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تعليق عمليات التوظيف 
واإلغاء جميع تواريخ نتائج 

امل�سابقات واالمتحانات

الغلق ملحطات البنزين 
يف وجه املواطنني

ب�سبب الظروف ال�ستثنائية التي متر بها 
البالد

اإ�ساعات خلفت طوابري طويلة 
ونفطال تو�سح:

-  اإجراءات خا�سة ل�سمان ا�ستمرارية 
اخلدمات مبراكز الربيد

اأكد اأن 80 باملائة من الإ�سابات لتظهر عليها اأعرا�س كورونا

- قال اأننا يف حاجة اإىل التجربة ال�سينية لكننا ل منتلك يقظتهم وقوتهم 

هذا ما قاله وزير ال�سحة 
عن لـــقــاح بـونـاطـيـرو 

03 03

جملة "كنا�ص"يتخـذ 
 من االإجراءات الت�سهيلية 

لفائدة املُوؤََمنني

هلع كبري و�سط ال�سكان 
والعديد من االإ�سابات
 و الوفايات الكاذبة!!

الــــوادي

اجلــــلفة
�س 05

�س 06

تغرمي وحجز �سركات وممتلكات "اآل الهامل"
15 و�سنتني حب�سا نافذة على املدير العام ال�سابق لالأمن وعائلته 03اأحكام بني 

04

يف �سابقة.. ال�سعودية 
تدر�ص اإمكانية اإلغاء احلج 

هذا املو�سم

مغادرة 190 �سخ�سا ملراكز احلجر ال�سحي بالوادي 
متديد  العطل املدر�سية ، اجلامعية وعطل التكوين املهني

16

05

03

ديـــوان الـحـبـوب 
ي�ساعـف مـخـزونـه من 
القمح بـ250 األف طن

جتديد �سبكات املياه 
ال�سروب  بالبلدية 
الواحدة ي�سل اإىل 
دينار مليون   100

اجلوية اجلزائرية 
متدد تعليق رحالتها اإىل 

اإ�سعار غري معلوم

�س 03

�س 02

�س 04

على اثر فريو�س "كورونا"

احتياطي اجلزائر منه يكفي 
الأكرث من خم�سة اأ�سهر

حت�سيل 5 ماليري دينار �سنة 2019 
من ديون اجلزائرية العامة للمياه

مطالب بفتح حتقيق حول عملية توظيف اأعوان 
احلماية والوقاية مبوؤ�س�سةSAT بورقلة 

06ب�سبب عدم احرتام  اآليات الت�سغيل والتالعب بنتائج الفح�ص املهني

فيما مت تو�سيع احلجر ال�سحي اىل 4 وليات



02 الخميس 02 أفريل 2020 م الموافق لـ 08 شعبان 1441هـ

ّمًدا اإىل اليوم م�سروع "تاهينا"Tahina اخلما�سي باجلزائر ظل ُمَ

علجية عي�ص
-----------------

 programme يعتمد الربنامج
 au secteur de la sante
حم��اور   04 ع��ل��ى   )  ) pass
املتابعة،  البحث،   ( اأ�سا�سية هي: 
�سارك  التمويل(،  و  االت�سال 
من  وزراء  الربنامج  ه��ذا  يف 
املديرية  و  القطاعات  خمتلف 
ال�سحة،  ترقية  و  العامة حلماية 
اأط��ب��اء و م�����س��ري خم��اب��ر و 
و  وطنية  جمعيات   ، �سيادلة 
عن  حتدثوا  حيث  برملان،  نواب 
االأمرا�ض املعدية و الغر معدية 
اأمرا�ض  كال�رسطان،ال�سكري، 
االأمرا�ض  من  وغرها   القلب 
مراعاة  مع  عالجها   ط��رق  و 
ارتفاع النمو الدميغرايف و تزايد 
عدد الوالدة، تغر منط املعي�سة، 
ممار�سة  انعدام  التغذية،  �سوء 
التدخني  ال�سمنة،  الريا�سة، 
وتعاطي الكحول، بحيث حتولت 
مع�سلة  اإىل  االأم��را���ض  ه��ذه 
لدرجة   ، اقت�سادية  و  اجتماعية 
العاملية   ال�سحة  منظمة  اأن 
اأعطتها    2000 �سنة  من  بداية 
االأولوية  و االهتمام على املدى 

و   2020 غاية  الأي  الطويل 
هاما،  عن�رسا  الوقاية  اعتربت 
تو�سيات  ذلك  يف  اأ�سدرت  و 
ال�سيما  الدول،  كل  على  تعمم 
الدول النامية و التي تعي�ض يف 

حروب و جماعات.
اأما عن اجلزائر فقد عرفت تف�سي 
االأمرا�ض املزمنة و الغر معدية 
مع بداية 1990 ، كذلك بالن�سبة 
غرار   على  املعدية  لالأمرا�ض 
ظهر  ال��ذي   paludisme ال���: 
البالد،   �سمال  يف   1970 يف  
عام  البوحمرون  و  الكولرا   و 
1996، ال�: paliomyelite عام 
 tetanos neonatal  1997 و
 la ثم    ،  coqueluche ال�:  و  
�سنة   يف  ظهر  ال��ذي   perce
يف  "ال�سيدا"  االإي��ذر  و   2003
 ،2010 2009  و  الفرتة ما بني 
معدية  الغر  االأمرا�ض  اأن  اإال 
ن�سبة  متثل  ال��درا���س��ة  ح�سب 
ال��وف��ي��ات عك�ض  م��ن  ك��ب��رة 
متثل  االأوىل  املعدية،  االأمرا�ض 
الثانية  عك�ض  باملاة   58 ن�سبة 
و  باملائة،   22 عن  تزيد  ال  التي 
هي الدرا�سة التي قام بها فريق 
اإطار  يف   2005 �سنة  يف  طبي 

تعود  االأ�سباب   ، تاهينا  برنامج 
يتعر�ض  التي  امل�ساعفات  اإىل 
مثل  امل��زم��ن��ون،  املر�سى  لها 
الذي  الدموي  ال�سغط  ارتفاع 
 50 مبعدل  االأوىل  املرتبة  احتل 
تلك  يف  ت�سجيلها  مت  حالة  األف 
  )2 )ن��وع  ال�سكري  و  ال��ف��رتة، 
ال�رسطان،  ثم  الثانية،  املرتبة  يف 
األف حالة    44 حيث مت ت�سجيل 
يف 2012 ، و اأظهرت الدرا�سة 
االأ�سا�سي يف ظهور  العامل  اأن 
هذه االأمرا�ض يعود اإىل الوراثة.
 11 اأن  الدرا�سة  هذه  بينت  كما 
الذين  االأ�سخا�ض  من  باملائة 
اأن  و  مدخنون،  التحقيق  م�سهم 
 14 ي�ستهلكون  املدخنني  بع�ض 
اأما  �سيجارة يف متو�سط اليوم، 
ت�سل  الكحول   على  املدمنون 
كذلك  باملائة،   06 اإىل  ن�سبتهم 
obesite   بالن�سبة لداء ال�سمنة
 55 اأن  الدرا�سة  �سجلت  حيث 
ترتاوح  االأ�سخا�ض  من  باملائة 
اأعمارهم بني 35 و 70 �سنة ، و 
اإ�سابة  الن�ساء االأكرث  اأن  لوحظ 
بال�سمنة، و هنا يقع الدور على 
الفح�ض  وح��دات  يف  االأط��ب��اء 
اليومية  املتابعة  و   depistage

خا�سة يف جمال الطب املدر�سي 
ممار�سة  على  التالميذ  حتفيز  و 
الريا�سة يف �سن  مبكرة و تبني 
ثقافة غدائية مالئمة ، ما يوؤ�سف 
و  يطبق  مل  الربنامج  هذا  اأن  له 
و  اليوم،  اإىل  ميدانيا  يج�سد  مل 
على  عملت  ما  جهة  اأن  نقراأ  مل 
متا�سيا  تكييفه  اإعادة  و  تطويره 
ت�سهدها  التي  التغرات  مع 
البالد،  ماعدا  املخطط اخلا�ض 

عن  املتنقلة  االأمرا�ض  مبكافحة 
كخطة  واعتماده  املياه   طريق 
جند  بينما  م�ستقبلية،  عمل 
اأالأغلبية من ال�سكان تعاين من 
يف  لي�ض  املناعة  فقدان  فرو�ض 
اجلزائر فقطج بل على امل�ستوى 
العاملي، ت�سر بع�ض االأرقام  اأنه 
ما  اإح�ساء  مت   1999 �سنة  يف 
يزيد عن 34 مليون م�ساب  مع 
تزايد عدد الوفيات،  دون احلديث 

عن بقية االأمرا�ض املعدية التي 
ت�سببها الفرو�سات و البكتريا 
لغياب  مقاومتها  �سعوبة   و 
العلمية  الو�سائل  االإمكانيات و 
كل  يف  اأنه  و  خا�سة  ملقاومتها 
جديدة  فرو�سات  تظهر  م��رة 
امل�سابني  بوفاة  تنتهي  ما  غالبا 
مع  اليوم  احل��ال  هو  كما   ، بها 
ظ��ه��ور ف��رو���ض ك��ورون��ا و 

انت�ساره عرب العامل كله.

"تاهينا" املت�سمن الدرا�سات الوبائية ، الذي اأجنز �سمن الربنامج اخلا�ص باالإ�سرتاتيجية الوطنية املتعددة القطاعات للوقاية من االأخطار الذي و�سعته  مل ياأت احلديث عن م�سروع 
وزارة الداخلية و اجلماعات املحلية بالتعاون مع وزارة ال�سحة و ال�سكان و اإ�سالح امل�ست�سفيات اأيام الوزير االأ�سبق عبد املالك بو�سياف و على مدار خم�ص �سنوات يف الفرتة  ما 

2019-2015 بالتعاون مع االإحتاد االأوروبي، بحيث مل يخ�سع هذا امل�سروع  الذي جاء يف اإطار هذا املخطط اإىل التطبيق و التج�سيد يف امليدان من اأجل التقليل من انت�سار  بني 
2020-2025 االأمرا�ص  جعلت بع�ص املتابعني يت�ساءلون: اأين و�سل برنامج تاهينا اخلما�سي و هل من �سبيل لتو�سيعه و تطويره يف اخلما�سي اجلديد 

يف احلديث عن االأمرا�ص املتنقلة و غري املتنقلة

العدد
1968

الوطني  للجي�ض  مفارز  متكنت 
الثالثاء،  اأم�ض  اأول  ال�سعبي،  
خمباأين  وت��دم��ر  ك�سف  م��ن 
على  يحتويان  ل��الإره��اب��ي��ني 
واأفر�سة  واألب�سة  غذائية  مواد 
من  بكل  خمتلفة،  واأغ��را���ض 
اجللفة و�سكيكدة.واأفادت وزارة 
الدفاع الوطني، يف بيان لها، اأنه 
ومت�سيط  بحث  عمليتي  واإث��ر 
بالناحية  اجل��ل��ف��ة،  م��ن  ب��ك��ل 
و�سكيكدة،  االأوىل  الع�سكرية 
اخلام�سة،  الع�سكرية  بالناحية 
ك�سفت ودمرت مفارز للجي�ض 
خمباأين  ال�سعبي  ال��وط��ن��ي 
على  يحتويان  ل��الإره��اب��ي��ني 
واأفر�سة  واألب�سة  غذائية  مواد 
ذات  خمتلفة.واأ�ساف  واأغرا�ض 

للجي�ض  اأخرى  مفرزة  اأن  البيان 
من  متكنت  ال�سعبي  الوطني 
تدمر قنبلتني تقليديتي ال�سنع 
بلدية  االأبي�ض،  املنعرج  مبنطقة 
تب�سة  بوالية  قنتي�ض  �سطح 
اخلام�سة. الع�سكرية  بالناحية 
م�سرتكة  م��ف��رزة  اأوق��ف��ت  م��ا 
ال�سعبي  ال��وط��ن��ي  للجي�ض 
الع�سكرية  بالناحية  بال�سلف 
االأوىل، تاجر خمدرات على منت 
 30.3 ب�  مركبة �سياحية حمملة 
املعالج،  الكيف  من  كيلوغرام 
ال�سواحل  حرا�ض  حجز  فيما 
املادة  30.5 كيلوغرام من نف�ض 
مفرزة  ب��ب��وم��ردا���ض.واأوق��ف��ت 
باأم  ال�سعبي  الوطني  للجي�ض 
الع�سكرية  بالناحية  البواقي 

خم��درات  ت��اج��ري  اخلام�سة، 
�سياحية  م��رك��ب��ة  وح��ج��زت 
و1794 قر�ض مهلو�ض.يف حني 
الوطني  الدرك  عنا�رس  �سبط 
خمتلف  م��ن  وح����دة   2471
من  علبة  و1220  امل�رسوبات 
بالناحية  ب��ال��وادي  التبغ  م��ادة 
حجزت  الرابعة.كما  الع�سكرية 
مفرزة للجي�ض الوطني ال�سعبي 
الع�سكرية  بالناحية  قزام  بعني 
رباعية  مركبات   3 ال�ساد�سة، 
امل��واد  من  طن  و2.96  الدفع 
للتهريب. املوجهة  الغذائية 
واالإنقاذ  للبحث  وحدة  ومتكنت 
من  البحرية،  لقواتنا  تابعة 
غر  للهجرة  مر�سحا   13 اإنقاذ 
اإفريقية  جن�سيات  من  ال�رسعية 
وانت�سال  خمتلفة 
اآخرين  ثالثة  جثث 
البحث  يزال  ال  فيما 
ثالثة  ع��ن  ج��اري��ا 
م��ف��ق��ودي��ن، وذل��ك 
اإث���ر غ��رق ال��ق��ارب 
امل���ط���اط���ي ال���ذي 
على  يقلهم  ك���ان 
بحريني  ميلني  بعد 
خروبة  �سمال-�رسق 
بالناحية  مب�ستغامن 

الع�سكرية الثانية

ق/و

تدمري خمباأين لالإرهابيني بكل من اجللفة و�سكيكدة

االإع���الم  خلية  ب��ي��ان  ك�سف 
ملوؤ�س�سة  ال��ع��ام��ة  للمديرية 
وحداتها  اأن  للمياه  اجلزائرية 
الوطن  والي���ات  خمتلف  ع��رب 
ح�سلت بر�سم �سنة 2019 اأكرث 
دينار من جمموع  5 مالير  من 
البلديات  خمتلف  لدى  ديونها 

واجلماعات املحلية.
قطاع  واآف���اق  "واقع  وح���ول   
بخ�سو�ض  املائية"،  امل���وارد 
املوؤ�س�سة ال�سيما  ديون  حت�سيل 
اأن  املحلية،  اجل��م��اع��ات  ل��دى 
اجلزائرية  ديون  حت�سيل  "عملية 
اجلماعات  عاتق  على  للمياه 
بلغت   2019 �سنة  املحلية خالل 
 11 دينار من جمموع  5 مالير 
البيان  ذات  دينار".واأبرز  مليار 
بالتن�سيق  "متت  العملية  هذه  اأن 
واجلماعات  الداخلية  وزارة  مع 
جمموعة  اتخذت  التي  املحلية 
من االإجراءات وخ�س�ست غالفا 
التي  البلديات  ملختلف  ماليا 
كانت عاجزة عن الدفع، مما �ساهم 
يف االأخر يف حت�سيل 5 مالير 
احل�سيلة  هذه  اأن  دينار".واعترب 
ت�ساهم يف  اإيجابية"، بحيث  "جد 
واإمكانية  املالية  ال�سيولة  توفر 
جديدة  م�ساريع  يف  ا�ستثمارها 
اخلدمات  حت�سني  �ساأنها  م��ن 
لت�سير  بالن�سبة  املقّدمة، خا�سة 

�سبكات املياه ال�رسوب ببلديات 
لفت  ال�سياق  هذا  ج��دي��دة.ويف 
مع  وبالتن�سيق  م�ساحله  اأن  اإىل 
منذ  اتفقت  الو�سية  ال�سلطات 
�سنة 2017 على ا�ستالم ت�سير 
عرب  ال�����رسوب  امل��ي��اه  �سبكات 
على  الوطن  عرب  بلدية   558
مراحل، �رسيطة توفر اعتمادات 
دينار. مليار  ب�60  تقّدر  مالية 
فاإن  امل�سدر  ل��ذات  وا�ستنادا 
�سنة  خ��الل  مّكنت  العملية 
ت�سير  ا���س��ت��الم  م��ن   2018
عرب  ال�����رسوب  امل��ي��اه  �سبكات 
لتعرف  الوطن،  عرب  بلدية   143
العملية خالل �سنة 2019 توقفا 

املالية  االعتمادات  نق�ض  ب�سبب 
 250 ا�ستالم  كان مربجما  حيث 
ال�سنة  نهاية  مع  لتنطلق  بلدية، 
االنتهاء  يتم  اأن  على   ،)2019(
مع  البلديات  جميع  ا�ستالم  من 
اإىل  اجلارية.واأ�سار  ال�سنة  نهاية 
املياه  �سبكات  جتديد  تكلفة  اأن 
البلدية  ال�رسوب وت�سيرها عرب 
 100 معدل  اإىل  ت�سل  الواحدة 
مليون دينار، الفتا باملنا�سبة اإىل 
التي  الع�سوائية  الربط  عمليات 
بال�سبكة وت�سبب  عادة ما ت�رس 

تذبذبات يف التوزيع.

�سو�سة حممد الزين 

حت�سيل 5 ماليري دينار �سنة 2019 من ديون اجلزائرية العامة للمياه

جتديد �سبكات املاء ال�سروب  بالبلدية الواحدة ي�سل 
اإىل 100 مليون دينار

حجز اأزيد من 530 قنطارا من املواد الغذائية ب�سطيف موجهة للم�ساربة
�سطيف  والية  اأمن  م�سالح  حجزت 
قنطارا   530 متفرقتني،  عمليتني  يف 
موجهة  كانت  الغذائية،  امل��واد  من 
للبيع عن طريق امل�ساربة، اإىل جانب 
املخ�س�سة  امل��واد  من  قنطارا   140

لتغذية االأنعام والدواجن.
ورود  بعد  االأوىل،  العملية  ومت��ت 
دائ��رة  اأم��ن  عنا�رس  اإىل  معلومات 
تفيد  �سطيف،  والية  باأمن  اأزال  عني 
م��ادة  تخزين  يف  �سخ�ض  ب��ت��ورط 
ال�سميد وم�ستقاته من اأجل توجيهها 
با�رست  اإث��ره��ا  على  للم�ساربة، 

م�سالح ال�رسطة اأبحاثها التي مكنت 
من حتديد هوية املعني ومكان تخزينه 
لهذه املادة، اأين مت حجز كميات هامة 
والتي  وم�ستقاته  ال�سميد  مادة  من 
قنطارا  و140  قنطارا   430 ال�  فاقت 
والتي  والدواجن  االأنعام  تغذية  من 

كانت موجهة للبيع بامل�ساربة.
عنا�رس  فنفذها  الثانية  العملية  اأما 
العمومي  لالأمن  الوالئية  امل�سلحة 
جاءت  والتي  �سطيف،  والي��ة  باأمن 
اأحياء  باأحد  متت  رقابية  دوري��ات  اإثر 
لنقل  �ساحنة  توقيف  مت  اأين  املدينة، 

للمراقبة  واإخ�ساعها  الب�سائع 
بكمية  حمملة  اأنها  لتبني  االأمنية 
معتربة قدرت باأزيد من 100 قنطار 
واال�ستهالكية،  الغذائية  امل��واد  من 
تثبت  لفواتر  �ساحبها  حيازة  دون 
عدم  مع  وجهتها،  حتى  اأو  م�سدرها 
حيازته �سجال جتاريا يتيح له ممار�سة 

اأي ن�ساط جتاري.
االإج��راءات  جميع  ا�ستكمال  وبعد 
اأع��دت  ب��ه��ا،  امل��ع��م��ول  القانونية 
جزائيا  ملفا  الق�سائية  ال�سبطية 
اأمام  �سد امل�ستبه فيهم قدموا مبوجبه 

النيابة املخت�سة اإقليميا.
وتذكر م�سالح املديرية العامة لالأمن 
املحالت  واأ�سحاب  الباعة  الوطني، 
بالنظم  ال�سارم  التقيد  اإىل  التجارية 
ال�سيما  بها  املعمول  والت�رسيعات 
امل�ستهلك،  حماية  بقانون  املتعلقة 
كل  عن  التبليغ  اإىل  املواطن  وتدعو 
امل�رسوعة،  غر  التجارية  املمار�سات 
اخل�رساء  ب��االأرق��ام  االت�سال  ع��رب 
ورق��م   ،15  48- الوطني،  ل��الأم��ن 

النجدة 17.   
ق/و



ا�ستثني منهم املتهمون بجرائم الف�ساد والتبديد العمدي واختال�ص االأموال العامة

عفــو رئــا�سي لفــائدة 5037 م�سجــونا

لوؤي ي
--------------------

رئ��ي�����ض   " ان  ال��ب��ي��ان  واأو����س���ح 
اأم�سى  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
على   ،2020 اأفريل   01 االأربعاء  يوم 
بالعفو  يق�سي  رئا�سي  مر�سوم 
حمبو�سا.وي�ستفيد   5037 لفائدة 
االأ�سخا�ض  االإج�����راءات  ه��ذه  م��ن 
عليهم  امل��ح��ك��وم  املحبو�سني  غ��ر 
اأو  عقوبتهم  ت�ساوي  الذين  نهائيا 

�سهرا   12 عقوبتهم  م��ن  تبقى  م��ا 
اأو  ي�ساوي  الذين  وكذلك  اأق��ل،  اأو 
�سهرا   18 عقوبتهم  م��ن  تبقى  م��ا 
الرئا�سي  املر�سوم  ن�ض  اأقل.كما  اأو 
تخفي�ض  على  امل�سدر  ذات  ح�سب 
اإذا  �سهرا    18 ب� للعقوبة  ج��زئ��ي 
عن  يزيد  العقوبة  من  تبقى  ما  كان 
على  �سنة   20 وي�ساوي  �سهرا   18
التخفي�ض  مدة  اأن  اإىل  م�سرا  االأقل"، 
اإىل  ترفع  للعقوبة  الكلي  اأو  اجلزئي 
املحكوم  املحبو�سني  لفائدة  �سهرا   24

اأو  ي�ساوي  ال��ذي��ن  نهائيا  عليهم 
عن  �سنة    60 ع��ن  �سنهم  ي��زي��د 
املر�سوم.واأو�سح  اإم�ساء  تاريخ 
ت�سمل  ال  العفو  اإجراءات  اأن  البيان 
عليهم  حكمت  الذين  "االأ�سخا�ض 
الع�سكرية. الق�سائية  اجل��ه��ات 
منها  اال�ستفادة  من  ي�ستثنى  كما 
يف  عليهم  امل��ح��ك��وم  االأ���س��خ��ا���ض 
االإره���اب  ج��رائ��م  ارت��ك��اب  ق�سايا 
والتقتيل  والتج�س�ض  واخل��ي��ان��ة 
وامل��ت��اج��رة ب��امل��خ��درات وال��ه��روب 

وجنح   ، والت�سميم  االأ�سول  وقتل 
اأو  مع  باحلياء  املخل  الفعل  وجنايات 
واالغت�ساب،  قا�رس  على  عنف  بغر 
واختال�ض  العمدي  التبديد  وجرائم 
ال��ع��ام��ة، وع��م��وم��ا كل  االأم�����وال 
يف  عليها  املن�سو�ض  الف�ساد  جرائم 

بالوقاية  املتعلق   06-01 القانون 
وتبيي�ض  ومكافحته،  الف�ساد  من 
والتهريب،  النقود  وتزوير  االأم��وال 
بالت�رسيع  املتعلقة  وامل��خ��ال��ف��ات 
وحركة  بال�رسف  اخلا�سني  والتنظيم 
روؤو�ض االأموال داخل وخارج الوطن.

5037 حمبو�سا، ح�سب اأ�سدر رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون اأم�ص مر�سوما رئا�سيا يق�سي بالعفو لفائدة 
 ما اأفاد به بيان لرئا�سة اجلمهورية.

املديرية  عن   �سادرة  برقية  ك�سفت 
واالإ�سالح  العمومية  للوظيفة  العامة 
مفت�سيات  ���س��اء  روؤ تلقاها  االإداري 
ال��وظ��ي��ف��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ع���ن ع��دم 
امل�سابقات  ا�ستكمال  باآجال  العمل  
املهنية. والفحو�ض  واالمتحانات 
التي  اال�ستثنائية  للظروف  وبالنظر 
املر�سوم  باأحكام  وعمال  البالد  بها  متر 
 21 يف  املوؤرخ  رقم20-92  التنفيذي 
بتدابر  املتعلق   2020 �سنة  مار�ض 
كورونا  فرو�ض  انت�سار  من  الوقاية 
ال��وزي��ر  تعليمة  وك��ذا  ومكافحته 
14 مار�ض  املوؤرخة يف   90 االول رقم 

الوقائية  بالتدابر  املتعلقة   2020
ال�سيما  كورونا  بفرو�ض  املتعلقة 
امل��ربجم��ة  ن�����س��ط��ة  االأ ت��اأج��ي��ل  منها 
واالإدارات  ���س�����س��ات  امل��وؤ قبل  م��ن 
مما  وامل��ح��ل��ي��ة  امل��رك��زي��ة  العمومية 
التوظيف  عمليات  ا�ستكمال  ي�سعب 
تنظيمها  ال�رسوع يف  مت  التي  والرتقية 
واالإدارات  ���س�����س��ات  امل��وؤ قبل  م��ن 
املن�سو�ض  االآج���ال  يف  العمومية 
املر�سوم  م��ن   17 امل���ادة  يف  عليها 
يف  امل��وؤرخ  رقم12-194  التنفيذي 
تنظيم  كيفية  املحدد   2012 افريل   25
والفحو�ض  واالمتحانات  امل�سابقات 

واالإدارات  املوؤ�س�سات  يف  املهنية 
تلك  وك��ذا   ، واإج��رائ��ه��ا  العمومية 
 07 يف  امل���وؤرخ  ال��ق��رار  يف  امل��ح��ددة 
امللف  لت�سكيل  املحدد   2008 افريل 
توظيف  تنظيم  وكيفيات  االإداري 
اإج��راءات  وك��ذا  املتعاقدين  االأع��وان 
ا�ستثنائية  وب�سفة  فانه   ، االإع��الم 
الكل   يلزم  اآخ��ر  اإ�سعار  غاية  واىل 
امل�سار  القانونية  باالآجال  التقيد  بعدم 
بعمليات  امل�سالح  قيام  عند  ليها  اإ
م�سابقات  نتائج  يف  والتدقيق  الرقابة 

�سابقا. املنجزة  والرتقية  التوظيف 
لوؤي ي

تعليق عمليات التوظيف واإلغاء جميع تواريخ نتائج امل�سابقات 
واالمتحانات

ب�سبب الظروف اال�ستثنائية التي متر بها البالد

ب�رسكة  الت�سويق  ف��رع  مدير  ك��ذب 
اأم�ض  نوري"  "م�سطفى  ن��ف��ط��ال، 
حمطات  غلق  عن  حتدثت  التي  االأخبار 
يف  نوري  املواطنني.واأكد  اأمام  البنزين 
حول  يروج  ما  اأن  �سحفية  ت�رسيحات 
اإ�ساعات  البنزين جمرد  اإغالق حمطات 
فقط  التهويل  هدفهم  اأ�سخا�ض  اأطلقها 
البنزين  "حمطات  نوري  غر.وقال  ال 
مفتوحة،  تبقى  ال��والي��ات  ك��ل  ع��رب 
متوفرة  للبنزين  الالزمة  والكميات 

اأنواعها". بكافة 
ب�رسكة  الت�سويق  فرع  مدير  واأو�سح 

تغلق  لن  البنزين  حمطات  اأن  نفطال، 
ال��والي��ات  يف  وال  العا�سمة  يف  ال 
من  تخوفه  عن  نوري  االأخ��رى.وع��رب 
حمطات  �سهدتها  ال��ت��ي  ال��ط��واب��ر 
االإ�ساعة  ب�سبب  اأم�ض  �سباح  البنزين 
املتحدث  اإط��الق��ه��ا.وق��ال  مت  ال��ت��ي 
تزيد  الطوابر،  يف  املواطنني  "اجتماع 
وعمال  زبائن  بني  العدوى  انتقال  من 
نفطال  خمازن  اأن  نوري  نفطال".واأكد 
 80 اىل   70 مابني  مملوءة  الوقود  من 
اىل  ت�سل  التخزين  وق��درة  باملائة، 
اليومي.ياأتي  التجديد  مع  يوما   15

اأ�سدرها  التي  االأوامر  اأعقاب  يف  هذا 
نوا�رس  ك��م��ال  البليدة  والي��ة  وايل 
الوقود  حمطات  لكافة  الفوري  بالغلق 
الوالية،حيث  م�ستوى  على  واخلدمات 
له  ت�رسيح  يف  البليدة  وايل  اأك���د 
جاء  االإجراء  هذا  اأن  اإعالمية  لو�سائل 
اأجل احلد من احلركة والتنقل داخل  من 
الغلق  قرار  باأن  م�سيفا  الوالية،  تراب 
وتف�سي  انت�سار  من  احلد  اأجل  من  جاء 
والية  م�ستوى  على  كورونا  فرو�ض 

لبليدة. ا
                                                لوؤي ي

الغلق ملحطات البنزين يف وجه املواطنني
اإ�ساعات خلفت طوابري طويلة و نفطال تو�سح:

اجراءات خا�سة ل�سمان ا�ستمرارية 
اخلدمات مبراكز الربيد

جتنبا النت�سار وباء كورونا

ك�����س��ف وزي���ر ال��ربي��د وامل��وا���س��الت 
بومزار  اإبراهيم  والال�سلكية،  ال�سلكية 
باملديرين  جمعه  ت�ساوري  اجتماع  خالل 
تقنية  ط��ري��ق  ع��ن  للقطاع  ال��والئ��ي��ني 
طريق  ورقة  اإعداد  عن  بعد  عن  التحا�رس 
ال��والي��ات  خمتلف  يف  للقطاع  م��وح��دة 
ق�سد �سمان ا�ستمرارية اخلدمة العمومية 

يف ظل انت�سار وباء كورونا.
ا�ستخال�ض  ينبغي  اأن��ه  ب��وم��زار  وق��ال 
البالد  بها  متر  التي  االأزم��ة  من  الدرو�ض 
الوالئية  املديرية  جتربة  من  واال�ستفادة 
العمل  خ�سو�سية  مع  تعاملها  يف  للبليدة 
اجلزئي. اأو  الكلي  ال�سحي  احلجر  اإطار  يف 

اللقاء،  هذا  عقب  ت�رسيحات �سحفية  ويف 
اأكد الوزير اأن الهدف من هذا االجتماع هو 
للتعامل  موحدة  طريق  ورقة  اإىل  الو�سول 
البالد يف  بها  متر  التي  احل�سا�سة  الفرتة  مع 
بهدف �سمان  انت�سار فرو�ض كورونا  ظل 
اأن  م�سيفا  العمومية،  اخلدمة  ا�ستمرار 
البليدة  مديرية  جتربة  من  ا�ستفاد  القطاع 
كانت  التي  للم�ساكل  جتاوزها  وكيفية 
مطروحة يف بداية االأمر.واأو�سح الوزير اأن 
العملية  االإجراءات  تت�سمن  الطريق  ورقة 
قوائم  اإعداد  وكيفيات  االأولويات  وحتديد 
م�سددا  اخلدمة،  ب�سمان  املعنيني  املوظفني 
كل  عرب  الربيد  مكاتب  فتح  �رسورة  على 
املواطنني  حاجيات  لتلبية  الوطن  مناطق 
ال�سياق،  هذا  احل�سا�ض.ويف  الظرف  هذا  يف 
تقوم  الذي  االإيجابي  ال��دور  بومزار  ثمن 
خ�س�سها  التي  املتنقلة  الربيد  مكاتب  به 

