  م�صتوى  على  انقطاعا 
�رص  عن  ي�صتف�رصون  جعلهم   ،
وانعدامها  ال�صبكة  �صعف 
الظروف  هذه  مثل  يف  خا�صة 
ــن و  ــوط ــي يــ�ــصــهــدهــا ال ــت ال
يتطلب  والــذي  اأجمع  العامل 
عن  ـــت  ـــرتن ن الأ يف  الــبــحــث 
املتعلقة  الأخبار  و  املعلومات 
ــا وطــالــب  ــورون بــفــريو�ــس ك
باإيجاد  امل�صوؤولني  هـــايل  الأ
 ، معاناتهم  نــهــاء  واإ لهم  حل 
الت�صال  �صبكة  تدين  وعالج 
�صيدي  بقرية   ، ــت  ــرتن ن والإ

.. مهدي 
التجاين  ن-ق- 

على  ال�صلطات  �رصعت  فيما 
بتعقيم  الــوليــة  مــ�ــصــتــوى 
على  مــاكــن  الأ ــن  م الــكــثــري 
بعد  الــوليــة  تــراب  م�صتوى 
كورونا  وباء  ظهور  من  يام  اأ
واحلمد  الوطن،  م�صتوى  على 
الآن  غاية  اإىل  الولية  اأن  لله 
م�صاب  حالة  اأي  بها  توجد  ل 
الــ�ــصــادرة  البيانات  ح�صب 
رفــع  مت  وقـــد  الـــوليـــة،  ــن  ع
عن  ال�صحي  احلجر  ــالت  ح
ب�صبب  حتته  و�صعوا  الذين 
جاء  ــذي  ال ـــراين  ي الإ الرعية 
بــالده،  مــن  للفريو�س  حامل 
بالده  اإىل  ورحل  منه  و�صفي 
حيث  اأ�صبوعني،  من  اأكرث  منذ 
مب�صاركة  التعقيم  عملية  تتم 
ــات  ــم ــظ ــن الـــعـــديـــد مـــن امل
�ــصــ�ــصــات  واجلــمــعــيــات واملــوؤ
وكــذا  واخلــا�ــصــة  العمومية 
تالحميه  هبة  يف  الأ�صخا�س، 
حني  يف  اأدرار،  ولية  ل�صكان 
بعدم  ال�صكان  بع�س  يطالب 
ــام الــدقــيــق  ــم ــت نــ�ــصــيــان اله

رفع  خالل  من  املحيط  بنظافة 
امل�صاكن،  ــام  م اأ من  القمامة 
املواطنني  اعتناء  �رصورة  مع 
مـــام  ـــد اأ ــل واح بــالــنــظــافــة ك
الغفلة  وعدم  �صكنه،  حميط 
بيان  وح�صب  هــذا  ذلــك،  عن 
 30 يــوم  الولية  عن  �صادر 
ال�صخ�س  حالة  ــاأن  ف مار�س 
وهو  فيه  م�صكوك  كان  الذي 
اجلزائري  باملركز  يعمل  موظف 
بالطني  املبني  الثقايف  للرتاث 
تيميمون  داريــة  الإ باملقاطعة 
�صلبية  حتليالته  نتيجة  جاءت 
ملعهد  العينات  اإر�ــصــال  بعد 
العا�صمة،  باجلزائر  با�صتور 
مــعــلــومــات غري  ــالل  خ ــن  وم
ال�صحي  احلجر  رفع  مت  موؤكدة 
حتته  و�صعوا  الذين  عن  اأم�س 
�رصعت  وقد  قــورارة،  بفندق 
الدرك  رفقة  املدنية  احلماية 
عملية  يف  مــ�ــس  اأ والــ�ــرصطــة 
مبدينة  النطاق  وا�صعة  تعقيم 
اأدرار.                                                                          
عبدالرحمن بلوايف 

العديد  نتاج  لإ ور�صة  افتتحت 
ــزمــات الــ�ــصــبــه  ــل ــت مـــن املــ�ــص
م�صعود  حا�صي  مبدينة  طبية 
ندرة  تعرف  والتي  )ورقــلــة( 
واملحلية،  الوطنية  بالأ�صواق 
من  الوقاية  ــار  اإط يف  ــك  وذل
تــفــ�ــصــى فـــريو�ـــس كــورونــا 
كما   ،)19 )كوفيد  امل�صتجد 
مدير  من  الثالثاء  اأم�س   علم 
والــتــجــارة  ال�صناعة  غــرفــة 

بورقلة. "الواحات" 
اأن  خــلــيــل  �ـــصـــدوق  كـــــد  واأ
وال�صناعة  الــتــجــارة  غــرفــة 
مبرافقة  قــامــت  "الواحات" 
الور�صة  فتح  عملية  وتاأطري 
لهذه  العاملة  الــيــد  وتــوفــري 
نــتــاج  لإ التطوعية  العملية 
بـــدلت واأحــذيــة وكــمــامــات 
حا�صي  مبدينة  طبية  واأقنعة 
امل�صاهمة  ــل  اأج مــن  م�صعود 
لالحتياجات  ن�صبة  تغطية  يف 
امل�صتلزمات  هذه  من  املحلية 
الأزمـــة  ظــل  الــ�ــرصوريــة يف 
ب�صبب  الــعــاملــيــة  الــ�ــصــحــيــة 

. كوفيد19-  جائحة  ظهور 
وقــــد لقــــت هــــذه املـــبـــادرة 

طرف  من  ت�صجيعا  الت�صامنية 
لل�صحة  ــي  ــولئ ال ــة  ــري املــدي
حيث  ــة  ــل ــورق ب ــان  ــك ــص ــ� وال
بخ�صو�س  توجيهات  اأعطيت 
طلبية  جتهيز  يف  الــتــ�ــرصيــع 
ال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صة  لفائدة 
بو�صياف"  "حممد  العمومية 
ــي  ــاق ــا عـــلـــى ب ــه ــم ــي ــم ــع وت
كما  ال�صحية،  املوؤ�ص�صات 
اإعادة  يف  التحفظ  بع�س  اأبدت 
الذي  القما�س  لنوعية  النظر 
الكمامات  ــتــاج  ن لإ خ�ص�س 
بتطابقها  وذلــــك  الــطــبــيــة 

الوقائية. ال�صحية  للمعايري 
الت�صامني  العمل  هذا  وياأتي 
ــني  ــعــامــل ــت ــــادرة مــــن م ــــب مب
ومتخرجني  وطلبة  اقت�صاديني 
خياطات  ونــ�ــصــاء  جامعيني 
عدد  مع  بالتن�صيق  حرفيات 
على  املحلية  املــديــريــات  مــن 
ال�صحة  ــة  ــري ــدي م ــا  ــه ــص � راأ
الهبة  اإطار  يف  تندرج  والتي 
ملواجهة  اخلا�صة  الت�صامنية 

كورونا. فريو�س 
اإىل  ــيــل  خــل ــد  ــي ــص ــ� ال ــــا  ودع
وفتح  ــادرات  املــب هــذه  تعميم 

ــة وتــقــرت  ــل ــورق ور�ـــصـــات ب
الــطــواقــم  طــلــبــات  لتغطية 
للوقاية  واملــواطــنــني  الطبية 
مــن الـــعـــدوى مــن فــريو�ــس 
ت�صجيل  حــالــة  يف  ــا  ــورون ك
برتاب  بالوباء  الإ�صابة  حالت 

الولية.
منت�صف  �رصع  فقد  �صارة  لالإ
ــق  ــري الـــ�ـــصـــهـــر اجلـــــــاري ف
طلبة  من  متكون  متخ�ص�س 
جامعيني  �ــصــاتــذة  واأ دكــتــوراه 
وعلوم  الريا�صيات  بكلية 
مرباح  قا�صدي  بجامعة  املادة 

ـــة  ـــل ـــورق ب
عملية  يف 
ــــــاج  ــــــت ن اإ
بــــعــــ�ــــس 
املــعــقــمــات 
ومــــــــــواد 
ــري  ــه ــط ــت ال
لــــفــــائــــدة 
ـــة  ـــري ـــدي م
ــة  ــح ــص ــ� ال
همة  للم�صا

يف 
الــتــ�ــصــدي 

ــذا الـــوبـــاء الـــذي يــعــرف  ــه ل
من  بالعديد  ملحوظا  انت�صارا 

. الوطن  وليات 
ملديرية  اأولية  هبة  تقدمي  ومت 
يف  تتمثل  وال�صكان  ال�صحة 
ملل   250 حجم  من  عبوة   70
الكحويل  التعقيم  حملول  من 
من  عبوة  و30  باليدين  اخلا�س 
التعقيم  حملول  من  لرت   5 حجم 
حت�صري  من  بالأ�صطح  اخلا�س 
والباحثني  الــدكــتــوراه  طلبة 

. ملخرب با
ق/ج

يف عّز جائحة كورونا املُرعبة

�شباب اجللفة يربهن على قّيمه االأخالقية واآفاقه امل�شتقبلية!

�شعف �شبكة "موبيلي�ص" يوؤرق �شكان 
قرية �شيدي مهدي بتقرت 

مطالب بنظافة املحيط مزامنة مع تعقيم 
ال�شاحات واملوؤ�ش�شات باأدرار

فتح ور�شة الإنتاج العديد من امل�شتلزمات �شبه الطبية بحا�شي م�شعود

يف بيان عاجل لوالية اأدرار 

با�شتور يوؤكد �شلبية نتائج موظف بتيميمون
بيانا  اأدرار  ولية  م�صالح  اأ�صدرت 
نتائج  �صلبية  بخ�صو�س  عــاجــال 
للم�صكوك  با�صتور  معهد  حتاليل 
ل�صيد   ، كورونا  بوباء  اإ�صابته  يف 
ي�صتغل  الــذي  الدين  عــالء  بلواعر 
املبني  الثقايف  الرتاث  مبركز  موظفًا 

بتيميمون  بالطني 
داعــي  ل  اأن  البيان  يف  ورد  وكما 
وخا�صة  احلــالــة  بخ�صو�س  للقلق 

باملوظف  عالقة  لهم  كانت  الــذيــن 
 ، �صحية  لرعاية  خ�صعوا  الــذيــن 
من  كاذبة  اأخبارا  املنطقة  تعرف  و 
احلالت  من  العديد  عن  اأخر  اإىل  حني 
التي  و  �صحتها،  مــن  التاأكد  دون 
تدعم  و   ، لل�صكان  احلرية  ت�صتدعي 
بع�س  على  وا�صعة  بحمالت  بعدها 
داعي  فال   ، الفي�صبوكية  ال�صفحات 
املوطنني  طــرف  مــن  ــوف  اخل ـــراء  ث لإ

لل�صلطات  ر�صمي  بيان  اإ�صدار  دون 
بع�س  اأ�صداء  م�صاعفة  و   ، املحلية 
كبرياً  ترويجا  تعرف  التي  الإ�صاعات 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  على 
 ، ــار  ــب خ الأ مب�صداقية  الأخـــذ  دون 
الإجــراءات  تباع  اإ و  الوقاية  وتبقى 
من  للحد  الوحيد  احلل   ، الإحرتازية 

. كورونا  فريو�س  تف�صي 
اأغالدي العزيز  عبد 
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تخ�شي�ص 05 ماليني م3 موجهة ل�شقي املحا�شيل 
الزراعية بال�شلف 

اأبو ع�شام
---------------

القرار  فان  امل�صادر  ذات  وح�صب 
جاء ا�صتجابة لن�صغالت الفالحني 
اإ�صافية  بح�ص�س  املطالبني 
وهي  الفالحية  اأرا�صيهم  ل�صقي 
نفاذ  اأعقبت  التي  الن�صغالت 
تعزز  التي  م3  05 ماليني  احل�صة 
بها قطاع الري مطلع العام والتي 
اإطار ال�صقي التكميلي  تندرج يف 
البطاطا  منتجي  �صملت  ،العملية 
واخل�رصوات  املثمرة  والأ�صجار 
بلديات  اإقليم  عــرب  املنت�رصين 
ارهيو،جديوية  ــة،وادي  ــادن احلــم
امليهوب  �صيدي  ،اأولد  ــزان  ،واري
انــه  املــ�ــصــالــح  ذات  وبح�صب 
تزويد  عملية  يف  ال�رصوع  �صيتم 
الأ�صبوع  الزراعية  املحا�صيل 
وحدة  مل�صالح  و�صبق  ،هذا  اجلاري 
ارهيو  ــوادي  ب الأ�صفل   ال�صلف 
 05 ح�صة  مــن  ا�صتفادت  وان 

مطلع  منذ  مكعب  مــرت  ماليني 
�صهر  اأواخــر   2020 اجلاري  العام 
ونظرا   ، ا�صتنفاذها  ومت  جانفي 
لعدم كفايتها تلبية الطلب املتزايد 
منتجو  منهم  خا�صة  للفالحني 
ظل  يف  وهــذا  والبطاطا  احلبوب 

املنطقة  �ــرصب  ـــذي  ال ــاف  اجلــف
الأخرى  املناطق  بقية  غرار  على 
التي  الأو�صاع  وهي  الوطن  من 
ال�صقي  ديـــوان  م�صالح  جعلت 
مليون   58 ح�صة  بطلب  تتقدم 
م3 خالل حملة ال�صقي 2020 مع 

ت�صبيق 04 ماليني م3 منها لتزويد 
انتظار احل�صة  املحا�صيل يف  بقية 
الإجمالية للوحدة والتي �صتحددها 
حلملة  حت�صبا  الو�صية  ـــوزارة  ال
وب�صفة  �صتنطلق  التي  ال�صقي 

ر�صمية �صهر ماي املقبل.

موجهة  مكعب  مرت  ماليني   05 بح�شة  االأ�شبوع  مطلع  تدعم  القطاع  اأن  غليزان  لوالية  الري  مديرية  م�شالح  ك�شفت 
قرقار . �شد  من  مبا�شرة  ارهيو وهذا  بوادي  االأ�شفل  ال�شلف  بوحدة  الزراعية  املحا�شيل  ل�شقي خمتلف 

القرار جاء ا�شتجابة الن�شغاالت الفالحني

الإقليمية  الفرقة  عنا�رص  جنــح 
 ، زناتة  ببلدية  الوطني  للدرك 
مذبحني  لن�صاط  حد  و�صع  من 
وقائع   تعود  حيث  �رصعيني،  غري 
الدرك  اأفــراد  قيام  عقب  الق�صية 
قرية  بــاإقــلــيــم  مــداهــمــة  بــخــدمــة 
عند  الرم�صي  ببلدية  القوا�صري 
مراقبتهم لأحد حمالت بيع اللحوم 
ن�صاط  وجــود  اكت�صفوا  )جــزار(، 
من  بالقرب  �رصعيني  غري  ملذبحني 
و  ح  ع  ح  للم�صمى"  ملك  املحل 
رفع خمالفة  مت  اأين  ر"،  ع  ح  اأخوه 
اخلا�صع  غري  ال�رصعي  غري  الذبح 
خمالفة  البيطري،  ختم  و  للتفتي�س 
الإ�ــصــادة  املنتوج،  ــن  اأم اإلــزامــيــة 
عن  الناجتة  الكريهة  بــالــروائــح 

يف  التفريغ  ال�رصعي،  غري  الذبح 
حجز  ليتم  والوديان  القذرة  املياه 
"حلم  احلــمــراء  اللحوم  من  كمية 
 39.6 كلغ،  بـ61.7  تقدر  اخلروف 
كلغ حلم ماعز و36.4 كلغ اأح�صاء"، 
يف  تتمثل  الــذبــح  اأدوات  وكــذا 
ال�صكاكني،  اآلة �صن  النفخ،  م�صخة 
من  �صكاكني  التعليق،  �صال�صل 
اإخطار  ليتم  ــام،  ــج الأح خمتلف 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�صيد 
بفتح  اأمر  الذي  الرم�صي،  حمكمة 
وت�صليم  الب�صاعة  حجز  مع  حتقيق 
احليوانات  حديقة  اإىل  اللحوم 
اإىل  الذبح  اأدوات  و  مبن�صورة، 

بالرم�صي الدولة  اأمالك  مديرية 
عبد الكرمي تلم�صاين

حجز اأكرث من1 قنطار من اللحوم 
احلمراء بتلم�شان 

مل متنعهم الكورونا و ال االأمطار من اخلروج

جمربين  اأنف�صهم  مواطنون  وجد 
التي  بالتعليمات  الإخـــالل  على 
العمومية  ال�صلطات  اأ�صدرتها 
حمايتهم  ل�صمان  اخلــروج  بعدم 
 ، العامل  يف  املنت�رص  الوباء  ب�صبب 
التعليمات،  بهذه  لالإخالل  دفهم  ما 
التداوي  اأجل  من  �صواء  اخلروج  و 
اأموالهم  ل�صحب  اأو  الت�صوق  اأو 
ــة  ولي يف  ــد،  ــربي ال مكاتب  مــن 
الأمطار  رغم  كعينة،  ق�صنطينة 
كبرية  بكميات  ت�صاقطت  التي 
املواطنون  يعجز  مل  اأم�س  �صبيحة 
ل�صحب  اأو  للت�صوق،  اخلــروج  عن 
اأثار  ما  الربيد  مكاتب  من  اأموالهم 
ا�صتياء املواطنني بالولية هو غياب 

الآيل،  ال�صحب  اأجهزة  يف  ال�صيولة 
الأمر الذي اأجربهم على الوقوف يف 
طوابري ل�صحب اأموالهم، و النتظار 
وجــود  ب�صبب  طويلة  �ــصــاعــات 
اأو  "الّريزو"،  ال�صبكة  يف  تذبذب  
رغم  و  اخلدمة،  نوعية  يف  تــردي 
بع�س  ا�صطر  الأمــطــار  ت�صاقط 
مكاتب  اإىل  التنقل  املــواطــنــني 
غالب  تعي�س  و  املــجــاورة،  الربيد 
حــالت  بالولية  الــربيــد  مكاتب 
الأ�صبوع  اأيام  طيلة  كبرية  �صغط 
التي  ال�صكانية  الكثافة  ب�صبب 
ت�صهدها الولية و قلة الأعوان على 
م�صتوى هذه املكاتب. كما اأن بع�س 
الربيد  مكاتب  اإىل  تفتقر  املناطق 

مت  الذين  لل�صكان  بالن�صبة  خا�صة 
اأين  جديدة،  �صكنات  اإىل  ترحيلهم 
اإىل مكاتب  التنقل  املواطن  ي�صطر 
م�صكلة  تطرح  كما  ــرى،  اأخ بريد 
كبرية،  اأزمــة  العمل  يف  التوقيت 
توقف  الربيد  مكاتب  بع�س  حيث 
املواطن  يجد  فال  مبكرا،  عملها 
الوقت الكايف ل�صحب اأمواله، و قد 
يدفعه الأمر اإىل التغيب عن عمله،  
الذي  املركزي  الربيد  هذا عك�س  و 
يعمل بالتناوب من ال�صاعة الثامنة 
م�صاًء،  ال�صاد�صة  غاية  اإىل  �صباحا 
كذلك  ي�صهد  الأخــري  هذا  اأن  كما 
�صغط كبري كونه ي�صتقطب زبائن 
من خارج الولية ، عن هذا الو�صع 

ــة  الأزم اأن  املواطنني  بع�س  قــال 
الوباء، و هذه  مطروحة قبل ظهور 
التي  البريوقراطية  مظاهر  اإحــدى 
بالقول  اأ�صاروا  و  املواطن،   توؤرق 
مكتب  م�صوؤول  يوقف  اأن  يعقل  ل 
الربيد جهاز ال�صحب الآيل يف نهاية 
الأ�صبوع و يرتك املواطن  معطال ، 
اأن  للم�صوؤولني  ميكن  ل  لذلك   و 
اأ�صاف  و  بالوباء،  عجزهم  يغطوا 
التي  امل�صددة  التعليمات  اأن  اآخرون 
العمومية  ال�صلطات  اأ�صدرتها 
و ل ميكن  الطوارئ،  بحالة  �صبيهة 
يف حال من الأحوال البقاء حبي�صي 

البيت و تعطيل اأمورنا اليومية.
عي�س علجية 

مواطنون م�شتاوؤون من عطل اأجهزة ال�شحب االآيل بق�شنطينة

اإىل  الرامية  مهامها  اإطـــار  يف   
العامة  ال�صحة  على  املحافظة 
باأمن  ال�رصطة  قـــوات  متكنت   ،
حجز  من  بلعبا�س  �صيدي  وليــة 
�صاحلة  غري  الأجــبــان  مــن   كمية 
ــرصي كــانــت  ــ� ــب لــال�ــصــتــهــالك ال
حجزها  يتم  اأن  قبل  للبيع  موجهة 
م�صالح  مع  بالتن�صيق  واإتالفها 
الق�صية  ،  ف�صول  التجارة  مديرية 
ال�رصطة  ـــراد  اأف قيام  اإىل  تعود 
مراقبة  بعمليات  الــوليــة  باأمن 
ببيع  اخلا�صة  التجارية  للمحالت 
�صبط  مت  حيث  وم�صتقاته،  احلليب 
دون  بن�صاطه  يقوم  املحالت  اأحد 
التجاري  ال�صجل  على  احلــيــازة 
واحلفظ  النظافة  �رصوط  وانعدام 
حيث   ، ــل  ــح امل مــ�ــصــتــوى  عــلــى 

كمية  على  املحل  بداخل  �صبط 
حت�صري  غــرار  على  الأجــبــان  من 
من  واجبان   ، )جنب(  �صيدار  غذائي 
يف  بلغت  والتي  ــواع  الأن خمتلف 
اأنها غري  تبني  حبه   141 جمموعها 
،هذه  الب�رصي  لال�صتهالك  �صاحلة 
ت�صديد  اإطار  يف  تدخل  العمليات 
املواد  بيع  عمليات  على  الرقابة 
اأنواعها  مبختلف  ال�صتهالكية 
التلف،  ال�رصيعة  الغذائية  واملــواد 
ولية  اأمن  م�صالح  تبا�رصها  التي 
�صبقتها  والتي  بلعبا�س،  �صيدي 
التي  املماثلة  العمليات  من  العديد 
معتربة  كميات  حجز  اإىل  اأف�صت 
من هذه املواد، حفاظا على ال�صحة 