تنفيذا  الظل  مناطق  لتغطية  القطاع 
لتعليمات رئي�ض اجلمهورية.واأ�سدى الوزير 
ق�سد  الوالئيني  املديرين  اإىل  تعليمات 
القطاع وتوفر  احلر�ض على �سالمة عمال 
معدات احلماية لهم، داعيا اإياهم اإىل موا�سلة 
اخلدمة  ا�ستمرارية  ل�سمان  بينهم  الت�ساور 
واإ�رساك املتعاملني اخلوا�ض.كما حث الوزير 
اخلرجات  تكثيف  على  القطاع  م�سوؤويل 
ب�رسورة  املواطنني  لتح�سي�ض  االإعالمية 
االل��ك��رتوين،  الدفع  من�سات  ا�ستعمال 
م�سيدا بتجاوب املواطنني مع ا�ستعمال هذه 
املن�سات يف والية البليدة.ومن جهة اأخرى، 
طماأن الوزير املواطنني باأن ال�سيولة النقدية 
الربيد  "متوفرة" على م�ستوى كل مكاتب 
عرب كافة الواليات.اأما بالن�سبة لغلق مراكز 
بومزار  فاأ�سار  متقدمة،  �ساعات  يف  الربيد 
اأن "الظرف احلايل ا�ستثنائي ويتطلب توقيت 
عمل ا�ستثنائي م�سرا اإىل اأن القطاع ن�سط 
املواطنني  الإع��الم  وا�سعة  اإعالمية  حملة 
املوزعات  اأن  على  م�سددا  االإج��راء،  بهذا 
املالية تعمل على مدار اليوم ل�سمان توفر 
خمتلف  فواتر  دفع  ال�سيولة.وبخ�سو�ض 
اأعطى  باأنه  الوزير  القطاع، ك�سف  خدمات 
الهواتف  خطوط  قطع  بعدم  تعليمات 
ا�ستثنائية  اإجراءات  اإىل  باالإ�سافة  الثابتة، 
للتعبئة االحتياطية خلدمة االنرتنت، م�سيدا 
عدم  قررت  التي  اجلزائر  ات�ساالت  مببادرة 
بوالية  الزبائن  عن  االنرتنت  خدمة  قطع 

البليدة.
      لوؤي ي
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للحبوب  املهني  الديوان  اأم�ض  اقتنى 
250 األف طن من قمح الطحني  حوايل 
ام�ض. اول  اأُغلقت  عاملية  مناق�سة  يف 

ت�سع  رويرتز  وكالة  نقلته  ما  ح�سب   
ال�رساء  اأ�سعار  االأوىل  التقديرات 
للطن  دوالرا   245 ح���وايل  ع��ن��د 
ال�سحن.وكانت  تكاليف  ���س��ام��ال 
اأوردت��ه��ا  للجزائر  مناق�سة  اأح��دث 
وا�سرتى  م��ار���ض،   25 يف  التقارير 
األف   240 حوايل  فيها  املهني  الديوان 
بني  باأ�سعار  الطحني  قمح  من  طن 
�ساملة  للطن  دوالرا  و243   242.50
الرئي�ض  ال�سحن.واأ�سار  تكاليف 

�سحفي  لقاء  يف  تبون  املجيد  عبد 
اإعالم  و�سائل  بع�ض  م�سوؤويل  مع 
املخزون  لة  م�ساأ بخ�سو�ض  وطنية 
موجود   " نه  اأ اإىل  الغذائية  املواد  من 
"لن  ن��ه  اأ املواطنني  مطمئنا   " بوفرة 
املواد". هذه  يف  ندرة  اأي  هناك  تكون 
على  ال�سميد،  مادة  نتاج  اإ اأن  واأو�سح 
خالل  مرات   3 ت�ساعف  املثال،  �سبيل 
طاقة  ارتفاع  بف�سل  االأخرة  الفرتة 

باملئة.  100 اإىل  املطاحن  نتاج  اإ
ك�سف  ال��ق��م��ح،  احتياطيات  وع��ن 
بواخر  ق��دوم  عن  اجلمهورية  رئي�ض 
اإىل  للجزائر  القمح  من  �سحنات  حتمل 

 4 ل� يكفي  القمح  من  احتياطي  جانب 
احتياطات  "لدينا  اأ�سهر.واأ�ساف  اأو5 
ال  حني  يف  دوالر  مليار   60 ب� �رسف 
عندنا  الغذاء  ا�ستراد  فاتورة  تتعدى 
ميكن  ..ال  �سنويا  دوالر  مالير   9

الغذاء". يف  ندرة  عن  احلديث 
ال�سلوكات  لبع�ض  تبون  وتاأ�سف 
وتهريب"  ك�"تخزين  ال�سلبية 
من  الوقاية  وم��واد  الغذائية  امل��واد 
جهود  مثمنا  ق��ن��ع��ة  االأ مثل  ال��وب��اء 
مثل  عن  يبلغون  ال��ذي  "الوطنيني" 

التجاوزات. هذه 
لوؤي ي

ديوان احلبوب ي�ساعف خمزونه من القمح بـ250 األف طن
احتياطي اجلزائر منه يكفي الأكرث من خم�سة اأ�سهر

ق�ست اأم�ض حمكمة �سيدي احممد، بحكم 
العام  املدير  �سد  نافذا  حب�سا  �سنة   15
هامل  الغني  عبد  الوطني  لالأمن  االأ�سبق 

وغرامة  بقيمة 8 ماليني دينار جزائري.
غر  ال��رثاء  و  بالف�ساد  الهامل  اتهم  وقد 

امل�رسوع هو وعدد من اأفراد عائلته.
واأ�سدرت ذات املحكمة، �سنتني حب�سا نافذا 
عبد  زوجة  �سد  نافذة  غرامة  دج  ومليون 
باحلكم  املحكمة  ذات  هامل.وق�ست  الغني 
�سد  ماليني  و6  نافذا  حب�سا  �سنوات   10
االأكرب،  هامل  الغني  عبد  بن  هامل  اأميار 
ب�  هامل  م��راد  على  احلكم  اإىل  باالإ�سافة 
غرامة  دينار  ماليني  و5  حب�سا  �سنوات   7
نافذة.اأما �سفيق هامل فقد مت احلكم عليه ب� 
5 ماليني دينار غرامة،  8 �سنوات حب�سا و 

 3 ب�  عليها  احلكم  مت  هامل  �سهيناز  وابنته 
�سنوات حب�سا نافذا و 5 ماليني دج غرامة 
عبد  اأبناء  �رسكات  تغرمي  مت  وقد   . نافذة 

الغني هامل ب� 32 مليون دينار.
عائلته   واأف��راد  هامل  الغني  عبد  اإلزام  ومت 
للخزينة  �سنتيم  7 مالير  يدفعوا مبلغ  باأن 
الذي حلق  ال�رسر  عن  تعوي�سا  العمومية  
بها.ومت احلكم على بوعمريران علي عامني 
حب�سا منها �سنة موقوفة النفاذ واحلكم على 
حمرات جلول عامني حب�ض نافذ منها �سنة 
موقوفة النفاذ اأما خلدون عبد الرحيم املدير 
مت  فقد  وه��ران   بوالية  لل�سناعة  االأ�سبق 
احلكم عليه بعامني حب�سا منها �سنة موقوفة 
النفاذ وبايل علي عام حب�سا موقوف النفاذ.
لوؤي ي

تغرمي وحجز �سركات وممتلكات "ال الهامل"
اأحكام ما بني 15 و�سنتني حب�سا نافذة �سد الهامل وعائلته
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هذا ماقالة وزير ال�سحة عن لقاح بوناطريو اخلا�ص بفريو�ص كورونا
وقوتهم يقظتهم  منتلك  ال  لكننا  ال�سينية  التجربة  اإىل  حاجة  يف  اأننا  • قال 

لوؤي ي
-----------------

اآخر م�ستجدات  واأ�ساف خالل عر�سه 
باملجل�ض  باجلزائر،  كورونا  فرو�ض 
ال�سعبي الوطني، اأن كميات كبرة من 
يف  اجلزائر  �ستدخل  الطبية  الكمامات 

الفرتة املمتدة بني 4 و5 اأفريل اجلاري.
اأن خطورة فرو�ض  واأو�سح بن بوزيد 
و80  ب�رسعة،  االنت�سار  يف  كورونا 
عليها  تظهر  ال  االإ�سابات  من  باملئة 

االأعرا�ض.
العالج  بروتوكول  عن  حديثه  ويف 
يتم  اأن��ه  الوزير  اأ�سار  بكلوروكني، 
ا�ستخدام هذا الدواء داخل امل�ست�سفيات 

فقط ومبراقبة طبية.
واأكد وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح 
كورونا  وباء  تف�سي  اأن  امل�ست�سفيات، 
املنظومة  ف�سل  يعني  ال  اجلزائر  يف 

ال�سحية يف البالد.
وقال بن بوزيد اأن الوباء ينتقل ب�رسعة 
موؤكدا  خطرا،  يجعله  ما  وهذا  كبرة، 
االأول  احل��ل  هو  ال�سحي  احلجر  ب��اأن 

للق�ساء على كورونا”.

واعترب الرجل االأول يف قطاع ال�سحة 
وباء كورونا اأقل خطورة من االأنفلونزا 
يف  اجلزائر  اأن  اإىل  م�سرا  املو�سمية، 
ملكافحة  ال�سينية  التجربة  اإىل  حاجة 
كورونا، لكن ال متتلك يقظتهم وقوتهم.
ال�سني  اأن  ال�سياق  نف�ض  يف  واأ�ساف 
الفرو�ض،  يف  التحكم  ا�ستطاعت 
واالإ�سابات،  الوفيات  عدد  وتخفي�ض 

بعد �سهرين من تف�سي كورونا.
ال�سحة  وزي��ر  اأك��د  اأخ��رى،  جهة  من 
بوناطرو،  لوط  الدكتور  ا�ستقبل  اأنه 
م�سيفا باأن هذا االأخر “قال له باأن ميلك 

لقاحا �سد فرو�ض كورونا.
اأخربه  بوناطرو  باأن  بوزيد  بن  وقال 
اللقاح  جناعة  له  اأك��دوا  اأطباء  بوجود 
“اأمر  اأن  اإىل  م�سرا  كورونا”،  �سد 
با�ستور  معهد  اإىل  بالذهاب  بوناطرو 
ال��دواء،  ملف  تقدمي  منه  طلب  حيث 
والكيميائية  الطبيعية  تركيبته  ملعرفة 

خا�سة واأنه جديد”.
ال  لبوناطرو،  قلت   ” الوزير  واأ�ساف 
ميكننا جتربة الدواء على الب�رس مبا�رسة 
معرفة  يجب  م�ساعفات،  خم��اف��ة 

احليوان،  على  جتربته  ثم  اأوال  تركيبته 
ملدة ال تقل عن 10 اأيام حتى نرى اآثاره 

اجلانبية”.
وحول اجلدل الذي اأثارته اأجهزة التنف�ض 
ال�سينية، اأكد الوزير بن بوزيد باأن هذه 
م�ست�سفى  اإىل  اإر�سالها  مت  االأخ��رة 

البليدة، داعيا يف الوقت نف�سه اإىل عدم 
تلك  باأن  املتداولة  االإ�ساعات  ت�سديق 
عني  م�ست�سفى  اإىل  اأر�سلت  االأجهزة 

النعجة.
كما ك�سف وزير ال�سحة وال�سكان عن 
ريا�سية  جزائرية  �سخ�سية  ا�ستعداد 

اإىل  م�سهورة عامليا للتربع مببلغ ي�سل 
40 مليون اأورو من اأجل  امل�ساعدة يف 

مكافحة فرو�ض كورونا.
هذا  وع��د  اأن��ه  ال�سحة  وزي��ر  وق��ال 
واأن  ا�سمه  يك�سف  ال  باأن  الريا�سي 

تربعه يبقى يف ال�رس.

20 باملئة فقط يحتاجون الأجهزة التنف�ص. 5 باملئة من امل�سابني بكورونا يخ�سعون لالإنعا�ص واأن  ك�سف اأم�ص وزير ال�سحة، عبد الرحمان بن بوزيد، ما يقارب 

 اأكد اأن 80 باملائة من االإ�سابات ال تظهر عليها اأعرا�ص كورونا

العدد
1968

كان مقررا ا�ستئنافها يوم 5 اأفريل اجلاري

اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  �رسكة  اأعلنت 
اجلوية  الرحالت  تعليق  متديد  عن  اأم�ض 
عرب  ال�رسكة  اآخر.وقالت  اإ�سعار  اإىل 
ح�سابها على موقع التوا�سل االجتماعي 
اأفريل   5 ي��وم  ح��دد  اأن  "بعد  "تويرت": 
اجلزائرية  اجلوية  رحالت  لعودة  كتاريخ 
املعلقة.مت متديد فرتة تعليق الرحالت اإىل 
اأعلنت  فقد  فقط  اآخر".للتذكر  اإ�سعار 
اخلطوط اجلوية اجلزائرية، منذ اأ�سبوعني، 
عن تعليق كل الرحالت اجلوية، اإىل غاية 

فرو�ض  انت�سار  ب�سبب  اأفريل،   5 تاريخ 
كورونا.وقبل ذلك اأوقفت اجلزائر، العديد 
من رحالتها اجلوية مع الدول التي ظهر 
الرحالت  تعليق  مت  الوباء،حيث  فيها 
 18 بتاريخ  وتركيا  اجلزائر  بني  اجلوية 
م�رس،  تون�ض،  اإىل   باالإ�سافة  مار�ض، 
مار�ض   17 بتاريخ  وعمان  قطر،  دبي، 
مع  رحالتها  اجلزائر  األغت  املا�سي.كما 
الدول االأوروبية منذ 13 مار�ض املن�رسم.
لوؤي ي

اجلوية اجلزائرية متدد تعليق رحالتها 
اإىل اإ�سعار غري معلوم

اأ�سدرت اللجنة الوزارية للفتوى، التابعة 
فتوى  واالأوقاف،  الدينية  ال�سوؤون  لوزارة 
يف  من  و  الطبية  االأ�سالك  �سالة  حول 
حكمكم من القائمني على مر�ض كورونا.

عجز  “اإذا  لها  بيان  يف  اللجنة  وقالت   
املكلف عن الو�سوء والتيمم معا، كما هو 
�ساأن االأطباء واملمر�سني، ومن يف حكمهم 
كرجال االأمن واحلماية املدنية، وغرهم من 
التي  اأعمالهم،  ترك  عليهم  ي�ستحيل  من 
تتوقف عليها �رسورة العالج واإنقاذ حياة 
تغطي  واقية  باألب�سة  يلزمون  اأو  اإن�سان، 

معظم ج�سمهم، وال ميكنهم نزعها”.
واأ�سافت: “من متكن من ال�سالة، ب�سكل 
من االأ�سكال، فعليه اأن يوؤدي �سالته ولو 
بغر و�سوء وال تيمم، اإذا عجز عنهما اأخذا 

براأي اأ�سهب تلميذ االإمام مالك”.
عليه  تعذرت  “من  باأنه  اللجنة  واأفتت 
ق�ساوؤها  فعليه  وقتها،  يف  متاما  ال�سالة 
اأ�سبغ  ب��راأي  عمال  ذل��ك،  اأمكنه  متى 
فاإنه  امل�سدر  ذات  املالكية”.وح�سب  من 
“ت�رسع رخ�سة اجلمع بني �سالتي الظهر 
والع�ساء،  املغرب  و�سالتي  والع�رس 

حال  ح�سب  تاأخر  جمع  اأو  تقدمي  جمع 
اإىل  ذلك”واأ�سار  اأمكنه  ملن  �سخ�ض  كل 
ال�سفة  على  ال�سالة  اأداء  تعذر  “اإذا  اأنه 
الكاملة، جاز اأداوؤها على اأي كيفية ت�سمح 
تعذر  فمن  للعمل،  املحيطة  الظروف  بها 
باالإ�سارة  اكتفى  مثال ال ح�رسا،  ال�سجود 
له”.من  املتاحة  الو�سعية  يف  واالنحناء 
عجز عن اإزالة النجا�سة، تقول اللجنة فاإنه 
“جاز له اأن ي�سلي بها، الأن اإزالة النجا�سة 

ت�سقط مع العجز”.
ق/و

فتوى حول �سالة االأ�سالك الطبية والقائمني على مابهة كورونا

اجلزائر ت�ستورد 100 مليون كمامة واقية
ك�سف الوزير املنتدب لل�سناعات ال�سيدالنية لطفي جمال بن باحمد عن ا�سيرتاد 100 مليون كمامة واقية يتم ا�ستالمها على دفعات 
7 ماليني كمامة  اأن اجلزائر متلك خمزونا  اليومية بوزارة ال�سحة  الندوة  القادمة.وذكر بن باحمد خالل ح�سوره  يف غ�سون االأ�سابيع 
املنتدب  الوزير  قال  اأفريل.باملقابل،   12 يوم   11 مليون كمامة  ا�ستالم  اأفريل، و�سيتم   5 يوم  10 ماليني كمامة  ا�ستالم  واقية، و�سيم 
اأنه مت اعتماد نظام  ل�سمان مهني ال�سحة يف  األف كمامة يوميا، موؤكدا   100 اإن طاقة االإنتاج املحلية بلغت  لل�سناعات ال�سيدالنية 
القطاع اخلا�ض باأدوات الوقاية ال�ستمرارهم يف تقدمي اخلدمات للمواطنني.وبالن�سبة للمطهر الكحويل، ك�سف بن باحمد اأنه مت رفع كل 
العراقيل التي يواجهها   20 منتجا حمليا وهم اليوم يغطون ال�سوق الوطنية.واأفاد بن باحمد اأنه مت حجز وتوجيه كل كميات الكلوروكني 

وازيرتومي�سني اإىل ال�سيدلية املركزية للم�ست�سفيات حيث مت توفر اأكرث من 300 األف علبة.
ق/و

عبد  الوطني،  البناء  حركة  رئي�ض  اعترب 
“الكاذبة”  الت�رسيحات  قرينة  بن  القادر 
التي مت االإدالء بها موؤخرا باأحد البالطوهات 
هدفها  فرن�سية  عمومية  لقناة  التابعة 
قال  اال�ستقرار”.و  زعزعة  و  الفنت  “اإثارة 
�سفحته  على  له  من�سور  يف  قرينة  بن 
الر�سمية مبوقع “تويرت”: “كعادتها و اأثناء 
الر�سمية  فرن�سا  عجزت  كلما  االأزم��ات 
ال�سعبية  لهبتنا  مناوئ  موقف  اإبداء  عن 
نخبها  عنها  ناب  الوطني  ت�سامننا  يف 
اْلَيْوَم  حدث  ما  وهذا  والثقافية  ال�سيا�سية 
وهذه  للدولة  مملوكة  عمومية  قناة  يف  و 
املرة من اأحد االأبواق املعروفة بحقدها على 
االأكاذيب  ال�سكوك و  اجلزائر كعادته يبث 
اال�ستقرار،   زعزعة  و  الفنت  اإث��ارة  ق�سد 

غر  اأزم��ة  العامل  فيه  يعي�ض  وق��ت  يف 
الذي  و  الكورونا  وباء  ب�سبب  م�سبوقة 
�سعفها”،  وبان  عاملية  منظومات  زعزع 
َطي  املدعون  ادعى  لي�سرت�سل”اإنه ومهما 
احلقيقة  تتاأكد  فاإنه  املا�سي  �سفحات 
للجزائر  اخلر  يحبون  ال  اأنهم  تثبت  التي 
اأنهم ال زالوا يتعاملون مبنطق الو�ساية  و 
اإال اخللفية اال�ستعمارية”.و  ، وال حتركهم 
عالقات  اأن  نعتقد  اإننا  املتحدث”  اأ�ساف 
لن  ال�رساكة  و  اجل��وار  ح�سن  و  التعاون 
ي�سرتجع  �سحيحة  قواعد  على  اإال  تبنى 
جتاه  حقوقه  كامل  اجلزائري  ال�سعب  فيه 
جرائم اال�ستعمار و حينها تبنى العالقات 
اإننا  “و  مبنطق امل�سالح و الندية”، م�سيفا 
االأزمة  حجم  كان  مهما  جزائري  ك�سعب 

الت�سبث  و  تاريخنا  ذلك  ين�سينا  لن  فاإنه 
مع  نت�ساهل  ال  و  النوفمربية  مبرجعيتنا 
تابع  م�ستقبلنا”.و  و  بحا�رسنا  املرتب�سني 
الوقت  الوطني”و يف  البناء  رئي�ض حركة 
التعاون  معاين  ال��دول  فيه  ُز  ُتعزِّ ال��ذي 
فيه  يثر  االأزم���ات  و  املحن  يف  خا�سة 
احلاقدون االأراجيف حولنا، فمن كان عاجزا 
اأن ي�سهم يف التعاون ملواجهة االأزمة التي 
م�ست العامل .. و من اأكدت احلقائق اأنه قد 
خ�رس موقعه يف ال�ساحة الدولية ..بل حتى 
يف �ساحة جرانه التي يتقا�سم معها احلدود 
..و العهود ..ال ميكنه ا�سرتجاعها باختالق 

االأكاذيب و التدخل يف �سوؤون الغر”.
ق/و

بن قرينة ُيعلق على الت�سريحات “الكاذبة” للقناة الفرن�سية
ال�سفارة ال�سينية باجلزائر :

االأخبار  باجلزائر،  ال�سينية  ال�سفارة  و�سفت 
التي نقلتها اإحدى القنوات الفرن�سية بالكاذبة 

واحلاقدة.
ويف بيان لها اأكدت �سفارة ال�سني باجلزائر، باأن 
ما مت بثه يف القناة الفرن�سية، جمرد "اأكاذيب 
حاقدة وجاهلة لعالقتنا مع اجلزائر"م�سرة اإىل 
اأن "احلكومة وال�سعب ال�سيني يتذكران دائما 
ال�سفارة  اأ�سافت  اجلزائر."كما  م�ساعدات 
اإىل  الثالثاء  ليلة  ن�رسته  بيان  يف  ال�سينية 
االأربعاء، باأنه "دورنا لتقدمي الدعم وامل�ساعدة 

اأنه  اأك��د  االأخ��ر  واجل��زائ��ري��ني.ويف  للجزائر 
ملواجهة  للجزائر  اأخرى  م�ساعدات  �ست�سل 
قد  اخلارجية   وزير  كورونا.وكان  فرو�ض 
فرن�سا  �سفر  ال��ث��الث��اء،  اأم�����ض  ا�ستدعى، 
ال�سديد"  اجلزائر  "احتجاج  ليبلغه  باجلزائر 
والبغي�سة وكذا  "الكاذبة  الت�رسيحات  على 
القذف " �سد اجلزائر التي مت االإدالء بها موؤخرا 
تلفزيونية  لقناة  التابعة  البالطوهات  باأحد 

عمومية فرن�سية.
ق/و

اأكاذيب  الفرن�سية  القناة  بثته  "ما 
حاقدة"
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الت�سهيلية  االإجراءات  من  جملة  "كنا�ص"يتخـذ 
لفائدة املُوؤََمنني

منلـي احلـق  عبد 
---------------- 

وج���اءت ه��ذه االإج����راءات 
ال�سر  ���س��م��ان  اأج���ل  م��ن 
العمومية  للخدمة  العادي 
والتكفل  وا���س��ت��م��راره��ا، 
يتالءم  ب�سكل  باملواطنني 
اال�ستثنائي  ال��ظ��رف  م��ع 

احلايل.
اأك��دت  ال�����س��اأن،  ه��ذا  ويف 
امل��ك��ل��ف��ة ب���االإع���الم ل��دى 
ال��ت��داب��ر  اأن  ال���وك���ال���ة، 
اآجال  رفع  ت�سمل  املعتمدة 
املر�سية،  ال��ع��ط��ل  ي����داع  اإ
م��ن��ني  ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��م��وؤ
على  امل��ل��زم��ني  اج��ت��م��اع��ي��ا 
والذين  مر�سية،  عطل  اخذ 
يداعها  اإ �رسط  عنهم  ا�سقط 
قتا،  موؤ القانونية  االآجال  يف 
يف  ذل��ك  يت�سبب  اأن  دون 
مل�ساكل  ملفاتهم  تعري�ض 
يف  التاأخر  عن  ناجمة  دارية  اإ

يداع. االإ
من  االإج��راء  هذا  ميكن  كما 
اجتماعيا  لهم  املوؤمنني  متكني 
املر�سية  العطل  ي��داع  اإ من 
للرقابة  اإخ�����س��اع��ه��ا  دون 
على  معاجلتها  و  الطبية 
مع  املودعة  الوثائق  �سا�ض  اأ
القانونية  االآج���ال  تعليق 
اإىل  املر�سية  العطل  يداع  الإ

اأخر. اإ�سعار 
قالت  ال�سياق،  ذات  ويف 
مت  ن���ه  اأ ب��االإع��الم،  املكلفة 
القبلية  الطبية  الرقابة  لغاء  اإ
االداءات  ط��ل��ب��ات  ل��ك��ل 
املنتهية  احل��ق��وق  وج��م��ي��ع 

. لها جا اأ
التي  االإجراءات  جملة  ومن 
اأ�سارت  ال�سندوق،  بها  قام 
املوؤمن  متكني  اإىل  املتحدثة، 
احلقوق  وذوي  اإجتماعيا  لهم 
اأح�سن  يف  الدواء  اقتناء  من 
متكيني  خالل  من  الظروف، 
من  املتعاقدين  ال�سيادلة 
OFF -  " برجمية  ييني 
" والتاأكد   CINE CHIFA
اإ���س��دار،  اآخ���ر  حتميل  م��ن 
من  اأدويتهم  املوؤمنني  ومنح 
بطاقات  ا���س��ت��خ��دام  خ��الل 

احلقوق  انتهاء  رغم  ال�سفاء، 
بهم. اخلا�سة 

ك��م��ا اع��ت��م��دت ال��وك��ال��ة، 
با�سرتاكات  الت�رسيح  خدمة 
عن  االإجتماعي  ال�سمان 
وغر  االأج��راء،  للعمال  بعد 

االأجراء.
امل�سوؤولة،  ذات  واأو�سحت 
الهناء،  ف�ساء  تاحة  اإ مت  نه  اأ
لفائدة  موجهة  خدمة  وهي 
م���ن ل��ه��م اإج��ت��م��اع��ي��ا  امل���وؤ
وامل���ت���وف���رة ع���رب امل��وق��ع 
لل�سندوق  ل���ك���رتوين  االإ
وك��ذا   ،www.cnas.dz
حيث  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف 
ت�����س��م��ح ل��ه��م ب��احل�����س��ول 
امل��ع��ل��وم��ات  خمتلف  ع��ل��ى 
التي  داءات  ب����االأ املتعلقة 
واملتابعة  ال�سندوق  يقدمها 

داءات. االأ لطلبات  الفورية 
نه  اأ املتحدثة،  نف�ض  وذكرت 
العمل  الأرباب  املجال  فتح  مت 
واأوام��ر  ال�سكوك  ي��داع  الإ
با�سرتاكات  اخلا�سة  الدفع 
على  االإجتماعي  ال�سمان 
تابع  هيكل  اأي  م�ستوى 
على   CNAS لل�سندوق 
م�����س��ت��وى م��رك��ز ال��دف��ع 
التح�سيل،  م�سلحة  اأو 
وك��االت  اإىل  التنقل  دون 
تبقى  اأن  على  نت�ساب،  االإ
اإىل  �سارية  ال��ت��داب��ر  ه��ذه 

اأخر. اإ�سعار  غاية 
اخلدمات  اإىل  وباالإ�سافة 
خدمة  اع��ت��م��اد  مت  امل��ت��اح��ة، 
ال��ت�����رسي��ح ب��ا���س��رتاك��ات 
عن  االإجتماعي  ال�سمان 
 )télédéclaration ( بعد 
 cnas االأج�����راء  ل��ل��ع��م��ال 
 CASNOS االأج��راء  وغر 
CAC - ���س��ن��دوق  أأو 
خ��دم��ة  وه����ي   BATPH
ت�رسف  حت��ت  و���س��ع��ه��ا  مت 
لهم  ت�سمح  العمل،  اأرب��اب 
ب��ال��ت�����رسي��ح ب��ا���س��رتاك��ات 
عن  االإجتماعي  ال�سمان 
الت�رسيح  ب��واب��ة  ع��رب  بعد 
باملواقع  املتوفرة  بعد  عن 
الهيئات. لهذه  االإلكرتونية 

التدابري  من  جملة  "كنا�ص"،  االأجراء  للعمال  االجتماعية  للتاأمينات  الوطني  لل�سندوق  الوادي  وكالة  اعتمدت، 
تف�سي  جراء  اجلزائر  ت�سهدها  التي  ال�سحية  لالأو�ساع  حت�سبا  اجتماعيا،  لهم  املوؤمن  لفائدة  االحرتازية  واالإجراءات 

الوكالة. لدى  باالإعالم  املكلفة  به  اأفادت  فريو�ص كورونا، ح�سبما 

منت�سبيه خلدمة  العادي  اال�ستمرار  اأجل  من 

ال���وادي عن  اأع��ل��ن��ت والي���ة 
مواطنا   190 نحو  م��غ��ادرة 
ال�سحي،  احلجر  مراكز  من 
اأعرا�ض  اأي  ظهور  عدم  بعد 
ت�ساحب  التي  تلك  من  عليهم 
كورونا.  بفرو�ض  االإ�سابة 
على  الوالية  بيان  يف  وج��اء 
على  الر�سمية  �سفحتها 
ملدة  مكوثهم  "بعد  الفي�سبوك 
ظهور  وعدم  كاملة  يوما   14
االإ���س��اب��ة  اأع��را���ض  م��ن  اأي 
ب���ف���رو����ض ك����ورون����ا ي��ت��م 
 2020 افريل   01 االأرب��ع��اء 

 300 اأ�سل  )من   190 خروج 
"مواطن  البيان  واأ�ساف    ."
ال�سحي  احلجر  م��راك��ز  م��ن 
"التيجاين"  فن��دق  من  بكل 
وفن����دق  108مواطنني(  (
مواطنا(،   82 ( "الع��لمي" 
اأن  املنرب  هذا  من  نوؤكد  كما 
مبرافقة  كانت  املدة  هذه  طيلة 
لتقدمي  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ط��واق��م 
ال�سحية  واملراقبة  الرعاية 
املدنية  احلماية  ورجال  يوميا 

االأمن". ورجال 
علي حممد 

البل  �سوق  حي  �سكان  طالب 
�رسق  املقرن  ببلدية  املتواجدة 

مع�سوب  مبلعب  الوادي، 
�سباب  لفائدة  يوجه  )ماتيكو( 
ال�سكان  فاإن  وللعلم  القرية، 
لهم  املكان  بتحديد  يطالبون 

نه  اأ علما   ،1999 عام  منذ 
عليها،  يلعبون  اأر�سية  توجد 
االأر�ض  هذه  �ساحب  اأن  اإال 

ال�سباب  لعب  على  �سربه  بعد 
 3 بحفر  قام  �سنة   20 ملدة 

مكان  اأي   ، اأر�سه  يف  حفرات 
ال�سغط  منه  ق�سدا  امللعب 
لكي  البلدية  رئي�ض  على 
مقابل  االأر�ض  له  يعو�ض 

ن�ساء  واإ اأر�سه  عن  التنازل 

ملعب 
لكن  فيه، 
جديد  ال 
حيث   ،

هذا  يعترب 
ن  ملكا ا
اأهم  من 
نات  خزا
ملواهب  ا
مبكانة  حتظى  التي  الكروية 

ولهذا  الكروية،  الفرق  داخل 
الوايل  من  هوؤالء  يطالب 

ورئي�ض  املعنية  وال�سلطات 
بالتدخل  املقرن  بلدية 

االأر�سية  القطعة  ملعاينة 
ال�سباب  لفائدة  وا�ستغاللها 

القدم  كرة  يتنف�ض  الذي 
اىل  ال�سباب  اأحد  ونوه   ،
التي  احلالية  الظروف  اأن 
ت�سمح  ال  البالد  تعي�سها 

على  وجب  ولكن   ، باللعب 
االأر�سية  جتهيز  ال�سلطات 
حتى   ، االآن  من  واإعدادها 