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

حجز كمية من االأجبان غري �شاحلة 
لال�شتهالك ببلعبا�ص 

للدرك  الإقليمية  الفرقة    تدخلت    
يف  بجاية  ولية  غري  بواد  الوطني 
تزامنا  امل�صاربة  و  الغ�س  قمع  اإطار 
CO -  عع تف�صي فريو�س كورونا
ID 19 و اإثر ورود معلومات موؤكدة 
وجود  مفادها  الفرقة   اأفـــراد  اإىل 
مطحنة ل�صنع مادة ال�صميد بطريقة 
غري �رصعية بقرية اأمعدان ببلدية واد 
دورية  ت�صكيل  مت  الفور  ، على  غري 
بقيادة قائد الكتيبة الإقليمية للدرك 
اأعوان  بالتن�صيق مع  الوطني ببجاية 
التجارة  ملديرية  التابعني  الغ�س  قمع 
مبا�رصة  التنقل  مت   ــن  اأي ببجاية، 
اأن  معاينة  مت  حيث  املكان  عني  اإىل 
من  البالغ  امل�صمى)ب-�س(  �صاحبها 
العمر 40 �صنة �صاحب املحل ببلدية 
بلدية  ال�صاكن بقرية خليل  واد غري، 

بربا�صة، يقوم بطحن وبيع مواد اأولية 
املتمثل يف دقيق من القمح ال�صلب، 
ومراقبة  تفتي�س  بعد  وذرة،  �صعري 
مادة  على  بداخله  العثور  مت  املحل 
املقدر  و  الذرة  �صميد  نوع  ال�صميد 
منه  طلب  اأين  قنطار،   283 بحوايل 
ي�صمح  الذي  التجاري  ال�صجل  تقدمي 
اأين �رصح  الن�صاط،  هذا  مبمار�صة  له 
اأنه ل ميلك هاته الأخرية على اإثرها مت 
رفع �صد املعني جنحة ممار�صة ن�صاط 
جتاري قار دون الت�صجيل يف ال�صجل 
ــوي(. مت حجز  ــان ث )قــيــد  الــتــجــاري 
اإىل  ذكرها  ال�صالف  ال�صلع  وت�صليم 
بجاية  بولية  الدولة  اأمالك  مفت�صية 
واإجناز ملف يف الق�صية وحتويله اإىل 

اجلهات الق�صائية املخت�صة. 
كرمي . ت

اجلمعويني  النا�صطني  بع�س  رفع 
التحدي  مبيلة  العيد  �صلغوم  ببلدية 
توعوية  بعمليات  القيام  اأجل  من 
حت�صي�صية للحد من تف�صي فريو�س 
كورونا وذلك عن طريق ت�صكيلهم 
من  التح�صي�س  و  التوعية  خللية 
غطاء  حتت  تن�صط  كورنا  خماطر 
باملركز  ال�صباب  ن�صاطات  جمعية 
ب�صلغوم   �صالح  لعيفة  الثقايف 
رئي�س  عنه  ك�صف  ح�صبما  العيد 
اخللية نور الدين عثماين . واأ�صاف 
اإىل ثالثة  تنق�صم  اخللية  اأن  حمدثنا 
والتوثيق  العـــالم  جلنة   ، ــان  جل
خمت�صون   تقنيون  �صباب  ي�صريها 
التوعية والتح�صي�س حتتوي  ، جلنة 
على اأئمة ، حقوقيني ورجال قانون  
من  تت�صكل  ال�صحية  اللجنة  و   ،
من  خمت�صني  ــاء  ــب اأط جمموعة 

القطاعني العام  و اخلا�س.
عنها  امل�صوؤول  يقول  اخللية  هذه 
اأنها ت�صعى دائما وب�صفة م�صتمرة 

بحث املواطنني على �رصورة اتخاذ 
الوقائية  التدابري  و  الإجـــراءات 
العاملي  الوباء  هذا  من  حلمايتهم 
من خالل قيام الأع�صاء املتطوعني 
يجوبون  يومية  ميدانية  بخرجات 
فيها �صوارع واأحياء بلدية  �صلغوم 
جتمهر  نقاط  وخمتلف  مبيلة  العيد 
م�صتوى  على  ل�صيما  املواطنني 
كموؤ�ص�صة  اخلدماتية  املوؤ�ص�صات 
 ، البنوك  واملــوا�ــصــالت،  الــربيــد 
اأ�ــصــواق    ، العمومية  الدارات 
اخل�رص والفواكه ،  املخابز  وغريها 
تعرف  التي  العامة  الأماكن  من 
بحيث  املواطنني  طرف  من  تهافتا 
خطورة  والأطــبــاء  الأئمة  ي�رصح 
كما  انت�صاره  وطرق  الفريو�س  هذا 
التوجيهات  مــن   جملة  يقدمون 
حلماية  ــة  ــالزم ال ـــادات  ـــص والر�
اأنف�صهم وعائالتهم من خطر الوباء 
الأمــان  م�صافات  باحرتام  وذلــك 
�صخ�صني  من  اأكرث  التجمع  وعدم 

و  التطهري  بعمليات  القيام  و 
وغريها  م�صتمرة  ب�صفة  التعقيم 
اخللية  . م�صوؤول هذه  الن�صائح  من 
اأن هذه اخللية جاءت  اأكد  التوعوية 
الوطني  بواجبها  لتقوم  ظرفية 
متر  التي  ال�صحية  الأزمـــة  جــراء 
دول  باقي  غرار  على  اجلزائر  بها 
جميع  على  منفتحة   وهي  العامل  
عمومية  موؤ�ص�صات  من  الفاعلني 
اأجــل  مــن  جمعوية  تنظيمات   ،
يف  للم�صاهمة  التعاون  و  التكافل 
كورونا  فريو�س  تف�صي  من  احلد 

القاتل  .
ل�صان  وعلى  عثماين  الدين  نور 
التجار  كل  دعا  اخللية  اأع�صاء  كل 
للخ�رص  اجلملة  ب�صوق  والباعة 
مبيلة  العيد  ب�صلغوم  والفواكه 
والذي يعرف حركية جتارية  كبرية 
امل�صوؤولية  بروح  التحلي  ب�رصورة 
الوباء وحماية  هذا  مع  التعامل  يف 
الفريو�س  من  واأهاليهم   اأنف�صهم 

و  التوجيهات  اإتــبــاع  طريق  عن 
امل�صالح  تقدمها  التي  الن�صائح 
الفاعلني  وخمــتــلــف  املخت�صة 
ي�صتهرتوا  ل  واأن   ، املــيــدان  يف 
الــذي  الــوبــاء  بهذا  وي�صتهينوا 
يف   الأرواح  مــن  الكثري  ح�صد 
 ، اإ�صبانيا   ، كاإيطاليا  عظمى  دول 
فرن�صا ،  اأمريكا وغريها من الدول 
والتح�صي�س  التوعية  خلية  .رئي�س 
اأي�صا  دعــا  كورونا  فريو�س  من 
املكوث  ــرصورة  � اإىل  املواطنني 
املنزيل  البيوت و احرتام احلجر  يف 
وخا�صة  للجميع  حماية  باعتباره 
وامل�صابني  ــات  ــه الأم و  الآبــــاء 
بالأمرا�س املزمنة وعدم اخلروج اإل 
لل�رصورة الق�صوى و عدم التجمع 
يف خمتلف الأماكن لتفادي تف�صي 
اأ�صبح  الــذي  ــا  كــورون فــريو�ــس 
�رصائح  كل  يوؤرق  الذي  الهاج�س 

املجتمع .
 بوجمعة مهناوي

عمليات حت�شي�شية وتوعوية للحد من فريو�ص كورونا مبيلة 

غري مطابقة للمعايري ال�شحية

حجز كمية معتربة من مادة ال�شميد 
ببجاية 



حمرز يعد بتحقيق حلم طفلة 
جزائرية م�شابة بال�شرطان يف  الــقــدم  ــرة  ك بــطــولت  توقفت 

العامل  دول  وكل  الأوروبية  القارة 
فريو�ض  تف�سي  ب�سبب  تقريبًا 
الكرة  اأن   اإل  "كورونا" املُ�ستجد، 
يومًا  تتوقف  مل  البيالرو�سية 
ب�سكل  ُم�ستمرة  زالت  وما  واحداً 
يف  يــحــدث  مــا  كــل  ــم  رغ طبيعي 

الدول الأوروبية حولها.
الــدوري  مــبــاريــات  تتوقف  ومل 
ــبــوعــني  الأ�ــس يف  ــي  ــس ــالرو� ــي ــب ال
تكافح  الــذي  الوقت  يف  املا�سيني 
فريو�ض  تف�سي  اأوروبـــيـــة  دول 
كرة  بطولة  لتكون  "كورونا"، 
التي  ـــا  اأوروب يف  الوحيدة  القدم 
ب�سكل  ــروي  ــك ال ن�ساطها  ُتــتــابــع 

طبيعي دون اأي م�ساكل.
متابعة  على  الأمـــر  يقت�سر  ومل 
طبيعي  ب�سكل  املو�سم  مــبــاريــات 
عليه،  ــق  ــف ــت املُ ــدول  ــج ــل ل وفـــقـــًا 
ــريي  ــاه ــم اجل احلــ�ــســور  اأن  اإل 
يتخذ  اأن  دون  اأيــ�ــســًا  يــتــاأثــر  مل 
حظر  اأو  ـــــراءات  اإج اأي  الحتــــاد 
نــظــراً  املـــدرجـــات  يف  للتجمعات 
لعدم وجود تو�سيات من احلكومة 

البيالرو�سية.
مباراة  �سهدت  املثال  �سبيل  وعلى 
من  فــريــقــني  ــني  ب "الديرببي" 

حوايل  ح�سور  مين�سك  العا�سمة 
الذي  الوقت  يف  متفرجا،   1750
تطلب فيه منظمة ال�سحة العاملية 
تباعد  خللق  اتباعها  يجب  معايري 
ـــروري ملــواجــهــة  ـــس ــي � ــاع ــم ــت اج
امل�سابني  عدد  اأن  حني  يف  الأزمــة، 
بيالرو�سيا  يف  "كورونا"  بفريو�ض 
اأي  ت�سجيل  دون  اإ�سابة   94 بلغ 

حالة وفاة.

حرارة  فح�ض  يتم  التفا�سيل  ويف 
دخول  يريدون  الذين  امل�سجعني 
ــدي  ــرت ي ــــت  وق يف  املـــــدرجـــــات، 
حتى  الواقية،  الكمامات  معظمهم 
م�ساندة  قرروا  امل�سجعني  بع�ض  اأن 
القم�سان  ارتـــداء  دون  اأنديتهم 
يح�سل  مبا  مهتمني  غري  وكاأنهم 
فريو�ض  تف�سي  ب�سبب  حولهم  من 

"كورونا".

ــاد  ــالحت ل عـــالقـــة  ل  اأن  ـــذكـــر  ُي
ـــدويل  ال الحتــــاد  اأو  الأوروبــــــي 
ـــــر ول  لــكــرة الـــقـــدم بــهــذا الأم
الكروي  الن�ساط  توقيف  ميكنه 
لالحتاد  ح�سراً  يعود  القرار  لأن 
فقط،  الــقــدم  لكرة  البيالرو�سي 
ــاًء عــلــى تــو�ــســيــات من  ــن ـــك ب وذل
احلكومة التي تعرف حجم اخلطر 

من الفريو�ض يف البالد.

القطاع  يف  العاملني  جهود  تتكاتف 
ــامل،  ــع ال دول  بــجــمــيــع  الــ�ــســحــي 
ـــا، مع  ـــورون ملــكــافــحــة فــريو�ــض ك
التباعد  ــرورة  ــس � على  الــتــاأكــيــد 
يف  بالبقاء  واللتزام  الجتماعي 

املنازل.
على  املُلقى  املجتمعي  الدور  ورغم 
راأ�سهم جنوم  امل�ساهري وعلى  عاتق 
الن�سائح  لــتــقــدمي  ــدم،  ــق ال كـــرة 
ظهرت  وتوعيتهم،  جلماهريهم 
ــة يف  ــسً ــا� منــــاذج لــال�ــســتــهــتــار وخ

�سفوف ريال مدريد.
  

زيدان

�سارًبا،  بالدف  البيت  رب  كان  "اإذا 
اأهل البيت كلهم الرق�ض"،  ف�سيمة 
يف  احلــايل  الو�سع  ُت�سد  مقولة 

�سفوف ريال مدريد.
الدين زيدان  الفرن�سي زين  وك�سر 
احلجر  للمريجني،  الفني  املدير 
النادي،  فر�سه  الــذي  ال�سحي 
اإ�سابة  بعدما مت الإعالن عن 
فريق  لعــب  تومبيكنز  تــري 

ال�سلة.
بــقــرار  "زيزو"  يــلــتــزم  ومل 
على  فر�سه  مت  ــذي  ال الــنــادي 
ــزة  ــه والأج الــالعــبــني  جميع 
الــفــنــيــة واملـــوظـــفـــني، وقـــرر 
يف  الثاين  منزله  اإىل  الــذهــاب 
بني  مدريد  دي  �سيريا  منطقة 
يومي 14 و15 مار�ض/ اأذار، حيث 
�ــســاهــده الــعــديــد مــن اجلــريان 

الفرن�سيني.
يف  مــنــزلــه  اإىل  زيـــــدان  وعــــاد 
اأ�سدرت  اأخرى، بعدما  مدريد مرة 
احلظر  قرار  الإ�سبانية،  احلكومة 

على كافة املواطنني يوم 16 مار�ض/ 
اأذار.

 
جاريث بيل

من  العديد  اأثارت  اجلولف  ريا�سة 
الأ�سهر  يف  بيل  جلاريث  امل�ساكل 
جماهري  مــع  ة  وخا�سً الأخـــرية، 
تركيزه  ب�سبب  مـــدريـــد،  ريـــال 

الكبري عليها على ح�ساب الفريق.
اجلولف،  مع  بيل  م�سل�سل  وا�ستمر 
ــث كــ�ــســر احلـــجـــر الــ�ــســحــي،  ــي ح
يلتزم  ومل  اجلولف  ولعب  للخروج 
بن�سر  وقـــام  ــزل،  ــن امل يف  بالبقاء 
ممار�سته  اأثناء  له  فيديو  مقاطع 

للعبة.
بيل  اأن  �سحفية،  تقارير  ــادت  واأف
ــدة  واح ــرة  م الت�سرف  بــهــذا  ــام  ق
كان  مــدريــد  ريــال  واإدارة  فقط، 

لديها علم به.
 

لوكا يوفيتش

اأزمــة  يوفيت�ض  ال�سربي  واجـــه 
يف  بالده  حكومة  مع  جــًدا،  كبرية 
انتهاكه  ب�سبب  الأخرية،  الأ�سابيع 

لقاعد احلجر ال�سحي.
وح�سل يوفيت�ض على اإذن من اإدارة 
�سربيا  اإىل  لل�سفر  مــدريــد  ــال  ري
�سديقته،  ميالد  بعيد  لالحتفال 
لكنه مل يلتزم بالقواعد ال�سحية، 
ــاء  اأرج كل  يف  لال�ستمتاع  ــرج  وخ

مدينة بلجراد.
رئي�سة  برنابيت�ض  ــا  اآن وخرجت 
�سحفي،  موؤمتر  يف  �سربيا  وزراء 
لــتــوجــيــه انــــتــــقــــادات لذعــــة 
ب�سبب  اآخرين  ولعبني  ليوفيت�ض 
مما  املــ�ــســوؤولــة،  غــري  ت�سرفاتهم 
ر�سمي  ببيان  للخروج  الالعب  دفع 
يعتذر خالله عن ت�سرفاته، واأكد 
كلها  لها  خ�سع  التي  الفحو�سات  اأن 

�سلبية.
 

ماركو أسينسيو

كان  اأ�سين�سيو  حالة  يف  ال�ستهتار 
زمالئه  عن  ال�سيء  بع�ض  خمتلفا 
الذي  ال�ساب  فالالعب  ومــدربــه، 
تعر�ض لالإ�سابة بتمزق يف الرباط 
التح�سريات  ال�سليبي خالل فرتة 
بالعزل  ملتزما  كــان  املو�سم،  قبل 
يف  بالتعليمات  يــلــتــزم  مل  لكنه 

برناجمه التاأهيلي.
اأ�سين�سيو بن�سر مقطع فيديو  وقام 
وقام  منزله،  يف  تدربه  اأثناء  له 
حافة  على  بالكرة  املهارات  ببع�ض 
حمام ال�سباحة، مرتديا حذاء كرة 
امل�سبح،  حافة  على  به  و�سار  قدم 
مع  الالعب  على  خطًرا  �سكل  مما 

وجود اأر�سية ا�سمنتية مبللة.
اجلهاز  غ�سب  الفيديو  هذا  ــار  واأث
من  للقلق  نــظــًرا  لــلــنــادي،  الطبي 
تعر�سه  قد  التي  الت�سرفات  هذه 
لنتكا�سة خالل فرتة تاأهيله، مما 
عن  غيابه  مدة  طول  اإىل  �سيوؤدي 

امل�ستطيل الأخ�سر.

اليوم  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
من  جديدين  ناديني  عن  الثالثاء، 
مع  للتعاقد  ي�سعيان  الربميريليج 
لعب  كوتينيو،  فيليب  الــربازيــلــي 

بر�سلونة املعار لبايرن ميونخ.
بايرن  اإىل  كوتينيو  اإعـــارة  وتنتهي 
غري  ومـــن  احلــــايل،  املــو�ــســم  بنهاية 
ال�سراء،  اأحقية  بند  تفعيل  املرجح 
بر�سلونة،  اإىل  الالعب  �سيعود  لذلك 

الذي يرغب يف التخل�ض منه.
"�سبورت"  ــة  ــف ــي ــح ــس � وبــحــ�ــســب 

يونايتد  مان�س�سرت  فــاإن  الكتالونية، 
ب�سم  املهتمني  اأحــدث  �سيتي  ولي�سرت 
ال�سيف  يف  بر�سلونة  مــن  كوتينيو 

املقبل.
الرغم  على  اأنــه  اإىل  التقرير  واأ�ــســار 
معقل  اآنفيلد،  يف  كوتينيو  ما�سي  من 
ل  يونايتد  مان�س�سرت  فاإن  ليفربول، 

ميانع التعاقد مع فيليب.
ل�سم  �سيتي  لي�سرت  ي�سعى  كــذلــك 
علمه  ــم  رغ �سفوفه،  اإىل  كوتينيو 
بالن�سمام  الالعب  اإقناع  ب�سعوبة 

اإليه.
�سم  يف  لي�سرت  ويعتمد 
ــه  ــدرب ــى م ــل كــوتــيــنــيــو ع
والذي  رودجــرز،  برندان 
اأ�سرف على تدريب الالعب 
توليه  خــالل  الــربازيــلــي 

قيادة ليفربول.
ا�سم  اأن  بــالــذكــر  ــر  ــدي ج
كذلك  ــط  ــب ارت كوتينيو 
ت�سيل�سي  اإىل  بالنتقال 

وتوتنهام.

الكرة البيالرو�شية مل تتوقف.. الدوري ُم�شتمر رغم كورونا

اال�شتهتار عنوان ريال مدريد يف مواجهة كورونا

مان�ش�شرت يونايتد ولي�شرت اأحدث املهتمني ب�شم كوتينيو

كرة القدم اجلزائريــة تتحد ملكافحــة كورونا
القدم  كرة  خطوات  وترية  ت�سارعت 
مكافحة  جهود  يف  لالإ�سهام  اجلزائر  يف 

وباء كورونا امل�ستجد، يف البالد.
واأعلنت ال�سلطات ال�سحية يف اجلزائر، 
بالوباء  الوفيات  عدد  ارتفاع  الإثنني، 
اإ�سابة  حالة   584 جمموع  من   35 اإىل 

موؤكدة �سفي منها 37.
مدير  عــبــود،  ـــاي  ب �ــســالــح  وكــ�ــســف 
ــري،  ــزائ ــرة اجل ــك ــاد ال ــاحت الإعــــالم ب
املكتب  اأن  اجلـــزائـــريـــة،  ـــة  ـــالإذاع ل
اجتماعه  يف  يتجه  لالحتاد  التنفيذي 
ــرار  الفــرتا�ــســي املــقــرر الــثــالثــاء، اإق
خطة لدعم جهود ال�سلطات احلكومية 

يف حماربة فريو�ض كورونا.
الحتــــاد  دعــــم  ان  عـــبـــود  واأو�ــــســــح 
مببلغ  التربع  �سكل  �سياأخذ  اجلزائري 
الوطني  الــ�ــســنــدوق  يف  ي�سب  مـــايل 
التربع  اأو  كــورونــا،  فريو�ض  ملكافحة 
هيئات  ل�سالح  وم�ستلزمات  مبعدات 

وزارة ال�سحة.
رئي�ض  زط�سي،  الدين  خري  واأبـــدى 
ا�ستعداده  �سابق،  ــت  وق يف  ـــاد،  الحت
ــز حتــ�ــســري املــنــتــخــبــات  ــرك ــع م لــو�ــس
حتت  مو�سى"  "�سيدي  ــة  ــري ــزائ اجل
اأجل  من  ال�سحية  ال�سلطات  ت�سرف 

ا�ستغالله يف احلجر ال�سحي.
بلوزداد  �سباب  نادي  اأعلن  جهته،  من 
جمموعة  ان  املحرتفني  دوري  مت�سدر 
قررت  اأ�سهمه  لغالبية  املالكة  "مدار" 
التربع عرب �سركتها الفرعية " عناية" 
ل�سالح  طبية  وم�ستلزمات  بتجهيزات 

ال�سيدلية املركزية للم�ست�سفيات التي 
تتبع وزارة ال�سحة.

ت�سكل  املـــبـــادرة  هـــذه  ان  لــفــت  كــمــا 
يف  اأخــرى  تتبعها  قد  اأوىل  م�ساهمة 

حال تطور الوباء.
عن  اعلن  بــلــوزداد  �سباب  نــادي  وكــان 
لعبني  مــن  منت�سبيه  جميع  ــربع  ت
اجلهاز  واأع�ساء  ـــني  واإداري ومــدربــني 
لفائدة  ال�سهري  الراتب  بربع  الطبي، 
فريو�ض  ملكافحة  الوطني  ال�سندوق 

كورونا.
عني  اأمــل  جمعية  نــادي  لعبو  وقــرر 
لفائدة  �سهري  براتب  التربع  مليلة 
املــتــ�ــســرريــن مـــن �ــســحــايــا كـــورونـــا، 
اأطلقه  لنداء  يبدو  ما  على  ا�ستجابة 
رابطة  رئي�ض  مـــدوار،  الــكــرمي  عبد 

دوري املحرتفني.
رئي�ض  ــــي  زرواط حمــمــد  ـــد  اأك بينما 
ناديه  الــتــزام  على  الــ�ــســاورة  �سبيبة 

الوطني  الت�سامن  حملة  يف  بامل�ساركة 
يك�سف  اأن  دون  كــورونــا،  �سحايا  مــع 
ــدات، عــدا  ــاع ــس ــ� ــوة هـــذه امل ــح ــن ف ع
ت�سرف  حتت  الفريق  اأكادميية  و�سع 
غربي  ب�سار  بولية  ال�سحية  مديرية 
جنوب اجلزائر، ل�ستخدامها يف احلجر 

ال�سحي اذا اقت�ست ال�سرورة.
فريق  ومنها  ــرى  اأخ اأندية  وتتح�سر 
ـــالن عن  ـــالإع ـــر ل ـــزائ مــولــوديــة اجل
مبادرات ت�سامنية، بعدما اأعلن لعبه 
بـ100  تكفله  عن  جابو،  املوؤمن  عبد 

عائلة فقرية.
املن�سق  حاجي  عادل  اأطلق  جهته،  من 
اجلزائري  لالحتاد  ال�سابق  الإعالمي 
وم�ستلزمات  مالب�ض  لبيع  ــادرة  ــب م
احلاليني  املنتخب  بالعبي  خا�سة 
على  الــعــلــنــي،  املــــزاد  يف  والــ�ــســابــقــني 
الفقرية  لالأ�سرة  عائداتها  تعود  ان 
بولية البليدة املوبوءة، حيث اأح�ست 

اإ�سابة   220 جمموع  مــن  وفــيــات   10
موؤكدة بالفريو�ض.

اجلزائري  للتلفزيون  حاجي،  واعلن 
حتم�سوا  الــالعــبــني  ــن  م الــعــديــد  اأن 
ورفيق  بوقرة  جميد  بينهم  للفكرة 
ــــاب رايــ�ــض  �ــســايــفــي واحلـــار�ـــض وه
بقفازه  التربع  قــرر  ــذي  ال مبوحلي، 
كاأ�ض  بطولة  يف  ارتــداه  الذي  اخلا�ض 
بها  توجت  التي   2019 اأفريقيا  اأمم 
الذي  بلكالم،  �سعيد  واملدافع  اجلزائر، 
قرر التربع باحلذاء الذي �سارك به يف 
مباريات كاأ�ض العامل 2014 بالربازيل.
الر�سمية  الكرة  اأن  عن  بلكالم  وك�سف 
توقيع  حتمل   2019 اأفريقيا  لكاأ�ض 
اجلزائري،  للمنتخب  الـ23  الالعبني 
والتي تعترب من مقتنياته ال�سخ�سية، 

�ستكون اأول �سيء يعر�ض للبيع.
بوعريريج  برج  اأهلي  لأندية  و�سبق 
اأن  املدية،  واأوملبي  القبائل  وو�سبيبة 
الهيئات  ت�سرف  حتت  مقارها  و�سعت 
كمراكز  ل�ستخدامها  املحلية  ال�سحية 

للحجر ال�سحي.
الكروية  الأو�ساط  يف  احلديث  ويدور 
اجلزائرية عن قيام عدد من الالعبني 
اأعــني  عــن  بعيدا  خريية  ــادرات  ــب مب
لــالعــالن،  ــة  ــاج احل ودون  الإعــــالم 
اخل�سر"   " ــد  ــائ ق نــفــي  مـــع  ــا  ــن ــزام ت
�سيتي  مان�س�سرت  جنــم  حمــرز  ريــا�ــض 
ماليني  باربعة  تربعه  الجنليزي، 

و500 األف يورو.

�سيتي  مان�س�سرت  ولعـــب  ــري  ــزائ اجل النجم  يــوا�ــســل 
اأكد  وقد  اخلريية،  اأعماله  حمــرز،  ريا�ض  الإنكليزي، 
الر�سمي  ح�سابه  عرب  متابعيه  اأ�سئلة  عن  اإجابته  خالل 
البوح  ورف�سه  للجزائر  ترّبعه  "اإن�ستغرام"،  موقع  يف 

بذلك.
الطفلة  تاه  املميز  مبوقفه  الأ�سواء  خطف  قد  وكــان 
اجلزائرية حواء، امل�سابة بال�سرطان، والتي اأطلقت نداًء 
اأبدت فيه رغبتها الكبرية يف لقاء النجم  ال�سهر املا�سي، 

ريا�ض حمرز، وقالت "اأريد اأن اأرى حمرز واأموت".
بتحقيق  حواء  الطفلة  "اإن�ستغرام"،  عرب  حمرز،  ووعد 
رد:  حيث  للجزائر،  له  قادمة  ــارة  زي اأول  عند  حلمها 
زيارتي  خــالل  حــواء  الطفلة  حلم  واأحقق  "�ساألتقي 

القادمة للجزائر اإن �ساء اهلل".
حواء  الطفلة  حلم  حمرز  ُيحقق  اأن  املفرت�ض  من  وكان 
خلو�ض  اجلزائر  منتخب  مع�سكر  مع  تزامنًا  ال�سهر،  هذا 
اأفريقيا  اأمم  ت�سفيات  يف  زميــبــابــوي  �سد  مواجهتني 
اإرجاء هذا املوعد وكذلك خمتلف املناف�سات  2021، لكن 
اللقاء  اأّجل  اجلديد،  كورونا  فريو�ض  ب�سبب  الريا�سية 

اإىل وقت لحق.

 "ليكيب" الفرن�شية: 

مي�شي "ت�شي غيفارا" 
بر�شلونة

وزير ال�شباب و الريا�شة, �شيد علي خالدي:

 تاأجيل االألعاب املتو�شطية 
اىل 2022

جنم �شان جريمان على 
طاولة بر�شلونة

توتنهام يخف�ص اأجور 
العاملني.. وي�شتثني الالعبني

�سحيفة  اختارت 
 " ليكيب "
الفرن�سية عنوانًا 
ــًا ولفـــتـــًا  ــق ــي ــس �
النجم  فعله  ــا  مل
ــي  ــن ــي ــت ــن الأرج
مي�سي  ليونيل 
ـــه  ـــق ـــري ــــــع ف م
بـــر�ـــســـلـــونـــة 
ـــــاين  ـــــب ـــــس الإ�
ـــو�ـــض  بـــخـــ�ـــس
خـــــــفـــــــ�ـــــــض 
ـــــــب،  ـــــــروات ال
اأن  بعد  وذلــك 

ك�سف يف ر�سالة عرب ح�سابه يف "اإن�ستغرام"، 
يف  وا�سعًا  جدًل  اأثارت  التي  الق�سة  هذه  تفا�سيل 

الأو�ساط الريا�سية العاملية.
ن�سرها  ر�سالة  عرب  الإثنني،  يوم  مي�سي،  وك�سف 
اأنه وزمالءه  "اإن�ستغرام"،  يف ح�سابه الر�سمي على 
و�سدد   ،70% بن�سبة  الرواتب  خف�ض  على  وافقوا 
لهذه  بـــادروا  مــن  هــم  الالعبني  جميع  اأّن  على 
اخلطوة منذ البداية، ومل يكن هناك اأي معار�سة 

كما اأ�سيع يف ال�سحف الريا�سية العاملية.
بن�سبة  الــرواتــب  خف�ض  مي�سي  اأعلن  وقــت  ويف 
اأنه وجميع الالعبني �سي�ساهمون  %70، �سدد على 
النادي  يف  للموظفني  ي�سمح  ــادي  م بدعم  اأي�سًا 
اأي  بتقا�سي اأجورهم ال�سهرية ب�سكل طبيعي دون 
خف�ض يف رواتبهم، خ�سو�سًا اأنهم ل ينالون اأرقامًا 
الفريق  يف  القدم  كــرة  جنــوم  مثل  كبرية  مالية 

"الكتالوين".
هذا  اأن  الفرن�سية  "ليكيب"  �سحيفة  واعتربت 
احلفاظ  يف  بامل�ساهمة  مي�سي  اتخذه  الذي  القرار 
"عمل  هــو  بر�سلونة  يف  املــوظــفــني  ـــب  روات على 
ب�سي  الأرجنتينية  الأ�سطورة  و�سبهت  اإن�ساين"، 
الثورية  وال�سخ�سية  املولد،  الأرجنتيني  غيفارا 
على  الفقراء  لثورات  رمــزاً  اأم�ست  التي  الكوبية 

الأغنياء يف كل دول العامل.
�سورة  غالفها  على  الفرن�سية  ال�سحيفة  وو�سعت 
لعنوان:  غيفارا" الثورجي  "ت�سي  مالمح  مع  ملي�سي 
بالعمل  "ليكيب"  ونوهت  بر�سلونة".  دو  ت�سي  "لو 
تاه  الأرجنتيني  النجم  بــه  قــام  ــذي  ال الــرائــع 
ــة  اأزم ظــل  يف  "الكتالوين"،  الــنــادي  يف  العاملني 

فريو�ض كورونا اجلديد.

التي  املتو�سطية،  الألعاب  من  ال19  الن�سخة  اأجلت   
كانت مقررة من 25 يونيو اىل 5 يوليو 2021 بوهران، 
عنه  اأعلن  ما  ح�سب   ،2022 يف  �ستنظم  حيث  ب�سنة، 
و  ال�سباب  وزيــر  بــاجلــزائــر  الــثــالثــاء  ــوم  ي ل/واج 

الريا�سة، �سيد علي خالدي.
و ح�سب ال�سيد خالدي، فاإن هذا القرار اتخذ من قبل 
بعد  املتو�سطية  لالألعاب  الدولية  اللجنة  و  الــوزارة 
الراهن  الدويل  للظرف  ال�سامل  التقييم  و  الت�ساور 
كورونا  لوباء  م�سبوق  غري  انت�سارا  ي�سهد  ــذي  ال
العديد  تاأجيل  فر�ض  الــذي  )كوفيد19-(  العاملي 
و  الدولية،  الريا�سية  املناف�سات  و  التظاهرات  من 
مت  التي  طوكيو2020-  الأوملبية  الألعاب  راأ�سها  على 

ارجاوؤها اىل 2021.
اللجنة  برئي�ض  مرفوقا  كــان  ــذي  ال الــوزيــر  ــال  وق
عمار  ــري  ــزائ اجل املتو�سطية،  لــالألــعــاب  الــدولــيــة 
مبعية  اجلــزائــريــة،  احلكومة  "اتخذت  عـــدادي: 
املتو�سط،  الأبي�ض  البحر  لألعاب  الدولية  اللجنة 
بوهران  املتو�سطية  الألعاب  بتاأجيل  م�سرتكا  قرارا 
2022 بطلب من اللجنة  ملدة �سنة، حيث �ستجرى يف 

الدولية لالألعاب املتو�سطية".            
يف  اأ�سا�سا  يكمن  الألعاب  تاأجيل  مربر  "اإن   : اأ�ساف  و 
احلر�ض امل�سرتك على اإعادة تعديل فرتة تنظيمها 
بنوعية  الإرتقاء  و  الأوملبية،  الرزنامة  مع  مقارنة 
�سحة  على  احلفاظ  كذا  و  اإ�سعاعها  و  الألعاب  هذه 
الريا�سيني من جهة، و �سمان التح�سري الأمثل لهذا 

املوعد الريا�سي الهام من جهة اأخرى".
ـــرار احلكومة  ق ــن جــهــتــه، حــيــا عــمــار عــــدادي  م
تاأجيل  طلبت  هيئته  اأن  اإىل  م�سريا  اجلزائرية، 
لإرجاء  نظرا  املتو�سطية  الألعاب  من  ال19  الن�سخة 

اأوملبياد طوكيو من 2020 اىل 2021.
الدولية  اللجنة  "طلبت   : اجلزائري  امل�سوؤول  تابع  و 
لالألعاب املتو�سطية بتاأجيل ن�سخة وهران اىل 2022 
اأن  مو�سحا  اجلديدة"،  الأوملبية  الرزنامة  ب�سبب 
اأجل  من  الكايف  الوقت  لها  �سيكون  املنظمة  "اللجنة 
الريا�سيني  جلميع  املالئمة  الــظــروف  كل  توفري 
امل�ستوى  يف  طبعة  تقدمي  منه  و  باملناف�سة  املعنيني 

تليق ب�سمعة اجلزائر".
الدولية  اللجنة  التزام  باملنا�سبة  ــدادي  ع وجــدد 
لالألعاب املتو�سطية مبوا�سلة تن�سيق عملها و تعزيز 
تعاونها مع وزارة ال�سباب و الريا�سة   بغر�ض �سمان 

الظروف "املثلى" لنجاح "باهر" لألعاب وهران.
التح�سريات  بتوقف  تاأثروا  الريا�سيني  اأن  "اأظن 
هذا  اأن  اأعتقد  الريا�سية.  املن�ساآت  كل  غلق  بعد 
التاأجيل �سيكون يف �ساحلهم و يف �سالح كل احلركة 
الريا�سية املتو�سطية من اأجل حت�سري هذا املوعد يف 

اأح�سن الظروف"، يختتم بالقول املتحدث.
من  مربجمة  كانت  التي  طوكيو،  اأوملبياد  اأن  يذكر 
تاريخ  اىل  تاأجلت   ،2020 اأغ�سط�ض   9 اىل  يوليو   24
جائحة  تف�سي  ب�سبب   2021 اأغ�سط�ض  يوليو8-   23

كورونا.

اهتمامات  ـــرة  دائ ــان،  ــريم ج �ــســان  باري�ض  ــب  لع ــل  دخ
جديد  اأي�سر  ظهري  عن  التعاقد  يبحث  والذي  بر�سلونة، 

ملناف�سة جوردي األبا.
ياأتي هذا يف ظل اقرتاب جونيور فريبو، الظهري الإ�سباين 
ال�ساب القادم من بيتي�ض من الرحيل، بعد ف�سله يف تقدمي 

امل�ستوى املاأمول. 
الفرن�سي  "�سبورت" الكالونية، فاإن عقد  وبح�سب �سحيفة 
اأي�سر �سان جريمان �سينتهي بنهاية  ليفني كورزاوا، ظهري 

املو�سم اجلاري، وقرر عدم البقاء يف حديقة الأمراء.
وجود  رغم  بر�سلونة،  على  الالعب  خدمات  ُعر�ست  وقد 
ونابويل  ميالن  واإنرت  وليفربول  اآر�سنال  قبل  من  اهتمام 

به.
يناير/  يف  لبيعه  جريمان  �سان  باري�ض  حمــاولت  ورغــم   
اأن  على  البقاء،  ف�سل  الالعب  اأن  اإل  املا�سي،  الثاين  كانون 

يرحل جماًنا يف ال�سيف.

الثالثاء،  توتنهام،  اأعلن 
 550 اأجور  تخفي�ض  عن 
بالنادي  ومديرا  موظفا 
بن�سبة  ـــزي،  ـــي ـــل الإجن
%20، يف خطوة الغر�ض 
ــف من  ــي ــف ــخ ــت ال ــا  ــه ــن م
وبــاء  تف�سي  تداعيات 

كورونا امل�ستجد.
ومل ت�سمل هذه املبادرة 
ــــي الـــفـــريـــق،  ــــب لع
الــنــادي  ذكـــر  ح�سبما 
على  �سادر  بيان  يف  يف 

موقعه الإلكرتوين.
ال�سهرين  خــالل  ــرار  ــق ال هــذا  تطبيق  و�سيتم 

لتخاذ  الو�سع  حتليل  توتنهام  و�سيوا�سل  املقبلني، 
الإجراءات التالية.

وقال رئي�ض النادي دانييل ليفي "لقد راأينا كيف اأن 
بع�ض اأكرب الأندية يف العامل، مثل بر�سلونة وبايرن 
خلف�ض  ـــراءات  اإج اتخذت  قد  ويوفنتو�ض  ميونخ 

حجم انفاقها".
الوظائف،  حلماية  ال�سعب  احلــل  "اتخذنا  وتابع 
550 موظفا ومديرا  اأجور  والذي يتمثل يف تخفي�ض 

يف اأبريل ومايو بن�سبة 20%".
اأننا �سوف نخرج من هذه  "لي�ض لدي �سك يف  واأ�ساف 
للعودة  الوقت  بع�ض  �ست�ستغرق  احلياة  لكن  الأزمة، 

اإىل و�سعها الطبيعي".
مثل  املمتاز،  الإجنليزي  الــدوري  اأن  بالذكر  جدير 
اأ�سابيع  منذ  متوقف  الــعــامل،  يف  الــدوريــات  معظم 
وباء  تف�سي  عن  الناجمة  الأو�ساع  لتح�سن  انتظارا 

كورونا امل�ستجد يف كافة اأنحاء العامل.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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اأ�شرى فل�شطينيون

بقلم : ح�شن عبادي
-----------------------------

اأحرار  اأ�رصى  مع  التوا�صلّي  م�صواري  بداأت 
اأحمد  زرت  ال�صجون؛  عتمة  رغــم  يكتبون 
�صادي،  �صائد،  �صامر،  ح�صام،  با�صم،  واأحمد، 
نا�رص،  مــروان،  كميل،  كــرمي،  عا�صم،  طيون، 
هيثم، وائل ووائل، وليد ومعتز وغريهم ودّونت 
الأولّية؛عّقبت  انطباعاتي  �صفحتي  على 
غو�س:"�صدًقا،  بــو  اأ عثمان  هــدى  ال�صديقة 
القّيمة  حروفك  قراءة  من  الهروب  اأحاول  اأحيانا 
الإن�صاين  امل�صهد  ب�صبب  ــرصى،  الأ� وجع  عن 
الأ�رصى  جلميع  الفرج  اللهّم  لالأ�رصى.  املعّذب 
عبد  م�صطفى  الــروائــي  بهم".اأما  والّلطف 
من  لل�صخط  ومثري  جًدا  فعّقب:"حمزن  الفتاح 
ّنه  اإ الن�صانية.  من  الدنى  احلد  يعرف  ل  عامل 
له  اأمتنى  حزًنا.  النف�س  ويزيد  القلب.  يدمي 
من  والنعتاق  الفورّية  واحلرية  ال�صفاء.  ولهم 
حتية  األف  ح�صن  �صديقي  ولك  ال�صجون.  براثن 
ولو  بعاملهم  وتو�صلنا  ماأ�صاتهم  تعي�س  لأنك 
وتثاقفنا،  جميعا".تعا�صفنا  لهم  احلرية  ُبعد.  عن 
عرب  متنّف�ًصا  يكتبونه  وما  اللقاء  وجدت  نعم، 

. ن لق�صبا ا
يعرفوا" اأهلي  "بّدي�ص 

للقاء  ع�صقالن  �صجن  ال�صباح  ــذا  ه زرت 
يف  يخّيم  الكورونا  بعبع  و�صبح  اأ�رصى،  ثالثة 
اأبّكر  اأن  ال�صجن  اإدارة  مّني  طلبت  ف�صائنا؛ 
ال�صابعة  ال�صاعة  وو�صلت  اأمنّية  ــراءات  لإج
اخلفيفة  ال�صري  حركة  ب�صبب  �صباًحا  والربع 
والتقيت  الكورونا،  ب�صبب  املعتاد  غري  على 
من  تو�صية  على  بالأ�صري"X"بناًء  ــُة  ــداي ب
بعك�س  �صاحًبا  مرتبًكا  وجدته  معتز؛  �صديقي 
الأ�رصى  جميع  من  عليها  اعتدت  التي  الطّلة 
ولتلطيف  الأخرية،  الأ�صهر  يف  التقيتهم  الذين 
كان  واإذ  �صحوبه  �صبب  عن  �صاألته  ــواء  الأج
فاأجابني:  فطور؟  دون  من  باكًرا  ا�صتيقاظه 
يف  قبل"مطّببة"اأ�صنان  مــن  ُخــزعــة  هــي  بــل 
تبنّي  عقب!  على  راأ�ًصا  حياتي  قلبت  ال�صجن، 
وجعلته  خدًرا  له  �صّببت  اخلبيثة  اخُلزعة  تلك  ّن  اأ
واملعدة،  احللق  يف  اأوجاع  من  يعاين  مهوو�ًصا، 
مل  ذلك  ورغم  الليل،  ينام  ول  اأطرافه  يف  خدر 
ُت�صمن  ل  التي  امل�صّكنات  غري  عالج  اأّي  يتلقَّ 
يومًيا  ال�صجن  لإدارة  توّجه  تغني عن جوع.  ول 
وكّل  اليوم  حتى  خمت�ّس  طبيب  يفح�صه  ومل 

ال�صجن  خارج  من  طبيب  يفح�صه  باأن  طلباته 
ُقبيل  متمّيًزا  ريا�صًيا  كــان  بالف�صل.  بــاءت 
اآخر!  اإىل  يوم  من  ت�صوء  ال�صحّية  وحالته  اأ�رصه 
املالئمة  ال�صحّية  الظروف  انعدام  يل  �صكا 
ظّل  يف  وقلقهم  خماوفهم  يزيد  مّما  الأ�رص  داخل 
ظاهرة  لعاملنا.  املباغتة  وزيارتها  كورونا  العّمة 
الفل�صطينّيني  ــرصى  الأ� جتاه  الطبي  الإهمال 
تهّدد  زالت  وما  منهم،  كبري  عدد  بحياة  اأودت 
�صاربة  تتجاهل  وال�صلطات  الع�رصات،  حيوات 
الأوجاع  رغم  الدويل.  القانون  احلائط  بعر�س 
اأماًل واإ�رصاًرا. حني وّدعته  والأمل، عيناه ت�صّعان 
يعرفوا"."وااو... اأهلي  بّدي�س  يل:"وحياتك؛  قال 
حني  ع�صقالن؟!"مبا�رصة  رمــال  على  اإ�صمي 
يا�صني  حجازي  وائل  الأ�صري  اأطّل  اللقاء  انتهاء 
العري�صة  وابت�صامته  احل�صيني  �صخدم  بــو  اأ
ــارة  زي عــن  ــدايــة  ب حتــّدثــنــا  ــار.  ــاأمــت ب ت�صبقه 
دّمها  وثقل  بها  املرغوب  غري  كورونا  العّمة 
الق�صبان  خلف  يّتخذونها  التي  والحتياطات 
غالبّية  اأّن  ة  وخا�صّ جتاهها  قلقهم  ملواجهتها، 
ويعانون  مر�صى  ع�صقالن  �صجن  يف  الأ�رصى 
طبخة  عن  �صاألته  املريب؛  الطبّي  الإهمال  من 
ّنه  اأ اأجابني  بالفطرة،  الطبيخ  يع�صق  فهو  اليوم، 
والفلفل... الباذجنان  مبحا�صي  رفاقه  �صيفاجئ 