ما  وهو   ، االأزمة  هذه  تفرج 

رفع  على  يعمل  اأن  نه  �ساأ من 
ولوج  ويجنبهم  عنهم  الغنب 
كالتدخني   ، االنحراف  عامل 

من  وغرها  واملخدرات 
ترتب�ض  التي  اخلطرة  االآفات 

النوع  هذا  غياب  ظل  يف  بهم، 
القرية. بذات  املرافق  من 

هوؤالء  يبقى  اآخر،  اإ�سعار  واإىل 
القاتل  الفراغ  يعانون  ال�سباب 
املرافق  هذه  مثل  غياب  ظل  يف 

ال�رسورية.  والهياكل 
و�سكان اجلهة ال�سمالية 

بالبيا�سة يطالبون بو�سع 
ممهالت بالطرق الفرعية

من جهة اأخرى، ك�سف عدد من 
من  ال�سمالية  اجلهة  مواطني 
 " التحرير   " ل�  البيا�سة  بلدية 
الكوثر  حي   �سكان  غرار  على 
رغبتهم  على  واالزده�����ار،  
ممهالت   و�سع  يف  ال�سديدة 
ب��ب��ع�����ض ال���ط���رق  ال��ف��رع��ي��ة 
منهم  رغبة   ، بجهتهم   الكائنة 

بع�ض  لت�رسف  حّد  و�سع  يف 
ال�سباب   خ�سو�سا  ال�سائقني 
ل���ع���دم اح���رتام���ه���م ق��وان��ني 
امل����رور امل��ع��م��ول ب��ه��ا داخ��ل 
حّتى  وال  العمراين  الن�سيج 
ال�سيما   ، الراجلني  االأ�سخا�ض 
ال�سلبية  الظاهرة  ه��ذه  ّن  واأ
اأك��رب  بن�سبة  ج��ّدا  واخل��ط��رة 
ال�سغار  االأط��ف��ال  فئة  على 
  ، ال�سن  يف  املتقدمني  واأي�سا 
يف  جّدا  كبر  ب�سكل  اأ�سبحت 
تزايد  مع  طبعا  االأخرة  االآونة 
من  االأع��را���ض  تنظيم   ن�سبة 
خ�سو�سا   ، املنطقة  اأهل  قبل 
واالأم�سية  القيلولة   فرتة  يف 
املقيمني  ه��وؤالء   نا�سد  كما    ،
البلدية  �سوؤون   ت�سير  على 
ه��م��ي��ة  امل��ذك��ورة  اإع��ط��اء االأ
احل�سا�ض  اجلانب  لهذا  البالغة 
الطرق  هذه  يف  ممهالت  بو�سع 
اأخطار  من  يتخل�سوا  حّتى  
هذه  عرب  املتهّورين  ال�سائقني 

. الفرعية  الطرق 
ق.م زياد/  بو  اأ

اجلمعيات  من  الكثر  تتناف�ض 
يف  ال���وادي،  بوالية  اخلرية 
مبختلف  ال��ت��ط��وع،  عمليات 
�سببا  كانت  التي  نواعها،  اأ
بني  الت�سامن  روح  خلق  يف 
اأع��ادت  كما  املجتمع،  ف��راد  اأ
طريق  عن  فراد  االأ بني  اللحمة 
تبق  مل  التي  امل�ساعدات،  هذه 
يومية  اأ�سبحت  بل  مو�سمية 
مكان  ك��ل  ويف  و���س��ه��ري��ة، 

وزمان.
اأطلقت  ذات��ه،  ال�سياق  ويف 
بالوادي،  اخلر  دروب  جمعية 
يف  معوز،  لكل  قفة  م�رسوع 
الع�سيبة  االأزم���ة  ه��ذه  ظ��ل 
حيث  ال��ب��الد،  تعرفها  التي 
بتغطية  اجل��م��ع��ي��ة  ق��ام��ت 
اأ�رسة   50 يفوق  ما  حاجيات 

معوزة.
على  ال��ق��ائ��م��ني  وح�����س��ب 
تهدف  نها  فاإ اخلرية،  العلمية 
ع��دد  ب��اأك��رب  ال��ت��ك��ف��ل  اإىل 
امل��ع��وزة  ال��ف��ئ��ات  م��ن  ممكن 
الظرف  ه��ذا  يف  واملحتاجة، 

اجلزائر.  به  متر  الذي  الع�سيب 
ومواد  م�ساعدات  ت�سم  حيث 
لفائدة  ���رسوري��ة،  غ��ذائ��ي��ة 
والعائالت  واالأرامل  اليتامى 

املعوزة.
وت�����س��م��ن��ت ق���ف���ف ه���ذه 
امل�������س���اع���دات ال���ت���ي ق��ام 
م��واد  ب��ت��وف��ره��ا،  حم�سنون 
على  ����رسوري���ة،  غ��ذائ��ي��ة 
والدقيق  املائدة  زي��ت  غ��رار 
والقهوة،  وال�سكر  والفرينة 
امل�ستلزمات  م��ن  وغ��ره��ا 
هذه  حتتاجها  التي  الغذائية 
يف  يومي،  ب�سكل  العائالت 

الع�سيب. الظرف  هذا  ظل 
توا�سلت  ذلك،  مع  وباملوازاة 
امل��واد  قفف  اإي�سال  عملية 
العائالت  منازل  اإىل  الغذائية 
اخلري،  الفعل  بهذا  املعنية 
والتجمهر،  للتجمعات  تفاديا 
النت�سار  اح��ت��م��ال  اأي  ملنع 

كورونا. فرو�ض 
.ع منل�ي 

ب�سبب عدم ظهور اأي اأعرا�ص االإ�سابة بفريو�ص كورونا

مغادرة 190 �سخ�سا ملراكز احلجر 
بالوادي اأم�ص االأربعاء

يف �سل الفراغ الذي يعي�سونه

�سباب حي �سوق البل ببلدية املقرن بحاجة اإىل ملعب ماتيكو

اأطلقتها جمعية دروب اخلري بالوادي

توزيع م�ساعدات غذائية واإعانات 
خريية على املعوزين
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مطالب بفتح حتقيق حول عملية توظيف اأعوان 
احلماية والوقاية مبوؤ�س�سة SAT   بورقلة 

حال�سة ر�سا 
---------------- 

على  ب�سدة  احتجوا  الذين  
القائمني  اتهموا   و   النتائج 
ب��االإج��ح��اف  العملية   على 
باملنا�سب  اأح��ق��ي��ت��ه��م   يف 
العمل  عر�ض  يف  املمنوحة 
ال�سغط  مركز  م�ستوى  على 
املقدرة  و  باملقارين  العايل 
باالإ�سافة  من�سبا   20 ب 
الفح�ض  بنتائج  التالعب  اإىل 
عن  ���س��ف��رت  اأ ال��ت��ي  املهني 
فقط  م��رت���س��ح��ني   8 ق��ب��ول 
احل�سة  وهي   10 اأ�سل   من 
املحلية  للملحقة  املمنوحة 
�سمن  باملقارين   للت�سغيل 
ج����دول ت��ق�����س��ي��م ال��ع��ر���ض 

املذكور.
لدى  االأ�سداء  بعد  واأ�سارت 
ت��درج  مل  ال��ذي��ن  املرت�سحني 
قائمة  ���س��م��ن  ه��م  ���س��م��اوؤ اأ

اأن  الفح�ض  يف  املقبولني 
 15 اىل   تعود  امل�سكل  جذور 
تق�سيم  تاريخ    2018 جويلية 
  559/2018 العمل  عر�ض 
م��ن ط��رف ال��ف��رع ال��والئ��ي 
القا�سي  و  بورقلة   للت�سغيل 
املحلية  امللحقة  من   كل  مبنح  
و  ب��امل��ق��اري��ن   للت�سغيل   
و20  منا�سب    10 ل   متا�سني 

املحلية  للملحقة   من�سبا  
حفيظة  ث����ار  اأ مم��ا  ب��ت��ق��رت  
م�ستوى  على  العمل  طالبي 
باملقارين   املحلية  امللحقة 
العايل  ال�سغط  مركز  كون 
املقارين    دائرة  برتاب  يتواجد 
وه����و م���ا ج��ع��ل م�����س��وؤول 
للت�سغيل  املحلية  امللحقة 
يرا�سل  ن���ذاك  اآ ب��امل��ق��اري��ن  
للتدخل  املقارين  دائرة  رئي�ض 
اجل  من  املعنية  اجلهات  لدى 
عملية  يف  ال��ن��ظ��ر  اإع�����ادة 
هذا  تلقى  حيث  التق�سيم  
بتدارك  �سفويا  وعدا  االأخر 
مل  الذي  ال�سيء  هو  و  االأمر 
الواقع    ار���ض  على  يح�سل 
بالنتائج  املرت�سحون  ليتفاجاأ  
و  املهني   للفح�ض  املعلنة 
بالف�سيحة  و�سفوها  التي 
ال�����س��ك��وت  مي��ك��ن  ال  ال��ت��ي 

�سملت  ك���ون���ه���ا   ع��ن��ه��ا  
يف   يتمثل  االأول  جت��اوزي��ن  
و  العر�ض   تق�سيم  طريقة 
الفح�ض  نتائج  يخ�ض  الثاين 
الفرعية    ال��وك��ال��ة  .رئ��ي�����ض 
بدوره  باملقارين    للت�سغيل 
 2020 مار�ض   22 بتاريخ  قام 
الوالئي  الفرع  مدير  مبرا�سلة 
اجل  من  بورقلة   للت�سغيل 
املوؤ�س�سة  م��ع  حتقيق  فتح 
ل��غ��اء  اإ و  ال��ق�����س��ي��ة  ح���ول  
املعلن  قتة  املوؤ النتائج  حم�رس 
  17/03/2020 بتاريخ  عنها 
على  حتتوي  العملية  ك��ون 
تتعار�ض  قانونية   خروقات 
املعمول  الت�سغيل   ليات  اآ مع 
الوطنية  الوكالة  ل��دى  بها 
تق�سي  ال��ت��ي  و  للت�سغيل 
ب��اأح��ق��ي��ة  ك��ل م��ن ح��و���ض 
املمنوحة   باملنا�سب  املقارين  

اأن  كما  ال�رسكة  ط��رف  م��ن 
لدى  الناجحني  املر�سحني  عدد 
للت�سغيل  الفرعية  امللحقة 
مع  يتطابق  ال  ب��امل��ق��اري��ن  
قام  كما  لها  املمنوحة  احل�سة 
من  ن�سخة  باإر�سال  كذلك 
الوايل  من  كل  اإىل  املرا�سلة 
االداري��ة   للمقاطعة  املنتدب 
ل��ت��ق��رت ،امل���دي���ر امل��ن��ت��دب 
دائ���رة  ،رئ��ي�����ض  للت�سغيل 
املجال�ض  �ساء  روؤ و  املقارين 
باملقارين  البلدية  ال�سعبية 
لالإعالم.  �سليمان  �سيدي  و 
التوقيت  متابعون  وا�ستهجن 
عن  االإع���الن  ف��ي��ه  مت  ال���ذي 
و�سف  والذي  الفح�ض  نتائج 
واال�ستفزازي   املنا�سب  بغر 
فعل  ردة  اإىل  يوؤدي  قد  كونه 
مع  خا�سة  فيها   مرغوب  غر 
مير  التي  اال�ستثنائية  الظروف 
جائحة  تف�سي  جراء  العامل  بها 
تاأكيد  و    19 كوفيد  كورونا  
تفادي  على  الر�سمية  اجلهات 
فهل  االحتكاك،   و  التجمع 
من  املعنية  اجلهات  �ستتدخل 
و  الظلومني  اإن�ساف   اج��ل  
 ، الأ�سحابها  احلقوق  اإع��ادة 
املت�رسرين  اإ���رسار  �سل  يف 
اجل  من  قدما  امل�سي  على  

حقوقهم. انتزاع  
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اأثار موجة من  و االأمن الداخلي على م�ستوى مراكز ال�سغط العايل بدوائر تقرت املقارين و متا�سني   و هو االأمر الذي  
باملقارين   للت�سغيل  املحلية  امللحقة  م�ستوى  على  الفح�ص  لذات   املرت�سحني  لدى  اال�ستياء   و  الغ�سب 

املهني الفح�ص  بنتائج  والتالعب  بها  املعمول  الت�سغيل  اآليات  احرتام  عدم  ب�سبب 

اأزم��ة  ع��ز  يف  اجللفة  والي��ة  �سهدت 
عرب  ���س��اع��ات  االإ م��ن  الكثر  ال��وب��اء 
ثار  اأ مما  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
كرثت  حيث  اجللفاوي  الو�سط  يف  هلعا 
���س��اع��ات ح��ول ع��دد االإ���س��اب��ات  االإ
اأدى  مما  ال��والي��ة  ذات  يف  والوفيات 
�رساء  يف  الالعقالنية  اإىل  باملواطن  
الفرينة  مادتي  وخا�سة  الغذائية  املواد 
بدورها  لتي  اأ البيع  نقاط  يف  وال�سميد 
مما  للمواطنني  كبرا  تهافتا  عرفت 
هاتني  ن���درة  م��ن  ذع���ر  ح��ال��ة  خ��ل��ف 
التام  الغياب  �سل  يف  هذا  كل  املادتني  
ديوان  راأ�سها  وعلى  املعنية  لل�سلطات 
الغريب  ال�سحة  مديرية  وكذا  الوالية 
اأي  ي�سدرا  مل  االأخرين  اأن  االأمر  يف 
اأو  ���س��اع��ات  االإ تكذيب  ح��ول  ب��ي��ان 
طرف  من  عنها  املعلن  احلاالت  تاأكيد 

املواطن  جعل  مم��ا  الو�سية  ال���وزارة 
يف  امل��ت��اع��ب  مهنة  اأ���س��ح��اب  وك���ذا 
املعلومة  عن  احل�سول  اأجل  من  �رساع 
يذكر  ال�سياق،  ذات  يف  ال�سحيحة  
ويتعلق  حاالت  ثالث  ت�سجيل  مت  نه  اأ
عني  بلدية  يف  يقطن  بخم�سيني  االأمر 
�سنة   15 العمر  من  تبلغ  وفتاة  و�سارة 
يف  ع��ج��وز  وك���ذا  اجللفة  بلدية  م��ن 
بلدية  يف  عمرها  من  ال�سابع  العقد 
احلاالت  اأن  م�سادرنا  واأكدت  البرين 
واأن  ا�ستقرار  حالة  يف  ذكرها  ال�سالف 
جيدة  �سحة  يف  امل�سابني  ع��ائ��الت 
عك�ض  �سلبية  كانت  حتاليلهم  ونتائج 
الفتاة  وفاة  حول  اإ�ساعات  من  روج  ما 
لعائالت  العدوى  وانتقال  والعجوز 

بني مل�سا ا
حممد راقد 

بغرداية  ال�رسطة  م�سالح  توا�سل 
منذ  اأطلقتها  التي  التوعوية  حملتها 
متا�سيا    2020 م��ار���ض   17 ت��اري��خ 
تف�سي  ملواجهة  الوطنية  احلملة  مع 
خرجاتها  تكثيف  عرب  كورونا،  فرو�ض 
اإ�سافة  الوالية   تراب  بكامل  امليدانية 
امليدانية  الن�ساطات  هذه  مرافقة  اإىل 
ث��ر  اأ ع��رب  ت��وج��ي��ه��ات  و  ب��ت��دخ��الت 

اجلهوية. غرداية 
العالقات  و  االإت�سال  خلية  وعكفت 
تخ�سي�ض  على  الوالية  باأمن  العامة 
���س��ب��وع��ي��ة  ك��اف��ة اأع����داد احل�����س��ة االأ
على  ثالثاء  كل  تبث  التي   ، "الأمنكم" 
املو�سوع   ح��ول  �سباحا،   10:00 ال��� 
من  امل�����س��ال��ح  ذات  ح��ر���س��ت  ي���ن  اأ
اإىل  املوجه  املنرب  هذا  ا�ستغالل  خالل 
خا�سة  املحلي  باملجتمع  امل��واط��ن��ني 
�سائقي  و  مبنازلهم  املتواجدين  منهم 
اأخ�سائيني  ا�ست�سافة  على  املركبات، 
املعنية  القطاعات  خمتلف  عن  ممثلني  و 
اأو  ال�سحة  قطاع  خا�سة  باملو�سوع، 
باخلرجات  املكلفني  ال�رسطة  اإط��ارات 

التوعوية. امليدانية 
 ، بيوتكم"  "الزموا  نداء  من  وانطالقا 
الوطني  لالأمن  العامة  الطبيبة  وجهت 
لل�سحة  الوالئية  للم�سلحة  التابعة 
الريا�سات،  االجتماعي  الن�ساط  و 

حت�سي�سية  و  ت��وع��وي��ة  اإر����س���ادات 
���رسورة  اإىل  منوهة  للم�ستمعني، 
توجيهات  و  تو�سيات  بكافة  االلتزام 
تعلق  ما  خا�سة  ال�سحة،  اأخ�سائيي 
وحتا�سي  امل��ن��ازل  يف  بالبقاء  منها 
الزيارات  حتى  التجمعات  و  االحتكاك 
جانب  على  التاأكيد  مع  العائالت،  بني 
و  اليدين  وتطهر  النظافة  و  الوقاية 
الوقاية  كون  االأماكن،  خمتلف  تعقيم 
الوحيد  احل��ل  هي  ال��راه��ن  الوقت  يف 

الفرو�ض. هذا  تف�سي  ملواجهة 
ال�رسطة  اإط���ارات  اأك��د  جهتهم  م��ن 
اأع���داد  خمتلف  يف  ���س��ارك��وا  ال��ذي��ن 
التدخالت    ك��ذا  ذاع��ي��ة،  االإ احل�س�ض 
على  اليومية،  ذاع��ي��ة  االإ اخلرجات  و 
و  بالتعليمات  ل���ت���زام   االإ ����رسورة 
ال�سلطات  عن  ال�سادرة  التوجيهات 
تعلق  م��ا  خا�سة  ال��ب��الد،  يف  العليا 
البيوت،  يف  البقاء  ب�����رسورة  منها 
املكتظة  الطوابر  و  التجمعات  تفادي 
االأمان  م�سافة  احرتام  املحالت،  اأمام 
بني  االأقل  على  مبرت  املحددة  ال�سحية 
يوميا  به  القيام  يتم  ما  هو  و  �سخ�سني، 
وفق  ت�سكيلها  مت  �رسطية  فرق  قبل  من 
غرداية  والي��ة  اأم��ن  رئي�ض  تعليمات 
امليدانية.    اخلرجات  هاته  انطالق  منذ 

و  ال���ب���ح���ث  ف���رق���ة  مت��ك��ن��ت  ك���م���ا   
الوالئية  بامل�سلحة   )BRI ( التدخل 
الفارط  ال�سبت  الق�سائية  لل�رسطة 
�سخ�ض  توقيف  من   )28/03/2020 (
الراهن  ال��ظ��رف  ا�ستغل  �سنة(،   20 (
قام  امل�سافرين،  نقل  حمطة  خلو  و 
املحطة،  داخ���ل  جت���اري  حم��ل  ب�رسقة 
تقدمي  و  امل�رسوقات  ا�سرتجاع  مت  ي��ن  اأ
الق�سائية.  اجلهات  م��ام  اأ فيه  امل�ستبه 
االأ�سبوع  بحر  اإىل  الق�سية  وقائع  تعود 
امل�سالح  ذات  �سجلت  ي��ن  اأ ال��ف��ارط، 
الك�رس  طريق  عن  ب�رسقة  �سخ�ض  قيام 
متواجد  )ك�سك(  جت��اري  ملحل  بالليل 
مدينة  و�سط  امل�سافرين  نقل  مبحطة 
نقالة،  ه��وات��ف  ا�ستهدفت  غ��رداي��ة، 
النقالة،  الهواتف  ملحقات  روائ���ح، 
ل�ساحب  �سخ�سية  اأغرا�ض  و  �رسائح 
و  الراهن  الظرف  م�ستغال  الك�سك، 
من  امل�سافرين  نقل  حمطة  خلو  ك��ذا 

املواطنني. و  املارة 

با�رستها  ال��ت��ي  احلثيثة  ال��ت��ح��ري��ات 
مكنت   ، الق�سائية  ال�سبطية  عنا�رس 
وقوع  ليلة  فيه  امل�ستبه  هوية  حتديد  من 
بفعلته  قام  اأن  بعد  نه  اأ تبني  اأين  احلادثة، 
ن��ظ��ار،  االأ ع��ن  احتفى  و  ب��ال��ف��رار  الذ 
اإىل  التو�سل  مت  ل��ه  الرت�سد  بعد  و 
ال�سبت  يوم  توقيفه  و  تواجده  مكان 
نفذتها  التي  التفتي�ض  عملية  الفارط. 
وكيل  ال�سيد  اإذن  بعد  امل�سالح  ذات 
مكنت  قليميا،  اإ املخت�ض  اجلمهورية 
امل�رسوقات،  كافة  حجز  و  العثور  من 
معتربة  كمية  نقالة،  هواتف  يف  متمثلة 
لواحق  و  م�ستلزمات  العطور،  م��ن 
التي  و  �سيم،  �رسائح  و  نقالة  هواتف 
عر�سها  بعد  ال�سحية  عليها  تعرف 
قام  حني  يف  االأوىل   الوهلة  من  عليه 
اإىل  ن��ق��ال  ه��ات��ف  ببيع  فيه  امل�ستبه 
يف  توقيفه  مت  �سنة(،   23 ( اآخر  �سخ�ض 

النقال. الهاتف  وا�سرتجاع  الحق  وقت 
عامر.ع بن 

بوالية  االأ�سبوع  بحر  انطلقت   
اإطار  ت�سامنية يف  قافلة  تقرت 
الظل  مناطق  مع  الت�سامن 
التي  الت�سامنية  القافلة   ،
الت�سامن  وزارة  ليها  اإ بادرت 
ق�سايا  و  ���رسة  االأ و  الوطني 
وزارة  م��ع  بالتن�سيق  ة  امل���راأ
الريفية  التنمية  و  الفالحة 
ال�سكان  و  ال�سحة  ووزارة 
و  امل�ست�سفيات  اإ���س��الح  و 
و  الفالحية  الغرفة  مب�ساهمة 

اخلا�سة  و  العامة  املوؤ�س�سات 
من  القافلة  انطلقت  حيث   ،
تقرت  داري��ة  االإ املقاطعة  مقر 
بن  تقرت  وايل  ���رساف  اإ حتت 
من   ، ال��دور  �سايب  الله  عبد 
ن�سانية  اإ م�ساعدات  تقدمي  اأجل 
 ، النائية  املناطق  هذه  ل�سكان 
وم�ساعدات  باإعانات  حمملة 
وم����واد  ف���ر����س���ة  اأ ت�����س��م   ،
ال�سابي  قرية  لفائدة  غذائية 
تتوا�سل  اأن  على  بالطيبات 

م��ث��ل ه��ذه ال��ق��واف��ل اخل��ري��ة 
�سابيع  االأ خالل  والت�سامنية 
ال��ع��دي��د  لتم�ض   ، ال��ق��ادم��ة 
االأخ��رى.  النائية  املناطق  من 
م��ن اأج���ل ت��ق��دمي ي��د ال��ع��ون 
املحرومة  باملناطق  للعائالت 
احلظر  ظ��روف  اإىل  بالنظر   ،
و  الوطن  ي�سهده  الذي  الطبي 
العمل  هذا  يهدف  ،و   العامل 
امل�رسفني  ح�سب  ن�����س��اين  االإ
الو�سعية  مكافحة  اإىل  عليه  

االجتماعي  واالإق�ساء  اله�سة 
يف  النائية  املناطق  ل�سكان 
و  ...ه��ذا  ال��ظ��روف  ه��ذه  مثل 
التعقيم  عمليات  تتوا�سل 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ت��ط��ه��ر  و 
ف�سال  تقرت  ودوائر  بلديات 
من  الت�سامنية  العمليات  عن 
جمعيات  و  منظمات  ط��رف 
املجتمع  فعاليات  خمتلف  و 

 .. املدين 
التجاين  –ق-  ن 

على  ال�سلطات  �رسعت  فيما 
بتعقيم  ال��والي��ة  م�����س��ت��وى 
على  م��اك��ن  االأ م��ن  ال��ك��ث��ر 
بعد  ال��والي��ة  ت��راب  م�ستوى 
كورونا  وباء  ظهور  من  يام  اأ
واحلمد  الوطن،  م�ستوى  على 
االآن  غاية  اإىل  الوالية  اأن  لله 
م�ساب  حالة  اأي  بها  توجد  ال 
ال�����س��ادرة  البيانات  ح�سب 
رف��ع  مت  وق���د  ال���والي���ة،  ع��ن 
عن  ال�سحي  احلجر  ح��االت 
ب�سبب  حتته  و�سعوا  الذين 

جاء  ال��ذي  ي���راين  االإ الرعية 
ب��الده،  م��ن  للفرو�ض  حامل 
بالده  اإىل  ورحل  منه  و�سفي 
حيث  اأ�سبوعني،  من  اأكرث  منذ 
مب�ساركة  التعقيم  عملية  تتم 
ال���ع���دي���د م���ن امل��ن��ظ��م��ات 
���س�����س��ات  واجل��م��ع��ي��ات وامل��وؤ
وك��ذا  واخل��ا���س��ة  العمومية 
تالحميه  هبة  يف  االأ�سخا�ض، 
حني  يف  اأدرار،  والية  ل�سكان 
بعدم  ال�سكان  بع�ض  يطالب 
ن�����س��ي��ان االه��ت��م��ام ال��دق��ي��ق 

رفع  خالل  من  املحيط  بنظافة 
امل�ساكن،  م��ام  اأ من  القمامة 
املواطنني  اعتناء  �رسورة  مع 
م���ام  ب��ال��ن��ظ��اف��ة ك��ل واح���د اأ
الغفلة  وعدم  �سكنه،  حميط 
بيان  وح�سب  ه��ذا  ذل��ك،  عن 
 30 ي��وم  الوالية  عن  �سادر 
ال�سخ�ض  حالة  ف��اأن  مار�ض 
وهو  فيه  م�سكوك  كان  الذي 
اجلزائري  باملركز  يعمل  موظف 
بالطني  املبني  الثقايف  للرتاث 
تيميمون  داري��ة  االإ باملقاطعة 

�سلبية  حتليالته  نتيجة  جاءت 
ملعهد  العينات  اإر���س��ال  بعد 
العا�سمة،  باجلزائر  با�ستور 
غر  معلومات  خ��الل  وم��ن 
ال�سحي  احلجر  رفع  مت  موؤكدة 
حتته  و�سعوا  الذين  عن  اأم�ض 
�رسعت  وقد  ق��ورارة،  بفندق 
الدرك  رفقة  املدنية  احلماية 
عملية  يف  م�����ض  اأ وال�����رسط��ة 
مبدينة  النطاق  وا�سعة  تعقيم 
اأدرار.                                                                          
الرحمن عبد  بلوايف 

يف �سل ت�سارب االإ�ساعات وغياب املعلومة من ديوان الوالية 
ومديرية ال�سحة. 

هلع كبري و�سط �سكان اجللفة ب�سبب 
عدد االإ�سابات والوفايات الكاذبة!!

تخ�سي�ص اأعداد ح�سة "الأمنكم" للمو�سوع

�سرطة غرداية تعزز من تدخالتها 
االإذاعية ملواجهة فريو�ص كورونا

واالإطاحة ب�سارق حمالت حمطة نقل 
امل�سافرين ا�ستغل الو�سع الراهن

قافلة ت�سامنية لفائدة مناطق الظل بتقرت 

مطالب بنظافة املحيط و تعقيم ال�ساحات واملوؤ�س�سات باأدرار
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املجتمع املدين يطالب بت�سكيل خاليا ا�ستماع
 على م�ستوى كل املندوبيات 

تغطية علجية عي�ص
-----------------

املجل�ض  مقر  احت�سنه  الذي  اللقاء 
ال�سعبي الوالئي بحي الدق�سي عبد 
ال�سالم �سبقع عمليات تعقيم ملحيط 
املجل�ض مع اإجبارية و�سع الكّمامات 
تكفلت ال�سلطات الوالئية بتوزيعها 
احرتام  اإل��زام  مع  م�سارك  كل  على 
م�سافة االأمان بني كل م�سارك و هذا 
تفادي انتقال العدوى يف حالة وجود 
عليه  تظهر  ال  و  م�ساب  �سخ�ض 
له  كلمة  يف  الوايل  قال  و  اأعرا�ض، 
االإجراءات  كل  اتخذت  م�ساحله  اأن 
الوقائية ، و م�ست هذه العملية كل 
القطاعات التي ت�سهد حركة املواطن 
اأن  و احلركية االقت�سادية، و اأ�ساف 
الدولة حر�ست على اإ�رساك املواطن 
يف تنظيم هذه العمليات باال�ستعانة 
و  اجلمعيات  و  االأحياء  جلان  مبمثلي 
حركة  يف  الفاعلني  كل  ة  املنظمات 
املجتمع املدين، و قد انطلقت عملية 
م�ستوى  على  التعقيم  و  التطهر 
تو�سيعها  م��ع  ق�سنطينة،  بلدية 
و  البلديات،  كل  يف  تعميمها  و 
الوالئية تعليمات  ال�سلطات  اأعطت 
ملتابعة  البلديات  و  الدوائر  لروؤ�ساء 
املواطن  بني  رباط  خلق  و  العملية، 
اإىل  ال��وايل  ا�ستمع  قد  االإدارة.و  و 
�سبت  حيث  املواطنني  ان�سغاالت 
امل��واد  اأزم��ة  يف  كلها  جمملها  يف 
الغذائية و كيفية احل�سول عليها يف 
ظل توقيف و�سائل النقل العمومية 

اخلبز،  و  ال�سميد  ال�سيما  اخلا�ض،  و 
اإىل  تفتقر  التي  املناطق  يف  خا�سة 
و�سائل نقل و ال تتوفر على خمابز 
و ال اأ�سواق كما هو ال�ساأن بالن�سبة 
بعد  فرغم  الر�سا�ض،  �سعب  حلي 
اإىل  التنقل  ال�سكان  امل�سافة، ا�سطر 
حمطة امل�سافرين ال�رسقية القتناء ما 
يحتاجونه من مواد غذائية و حليب 
املندوبيات  بع�ض  اأن  كما  االأطفال، 
التعقيم  و  النظافة  و�سائل  متلك  ال 
ممثلي  طرحها  التي  امل�ساكل  هي  و 
عدد  يبلغ  ال���ذي  القما�ض  ح��ي 
، �سف  �ساكن  األف   42 اإىل  �سكانه 
لل�رسب  ال�ساحلة  املياه  اأزم��ة  لها 
اأحد  كافية،  م�سخات  توفر  لعدم 
املدين  املجتمع  با�سم  و  املنتخبني  
طالب بت�سكيل خاليا ا�ستماع  على 
للوقوف  املندوبيات،  كل  م�ستوى 
تقريبهم  و  املواطنني  م�ساكل  على 
ال��وايل  خ�ض  قد  و  االإدارة،    من 
املواطنني  ان�سغاالت  على  رده  يف 

تقطن  التي  و  امل��ع��وزة  العائالت 
كل  لهم  بتوفر  النائية  املناطق  يف 
اخلروج  حني  اإىل  احلياة  �رسوريات 
اأن ين�سى العائالت  من االأزمة دون 
لي�ض  التي  اأي  منفردة  تعي�ض  التي 
يعيلها،   من  يوجد  ال  و  اأوالد  لها 
و  متطلباتهم  التعرف على  اأجل  من 
احتياجاتهم اليومية، مو�سحا بالقول 
باأن امل�سوؤولية هي م�سوؤولية اجلميع، 
تدخلها  يكون  اأن  االإدارة  وعلى 
االإط��ار  يف  يكون  اأن  و  اإيجابي 

املو�سوعي.
 من جهته اأكد رئي�ض دائرة ق�سنطينة 
عز الدين عنرتي اأن عمليات التطهر  
م�ستوى  على  للمحيط   التعقيم  و 
بالتن�سيق  م�ستمرة  ق�سنطينة  دائرة 
منها  و  خا�سة  موؤ�س�سات  م��ع 
تربعت  التي  كلني  دنيو  موؤ�س�سة 
مركبة   87 يف  متمثال  بعتادها  
باملواد  ال�سكان  متكني  مع  جمهزة، 
قال  اأم�ض  للقاء  بالن�سبة  و  الغذائية، 

عز الدين عنرتي اأن هذه اأول عملية 
هي  و  ال��وايل  اإ����رساف  حتت  تنظم 
تعليمات  جت�سيد  اإط��ار  يف  تدخل 
وزارة الداخلية و اجلماعات املحلية، 
ق�سنطينة  بلدية  م�ستوى  على  اأما 
امل�سالح  با�رسنها  االإج��راءات  نف�ض 
التعقيم  بعمليات  القيام  خالل  من 
انت�سار  لتفادي  الطرقات  تنظيف  و 
املواطنني  حت�سي�ض  مع  الفرو�ض، 
رئي�ض  ح�سب  االإعالم،  و�سائل  عرب 
الدكتور  البلدي  ال�سعبي  املجل�ض 
 5000 ت��وزي��ع  مت  اأع����راب  جنيب 
من  الوقاية  ط��رق  ت�سم  مل�سقة 
انتقال العدوى مع تكثيف الدوريات 
مت  العملية   و الإجناح  القمامة،  لرفع 
متابعة  و  يقظة  خلية  ت�سكيل 
ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  يرتاأ�سها 
البلدي و هي ت�سم اأطباء ، بياطرة و 
اإطارات من مديرية ال�سحة  و كذا 

تواب الربملان.