ــن مــ�ــرصوعــه الأدبـــي؛  واخلـــيـــار. حــّدثــنــي ع
ومتّني  ع�صق  ر�صالة  كان  ديوانه"امل�صتاق"الذي 
و�صلتها  حني  �صعيًدا  كان  وكم  لإ�رصائه  معنونة 
واخلطوبة  الرتباط  ومت  الديوان  عرب  الر�صالة 
وحني  ال�صباح"،  الثاين"اأمرية  ديوانه  فتوّلد 
مداخلتي  عن  حّدثته  ــرصاء  اإ� هي  من  اأخــربين 
قا�صم  الروائي  ل�صديقي  ال�صندغة  رواية  حول 
لرت�صم  حيفا  �صاطئ  يف  ولء  و�صطحة  توفيق 
كما  متاًما  رماله،  على  النابل�صّي  خطيبها  ا�صم 
الزيارة  من  عودتها  طريق  يف  ــرصاء  اإ� فعلت 
اإ�صم وائلها على رمال بحر  الأخرية حني ر�صمت 
كم  �صفحتها،  على  ال�صورة  ون�رصت  ع�صقالن 
ف�رَصح  بذلك  اأخربته  حني  ومنفعاًل  �صعيًدا  كان 
خطوبته  منذ  طويلة.  للحظات  امل�صهد  مع 
بفارغ  ينتظرها  اآخــر،  مــذاٌق  للزيارة  �صار 
لأخيها  زيارتها  �صاعة  خطيبته  ليلتقي  ال�صرب 
مًعا  ليتمّتعا  حّر  مب�صتقبل  الأمــل  وهي  معتز، 
املتو�ّصط... �صاطئ  على  احلرّية  �صم�س  بعناق 
وكان  القادم  ديوانه  عن  حتّدثنا  ّبداتهم!  موؤ رغم 
الأديــب  �صديقي  بتعّهد  اأخربته  حني  �صعيًدا 
داهمنا  وحتريره.  بتنقيحه  حممد  حج  عمر  فرا�س 

ُم�رصق. بغٍد  اأماًل  ت�صّعان  وعيناه  الوقت 
اأمل" "�شعلة 

الله  عبد  فخري  حممد  معتز  الأ�صري  وثالثهم 
ّننا  وكاأ م�صتعلة  بابت�صامة  اأطّل  الذي  الهيموين 
ــارة  زي عــن  بــدايــة  حتّدثنا  طفولة.  اأ�ــصــدقــاء 
اآن  يف  املعمورة  اأرجاء  لكّل  الكونّية  كورونا 
العتبار  بعني  اآخذين  جتاهها،  وقلقهم  واحــد 
مر�صى  ع�صقالن  �صجن  يف  اأ�رصانا  غالبّية  اأّن 
يوؤمن  فهو  املُزمن،  الطبّي  الإهمال  من  ويعانون 
حتًما  ف�صي�صقط  قوًيا  الإن�صان  كان  مهما  ّنه  باأ
املّخ  نّظفنا  واإذا  داخله،  يف  نظيًفا  كان  ما  اإذا 
من  انطباعاتي  عن  حّدثته  �صيء.  كّل  ينظف 
الثقايف"يوم  ال�صعلة  اأكادميية  ل"ملتقى  زيارتي 
طاقمه  ولقاء  اخلليل  يف   22.02.20 ال�صبت 
عن  عــرّب  حقيقة،  �صار  الــذي  وحلمه  الــرائــع 
مهّمة  حلم"،نعم،  تغريدتي"لدّي  من  انفعاله 
اإن�صانّيتنا!  على  نحافظ  جتعلنا  اأن  الثقافة 
خالد")قيد  ع�صق  روايته"�رصاج  ناق�صنا 
ال�صعبّية  املكتبة  عن  قريًبا  و�صت�صدر  الطبع 
التي  املقّدمة  م�صامعه  على  وقراأت  النابل�صّية( 
ن�صري  معتز  للرواية.  ت�صّدرها  �رصف  يل  كان 
الرواية،  يف  ممّيز  ن�صايل  دور  وللمراأة  املــراأة، 
العميل  را�صي  اأخيها  قتل  �رصف  ن�رصين  ومنح 
نف�صي  اأحرم  لتقول:"لن  منه  املجتمع  وتخلي�س 
قتله،  من  نا  اأ الثمن،  كان  مهما  فعلت  ما  �رصف 
عاري  غ�صلت  اأنني  وال�صغري  الكبري  ليعلم 
معك"ملتابعة  م�رصوع"اإحنا  فكرة  بيدي".ناق�صنا 
اأ�رصانا  منه  يعاين  الذي  الطّبي  الإهمال  نة  حمحِ
الوقت  هرول  قريًبا.  اإطالقها  عن  �صُيعلن  التي 
يل:"خّلي  قال  وّدعته  حني  يطول...  واحلديث 
 ،"X"اأعزاءي اأمل"!!لكم  �صعلة  اللقاء:  عنوان 
وجلميع  لكم  احلرّية  التحّيات،  اأحلى  ومعتز  وائل 
لقاء  اأمل  على  احلرّية  اأ�رصى  من  دربكم  رفاق 
الأ�صري"X"من   - تواعدنا.  كما  حيفا  يف  قريب 
 ،2009 ــار  ي اأ  5 يــوم  اأُعتقل   ،1988 مواليد 
بحّقه  الإ�رصائيلّية  الع�صكرّية  املحكمة  حكمت 
الأ�صري   - احلياة.  مدى  املوؤبد  بال�صجن  حكمًا 
يوم  اأُعتقل   ،1982 مواليد  من  �صخدم  اأبو  وائل 
الع�صكرّية  املحكمة  حكمت   ،2002 ني�صان   16
الأ�صري   - ّبدات.  موؤ �صبعة  بحّقه  الإ�رصائيلّية 
اأعتقل   ،1981 مواليد  من  الهيموين  معتز 
املحكمة  عليه  حكمت   ،2002 ني�صان   25 يوم 
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عاًما. وع�رصون  مرات 

�ص عرَب الق�شبان )10( متنفَّ

عنه  �صادر  تقرير  الأ�صري،فى  نادي  قال 
م�صري  على  كبرية  خماوف  هناك  اإن   ،
الحتالل  �صجون  يف  اأ�صري  اآلف   5
ت�صجيل  عن  اإعالنه  عقب  الإ�رصائيلي، 
بــني �صفوف  ــات  ــاب الإ�ــص مــن  مــزيــد 
"كورونا"  بفريو�س  وحمققيه  �صجانيه 
له،  بيان  يف  الــنــادي  ــد  واأك امل�صتجد. 
الفريو�س  عــدوى  انتقال  خمــاوف  اأن 
مع  خا�صة  حدتها،  تـــزداد  لــالأ�ــرصى 
�صعوبة احل�صول على معلومات تتعلق 

ب�صبب  ــرية،  الأخ ــة  الآون يف  بظروفهم 
اإجراءات العزل الإ�صافية التي فر�صتها 
وقف  ومنها  الحتالل،  �صجون  اإدارة 

زيارات عائالتهم واملحامني. 
الدولية  للمنظمات  مطالبته  ــدد  وج
كجهة  الأحمر  ال�صليب  راأ�صها  وعلى 
فاعلية  اأكرث  بدور  القيام  اخت�صا�س، 
يف  العامل  طاقمه  زيـــادة  خــالل  مــن 
الظرف  لحتياجات  تلبيًة  فل�صطني، 
الراهن، وحتقيق اإمكانية الطمئنان على 

وال�صغط  عائالتهم،  وطماأنة  الأ�رصى، 
من اأجل وجود جلنة طبية دولية حمايدة 
والتاأكد  ــرصى  الأ� معاينة  يف  ُت�صارك 
التي  املعلومات  اأن  �صالمتهم، كون  من 
ت�صدر حتى الآن م�صدرها اإدارة �صجون 
الحتالل، والتي عملت على مدار العقود 
وحماربة  احلقيقة،  طم�س  على  املا�صية 
ـــرصى قد  ــان الأ� روايـــة الأ�ـــرصى. وك
اأكدوا عرب ر�صائل عدة، اأن اإدارة �صجون 
ــراءات  الإج من  اأي  توفر  مل  الحتالل 

والتدابري الالزمة داخل الأق�صام املغلقة 
تقوم  اأن  بالأ�رصى، وبدًل من  واملكتظة 
اأقرت  الفريو�س،  تف�صي  ملنع  باإجراءاتها 
اإثرها  وعلى  بحقهم،  تنكيلية  اإجراءات 
اأرجعوا وجبات الطعام واأغلقوا الأق�صام 

كخطوة احتجاجية اأولية. 
اأ�صري،   )5000( بني  من  اأنه  اإىل  وُي�صار 
اأ�صري  و)200(  مري�س،  اأ�صري   )700(
اإىل  بالإ�صافة  مزمنة،  اأمرا�صًا  يعانون 

)180( طفاًل، و)41( اأ�صرية.

خماوف كبرية على م�شري 5 اآالف اأ�شري عقب اإعالن االحتالل عن اإ�شابات 
بني �شجانيه بـ )كورونا(

اأخبار فل�شطني

االأ�شري با�شل خملوف 
"عجاج":

ابنته اآية اأعرف اأبي من ال�شور
"عجاج"  خملوف  حممد  عاطف  با�صل  ولد 
اإحدى  �صيدا،  قرية  يف   18-6-1978 يف 
ولد  ولديه  ومتزوج  طولكرم،  مدينة  قرى 
 ،15-2-2002 يف  اعتقل  ية،  واآ اأحمد  وبنت، 
الذراع  القد�س،  ل�رصايا  منتميًا  كان  وقد 
و�صارك  الإ�صالمي،  اجلهاد  حلركة  الع�صكري 
مما  اإ�رصائيلية  �صيارة  على  النار  اإطالق  يف 
حكم  عليه  وبناء  اإ�رصائيلي،  مقتل  اإىل  اأدى 

عامًا.  40 اإىل  اإ�صافة  بد  املوؤ بال�صجن  عليه 
 ،2002 �صباط  من  ع�رص  اخلام�س  ليلة 
قوات  من  لهجوٍم  �صيدا  قرية  تعر�صت 
مداخلها  كافة  من  البلدة  فطّوقت  الحتالل 
واملتخفني  امل�صتعربني  بقوات  واقتحمتها 
لوحاٍت  حتمل  مدنية  و�صيارات  مدين  بلبا�ٍس 
املكان  كان  هاجموه  مكان  واأول  فل�صطينية، 
واعتقل  فحا�رصوه  با�صل،  فيه  يتواجد  الذي 
مقاومتهم  من  يتمكن  اأن  قبل  غّرة،  حني  على 
يف  ومكث  رفاقه،  باقي  اإبالغ  حتى  اأو 

اأ�صهر. ثالثة  قرابة  التحقيق  زنازين 
ل�صنواٍت  بنائه  واأ زوجته  زيارة  من  ُمنع 
النفرادي  العزل  يف  �صنتني  وق�صى  طويلة، 
ورغم  هدارمي،  �صجن  يف  ثم  اإي�صل،  �صجن  يف 
العامة  الثانوية  �صهادة  على  ح�صل  ذلك 
الأق�صى  بجامعة  والتحق  الأ�رص،  داخل 

التاريخ. يف  اآداب  لي�صان�س  على  وح�صل 
"حني  تقول:  اأحمد"،  م  "اأ الله  عبد  اأمل  زوجته 
�صغريين،  واآية  اأحمد  طفلّي  كان  اأخذوه، 
ية  واآ  ، واحداً عامًا  العمر  من  يبلغ  اأحمد  فكان 
اأمتكن  مل  اأزوره، حيث  اأن  اأمنيتي  عامني،  تبلغ 
فقط  واحدة  مرة  اإل  اعتقاله  منذ  يته  روؤ من 
املمنوعني  قائمة  �صمن  ا�صمي  يدرج  اأن  قبل 
كلما  والأمل،  اجلرح  يتجدد  يوم  كل  يف  اأمنيا، 
تتجدد  زوجي  يعي�صه  الذي  بد  املوؤ حكم  اأذكر 
�صاق  قد  الكون  باأن  واأ�صعر  املعاناة  لدي 
حديث  على  كربا  اللذين  طفلّي  وعلى  علي 
اأن يكربا  بدًل من  بد...  واملوؤ والزيارة  ال�صجن 

والطفولة." الفرح  اأحاديث  على 
من  اإل  اأبي  اأعرف  مل  نا  "اأ تقول:  "اآية"  ابنته 

وال�صور". الزيارات  خالل 

نادي االأ�شري الفل�شطينى

ــا�ــصــم احلــكــومــة  ــق ب ــاط ــن كــ�ــصــف ال
الثالثاء،  اأم�س  �صباح  ملحم،  اإبراهيم 
مع  اتفق  عبا�س  حممود  الرئي�س  اإن 
اردوغان  طيب  رجب  الرتكي،  نظريه 
يف  الرتكي  امل�صت�صفى  ت�صغيل  على 
الإيجاز  خالل  ملحم  غزة.عرب  قطاع 
فريو�س  تطورات  اآخر  حول  ال�صحفي 
�صكره  فل�صطني،عن  يف  "كورونا" 

اأنقرة  يف  فل�صطني  ل�صفري  وتقديره 
العمل  بــهــذا  عــالقــة  ــه  ل مــن  ولــكــل 
القطاع. يف  �صعبنا  اأبناء  خلدمة  الهادف 
الدولة  يف  لالأ�صقاء  �صكره"  ملحم  وقد 
وعلى  ــادرة  ــب امل ــذه  ه على  الــرتكــيــة 
اخلا�س". امل�صت�صفى  هــذا  تاأ�صي�س 
قالت وزارة  احلايل،  ال�صهر  بداية  ومنذ 
على  العمل  �صيتم  اإنه  بغزة:  ال�صحة 

الرتكي  ال�صداقة  م�صت�صفى  ت�صغيل 
املقبلة. املرحلة  خــالل  الفل�صطيني، 
�صتتخذ  نــهــا  اأ اإىل  ال�صحة  ولفتت 
والفنية؛  التقنية  الإجراءات  من  جملة 
تقدمي  ل�صالح  امل�صت�صفى  لت�صغيل 
الأورام  ملر�صى  ونوعية  طبية  خدمات 
م�صت�صفى  غــزة.ويــ�ــصــم  قــطــاع  يف 
اإن�صاوؤه  مت  والذي  الرتكي،  ال�صداقة 

عــــلــــى اأعــــلــــى 
ـــات،  ـــف ـــوا�ـــص امل
التجهيزات  اأحدث 
ــة، وبـــداأ  ــي ــب ــط ال
ــام  نـــ�ـــصـــاوؤه ع اإ
وتــبــلــغ   ،2011
األفا   34 م�صاحته 

مربع. مرت  و800 

ملحم: الرئي�ص عبا�ص اتفق مع اردوغان على ت�شغيل امل�شت�شفى الرتكي بغزة
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الخــتــبــار  ــدات  ــع م ــن  م الآلف 
املعايري  تطابق  ل  الطبية  قنعة  والأ
عيوبا  ببع�صها  اأن  كما  املطلوبة، 
ال�صلطات  بح�صب  الت�صنيع،  يف 
وهــولــنــدا.  وتــركــيــا  �صبانيا  اإ يف 
حالت  من  الآلف  مئات  وهناك 
كورونا  بفريو�س  املوؤكدة  الإ�صابة 
اإيطاليا،  ويف  اأوروبا.  يف  امل�صتجد 
�صخ�س  اآلف   10 من  اأكرث  تويف 
وُر�صد  بالفريو�س.  الإ�صابة  جراء 
ال�صني  يف  ــرة  م اأول  الــفــريو�ــس 
طبقت  ــد  وق  .2019 ــام  ع اأواخـــر 
اإغــالق  اإجـــراءات  هناك  احلكومة 
الفريو�س. انت�صار  لحتواء  �صارمة 

ال�صينية؟ املعدات  عيوب  ما 
الهولندية  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
لــف  اأ  600 �صحب  ال�صبت  ــوم  ي
�صمن  الأقنعة  وكانت  وجه.  قناع 
يوم  ال�صني  من  و�صلت  �صحنة 
توزيعها  قبل  ذار  اآ مــار�ــس/   21
ــرق الــطــبــيــة الــعــامــلــة  ــف عــلــى ال
وقــال  ــة.  ــي ــام م الأ اخلــطــوط  على 
الأقنعة  مقا�صات  اإن  م�صوؤولون 
مر�صحاتها  واأن  منا�صبة  تكن  مل 
رغم  املطلوب  النحو  على  تعمل  مل 
مرافقة.  ــودة  ج �ــصــهــادات  ــود  وج

ال�صلطات  قــررت  الــفــور،  وعلى 
مــعــدات  اأي  ا�ــصــتــخــدام  تعليق 
عن  والمتناع  ال�صحنة  هــذه  من 
بيان  يف  جــاء  مــا  وفــق  توزيعها، 
ـــت احلــكــومــة  ــي. وواجـــه ــم ــص ر�
مع  ممــاثــلــة  م�صاكل  �ــصــبــانــيــة  الإ
طلبتها  قد  كانت  اختبار  معدات 

�صينية. �رصكة  من 
نها  اأ �صبانية  الإ احلكومة  واأعلنت 
وحدات  من  الآلف  مئات  ا�صرتت 
انت�صار  مكافحة  اأجل  من  الختبار 
يام  اأ بعد  ك�صفت  لكنها  الفريو�س، 
60 األف �صخ�س مل يتمكنوا  اأن نحو 
ذا  اإ مما  دقيق  نحو  على  التاأكد  من 

وقالت  بالفريو�س.  م�صابني  كانوا 
عرب  ال�صني  يف  �صبانية  الإ ال�صفارة 
ال�رصكة  اإن  "تويرت"  مبوقع  �صفحتها 
بيواإيزي  �صنجن  وا�صمها  املوردة، 
متلك  ل   ،)Shenzhen Bioeasy (
ال�صلطات  مــن  ر�صمية  رخ�صة 
منتجاتها.  لبيع  ال�صينية  الطبية 
تربعت  اأخرى  مواد  اأن  واأو�صحت 
وجمموعة  ال�صينية  احلكومة  بها 
مل  الــتــجــزئــة  لبيع  بابا"  "علي 
�رصكة  ــن  م مــنــتــجــات  تت�صمن 
اأعلنت  كما  ــزي.  ي ــواإ ــي ب �صنجن 
بع�س  اأن  وجـــدت  ــا  ــه ن اأ تــركــيــا 
من  طلبتها  التي  الختبار  معدات 

دقيقة  تكن  مل  �صينية  �رصكات 
 350 نحو  اأن  رغم  كاف،  نحو  على 
جيد.  نحو  على  عملت  منها  لفا  اأ
يف  عيوب  وجــود  مزاعم  ووردت 
منتقدون  حذر  بعدما  املعدات  تلك 
وباء  ت�صتخدم  رمبا  ال�صني  اأن  من 
واأ�صاف  نفوذها.  لزيادة  كورونا 
لر�صالتها  بقوة  تروج  "ال�صني  اأن 
م�صوؤول  �ــرصيــك  نــهــا  بــاأ القائلة 
الــوليــات  بخالف  عليه،  يعتمد 

ملتحدة". ا
حاليا؟ اأوروبا  و�صع  ما 

 812 وفاة  الثنني  �صبانيا  اإ اأعلنت 
لريتفع  �صاعة،   24 خالل  �صخ�صا 
الوفاة  حالت  عدد  اإجمايل  بذلك 
عدد  وو�ــصــل   .7340 اإىل  هــنــاك 
�صبانيا  اإ يف  ــة  ــاب ــص الإ� ـــالت  ح
اأعــلــى  ــم  رق ــو  وه ــا،  ــف ل اأ  85 اإىل 
واتخذت  ال�صني.  يف  نظريه  من 
منعت  ذ  اإ جديدة،  اإجراءات  �صبانيا  اإ
من  �صا�صيني  الأ غري  العمال  كل 
و�صتفر�س  العمل.  اإىل  الــذهــاب 
اأ�صبوعني  ــدة  مل جــــراءات  الإ ــذه  ه
اإيطاليا،  مــا  اأ تــقــديــر.  قــل  اأ على 
فريو�س  �رصبه  بلد  �صواأ  اأ فتبقى 
كل  يف  الآن  حــتــى  كوفيد19- 
 10 من  اأكرث  تويف  ذ  اإ العامل،  اأنحاء 
عدد  جتاوز  حني  يف  �صخ�س،  اآلف 

األف.  100 الإ�صابة  حالت 

امل�شتجد.  كورونا  فريو�ص  وباء  انت�شار  ملكافحة  م�شممة  ال�شنع  �شينية  معدات  اأوروبية  حكومات  عدة  رف�شت 

ترامب حول "ممار�شة ال�شني الت�شليل" 
ب�شاأن كورونا: كل بلد يفعل ذلك!

كورونا يح�شد اأ�شغر �شحية يف اأوروبا

الهيئة الفرن�شية لالأدوية حتذر 
من "اآثار جانبية خطرية" لعالجات 

كوفيد19-

�صاأن  من  الأمريكي  الرئي�س  قلل 
ورو�صيا  ال�صني  اأن  مفادها،  مزاعم 
م�صللة  معلومات  تن�رص  يـــران  واإ
معتربا  كورونا،  فريو�س  اأ�صل  حول 

ذلك". يفعل  بلد  "كل  اأن 
حديث  خــالل  ترامب  ت�رصيح  جــاء 
يف  الثنني  اأم�س  "فوك�س"  لقناة 
مقدم  مالحظة  على  رده  معر�س 
بالت�صليل  قامت  "ال�صني  اأن  برنامح 

ذلك". تعلم  الرئي�س،  �صيدي  واأنت 
ذلــك  يفعلون  هــم  ــب:  ــرام ت وقـــال 
عليهم  ونــطــلــق  نــفــعــلــه،  ــن  ــح ون
نني  اأ تعرف،  واأنت  خمتلفة  اأ�صماء 
�صد  جــدا  قوية  بت�رصيحات  اأديل 

الفريو�س  حول  ذلك  يف  مبا  ال�صني، 
منذ  وجوده  ي�صتمر  الذي  ال�صيني، 
بلد  "كل  واأ�ــصــاف:  طويلة"،  فــرتة 

ذلك". يفعل 
ب�صكل  ترامب  ت�رصيح  ويتناق�س 
خارجيته  وزيــر  موقف  مع  وا�صح 
الثنني  وجــه  ــذي  ال بومبيو  مايك 
ين�س  للناتو  العام  الأمني  مع  اأي�صا 
لرو�صيا  ــهــامــات  ات �صتولتنربغ 
الت�صليل  مبمار�صتهما  وال�صني 
حول  الكاذبة"  "الدعاية  ونــ�ــرص 

كورونا. فريو�س 
ق.د

من  ع�رصة  الثانية  يف  فتاة  توفيت 
اإ�صابتها  نتيجة  بلجيكا  يف  عمرها 
لت�صبح  امل�صتجد،  كورونا  بفريو�س 
يف  للوباء  �صحية  اأ�صغر  بــذلــك 

اأوروبا.
اإن  البلجيكية،  ال�صلطات  وقالت 
من  الأ�صغر  ال�صحية  هي  الفتاة 
توفوا  �صخ�س   700 من  اأكــرث  بني 
املتحدث  وقال  البالد.  يف  باملر�س 
يف  لالأزمات  الوطني  املركز  با�صم 
حلظة  نها  "اإ ندريه:  اأ ميانويل  اإ بلجيكا، 
على  تنطوي  نها  لأ عاطفيا،  �صعبة 
املجتمع  اأزعجت  نها  اأ كما  طفلة، 
الفتاة  وعانت  والعلمي."  الطبي 
وفاتها،  قبل  يام  اأ لثالثة  احلمى  من 
"كوفيد19-"  فح�س  نتيجة  وجاءت 
وفق  اإيجابية،  لــه  خ�صعت  ــذي  ال
فــان  �صتيفن  ــو  ه ـــر  اآخ مــتــحــدث 
اأن  اإىل  ــه  ــدري ن اأ ــار  ــص � واأ غــوخــت. 
ب�صبب  حتفهم  لقوا  �صخ�صا   98
وع�رصين  ربــــع  الأ خــالل  ــس  ــر� امل
عدد  اإجمايل  لي�صل  املا�صية،  �صاعة 
يقطنه  بلد  يف   ،705 اإىل  الوفيات 

وقد  �صخ�س.  مليون   11.5 حوايل 
حالت   12705 من  اأكرث  تاأكيد  مت 
وقــال  الآن.  حتى  اإجــمــال  اإ�ــصــابــة 
البلجيكية  ال�صلطات  اإن  نــدريــه  اأ
املر�س  انت�صار  ي�صل  اأن  تتوقع 
الــقــادمــة،  يــــام  الأ يف  ـــه  ذروت اإىل 
نقطة  اإىل  "�صن�صل  مــ�ــصــيــفــا 
يف  الت�صبع  مرحلة  من  فيها  نقرتب 
ال�صابات  اأن  ورغم  م�صت�صفياتنا". 
�صائعة  لي�صت  بالفريو�س  اخلطرية 
ت�صجيل  مت  ــه  ن اأ اإل  ال�صبان،  بــني 
التي  ال�صتثنائية  احلــالت  بع�س 
وحدات  اإىل  امل�صابني  نقل  ا�صتدعت 
م�صت�صفيات  يف  املــركــزة  العناية 
ال�صحة  اأجهزة  اأ�صارت  ما  بح�صب 
وفاة  حالة  اأ�صغر  وكانت  الأمريكية. 
تعود  �صابقا  بـكورونا  ت�صجيلها  مت 
 14 ( غودهينو  فيتور  يدعى  ل�صبي 
اأ�صغر  اأن  اإل  الربتغال،  يف  عاما(، 
العامل  يف  بالفريو�س  ــاة  وف حالة 

اأمريكي لر�صيع  تعود 
ق.د

لالأدوية  الفرن�صية  الهيئة  حّذرت 
اخلطرية  اجلانبية  ثار  الآ من  الثنني 
مّت  ــي  ــت ال لــلــعــالجــات  املــحــتــمــلــة 
داعيًة  كوفيد19-،  ملر�س  اختبارها 
حال"  اأي  "يف  ا�صتخدامها  عدم  اإىل 
الإبالغ  مّت  فيما  الذاتي،  للتطبيب 
تكون  اأن  ُيرّجح  وفيات  ثالث  عن 

العالجات. بهذه  مرتبطة 
الوطنية  الهيئة  عــام  مدير  ــال  وق
دويــــــة واملــنــتــجــات  لــ�ــصــالمــة الأ
لوكالة  مارتان  دومينيك  ال�صحية 
عن  بـــالغ  الإ مّت  ــه  ن اإ بر�س  فران�س 
خطرياً  جانبيًا  ثراً  اأ ثالثني"  "حواىل 
م�صابني  لــدى  وفيات"،  و"ثالث 
بعقار  عوجلوا  امل�صتجّد  بكورونا 
ــي  ــص ــ� ــدروك ــي )ه "بالكينيل" 
بعقار  ــًا  ــص ــ� ي واأ ــن(  ــوي ــوروك ــل ك
للفريو�صات  املــ�ــصــاد  "كاليرتا" 
الــقــهــقــريــة ويــجــمــع بــني مــادتــي 
واأو�ــصــح  وريــتــونــافــري.  لوبينافري 
ب�صكل  اجلانبية  ثار  الآ عن  بلغ  اأُ نه  اأ
والتحاليل  امل�صت�صفى  يف  �صا�صي  اأ
ثار  الآ كانت  ذا  اإ مما  للتحقق  جارية 
العالجات  عن  ل  اأم  ناجمة  امل�صّجلة 
عن  واأعرب  امل�صابون.  تلقاها  التي 
خال�صات  اإىل  التو�صل  يف  اأمله 
الأ�صبوع".  نهاية  "بحلول  اأوىل 
"املراقبة  حتــت  الهيئة  وو�ــصــعــت 
كل  يومًا   15 حواىل  منذ  امل�صددة" 
ملكافحة  اختبارها  مت  التي  العالجات 
عندما  "خ�صو�صًا  كوفيد19- 
التجارب  اإطـــار  ــارج  خ ُت�صتخدم 

مارتان  دومينيك  وقال  ال�رصيرية". 
العالجات  جتــربــة  الطبيعي  "من 
مينع  ل  هــذا  لكن  للظروف،  نظراً 
اأن تكون  اأي  وجوب ممار�صة مراقبة، 

الأدوية". هذه  ب�صاأن  يقظة  هناك 
ــت  ــط ــل ــصُ � ـــــــــار،  الإط ـــــذا  ه يف 
الهيدروك�صي  عــلــى  الأ�ـــصـــواء 
بامل�صاد  ــًا  مــقــرتن ــن  ــوروكــوي ــل ك
اأن  منذ  اأزيــرتومــيــ�ــصــني،  احلــيــوي 
ديدييه  الفرن�صي  الربوف�صور  ن�رص 
للجدل  مثريتني  درا�صتني  راوول 
"فاعلية"  اإىل  قوله  وفق  وتو�صلتا 
ــعــقــاريــن �ــصــد فــريو�ــس  ــن ال ــذي ه
مدير  واعــتــرب  امل�صتجّد.  كــورونــا 
هذا  اأن  الفرن�صية  ـــة  الأدوي هيئة 
 ." خا�صًا "انتباهًا  ي�صتحق  ــر  م الأ
بع�س  مع  تناولهما  اأن  اإىل  �صار  واأ
يف  ا�صطراب  ح�صول  خطر"  "يرّجح 
يوؤدي  قد  "ما  القلب  �رصبات  معدل 
هذا  اأن  واأ�صاف  قلبية".  نوبة  اإىل 
املر�صى  لدى  اأكــرث  "واقعيًا  مــر  الأ
كوفيد19-"  مــن  يــعــانــون  الــذيــن 
الأي�س  يف  ال�صطرابات  ب�صبب 

املر�س. هذا  عن  الناجمة 
ق.د

ال�شعودية تك�شف الأول مرة عن دعوتها احلوثيني للتفاو�ص يف الريا�ص

ايران: تعايف 14656 حالة من بني االإ�شابات بكورونا  

رفيع،  �صعودي  مــ�ــصــوؤول  ك�صف 
يومية  حمادثات  اململكة  اإجراء  عن 
دعت  نها  واأ اليمن،  يف  احلوثيني  مع 
واحلكومة  اجلماعة  هذه  عن  ممثلني 
يف  �صالم  حمادثات  لإجراء  اليمنية 

لريا�س. ا
�صرتيت  "وول  �صحيفة  ونقلت 
ال�صفري  عن  الأمريكية  جورنال" 
حممد  ــيــمــن  ال ـــدى  ل ــودي  ــع ــص ــ� ال
ــراء  اإج اقــرتاح  اإن  قــولــه،  جابر  اآل 
امل�صتمرة  احلــرب  نهاء  لإ حمادثات 
مطروحا  زال  ما  �صنوات  خم�س  منذ 
العنف  ت�صاعد  مــن  الــرغــم  على 
مل  احلوثيني  اإن  قال  لكنه  يام،  اأ قبل 

بعد. للعر�س  ي�صتجيبوا 
املــ�ــصــوؤولــني  اأن  ــر  جــاب اآل  كــــد  واأ
مل�صوؤولني  ــددوا  ــص � الــ�ــصــعــوديــني 
اأن  ــى  عــل الثــنــني  ـــوم  ي ــيــني  حــوث
كانت  �صنعاء  على  اجلوية  الغارات 
ال�صاروخية  الهجمات  على  ردا 
ال�صبت،  يوم  �صنوها  التي  البال�صتية 

ال�رصاع. ت�صعيد  هدفها  ولي�س 

ملتزمون  "نحن  جابر:  اآل  واأ�صاف 
لوقف  وم�صتعدون  الت�صعيد،  بوقف 
الأرا�صي  جميع  يف  النار  اإطــالق 
وقالت  ذلك".  قبلوا  ذا  اإ اليمنية 
ال�صبت  يوم  ال�صعودية  ال�صلطات 
بال�صتية  �صواريخ  اعرت�صت  نها  اإ
العا�صمة  على  احلوثيون  اأطلقها 
احلدود  على  جازان  ومدينة  الريا�س 
بقيادة  التحالف  ورد  اليمن،  مــع 
ب�رصبات  الثنني  يــوم  ال�صعودية 
ال�رصبات  وهي  �صنعاء،  يف  جوية 
العا�صمة  على  نوعها  من  الأوىل 

�صهور. منذ  اليمنية 
اإن  الأمريكية  ال�صحيفة  وتقول 
ب�صكل  حري�صة  �صارت  ال�صعودية 
نف�صها  تخلي�س  عــلــى  ــد  ــزاي مــت
تدخلت  حيث  اليمن،  من  ع�صكريا 
خم�س  قبل  ال�صهر  ــذا  ه مثل  يف 
احلوثيون  ا�صتوىل  بعدما  �صنوات 
باحلكومة  واأطــاحــوا  �صنعاء  على 

بها. املعرتف 
عن  جورنال"  �صرتيت  "وول  ونقلت 

�صوؤون  يف  اخلبرية  ديلوزيري  اإيالنا 
ل�صيا�صة  وا�صنطن  معهد  يف  اليمن 
الدعوات  اإن  قولها،  الأدنى  ال�رصق 
لوجه  وجها  احلوثيني  للقاء  احلالية 
الهجمات  بعد  حمــادثــات  لإجـــراء 
ت�صري  الأ�صبوع،  نهاية  ال�صتفزازية 
ب�صدة  يريدون  ال�صعوديني  اأن  اإىل 

اليمن. يف  احلرب  نهاء  اإ
ــم من  ــرغ ال عــلــى  ـــه  ن اأ ــت  ــاف ــص واأ�
التي  الأخــرية  قليمية  الإ املكا�صب 
ال�صعوديني  فاإن  احلوثيون،  حققها 
مبا�رصة  ــوات  ــن ق بفتح  يــرغــبــون 
من  يتمكنوا  مل  التي  اجلماعة  مع 

. يعها تطو
عرب  جابر  اآل  حممد  ال�صفري  واأعلن 
العر�س  اأن  الريا�س،  من  الهاتف 
ــات يف  ـــراء حمــادث الــ�ــصــعــودي لإج
من  طــلــب  عــلــى  ــنــاء  ب مت  اململكة 
الأمم  مــبــعــوث  غــريــفــيــث  ــن  ــارت م

اليمن. اإىل  اخلا�س  املتحدة 
ــون  ــوؤول ــص ــ� امل اعــــرتف  حـــني  ويف 
ــاإجــراء  ب حــيــاء  على  الــ�ــصــعــوديــون 

احلوثيني،  مــع  مــبــا�ــرصة  ــات  حمــادث
ــك،  ذل ــن  م ــد  ــع ب اأ ــر  جــاب اآل  ذهـــب 
كانت  املا�صي  العام  منذ  نه  اإ وقال 
يوميا  هــاتــفــيــة  ــات  ــكــامل م ــاك  ــن ه
بقيادة  الــتــحــالــف  مــ�ــصــوؤويل  ــني  ب

واحلوثيني. ال�صعودية 
الدبلوما�صية  القناة  اأن  واأ�ــصــاف 
بعدما  املا�صي  �صبتمرب  يف  افتتحت 
�صيوقفون  نــهــم  اأ احلوثيون  اأعــلــن 
والطائرات  ال�صاروخية  ال�رصبات 

ال�صعودية. الأرا�صي  على  امل�صرية 
ق.د

ال�صحة  وزارة  با�صم  املتحدث  اأعلن 
عن  جهانبور  كيانو�س  اليرانية 
و�صَتمئة  الفا  ع�رص  اربعة  تعايف 
من  �ــصــخــ�ــصــًا  وخــمــ�ــصــني  و�ــصــتــة 
ــــــادروا  ــــا وغ فـــريو�ـــس كــــورون

. ت مل�صت�صفيا ا
وزارة  با�صم  املــتــحــدث  ــد  اك كما 
جهانبور  كيانو�س  اليرانية  ال�صحة 
البالد  يف  كورونا  ا�صابات  ارتفاع 
 3111 ت�صجيل  بعد   44606 اىل 
ت�صجيل  اىل  ا�صافة  جديدة،  حالة 
 24 الـ خالل  جديدة  وفاة  حالة   141
الوفيات  واجمايل  املا�صية  �صاعة 
او�ــصــح  كــمــا   .2898 اىل  يــرتــفــع 
ان  اليرانية  ال�صحة  وزارة  متحدث 
و�صع  يف  امل�صابني  من   3703 هناك 
جهانبور  كيانو�س  وا�ــصــار  حــرج. 
مليون   65 من  اكرث  م�صاركة  اىل 
الفح�س  عملية  يف  ايراين  مواطن 

املواطنني  جميع  ــا  داعــي الــوطــنــي 
العملية. هذه  يف  للم�صاركة 

غري  اأمريكا  اليــرانــيــة:  اخلارجية 
ننا ب�صاأ الراأي  بداء  لإ موؤهلة 

اليرانية  اخلارجية  متحدث  قــال 
غري  امــريكــا  ان  مــو�ــصــوي  عبا�س 
ايران  ب�صاأن  ــراأي  ال ــداء  لب موؤهلة 
والطبي  القت�صادي  اإرهابها  ب�صبب 
ـــــراين. وقــال  �ــصــد الــ�ــصــعــب الي
تعليقا  اليرانية  اخلارجية  متحدث 
اأطلقها  التي  الت�رصيحات  على 
"مايك  الأمــريكــي  اخلارجية  ــر  وزي
�صعار  ان  ايــران،  ب�صاأن  بومبيو" 
خالل  من  بالفعل  اول"حتقق  "امريكا 
هذا  �صعب  يعي�صه  ــذي  ال البوؤ�س 
دارة  الإ ت�رصف  ان  من  فبدل  البلد 
الــدولرات  ترليونات  الأمريكية 
كان  الو�ــصــط  ال�رصق  منطقة  يف 
�صعبها  على  ت�رصفها  ان  مبقدورها 

وبكاء  نحيب  العامل  لي�صهد  لكي 
لأكيا�س  وارتدائهم  الطبي  الكادر 
الكورونا. مر�صى  وعويل  القمامة 

اخلارجية  وزارة  متحدث  وو�صف 
اخلارجية  وزير  ت�رصيحات  اليرانية 
الــوزارة  با�صم  والناطق  المريكي 
وهــي  مهينة  تــ�ــرصيــحــات  بــانــهــا 
الــكــراهــيــة  طبيعة  عــلــى  ــة  عــالم
الأمريكي.  النظام  ينت�رصها  التي 
ال�صعب  �صحة  تعري�س  ان  موؤكدا 
الإرهاب  خالل  من  للخطر  يراين  الإ
القــتــ�ــصــادي والــطــبــي وارتــكــاب 
ف�صاًل  نــ�ــصــانــيــة،  الإ �صد  ــم  اجلــرائ
فريو�س  �صد  ال�صعيف  ادائها  عن 
املتحدة،  الــوليــات  داخــل  كورونا 
للتعليق  الهلية  احلكومة  هذه  يفقد 
فريو�س  ملكافحة  يران  اإ جهود  على 

كورونا.
الوليات  لدى  مو�صوي:  واأ�صاف 

الأ�صخا�س  من  عدد  اأكــرب  املتحدة 
ويبدو  كورونا،  بفريو�س  امل�صابني 
يتحقق  ل  اول"  "امريكا  �صعار  ان 
واأن  �ــس  ــوؤ ــب ال هــذا  خــالل  ــن  م اإل 
الظروف  الأمريكي  ال�صعب  يعاي�س 
م�صوؤويل  ان  جند  ننا  اأ اإل  ال�صعبة، 
عربوا  المريكية  اخلارجية  وزارة 
يف  ايران  اجراءات  ب�صان  يهم  راأ عن 
يف  وا�صتندوا  الفريو�س  مكافحة 
اللوبيات  على  املغلوطة  معلوماتهم 

ليران. املعادية 
وزارة  با�صم  املتحدث  اعلن  كما 
ايران �صتخرج  ان  يرانية:  الإ اخلارجية 
مع  املواجهة  يف  �ــس  الــراأ مرفوعة 
احلظر  ــراءات  اج كل  رغــم  كورونا 

الالم�رصوعة المريكية 
ق.د
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الكاتبة اأمينة عبد اللطيف يف حوار لـ"التحرير":

ماآثر العرب  .. اأ�شهمت كثريا يف تكوين خلفيتي 
االأدبية الثقافية 

اأ . خل�شر . بن يو�شف 
------------------ 

وكيف  الكتابة  بداأت  التحرير:متى 
كانت البدايات  ؟

منذ  كــانــت  الكتابة  ــة  ــداي ب
كنت  حيث  الثانوية  مرحلة 
ــالأدب  ل حمبة  لــغــات  طالبة 
الن�صو�س  كتابة  يف  متفوقة 
موهبة  يل  اأن  اأدركــت  حينها 
اأ�صقلها  اأن  ويجب  الكتابة 

كرث اأ
ن�شو�شك  تكتبني  التحرير:كيف 

لل�شعر؟ ت�شورك  هو  وما 
جوف  من  ن�صو�صي  اكتب 
ت�صعى  التي  الواقع   حقيقة 
الر�صائل  نقل  اإىل  وتــهــدف 
ومعاجلة  والهادفة   النبيلة 
لل�صعر  ت�صوري   ، الق�صايا 
اذا  ـــذي  ال ــق  ــربي ال ذاك  ــو  ه
نارها  اأ الظلماء  على  ــل   اأط
حقيقي   كــان  اذا  خ�صو�صا 

هادف
؟ م�شاركاتك  عن  التحرير:ماذا 

وطنية  م�صاركات  عدة  كانت 
عدة   ويل  ــتــي  ولي داخـــل  و 

بها اأعتز  �صهادات 
جمموعة  لك  التحرير:�شدرت 

"اأجماد  بعنوان  مو�شومة  ن�شو�ص 
" حدثينا اأكرث عن هذه  اأبدية 

للقارئ,  املغرية  املجموعة 
الفنية  ومرتكزاتها  مو�شوعاتها 

؟ واجلمالية 
عن  عبارة  بدية  اأ اأجماد  كتابي 
مقولت   ، ومقالت  ق�صائد 
املجد  ــاهــا   ــاي ــن ث ــني  ب حتــمــل 
ــذي  ــي ال ــعــرب اجلـــزائـــري وال
ومــواقــف  بــطــولت  نحتته  
على  ــر  ــرائ واحل ــاو�ــس   ــص ال�
وان  البد  اىل  الدهر  جــدران 
لكن  يت�رصر   وجــعــه   طــال 

ويعود   ، ي�صقط  لــن  والــلــه 
جمدنا  ان  ولأذكــر  الله  بــاأذن 
ال�صند  ننا خري  لأ يزول   باق ل 

بدا اأ ميوتون  ل  املجد  ف�صناع 
�ــصــلــوب  ــه  بــاأ ــل فــكــتــابــي ك
للقارئ  يت�صنى   كي  ب�صيط 
الر�صائل  بهذه  والأخذ  فهمه  
م�رصة  ل  منفعة   واأواخــرهــا 

لهم
ــك  ــارئ ــن هــو ق ــر:م ــري ــح ــت ال
تت�صورينه  كيف   ، املفرت�س 
مع  تفاعله  تتوقعي  كيف   ،

؟ نتاجاتك  اإ
قارئي  عــن  تــكــلــم  اأ اأن  قبل 
اجلزائر  هنا يف  له  اأوجه  حتية  
كل  ويف  العربي  الوطن  ويف 
�صيقبل  اأتوقعه  نا  فاأ مكان  
�صيذكره  ـــه  ن لأ كــتــبــتــه   ــا  مب
ال�صاعد   يكون  ان  ويحثه  
على  واحلفاظ   لوطنه  الأمين 
املنت�صب  فــالــوطــن   جمــده  
والقارئ  �صعبه  ركائزه   من 
الأبي  القوي  ال�صعب  من  فرد 
 .. وجمده  وطنه  على  الغيور 

قليال ولو  يفيدهم  اأن  اأمتنى 
بداية  يف  التحرير:يالحظ 

اخلواطر  من  االنطالق  اإنتاجاتك 
ال�شباب  غالبية  عك�ص   , وال�شعر 

الروائي  للخطاب  يتجهون  الذين 
, ما ال�شبب يف ذلك , هل يعود 

اأم  اإىل رغبة مق�شودة يف تكوينك  
للبحث عن ذات  اأنه حماولة دائمة 

؟ ال�شعر 
واملقولت  باملقالت  ــداأت  ب
ــهــا بــالأكــرث   ن والــقــ�ــصــائــد لأ
ــوع كــتــابــي  ــص ــو� تــخــ�ــس م
رمبـــا يف   ، الـــروايـــة  عــكــ�ــس 

فيها �صاأكتب  تية  الآ يام  الأ
جمرد  خواطرك  كل  التحرير:هل 
حقيقية  حاالت  جميعها  اأم  خيال 

؟ وواقعية 
ل  حقيقي  كله  كتابي  حمتوى 
اجلزائري  املجد  لأن  اخليال  من 
طالت  وان  بــدي  اأ والــعــربــي 

لندبات ا
اأو  واأديب  مفكر  التحرير:لكل 
تكوين  يف  اأ�شهمت  م�شادر  مبدع 

جهة  من  العامة  الثقافية  خلفيته 

, وتنمية وتطور ملكاته يف جمال 
ومناهل  م�شادر  هي  فما   , تخ�ش�شه 
املعرفة التي كان لها اأكرب االأثر يف 

العامة  الثقافية  خلفيتك  تكوين 
جمال  يف  العلمية  خلفيتك  واأي�شااً 

؟ تخ�ش�شك  
كثريا  اأ�صهمت  التي  امل�صادر 
دبية  الأ خلفيتي  تكوين  يف 
العرب   ثر  ماآ هو   والثقافية 
ومواقف  بطولت  من  قبال 
اجلــزائــر  يف  متخ�صت  الــتــي 
الواقع  ومن  العربي  والوطن 
ل  الــذي  الآن  نعي�صه  الــذي 