ا�ستمع �سا�سي اأحمد عبد احلفيظ وايل ق�سنطينة اإىل ممثلي اجلمعيات و روؤ�ساء جلان االأحياء و املجتمع املدين  الذين طرحوا م�ساكلهم 
منذ ظهور الوباء  و ال�سعوبات التي �سادفتهم يف التكيف مع الو�سع يف ظل غياب و�سائل االت�سال و تعذرهم عن توفري الأبنائهم  االأمن 
الغذائي و ا�ستغالل امل�ساربني نق�ص املادة الغذائية ال�سيما ال�سميد و اخلبز و ظروف اأخرى اأرهقت كاهلهم ، اللقاء مت بح�سور كل من 
رئي�ص املجل�ص ال�سعبي الوالئي و رئي�ص دائرة ق�سنطية مري ق�سنطينة و نواب الربملان بغرفتيه، و اأكد الوايل اأن امل�سوؤولية هي م�سوؤولية 

اجلميع، وعلى االإدارة اأن يكون تدخلها اإيجابي و اأن يكون يف االإطار املو�سوعي.

يف لقاء جمعهم بوايل ق�سنطينة حول مواجهة وباء كورونا  كوفيد 19 و تخطي االأزمة

اخلرية   واالأعمال  املبادرات  تتواىل 
الع�سيبة  الفرتة  هذه  خالل  ال�سيما 
التي تعي�سها اجلزائر بعد تف�سي وباء 
قام عدد  االإطار فقد  كرونا ويف هذا 
من ال�سباب ببلدية الغزوات بتوزيع 
الفقرة  العائالت  على  200قفة 
القفة  وحتتوي  واالأي��ت��ام  ،امل��ع��وزة 
ال�رسورية  املواد  كل  على  الواحدة 
وال�سكر  كال�سميد  واالأ�سا�سية 
�ساهم  املبادرة  اجلافة  واملواد  والزيت 
فيها ال�سباب بعدما ا�ستعملوا و�سائل 
كانت  حيث  االجتماعي  التوا�سل 
نتائجها جد اإيجابية مب�ساهمة عدد من 
االلتفاتة  وغرهم  والتجار  املح�سنني 
كبرا  ا�ستح�سانا  الق��ت  احل�سنة 

الغزوات خ�سو�سا  للعائالت بدائرة 
بداأت  العائالت  من  الع�رسات  واأن 
ما  وعادة  ال�سحي  احلجر  مع  تتاأقلم 
اإال للظروف الطارئة.لالإ�سارة  تخرج 
الغزوات  بدائرة  الهيئات  كل  ف��اإن 
بخطورة  التح�سي�ض  لعملية  جتندت 
 ، االأمن  م�سالح  تعمل  كما  اجلائحة 
الفاعلة  واجلمعيات  املدنية  احلماية 
التنظيف  بعملية  وامل��ت��ط��وع��ني 
االأماكن  وخمتلف  لالإدارات  اليومي 
عملية  مع  ال�سوارع  وكذا  العمومية 
التعقيم الأن النظافة تبقى من ال�سبل 
خطر  من  ال�ساكنة  بحماية  الكفيلة 

كورونا الذي اأنهك العامل برمته.
بوتليتا�ض  ع 

 توزيع 200 قفة على العائالت 
املعوزة واالأيتام بالغزوات بتلم�سان 

الت�سامنية العملية  توا�سل 

عن  االإع��الن  منذ  اجلهود  تت�سافر 
من  الوقائية  االإج����راءات  تطبيق 
بوالية  ك��ورون��ا  ف��رو���ض  انت�سار 
انطلقت  حيث  بلعبا�ض.  �سيدي 
الت�سامنية.  العمليات  من  العديد 
الغذائية  املوؤونة  توفر  �سبيل  يف 
للعاملني باالأجرة اليومية. ناهيك عن 
واالأزق��ة  ال�سوارع  تعقيم  عمليات 
.وقد جلاأت العديد من اجلمعيات على 
ذوي  مل�ساندة.  الربكة  جمعية  غرار 
االحتياجات اخلا�سة اإىل توزيع اأكرث 
املواد  مبختلف  حمملة  قفة   40 من 
العاملني  اأرباب االأ�رس  الغذائية على 
عدد  على  اإ�سافة  اليومية  باالأجرة 
، كما  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  من 
تتوا�سل. الهبات. الت�سامنية بلجوء 
الفاي�سبوكية  ال�سفحات  بع�ض 
اقتناء  اجل  من  التربعات  جمع  اإىل 
على  توزيعها  اجل  من  غذائية  مواد 

الدخل  املنعدمة  املعوزة  العائالت. 
احتياجات  توفر  على  مل�ساعدتها 
ال�سعب  الظرف  هذا  ظل  يف  اأ�رسها 
تعايل  مقابل   . البالد  به  متر  ال��ذي 
العائالت  م��ن  ال��ع��دي��د  اأ���س��وات 
املنا�سدة.  الدخل  منعدمة  املعوزة 
�سيما االأرامل واملطلقات. العامالت 
يف البيوت مل�ساعدتها من اجل توفر 
مديرية  ���رسع��ت.  عائالتها  ق��وت 
والت�سامن  االجتماعي.  الن�ساط 
دخلها  التي  العائالت  اإح�ساء  يف 
التكفل.  اإىل  بحاجة  التي هي  يومي 
ك�سف  اإذ  واالقت�سادي  االجتماعي 
باملديرية  الت�سامن  م�سلحة  رئي�ض 
يف  ت�ستند  االأخ��رة  هذه  بان  املعنية 
عملها على اخلريطة االجتماعية التي 
اأعدتها وكالة التنمية االجتماعية من 
اإذ  الت�سامني.  ن�ساطها  تو�سيع  اجل 
تعتمد  كانت  م�ساحله  بان  اأو�سح 

ت�سم  رم�سان  �سهر  بطاقة  على 
اإال   ، معوزة  عائلة  60الف  ح��وايل 
ت�سر  االجتماعية  اخلاليا  تقارير  اأن 
عائلة  األ��ف   770 نحو  وج��ود  اإىل 
ذات  ومنها  معوزة  عائالت  منها 
ب�سبب  توقف  الذي  اليومي  الدخل 
اأقرتها  التي  االحرتازية  االإج��راءات 
انت�سار  من  احلد  �سبيل  يف  الدولة 
حاجة  يف  كورونا،جميعها  فرو�ض 
باملواد  م�ستعجلة  م�ساعدة  اإىل 
امل�سلحة  رئي�ض  .واأ�ساف  الغذائية 
امل�ساعدات  جمع  على  يعمل  باأنه 
الطرود  توفر  لهم  يت�سنى  حتى 
املحتاجة  العائالت  جلميع  الغذائية 
ال�سحي  الظرف.  هذا  للم�ساعدة يف 
ال�سعب اآمال يف الوقت ذاته تغطية 
جميع االحتياجات و جمع 170 األف 
طرد اإ�سايف وتخزينه لوقت احلاجة . 
املح�سنني  امل�سلحة  رئي�ض  دعا  كما 

مكتب  اإىل  م�ساعداتهم.  تقدمي  اإىل 
جيد  تاأطر  اجل  من  االأحمر  الهالل 
�سي�سمن  الذي  الت�سامنية  للعملية 
العائالت  امل�ساعدات جلميع  ح�سول 
.ب��امل��وازاة.  ا�ستثناء  دون  امل��ع��وزة 
ال��والئ��ي  املكتب  اأط��ل��ق  ه��ذا  م��ع 
حملة  اجل��زائ��ري  االأح��م��ر  للهالل 
يف  املتمثلة  العينية  التربعات  جمع 
حيث  التنظيف  مواد  الغذائية  مواد 
هذه  على  ت�رسف  اأزمة  خلية  �سكل 
العملية فيما تقوم خلية اأخرى باإعداد 
ق�سد  املحتاجني  قوائم  و�سياغة 
انتهاء  فور  م�ساعدتهم  من  التمكن 
العملية و مل ي�ستبعد رئي�ض املكتب 
اأن  اجلزائري  االأحمر  للهالل  الوالئي 
و�ستغطي  كبرة  التربعات  تكون 
جزء  توجيه  ويتم  االحتياجات  جميع 

منها للواليات املجاورة 
م.رم�ساين

اإح�ساء اأكرث من 700 عائلة حمتاجة ب�سبب كورونا يف بلعبا�ص

قامت  الت�سامنية  احلمالت  اإطار  يف 
الن�ساط االجتماعي  م�سالح مديرية 
املحجوزات  بتوزيع  غليزان  لوالية 
الوالئي  االأمن  م�سالح  جزتها  التي 
االإقليمية  املجموعة  وم�سالح 
املواد  خمتلف  من  الوطني  للدرك 
والفرينة  ال�سميد  مادة  من  الغذائية 
وزيت املائدة وال�سكر وغرها والتي 
 01 من  بازيد  املالية  قيمتها  قدرت 
 700 من  اأزي��د  على  �سنتيم  مليار 
13 بلدية ال�سيما  عائلة موزعة عرب 
الظل  ومناطق  املعوزة  العائالت 
احلاالت  بعائالت  التكفل  �سيتم  كما 
امل�سابة بفرو�ض كورونا والذين هم 
ال�سياق  نف�ض  املنزيل ويف  يف احلجر 

التجارة  مديرية  م�سالح  اأح�ست 
مار�ض  منت�سف  منذ  غليزان  لوالية 
املنق�سي قرابة 600 تدخل منها 500 
تدخل تتعلق بحماية امل�ستهلك اين مت 
من خاللها حما�رس خمالفات  حترير 
 03 من  اأكرث  وحجز  بالنظافة  تتعلق 
الفا�سدة  املواد  من  كيلوغرام  اأالف 
�سجلت  كما  لال�ستهالك  املوجهة 
37 حم�رس  تدخل وحترير   80 اي�سا 
اقت�ساديني  ملتعاملني  ق�سائيا  متبعة 
الن��ع��دام ال��ف��وت��رة وع���دم اح��رتام 
امل�ساربة  ق�سد  املقننة  االأ�سعار 
التي  الراهنة  للظروف  ا�ستغالال 

ت�سهدها البالد.
اأبو ع�سام

توزيع مواد غذائية اأ�سا�سية على 700 
عائلة بغليزان

باملفت�سة  م�سوؤول  م�سدر  ك�سف 
امل�سالح  ملديرية  التابعة  البيطرية 
ا�ستفادت  تب�سة  والية  اأن  الفالحية 
 500 ت�سم  اأولية  بح�سة  موؤخرا 
لتلقيح  خم�س�سة  اأولية  جرعة  األف 
روؤو�����ض امل��ا���س��ي��ة ���س��د ط��اع��ون 
اأن  واأو���س��ح  ال�سغرة.  املجرتات 
تندرج  التي  االأول��ي��ة  احل�سة  ه��ذه 
الوطنية  االإ�سرتاتيجية  �سمن 
الريفية  والتنمية  الفالحة  ل��وزارة 
احليوانية  الرثوة  بحماية  يتعلق  فيما 
ب�1  اإجمالية  ح�سة  اأ�سل  من  هي 
لتلقيح  جرعة  األ��ف  و250  مليون 
التي  واملاعز  االأغنام  روؤو�ض  جميع 

هذا  �سد  اأ�سهر   4 عمرها  يفوق 
 58 من  اأزيد  بت�سخر  وذلك  املر�ض 
من  بداية  �سيجوبون  بيطريا  طبيبا 
املناطق  خمتلف  اجل��اري  االأ�سبوع 
بها  تنت�رس  التي  والرعوية  الفالحية 
بلدية   28 االأغنام واملاعز عرب  تربية 
املا�سية. روؤو���ض  لتلقيح  بالوالية 
احليوانية  ال��رثوة  تقدر  لالإ�سارة 
بطابعها  تتميز  التي  تب�سة  بوالية 
 1 من  ب��اأزي��د  وال��رع��وي  الفالحي 
األف  مليون راأ�ض من االأغنام و250 
راأ�ض من املاعز وقرابة 12 األف راأ�ض 

من البقر. 
�سو�سه حممد الزين

جنحت غي ال�ساعات االأخرة م�سالح 
املدية  بوالية  العمارية  ببلدية   االأمن 
امل��واد  من  معتربة  كمية  حجز  من 

تقدر  اال�ستهالك  الوا�سعة  الغذائية 
منتهية  بينها مواد  5.14 طن من  ب 
ق�سد  خم��زن��ة  ك��ان��ت  ال�سالحية 

امل�ساربة يف اأ�سعارها و هذا ا�ستغالال 
اجلزائر  والي��ات  خمتلف  ت�سهده  ملا 
عقب جائحة فرو�ض كورونا هذا ومت  

تقدمي �ساحب الب�ساعة املخالف  اأمام 
اجلهات الق�سائية املخت�سة.

عبد الكرمي تلم�ساين

حجز 5اأطنان من املواد اال�ستهالكية املوجهة للم�ساربة باملدية                

تخ�سي�ص 500 األف جرعة لقاح 
و58 بيطريا ملكافحة طاعون 

املجرتات بتب�سة

باأمن  البحث والتحري  متكنت فرقة 
حد  و�سع  من  تي�سم�سيلت  والية 
كمية  وح��ج��ز  �سخ�ض  لن�ساط 
 . املهلو�سة  االأقرا�ض  من  معتربة 
الوالية  اأمن  بيان  ح�سب  العملية 
ج����اءت ب��ن��اء ع��ل��ى ا���س��ت��غ��الل 
قيام  تفيد  م��وؤك��دة  م��ع��ل��وم��ات 
االأقرا�ض  وترويج  بنقل  �سخ�ض 
احل�رسي  الو�سط  يف  املهلو�سة 
وتي�سم�سيلت  ال�سلف  واليتي  بني 
مت  حتركاته  وتر�سد  تتبع  وبعد   ،

�سيارة  منت  على  املعني  توقيف 
التفتي�ض  عملية  وبعد  �سياحية 
مهلو�ض  قر�ض   2800 على  عرث 
ملغ   300 بريقبالني  ن��وع  م��ن 
م�ستوى  على  باإحكام  كانت خمباأة 
املركبة  االحتياطية وحمرك  العجلة 
ق�سائي  ملف  اإجن���از  ومت  ه��ذا   ،
وكيل  اأمام  وتقدميه  املتورط  �سد 
برج  حمكمة  ل��دى  اجل��م��ه��وري��ة 

بتي�سم�سيلت  بونعامة 
حميد زغارية 

توقيف �سخ�ص وحجز 2800 قر�ص 
مهلو�ص يف تي�سم�سيلت 



االحتاد اجلزائري يوؤجل 
ح�سم م�سري الدوري لكرة  ــــدويل  ال الحتــــاد  يــنــاقــ�ــس 

"خطة  تفا�سيل  )فيفا(  الــقــدم 
املالية  الآثار  مع  للتعامل  مار�سال" 
والتي  كــورونــا  فــريو�ــس  جلائحة 
موؤكدة  �سبه  ب�سورة  يلجاأ  �ستجعله 
التي  النقدية  احتياطياته  اإىل 

تبلغ 2.7 مليار دولر.
الــفــيــفــا جمــمــوعــة عمل  واأنــ�ــســاأ 
امل�سائل  من  �سخم  عــدد  لدرا�سة 
املــبــاريــات  اإيـــقـــاف  فــيــهــا  ت�سبب 
اجلــائــحــة،  نتيجة  ــامل  ــع ال حـــول 
الرتكيز  يــكــون  اأن  املتوقع  ــن  وم
�سبل  ــاد  ــج اإي على  الأ�ــســبــوع  ــذا  ه
مالية  دفعة  منح  يف  للم�ساعدة 

لهوؤلء الذين يعانون.
واأبلغ متحدث با�سم الفيفا رويرتز 
درايــة  على  ـــدويل  ال ـــاد  الحت اأن 
خطرية  مالية  "م�ساكل  بــوجــود 

ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا".
بعرقلة  ــدد  ــه ي "هذا  واأ�ـــســـاف 
الأع�ساء  الحتادات  قدرة  واإف�ساد 
القدم  كــرة  ومنظمات  الفيفا  يف 
ــــط الـــدوري  الأخـــــرى مــثــل رواب
ومتويل  تطوير  على  ــة  ــدي والأن
جميع  على  الــقــدم  ــرة  ك اأن�سطة 
ذلك  يف  مبــن  اللعبة،  م�ستويات 
وامل�ستوى  والــنــا�ــســئــون،  ال�سباب 

الحرتايف وغري املحرتف".
اأجــزاء  يف  اأن  الوا�سح  "من  وتابع 
ل  عدد  �سيواجه  العامل  من  كبرية 
امل�سرتكني  الأ�سخا�س  من  به  باأ�س 
يف كرة القدم -ومن بينهم لعبون 

يف  اقت�سادية  ظروفا  ولعــبــات- 
غاية ال�سعوبة".

املوقف  نتيجة  اإنه  املتحدث  وقال 
هناك  فـــاإن  للفيفا  الــقــوي  املـــايل 
التزاما من الحتاد الدويل مل�ساعدة 

املحتاجني.
و�سكل  تفا�سيل  بعد  تتحدد  ومل 
الأ�سبوع  هذا  لكن  امل�ساعدة،  هذه 
ــاورات  ــس ــ� امل ــن  م ــد  ــزي امل �سي�سهد 
الفيفا  ــاء  ــس ــ� اأع الحتــــــادات  مــع 
والأطـــراف  القارية  والحتــــادات 

املعنية الأخرى.
اأنـــه يف حني  املــتــحــدث  واأ�ـــســـاف 
تتعلق  امل�سائل  مــن  عــدد  هــنــاك 

بكيفية توزيع املوارد مل حتل بعد 
اإىل  التو�سل  ي�ستهدف  الفيفا  فاإن 
اإعالنها  ويتم  عليها  "متفق  خطة 

يف القريب العاجل".
الفيفا  رئي�س  حملة  وت�سمنت 
جــيــاين   2016 يف  ــة  ــي ــاب ــخ ــت الن
مــوارد  لتوزيع  خططا  اإنفانتينو 
ذلك  يف  وقـــال  الــــدويل،  الحتـــاد 
اأموالكم،  هي  الفيفا  "اأموال  الوقت 

اإنها لي�ست اأموال رئي�س الفيفا".
وتوقفت اأغلب مباريات كرة القدم 
العامل  حــول  والــدولــيــة  املحلية 
تاأجلت  بينما  اجلــائــحــة،  ب�سبب 
مثل  للمنتخبات  قارية  بطولت 

كوبا  وكاأ�س   2020 ــا  اأوروب بطولة 
اأمريكا.

رويرتز  ك�سفت  املا�سي،  والأ�سبوع 
من  م�سربة  داخلية  وثيقة  عــن 
العمل  جمموعة  اأن  اأظهرت  الفيفا 
ب�ساأن  ملقرتحات  تقييما  ــري  جت
لالعبني  احلالية  العقود  متديد 
كرة  موا�سم  نهاية  حتى  واملدربني 

القدم املوؤجلة.
ي�ستخدم  ــاأن  ب الوثيقة  واأو�ــســت 
الالعبني  متويل  "�سندوق  الفيفا 
حديثا  اأن�سئ  الــذي  املحرتفني" 
للم�ساعدة يف تخفيف اأي �سعوبات 

تواجهها الأندية.

ال�سينية  ــة  ــوم ــك احل ا�ــســتــبــعــدت 
الفوري  ال�ستئناف  الثالثاء  اليوم 
ومن  الكربى،  الريا�سية  لالأحداث 
يف  ال�سلة،  ــرة  وك القدم  كــرة  بينها 
ــه فــيــه الــبــالد  ــواج ـــذي ت ــت ال ــوق ال
موجة ثانية حلالت فريو�س كورونا 

امل�ستجد من القادمني من اخلارج.
لبطولتي  ميكن  باأنه  تكهنات  و�سرت 
كرة القدم وكرة ال�سلة اأن تنطلقا يف 
الأ�سابيع القليلة املقبلة، بعد ت�ساوؤل 

اأعداد احلالت امل�سابة حمليا.
لكن ال�سني -التي ظهر فيها فريو�س 
دي�سمرب/كانون  يف  "كوفيد19-" 
العامل-  يف  ينت�سر  اأن  قبل  الأول، 
قالت اإنها تواجه الآن تهديدا جديدا 
الأ�سخا�س  من  الــعــدوى  انتقال  هو 

الذين يدخلون البالد من اخلارج.
وقت  يف  ال�سينية  احلكومة  واأعلنت 
املا�سي  اخلمي�س  م�ساء  من  متاأخر 

اأنها خف�ست عدد الرحالت الدولية، 
ال�سبت  ليل  منت�سف  من  بدءا  واأنــه 
الدخول  الأجانب  باإمكان  يعود  لن 
يحملون  الذين  اأولــئــك  حتى  اإليها 

تاأ�سريات �ساحلة واإقامات.
على  ـــد  ـــدي اجل الــــقــــرار  ـــس  ـــر� وف
العائدين مت�سية اأ�سبوعني يف العزل 

املنزيل.

للريا�سة  العامة  الإدارة  وا�ستبعدت 
يف  الريا�سي  الو�سع  بعودة  اأمــل  اأي 

ال�سني اإىل طبيعته قريبا.
وقالت يف بيان نقلته و�سائل الإعالم 
"من  ــى نــطــاق وا�ـــســـع  ــل املــحــلــيــة ع
الأوبئة  من  الوقاية  حت�سني  ــل  اأج
اأي  ا�ستئناف  يتعني  ل  ومكافحتها 
اأحداث ريا�سية كربى، مثل �سباقات 
من  حــ�ــســودا  جتمع  الــتــي  املـــاراثـــون 

النا�س".
الــدوري  ينطلق  اأن  املقرر  من  وكــان 
فرباير/  22 يف  القدم  لكرة  ال�سيني 

اإىل  تاأجيله  مت  لكن  املا�سي،  �سباط 
اأجل غري م�سمى بعد تف�سي فريو�س 
دي�سمرب/ يف  ووهان  "كوفيد19-" يف 

كانون الأول 2019.
كذلك الأمر بالن�سبة لبطولة دوري 
التي مت تعليقها من قبل  ال�سلة  كرة 

احتاد اللعبة.

رمبا ينتقل �سريجيو رامو�س، مدافع 
يوفنتو�س  اإىل  مدريد،  ريال  وقائد 
ليزامل مرة اأخرى النجم الربتغايل، 
لتقرير  وفقا  رونالدو،  كري�ستيانو 

�سحفي فرن�سي.
 ،"Le 10 Sport" مــوقــع  ــر  ذك فقد 
اليوم الأربعاء، اأن رامو�س يف انتظار 
ــع ريـــال مــدريــد،  متــديــد عــقــده م
يف  ينتهي  حيث  اآخــريــن،  لعامني 

�سيف 2021.
رامــو�ــس،  اأن  ال�سحيفة  ــافــت  واأ�ــس
مرة  رونــالــدو  جمـــاورة  ي�ستبعد  ل 
اأخــرى، حــال قــدم له ريــال مدريد 

عقدا جديدا لعام واحد فقط، حيث 
ي�سع البيانكونريي كخطة بديلة.

�سعوبة  الإ�ــســبــاين  النجم  ويـــدرك 
على  امللكي،  الــنــادي  اإدارة  موافقة 
ل  مو�سم،  مــن  لأكــر  لــه  التجديد 
الثنني  الـ34  عامه  بلغ  ــه  اأن �سيما 

املا�سي.
الأخرية،  ال�سنوات  يف  رامو�س  وكان 
التي  بالعرو�س  الريال  على  ي�سغط 
ما  دائًما  لكنه  التجديد،  قبل  ت�سله 
بقمي�س  العتزال  يف  رغبته  يوؤكد 
النجاح  من  �سنوات  بعد  املريينجي، 

والإجنازات التي حققها معه.

اليوم  بريطاين،  �سحفي  تقرير  قال 
الأربعاء، اإن بورو�سيا دورمتوند، حدد 
جادون  ال�ساب  الإجنليزي  جنمه  �سعر 
الأندية  من  عدد  يف  واملطلوب  �سان�سو، 

الأوروبية الكربى.
الرئي�س  فات�سكه  يواخيم  هانز  واأملح 
�سان�سو  لرغبة  لدورمتوند،  التنفيذي 
نتقبل  اأن  "علينا  قائاًل:  الرحيل  يف 

رغبة الالعب".

"التاميز"  ــة  ــف ــي ــح ــس � وبـــحـــ�ـــســـب 
يقبل  لن  دورمتوند  فاإن  الربيطانية، 
باأقل من 125 مليون يورو لبيع �سان�سو.
ـــري قــابــل  ـــم غ ـــرق ــرب هــــذا ال ــت ــع وي
يف  للم�سوؤولني  بالن�سبة  للتفاو�س 
ــد، على الــرغــم مــن الأزمــة  ــون دورمت
الأنــديــة  �سربت  التي  القت�سادية 

ب�سبب فريو�س كورونا.
ويناف�س باري�س �سان جريمان عمالقة 

للح�سول  الإجنليزي  الـــدوري 
على �سان�سو، حيث ترغب اأندية 

يونايتد  ومان�س�سرت  ليفربول 
بخدمات  ــوز  ــف ال يف  وت�سيل�سي 

الالعب.
املادية  الإمكانات  من  الرغم  وعلى 

الفرن�سية،  العا�سمة  لنادي  الكبرية 
ــودة  ــع ال يف  الـــالعـــب  ــة  ــب رغ اأن  اإل 

للربميريليج، قد حت�سم الأمر.

الفيفا يواجه جائحة كورونا بـ"خطة مار�سال" ومليارات الدوالرات

 بن �سبعيني ُيربز دور بلما�سي يف حتقيق لقب اأمم اأفريقيا

خوفا من املوجة الثانية لكورونا.. ال�سني تعلن جتميد بطوالتها 

�سرط رامو�ص يقربه من مزاملة رونالدو

دورمتوند يحدد �سعر �سان�سو

انتقال حمرز لباري�ص �سان جريمان مهدد.. لهذه االأ�سباب
حمرز  ريا�س  اجلزائري  النجم  يدخل 
الأنــديــة  مــن  العديد  اهتمام  دائـــرة 
امل�ستويات  بعد  العامل،  حول  الكبرية 
فريقه  رفقة  يقدمها  التي  املميزة 
اعتماد  عــدم  رغــم  �سيتي،  مان�س�سرت 
عليه  غوارديول،  بيب  الفني،  املدير 
اأغـــلـــب مــواجــهــات  بــ�ــســكــل كــبــري يف 

"ال�سيتيزن".
 "le10sport" ملوقع  تقرير  وبح�سب 
"حماربي  منتخب  جنم  فاإن  الفرن�سي، 
اهتمامات  بقائمة  موجود  ال�سحراء"، 
فريق باري�س �سان جريمان، ولكن من 
املهاري  الالعب  يكون  اأن  املرجح  غري 

هو اخليار الأول للنادي هذا ال�سيف.
اإدارة  رغبت  اإذا  اأنه  التقرير  واأ�ساف 
هجومها  بتعزيز  الباري�سي  الــنــادي 
تقدمي  احتمال  فــاإن  املقبل،  للمو�سم 

عر�س باهظ الثمن ل�سراء لعب يبلغ 
اأمر لن ُيقدم عليه  29 عاما،  العمر  من 

املدير الريا�سي للنادي ليوناردو.

ل  حمرز  �سعر  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 
بطل  ــاإن  ف لــذا  للغاية،  مرتفعا  ــزال  ي
يف  يرغب  الــذي  الفرن�سي،  ـــدوري  ال

ي�سطر  �سوف  الأمــامــي،  خطه  تعزيز 
يــورو  مليون   80 حـــوايل  ــاق  ــف اإن اإىل 
ال�سابق،  لي�سرت  ــم  جن ــع  م للتوقيع 
من  الذي  ال�سهري،  راتبه  عن  ناهيك 
املحتمل اأن يكون مرتفعا جدا، اإذا كان 
براتب  الحتفاظ  يف  يرغب  الالعب 
مع  حاليا  يتقا�ساه  ما  تقريبا  يعادل 

مان�س�سرت �سيتي.
هذه  عــن  التخلي  لليوناردو  وميكن 
مع  التعاقد  على  والــرتكــيــز  الفكرة 
وبــالــتــايل،  ــن،  ــدي واع �سبان  لعــبــني 
التوجه نحو �سم الإيطايل فريدريكو 
كييزا، جنم فيورنتينا، الذي لن يكلف 
اإىل  اإ�سافة  الكثري،  الــنــادي  خــزائــن 
الت�سويقية،  قيمته  ارتفاع  اأمكانية 

نظرا ل�سنه ال�سغري.

لعب الظهري الأي�سر لفريق بورو�سيا 
بن  ــي  رام الأملـــاين،  مون�سنغالدباخ 
ت�سكيلة  يف  ـــارزاً  ب دوراً  �سبعيني، 
تاألقت  الــتــي  اجلــزائــري  املنتخب 
اأفريقيا  اأمم  بطولة  بلقب  ــازت  وف
عجاف  �سنوات  بعد  م�سر،  يف   2019

دامت 30 �سنة.
الف�سل  اأن  �سبعيني  بن  رامي  ويرى 
الأوىل  ــة   ــدرج ــال ب يــعــود  ذلـــك  يف 
"حماربي  ملنتخب  الفني  للمدير 
الذي  بلما�سي،  جمال  ال�سحراء" 

�سبقت  الــتــي  ــرتة  ــف ال ـــوال  ط �سهر 
لعبيه  �سحن  على  القاري،  العر�س 
معنويًا من اأجل حتقيق هذا الهدف، 
يف وقت كانوا بعيداً عن الرت�سيحات 
كان  التي  ال�سعبة  الظروف  ب�سبب 

ميّر بها املنتخب.
وقال رامي بن �سبعيني يف ت�سريحات 
خ�س بها موقع "بوند�سليغا" الأملاين: 
حر�س  م�سر،  اإىل  مغادرتنا  "قبل 
�سحن  على  كــثــرياً  بلما�سي  جمال 
معنوياتنا واإ�سعارنا اأننا قادرون على 

تقدمي بطولة مثالية، لقد كان يثق 
ب�سكل كبري يف قدراتنا".