باخلنوع  يقبل 
ونحن  قوة  يزيدنا  �رصر  فكل 
نني  اأ كما   ، باقون  العهد  على 
البــراهــيــمــي  للب�صري  قــــراأ  اأ
و�صميح  بادي�س  بن  والعالمة 
لكن   ، ــم   ــريه وغ الــقــا�ــصــم  
الوطنية  من  وحي  قلبي  يف 
واإخواين  نفة  على وطني  والأ

مكان.   كل  يف  العرب  
التي  امل�شاريع  هي  التحرير:ما 

؟ باإجنازها  حتلمني 
ليها  اإ اأ�صبوا  التي  امل�صاريع 
تنفع  يل  كــتــب  ولدة  ــي  ه
 ، مكان  كل  يف  الغري  وتفيد 
للغري  ل  اأكون قدوة خري  واأن 

اأقل ول  اأكرث 
االأخرية   كلمتك  هي  التحرير:ما 

وللجريدة؟ للقراء 
الأخرية  كلمتي 

ــكــرك جــزيــل الــ�ــصــكــر ،  ــص � اأ
يف   وقرائي  اأحبائي  واأحيي  
يف  متابعيني   كل  و  اجلزائر 
اأجــل  مــن   ، الــعــربــي  الــوطــن 
من  حافة  على  ولو  الو�صول 
اإىل  ياكم  واإ الله  وفقنا  �صكني 

الله �صاء  اإن  خري  فيه  ما 

- اأ�شبوا اإىل والدة كتب يل تنفع وتفيد الغري يف كل مكان , واأن اأكون قدوة خري للغري  
ودبلوم من  البليدة  لي�شان�ص من جامعة  متح�شلة على  تاريخ  اأ�شتاذة  عاما   27 �شاحبة   , ال�شلف  اللطيف من والية  اأمينة عبد 

العاملية  العربية  االأكادميية 

م�شل�شل »النفق« لب�شري �شالمة ي�شنع اال�شتثناء العام اجلاري

دراما رم�شان 2020 مهددة وتبقى 
مرهونة بـ "كورونا"

كل  »كــــورونــــا«  كــبــحــت 
التي  الثقافية  امل�صاريع 
ب�صفة  �صواء  مربجمة،  كانت 
بالربامج  املتعلقة  اأو  يومية، 
فرق  واأجربت  الرم�صانية، 
جتميد  ــى  عــل ــر  ــتــ�ــصــوي ال
مبو�صم  املتعلقة  ــال  ــم الأع
ــان املــقــبــل تــفــاديــا  ــ�ــص رم
مل  الـــذي  ــاء  ــوب ال لتف�صي 
وتبقى  بــلــد،  اأي  ي�صتثن 
معلقة  اجلــزائــريــة  الــدرامــا 
دون  ال�صيام  �صهر  مير  وقد 
ت�صنعها  التي  اللمة  تلك 
عادة،  امل�صل�صالت  خمتلف 
هــذا  ال�ــصــتــثــنــاء  وي�صنع 
»النفق«  م�صل�صل  الــعــام، 
�صالمي،  ب�صري  للمخرج 
اجنازه  عملية  انطلقت  الذي 
حاليا  ــد  ــواج ــت وي مــبــكــرا 
من  النهائية  املــرحــلــة  يف 

لرتكيب. ا
ــا«  ــورون »ك ـــاء  وب ع�صف 
التلفزيونية  الأعمال  على 
اجلاري،  العام  الرم�صانية 
عمال  معظمها  وتــوقــفــت 
على  امل�رصفني  بتعليمات 
العنا�رص،  ه�صبة  مبنى 
ما  الــوبــاء،  تف�صي  لتفادي 
لل�صبكة  املــتــابــعــني  جــعــل 
التلفزيون  على  الرم�صانية 
رم�صاين  مبو�صم  يتنبوؤون 
نق�س  ظل  يف  وعقيم  فارغ 
املخرجني  وتــاأخــر  الأعــمــال 
تقدمي  موعد  عن  واملنتجني 
بال�صهر  اخلا�صة  الأعــمــال 

لكرمي. ا
ــابــور  »ب م�صل�صل  ـــان  وك
متوقعا  كان  والذي  اللوح« 
بي  »اأم  قناة  على  عر�صه 
نــتــاجــات  الإ اآخـــر   »5 �صي 
بطلة   قالت  حيث  املتوقفة، 
ــل �ــصــهــيــلــة مــعــلــم،  ــم ــع ال
مــوقــع  يف  حــ�ــصــابــهــا  ــرب  ع
الطاقم  اأن  »انــ�ــصــتــغــرام« 
علقوا  والــتــقــنــي  الــفــنــي 
املذكور  امل�صل�صل  ت�صوير 
تعي�صه  الذي  للو�صع  نظرا 
فــريو�ــس  ب�صبب  اجلــزائــر 
ـــن بــعــ�ــس  ـــك ـــا.ل ـــورون ك
موقع  من  القادمة  الأ�صداء 
الأمن  اأن  توؤكد  الت�صوير 
ت�صوير  يـــقـــاف  لإ ــل  ــدخ ت
جنوم  يجمع  ــذي  ال العمل 
احلالل”  “اأولد  م�صل�صل 
انطلق  قــد  ـــان  ك ــــذي  وال
جانفي  يف  بوهران  ت�صويره 
بع�س  فــاد  اأ كما   املا�صي. 
بالعمل  ــة  عــالق لــهــم  ــن  م
لإدخــال  ي�صعى  الفريق  اأن 

ال�صيناريو  يف  ــريات  ــغ ت
ـــل الــتــ�ــصــويــر يف  مـــن اج
نقاذ  لإ داخلية  ديــكــورات 
اإجراءات  برغم  وهذا  العمل 
على  ــة  ــص ــرو� ــف امل ــر  ــظ احل
العلم  ومـــع  الــتــجــمــعــات 
ما  ي�صم  العمل  فريق  اأن 
من  �صخ�س  مائة  يــقــارب 
من  بع�صهم  وتقنيني  ممثلني 

اأجنبية. جن�صيات 
اأي�صا  ال�صجني  م�صل�صل 
كـــان  اأن  بـــعـــد  ـــف  ـــوق ت
ت�صويره  ــاء  ــه ن اإ متوقعا 
املقبل  افريل  منت�صف  يف 
الت�صوير  فــريــق  ــعــول  وي
ورفع  كورونا  ح�رص  على 
العمل  ل�صتكمال  احلظر 
وبــــاملــــوازاة مـــع تــوقــيــف 
ــر كـــل الأعـــمـــال  ــوي ــ�ــص ت
كانت  الــتــي  ال�صينمائية 
ورف�س  الجنــاز  قيد  اأي�صا 
ال�صمعي  �صبط  �صلطة 
الــــبــــ�ــــرصي كــــل عــمــل 
التي  اخلفية”  “الكامريا 
يتواجد  ــا،  كــورون تتناول 
الــذي  »الــنــفــق«  م�صل�صل 
ــخــرجــه بــ�ــصــري �ــصــالمــي  ي
يف  ــري  ــزائ اجل للتلفزيون 
اأن  وممــكــن  رواق  اأحــ�ــصــن 
ـــاج الــوحــيــد  ـــت ن ــون الإ ــك ي
يعر�س  ــذي  ال ال�صنة  هــذه 
و�صل  حيث  رم�صان،  يف 
ــق  ــطــل ـــــذي ان الـــعـــمـــل ال
املراحل  اإىل  مبكرا  ت�صويره 

. ئية لنها ا
�صالمي،  ب�صري  املخرج  وكان 
املــو�ــصــمــني  يف  لــق  تــاأ قــد 
ــــن مبــ�ــصــلــ�ــصــلــني  ــــريي الأخ
بــثــا عــلــى الــقــنــاة الــرابــعــة 
وهما  اجلزائري،  للتلفزيون 
يف  »ربيحة«  التوايل  على 
تخيدا�س«  و«ثايري   2018
حققا  ــذان  ــل وال  2019 يف 
نــ�ــصــبــة مــ�ــصــاهــدة وجنــاح 
ال�صيناريو  ولعل  كبريين، 
اأي�صا،  العام  هذا  �صيتكرر 
م�صل�صل  باإجناز  اأن كلف  بعد 
على  �صيبث  والذي  »النفق« 
للتلفزة  الأر�ــصــيــة  القناة 
�صالمي  يعد  ول  اجلزائرية، 
بتجربة  يتمتع  بــل  غريبا 
عمل  الـــذي  وهـــو  ــرية  ــب ك
مع  كبرية  جتربة  واكت�صب 
و�صاحب  الــراحــل  املــخــرج 
املن�صية«  ــوة  ــرب »ال رائــعــة 
بوقرموح،  الــرحــمــان  عبد 
الت�صوير  مدير  كان  حيث 

معني. وقت  يف  وم�صاعده 
ق/ث

تكرمي �شيد علي كويرات بعر�ص اأفالمه عرب االنرتنت
اأطـــلـــق مــتــحــف الــ�ــصــيــنــمــا 
ـــر الــعــا�ــصــمــة  ـــزائ ـــج ـــل ل
)الــ�ــصــيــنــمــاتــيــك( بــرنــاجمــا 
عرو�س  يت�صمن  افرتا�صيا 
للفنان  النرتنت  عرب  فــالم  اأ
ــي والــ�ــصــيــنــمــائــي  ــرصح ــ� امل
كويرات  علي  �صيد  الراحل 

له. تكرميا 
موقع  عــرب  يـــام  اأ قبل  وبـــداأ 
بث  الإلكرتوين  ال�صينماتيك 
كويرات  فيها  �صارك  فــالم  اأ
والع�صا"  "الأفيون  بينها  من 
و"ال�صبكة"  را�صدي  لأحمد 
و"هروب  ددو�س  بن  للغوثي 
بديع  مل�صطفى  طريو"  ح�صان 
البن  "عودة  اإىل  بالإ�صافة 

�صاهني. ليو�صف  ال�صال" 

ــــي هـــــذه الـــربجمـــة  ت ــــاأ وت
غلق  نتيجة  ــة  ــي الفــرتا�ــص
للقطاع  التابعة  املرافق  جميع 
الإجــراءات  اإطار  يف  الثقايف 
ــد انــتــ�ــصــار  ــص ــة � ــي ــائ ــوق ال

كورونا. فريو�س 
الفني  م�صواره  كويرات  وبداأ 
القرن  من  اخلم�صينيات  يف 
من  الرابع  الفن  مع  املا�صي 
كاتب  م�صطفى  فرقة  خالل 
لفرقة  بعدها  لين�صم  الفنية 
ثم  با�صطارزي  الدين  حمي 
التحرير  جلبهة  الفنية  الفرقة 

.1958 يف  الوطني 
ـــان بــعــد  ـــفـــن ـــح ال ـــب ـــص واأ�
بامل�رصح  ع�صوا  ال�صتقالل 
ليج�صد  اجلــزائــري  الوطني 

اأدواره  اأوىل  بـــعـــدهـــا 
"اأولد  فيلم  يف  ال�صينمائية 
بديع  مل�صطفى  الق�صبة" 
الأفالم  ع�رصات  بعدها  ومن 
ال�صبعينيات-  من  -انطالقا 

"موريتوري"  ــا  اآخــره ــان  ك
 2007 يف  تويتة  لعكا�صة 
بنف�س  ــة  رواي عن  املقتب�س 

خ�رصا. ليا�صمينة  ال�صم 
ق/ث
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الأوبئة  اأّثرت  الب�رصي،  التاريخ  مّر  على 
معروف  تف�س  اأول  منذ  احل�صارات  على 
احلــرب  ــالل  خ ــالد  ــي امل قبل   430 ــام  ع
وحلفاء  اأثينا  حلفاء  )بني  البيلوبوني�صية 
الأوبئة  هذه  من  للعديد  وكان  اإ�صربطة(، 
الب�رصي،  املجتمع  على  كبرية  تداعيات 
�صكان  من  كبرية  ن�صب  قتل  من  بداية 
يفكرون  الب�رص  جعل  اإىل  و�صول  العامل، 

والوجود. احلياة  اأكرب عن  اأ�صئلة  يف 
طاعون ج�شتنيان )541 - 750م(:

حدا  و�صع  الدبلي  الطاعون  تف�صي  اإن 
القرن  يف  بيزنطة  اإمرباطور  حكم  لفرتة 
هذا  وقتل  الأول،  ج�صتنيان  ال�صاد�س 
الراهن  الوقت  يف  يعرف  الــذي  الوباء 
اإىل   30 بني  ج�صتنيامنا(  )طاعون  با�صم 
يعادل  ما  رمبا  اأي  �صخ�س،  مليون   50
و  الوقت،  ذلك  يف  العامل  �صكان  ن�صف 
تف�صي  �صاهم  التقليدية،  امل�صادر  بح�صب 
التجارية  الأن�صطة  توقف  يف  الوباء  هذا 
�صمح  ممــا  ــة،  ــوري ــرباط الإم واإ�ــصــعــاف 
الأرا�صي  با�صتعادة  الأخرى  للح�صارات 
و�صمال  الأو�صط  ال�رصق  يف  البيزنطية 

اآ�صيا. من  واأجزاء  اأفريقيا 
املوت االأ�شود )1347 - 1351م(:

انت�رص  و1351،   1347 عــامــي  ــني  ب
اأنــحــاء  جميع  يف  الــدبــلــي  ــطــاعــون  ال
 25 نحو  مقتل  عن  اأ�صفر  مما  اأوروبـــا، 
اإح�صائيات  وا�صتغرقت  �صخ�س،  مليون 
اأكرث  اأوروبا  يف  ال�صكان  عدد  م�صتويات 
قبل  م�صتواها  اإىل  للعودة  عام   200 من 
اأن يكون هذا  1347، ومن املحتمل  العام 
اآ�صيا،  يف  اأكرب  اأعداد  بحياة  اأودى  الوباء 
موطن  اأنها  ُيعتقد  حيث  ال�صني،  وخا�صة 
الأخــرى  التداعيات  بني  ومــن  الــوبــاء، 
لحق  وقت  يف  ُعرف  الذي  الوباء  لهذا 
تراجع  بداية  كان  الأ�صود(،  )املوت  با�صم 
الإقطاعيات(،  يف  )الفالحني  القنانة 
اأن  لدرجة  النا�س  من  الكثري  مات  حيث 
ويف  ارتفع،  الناجني  معي�صة  م�صتوى 
من  املزيد  خلق  يف  ذلك  �صاهم  الواقع، 
الجتماعي  احلراك  وتنامي  العمل،  فر�س 

ق�صرية. لفرتة  احلروب  ووقف 
اجلدري )القرنني 15 و17(:

يح�صى  ل  عددا   الأوروبيني  جلبوا  لقد 
و�صلوا  عندما  اجلديدة  الأمــرا�ــس  من 
عام  الأمريكيتني  قارتي  اإىل  مرة  لأول 
مر�س  الأمرا�س  هذه  اأحد  وكان   ،1492
نحو  قتل  معدي  مر�س  وهو  ــدري،  اجل
الفرتة،  هذه  وخالل  امل�صابني،  من   30%
مليون   20 قرابة  بحياة  اجلــدري  اأودى 
ال�صكان  من   90% نحو  اأي  �صخ�س، 
الوباء  هــذا  و�صاعد  الأمريكيتني،  يف 
وتطوير  ا�صتعمار  على  ــني  ــي الأوروب
تاريخ  وتغيري  اإخالوؤها،  مت  التي  املناطق 

القارتني.
الكولريا )1817 - 1823(:

بالهند،  )جي�صور(  يف  الكولريا  وباء  ظهر 
اإىل  ثم  املنطقة  اأنحاء  معظم  يف  وانت�رص 
املاليني  بحياة  واأودى  املجاورة،  املناطق 
يدعى  بريطاين  طبيب  يتمكن  اأن  قبل 
املعلومات  بع�س  معرفة  من  �صنو(  )جون 
وو�صفت  انت�صاره،  من  احلد  طرق  حول 
-التي  الكولريا  العاملية  ال�صحة  منظمة 

ماليني  و4   1.3 بني  ما  �صنويا  ت�صيب 
وقالت  املن�صي(،  )الوباء  باأنها  �صخ�س- 
الذي  ال�صابع  الوباء  تف�صي  اإن  املنظمة 
حتى  م�صتمرا  يزال  ل   ،1961 عام  بداأ 

هذا. يومنا 
عن  ناجتة  الكولريا  عــدوى  لأن  ونظرا 
بجراثيم  ملوثني  مــاء  اأو  طعام  تناول 
اإحلاق  من  املر�س  هذا  متكن  فقد  معينة، 
التي  البلدان  يف  �صاحقة  باأغلبية  ال�رصر 
للرثوة  العادل  غري  التوزيع  من  تعاين 
وت�صتمر  الجتماعية،  التنمية  اإىل  وتفتقر 
اإحلاق  العامل من خالل  الكولريا يف تغيري 
ل  اأنها  حني  يف  الفقرية،  باملناطق  ال�رصر 

الغنية. الدول  على  كبري  ب�صكل  توؤثر 
االأنفلونزا االإ�شبانية

:)1919 - 1918( 
املعروفة  الإ�صبانية  الأنفلونزا  تف�صت 
عام  الأنفلونزا"  "وباء  با�صم  اأي�صا 
مليون   500 نحو  واأ�ــصــابــت   ،1918
من  اأكــرث  قتل  يف  ت�صببت  و  �صخ�س، 
وخالل  العامل،  م�صتوى  على  مليونا   50
العاملية  احلرب  كانت  املر�س،  تف�صي  فرتة 
يكن  ومل  نهايتها،  م�صارف  على  الأوىل 
العامة  بال�صحة  املعنية  ال�صلطات  لدى 
الأوبئة  مع  للتعامل  الكافية  الو�صائل 
ب�صكل  تاأثريها  يف  �صاهم  مما  الفريو�صية، 
ال�صنوات  ويف  املجتمعات،  على  كبري 
فهم  يف  ــاث  ــح الأب �صاهمت  الــتــالــيــة، 
الوقاية  وطــرق  الوباء  انت�صار  كيفية 
تف�صي  تاأثري  تقليل  على  �صاعد  مما  منه، 
ذلك. بعد  لالأنفلونزا  م�صابهة  فريو�صات 

اأنفلونزا هونغ كونغ 
:)1970 - 1968(

تف�صي  مـــن  ــا  ــام ع  50 مــــرور  ــعــد  ب
فريو�س  انت�رص  الإ�صبانية،  الأنفلونزا 
العامل،  اأنحاء  جميع  يف  لالأنفلونزا  اآخر 
الوفيات  عدد  اأن  اإىل  التقديرات  وت�صري 
الفريو�س  ــذا  ه عــن  الناجمة  العاملية 
يف  ُع�رصهم  �صخ�س،  مليون  نحو  بلغ 
1968، كان  الوليات املتحدة، ويف العام 
يحدث  لالأنفلونزا  وباء  ثالث  الوباء  هذا 
الإ�صبانية  الأنفلونزا  بعد   ،20 القرن  يف 
الآ�صيوية  والأنفلونزا  م(   1918 )عــام 
وُيعتقد   ،1957 ــام  ع انت�رصت  الــتــي 
الأنفلونزا  عن  امل�صوؤول  الفريو�س  اأن 
بعد  الظهور  اإىل  وعاد  تطور  الآ�صيوية 
اأنفلونزا  فريو�س  اأن  ورغم  �صنوات،   10
الأنفلونزا  قاتال مثل  هونغ كونغ مل يكن 
معديا  كان  فاإنه   ،1918 عام  الإ�صبانية 

 500 اأ�صيب  حيث  ا�صتثنائي،  ب�صكل 
من  اأ�صبوعني  غ�صون  يف  �صخ�س  األف 
كونغ،  هونغ  يف  حالة  اأول  عن  الإبــالغ 
ال�صحة  جمتمع  الوباء  �صاعد  وعموما 
لعمليات  احليوي  الدور  فهم  على  العاملي 
م�صتقبال. املر�س  تف�صي  منع  يف  التلقيح 
الوخيمة  احلادة  التنف�شية  املتالزمة 

:)2003 - 2002(
الوخيمة  احلادة  التنف�صية  املتالزمة  اإن 
فريو�صات  اأحــد  ي�صببه  مر�صا  تــعــّد 
ت�صيب  اأن  ميكن  التي  ال�صبعة  كورونا 
ــي  ــوراث ال تركيبها  وي�صبه  الــبــ�ــرص، 
بن�صبة  اجلديد  كورونا  فريو�س  تركيب 
اأ�صبح   ،2003 العام  ويف  تقريبا،   90%
مقاطعة  يف  ن�صاأ  الذي  املتف�صي  املر�س 
انت�رص  عامليا  وباء  ال�صينية  غوانغدونغ 
من  اأكرث  واأ�صاب  دولة،   26 اإىل  �رصيعا 
و  منهم،   774 وقتل  �صخ�س   8000
املتالزمة  تف�صي  نتائج  كانت  ذلك،  مع 
 2003 لعام  الوخيمة  احلــادة  التنف�صية 
ال�صتجابة  ب�صبب  كبري  حد  اإىل  حمدودة 
جانب  مــن  الــعــامــة  لل�صحة  املكثفة 
عزل  ذلــك  يف  مبــا  العاملية،  ال�صلطات 

امل�صابني.  والأفراد  امل�صابة  املناطق 
اأنفلونزا اخلنازير 

:)2010 - 2009(
الأنفلونزا  فريو�س  من  جديد  نوعا  هناك 
من  اأكرث  اأ�صاب  حيث   ،2009 عام  ظهر 
املتحدة،  الوليات  �صخ�س يف  مليون   60
 151 بني  العاملية  الوفيات  عدد  وتراوح 
الفريو�س  هذا  على  ويطلق  األفا،  و575 
اأنها  يبدو  لأنه  اخلنازير(  )اأنفلونزا  ا�صم 
وتختلف  الب�رص،  اإىل  اخلنازير  من  انتقلت 
اأن  يف  العادية  الأنفلونزا  مر�س  عن 
بالفريو�س  املرتبطة  الوفيات  من   80%
 65 عن  اأعمارهم  تقل  اأ�صخا�صا  �صملت 
الأنفلونزا  وفيات  عك�س  على  عاما، 

العادية.
اإيبوال )2014 - 2016(:

-الذي  اإيبول  فريو�س  كان  البداية،  يف 
املنطقة  من  قريب  نهر  ا�صم  على  �صمي 
املدى  حمدود  املر�س-  فيها  تف�صى  التي 
ولكنه  احلديثة،  الأوبئة  باأغلب  مقارنة 
وظهر  ي�صدق،  ل  ب�صكل  مميتا  كــان 
بغينيا  �صغرية  قرية  يف  اأول  الفريو�س 
من  �صئيل  عدد  اإىل  وانت�رص   ،2014 عام 
وقتل  اأفريقيا،  املجاورة يف غربي  البلدان 
�صخ�س  ــف  األ  11 من  ــرث  اأك الفريو�س 
غينيا  يف  م�صاب  األف   29.6 اأ�صل  من 

التقديرات  وت�صري  و�صرياليون،  وليبرييا 
 4.3 كــلــف  اإيــبــول  ــس  ــريو� ف اأن  اإىل 
انخفا�س  يف  وت�صبب  دولر،  مليارات 
اإىل  كبري  ب�صكل  الواردة  ال�صتثمارات 

الثالث. الدول 
جد  الأمــر  حرج  ل  و  فحدث  اليوم،  اأما 
و  اإل  حياتنا  من  متر  ثانية  كل  و  خطري، 
حالة  اأ�صبحت  فلقد  اأكرث،  اخلطورة  تزداد 
بالكامل،  مدن  تغلق  اأين  عاملية،  طوارئ 
وفيات  و  امل�صابني،  من  الآلف  ع�رصات 
اأخرى  اإىل  دولة  من  يقفز  يوميا،  تزداد 
اقت�صادها  ليح�صد  الب�رص  ملحة  يف 
�صكانها  بع�س  اأرواح  و  �صمعتها،  و 
و  اإيطاليا  و  بال�صني  فعل  اأين  كذلك، 
اإيران ما فعل، و يهدد كل العامل و ل احد 
�صيقتل  اجلديد  كورونا  فهل  منه،  مباأمن 

الب�رص؟.  ماليني 
و  يحدث  اأن  ميكن  ما  اأ�صواأ  هي  الأوبئة 
�صيء  على  املختلفون  الب�رص  ))احتــد  لو 
الــيــوم((،  منها  للتخل�س  ف�صيتحدون 
الإن�صان  من  ا�صغر  هو  ل�صيء  فكيف 
باأكرب  �صيت�صبب  مرة((  ماليني  ))بخم�صة 
يحدث  الب�رص،  تاريخ  يف  �صحي  حجر 
�صتون  من  اأكــرث  على  ال�صني  يف  هــذا 
على  خاوية  حمظورة  مدن  اإن�صان  مليون 
اإىل  باإيران  مرورا  ال�صني  من  عرو�صها 
بعدة  قــدرت  وفيات  غريها  و  اإيطاليا 

باملاليني؟. اإ�صابات رمبا  و  األف 
 2 19 �صار�س  اإنه فريو�س كورونا اجلديد 

الرحمة(.  عدمي  فتاك  )فريو�س 
يف  مــعــا  نــرجــع  دعــنــا  امل�صكلة  لفهم 
عام  من  دي�صمرب  �صهر  اإىل  قليال  الزمن 
تاريخنا  من  النقطة  تلك  قبل  م،   2002
من  النوع  هذا  مع  يتعامل  العامل  كان 
�صيء  انــه  على  التاجية  الفريو�صات 
الــربد  بــنــزلت  للب�رص  يت�صبب  حميد 
نبقى  اأن  اإىل  لعالجها  نحتاج  التي  تلك 
كي  الدافئ  احل�صاء  نتناول  و  املنزل  يف 
الرومان�صية  الق�صة  هذه  لكن  ن�صفى، 
قاتل  اإىل  الكائن  هذا  حتول  مع  �صتنتهي 
بني  قوته  يطور  الرحمة،  عدمي  مت�صل�صل 
القاتلة  خالياه  تاركا  �صحاها،  و  ع�صية 

املعمورة يف فرتة جد ق�صرية. عرب 
ما  اأو  �صار�س  فريو�س  عن  هنا  نتحدث 
احلادة  التنف�صية  املتالزمة  با�صم  نعرفه 
�صار�س  فريو�س  ظهر  حيث  الوخيمة، 
اأن  لــبــث  ــا  م و  الــ�ــصــني،  �ــصــمــايل  يف 
كله  العامل  اإىل  و�صول  حدودها  تخطى 
بهذا  اأ�صيب  فقط  اأ�صابيع  ثالثة  بعد 
�صخ�س  مليون  ربــع  حــوايل  الفريو�س 
من  ــرث  اأك ــاة  وف يف  ت�صبب  و  م�صاب 
و  دولة،   160 من  اأكرث  اإن�صان يف   5000
و�صل  اأين  يوم،  بعد  يوما  تزداد  الأعداد 
يومنا  غاية  اإىل  امل�صابة  الأ�صخا�س  عدد 
2020 م  27 من �صهر مار�س �صنة  هذا لـ 

مليون. ن�صف 
عامل  من  الفريو�صات  تلك  ــداأت  ب لقد 
احليوانات،  بني  انت�رصت  الربية  احلياة 
الب�رص  اإىل  انتقلت  و  جينيا  حتولت  ثم 
ظهر  اأنه  نعرف  اجلديد،  كورونا  حالة  يف 
مبدينة  البحرية  للماأكولت  �صوق  يف 
تلتقي  اأن  ميكن  هناك  ال�صينية،  ووهان 
اأقفا�س  يف  معباأة  الكائنات  اأنواع  بكل 

درا�صة  بح�صب  مطمئنة  غري  اإ�صارة  هذه 
ال�صهرية.  )جاما(  دورية  يف  من�صورة 

احليوانات  من  املنتقلة  فالفريو�صات 
فبجانب  م�صكلة  دائما  كانت  للب�رص 
كورونا(  و  مري�س  و  )�صار�س  فريو�س 
)الإيدز،  مثل:  اأخرى  اأمثلة  اأي�صا  هناك 
ت�صري  حيث  الطيور(،  اأنفلونزا  الإيبول، 
م�صدر  اأن  اإىل  الأوىل  البحثية  النتائج 
يكون  ــد  ق ــدا  ــدي حت ــد  ــدي اجل كـــورونـــا 

اخلفافي�س.
ن�صميه  ما  اإىل  ينق�صم  الفريو�صات  عامل 
ي�صيب  بع�صها  الفريو�صات،  عائالت 
وغريها،  واجللد  الدماغ  واأخــرى  الكبد، 
موجودة  غري  كورونا  فريو�س  وعائلة 
بــل جندها  الــبــدايــة،  الإنــ�ــصــان يف  لــدى 
والثعابني  واخلفافي�س  الطيور  عند 
ونظرا  واخلنازير،  والدواجن  والفئران 
ي�صتهلكون  الذين  ال�صينيني  لعادات 
يف  ويربونها  احليوانات  من  النوع  هذا 
اختالط  عنه  نتج  الذي  الأمر  منازلهم، 
وانتقالها  جينيا  و)تطورها  الفريو�صات 
تاأتي  وبعدها  احليوانات(،  خمتلف  بني 
احليوانات  هذه  حلوم  ا�صتهالك  مرحلة 
ال�صينيني،  ــرف  ط مــن  اأحــيــانــا  )نيئة( 
من  وانتقالها  العدوى  �صبب  ما  وهــو 

لالإن�صان. احليوانات 
طريق  عــن  اأ�صا�صا  ينتقل  الــفــريو�ــس 
الفم  ورذاذ  والعط�س،  وال�صعال  اللعاب 
التقبيل،  اأو  امل�صافحة  طريق  عن  وكذلك 
بالن�صبة  الطبية  التحليالت  اأن  اإىل  اأ�صري 
فريو�س  جــراء  ق�صوا  الذين  للمر�صى 
الدم  يف  الفريو�س  وجود  اأكدت  كورونا 
تكمن  وهنا  والكبد،  اله�صمي  واجلهاز 
اجلهاز  فقط  يهاجم  ل  ــه  لأن خطورته 
احليوية  الأع�صاء  خمتلف  بل  التنف�صي 
لالأ�صخا�س  بالن�صبة  الإن�صان  جل�صم 
اأمرا�س  من  يعانون  الذين  اأو  امل�صنني 
مناعة  جهاز  لديهم  الذين  اأو  مزمنة، 
احلال  هو  كما  �صنهم،  �صغر  رغم  �صعيف 
الذي  ال�صاب  ال�صيني  للطبيب  بالن�صبة 
ب�صببه  وتــويف  الوباء  تف�صي  من  حذر 
يف  ــه  لأن �صنة،   35 يتعدى  ل  وعــمــره 
ومل  �صعيفا  كان  مناعته  جهاز  الغالب 

الفريو�س. مقاومة  من  يتمكن 
ترتاوح  كورونا  فريو�س  ح�صانة  فرتة  و 
فرتة  عن  قيل  وما  يوما،  و14   5 بني  ما 
خطورته  و  �صحيح،  غري  اأطــول  زمنية 
فال�صخ�س  معديا،  مر�صا  كونه  تتجلى 
اآخرين  ينقله لأ�صخا�س  اأن  امل�صاب ميكنه 
ال�صخ�س  اأن  كما  واحــد،  مرت  بعد  عن 
يف  اأعرا�صا  يحمل  األ  ميكنه  امل�صاب 
تتجلى �صعوبة  هنا  وبالتايل  الأمر،  بداية 
احلاملني  الأ�ــصــخــا�ــس  عــلــى  الــتــعــرف 
عدد  اإلغاء  مثال  يف�رص  ما  وهو  للفريو�س، 
الثقافية  التظاهرات  و  التجمعات  من 
من  و  العامل،  دول  كل  يف  والريا�صية 
مع  وال�صعال  احلمى  كورونا  اأعرا�س  اأهم 
اإح�صا�س  اإىل  اإ�صافة  التنف�س،  يف  �صيق 
يف  واآلم  ال�صديدين  والتعب  بالإرهاق 
اجل�صم.                 وع�صالت  املفا�صل  خمتلف 
                                             ..يتبع..

التعاون الدويل لالإ�شراع يف اإنتاج لقاح قبل اأن يتحول الفريو�ص جينيا وي�شعب 
الق�شاء عليه ولي�ص بزرع الرعب و اخلوف  و التهويل بني االأمم

باأزمات وحمن وم�شائب كثرية, لعل منها اأزمة انت�شار االأوبئة واالأمرا�ص الفتاكة التي تفتك بالب�شر, ومل تكن على �شالف عهدهم, بل وتفتك      عامل اليوم مير 
باحليوانات التي يعتمد عليها النا�ص يف طعامهم, فقد �شمعنا بوباء جنون البقر, وحمى الوادي املت�شدع, واأنفلونزا الطيور واخلنازير, واالآن وباء كورونا الذي �شرب 
ا من الوفيات وخ�شائر اقت�شادية, ما جعل العامل يدق اأجرا�ص اخلطر  ا كبرياً , وبداأ ينت�شر يف اأنحاء العامل, وقد حار العلماء يف معاجلته وخلف عدداً يف ال�شني اأوالاً

وتتواىل اجلهود ملحاربته ووقف انت�شاره, ناهيكم عن الرعب واخلوف من نتائجه وما األت اإليه.

حممد  االأمني غــــرنا�ص

اجلزء االأول
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ض:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

تعتمد ثقافة الرأي  والرأي املخالف.
4 - التحرير تلتزم- كإعالم- بنقل نبض الواقع، 
ما  فجميع  ولذا  ومهنية.  وموضوعية  حيادية  بكل 
ينشر ال يعرب بالضرورة عن رأي وموقف اجلريدة.

من  كرامتها  تستمد   - كإعالم   - -التحرير   5
ارتباطها بضمري الشعب، ومن والئها للحق واحلقيقة، 
ومن متسكها بالثوابت الوطنية، يف ظل دولة القانون 

واملؤسسات. 
6 -وتؤمن بتحرير اإلعالم من كل أشكال السيطرة 
 ، واالقتصادي  السياسي   واالحتواء  والرقابة، 
فحرية اإلعالم من حرية الوطن، وااللتزام بالدفاع 

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

وعرقلة وصوهلا للرأي العام. 
الرسالة  استغالل  عدم  كإعالم-  وتؤكد-   -  8
أو  احلسابات  وتصفية  املجامالت  يف  اإلعالمية 
أو  الشخصية  ــاءة  اإلس أو  التشهري  أو  االبــتــزاز 
احلقائق خلدمة  تشويه  أو  بتر  من خالل  املعنوية 
غرض ما.وتؤكد على أن مجيع املستندات والوثائق 
بالسرية،  ستحـاط  اجلريدة  تصل  اليت  واملواضيع 
كما أهنا  تصبح ملكا هلا، سواء نشرت أو مل تنشر. 

تقتضى  اإلعــالم  حرية  أن  تؤمن  التحرير   -  9
وتقتضى  واحلضاري،  الثقايف  األمة  تراث  احترام 
وقواعد  السالم،  ومفاهيم  العدل  قيم  عن  الدفاع 
القانون الدويل، بني الدول والشعوب، دون حتريض 

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

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي حدث يف مثل هذا اليوم
االإ�شرائيلي  اجلي�ص   -  2002
يقوم مبجزرة يف مدينة جنني 

ا�شتمرت حتى 12 اأبريل.
املعار�شة  اأحزاب   -  2010

ال�شودانية الرئي�شية تن�شحب من 
االنتخابات الرئا�شية.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة السكن و العمران و المدينة
ديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية ورقلة

تصحيح إعالن عن منح مؤقت للصفقة
NIF 099130019120629

 

              تبعا لإلعالن عن المنح المؤقت للصفقة الصادر بجريدة “التحرير” باللغة 
الفرنسية  بالغة   ”El Moudjahid“ جريدة  و   17/02/2020 بتاريخ  العربية 
الوطني  بالطلب  الخاص   ،)  ANEP Nْ  2030000266(  -  17/02/2020 بتاريخ 

رقم2019/                    دنيا  قدرات  باشتراط  المتعلق بدراسة تكييف و مفتوح  /07 و 
إنجاز محالت تجارية بالقطب العمراني الجديد 27 فيفري 1962 بحي 300 مسكن البيع 
المقترح من طرف مؤسسة زرقون محمد  المبلغ  تم تصحيح  ببلدية ورقلة،  باإليجار 

أسامة، فيما يخص الصفقة التي منحت لها مؤقتا، و هي كالتالي :

تعيين تعيين المشروع
المقاولة

المبلغ بعد التصحيح المبلغ المقترح )دج( 
)دج( 

مدة 
اإلنجاز

النقطة
التقنية/70

المالحظة

دراسة تكييف 
وانجاز محالت 
تجارية بالقطب 
العمراني الجديد 

27 فيفري 
1962 بحي 
300 مسكن 
البيع بااليجار 
ببلدية ورقلة 
والية ورقلة 

زرقون 
محمد
 أسامة

27 846 552,0028 706 568,0009
 أشهر

53.33
/

           

  ANEP Nْ 2030000488      التحرير 2020/04/01 

1سجن كان رمزا للطغيان والظلم كان يوم 
اقتحامه يوم العيد الوطين حتتفل به فرنسا 

كل عام
2فراش )معكوسة( o مبعىن حديث باالجنليزية

3احد الوالدين o نابع عن الود واملحبة
4مزارع الربتقال يف فلسطني

5بناء حتيت أسفل البناء األساسي o نصف بلبل
6من أجل o نتبع هنجا o سقيا األرض

7أسم اشارة مثىن o غصن
8أعلى o يف هذا املكان

9ملؤه اإلباء والشرف )معكوسة( o حرف جازم 
o اليوم السابق

10حوار للتسلية o نبات يستخرج منه السكر

أفقــــــــــــــــــي

1زخرفة اسالمية o تضاريس 
حبرية حتتوي على املرجان

2دولة افريقية اسسها عبيد 
أمريكيون حمررون أرادو العودة إىل 

أفريقيا o يابسة
 o 3حفظ حق الوالدين واحترامهما

نصف رماد o نضوب وانتهاء
4لغة وضعت من األمم املتحدة لتكون 

دولية ولكنها فشلت فشال ذريعا
5اخلطاط الوزير واضع أسس خط 

الثلث يف الدولة العباسية
6تنتهي حياهتا o ثلثا هام

7عنصر من عناصر مياه البحر 
تداوى به اجلروح o غري ناضج وغري 

مشذب أو مهذب
8عنده o وصف يطلق على كل من 

لديه موهبة ميكن تطبيقها يف عمل 
ما

9كلمة أصلها فارسي تطلق على مواد 
التلفزيون أو اجلزء غري املرئي من 

قدرات الكمبيوتر
10مادة تفرزها البنكرياس حلرق 

السكر يف الدم o اذا جتاوز اثنني شاع

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
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية اأدرار
دائرة اأولف
بلدية اأولف

الرقم: 2020/05
و�شل ا�شتالم مذكرة جتديد الهيئة التنفيذية

�شفر   18 يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  من   18 املادة  الأحكام  طبقا 
عام 1433 هـ املوافق 12يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم  
املوؤرخة  التنفيذية   الهيئة  جتديد  مذكرة  ا�شتالم   2020 مار�ص   30
امل�شماة:-  اجلمعية  مكتب  على  اأدخلت  والتي   2019/08/24 يف: 
بتاريخ   ,  2015/15 رقم:  حتت  امل�شجلة   - واالح�شان  الهدى  جمعية 
اأدرار  اأولف, والية  بلدية  الركينة,  املقيمة: بحي   -. 2015/08/18

.- يرتاأ�شها ال�شيد: بلعامل اأحمد.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية الوادي

مديرية التنظيم وال�شوؤون العامة
م�شلحة التنظيم العام

مكتب االنتخابات واجلمعيات
اإ�شهار جتديد الهيئة القيادية جلمعية ذات �شبغة حملية تخ�شع للقانون 

رقم 06/12 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات
املتعلق   2012 جانفي   12 يف  املوؤرخ   06/12 القانون  الأحكام  طبقا 
باجلميـعات ال �شيما املادة الثامنة ع�شر )18( منه, لقد مت هذا اليوم جتديد 
الهيئة القيادية اجلمعية ذات �شبغة حملية :امل�شماة : جمعية كنزة لرتقية 
املقيمة   2007/06/25 بتاريخ    41 رقم:  حتت  املعتمدة  الريفية  املراأة 
ب-: حي احلرية - الوادي رئي�ص اجلمعية : غرغوط خديجة تاريخ و مكان 
االزدياد : 1972/09/24 بالوادي عنوان الرئي�ص: حي احلرية - الوادي

DDPIFR
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العلماء يطورون ذكاء 
ميكنه  ا�صطناعيا 

حتويل ن�صاط الدماغ 
اإىل ن�ص مكتوب

اقرتبت قراءة الدماغ من التحقق يف الواقع، حيث طور 
العلماء الذكاء ال�صطناعي الذي ميكنه حتويل ن�صاط 

الدماغ اإىل ن�س مكتوب.وقد متنح هذه التكنولوجيا اجلديدة 
التي ميكنها قراءة العقول وحتويل الأفكار اإىل جمل كاملة 

مب�صاعدة الذكاء ال�صطناعي الأمل لالأ�صخا�س الذين ل 
ي�صتطيعون التحدث ويقول العلماء من جامعة كاليفورنيا 

اإن التكنولوجيا اخلا�صة بهم قادرة على ترجمة ن�صاط 
الدماغ اإىل اللغة الإجنليزية كلمة بكلمة مب�صاعدة التعلم 
الآيل.  واأ�صاف الفريق اأن التكنولوجيا اجلديدة ميكن اأن 

حتدث ثورة يف الطريقة التي يتمكن بها الأ�صخا�س الذين 
ل ي�صتطيعون التحدث اأو احلركة من التوا�صل.ويبلغ 

معدل الدقة %97، اأي اأكرث من �صعف دقة الأجهزة الأخرى 
لفك ت�صفري اإ�صارة الدماغ، حيث تعمل عن طريق ر�صم 

خرائط ن�صاط اخلاليا الع�صبية للكلمات.ومتكنت ترجمة 
اخلاليا الع�صبية اإىل كلمات من كتابة ت�صل�صل الكلمات 

على واجهة الكمبيوتر يف الوقت الفعلي، والتي ميكن بعد 
ذلك قراءتها ب�صوت ا�صطناعي وميكن اأن تكون العملية 
احلالية ملنح الأ�صخا�س دون �صوت، القدرة على الكالم 

بطيئة للغاية، لأنها تتطلب مراقبة حركة العني املتبقية اأو 
ت�صنجات الع�صالت. وي�صتخدمون هذه احلركات لتمييز 

احلروف التي تو�صح الكلمات، لكنها بطيئة.

حـدث وال حـرج

�شخ�شان قتال �شابا واأحرقا 
جثته بالنريان بتمو�شنت 

وفق عنا�سر الفرقة اجلنائية التابعة للم�سلحة الولئية لل�سرطة 
الق�سائية باأمن ولية عني متو�سنت ، من توقيف �سخ�سان )02( 

م�ستبه فيهما يف مقتل �ساب وجد مقتول بالقرب من اأحد الأحياء 
مبدينة عني متو�سنت ،

وقائع الق�سية اأين تلقت م�سالح الأمن ات�سال هاتفيا عرب اخلط 
الأخ�سر 48 15 مفادها وجود جثة ل�سخ�ض جمهول الهوية ،وعليه 
مت العثور على جثة قد األتهمتها النريان وعليها اآثار ال�سرب على 

م�ستوى الراأ�ض و الوجه ، مبا�سرة مت اإخطار ال�سيد وكيل اجلمهورية 
مع تطويق املكان من اجل احلفاظ على م�سرح اجلرمية ، بعد فتح 

التحقيق و تنقل تقنيي م�سرح اجلرمية مت رفع كل الدلئل و 
القرائن التي من �سانها دعم اإجراءات التحقيق و ذلك با�ستعمال كل 

الو�سائل العلمية احلديثة و املتطورة امل�سخرة من طرف املديرية 
العامة لالأمن الوطني، وبعد تكثيف عملية البحث والتحري 

مع حميط ال�سحية و �سماع عديد من ال�سهود مت توقيف كل من  
املدعو"م �ض 41 �سنة و ن ع 20 �سنة" واللذين اأنكرا �سلتهما باجلرمية 

اإل انه بعد مواجهتهما بالدلئل و القرائن اعرتفا باجلرمية 
ال�سنيعة التي اقرتفاها يف حق ال�سحية ،

امل�ستبه فيهما مت تقدميهم اأمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة عني 
متو�سنت بتهمة القتل العمدي مع �سبق الإ�سرار و الرت�سد اأين اأحال 

امللف اإىل قا�سي التحقيق لدى نف�ض املحكمة و الذي اأ�سدر �سدهما 
اأمر باإليداع.

وفاة ثاين طبيب 
�شوداين ب�شبب 

كورونا يف بريطانيا

فتوى هامة عن االإفطار يف رم�شان 
ب�شبب كورونا مب�شر 

ال�شحية �شلبوه مبلغا بقيمة مليار �شنتيم 

توقيف اإمامني و�شيخ زاوية ال�شتخراج 
الذهب مبزلوق يف �شطيف    

ان�سم الطبيب ال�سوداين اأجمد احلوراين اإىل اأوائل كبار الأطباء الذين 
فقدوا حياتهم يف اململكة املتحدة متاأثرين بالإ�سابة بفريو�ض كورونا.