واأ�ساف الالعب ال�سابق لنادي بارادو 
اجلزائري: "لقد حققنا بداية قوية 
يف  نــقــاط  لت�سع  جمعنا  ــالل  خ مــن 
على  فزنا  بعدما  املجموعات  دوري 
املر�سحني  اأحـــد  ال�سنغال  منتخب 
للقب، وهذا ما جعل ثقتنا يف اأنف�سنا 

تزداد".
"جمال  �سبعيني:  بن  ــي  رام وختم 
لإدارة  يقودنا  كيف  عرف  بلما�سي 

لقد  املــ�ــســابــقــة،  طيلة  ــات  ــاري ــب امل
قبل  جـــداً  كبري  بعمل  يــقــوم  ــان  ك
ترى  اأن  ــع  رائ هو  وكــم  مــبــاراة،  كل 

جمهوداته كللت بهذا الإجناز".
ــال بــلــمــا�ــســي قــد ورث  ــم وكــــان ج
ب�سبب  حُمطمًا  جــزائــريــًا  منتخبًا 
النتائج الكارثية التي كان ُيحققها، 
ال�سابق  الفني  املدير  يعيد  اأن  قبل 
ن�سابها  اإىل  ـــور  الأم قطر  ملنتخب 
ــن الــقــرارات  ــن خـــالل الــكــثــري م م

ال�سارمة.

القدم،  لكرة  اجلزائري  لالحتاد  التنفيدي  املكتب  قرر 
تف�سي  ب�سبب  الـــدوري؛  تعليق  ق�سية  ح�سم  تاأجيل 
التقارير  �سدور  غاية  اإىل  امل�ستجد،  كورونا  فريو�س 

الر�سمية من وزارة ال�سحة، يوم 5 اأبريل/ني�سان املقبل.
اإطالق  على  بالإجماع،  التنفيدي  املكتب  اأع�ساء  ووافق 
اجلزائرية،  امل�ست�سفيات  لفائدة  التربعات  جلمع  حملة 

من اأجل م�ساعدتها على الت�سدي للوباء.
جلمع  بنكي  ح�ساب  فتح  اجلــزائــري،  ــاد  الحت قــرر  كما 
والولئية  الوطنية  الرابطات  كل  باإ�سراك  التربعات، 
حاجز  امل�ساعدات  حجم  يتعدى  اأن  وتوقع  واجلهوية، 

املليون دولر. 
اجتماعا  ــري،  ــزائ اجل الحتـــاد  يعقد  اأن  املرتقب  ــن  وم
يوم  احلكومية،  الهيئات  تقارير  �سدور  بعد  ا�ستثنائًيا 
م�سري  ح�سم  قبل  التطورات،  اآخر  ملناق�سة  اأبريل،   5

الدوري.
ق.ر

فان دايك: "مي�سي 
االأ�سعب واأجويرو

 مهاجم مرهق"

اإبراهيموفيت�ص ي�سحب 
الثقة من م�سروع ميالن

عطاء تري �ستيجن يدفع 
بر�سلونة لقبول طلبه

مي�سي ميدح �ساديو ماين 
مددا ويبدي اإعجابه 

ب�سالح وفان دايك

ديك،  فــان  فريجيل  ليفربول  دفــاع  قلب  ــاب  اأج
من�سة  على  له  املتابعني  اأ�سئلة  من  جمموعة  على 

الثالثاء. يوم  م�ساء  "تويرت"، 
كاراجر  جاميي  ال�سابق  ليفربول  مدافع  ووجــه   
�سوؤال للمدافع الهولندي، ب�ساأن املدافع الذي األهمه 

من �سفوف ليفربول يف ال�سابق. 
ورد فان دايك على ال�سوؤال بطريقة مازحة، قائال: 
"اإميوجي"  مع  هيبيا"،  �سامي  رمبا  �سعب،  "�سوؤال 

�ساحك. 
�سفوف  يف  معا  هيبيا  والفنلندي  كاراجر  ولعب 
دوري  بلقب  الفريق  فــوز  يف  و�ساهما  ليفربول، 

اأبطال اأوروبا عام 2005.
له،  وجهت  التي  الأ�سئلة  على  رده  معر�س  ويف 
هو  مي�سي  ليونيل  بر�سلونة  جنم  اأن  دايك  فان  اأكد 

اأ�سعب خ�سم لعب اأمامه.
واأ�ساف: "�سريجيو اأجويرو لعب مان�س�سرت �سيتي 
هو اأ�سعب مهاجم ميكن مراقبته طوال 90 دقيقة".
ي�سبقان  جوميز،  جو  الدفاع  يف  وزميله  اأنه  وذكر 
األك�سندر  وترينت  روبرت�سون  اأنــدي  الظهريين 

اأرنولد يف �سباق مل�سافة 100 مرت.

لن يجدد املهاجم ال�سويدي زلتان اإبراهيموفيت�س 
 30 يف  ينتهي  الــذي  ميالن،  مع  عقده  عاما(   38(
الإيطايل  النادي  و�سيغادر  املقبل،  يونيو/حزيران 
الأربــعــاء  ام�س  اأوردتـــه  ملا  وفقا  املقبل،  ال�سيف 

و�سائل اإعالم حملية.
روج  الذي  الريا�سي،  امل�سروع  يوؤيد  اإبرا  يعد  ومل 
جازيدي�س،  اإيفان  مليالنو،  التنفيذي  الرئي�س  له 
ح�سبما  املو�سم،  نهاية  بعد  العتزال  ي�ستبعد  ول 
ذكرت �سحيفة )ل جازيتا ديلو �سبورت( الإيطالية 

على �سدر غالفها.
وبعنوان "اإيربا باي باي ميالنو"، �سلطت ال�سحيفة 
اإقالة  مــن  ب�سدة  ال�سويدي  غ�سب  على  ال�سوء 
املدير  من�سب  من  بوبان،  زفونيمري  الكرواتي، 
�سخ�س  وهو  للنادي،  الريا�سي 
�سداقة  عالقة  به  تربطه 

قوية.
احتمال  ــك،  ذل اإىل  ي�ساف 
مالديني،  بــاولــو  ا�ستقالة 
على  الــفــنــي  ــرف  ــس ــ� امل
فـــــريـــــق مــــيــــالن، 

ال�سيف املقبل.
ـــــــــــــــــــــــــــاد  وع
اإبراهيموفيت�س، 
ــر  ــاف ــس ـــــــذي � ال
لـــلـــ�ـــســـويـــد يف 
ــل الأو�ـــســـاع  ظ
الــــــطــــــارئــــــة 
فريو�س  ب�سبب 
اإىل  كـــــورونـــــا، 
يناير/ يف  ميالن 
املا�سي،  ثان  كانون 
ــد انــتــهــاء عــقــده  ــع ب
ــس  ــو� ــل مـــع لــو�ــس اأجن
جالك�سي، حيث بداأ 
مرحلته اجلديدة يف 
 4 بت�سجيل  اإيطاليا، 
اأهداف يف املباريات 
التي  الأوىل  الع�سر 

خا�سها.

اإن  ــاء،  ــع الأرب ام�س  اإ�ــســبــاين،  �سحفي  تقرير  قــال 
بر�سلونة بات قريبا من التو�سل لتفاق مع حار�سه 
جتديد  ب�ساأن  �ستيجن،  تري  اأندريه  مارك  الأملــاين 

تعاقده.
�سيف  يف  بر�سلونة  مع  �ستيجن  تري  عقد  وينتهي 
الأخرى  الأندية  بع�س  من  حماولت  و�سط   ،2022

للتعاقد معه، اأبرزها بايرن ميونخ.
الإ�سبانية،  ديبورتيفو"  "موندو  �سحيفة  وبح�سب 
تري  حار�سه  كبري  ب�سكل  �سيقّدر  بر�سلونة  ــاإن  ف
عام  و�سوله  منذ  النادي  مع  قدمه  ملا  نظًرا  �ستيجن، 

.2014
بر�سلونة  بني  بالفعل  ات�سالت  جرت  اأنه  واأو�سحت 

وتري �ستيجن، من اأجل التو�سل لتفاق.
زيادة  يف  برغبته  ناديه  اإدارة  �ستيجن  تري  واأبلغ 
الكتالوين  النادي  به  رحب  الذي  الأمر  وهو  راتبه، 

تقديرا ملا قدمه مع البار�سا يف ال�سنوات املا�سية.
ومن املنتظر اأن يتم عقد لقاء بني م�سوؤويل بر�سلونة 
للتحدث  كورونا،  اأزمة  نهاية  عقب  الالعب  وممثلي 

حول الراتب الذي �سيح�سل عليه احلار�س الأملاين.

مل يخِف النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي اإعجابه 
من  اأربعة  و�سع  حيث  ليفربول،  بفريق  ال�سديد 
يعتربهم  لعبا   25 من  مكونة  قائمة  �سمن  جنومه 
الأف�سل يف الن�سخة املا�سية من دوري اأبطال اأوروبا 

لكرة القدم التي توج الريدز بلقبها.
ورغم اأن الريدز تاأهل للمباراة النهائية على ح�ساب 
اأن هزمه هزمية تاريخية على ملعب  بر�سلونة بعد 
اأ�ساد  البلوغرانا  قائد  فاإن  نظيفة،  برباعية  اأنفيلد 
بيكر  األي�سون  احلار�س  من  املكون  ليفربول  برباعي 
اإىل  اإ�سافة  دايــك  فــان  فريجيل  الــدفــاع  و�سخرة 
هدايف الفريق حممد �سالح و�ساديو ماين، وو�سعهم 

�سمن قائمته املف�سلة.
واأ�ساد مي�سي يف ت�سريحات �سحفية ب�سالح قائال اإنه 

اللعب". يف  باأ�سلوبه  معجب  واأنا  رائعا  "كان 
"مفعم  اإنه  عنه  قال  الذي  مباين  الإ�سادة  كرر  كما 

بالطاقة واحليوية، ويتحرك يف امللعب كله".
ــــــف  قائد بر�سلونة فان دايك باملناف�س وو�ــــــس

ال�سعب يف املباريات، موؤكدا 
اأنه من اأف�سل املدافعني يف 

العامل.
ــاد  ــس اأ� ــد  ق مي�سي  وكــــان 
ــاديــو مـــاين،  �ــســابــقــا بــ�ــس
وقال اإنه ي�ستحق اأن يفوز 
ومن  الذهبية  بالكرة 
يكون  اأن  ــار  ــع ال
تــرتــيــبــه 
ـــع  ـــراب ال

يف 

ئمة  قا
ـــل  ـــس ـــ� اأف
لعــــــــبــــــــي 

العامل.
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اأ�سرى فل�سطينيون

بقلم : عي�سى قراقع
----------------------

اأمين  االأ�سر  اأق��دم   26/3/2020 يوم 
 52 القد�ض  �سكان  ال�رسباتي  ربحي 
عام  منذ  احلياة  م��دى  املحكوم  ع��ام 
اإ�سعال  على  باملواطن  وامللقب    1988
�سجن  يف  ال�سجانني  غرفة  يف  النران 
نفحه ال�سحراوي، مما اأدى اىل �سبوب 
وقد  اخل�سبي،  الغرفة  باب  يف  حريق 
جتاهل  على  احتجاجا  ذلك  على  اأقدم 
ملطالب  االح��ت��الل  ���س��ج��ون  اإدارة 
التدابر  ات��خ��اذه��ا  وع���دم  االأ����رسى 
ملنع  ال�سجون  داخل  الالزمة  ال�سحية 
امل�ستجد  الكورونا  فرو�ض  انت�سار 
�سلطات  اأعلنت  اأن  بعد  �سيما  ال 
ال�سجانني  من  عدد  اإ�سابة  ال�سجون 
وا�سعة  ا�ستنفار  حالة  الوباء.  بهذا 
الذين  ال�سجانني  �سفوف  يف  دب��ت 
نفحة  �سجن  يف  االأق�سام  اقتحموا 
العزل  اىل  ال�رسباتي  االأ�سر  واقتادوا 
داخلية  حماكمة  واأجراء  الزنازين  يف 
عليه  قا�سية  عقوبات  وف��ر���ض  ل��ه 
بحرمانه من الزيارة والكنتني وغرامة 
احلريق  خ�سائر  عن  وتعوي�سات  مالية 

.
لقب  حمل  ال�رسباتي  اأمي��ن  االأ���س��ر 
لي�ست  املواطنة  اأن  لقناعته  املواطن 
فقط على اأر�ض فل�سطني املحررة واأمنا 
اأي�سا داخل ال�سجن، تعبرا اأن ال�سجن 
الفل�سطيني  مواطنة  على  ي�سيطر  مل 
لقد  يطوعها،  اأو  الن�سالية  وهويته 
ال�سجن من داخله وحلق  لفظ املواطن 
املواطنة  فعل  و�سار  ال�سجن،  خارج 
واخلنوع  لالأ�رسلة  نقي�ض  الفل�سطينية 
اأحرق  الذي  املواطن   . واال�ست�سالم 
الكورونا يف �سجن نفحة وجه �رسخة 
من  حتذر  الدويل  واملجتمع  العامل  اىل 
�سفوف  الكورونا يف  انت�سار  خطورة 
اال�رسى يف ظل اال�ستهتار اال�رسائيلي 
النران  اأ�سعل  و�سحتهم،  بحياتهم 
وينتبه  الدخان  �سحابات  العامل  لرى 
خلف  قرعه  الذي  االإنذار  اأجر�ض  اىل 

الكورونا  يحرق  املواطن  اجل���دران. 
ال�سجن  ي��ح��رق  نفحة،  �سجن  يف 
اخلطرة،  االإمرا�ض  فيه  تنت�رس  الذي 
األ�سجون  اإدارة  وتباطوؤ  تخاذل  يحرق 
حمليا  وا�سعة  دولية  بحملة  ،يطالب 
من  االأ���رسى  الإنقاذ  ودوليا  واإقليما 
تربة  ال�سجون  القاتل،  الكورونا  وباء 
اال�رسى  ،اأج�ساد  املر�ض  لهذا  خ�سبة 
ال�سعبة،  االإمرا�ض  ب�ستى  منخورة 
يف  من��وت  اأن  اخرتنا  امل��واط��ن:  يقول 
منوت  لن  ولكن  اجلالدين  مع  املواجهة 
املجتمع  ك�سمت  ال�سامت  بالكورونا 
القبور.  �سمت  ي�سبه  الذي  العاملي 
�سجن  يف  الكورونا  يحرق  املواطن 
نفحة، واأذا كان املوت قدر كل النا�ض، 
مع�سوبني  مكبلني  املوت  نكره  لكننا 
اأو  االأرق���ام  مقابر  اىل  الطريق  يف 
بكرامه  امل��وت  ال��ب��اردة،  الثالجات 
منتف�سني  امل��وت  امل��واط��ن،  يقول   ،
اأن  نريد  ال  االإم���ام،  اىل  ووج��وه��ن��ا 
اىل  يت�رسب  خلفنا،  من  املوت  ياأتينا 
مقاومة،  دون  ويخنقنا  ورئتنا  قلوبنا 
والقرار  والدواء  الكمامة  هي  اأرادتنا 
حتى  البداية  منذ  ال�ساملة  واحلرية 
يف  يعي�ض  ال�رسباتي  املواطن  النهاية. 
فقد   ، غ�سب  �رسخة  داخل  ال�سجن 
اال�رسائيلي  العلم  ح��رق  على  اأق��دم 
ال�سجن  برج  عن  اأنزله  مرة،  من  اأكرث 
ه��ذا  ظ��ل  حت��ت  نبقى  ل��ن  وح��رق��ه، 
والظلم  والقهر  االحتالل  رمز  العلم 
يف  اال���رسى  �سوت  واالغت�ساب، 
الن�سيد  ي�سدح  ال�سجون  �ساحات 
اأحرق  وكلما  الفل�سطيني،  الوطني 
املواطن علم اإ�رسائيل كلما اندلعت يف 
يف  واالإ�رسابات  املظاهرات  ال�سجون 
�سبيل حت�سني �رسوط احلياة االإن�سانية، 
واملذلة  امل�سددة  لالإجراءات  ورف�سا 
يف  الكورونا  يحرق  املواطن   . بحقهم 
اال�رسى  �سوت  ي�سم  نفحه،  �سجن 
التي  الدولية  احلمالت  �سوت  اىل 
فرو�ض  من  اال�رسى  بحماية  تطالب 
اال���رسى  �سوت  وي�سم  الكورونا، 
الفل�سطيني  ال�سعب  ���س��وت  اىل 

بكل  الكورونا  تواجه  التي  وقيادته 
اآثار ده�سة وانبهار  اإرادة وعزمية وحتد 
اىل  �سوته  ي�سم  امل��واط��ن   ، العامل 
مازن  اأبو  الفل�سطيني  الرئي�ض  �سوت 
لالأمم  العام  االأم��ني  اىل  وج��ه  عندما 
من�سقة  دولية  اآلية  اق��رتاح  املتحدة 
هذا  ملواجهة  موؤ�س�سي  دويل  وجهد 
م�ستقبل  على  احلفاظ  والأجل  الوباء 

واالإن�سانية. الب�رسية 
�سجن  يف  الكورونا  يحرق  املواطن 
يحطم  ال�سجن،  روتني  لك�رس  نفحة 
زمننا  لنا  اململة،  الرتيبة  �ساعته 
اخلا�ض، لن تظل حركتنا وفق عقارب 
كل  ال�سجان،  واأجندة  ال�سجن  زمن 
اأ�سر له �ساعته ، لدمنا وقت ، لقلوبنا 
الوقت  وقت،  الأرادتنا  وقت،  الناب�سة 
ال�سجن  ونظام  املحتلون  يراه  ال  عندنا 
 . امل��ع��ادل��ة  �سنقلب  ل��ه��ذا  البائ�ض، 
ال�سجن  �سنوات  عباأته  الذي  املواطن 
الوطن  اىل  واحلنني  ال�سوق  باأنا�سيد 
زمالءه  يرى  واالأ�سدقاء،  والعائلة 
الطفالهم  الر�سائل  يكتبون  اال�رسى 
القادمة   احلياة  �سور  اأجمل  ير�سمون   ،
على  وح�سلوا  در�سوا   ، دفاترهم  يف 
ال�����س��ه��ادات، غ��دا ���س��ي��ك��ون��وا  يف 
اأن  ي�ستوعب  مل  اجلامعة،  اأو  املدر�سة 
اىل  القريبة  امل�سافة   االأ�سر يف  ميوت 
الطريق،  يف  االأم��ل  ويحرتق  البيت  
جثثا  االأ�رسى  يخرج  اأن  ي�ستوعب  مل 
يقول:  ع��ام،   كل  �سوداء  اأكيا�ض  يف 
لالأ�رسى  م�سيعا  ابقى  ان  اأري��د  ال 
الوداع  حزن  اك�رس  ان  اأريد  ال�سهداء، 
اىل  نحتاج  الطريق،  نهاية  اىل  وا�سل 
اأريد ان اخجل من دمع  نهار طليق، ال 
ال�رسباتي  املواطن  اللقاء.  حني  امي 
قلبه  علم  ت�سهر،  كيف  عينيه  علم 
ي��ن��ب�����ض، ع��ل��م ج��وع��ه كيف  ك��ي��ف 
يغ�سب،  كيف  �سوته  علم  ي�ستعل، 
باب  من  يتعرثون  ال�سجانون  وظل 
اىل باب ومن ليل اىل ليل، ال�سجانون 
اىل  زن��زان��ة  م��ن  امل��واط��ن  يالحقون 
ال  وبالقيود،  بالنعا�ض  مثقلني  زنزانة، 
ار�ض حتتهم وال �سماء. املواطن يحرق 

وعندما  نفحة،  �سجن  يف  الكورونا 
ب�سهادته خالل حماكمة  ال�سجان  اأدىل 
جذع  يهز  اأ�سرا  راأيت  قال:  املواطن 
غيمة،  جوعه  مباء  ي�سقي  واآخر  جنمة 
حبيباتهم  مع  يتحدثون  االأ�رسى  راأيت 
راأيتهم  املثمرة،  واأ�سجارهم  واأوالدهم 
لهم  فت�سحك  ال�سم�ض  يو�سو�سون 
بعد  ما  ترى  راأيت عيونا  الظهرة،  يف 
يف  االأ�رسى  راأيت  ال�سائكة،  االأ�سالك 
يف  ي�سلون  القد�ض  وكنائ�ض  م�ساجد 
راأيت  الرحمة،  وباب  القيامة  �ساحة 
املتو�سط  البحر  من  يعودون  اأ���رسى 
على  البحر  يتنهد  موجة،  يدهم  يف 
يف  اختنق  نف�سي  راأي��ت  �سدورهم، 
ال�سجان  ويقول  والدخنة.  العتمة 
�سياطني  اىل  حتولنا   : �سهادته  يف 
�ساروا  االأ����رسى  اآدم��ي��ة،  ووح��و���ض 
االن�ساين  انحطاطنا  على  �سهودا 
تالحقنا  لعنة  اىل  حتولوا  واالخالقي، 
من  اأكرث  منذ  اليقظة،  ويف  النوم  يف 
اجلدران  بني  ونحن حمبو�سني  74عاما 
الرطبة، لي�ض هذا ما وعدتنا به دولتنا 
اأين الدولة احل�سارية املدنية  اإ�رسائيل، 
فقادتنا  االأ�سطورة  �سدقنا  والرفاهية؟ 
اىل الهالك الروحي، تخلت االأ�سطورة 
هذه  يف  حم�سورين  وتركتنا  عنا 
ال�سجان:  وي��ق��ول  احلجرية.  املقابر 
بنيناها،  �سجون  يف  امل�سجونني  نحن 
عمياء  االأوامر،  تنفذ  اآالت  اىل  حتولنا 
�سماء، ال م�ساعر، ال اإجازة ال مغادرة، 
اإال  ت�سيد  ال  �سبكة  �سارت  ال�سجون 
او  ال�سجن  داخ��ل  نعي�ض  �سجانيها، 
نار  راأي��ت  احل��دي��د،  م��ن  �سقف  حت��ت 
وندور  ندور  فينا،  ت�ستعل  اخلطيئة 
يكتب  املواطن  الدائرة.  يف  ونحرتق 
ما  ال�سجن  داخل  حماكمته  نهاية  يف 

را�سد ح�سني: الكبر  ال�ساعر  قاله 
يا �سانق الناَر ما اغباك من بطل
الناَر حبل عظمه وبُر هل ي�سنق 

ميتنا بعث  اأعدنا  �سنقتم  مهما 
تاأمتُر بطلقة، مبالك املوت 
اإرادتنا واأعلنا  حلفنا  فقد 

اذا هبت �ستنت�رُس . ان ال�سعوب 

املواطن...يحرق الكورونا يف �سجن نفحة

واملحررين  االأ�رسى  �سوؤون  هيئة  اأفادت 
االأ���س��ر  اأن  عنها،  ���س��ادر  تقرير  يف 
مدينة  م��ن  ع��ام��ًا(   34( ج��رج��اوي  اإي���اد 
حمتجز  غ��زة،  قطاع  جنوب  خانيون�ض 
بو�سع  االإ�رسائيلي،  "جلبوع"  مبعتقل 
الهيئة  واأو�سحت  وخطر.  حرج  �سحي 
يف  �رسطاين  ورم  من  يعاين  االأ�سر  اأن 
اكت�سافه  مت  بالدماغ  الع�سبية  الكتلة 
عملية  اإىل  ما�سة  بحاجة  وهو  حديثًا، 
اإدارة  لكن  اأ�سابيع،  ثالث  خالل  جراحية 
العالج  لتلقي  بتحويله  متاطل  املعتقل 
يف  اأنه  واأ�سافت  ال�سعبة.  حلالته  الالزم 

اإىل  جرجاوي  االأ�سر  نقل  يتم  مل  حال 
مهدد  فاإنه  ممكن،  وقت  باأ�رسع  امل�سفى 
احلركة  على  والقدرة  ب�رسه  يفقد  ب��اأن 
الهيئة  ولفتت  ج�سده.  جوانب  باإحدى 
جرجاوي  االأ�سر  بداأ  اأ�سهر  عدة  منذ  اأنه 
وم�ستمر  م��وؤمل  ���س��داع  م��ن  ي�ستكي 
معاناته  اإيل  اإ�سافة  متكررة،  وت�سنجات 
من م�ساعفات اإ�سابة �سابقة  بر�سا�ض 
قبل  لها  تعر�ض  البطن،  يف  متفجر 
احلادة مل تكرتث  اأوجاعه  اعتقاله، ورغم 
اإدارة املعتقل له، وماطلت بتحويله الجراء 
و�سعه  تفاقم  اإىل  اأدى  مما  الفحو�سات 

تقريرها  بختام  الهيئة  وحملت  ال�سحي. 
اإدارة �سجون االحتالل امل�سوؤولية الكاملة 
عن حياة املعتقلني، ال �سيما املر�سى منهم 
كحال االأ�سر جرجاوي والذي يعترب من 
املناعة  ذوي  ومن  �سعفًا  االأكرث  الفئات 
االأو�ساع  ظل  يف  وخا�سة  املتهالكة، 
)وب��اء  تف�سي  مع  تزامنًا  اال�ستثنائية 
كورنا( داخل اإ�رسائيل، وطالبت ب�رسورة 
ال��ف��وري عنهم وب��ال ���رسوط.   االف���راج 
منذ  معتقل  جرجاوي  االأ�سر  باأن  يذكر 
بال�سجن  وحمكوم   13/6/2011 تاريخ 
ل� 9 �سنوات التي اأو�سكت على االنتهاء.

االأ�سري اإياد جرجاوي حمتجز مبعتقل "جلبوع" بو�سع �سحي حرج
اأخبار فل�سطني

ّّلح االأ�سري حممد ملمِ

، موؤبد، واإفراج، وموؤبد اآخر
اأحمد  �سالح  الدين  ن�رس  حممد  ولد 
رام  مدينة  غرب  كينيا،  عني  يف  ّّلح،  ملمِ
اأ�سغراأخوته،  وكان   ،1977 عام  الله 
وان�سم  �سنة،   16 عمر  يف  اأعتقل 
الوطنية  املقاومة  كتائب  اإىل 
لتحرير  الدميقراطية  للجبهة  التابعة 

. فل�سطني
دوريات  على  نار  اإطالق  يف  �سارك 
 ،1993 فاعتقل عام  ويف قتل عمالء، 
 18 اإىل  باالإ�سافة  باملوؤبد  وحكم 
عام  ال�سجن  من  حترر  لكنه  �سنة، 
اأعقبت  التي  االإفراجات  يف   1999

ال�سيخ. �رسم  مفاو�سات 
ال�سحافة،  ليدر�ض  باجلامعة  التحق 
الثانية،  االنتفا�سة  بداأت  وعندما 
الوطنية  املقاومة  كتائب  اإىل  ان�سم 
رام  منطقة  قادة  اأحد  ليكون  ثانيًة، 
وخطط  جمموعات  �سكل  الله، 
 ،2001 عام  اعتقاله  فاأعيد  لعمليات، 
اإليه  م�سافًا  املوؤبد  حكم  اإليه  واأعيد 

عامًا.  30
وكانت  معتقاًل،  حممد  والد  كان 
بال�سجن  والده  تزور  حممد  والدة 
حاماًل  التا�سع،  �سهرها  يف  وهي 
يف  الزيارات  اإحدى  ويف  مبحمد، 
الوالدة،  �رسخات  �رسخت  املعتقل 
املعتقل  يف  �رسخاتها  اأوىل  لتكون 

حممد. وُتنجب 
يجل�ض  كان  طفولته:  عن  اأمه  تقول 
اأوالد،  ثالثة  مع  يلعب  ال�سور  على 
ف�ساأله  دورية،  ومرت   ، �سغراً وكان 
نعم،  فقال  اأمك؟  هذه  هل  اجلندي: 
هذا  ابنك  يل:  وقال  اجلندي  فناداين 
م�ساكل،  وتعني  "بعيوت"  عيونه 
وقال  كتفه  على  البندقية  وو�سع 
حجار  بي�رسب  ابنك  اذا  والله  يل: 

طخه. الأ
ال�سجن  يف  اأخيه  بابن  حممد  التقى 
اأخيه  ابن  اعتقل  اإذ  عامًا،   13 بعد 
بعد  به  ليلتقي  بطلبه  حممد  وقام 

الغياب. هذا  كل 
يخو�سون  الذين  �سمن  من  حممد 

بدايته. منذ  احلايل  االأ�رسى  اإ�رساب 
يف  ال�سارع  تخاذل  والدته  انتقدت 
تكون  يوم  كل  االأ�رسى:"  ن�رسة 
االأ�رسى  اأمهات  من  اإال  فارغة  اخليمة 
نرى  ال  الطعام،  عن  وامل�رسبني 
اأ�رسانا  فيها،  امل�سوؤولني  من  اأحدا 
يتحرك  اأحد  ال  و  ال�سجون  يف  ميوتون 
واإدارة  حياتهم،  اإنقاذ  اأو  لن�رستهم، 

بهم. ت�ستفرد  ال�سجون 
االنفرادي  العزل  اإىل  نقله  مت  حممد 
يف  م�ساركته  على  له  عقابًا 

االإ�رساب.

بعد اكت�ساف ا�سابته بورم �سرطاين

اإبراهيم  احلكومة  با�سم  الناطق  ك�سف 
اتفق  عبا�ض  حممود  الرئي�ض  اإن  ملحم،  
اردوغان  طيب  رجب  الرتكي،  نظره  مع 
على ت�سغيل امل�ست�سفى الرتكي يف قطاع 
ال�سحفي  االإيجاز  خالل  ملحم  غزة.عرب 
"كورونا"  فرو�ض  تطورات  اآخ��ر  ح��ول 
ل�سفر  وتقديره  �سكره  فل�سطني،عن  يف 
عالقة  له  من  ولكل  اأنقرة  يف  فل�سطني 

اأبناء �سعبنا يف  بهذا العمل الهادف خلدمة 
يف  لالأ�سقاء  �سكره"  ملحم  القطاع.وقد 
وعلى  املبادرة  هذه  على  الرتكية  الدولة 
اخلا�ض".ومنذ  امل�ست�سفى  هذا  تاأ�سي�ض 
ال�سحة  وزارة  قالت  احلايل،  ال�سهر  بداية 
ت�سغيل  على  العمل  �سيتم  اإن��ه  بغزة: 
الفل�سطيني،  الرتكي  ال�سداقة  م�ست�سفى 
اإىل  ال�سحة  املقبلة.ولفتت  املرحلة  خالل 

التقنية  االإجراءات  من  جملة  �ستتخذ  اأنها 
والفنية؛ لت�سغيل امل�ست�سفى ل�سالح تقدمي 
خدمات طبية ونوعية ملر�سى االأورام يف 
ال�سداقة  م�ست�سفى  غزة.وي�سم  قطاع 
اأعلى  على  اإن�ساوؤه  مت  وال��ذي  الرتكي، 
الطبية،  التجهيزات  اأحدث  املوا�سفات، 
م�ساحته  وتبلغ   ،2011 عام  اإن�ساوؤه  وبداأ 

34 األفا و800 مرت مربع.

اإطالق عري�سة للمطالبة باالإفراج عن االأ�سرى يف �سجون 
االحتالل امل�ست�سفى الرتكي بغزة
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حتالف نفطي بني الريا�ص ووا�سنطن.. هل اقرتبت 
نهاية "اأوبك"؟

قراءة/ حممد علي
------------------ 

التي  االأزمة  عمق  على  ذلك  ويدل 
العاملية  ال��ن��ف��ط  �سناعة  ت��واج��ه 
لالقت�ساد  بالن�سبة  اأهميتها  وتنامي 
النفط  اأ�سعار  وهوت  االأمريكي.  
عاما   18 يف  م�ستوياتها  دن���ى  الأ
املتمثلة  املزدوجة  ال�رسبة  ب�سبب 
الطاقة  على  الطلب  تقل�ض  يف 
كورونا،  فرو�ض  جائحة  جراء  من 
ال�سعودية  ب��ني  ���س��ع��ار  االأ وح��رب 
ورو����س���ي���ا، مم���ا ي��ه��دد امل��ن��ت��ج��ني 
التكلفة  ذوي  والعامليني  االأمريكيني 

باالإفال�ض. املرتفعة 
بديل  فكرة  اإن  امل�سادر،  اأحد  وقال 
البلدان  ملنظمة  �سعودي  اأمريكي 
تعترب  ال��ت��ي  ل��ل��ب��رتول،  امل�����س��درة 
الناحية  من  لها  قائدا  ال�سعودية 
لكن  ط��رح��ه��ا،  "جرى  ال��ع��م��ل��ي��ة، 

درا�سته  جتري  م�ستوى  على  لي�ض 
. بجدية"

"وزير  اإن  اآخ��ران،  م�سدران  وق��ال 
ووزي��ر  بومبيو  م��اي��ك  اخل��ارج��ي��ة 
فكرة  بحثا  برويليت  دان  الطاقة 
ال��ت��ح��ال��ف م��ع روب���رت اأوب��راي��ن 
للرئي�ض  القومي  االأم��ن  م�ست�سار 
مل  �سيئا  ل��ك��ن  ت��رام��ب،  دون��ال��د 

. يتقرر"
االأمن  جمل�ض  اأن  م�سدر  واأ�ساف 

من  طلب  بي�ض  االأ بالبيت  القومي 
نقاط  وثيقة  �سياغة  الطاقة  وزارة 
حتالف  بحث  اإمكانية  قبل  �سا�سية  اأ

النفط. جمال  يف  �سعودي  اأمريكي 
فحوى  ال��وا���س��ح  غ��ر  م��ن  ل��ك��ن 
للنقا�ض.  خ�سعت  ال��ت��ي  ال��ن��ق��اط 
�سرتيت  "وول  �سحيفة  اأوردت  فقد 
اأن  املا�سي  م��ار���ض  يف  جورنال" 
النفط  اأ�سعار  دعم  ي�سمل  قد  حتالفا 
االحتياطيات  ا�ستخدام  طريق  عن 

االقت�سادي  والتحفيز  الوطنية 
حتركات  عن  ال�سعودية  وتعوي�ض 
يوؤكدها  مل  نقاط  وهي  اخلام،  �سوق 

ل�"رويرتز". اأمريكي  م�سوؤول  اأي 
انتقادات  ترامب  وج��ه  اأن  و�سبق 
و�سفها  ح��ي��ث  "اأوبك"،  ملنظمة 
���س��ع��ار ال��ن��ف��ط  مب��ح��ت��ك��ر ي��دف��ع اأ
عن  م�سطنع"  نحو  على  "لالرتفاع 
حثها  ولطاملا  نتاج،  االإ خف�ض  طريق 

نتاج. االإ زيادة  على 
لعقود  املتحدة  ال��والي��ات  وظ��ل��ت 
لكن  للبرتول  �سافيا  م�ستوردا 
حولتها  ال�سخري  النفط  ط��ف��رة 
العال  يف  للخام  منتج  اأك��رب  اإىل 
انتهاج  حرية  ترامب  ذلك  واأعطى 
االأو�سط  ال�رسق  يف  خمتلف  نهج 
ال�سابقني،  االأمريكيني  �ساء  الروؤ عن 
على  اع��ت��م��ادا  اأك��رث  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 

املنطقة. من  النفط  واردات 

�سوق  اإدارة  اأجل  ال�سعودية من  االأمريكيني قد و�سعوا جانبا، مقرتحا الإقامة حتالف مع  امل�سوؤولني  كبار  اإن  قالت م�سادر مطلعة، 
االأبي�ص. البيت  م�ست�ساري  اأفكار  بنات  من  باأنها  الفكرة  وو�سفت  النفط، 

ال�سحة ال�سعودية: ت�سجيل 157 
اإ�سابة جديدة بفريو�ص كورونا لي�سل 

االإجمايل اإىل 1720

م�ست�سفيات ميدانية يف نيويورك بعد 
و�سول عدد ال�سحايا اإىل 4 اآالف

البيت االأبي�ص ين�سر توقعات �سادمة 
ب�ساأن عدد �سحايا كورونا.. وترامب: 

اأيام �سعبة تنتظرنا

ال�سعودية،  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
اإ�سابة   157 ت�سجيل  االأرب��ع��اء، 
لي�سل  ك��ورون��ا  بفرو�ض  ج��دي��دة 

.1720 اإىل  امل�سابني  عدد  اإجمايل 
ال�سحة  وزارة  با�سم  متحدث  وقال 
من  حالة   99 �سفاء  ت�سجيل  مت  نه  اإ
ح��االت  لت�سل  ك��ورون��ا  ف��رو���ض 

.264 اإىل  التعايف 
معظم  اأن  امل��ت��ح��دث  واأ����س���اف 

ال�سعودية  يف  بكورونا  امل�سابني 
ويتلقون  م�ستقر  ال�سحي  و�سعهم 
 30 هناك  بينما  املنا�سبة،  الرعاية 

املركزة. العناية  تتلقى  حرجة  حالة 
التهاون  اأن  اإىل  املتحدث  ولفت 
عدد  يزيد  بالتعليمات  االلتزام  يف 

التاجي. بالفرو�ض  االإ�سابات 
ق.د

يف  ميدانية  م�ست�سفيات  جهزت 
ويف  ن��ي��وي��ورك  يف  ب��ارك  �سنرتال 
ق��ام��ة ب��ط��ول��ة ال��والي��ات  م��وق��ع اإ
امل�رسب  ل��ك��رة  املفتوحة  املتحدة 
ب��ع��دم��ا و���س��ل ع����دد ال��وف��ي��ات 
اإىل  ك��ورون��ا  بفرو�ض  االأم��رك��ي��ة 
من  اأعلى  وهو  �سخ�ض،  اآالف  اأربعة 

ال�سني. يف  الوباء  �سحايا  عدد 
االقت�سادية  البالد  عا�سمة  وجتد 
وه��ي االأك���رث ت�����رسرا م��ن ال��وب��اء، 
الوقت  م��ع  �سباق  يف  يف  نف�سها 
قبل  امل�ست�سفيات  ق��درات  لزيادة 
اإىل  االإ���س��اب��ات  ح��االت  ت�سل  اأن 
ع�رس  ح��واىل  ن�سبت  وقد  ذروتها. 
اأجهزة   10 و  �رسيرا   68 ت�سم  خيم 
مانهاتن  منتزه  يف  ا�سطناعي  تنف�ض 
و�سول  لبدء  جاهزة  وباتت  ال�سهية، 

كوفيد19-. مر�سى 
املعلنة  االإ���س��اب��ة  ح��االت  ارتفعت 
الواليات  اأنحاء  يف  كورونا  بفرو�ض 
 189510 اإىل  وو���س��ل��ت  امل��ت��ح��دة 
االأربعاء  من  مبكر  وقت  يف  اإ�سابة 
جونز  ج��ام��ع��ة  الإح�����س��اءات  وف��ق��ا 
حالة   4076 اإىل  اإ�سافة  هوبكنز 

وفاة.
العدد  م��ن  اأع��ل��ى  ه��و  ال��رق��م  وه��ذا 
ال�سني  يف  ل��ل��وف��ي��ات  االإج���م���ايل 
والي���ة  ���س��ه��دت  وق���د   .)3310 (
من  بكثر  اأك���رب  ع���ددا  ن��ي��وي��ورك 
ببقية  مقارنة  والوفيات  االإ�سابات 
اأول  ع��ن  االإع���الن  منذ  ال��والي��ات 
ذار/مار�ض  اآ من  االأول  لها يف  اإ�سابة 
لتف�سي  مركزا  اأ�سبحت  ما  و�رسعان 

املتحدة. الواليات  يف  املر�ض 

اأزم��ة  جت��اه  لنربته  ح��اد  تغير  يف 
الرئي�ض  و�سف  كورونا،  فرو�ض 
الوباء  ت��رام��ب  دون��ال��د  م��ري��ك��ي  االأ
الواليات  �سهدته  ما  �سواأ  اأ رمبا  نه  باأ
داع��ي��ا  ت��اري��خ��ه��ا،  يف  امل��ت��ح��دة 
�سابيع  ل�"اأ لال�ستعداد  املواطنني 
متر  موؤ ثناء  اأ ترامب،  وقال  قا�سية". 
بي�ض  االأ البيت  يف  عقده  �سحفي 
اأمريكي  كل  من  يريد  نه  اإ الثالثاء، 
تنتظرنا"،  �سعبة  يام  ل�"اأ اال�ستعداد 
"من  �ستكون  القادمة  الفرتة  واإن 
�سابيع  اأ ثالثة  اأو  اأ�سبوعني  اأك��رث 
املتحدة"،  الواليات  تاريخ  يف  ق�سوة 
املواطنني". اآالف  "�سنخ�رس  م�سيفا: 
على  ك���ان  ن���ه  ب���اأ ت���رام���ب  ق����ر  واأ
هناك  باأن  البداية  منذ  تامة  دراي��ة 
األوف  الفرو�ض  يقتل  اأن  اإمكانية 
ع��دم  ف�سل  لكنه  م��ري��ك��ي��ني،  االأ
ال��ك�����س��ف ع���ن ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات 
خ��ط��ورة  ب�����س��اأن  ع��م��دا  والتقليل 
بالقول  املوقف  هذا  م��ربرا  الوباء، 
�سخ�سا  ي��ك��ون  اأن  ي��ري��د  "ال  ن��ه  اإ
االأمل  "بعث  اإىل  وي�سعى  مت�سائما" 
وعر�ست  املواطنني".  نفو�ض  يف 
مبحاربة  اخلا�سة  العمل  جمموعة 

ثناء  اأ بي�ض  االأ البيت  يف  كورونا 
�سادمة  ج��دي��دة  ت��ق��دي��رات  مت��ر  امل��وؤ
�سيناروهات  اأف�سل  اأن  مفادها 
بوفاة  تق�سي  كورونا  تف�سي  ب�ساأن 
يف  �سخ�ض  ل��ف  اأ و240   100 بني 
الفرو�ض.  ب�سبب  املتحدة  الواليات 
العمل  جمموعة  من�سقة  ولفتت 
���س��واأ  اأ اأن  اإىل  ب��رك�����ض  دي��ب��ورا 
بوفاة  اأ�سال  يق�سي  كان  �سيناريو 
ب�سبب  اأمريكي  مليون   1.5-2.2
اإعاقة  جهود  يراعي  ال  لكنه  الوباء، 
اإجراءات  خالل  من  الفرو�ض  تف�سي 
متديدها  مت  التي  االجتماعي  التباعد 

بريل. اأ  30 حتى 
البيت  قناعة  عن  برك�ض  واأعربت 
تقلي�ض  �سي�ستطيع  نه  باأ بي�ض  االأ
ملحوظ  ب�سكل  املتوقعة  اخل�سائر 

االإجراءات. هذه  بف�سل 
ه��ذه  ع��ل��ى  تعليقه  م��ع��ر���ض  ويف 
ح�سيلة  باأن  ترامب  �رسح  االأرقام، 
منخف�سة  �ستعد  �سحية  األف   100 ال�
قائال:  ال�سيناريوهات،  هذه  مبوجب 
على  م��رة  الأول  اطلعت  "عندما 
من  لي�ض  نه  اإ يل  قالوا  االأرقام  هذه 
ذلك.  حتقيق  من  نتمكن  اأن  املرجح 
ت��ي،  ���س��رى م���ا ���س��ي��اأ
ن��ن��ا  ل��ك��ن��ن��ي اأع��ت��ق��د اأ
اأف�سل  نتائج  �سنحقق 

هذه". من 
ودع��������ا ال���رئ���ي�������ض 
اإىل  املواطنني  االأمريكي 
هذا  يف  جهودهم  توحيد 
على  وااللتزام  ال�سبيل 
بتوجيهات  �سارم  نحو 
احل���ك���وم���ة، وا���س��ف��ا 
املوت  لة  "م�ساأ ب�  ذلك 

واحلياة".
ق.د

هل متهد االإمارات لتح�سني العالقات بني دول عربية و�سوريا؟
اه���ت���م���ت ال�����س��ح��ف ال��ع��رب��ي��ة 
واالإلكرتونية  الورقية  بن�سختيها 
عهد  ويل  بني  التليفونية  باملكاملة 
زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ظبي  ب��و  اأ
االأ�سد.  ب�سار  ال�سوري  والرئي�ض 
�سابقة  تغريدة  يف  زاي��د  بن  وق��ال 
"تداعيات  االأ�سد  مع  ناق�ض  نه  اإ له 
له  واأكد  كورونا"،  فرو�ض  انت�سار 
وم�ساعدتها  م��ارات  االإ دولة  "دعم 
هذه  يف  ال�سقيق  ال�سوري  لل�سعب 
بن  واختتم  اال�ستثنائية".  الظروف 
"الت�سامن  بقوله:  التغريدة  زايد 
ي�سمو  املحن  اأوق��ات  يف  ن�ساين  االإ
العربية  و�سوريا  اعتبار،  كل  فوق 
هذه  يف  وحدها  تبقى  لن  ال�سقيقة 
من  عدد  وراأى  احلرجة".  الظروف 
هي  زاي��د  ب��ن  مكاملة  اأن  الكتاب 
العربية  للم�ساحلة  متقدمة  خطوة 
اأن  اآخر  بع�ض  راأى  فيما  ال�سورية، 
ثمار  قطف  عن  يتوانى  "لن  االأ�سد 

الوباء".
الراكدة" "املياه  حتريك 

ج��ري��دة  ���س��ادق يف  ع��ديل  ي��ق��ول 
اللياقة،  "لعل  نه  اإ اللندنية  "العرب" 
التي  اجلانبية  االعتبارات  وبع�ض 
جعلت  التي  هي  افرتا�سها؛  ميكن 
ال�سيخ  الت�سال  م��ارات  االإ تعليل 
ب�سار  بالرئي�ض  زاي��د  ب��ن  حممد 
ل��ة  امل�����س��اأ ع��ل��ى  يقت�رس  ����س���د،  االأ

كورونا". هجمة  ظل  يف  ن�سانية  االإ
م��ن  ال��ك��ث��ر  "هناك  وي���ت���اب���ع: 
جتعل  التي  واالأ�سباب  ���رسات  امل��وؤ
اال�سرتاتيجية  ية  والروؤ ال�سيا�سة 
دومنا  -وباملنطق-  بقوة  حا�رستني 
االأمر،  واقع  لال�ستغراب…  حاجة 
النظامية،  ال�سورية  ال��ق��وات  اأن 
االأرا���س��ي  معظم  ع��ل��ى  ت�سيطر 
الذين  وال�����س��وري��ون  ال�����س��وري��ة، 
واإخ��وت��ه��م  ب��الده��م،  يف  يعي�سون 

يف  وياأملون  منها  خرجوا  الذين 
ت�سوية  ينتظرون  ليها،  اإ ال��ع��ودة 
د�ستورية،  �سيا�سية  حياة  لهم  توؤمن 

االأ�سد". اإطاحة  �رسط  دومنا 
املتبقي  ال�سبب  هو  "ما  وي�سيف: 
وهل  �سوريا؟  يف  النظام  ملقاطعة 
يف  اال���س��ت��م��رار  اأن  ع��اق��ل،  ي��ظ��ن 
هذا  اإط��اح��ة  نه  �ساأ م��ن  املقاطعة، 
القول:  املنطق،  يقت�سي  النظام؟ 
حيال  املوقف  يكون  اأن  اخلطاأ  من 
من  املوقف  على  معطوفًا  �سوريا، 
خمتلف،  ال�سوري  فالنظام  ي��ران.  اإ
واملاأمول  علماين،  املح�سلة  يف  وهو 
ومن�سبًطا  را�سداً  علمانيًا  يكون  اأن 
ل��د���س��ت��ور ع�����رسي. وع��ل��ى ه��ذا 
مثلما  املقاطعة،  تفيد  لن  امل�ستوى، 

التوا�سل". ُيفيد 
عبدالله  يقول  ذات��ه،  ال�سياق  ويف 
اخلليج"  "اأخبار  جريدة  يف  االأيوبي 
الهاتفي  "االت�سال  اإن  البحرينية 
اأبوظبي  عهد  ويل  اأج���راه  ال���ذي 
خطوة  ميثل  ال�سوري  الرئي�ض  مع 
متهد  اأن  نها  �ساأ من  ج��داً  متقدمة 
ال��ط��ري��ق مل��ع��اجل��ة م��و���س��وع��ي��ة 
ال�سيا�سية  للتداعيات  وحقيقية 
ال�سورية،  االأزم���ة  خلفتها  التي 
على  تاأكيد  بكل  انعك�ست  والتي 
بل  العربية،  العربية  ال��ع��الق��ات 
ل��زي��ادة  قليمية  االإ ال��ق��وى  اأغ���رت 
من  العديد  ���س��وؤون  يف  تدخالتها 

العربية". الدول 
املبادرة  "هذه  ي��وب��ي:  االأ وي�سيف 
ويل  �سمو  من  جاءت  التي  ال�سائبة 
يف  �سك  بال  �ست�سهم  اأبوظبي  عهد 
يعرتي  ال��ذي  االع��وج��اج  ت�سحيح 
العربية  ال���دول  بع�ض  ع��الق��ات 
اأن  اأي�سًا  نها  �ساأ ومن  �سوريا،  مع 
هذه  بحرة  يف  الراكدة  املياه  حترك 
اجلامعة  ب��واب  اأ وتفتح  العالقات 

�سوريا  ال�سقيقة  م���ام  اأ العربية 
اإىل  ال�سحيح  مكانها  يف  لتكون 

العرب". اأ�سقائها  باقي  جانب 
تفر�ض  القائمة  "االأو�ساع  ويتابع: 
ع��ل��ى اجل��م��ي��ع اإع����ادة ال��ن��ظ��ر يف 
االأو�ساع  لهذه  وقراءتهم  مواقفهم 
وقومية،  وطنية  ومب�سوؤولية  بتاأن 
هذه  بني  �سقاق  من  ح��دث  ومهما 
هناك  فلي�ض  تلك  اأو  العربية  الدولة 
ترميم  على  العمل  �سوى  خيار  من 
واإعادتها  العربية  العربية  العالقات 
فالعرب،  الطبيعية،  حالتها  اإىل 
االآخر،  عن  ذاك  اأو  هذا  ابتعد  مهما 
." بع�سًا بع�سهم  اإىل  االأقرب  يبقون 

القاتل الفرو�ض  "هدية" 
"املدن"  جريدة  يف  قدور  عمر  يقول 
���س��د  االأ ب�سار  "حظي  اللبنانية: 
هذه  زاي��د؛  بن  حممد  من  بات�سال 
الفرو�ض  م�سدرها  ه��دي��ة  اأول 
االإماراتي  التطبيع  نوايا  القاتل. 
قبل  طالئعها  ظهرت  ���س��د  االأ م��ع 
االأقل  على  مرتني  جُلمت  ثم  �سنتني، 
التي  االأمريكية  دارة  االإ قبل  من 

اأخرى". عربية  نوايا  اأي�سًا  جلمت 
ن�ساين  اإ "الغطاء  ق��دور:  ويتابع 
حال  هو  هذا  �سيا�سي،  وامل�سمون 
يتلطى  وم��ن  االإماراتية  الر�سالة 
ليها…  اإ �سين�سم  من  اأو  خلفها، 
ظهرت  ال��ت��ي  املعي�سية  ه���وال  االأ
مبواجهة  اخلا�سة  االإج����راءات  م��ع 
ال�سوريني  حاجة  تو�سح  ال��وب��اء 
العاجلة،  امل�ساعدات  من  نوعني  اإىل 
نقاذ  الإ التدخل  والطبية.  الغذائية 
عن  اإال  م��روره  ميكن  ال  ال�سوريني 
يتوانى  لن  واالأخ��ر  االأ�سد،  طريق 
من  جادة  اأممية  جهة  ية  اأ ابتزاز  عن 

معه". التطبيع  اأجل 
بقوله:  مقاله  ال��ك��ات��ب  ويختتم 
بن  حممد  ات�سال  يحتمل  ال  "قد 

كونه  من  اأكرث  االأ�سد  بب�سار  زايد 
مع  الفر�سة  واتتها  منفردة  مبادرة 
يتوانى  لن  االأ�سد  لكن  ك��ورون��ا، 
وجد  ذا  اإ ال��وب��اء  ث��م��ار  قطف  ع��ن 
من  اأو���س��ع  نطاق  على  ا�ستعداداً 

االإماراتية". املبادرة 
اأرن�ست  يرى  نف�سه،  املنهاج  وعلى 
اجلديد"  "العربي  جريدة  يف  خوري 
وباقي  زايد،  بن  "حممد  اأن  اللندنية 
 ، عمومًا االإماراتية  ال�سلطة  اأركان 
باإزاحة  ال  يومًا  راغبني  يكونوا  مل 
باإ�سالحه،  وال  ال�سوري،  النظام 

الثورة". اندالع  منذ  حتى 
االإماراتية  الكذب  "رحلة  ويتابع: 
ال�سوري  للنظام  العداء  ادع��اء  يف 
ن��ه��ا،  اإ حتى   ، ج���داً ق�سرة  ك��ان��ت 
مما  اأك��رث  طالت  مدتها،  ق�رس  على 
ي�سع  فاملنطق  املنطق.  يفرت�سه 
ودم�سق  اأبوظبي  ُحكام  من  ك��اًل 
واحد  هم  االأ�سدقاء؛  اأعز  خانة  يف 
كتخريب،  احلرية  اإىل  نظرتهم  يف 
م��وت��ى،  اأو  ك��ع��ب��ي��د  وامل��واط��ن��ني 
ال��غ��وغ��اء  كحكم  وال��دمي��ق��راط��ي��ة 
يح�رس  الذي  ذاك  اجليد'  و'ااالإ�سالم 

." ال�سلطان  بخدمة  وظيفته 
ال�سوري  النظام  "كان  وي�سيف: 
لبلد  اطمئنان  م�سدر  ي��زال  وال 
مرغمًا  ا�سطر  واإن  االإمارات،  مثل 
قتًا  موؤ االأمريكية  الرغبة  ي�ساير  اأن 
االأمريكي،  ال�سغط  اختفى  وقد  اأما 
نهاية  انتظار  اإال  يبقى  يعد  فلم 
لكي  ك��ورون��ا،  من  احلالية  املوجة 
ب��وظ��ب��ي،  ���س��د اأ ي���زور ب�����س��ار االأ
وي���رد ل��ه حم��م��د ب��ن زاي���د و���س��ام 
املمتازة  الدرجة  من  اال�ستحقاق 
االأ�سد  حافظ  �سلمه  اأن  �سبق  الذي 
يوم  ذات  دم�سق  يف  نهيان  اآل  لزايد 

."1973 عام  من 
ق.د

 حرب اأ�سعار النفط يف ظل جائحة كورونا....وتداعياتها على ال�سوق النفطية العاملية 
�سد  �سحية  حربا  العامل  فيه  يعي�ض  الذي  الوقت  يف 
وتدهور   COVID-19 امل�ستجد  كورونا  فرو�ض 
لكل  االأ�سوات  االأ�سواق،تتعاىل  يف  النفط  اأ�سعار 
زيادة  اإىل  ال�سعودية  العربية  واململكة  رو�سيا  من 
حتذر  واأمريكيا  النفط،  من  قيا�سية  كميات  �سخ 

النفطية. ال�سوق  اإغراق  من 
نها  اأ على  ال�سعودية  "اأرمكوا"  �رسكة  �رسحت 
الطاقة  خدمات  �رسيكات  من  امل�ساعدة  طلبت 

 12 ب������  نتاج  االإ لزيادة  خططها  لدعم  الرئي�سية 
 ،2020 بريل  اأ من  بتداء  اإ وهذا  يوميا  برميل  مليون 
تفاق  الإ التو�سل  يف  اأوبك  حتالف  دول  ف�سل  بعد 
الظروف  يف  تخفي�سه  وكيفيفة  نتاج  االإ حجم  يحدد 
اليوم.وعر�ست  الدولية  ال�ساحة  ت�سهدها  التي 
�ساهم  مما  لالأ�سعار  ح�سما  املتعاملني  على  الريا�ض 

ال�سوق. يف  النفط  اأ�سعار  وتذبذب  اإنخفا�ض  يف 
خف�ض  الت�ستطيع  ن��ه��ا  اأ اأي�سا  رو�سيا  وق��ال��ت 

ب�سكل  ي�سر  ذل��ك  واأن  ح��اد  ب�سكل  نتاجها  اإ
املتحدة  الوالياة  انتقادات  خلفية  على  اأبطا،وهذا 
ال�ساأن  هذا  يف  لرو�سيا  ترامب  والرئي�ض  االأمريكية 
النفط  �سوق  اأن  اأوب��ك  منظمة  اأعلنت  حني  يف 
الرو�سي  الرئي�ض  �سعوبات،و�رسح  تواجه  التزال 
على  تفاق  اإ اإىل  للتو�سل  ي�سعى  نه  اأ بوتني  فالدمير 
يف  ترامب  دون��ال  االأمريكي  نظريه  مع  الو�سع 

العاملية. النفطية  ال�سوق 

يف  اليوم  النفط  اأن  املجال  هذا  يف  خرباء  ويحذر 
هذه  مبثل  تراجع  اأن  له  ي�سبق  ومل  م�ستوياته  اأدنى 
اأ�سعار  حرب  ت�ستمر  و�سوف  18�سنة  منذ  احلالة 
بوادر  اأي  وجود  عدم  مع  العاملية  ال�سوق  يف  النفط 
يتم  مامل  حلول،  اإىل  والتو�سل  االأزم��ة  النفراج 
العربية  اململكة  بني  نتاج  االإ حجم  على  االتفاق 

ورو�سيا. ال�سعودية 
زين بحر  م�سعود 
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الكاتبة �سيماء خلفي يف حوار لـ"التحرير":

ابحث عن حلمك  �ستجده ينتظرك حتما  يف ركن
 من اأركان هذا العامل

اأ . خل�سر بن يو�سف بقلم / 
------------------ 

مع  تكمِ  ق�سَّ التحرير:ما 
؟ عكمِ عليها  �سجَّ وَمن   ، الكتابة 

مولعة  كنت  لقد   ، �سدقا 
اذكر   ، �سغري  منذ  بالكتابة 
فراغي  وق��ت  يف  كنت  انني 
الر�سائل  من  العديد  اكتب 
اأي�سا  كنت   ، ب��ي  اأ و  الأم��ي 
ن�ض  كل  بعد  اأ�سعارا  اكتب 
ال��ق��راءة  كتاب  يف  تناولناه 
من  ال��ت�����س��ج��ي��ع  ك��ل  واأج����د 
املك  نني  باأ معلقة  والدتي 
اأن  اعترب  لذا   . قيمة  موهبة 
الله  ف�سل  بعد  لها  الف�سل 

ىل تعا
واجهتمِ   التحرير:هل 

م�سوارك  بداية  يف  �سعوبات 
يف الكتابة ؛ �سواًء من 

املجتمع؟ اأو  االأ�سرة 
كانت  لطاملا   ، متاما  العك�ض 
الإك��م��ال  يل  �سندا  ���رست��ي  اأ
نف�سه  م��ر  االأ و  امل�سوار  هذا 
حيث   ، للمجتمع  بالن�سبة 
ان�رس  اأزال  وال  كنت  ن��ن��ي  اإ
دوما  تلقى  التي  خرب�ساتي 
ومن   ، حتت�سنها  �ساغية  ذان  اآ
البع�ض  نتلقى  اأن  الطبيعي 
بع�ض  يف  االن��ت��ق��ادات  م��ن 

حيان  االأ
جعل  الذي  التحرير:ما 

من  تتحول  لديك  الكتابة 
مرد هواية اإيل كتاب 
ملجال  وبداية  من�سور 

جديد؟ احرتايف 
"الكاتبة"  لقب  التقطت  لقد 
م���ن ع��ل��ب��ة اأح���الم���ي ال��ت��ي 
واح��دة  اأح��ق��ق��ه��ا  اأن  ع��زم��ت 
لذا   ، الله  ب��اإذن  االأخ��رى  تلو 

يف  هوايتي  اأمار�ض  اليوم  نا  اأ
لها  املنا�سب  املجال 

،ا�سم  التحرير:االأنني 
كلمة  من  يتكون  الكتاب 

اأنه منا�سب  واحدة هل ترى 
ملا بداخل الكتاب ؟

تاأ�رس  عميقة  كلمة  "اأنني" 
حم��ي��ط��ات م��ن امل��ع��اين يف 
روايتي  حال  هو  كما   ، باطنها 
من  بع�ض  ن��ني  اأ ت��روي  التي 
حربا  املنحوتة  ���س��خ��ا���ض  االأ
م  ت��واأ لكنهم   ، ورق  ع��ل��ى 
الواقعية  االأرواح  من  للعديد 
كعنوان  منا�سب  جد  اأراه  لذا   ،

يتي لروا
ب�سكل  التحرير:الكتاب 
عام .. كيف اأتت لك 

اأكرث عنه فكرته ؟ حدثينا 
ان  بعد  املوؤلف  كتابة  قررت 
من  يل  رويت  بق�سة  تاأثرت 
ا�ستلهمت  و   ، الواقع  وحي 
الواقعية  حياتي  من  اأحرفه 
�سديقتي  وف��اة  بعد  اأي�سا 

. بة ملقر ا

كتاب  ا�ستغرق  التحرير:كم 
))اأنني (( من الوقت 

، وكيف ومتى  تكتبيه  كي 
؟ اأنهيته 

�ستة  ح��وايل  مني  ا�ستغرق 
كتابة  يف  ���رسع��ت   ، ���س��ه��ر  اأ
رف��ق��ة  االأوىل  اال����س���ط���ر 
ثم   ، يل  �سديقتي  ت�سجيع 
بعد  وفاتها  باأحداث  نهيته  اأ
 ، فقدانها  من  ق�سرة  ف��رتة 
اأح��ريف  بني  وج��وده��ا  معتربة 

يل  موا�ساة 
الأنك  تكتبي  هل  التحرير: 

ر�سالة  اإر�سال  تريدين 
اأم هي  من خالل كتاباتك 

هيئة  منك على  طاقة تخرج 
؟ كلمات 

معا  باالأمرين  ق��وم  اأ اأظنني 
من  بع�ض  اأغر  اأن  حاولت   ،
التي  ال�سلبية  االع��ت��ق��ادات 
كما   ، احلياة  لوان  اأ عنا  حتجب 
بني  طاقتي  كل  لقيت  اأ نني  اأ

الرواية طيات 

�سباب  التحرير:هناك 
ولكنهم  الكتابة  يحبون 

يعرفون كيف يظهروا  ال 
اأعمالهم اإىل النور .. ما 
تقدمينها  التي  الن�سيحة 

ليهم؟ اإ
"اأنني"  �سيقراأ  ملن  بالن�سبة 
باالأمر  معني  نف�سه  �سيجد 
للقارئ  تركت  لقد  االإهداء  يف 
ليت�سبث  ن�سيحة  ال��ك��رمي 
لكل  اأقول   ، هذا  رغم   . بحلمه 
مولود  باحت�سان  ياأمل  حامل 
اأن   ، ب��داع��ه  اإ رح��م  من  دب��ي  اأ
اأكمل   ، ي�ست�سلم  ال  و  يقاوم 
 ، حلمك  عن  ابحث  و  عملك 
يف   ، حتما  ينتظرك  �ستجده 

العامل هذا  اأركان  من  ركن 
التحرير:م�ساريعك 

؟ امل�ستقبلية  وطموحاتك 
خطوت  كلما  تتغر  امل�ساريع 
لذا   ، امل�ستقبل  نحو  خطوة 
اإىل  لنف�سي  ذل��ك  ت��رك  ���س��اأ
 ... للمبتغى  الو�سول  حني 
اأ�سم  اأن  اأطمح  العموم  على 
لقاب  االأ من  العديد  ال�سمي 
ع�ساها  التي  ال�سهادات  و 
اآماال  العط�سة  روحي  تر�سي 

اأحالما  و 
اأخرية  التحرير:كلمة 

للقراء 
من  م��ر  ق���ارئ  ك��ل  م��ن  اأود 
متاهات  يف  ي�سيع  ال  اأن  هنا 
عنه  ي��ق��ال  ال��ذي  امل�ستقبل 
مكتوف  جتل�ض  ال   ، ع�سر 
م��رادك  جابه  فقط   ، ي��دي  االأ
كل  على  والله  به  مت�سك  و 

قدير  �سيئ 

اأعماق كبدها  تن�سجها من  و �سديقة حلروف  لالأدب  ، عا�سقة  لي�سان�ص  اأدب فرن�سي  ، طالبة  �سنة   22 العمر  تبلغ من  فتاة  �سيماء خلفي 
، و كذا من وحي خيالها.