وتويف طبيب الأنف والأذن واحلنجرة، مب�ست�سفيات ديربي وبرتون 
اجلامعية، يوم ال�سبت. وتوجهت عائلة احلوارين بال�سكر لزمالء 

الفقيد يف خدمة ال�سحة الوطنية على حماولتهم "امل�ستميتة" 
لإنقاذه. ووقعت وفاة احلوراين بعد ثالثة اأيام من وفاة عادل الطيار، 

اجلّراح ال�سوداين يف لندن، والذي وافته املنية الأربعاء املا�سي 
متاأثرا بالإ�سابة بفريو�ض كورونا. وقالت عائلة احلوراين يف بيان 
با وحمبوبا زوًجا، وابًنا، واأًبا، واأًخا، و�سديقا  لها اإن فقيدها كان "حُمِ

.. كان �سغفه الأكرب بعائلته ومهنته، وقد كّر�ض حياته لهما... نوّد 
اأن ن�سكر كل الذين �ساركوا يف رعايته على لطفهم وتعاطفهم اأثناء 

مر�سه". وكان احلوراين يف منت�سف اخلم�سينيات من عمره وكان 
يعمل يف م�ست�سفى كوين اجلامعي يف برتون. وقال غافني بويل، املدير 

التنفيذي يف امل�ست�سفى اإن احلوراين كان "م�سهودا له بالتفاين يف خدمة 
مر�ساه".

واأ�ساف بويل اإن "اأ�سرة العاملني مب�ست�سفيات ديربي وبرتون اجلامعية 
تنعي الفقيد ببالغ الأ�سى، وقد كان حمّل تقدير وحمبة من زمالئه 

.. كما نعرب عن ال�سكر لزمالئنا يف م�ست�سفيات جامعة لي�سرت على ما 
اأظهروه من مهنية وتعاطف يف رعاية احلوراين وعائلته".

وقال املدير الطبي خلدمة ال�سحة الوطنية يف اإجنلرتا، �ستيفن باو�ض، 
اإن وفاة احلوراين "تذكري �سارخ للبالد باأكملها باأن علينا التعامل مع 

الأزمة بجدية".
واأ�ساف باو�ض: "خدمة ال�سحة الوطنية اأ�سرة واحدة ينتابها حزن 

بالغ جّراء فقد اأي من الأع�ساء. واإْذ نثابر على الحتاد والتاآذر 
يف مواجهة الفريو�ض، فاإنني اأعلم اأن كل اأع�ساء خدمة ال�سحة 

الوطنية واجلماهري التي نخدمها - اجلميع يتقدمون بالتعازي لعائلة 
احلوراين".

وهناك طبيب عربي اآخر هو حبيب زايدي، تويف يوم الأربعاء املا�سي، 
عن 76 عاما، يف العناية املركزة مب�ست�سفى �ساوث اإند يف مقاطعة 

اإ�سيك�ض بينما كان يتلقى عالجا بعد ال�ستباه يف اإ�سابته بالفريو�ض.

قال مفتي م�سر ال�سابق علي جمعة، اإن الأطباء اإذا ن�سحوا بالإفطار يف �سهر رم�سان، للوقاية من 
فريو�ض كورونا، �سيتوجب اإتباعهم.

وتابع خالل حديث متلفز: "القاعدة بتقول هطاوع الأطباء، لأنهم الأعلم بالواقع، لكن ل يجب 
ا�ستباق الأحداث".

واأ�ساف اأنه من الواجب، اإتباع اإر�سادات الأطباء يف حال تطلب الإفطار ب�سهر رم�سان، للوقاية من 
فريو�ض كورونا، حيث ين�سح الأطباء باحلر�ض على �سرب املياه ب�سكل م�ستمر، لأن جفاف احللق 

قد يعر�ض �ساحبه لالإ�سابة بفريو�ض كورونا.
واأكد اأن اأتباع ن�سائح الأطباء، يف ما له خطورة على 

حياة الإن�سان، واجب وخمالفته حرام، م�سريا اإىل اأن 
املخالف يحت�سب عند اهلل عا�سيا، لأنه مثل املنتحر.

واأو�سح اأنه اإذا كان ال�سيام يف �سهر رم�سان، �سيوؤدي اإىل 
اإحلاق الأذى بال�سحة، ي�سبح ال�سيام حراما، ويعاقب 

عليه العبد بدل من الثواب.

متكن اأفراد املجموعة الإقليمية للدرك الوطني 
ب�سطيف من القب�ض على ع�سابة تتكون من 03 

اأ�سخا�ض ترتاوح اأعمارهم مابني)48و30(�سنة 
خمت�سة يف الن�سب والحتيال، وهذا بناءا على 

�سكوى تقدم بها ال�سحية 31�سنة عن تعر�سه 
لالحتيال من قبل جماعة اثنني منهما يّدعيان 

باأنهما اإمامني مل�ساجد وواحد �سيخ زاوية، 
ب�سلبه مبلغ مليار �سنتيم ،واإيهام ال�سحية اأنهم 

با�ستطاعتهم ا�ستخراج كمية كبرية من الذهب 
باأحد الأرا�سي املتواجدة ببلدية مزلوق وان هذه العملية لن ت�ستكمل اإل ب�سرائهم لعطر يقدر بـ مليار 

�سنتيم، الأمر الذي اأدى بال�سحية لتقدمي �سكوى اأمام م�سالح الدرك الوطني اأين مت و�سع خطة حمكمة 
من طرف الفرقة املخت�سة اإقليميا اأدت اإىل اإيقافهم وت�سليمهم للجهات الق�سائية.

�سباب تيزي 
وزو يوزعون 

كل اأنواع 
اخل�سر وبع�ض 
مواد التموين 
على العائالت 
املعوزة جمانًا 

وتوفري 
حاجياتهم اإىل 

غاية بيوتهم

صـــورة و تعــليق 
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وزير الفالحة يوؤكد اأن حملة احل�شاد باجلنوب تب�شر مبح�شول واعد

اجلزائر ت�شتدعي ال�شفري الفرن�شي احتجاجا على ترويج مزاعم كاذبة

حجز اأزيد من 3000 كلغ مواد ا�شتهالكية غري �شاحلة باالأغواط 

ببلعبا�ص تلموين  يف  الفرينة  خزن  ملوال  �شجنا  �شنوات   3

خطاأ من معهد با�شتور يت�شبب يف كارثة بربيكة

حث املواطنني على عدم الإفراط يف ال�ستهالك

ح�سب بيان لوزارة ال�سوؤون اخلارجية

نائب برملاين يوؤكد: 

لوؤي ي   
----------------------

ت�سريح  يف  عــــومــــاري،  وقــــال 
الكميات  متلك  اجلزائر  اأن  اإذاعي 
الكافية من املواد الغذائية لتلبية 
جميع حاجيات املواطنني احلالية 

وما بعدها”.
وبهدف  اأنه  الفالحة  وزير  واأكد 
انتهجه  الــذي  امل�ساربة  حماربة 
الــفــرتة  هـــذه  يف  الــتــجــار  بع�ض 
جمل�ض  “قرر  فــقــد  احلــ�ــســا�ــســة، 
الأعــلــى لــالأمــن اتــخــاذ اإجـــراءات 
واأ�ساف  هوؤلء”.  حق  يف  �سارمة 
“م�سالح  ان  ذاتــــه  الــ�ــســيــاق  يف 
الأمن الوطني هي الأخرى تعمل 
لتطبيق  اخل�سو�ض  هذا  يف  بجد 
ــل املــتــجــاوزيــن  ــون عــلــى ك ــان ــق ال

للقانون”.
املواطنني  الفالحة  ــر  وزي ــا  ودع
ال�ستهالك”،  يف  الإفراط  “لعدم 
“ان  ذاتــــه  الــ�ــســيــاق  يف  مــ�ــســريا 

غذائية  خمزونات  متلك  اجلزائر 
اإىل  بــالإ�ــســافــة  اإ�ــســرتاتــيــة 
املنتجات  مــن  الكبرية  الكميات 
ــى غــــرار مـــادة  ــل الــغــذائــيــة، ع
ال�سميد الفرينة، اللحوم واخل�سر 
طمـاأن  كما  وغريها”.  والفواكه 
احل�ساد  حملة  “اأن  اأن  عــومــاري 
اجلنوبية  املناطق  يف  با�سرت  قد 
واعد  حم�سولها  ان  ويبدو  للبالد، 

للغاية”.
كما اأعلن وزير الفالحة والتنمية 
الفالحي  الــقــطــاع  اأن  الريفية 
مبا  املا�سية  ال�سنة  خالل  "�ساهم 
تفوق ن�سبته 12 باملائة من الناجت 
 3500 يعادل  مبا  اخلــام   الداخلي 
مليار   29.1 حوايل  اأي  دينار  مليار 
دولر ما ي�سع اجلزائر يف املراتب 
الوزير  واأو�سح  اإفريقيا".  الأوىل 
الفالحي  الــقــطــاع  م�ساهمة  اأن 
حيث  من  الوطني  القت�ساد  يف 
الإنتاج وقيمته امل�سافة يف الناجت 

 %  12 يفوق  مبا  ــام  اخل الداخلي 
الأوىل  املرتبة  يف  الــبــالد  ي�سع 
تقرير  ـــر  اآخ "ح�سب  اإفــريــقــيــا 
وزارة  من  عليه  حت�سلنا  اأفريقي 
اأجندة  �سمن  اخلارجية  ال�سوؤون 
"النتقال  اأن  ــاف  واأ�ــس  ."2036

دينار  مليار   2500 يعادل  ما  من 
الناجت  يف  القطاع  م�ساهمة  مــن 
 2013 عام  خالل  اخلام  الداخلي 
حتقق بف�سل جمهودات الفالحني 
ملهند�سينا  التقنية  واملــرافــقــة 

ودعم الدولة".

اخلارجية  ال�سوؤون  وزيــر  ا�ستدعى 
اأم�ض الثالثاء �سفري فرن�سا باجلزائر 
ال�سديد"  اجلزائر  "احتجاج  ليبلغه 
على الت�سريحات "الكاذبة والبغي�سة 
التي مت  " �سد اجلزائر  القذف  و كذا 
الإدلء بها موؤخرا باأحد البالطوهات 
عمومية  تلفزيونية  لقناة  التابعة 
فرن�سية، ح�سبما جاء يف بيان لوزارة 

ال�سوؤون اخلارجية.
ال�سوؤون  ــر  وزي  " اأن  البيان  واأو�ــســح 
الثالثاء  اليوم  ا�ستدعى  اخلارجية 
فرن�سا  �ــســفــري   2020 مـــار�ـــض   31
الت�سريحات  ـــر  اإث عــلــى  بــاجلــزائــر 
ــة والـــقـــذف  ــس ــ� ــي ــغ ــب ـــكـــاذبـــة وال ال
يف  و�سلطاتها  ــر،  ــزائ اجل ــال  ط الــذي 
لقناة  التابعة  الــبــالطــوهــات  اأحـــد 

تلفزيونية عمومية فرن�سية ".
واأ�ساف ذات امل�سدر اأن "وزير ال�سوؤون 
ــن �سفري  ـــذي طــلــب م ال اخلــارجــيــة 
الحتجاج  هذا  نقل  باجلزائر  فرن�سا 
تاأ�سف  بلده  يف  ال�سلطات  اأعلى  اإىل 
ت�سويه  على  ت�سر  القناة  هذه  لكون 
يجب  الذي  الوقت  يف  اجلزائر  �سورة 
حماربة  على  اجلهود  كل  تن�سب  اأن 

امل�ستجد  كـــورونـــا  جــائــحــة  تف�سي 
".19 "كوفيد- 

ــر  ــزائ ــارة اجل ــف ــس اإبـــــالغ � وقـــد مت 
�سد  ق�سائية  دعوى  لـ"رفع  بباري�ض 
واملتدخل  التلفزيونية  القناة  هذه 
الذي اأدىل بهذه الت�سريحات امل�سينة 

اإزاء اجلزائر". 
حممد علي

التدابري  و  الإجـــــراءات  ـــار  اإط يف   
الأمنية املتخذة من قبل م�سالح اأمن 
للحفاظ  الرامية  ـــواط  الأغ ــة  ولي
على  املحافظة  و  املواطن  اأمــن  على 
مــوا�ــســلــة  و  الــعــمــومــيــة،  الــ�ــســحــة 
املــيــدانــيــة  الــنــ�ــســاطــات  و  لــلــمــهــام 
الغذائية  ــواد  امل مبراقبة  املتعلقة 
حماربة  و  الوا�سع  ال�ستهالك  ذات 

ــواد  امل لهذه  الحــتــكــار  و  امل�ساربة 
اإثــر  على  و  الــراهــن،  الــوقــت  خــالل 
الأغــواط   مبدينة  ميدانية  خرجة 
لعنا�سر  ــوع  ــب ــس الأ� ــة  ــداي ب خـــالل 
ــة  ــي ــولئ ــة بــاملــ�ــســلــحــة ال ــرط ــس ــ� ال
فرقة  و  التنظيم  و  العامة  لل�سرطة 
البيئة   حماية  و  العمران  �سرطة 
بالتن�سيق  و  ــواط  الأغ وليــة  باأمن 

ــارة و  ــج ــت ــع مــ�ــســالــح مــديــرتــي ال م
الفالحة بالأغواط  ، �سملت  حمالت 
الغذائية  ــواد  ــامل ب خا�سة  تــاريــة 
ــواد  ــم ــل ــة ل ــل ــم ــاجل حمــــالت بـــيـــع ب
�سلع  حجز   و  �سبط  مت  الغذائية.  
متثلت  لال�ستهالك   �ساحلة  غــري 
مواد  من  كلغ    3180 بـــ     يقدر  ما  يف 
�سوكولطة    – مادلني"   " حلويات   (

احلم�ض  مــن  زجاجية  ـــارورات  ق  -
ليتم   ، املعلبة(  الفطر  و  اللوبيا  و 
ال�سركاء  مع  بالتن�سيق  و  الفور  على 
على  ــوزة  ــج ــح امل الــكــمــيــات  اإتــــالف 
اتخاذ   و  التقني  الردم  مركز  م�ستوى 
يف  القانونية  الإجراءات  و  التدابري 

املخالفني. حق 
ق/ج

ق�ساء  جمل�ض  لدى  اجلنح  حمكمة  ق�ست 
نافذا  �سجن  �سنوات  بثالث  بلعبا�ض  �سيدي 
ببلدية  يقطع  م�ستودع  �ساحب  حــق  يف 
 159 على  بداخله  العثور  عقب  تلموين 
امل�ساربة  بغر�ض  الفرينة  مادة  من  قنطار 

يف اأ�سعارها .الق�سية تعود اإىل يوم الثنني 
ــدرك  ال عنا�سر  داهــمــت  عندما  املا�سي 
املخ�س�سة  املــ�ــســتــودعــات  احـــد  الــوطــنــي 
لتخزين اأغذية. الأنعام املتواجدة ببلدية 
مدينة  عــن   15 بنحو  البعيدة  تلموين 

تلقتها  معلومات  على  بناًءا  بلعبا�ض  �سيدي 
على  عرث  التفتي�ض  وبعد  م�سادرها  من 
وخمزنة  مكد�سة  الفرينة.  مادة  من  كمية 
اأو�سح  وقــد.  باأ�سعارها.  امل�ساربة  بع�ض 
�ساحب امل�ستودع بان. الكمية مل يكن ينوي 

من  ال�سعري  مــادة  مع  خلطها  بل  ت�سويقها 
املحكمة  هيئة  اأن  اإل  ما�سيته  اإطعام.  اجل 
مل تقتنع بروايته و�سادرت يف حقه حكما 

بثالث �سنوات حب�سا نافذة .
م.رم�ساين

متكنت   ، كورونا  فريو�ض  اإنت�سار  و  تزامنا   
ولية  باأمن  الق�سائية  ال�سرطة  م�سالح 
وتنظيف  تميل  مواد  حجز  من  البيـَـ�ض 
منتهية ال�سالحية ومواد �سبه �سيدلنية.

العملية جاءت على اإثر معلومات وردت اإىل 
م�سلحة ال�سرطة الق�سائية باأمن الولية ، 
تفيد بوجود اأحد التجار يبيع مواد منتهية 
ال�سالحية و كذا معدية طبية يكرث عليها 

 . الفرتة  بهذه  املواطنني  قبل  من  الطلب 
من  هامة  كمية  حجز  مت  العملية  خــالل 
الكحولية  واملــطــهــرات  املعقمة  املحاليل 
اإ�سافة اإىل 2200 زوج من القفازات الطبية 

منتهي  ــال  ــف الأط حليب  اإىل  بــالإ�ــســافــة 
ال�سالحية ومواد تميل وتنظيف منتهية 
ـــراءات  الإج ا�ستكمال  بعد  ال�سالحية. 
�سد  ق�سائي  ملف  اإجنـــاز  مت  القانونية 

�سنة،   35 العمر  من  البالغ  فيه  امل�ستبه 
يف  للنظر  النيابة  ــام  اأم مبوجبه  �سيقدم 

ق�سيته .
ل.نــاجي 

عن  الوطني  ال�سعبي  باملجل�ض  النائب  ــد  اأك
يف  ت�سبب  با�ستور  معهد  ــاأن  ب باتنة،  ــة  ولي
كارثة بعد ارتكابه خلطاأ فادح بتاأكيد �سلبية 
للمرحوم  كــورونــا  فــريو�ــض  حتاليل  نتائج 
مرة  لُيوؤكد   ، بريكة  مدينة  يف  “ب.م” املقيم 

ثانية اإيجابية حتاليل نف�ض ال�سخ�ض.
واأو�سح الربملان حكيم بري يف مرا�سلة وجهها 
)ب  املواطن  اإ�سابة  تاأكد  “بعد  باتنة:  لوايل 
كورونا،  بفريو�ض  بريكة  ببلدية  املقيم  م( 
طرف  مــن  املــرتــكــب  ــادح  ــف ال للخطاأ  ونــظــرا 

الأولية  النتيجة  كانت  حيث  با�ستور،  معهد 
�سلبية، مما اأدى بالطاقم الطبي و�سبه الطبي 
واأقرباء املري�ض بالتعامل معه على اأ�سا�ض اأنه 
وجاءت  الكارثة  وقعت  اأن  اإىل  م�سابا  لي�ض 

النتيجة الثانية اإيجابية”.

ولية  يف  الأول  الرجل  املتحدث،  دعــا  كما 
حت�سري  يف  م�ستعجل  قرار  اتخاذ  اإىل   باتنة 
كمركز  بريكة  والطفولة  الأمــومــة  عــيــادة 

للحجر ال�سحي.
ق/و

الطلب  ملواجهة  الغذائية  املواد  من  الكافية  الكميات  اأن اجلزائر متلك  �شريف عوماري,  الريفية,  والتنمية  الفالحة  اأم�ص وزير  قال 
كورنا. فريو�ص  تف�شي  بعد  للمواطنني,  املتزايد 

النظري  ومــنــقــطــع  ــريا  ــب ك تــهــافــت 
ملــخــتــلــف �ـــســـرائـــح املـــواطـــنـــني من 
مادتي  على  بخن�سلة  الأ�ــســر   اأربـــاب 
بع�ض  ــن  ع ف�سال  والــ�ــســكــر  ــت  ــزي ال
اأن  اإل  الأخـــرى  ال�ستهالكية  املـــواد 
احلديث يبقى يف �سر تهافت و ت�سارع 
النفتني  املادتني  اقتناء  يف  امل�ستهلك 
وطوبى  والزيت  ال�سكر  وهــي  الذكر 
التزاحم  ظل   يف  عليهما  يح�سل  ملن 
املحالت  بع�ض  ت�سهده  الــذي  الكبري 
التحرير  يومية  عليه  وقفت  ما  وهو 
نهار اأم�ض الثالثاء يف اإحدى ال�سيارات  
وما وقفت عليه من اكتظاظ وتزاحم 
النا�ض على ال�سراء وكلما ت�ساءلت عن 
املــواد  هــذه  �ــســراء  على  ــري  اجل �سبب 
ت�سمع بان هاتني املادتني �سوف مت�سها 
انعدامها  ورمبا  احلاد   والنق�ض  القلة 
ولعله  املقبلة  اأو  الأيـــام  هــذه  خــالل 
يف  ي�سارعون  النا�ض  جعل  الذي  الأمر 
م�ستمرا  التهافت  هذا  اقتنائها،ليبقى 

اإىل حني .                                                       
ونا�ض لزهاري  

للدرك  الأبحاث  ف�سيلة  عنا�سر  متكنت 
من  كمية  حــجــز  ــن  م بــغــلــيــزان  الــوطــنــي 
)�ساحلة  ايليو  نــوع  ــدة  ــائ امل زيــت  مـــادة 
 5 ب�سعة  دلوا   2688 ب  تقدر  لال�ستهالك( 
موجهة  ال�سراء  لفاتورة  امتالكه  دون  لرت 
واردة  ملعلومات  ا�ستغالل  وهذا  للم�ساربة 
لذات امل�سالح مفادها وجود �ساحنة حمملة 
بلدية  العوا�سي�ض  ــدوار  ب غذائية  مبــواد 
�سيدي خطاب، بعد التنقل اىل عني املكان 
مت العثور  على �ساحنة نوع رونو مركونة 
مراقبة  بعد  فيه،  امل�سكوك  منزل  اأمــام 
وتفتي�سها  بال�ساحنة  اخلا�سة  الوثائق 
زيت  ــادة  م مــن  بكمية  حمملة  اأنــهــا  تبني 
لال�ستهالك(  )�ساحلة  ايليو  نــوع  املائدة 
تقدر ب 2688 دلو �سعة 5 لرت دون امتالكه 
لفاتورة ال�سراء موجهة للم�ساربة، تنفيذا 
ق�سائي  ملف  اإجناز  مت  النيابة  لتعليمات 
�سد املعني مع حجز الب�سائع وت�سليمها اإىل 

مديرية الن�ساط الجتماعي .
اأبو ع�سام

لل�سحة  الولئي  املدير  اأن  عليم  م�سدر  ك�سف 
ال�سحي  احلــجــر  يف  يــوجــد  ال�سلف  وليـــة  يف 
اختبار  نتائج  ظهور  بعد  ال�سرفة  مب�ست�سفى 
فريو�ض كورونا.وك�سف امل�سدر نفيه اأن املعني 
اجتماع  خــالل  املر�ض  اأعــرا�ــض  عليه  ظهرت 
اأجراه �سباح الأحد مع اإطارات القطاع قبل اأن 
اأظهرت  يتوجه للم�ست�سفى واأخذت منه عينة 

التحاليل يف وقت لحق اأنها ايجابية.
ق/م

تهافت كبري
بخن�شلة على مادتي 

الزيت وال�شكر

حجز اأكرث من 
زيت  من  لرت   13000

املائدة بغليزان 

اإ�شابة مدير ال�شحة 
بوالية ال�شلف 

بفريو�ص كورونا

اأمن والية البي�ص يحجز معدات طبية موجهة للم�شاربة 



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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