القائمة الطويلة جلائزة "الكلوزري دي ليلى"

�سمن  بايل  هاجر  "حلاء" للجزائرية 
االأعمال املر�سحة

دي���ب���ة  االأ رواي������ة  وردت 
»حل��اء«  ب��ايل  هاجر  اجلزائرية 
الن�رس  دار  عن  �سدرت  التي 
القائمة  �سمن  »ال����ربزخ«،  
»الكلوزري  جلائزة  الطويلة 
ليلك(،  )خ��زان��ة  ل��ي��ل��ى«  دي 
اخلم�ض  ال���رواي���ات  ب��ني  م��ن 
ي���اد  ب���دع���ن ف��ي��ه��ا اأ ال��ت��ي اأ
املكتبات  اإىل  ونزلت  ن�سوية، 
جانفي  بني  القارئ  ليكت�سفها 

.2019 عام  من  ومار�ض 
»الك��ل��وزري  ج��ائ��زة  حتتفي   
�سنة   12 مب���رور  ليلى«  دي 
���ض  وت��رتاأ تاأ�سي�سها،  ع��ل��ى 
الفرن�سية  الفنانة  هذه  طبعتها 
تهدف  كما  باال�سكو.  جوزيان 
الن�سوي  االأدب  دع���م  اإىل 
وتدعو  به،  والتعريف  املميز 
من  ن�����س��اء  ���س��ن��ة،  ك���ل  يف 
من  مت�سكلة  املجتمع  نخبة 
ديبات  واأ واإعالميات  فنانات 
�سمن  يكّن  اأن  اإىل  وعاملات، 
بغية  التحكيم؛  جلنة  قائمة 
خمتلفة،  ع��وامل  على  التفتح 
ا�ستقاللية  ع��ل��ى  وت��اأك��ي��دا 

اجلائزة.
الطويلة  القائمة  وتت�سكل 
ليلى«،  دي  »الكلوزري  جلائزة 
وهي«حلاء«  روايات،  �ست  من 
الن�رس  دار  ع��ن  ب��ايل  لهاجر 
ودار  الفرن�سية  »ب��ال��ف��ون« 
»ال���������ربزخ« اجل���زائ���ري���ة، 
لكالر  البي�ساء«  و»امل�سرة 
عن  �سدرت  التي  كا�ستيون 
و»ملح  »غاليمار«،  الن�رس  دار 
�سياريلو  ل��ف��اين  ع��ي��ون��ك« 
»من�سورات  الن�رس  دار  عن 
و»ودائ��م��ا،  ل��ول��ي��ف��ي��ي«،  دو 
عن  والت  الغابات«ل�ساندرين 
التا�ض،  �سي  »جي  الن�رس  دار 
ل�سويف  خفيفان«  و»ق��ل��ب��ان 
»اآن  الن�رس  دار  عن  �سيمون 
و�سيتم  من�سورات«.  كاريار 
خا�سة  ن�����س��اط��ات  ت��ن��ظ��ي��م 
كاملة،  �سنة  طيلة  بالفائزة 
اآالف   3 تتعدى  ال  بتكلفة 
جلنة  تت�سكل  حني  يف  اأورو، 
ع�سوات  من  اجلائزة  حتكيم 
بوي�سون  ميانويل  اإ هن  دائمات، 
واأديالييد  كرتينيون  وكارول 
و�ستيفاين  تونار  كلرمون  دو 
دوروزاين  وتاتيانا  جانيكو 

نل�سون. وجي�سيكا 
املراأة على  �سطوة  حلاء... 

ملجتمع ا
لهاجر  »حل���اء«  رواي���ة  ت��روي 
���س��ف��ح��ة   276 يف  ب�����ايل، 
وال�����ت�����ي ������س�����درت ع��ن 
تروي  من�سورات«الربزخ«، 
مدى  على  مرتبطة  ح��ي��وات 
يف  تعي�ض  اأج���ي���ال،  اأرب��ع��ة 
تلك  وتدور  يطاق.  ال  اختالط 
حمطات  خلفية  على  االأحداث 

اجلزائر. تاريخ  من 
ال��رواي��ة  �سخو�ض  ب��ني  وم��ن 
ال����ط����ال����ب امل����ت����ف����وق يف 

�سنة(،   23 ( »نور«  الريا�سيات 
�سغرة  �سقة  يف  يعي�ض  الذي 
وجدته  مرمي،  والدته  مع  جدا 
باية  وال���ده  وج���دة  ف��اط��م��ة، 
امراة  وهي  ربيعا،   95 �ساحبة 
املمنوعات  حت��دت  �سجاعة 
التحرر  اأجل  من  وامل�ستحيل، 
الوحيد.  ابنها  راح��ة  وحتقيق 
ذاك��رة  ال��ع��ج��وز  نقلت  وق��د 
ال��ذي  حفيدها،  اإىل  العائلة 
العامل  على  التفتح  ي��ح��اول 

واحلب. احلياة  وعلى 
اأما  كانت  حينما  باية  واأ�رست 
على  زوجها،  عنها  تخلى  �سابة 
هارون  ابنها  برتبية  تقوم  اأن 
ق�سنطينة  فغادرت  مبفردها، 
لدى  وا�ستغلت  �سطيف،  اإىل 
تعمل  وبقيت  معمرة  ���رسة  اأ
 8 جم��ازر  وق��وع  ت��اري��خ  اإىل 
يف  باية  تهرب   .1945 م��اي 
اإىل  �ساوية  املاأ الظروف  تلك 
على  تعرث  حيث  اآخ��ر،  مكان 
ت�سبر  ور�ض  اإحدى  يف  عمل 
يف  وتتمادى  ال�رسدين،  �سمك 
ابنها  ت�سجيل  حد  اإىل  هروبها 
با�سم«فان�سون«؛  املدر�سة  يف 

. يته حلما
يحاول  الع�رسين،  �سن  ويف 
باية  وحفيد  هارون  ابن  كمال 
يعمل  اأن  جدته  ق��ررت  ال��ذي 
يحاول  ال��ن��ج��ارة،  يف  اأي�سا 
الطوق  من  واخل��روج  التحرر 
من  �سهرين  ليعي�ض  العائلي 
وامل�ستحيل  امل��م��ن��وع  احل��ب 
باية  ولكن  اأمهاته،  نظر  يف 
على  املحكمة  ب�سيطرتها 
حم��ي��ط��ه��ا، اأج����ربت ال��رج��ال 
انعزل  حيث  االإذع���ان،  على 
ور�سة  يف  كمال  وابنه  هارون 
�سبحني  لي�سبحا  ال��ن��ج��ارة، 
اأي  ات��خ��اذ  مبقدرتهما  لي�ض 
وبعد  مب�سرهما.  يتعلق  قرار 
ط��رف  م��ن  ك��م��ال  ُم��ن��ع  اأن 
الفتاة  من  الزواج  من  اأمهاته 
كانت  والتي  يحبها  كان  التي 
النهاية  يف  متكن  بابنه،  حامال 
و�سعد  �����رسة،  اأ ت��ك��وي��ن  م��ن 
لكن  »ن��ور«،  مولوده  بقدوم 
بعد  ط��وي��ال  ت��دم  مل  ال��ف��رح��ة 
�سالحا  ال�����رسط��ة  اك��ت�����س��اف 
نهم  اأ يعتقد  ك��ان  م��ن  اأخ��ف��اه 

. ء �سدقا اأ
و�سط  تربى  ال��ذي  نور  وب��داأ 
تفكيك  يف  اخلانق،  املحيط  هذا 
حتمل  التي  امللحمة  هذه  خيوط 
امل�سكوت  االأمور  من  الكثر 
عندما  تفجرت  والتي  عنها، 
هذه  قب�سة  من  التخل�ض  قرر 
ف�سل  �سنعت  التي  العائلة 
امللحمة  هذه  رويت  وقد  بائه.  اآ
على  خطرة  بقفزات  الغريبة 
من  الكثر  �سابها  حيث  الزمن، 
لكن  ال�سخ�سيات،  بني  اخللط 
�رسديا  االأح���داث  ت��ط��ور  م��ع 
بني  القرابة  عالقات  ت�سبح 

و�سوحا. اأكرث  ال�سخو�ض، 
ق/ث

تعيني مدير جديد للرتميم وحفظ الرتاث

اإطالق اأيام افرتا�سية اأوىل للفيلم الق�سري

ال��ث��ق��اف��ة  ع��ي��ن��ت وزي����رة   
زه��ر  دودة  ب���ن  م��ل��ي��ك��ة 
ب��الل��و م���دي���را ب��ال��ن��ي��اب��ة 
ترميم  مديرية  ���ض  راأ على 
وح��ف��ظ ال����رتاث ال��ث��ق��ايف 

على  الوزارة  ل�سفحة  وفقا 
زهر  وع��ني  الفاي�سبوك. 
بوتفليقة  ملراد  خلفا  باللو 
بطلب  التقاعد  على  املحال 

للبيان. وفقا  منه 

و���س��غ��ل ب���الل���و ���س��اب��ق��ا 
م��ن�����س��ب م��دي��ر ب��رن��ام��ج 
لدعم  االأوروب����ي  االحت���اد 
ح��م��اي��ة وت��ث��م��ني ال���رتاث 
منذ  اجل���زائ���ري  ال��ث��ق��ايف 

كما   2013 يف  اإط���الق���ه 
م�سوؤولية  منا�سب  يف  عني 
الت�سامن  وزارتي  من  بكل 

. حة ل�سيا ا و
ق/ث

افرتا�سية  ي��ام  اأ اإط��الق  مت 
من  الق�سر  للفيلم  اأوىل 
ط����رف امل���رك���ز ال��وط��ن��ي 
ل��ل�����س��ي��ن��م��ا وال�����س��م��ع��ي 
املركز. دارة  الإ وفقا  الب�رسي 
-التي  ي��ام  االأ هذه  وتندرج 
���س��ت��ع��رف ع��ر���ض ق��راب��ة 
مدار  على  فيلما  الع�رسين 
اإط���ار  يف  ي����ام-  اأ خ��م�����س��ة 

من  مقامة  ثقافية  ن�ساطات 
خمتلفة  موؤ�س�سات  ط��رف 
حماربة  اإج���راءات  ظ��ل  يف 

كورونا. فرو�ض  انت�سار 
اإىل  ف����الم  االأ و���س��ت��ع��ر���ض 
مبعدل  ف��ري��ل  اأ ال��راب��ع  غاية 
اأرب���ع���ة اأع���م���ال ك��ل ي��وم 
وحتى  زواال  الثانية  م��ن 
م�ساء  والن�سف  الثالثة 

�سيتيح  الذي  للمركز  وفقا 
�سفحة  ع��ل��ى  ل��ل��ج��م��ه��ور 
امل���رك���ز ب��ال��ف��اي�����س��ب��وك 
اأفالم  ثالثة  اأح�سن  اختيار 

. كة ر م�سا
قد  االخ��ت��ي��ار  جلنة  وك��ان��ت 
جزائريا  فيلما   75 ا�ستقبلت 
االأجنبية  ف���الم  االأ وبع�ض 
وفقا  وال��ع��راق  املغرب  من 

التعرف  ميكن  حيث  للمركز 
والقائمة  ال��ربن��ام��ج  على 
امل�ساركة  لالأفالم  الكلية 
املركز  �سفحة  خ��الل  م��ن 
بينما  ال��ف��اي�����س��ب��وك  ع��ل��ى 
االأ�سماء  عن  االإعالن  �سيتم 
اأقريل  و6   5 يومي  الفائزة 

اجلاري 
ق/ث
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هل  هو،  باإحلاح  يطرح  الذي  ال�سوؤال  و 
للفرو�ض  يحدث  اأن  من  خماوف  هناك 
اأكرث  فرو�ض  اإىل  فيتحول  جينية  طفرة 

له؟. لقاح  اإيجاد  ي�سعب  وقوة  فتكا 
هل  ع��امل��ي،  وب��اء  اإىل  حت��ول��ه  ح��ال  يف 
جمعاء؟. للب�رسية  حقيقيا  تهديدا  �سيمثل 
االأوىل  احلالة  ففي  نظريات،  ثالثة  هناك 
جيني،  حتول  الفرو�ض  على  يطراأ  اأن  اإما 
له  لقاح  اإيجاد  ال�سعوبة  من  و�سي�سبح 
عليه  طراأت  ما  كل  الأنه  عليه،  يق�سي 
ازدادت قوته و�رسا�سته،  حتوالت كل ما 
الق�ساء  احتماالت  ت�سعف  وبالتايل 
مل  االإي��دز  مر�ض  فمثال  ب�رسعة،  عليه 
عليه  طراأت  الأنه  االآن  حلد  دواء  له  جند 
اللقاحات  كل  مع  وتاأقلم  جينية  حتوالت 

واالأدوية.
باإذن  نتمناه  ما  وهو  الثانية،  احلالة  ويف 
الفرو�ض  ه��ذا  يفقد  اأن  فيمكن  الله، 
وبالتايل  ومميزاته،  خ�سائ�سه  من  بع�سا 
على  و�سي�سهل  ويتال�سى  �سي�سعف 
حلد  و  منه،  والتخل�ض  مقاومته  اجل�سم 
اأية  الفرو�ض  هذا  على  يطراأ  مل  ال�ساعة 
اجلينية،  مكوناته  يف  جوهرية  حتوالت 
)املركز  اأك��ده  ما  وه��و  جيد،  اأم��ر  وه��ذا 
قبل  الفرو�سات(  لدرا�سة  االأوروب��ي 
العلماء  يتو�سل  اأن  الله  ن�ساأل  اأي��ام، 

ال�سيف. قدوم  قبل  فعال  للقاح 
ق�سي  فلقد  ال�رسعية،  احلالة  جانب  اأما 
وب��اء  ح��ال��ة  االآن  نعي�ض  نحن  االأم���ر، 
الأن  كورونا،  لفرو�ض  بالن�سبة  عاملي 
دولة   160 من  اأكرث  يف  انت�رس  الفرو�ض 
مئات  نكت�سف  يوم  وكل  العامل  حول 
االآن  حلد  يوجد  وال  اجل��دي��دة،  احل��االت 
يهاجم  ال  ملاذا  يبني  وعلمي  طبي  تف�سر 

االأطفال؟. الفرو�ض 
اأن  ميكنني  ال���ذي  ال��وح��ي��د  التف�سر 
من  يتمكن  مل  الفرو�ض  اأن  هو  اأقدمه 
التنف�سي  اجلهاز  خاليا  "�سيفرات"  حل 
حلديثي الوالدة من اأجل مهاجمتها، وهذه 
الربانية  والعناية  احلماية  اأوجه  من  اأكيد 
الله  ف�سبحان  �سك،  اأي  بدون  لالأطفال 

العظيم.  العلي 
و من قدرة الله �سبحانه و تعاىل اأن هناك 
اأن  اأ�سخا�ض حملوا فرو�ض كورونا دون 
ذلك  ومع  املر�ض،  اأعرا�ض  عليهم  تظهر 
و�سفوا  م��ك��روه،  اأي  لهم  يح�سل  مل 
جهازهم  الأن  اأدوي��ة،  دون  من  متاما  منه 
حيوية  م�سادات  ب�رسعة  طور  املناعي 
هذا  يعلم  ومل  الفرو�ض،  على  ق�ست 
حاملني  كانوا  باأنهم  املر�سى  من  النوع 
طبية  بتحليالت  قيامهم  حتى  للفرو�ض، 
اأي�سا،  منه  و�سفاءهم  به  اإ�سابتهم  اأكدت 
اإنه على كل  العظيم  العلي  الله  ف�سبحان 

قدير.  �سيء 
نفهم  حتى  وج��ل،  عز  الله  ق��ول  لنقراأ 
اْبَتاَلُه  َما  َذا  اإمِ ااْلإمِن�َساُن  ا  َمّ ))َفاأَ جيدا:  املعنى 
اأَْكَرَمنمِ  ّي  َربمِ َفَيُقوُل  َمُه  َوَنَعّ َفاأَْكَرَمُه  ُه  َرُبّ
ْزَق��ُه  رمِ َعَلْيهمِ  َفَقَدَر  اْبَتاَلُه  َما  َذا  اإمِ ��ا  َمّ َواأَ
(( ماذا قال بعدها؟ قال:  اأََهاَننمِ ّي  َفَيُقوُل َربمِ
الكلمتني  بتبديل  قمنا  ما  واإذا   )) ))َك��اَلّ
مكان  االأوىل  فو�سعنا  اأهانن(   - )اأكرمن 
�سيكون  االأوىل..  مكان  والثانية  الثانية 

)كال(. ا:  اأي�سً اجلواب 
ا�ست�رساف  يف  بطبيعته  يرغب  فاالإن�سان 
ويقي�ض  ع��دم��ه،  م��ن  عنه  ال��ل��ه  ر���س��ا 
املال  ويجعل  املنع،  اأو  بالعطاء  ذل��ك 
عالمة  وال�سلطان  واالأوالد  وال�سحة 
الفقر  يجعل  املقابل  ويف  واإكرام،  ر�سا 

عالمة  واحل��رم��ان  وال�سعف  وامل��ر���ض 
غر  املقيا�ض  وه��ذا  اإه��ان��ة،  و  �سخط 
ا  يعطى ر�سً فالله عز وجل  اأبًدا،  �سحيح 
مينع  كما  ا  ر�سً ومينع  �سخًطا،  يعطي  كما 

. �سخًطا
و  ال��راأي،  يقاطعني  من  هناك  اأن  اأعلم 
�سيء،  اأي  كالمك  من  اأفهم  مل  يقول 
تعاىل  و  �سبحانه  الله  اإن  ل��ه  ف��اأق��ول 
وجل  عز  فالله  يخترب(،  ميتحن،  )يبتلي، 
يف  وي��دخ��ل��ه  ليبتليه  االإن�����س��ان  خلق 
بداية  مع  يبداأ  االمتحان  وهذا  امتحان، 
فامل�سائب  مبوته،  وينتهي  واإدراكه  وعيه 
اخلطايا  ب�سبب  تكون  العامة  والباليا 
من  على  تقت�رس  ال  لكنها  ال��ع��ام��ة، 
معهم  تطال  بل  اخلطايا،  هذه  يف  وقعوا 
ومل  عنها  ف�سكتوا  وقوعها  عاينوا  من 
عليه  الله  �سلى  ق��ال  وق��د  ينكروها، 
مل  ثم  الظامل  راأوا  اإذا  النا�ض  ))اإّن  و�سلم: 
يعّمهم  اأن  الله  اأو�سك  يديه،  ياأخذوا على 

منه((. بعقاب 
اأحياًنا وبال�رس  وهذا االبتالء يكون باخلر 
تارة،  وباملنع  تارة  بالعطاء  اأخرى،  اأحياًنا 
))َوَنْبُلوُكْم  تعاىل:  قال  حيث  وهكذا، 
�سبحانه:  وقال  ْتَنًة((،  فمِ ��ْرمِ  َواخْلَ  ّ مِ ال�رَسّ بمِ

.)) َئاتمِ ّ يمِ َوال�َسّ �َسَناتمِ  احْلَ بمِ ))َوَبَلْوَناُهم 
هذا  عالقة  ما  هو  املطروح  ال�سوؤال  و 
وباءا  اأ�سبح  الذي  الكورونا  بفرو�ض 
فتاكا يهدد اأرجاء املعمورة بدون رحمة؟.

علينا؟. اأم  معنا  كورونا  فرو�ض  وهل 
و  بعقل  عنها  اأج��ي��ب  االأ���س��ئ��ل��ة  ه��ذه 
وتعاىل  �سبحانه  الله  قول  ح�سب  حكمة 
الذين  للموؤمنني  م��وج��ه  )ون��ب��ل��وك��م( 
)وبلوناهم( موجه  القراآن، وقوله  يقروؤون 
الله  اأن  م�سى  مما  عندنا  فيكتمل  للكفار، 
يبتلي  كما  وبال�رس،  باخلر  املوؤمن  يبتلي 
ذهبنا  واإذا  وبال�رس،  باخلر  ا  اأي�سً الكافر 
لطال  ذلك  يف  واالأحاديث  االآيات  نتتبع 
االإ�سارة،  تكفيه  اللبيب  لكن  بنا،  املقام 
االأنبياء  بع�ض  جند  اأننا  االإ�سارة  ومن 
و�سلطان،  وملك   ّ ع��زمِ اأ�سحاب  كانوا 
اأ�سحاب  منهم-  كثر  -ب��ل  وبع�سهم 
عا�ض  وبع�سهم  ومطاردة،  وفقر  مر�ض 
وهم  لالأخرى،  حتول  ثم  حال  على  مدة 
و�سالمه  الله  )�سلوات  بالء  النا�ض  اأ�سد 

اأجمعني(. عليهم 
اأي��وب  �سيدنا  ذل��ك  على  دليل  خر  و 
الدود  ج�سده  نخر  ال��ذي  ال�سالم  عليه 
حينئذ  ل�سانه،  اإىل  و�سل  اأن  غاية  اإىل 
بقدرة  الداء  لذلك  ال�سايف  ال��دواء  كان 
الر�سول  قال  كما  تعاىل،  و  �سبحانه  الله 
يا  �سوؤل:  عندما  ال�سالم  و  ال�سالة  عليه 
النبي  عليهم  فرد  نتداوى،  الله  ر�سول 
مل  الله  ف��اإن  ت��داووا  ))نعم  قائال:  )���ض( 
داء  غر  دواء  له  و�سع  اإال  داءا  ي�سع 
االأمر ينطبق  الهرم((، كذلك  نف�ض  واحد 

واملجرمني،  الكفار  من  املتجربين  على 
و�سلطان،  ملك  اأهل  عامتهم  كان  واإن 
اإمنا  اخل��ر  البتالء  ينتبهون  ال  والنا�ض 

فقط. ال�رس  البتالء  ينتبهون 
ب�سبب  تكون  العامة  والباليا  فامل�سائب 
تقت�رس  ال  لكنها  للب�رس،  العامة  اخلطايا 
بل  اخلطايا،  ه��ذه  يف  وقعوا  من  على 
ف�سكتوا  وقوعها  عاينوا  من  معهم  تطال 
الله  �سلى  قال  وقد  ينكروها،  ومل  عنها 
الظامل  راأوا  اإذا  النا�ض  ))اإّن  و�سلم:  عليه 
اأن  الله  اأو�سك  يديه،  على  ياأخذوا  مل  ثم 
االأر�ض  هي  وها  منه((،  بعقاب  يعّمهم 
عن  واالنحراف  والفجور  بالظلم  تعج 
الدين  يحاَرب  بل  وعال،  جل  الله  منهج 
الله  وي��ب��اَرز  ال�رسائع  على  يعتدي  و 
الف�سوق  اأنواع  ب�ستى  �سبحانه  العظيم 
كما  امل�سلمني  من  ذلك  يقع  والع�سيان، 
الطبيعي  من  فكان  الكافرين،  من  يقع 
اأه��ل  منه  ي��ف��زع  ع��ام  ب��الء  ي��اأت��ي  اأن 
منه  يفرق  كما  واملنكرات،  الفواح�ض 
عنها  و�سكت  اجلرائم  هذه  راأى  من  كل 

يقرتفها(. )واإن مل 
تعاىل  الله  كتاب  على  �رسيعة  وبنظرة 
وال�سالم  ال�سالة  عليه  النبي  و�سنة 
ذلك  فمن  الدواء،  ووجدنا  الداء  لعرفنا 
َذا  اإمِ َّك  َربمِ اأَْخُذ  َك  ))َوَكذلمِ �سبحانه:  قوله 
يٌم  لمِ اأَ ْخ��َذُه  اأَ َنّ  اإمِ ٌَة   َظاملمِ َي  َوهمِ اْلُقَرى  اأََخ��َذ 
ن  ّ ممِ اَبُكم  اأَ�سَ ))َوَم��ا  وقوله:  يٌد((  �َسدمِ
َعن  َوَيْعُفو  يُكْم  ْيدمِ اأَ َك�َسَبْت  َما  َفبمِ يَبٍة  �سمِ ُمّ
اأنواع ذلك ما ورد يف  اأ�سد  ٍر((، ومن  َكثمِ
همِ  بمِ ��ُروا  ّ ُذكمِ َما  َن�ُسوا  ا  ))َفَلَمّ تعاىل:  قوله 
َذا  اإمِ َحَتّى  �َسْيٍء   ّ ُكلمِ ْبَواَب  اأَ ْم  َعَلْيهمِ َفَتْحَنا 
ُهم  َذا  َف��اإمِ َبْغَتًة  اأََخْذَناُهم  اأُوُت��وا  َا  مبمِ ُحوا  َفرمِ

 . ) ) �ُسوَن ْبلمِ ُمّ
ما  ك��ل  وج��ل  ع��ز  الله  يعطيهم  حيث 
وطغيانهم،  ظلمهم  ح��ال  به  يحلمون 
مبا  فرحهم  يف  غارقون  وهم  ياأخذهم  ثم 
هذا  اأن  يعلموا  فلم  وعال،  جل  اأعطاهم 
يف  كما  ا�ستدراج،  جمرد  كان  العطاء 
ٍيّ  َنبمِ ْن  ممِ َقْرَيٍة  يفمِ  اأَْر�َسْلَنا  ))َوَما  قوله: 
َلَعَلُّهْم  اءمِ  َّ ّ َوال�رسَ اْلَباأْ�َساءمِ  بمِ ْهَلَها  اأَ اأََخْذَنا  اإمِال 
َئةمِ  ّ يمِ ال�َسّ َمَكاَن  ْلَنا  َبَدّ ُث��َمّ   * ُعوَن  َّ َي�رسَّ
َباَءَنا  اآ َم�َضّ  َقْد  َوَقاُلوا  َعَفْوا  َحَتّى  �َسَنَة  احْلَ
ال  َوُهْم  َبْغَتًة  َفاأََخْذَناُهْم  اُء  َّ َوال�رَسّ اُء  َّ ّ ال�رسَ
قوله:  يف  ذلك  وخال�سة  َي�ْسُعُروَن((، 
َيْعَلُموَن((،  اَل  َحْيُث  ْن  ّ ممِ ُجُهم  ))�َسَن�ْسَتْدرمِ
َنّ  ))اإمِ و�سلم:  عليه  الله  �سلى  قوله  ويف 
مَلْ  اأََخ��َذُه  َذا  اإمِ َحَتّى  مِ  املمِ لَظّ لمِ ي  َلُيْملمِ َه  الَلّ
ذلك  يف  واالأحاديث  واالآي��ات  ْتُه((،  ُيْفلمِ

احل�رس. فوق 
ما  على  تدلنا  مرمي  �سورة  يف  اآية  ولعل 
العظيمة  املخلوقات  بع�ض  عند  يدور 
وهي  الله،  على  وجراأتنا  ع�سياننا  ب�سبب 
ْرَن  َيَتَفَطّ َماَواُت  ال�َسّ ))َتَكاُد  تعاىل:  قوله 
ا((. َهًدّ َباُل  اجْلمِ ُرّ  َوَتخمِ ْر�ُض  ااْلأَ َوَتن�َسُقّ  ْنُه  ممِ

ملاذا؟. املطروح هو  ال�سوؤال  و 
الكلمة  هذه  َوَلًدا((،  ْحَمنمِ  لَرّ لمِ َدَعْوا  ))اأَْن 
َمًة  َكلمِ ْت  ))َكرُبَ �سبحانه:  عنها  قال  التي 
ًبا((  َكذمِ اَلّ  اإمِ َيُقوُلوَن  اإمِْن  ْم  همِ ْفَواهمِ اأَ ْن  ممِ َتْخُرُج 

االآن؟. بنا  فكيف 
الولد  ادعاء  على  قا�رًسا  يعد  مل  واالأمر 
اأن  اإىل  احلال  بنا  و�سل  بل  �سبحانه،  لله 
اأ�ساًل،  الله  وجود  ينكر  النا�ض  من  كثًرا 
رازق  خالق  بوجود  يعرتف  اأن  وياأبى 
يف  خلقه  الذي  الكون  هذا  ل�سوؤون  مدبر 
كن  ل�سيء  قال  اإن  و  الب�رس،  من  ملحة 

.! فيكن!
والوباء؟!. البالء  هذا  ن�ستحق  اأفال 

هذا  ولكن  ن�ستحق،  اأكيد  هو  اجلواب  و 
اإذن؟. الدواء  فاأين  الداء قد عرفناه، 

احلكيم  العليم  من  بالء  اأنه  عرفنا  طاملا 
والفاجر،  الرب  والكافر،  امل�سلم  ي�سيب 
هذا  يف  واالأهم  االأخطر  ال�سق  فهمنا  فقد 
فيما  الدواء  نلخ�ض  اأن  ويبقى  املو�سوع، 

يلي:
حالها  وم��راج��ع��ة  النف�ض  حما�سبة   -
و�سلوكياتها،  واأخ��الق��ه��ا  وعباداتها 
داخل  املوجودة  اخللل  حالة  على  للوقوف 
اإ�سالح  اأحد  ي�ستطيع  فال  منا،  واحد  كل 

حقيقته. على  الوقوف  قبل  خلل  اأي 
ال�رسور واالآثام  اإحداث توبة عامة من   -
فيها  وقعنا  نكون  اأن  املمكن  من  التي 
ومل تظهر لنا مع االإكثار من اال�ستغفار، 
الذنوب  م��ن  اخلا�سة  للتوبة  اإ�سافة 
اأنف�سنا،  من  عرفناها  التي  واملعا�سي 
 ّ اْل��رَبمِ يفمِ  اْلَف�َساُد  }َظ��َه��َر  تعاىل:  ق��ال 
يَقُهْم  ُيذمِ لمِ ا�ضمِ  الَنّ ي  اأَْيدمِ َك�َسَبْت  َا  مبمِ َواْلَبْحرمِ 
ُعوَن{  َيْرجمِ َلَعَلُّهْم  ُلوا  َعممِ ي  اَلّ��ذمِ َبْع�َض 
اآثار  بع�ض  عباده  يذيق  �سبحانه  فالله 
يف  ورد  وقد  اإليه،  يرجعوا  حتى  ذنوبهم 
ع  ُرفمِ وما  بذنب،  اإال  بالء  نزل  )ما  االأمر 

بتوبة(. اإال 
نريد  ال  و  معلقا،  يبقى  الذي  امل�سكل  و 
هو  عنه،  النهي  و  الواقع  اأم��ر  معرفة 
تهتم  امة  ل�سنا  و  فقط  تهويل  امة  اأننا 
الدنيا  اأقامت  العملية،  و  العلمية  بالناحية 
ظهور  ب�سبب  االأم��ة  هذه  تقعدها  مل  و 
مذكور  الفرو�ض  هذا  كورونا،  فرو�ض 
هذا  قالوا  من  منهم  الكرمي،  القران  يف 
و  ال�سالة  عليه  النبي  ذكره  الفرو�ض 
تو�سلوا  و  حللوا  و  اكت�سفوا  و  ال�سالم، 
الذكاء  هذا  على  الله  �ساء  فما  جميعا، 
نتيجة  اىل  تو�سلوا  جميعهم  العبقري، 
من  جند  الفرو�سات  هذه  اأن  هي  واحدة 
ير�سى  ال  للذين  اإال  ير�سلها  ال  الله  جند 
قاطع  كدليل  االآية  بهذه  اأخذوا  و  عنهم، 
اإال  ربك  جنود  يعلم  ما  )و  ثابتة  حجة  و 

املدثر. �سورة  هو( 
)اأراأي��ت��م،  االآي���ة  ب��ه��ذه  مت�سكوا  كلهم 
و  عيب،  العظيم  الله  و  اأنظرمت،اأثبتم(، 
عندنا  كان  لو  اأقول  ما  على  الله  ي�سهد 
و  املر�ض  يف  ال  �سماتة،  فال  اأخالق  ذرة 
ال يف امل�ساعب، و ال يف املوت، و قولوا 
األي�ض هذا كالم الله؟. للنا�ض قوال ح�سنا، 

نحو  تتجه  االأع��ني  كل  اأ�سبحت  حيث 
واأن  الوباء،  لب  باأنها  ال�سني  �سواب 
الفرو�ض  هذا  لها  الله  بعث  كذا  ال�سني 
يقولون  من  مع  �ساأتفق  باأ�ض  الفتاك،فال 
و  فقط،  اأ�سا�سني  اأمرين  يف  الكالم  هذا 
جاء يف كتاب  ملا  الراأي طبقا  اأخالفهم  لن 
الله  ر�سول  عنه  نهانا  ما  و  القراأن،  الله 
عبا�ض  بن  ال�سالم،فعن  و  ال�سالة  عليه 

قال: عنه  الله  ر�سي 

و  عليه  الله  �سلى  الله  ر�سول  ))نهى 
ال�سباع و عن  ناب من  �سلم عن كل ذي 
الطر((. رواه م�سلم.  كل ذي خملب من 
ي�ستهلك  ال�سيني  ال�سعب  اأن  �سحيح 
تتحرك  التي  الكائنات  كل  حلوم  بكرثة 
ال  و  باطنها،  و  االأر����ض  وج��ه  على 
هو  ما  و  احل��رام،  و  احل��الل  بني  يفرقون 
اللحم مهما كان نوع  اأو �سار املهم  مفيد 

م�سدره.
نحن  خطرة  جد  اأخرى  اأمور  هناك  لكن 
هذا،  زمننا  يف  ونعي�سها  عنها  غفلة  يف 
نحرك  اأن  ن�ستطيع  ال  و  ب�رسنا  لب  اأمام 
غرابة  االأكرث  بل  عنها،  نبتعد  اأو  �ساكنا 
االأوىل  الدرجة  من  م�ستهلكني  اأ�سبحنا 
هم  �ساأقوم:  و  الغرب،  ينتجه  ما  لكل 
نوؤمن  ال  مبا  ويوؤمنون  ناأكل  ماال  ياأكلون 
دائما،  ونتذكر  املر�ض  هذا  من  نخاف  فال 
ي�سيبنا  )ال  و�سلم:  عليه  الله  �سلى  قوله 
م�سيبة  واملر�ض  لنا(،  الله  كتبه  ما  اإال 

وقدر.
التقليد  يف  كذلك  االأمر  بنا  و�سل  كما 
و  ح�سارتهم  و  لطقو�سهم  االأع��م��ى 
و  عقولنا،  يف  غر�ست  التي  ثقافتهم 
ال�سحيح  منهجنا  عن  البعد  كل  ابتعدنا 
اأ�سبحنا نغفل  اأين  و التم�سك بحبل الله، 
عن  نخفيها  و  التاريخ  من  هامة  جوانب 
لكي  ال�سفافية  مبنتهى  �ساأتكلم  و  النا�ض، 
اأو  نظلم  ال  و  راأيه  نتقبل  و  االأخر  نحرتم 
وباء  و  اأحدا، هل كورونا فرو�ض،  نوؤذي 

بفرو�ض؟. لي�ض  الطاعون 
يعرفها  املعلومة  ه��ذه  ال��ق��ارئ  اأخ��ي 
فوجدوا  بحثوا  و  حللوا  الذين  اجلميع 
���رسوري  يعني  ال��ط��اع��ون،  ف��رو���ض 
الكثر  على  ق�سى  الطاعون  كورونا، 
الكرام  ال�سحابيات  و  ال�سحابة  من 
مبر�ض  جميعا  ماتوا  عنهم  الله  ر�سي 
هو  قلت  كما  و  بالفرو�ض،  الطاعون 
اأعداءه،  ي�سلطها على  الله  جند من جنود 
بهذا  ماتوا  ال��ك��رام  ال�سحابة  فكبار 
لن  و  ب�سيطة  اأمثلة  �ساأعطيكم  و  الداء، 
زمن  اأكرث.على  املو�سوع  يف  نتو�سع 
ر�سي  اخلطاب  بن  عمر  االإم��ام  اخلليفة 
الطاعون  مر�ض  جاء  اأر�ساه،  و  عنه  الله 
اأموا�ض(  )بطاعون  م�سهور  كان  الذي 
اأ�سهر  حيث  ال�ساأن،  هذا  يعرف  الكل  و 
فرو�ض  عليهم  ق�سى  الذين  ال�سحابة 
ابن  العامر  عبيدة  )اأبو  اأموا�ض،  طاعون 
و�سامني،  يحمل  عنه  الله  ر�سي  اجلراح( 
الله  ر�سول  من  و�سام  و  الله  من  و�سام 
الله  من  و�سام  �سلم،  و  عليه  الله  �سلى 
و  باجلنة،  املب�رسين  الع�رسة  اح��د  ه��و 
اأنه  قال عنه  الله )�ض(  و�سام من ر�سول 
الع�رسة  احد  و  االأمة  فاأمني  االأمة،  اأمني 
الله  رحمه  تويف  حيث  باجلنة،  املب�رسين 

اأموا�ض طاعون  بفرو�ض  عنه  ر�سي  و 
فالفرو�سات  عليها،  نعتم  املعلومة  هذه 
النا�ض  فبع�ض  الله،  جند  من  جند  هي 
لهم  لي�ض  من  اللعينني،  و  ال�سامتني  من 
يتحدثون  العظيمة،  االأمة  هذه  غرة على 
االأخالق  �سوء  من  هذا  و  الكالم،  بهذا 
ذرة  ال  و  بالله،  االإمي��ان  قلة  و  االأدب  و 

فيهم. منطق 
                                                 ..يتبع..

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

باأزمات وحمن وم�سائب كثرية، لعل منها اأزمة انت�سار االأوبئة واالأمرا�ص الفتاكة التي تفتك بالب�سر، ومل تكن على �سالف عهدهم، بل وتفتك      عامل اليوم مير 
باحليوانات التي يعتمد عليها النا�ص يف طعامهم، فقد �سمعنا بوباء جنون البقر، وحمى الوادي املت�سدع، واأنفلونزا الطيور واخلنازير، واالآن وباء كورونا الذي �سرب 
يف ال�سني اأواًل، وبداأ ينت�سر يف اأنحاء العامل، وقد حار العلماء يف معاجلته وخلف عدًدا كبرًيا من الوفيات وخ�سائر اقت�سادية، ما جعل العامل يدق اأجرا�ص اخلطر 

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

حممد  االأمني غــــرنا�ص

اجلزء الثاين
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ميثاق �سرفنا الإعالمي حدث يف مثل هذا اليوم
يدخل  الربيطاين  اجلي�ص   -  1918

فل�سطني.
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العزيز بوتفليقة يعلن ر�سميا ا�ستقالته 
من من�سبه اأ�سابيع قبل انتهاء عهدته يف 
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يف العالقة مع قادة اجلي�ص اجلزائري.
مرمي  العذراء  القدي�سة  جتلي   -  1968

فوق قباب كني�سة ال�سيدة العذراء 
بالزيتون يف م�سر.
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الرحمان  اهلل  ب�سم 
َعَلْيَها  َمْن  ُكُلّ    / الرحيم 
َّك  َربمِ َوْجُه  َوَيْبَقى   * َفاٍن 

اللمِ َواالإمِْكَراممِ  ُذو اجْلَ
اجللل  امل�ساب  اإثر  على 

الذي حّل ب�سكان مدينة م�سعد باجللفة عامة وبعائلة 
 " التقي  الطيب  االأب  برحيل  " خا�سة  عطية  " بن 
ذيب  عمر  ال�سحفي  يتقّدم   " بُلّول  بن  قدور  احلاج 
اخلال�سة  بتعازيهم  التحرير  جريدة  اأع�ساء  وكل 
 ، ومعارفه  الفقيد  اأهل  لكل  ال�سادقة  وموا�ساتهم 
راجني من اهلل العلي القدير اأن يتغّمد روحه برحمته 
الوا�سعة واأن ي�سكنه ف�سيح جنانه ويلهم اأحبابه وافر 

ال�سرب والثواب ، اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

  تعزيـــة

1مضيق يف اخلليج العريب
2نظرن إليه حبدة o فيضان ما بعد املطر مثال

3طباخ o مرجل
4واحدة

5ثلثا يعي o – الهناية الزمن o انتفاخ مرضي يف اجلسم 
)مبعثرة(

6خط ومهي يتساوى عنده الليل والنهار
7احس بيدي o أهلي
8أعلى قمة يف أوروبا

9وضع السائل يف املاكنة بغرض صيانتها
10مرة االحساس باليد )معكوسة( o خمزن بذرة احلياة

أفقــــــــــــــــــي

1يف الطبيخ o عكس متماسك 
)معكوسة(

2حضن أو احتضن أو مجع o غري 
صاحل لالستعمال

3يسيل قطرات o مبدأ يف الفكر 
املاركسي باحتاد أمم العامل

4ممر مائي بني البحرين األمحر 
واالبيض املتوسط

5ثالثة حروف متشاهبة o ثلثا باب 
o ننهي

6وضع شيئا يف مكان ما خفية
7أخر النهار o جلس أرضا ووضع 

يديه على ركبتيه
 o عملة روسيا o 8عصري الزيتون

متشاهبان o أمة ذات حضارة شبيهة 
حبضارة الفراعنة لكن يف أمريكا 

اجلنوبية
9نظرية داروين للتطور o قام من 

فراشه ومن سباته

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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حـدث وال حـرج

�سكوى �سد طاقم طبي 
يف بجاية ب�سبب اإهانة 

م�ساب بكورونا

اأعلن رئي�س بلدية واد غري بولية بجاية اإيداع �سكوى لدى 
وكيل اجلمهورية �سد املوظفني الذين اأهانوا عجوزا خا�سعا 

للحجر ال�سحي مب�ست�سفى بوخالفة يف دائرة اميزور.
و قد اأثار الفيديو املتداول يف مواقع التوا�سل الجتماعي 

�سخطا كبريا حيث يظهر ال�سيخ البالغ من العمر 80 �سنة 
يتودد من املمر�سني تركه يذهب اإىل منزله، لكن �سوت امراأة 

ت�سحك وتقول له اأنت مري�س، ثم �سرخ يف وجهه ممر�س 
واأمره بالرجوع اإىل غرفته.

وقد طالب رئي�س بلدية واد غري التي يقيم فيها ال�سخ�س 
العجوز من الوايل ومدير ال�سحة بفتح حتقيق م�ستعجل يف 

الق�سية.
ولالإ�سارة فقد ن�سرت �سفحة م�ست�سفى اميزور بيانا اعتذرت 

فيه للم�ساب وعائلته ، وو�سفت الفعل باملعزول وغري 
امل�سوؤول.

اكت�ساف ور�سة �سرية 
لتعبئة قارورات 

االأك�سجني وقارورات 
اإخماد النار

�سيارة مهولة تخرتق حاجزا اأمنيا 
للدرك بخن�سلة 

طوابري مبحطات الوقود

متكن اأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني 
باملطمر وبعد ا�ستيفاء الإجراءات القانونية 

بتفتي�س م�ستودع من حجز كمية قارورات 
الوك�سجني وقارورات اإخماد النار داخل م�ستودع 

ببلدية املطمر ين�سط بطريقة �سرية حيث مت 
العثور بداخله على املعدات التالية ،16 قارورة 

ثاين اأك�سيد الكربون CO2، 16 قارورة اأوك�سيجني 
و04 قارورات غاز ال�سيتيلني( ، )07( مطفاآة النار 
م�سخة اإي�سال ثاين اأك�سيد الكربون من ال�سهريج 

اإىل العتاد الآخر ، م�سخة ملراقبة اخلربة على 
قارورات الغاز ، م�سخة مراقبة ال�سغط للقارورات 
نوع دراقار ، حمطة �سحن وتعبئة غاز ثاين اأك�سيد 
الكربون ، )04( اأنابيب �سقي بطول 06 مرت ، )08( 

اأنابيب التو�سيل ، اآلتي )02( تلحيم ، بالإ�سافة 
اإىل معدات اأخرى ت�ستعمل يف تعبئة ومراقبة 
�سغط قارورات الغاز، حيث مت رفع جملة من 

اجلرائم متمثلة يف جنحة تغيري الطابع الفالحي 
اإىل طابع �سناعي ،جنحة ا�ستغالل من�ساأة م�سنفة 

بدون رخ�سة  جنحة تخزين مواد ح�سا�سة 
بدون رخ�سة، جنحة ممار�سة ن�ساط جتاري قار 

دون ت�سجيل القيد يف ال�سجل التجاري، تنفيذا 
لتعليمات النيابة مت اإجناز ملف ق�سائي �سد املعني 

حجز العتاد مع ت�سميع امل�ستودع.

اخرتقت نهار اأم�س الثنني �سيارة جمهولة حاجزا اأمنيا لفرقة الدرك الوطني ببلدية احلامة 
بخن�سلة ، حيث اأ�سفر احلادث عن اإ�سابة دركيني يف احلني ، ومت التبليغ عن ال�سيارة الفارة يف اجتاه 

بلدية تاوزيانت ، حيث كانت لها فرقة الدرك الوطني لذات البلدية باملر�ساد، اأين متكنوا من 
توقيف ال�سيارة مع مقتل احد ركابها ، بح�سب معلوماتنا ، وتوقيف �سخ�سني كانا يف ال�سيارة التي 

هي من نوع مر�سيد�س ، وتبقى اأ�سباب هذه احلادثة اخلطرية والتعدي على رجال الدرك وهم يف 
اأداء مهامهم النبيلة يف انتظار ما �سيك�سف عنه التحقيق.   

�سهدت حمطات الوقود، 
عرب عدة وليات، �سباح 

اأم�س الأربعاء، طوابري 
طويلة مللء خزانات 

الوقود، ب�سبب الإ�ساعة 
التي مت تداولها، منذ 

م�ساء اأم�س، حول اإقدام 
ال�سلطات على اإغالق 

هذه املحطات للتقليل من احلركة والتنقل، للحد من تف�سي فريو�س "كورونا"، 
وهي احلالة التي كانت عليها حمطات اجلزائر العا�سمة وبومردا�س.

�سباب قرية 
الهرهرية 

بتقرت يقومون 
بتثبيت �سائل 
معقم لليدين 
يف كل عمود 

كهربائي 
كاإجراء 

للوقاية من 
فريو�س كورونا

صـــورة و تعــليق 

الثالثة  العني 

ْلٌم و ًعامَلٌ يف نف�ض  االإجرام عمِ
الوقت، و املجرمون لهم 

عاملهم اخلا�ض بهم، يدخلوه 
بعدما يتح�سلون على 

�سهادة "جمرم" من مدر�سة 
االإجرام، ال�سارع وحده 

يغر االإن�سان من �سخ�ض 
ٍم، و مع  رمِ يٍّ اإىل جُمْ �َسومِ

الزمن يكت�سب االإحرتافية في�سبح حمرتفا بامتياز، و 
املجرم املحرتف يعرف كيف ي�رسق و ال يرتك وراءه 
اآثار ال�رسقة، اإال يف حالة واحدة اإذا مت التبليغ عنه ، 

فرغن الو�سع الذي تعي�سه اجلزائر التي م�ستها اأزمة  
الوباء التي تف�ست يف العامل كله و �سجلت خ�سائر 
ب�رسية ، و كلفت الدولة االأموال حلماية املواطن و 

وقايته من الوباء، اإال اأن بع�ض اخلونة من االإنتهازيني 
ي�ستثمرون يف الو�سع لي�رسقوا املواطن و يعتدون 

على موؤ�س�سات الدولة م�ستغلني الظرف احلايل الذي 
تنعدم فيه احلركة جراء التدابر الوقائية املتخذة ملنع  

انتقال العدوى و توقف و�سائل النقل العمومي و 
اخلا�ض.املجرمون ال يخيفهم الوباء و ال اأي خطر يهدد 
حياتهم،  و االإجرام طبعا لي�ض وليد ال�ساعة، بل حدثت 
جرائم ب�سعة ارتكبها جمرمون بال �سمر، جتردوا من 

ثوب االإن�سانية، من اأجل ك�سب املال احلرام و اغت�ساب 
حقوق النا�ض، و احلديث عن االإجرام حديث ذو �سجون، 

و يحتاج  اإىل حتليل للوقوف على الدوافع التي جترب 
ال�سخ�ض على دخول عامل اجلرمية، لكن ميكن القول هنا 
اأن االإجرام اأنواع، فاأن ت�رسق مواد غذائية و حترم اجلياع 

من احل�سول عليها و البلد يعي�ض اأزمة، اأو ت�رسق 
م�سكن مواطن، ال ي�ساوي �سيئا اأمام اأن ت�رسق الوطن 
اأو تبيعه لالأعداء، يف كل احلاالت يبقى االإجرام  اإجراما 

�سواء كان �سغرا اأو كبرا.

املجرم ال تخيفه كورونا

بقلم: علجية عيش
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الوباء تف�سي  منذ  يومي  رقم  اأعلى  يف  بكورونا  وفاة  حالة   14

الأول مرة يف التاريخ.. ال�سعودية تدر�ص اإمكانية اإلغاء احلج هذا العام

اأحكام بني 5 و10 �سنوات نافذة �سد مروجي املخدرات بورقلة 

و�سع حد لن�ساط م�ستبه فيهم وحجز كميات معتربة من املخدرات بب�سار 

ممر�سات م�ست�سفى حممد بو�سياف ينا�سدون وايل ورقلة بتوفري النقل 

الأخرية   �ساعة   24 خالل  �سفاء  حالة  و15  اإ�سابة   131

-  وفاة النائب يف املجل�س ال�سعبي الوطني الطيب عبد القادر زغيمي
-   جلنة الفتوى :�سناعة الإ�ساعة من الكبائر   

على اثر فريو�س "كورونا"

لل�سماح لهن بالذهاب اإىل بيوتهن بتقرت

لوؤي ي   
----------------------

بيان  يف  ال�سحة،  وزارة  وك�سفت 
املتعلقة  الإح�سائيات  اآخر  عن  لها 
يف  بالفريو�س  والوفيات  بالإ�سابات 

اجلزائر.
جمال  تــاله  ــذي  ال البيان،  وح�سب 
فورار، فقد بلغت ح�سيلة الإ�سابات 
حالة   847 ال�ساعة  حلد  بالفريو�س 
حالة   131 بزيادة  موؤكدة،  اإ�سابة 
جديدة. ول تزال الإ�سابات موزعة 
عرب 39 ولية عرب الرتاب الوطني. 
اإىل  الوفيات  ح�سيلة  ارتفعت  بينما 
وفاة  حالة   14 بــزيــادة  حالة،   58
باملقابل،  الأخرية.  �ساعة   24 خالل 
بزيادة  �سفاء،  حالة   61 ت�سجيل  مت 
�ساعة   24 خــالل  تعافت  15حالة 

الأخرية.
ارتفع  فقد  بالوفيات  يتعلق  وفيما 
فريو�س  تف�سي  منذ  الوفيات  عدد 
كورونا اإىل 58 وفاة اما الوفيات الـ14 

�ساعة  الـ24  خالل  ت�سجيلها  مت  التي 
املن�سرمة  فكانت  يف كل من اجلزائر 
وفــاة  حــــالت  بخم�س  الــعــا�ــســمــة 
حــالت  العا�سمة،و3  ــر  ــزائ اجل يف 
من  كل  يف  واحــدة  ووفــاة  بالبليدة  
وعني  غليزان،  البواقي،  اأم  غرداية 
حالة  اإىل  بــالإ�ــســافــة  تيمو�سنت 
وتيزي  املــديــة  مــن  كــل  يف  ـــدة  واح
ارتفع  فقد  ذلك،  مع  باملوازاة  وزو. 
لل�سفاء  متاثلت  التي  احلــالت  عدد 
فريو�س  تف�سي  منذ  حالة   64 اإىل 
متاثلت  حيث  بــاجلــزائــر،  ــا  ــورون ك
املن�سرمة  �ساعة  الـ24  خالل  لل�سفاء 
بالفريو�س.  م�سابة  كانت  حالة   18
يف  النائب  وفاة  اإعالن  ام�س  و�سجل 
املجل�س ال�سعبي الوطني الطيب عبد 

القادر زغيمي.
ال�سعبي  املــجــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  ووجــــه 
اإىل  تعازيه  �سنني،  �سليمان  الوطني 
تغريدة  يف  الراحل  الربملاين  عائلة 
قــال  "تويرت"  عــلــى  ح�سابه  ــرب  ع

جتتازها  �سعبة  مرحلة  "يف  فيها: 
الطيب  النائب  اليوم  نفقد  بالدنا 
اأحد  كان  الذي  القادر  عبد  زغيمي 
واأعيانها  البليدة  ــة  ولي رجـــالت 
يف  املــ�ــســاهــمــني  واأحــــد  وحم�سنيها 
بخال�س  اأتقدم  الوطني،  القت�ساد 
عن  اأ�سالة  املرحوم  لأ�سرة  العزاء 
املجل�س  نواب  كل  عن  ونيابة  نف�سي 
يتغمده  اأن  تــعــاىل  اهلل  مــن  راجــيــا 

." برحمته الوا�سعة 
لتف�سي  اجلديدة  التطورات  تاأتي 
ـــع خـــــروج الــلــجــنــة  الـــفـــريو�ـــس م
ال�سوؤون  بــوزارة  بالفتوى  الوزارية 
ما  حترم  بفتوى  والأوقــاف  الدينية 
ن�سرها  و  الإ�ساعة  ب�سناعة  اأ�سمته 
اإىل   املــواطــنــني  و تــداولــهــا  داعــيــة 
ينبغي  ما  بكل  الإ�ساعة  مع  التعامل 
ـــذر خــا�ــســة يف  ــن احلــيــطــة و احل م
الأيام احلرجة  التي ينبغي اأن يكون 

فيها املواطن اأكر حيطة وحذرا.
ــان لــلــجــنــة الـــوزاريـــة  ــي وحــ�ــســب ب

وزارة  مبقر  اجتماعها  عقب  للفتوى 
على  ــدت  اأك فقد  الدينية  ال�سوؤون 
امل�سادر  من  املعلومات  اأخذ  �سرورة 
املوؤكدة  ول يجوز اأخذه  من امل�سادر 
ــا اأكـــدت  ــم املــ�ــســبــوهــة الأخـــــرى ،ك
يجوز   ل  اأنــه  على  بيانها  يف  اللجنة 
من  التاأكد  بعد  اإل  املعلومة  تنقل  اأن 

خمت�سة  جهة  من  �سدورها  �سحة 
موثوقة  حر�سا على عدم امل�ساهمة  
ذات  وقــالــت   . الإ�ــســاعــة  انت�سار  يف 
اللجنة اأنه من الواجب  على من لي�س  
من اأهل الخت�سا�س  يف امليدان ما اأن 

ي�سكت ويكف �سره واأذاه.

بن  �سالح  حممد  ال�سعودي،  احلــج  وزيــر  دعــا 
للرتيث  الإ�سالمي  العامل  دول  بننت،  طاهر 
تت�سح  حتى  للحج  خطط  ــاأي  ب القيام  قبل 
امل�ستجد.  كورونا  وباء  انت�سار  ب�ساأن  الروؤية 
خالل  بــنــنت،  طــاهــر  بــن  �سالح  حممد  واأكـــد 
اأن  ال�سعودية،  الإخــبــاريــة  قناة  مــع  لقائه 

كل  يف  احلجاج  خلدمة  ا�ستعداد  على  اململكة 
على  للحفاظ  هــي  الأولــويــة  لكن  الأحــــوال 
نن�سح  جتعلنا  الآتية  الظروف  لكن  �سالمتهم، 
يف  الرتيث  العامل  اأنحاء  جميع  من  القادمني 
ونوه  الروؤية.  تتبني  حتى  احلج  عقود  عمل 
ب�سرورة  ال�سريفني  احلرمني  خادم  قرار  اإىل 

اإىل  والــوافــديــن  واملقيمني  املــواطــنــني  ــالج  ع
اإ�سابتهم بفريو�س كورونا.  البالد حال ثبوت 
و قال وزير احلج والعمرة ال�سعودي اأن اململكة 
كورونا  فريو�س  ملكافحة  كبرية  بجهود  تقوم 
ــراج  اإخ مت  ــام  اأي  8 خــالل  ــه  اأن مــوؤكــدا  بالبالد 
مليون  ن�سف  هناك  وكــان  معتمر،  األــف   68

يف  اخلا�سة  ال�سركات  �ساركت  بالبالد  معتمر 
احلج  وزيــر  نائب  كان  البالد.  من  اإخراجهم 
الفتاح م�ساط، ك�سف  ال�سعودية عبد  والعمرة 
الداخلية  العمرة  حمالت  جميع  اإيقاف  عن 
ب�سكل  النبوي  امل�سجد  وزيـــارة  واخلارجية 
انت�سار  من  للحد  احــرتازي  كــاإجــراء  موؤقت، 

اأن  يــذكــر  )كوفيد19-(.  ــا  ــورون ك فــريو�ــس 
تاأ�سريات  اإيقاف  �سابق  وقت  يف  اأعلنت  اململكة 
موؤقت  ب�سكل  ــدول  ال جلميع  والعمرة  احلــج 
فريو�س  انت�سار  من  للحد  احــرتازي  كاإجراء 

كورونا اجلديد.
لوؤي ي

من  الــثــالــث،  احل�سري  الأمـــن  عنا�سر  متكن 
ق�سية  يف  ل�سلوعهم  اأ�سخا�س  ثالثة  توقيف 
العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  وترويج  حيازة 
لغر�س البيع واملتاجرة، حيازة وبيع امل�سروبات 
الق�سية  وقائع  تعود  رخ�سة.  بدون  الكحولية 
معلومات  ورود  اإثر  املا�سية،  القليلة  الأيام  اإىل 
العمر،  من  الثالث  العقد  يف  �سخ�سا  اأن  مفادها 
ورقلة  ل�سيلي�س  بحي  الكائن  م�سكنه  ي�ستغل 

العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  وبيع  ترويج  يف 
وكذا امل�سروبات الكحولية بدون رخ�سة، ليتم  
التدخل  و  امليداين  العمل  تن�سيق  الفور  على 
اإذن  مبوجب  هــذا   ، الأمـــن  لعنا�سر  بفعالية 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  من  بالتفتي�س 
امل�ستبه  م�سكن  تفتي�س  عملية  متت  ورقلة، 
فيه حيث �سبطت كمية معتربة من املخدرات 
بالإ�سافة  قطعة(،   29( غراما   85،94 بـ  تقدر 

ال�سنع  الكحولية ذات  امل�سروبات  اإىل كمية من 
من  زجاجية  قـــارورة  بـ51  مقدرة  الأجنبي 
اإىل  بالإ�سافة  ــام،  ــج والأح ـــواع  الأن خمتلف 
خمتلف  من  املهلو�سة  الأقرا�س  من  قر�سا   98
 )08( ثمانية  حجز  مت  كما  والأحجام،  الأنواع 
والوظائف  الأحجام  خمتلفة  بي�ساء  اأ�سلحة 
قاطعني )02( كيتور وقاطع اأ�سالك، بالإ�سافة 
اإىل مبلغ مايل يرجح اأنه من عائدات الرتويج 

يقدر بـ  250.000 الف دج ليتم حتويل امل�ستبه 
فيهم اإىل مقر الأمن احل�سري الثالث ل�ستكمال 
الإجراءات الالزمة. بعد النتهاء من جمريات 
يف  جزائية  اإجــراءات  ملف  اإجناز  مت  التحقيق 
مبوجبه  تقدميهم  مت  الق�سية  اأطـــراف  حق 
ورقلة  حمكمة  لــدى  اجلمهورية  وكيل  اأمــام  
ع�سرة  الأول  فيه  امل�ستبه  حق  يف  �سدر  اأيــن 
تقدر  مالية  وغرامة  نافذة  حب�سا  �سنوات   10

�سنوات   05 خم�سة  و  جزائري،  دينار  بـمليون 
حب�س نافذة و500 األف دينار جزائري غرامة 
مالية يف حق امل�ستبه فيه الثاين، و خم�سة 05 
�سنوات حب�س نافذة و500 األف دينار جزائري 
عن  الثالث،  فيه  امل�ستبه  حق  يف  مالية  غرامة 
جنحة حيازة اأ�سلحة من ال�سنف ال�ساد�س دون 

مربر �سرعي.
ق/ج 

البحث  لفرقتي  ال�سرطة  قـــوات  متّكنت 
عمليتني  يف  املخدرات،  ومكافحة  والتدخل 
م�ستبه  لن�ساط  حد  و�سع  من  منف�سلتني، 
املعالج  الكيف  مــن  كميات  وحــجــز  فيهم 

واملوؤثرات العقلية.

ل�ستغالل  وقائعها  تعود  الأوىل  الق�سية   
لفرقة  ال�سرطة  قــوات  طرف  من  معلومات 
ــام اأحــد  ــي الــبــحــث والــتــدخــل، مــفــادهــا ق
يف  م�ستغال  املخدرات  برتويج  فيهم  امل�ستبه 
اتخاذ  مت  الفور  على  العائلي،  منزله  ذلك 

بالتن�سيق  الالزمة  القانونية  الإجـــراءات 
ب�سار،  حمكمة  لــدى  اجلمهورية  وكيل  مع 
�سخ�سني  توقيف  مــن  العملية  مكنت  ــن  اأي
كمية  بحوزته  بط  �سُ الأول  فيهما،  م�ستبه 
معالج(،  )كيف  املخدرات  من  غرامات   17،4

حديدية  قواطع  و03  دج   2000 مايل  مبلغ 
املخدرات،  قطع  لتهيئة  خم�س�سة  )كيتار( 
من  �سغرية  قطعة  الثاين  بحوزة  �سبط  كما 

املخدرات. 
اأ . د 

من  الثالث  احل�سري  الأمن  م�سالح  متكنت 
حجز  �سنة(،   22 و   21( �سخ�سني  توقيف 
للرتويج  مهياأة  كانت  املخدرات  من  كمية 
جرمية  لغز  فك  مع  ال�سباب،  اأو�ساط  بني 
راح  باخلطف  ال�سرقة  يف  متمثلة  �سابقة 
ا�ستهدفت  �سنة(،   41( �سخ�س  �سحيتها 
ا�سرتجاع  و  �سنتيم،  مليون   44 مبلغ  له 
دراجة نارية، و هذا بالتن�سيق مع الفرقة 

لل�سرطة  الولئية  للم�سلحة  اجلنائية 
الق�سائية.  

يوم   اأم�سية  اإىل  تعود  الق�سية  حيثيات 
حيث   ،  )27/03/2020( الفارطة  اجلمعة 
الثالث  احل�سري  ــن  الأم م�سالح  حت�سلت 
تواجد  مفادها  معلومات  على  بغرداية 
اأ�سخا�س ب�سدد ترويج كمية من املخدرات 
مراقبة  بعد  بوهراوة،  حي  م�ستوى  على 

حثيثة للمكان، بغية التو�سل اإىل امل�ستبه 
حالة  يف  وتوقيفهم  و�سبطهم  فيهم، 
تلب�س، نفذت ذات امل�سالح عملية مداهمة 
اأين   ، به  املعنيني  تواجد  امل�ستبه  للحي 
ب�سوابق  معروفني  �سخ�سني،  توقيف  مت 

ق�سائية.
التلم�س اجل�سدي و تفتي�س مكان جلو�سهما 
، مكن من �سبط كمية من املخدرات قدرت 

و  جمــزاأة  املعالج،  الكيف  من  غراما   43 بـ 
مايل  مبلغ  اإىل  اإ�سافة  للرتويج،  مهياأة 
هذه  بيع  كــعــائــدات  دج   8000 بـــ  يــقــدر 
و  مــعــدات  �سبط  مت  حــني  يف   ، ال�سموم 
لتقوم  )كيتور(  قواطع  عن  عبارة  و�سائل 
ذات امل�سالح بحجز كل الأ�سياء امل�سبوطة 

و توقيف املعنيني.
بن عامر.ع

اللواتي  املــمــر�ــســات  مــن  الــعــ�ــســرات   نــا�ــســدت 
بورقلة  بو�سياف  حممد  مب�ست�سفى  يعملن 
بــ�ــســرورة  ال�سحة  ــر  ــدي وم ــة  ــولي ال وايل   ،
م�ساكنهم  اإيل  النقل  و�سائل  لتوفري  التدخل 
خالل  تقرت  الداريـــة  باملقاطعة  املتواجدة 
يقطن  اللواتي  املمر�سات  اأ�سبوع   كل  نهاية 

باملقاطعة الإدارية تقرت ويعملن  مب�ست�سفى 
احليوية  امل�سالح  مبختلف  بو�سياف  حممد 
بالإقامة  ميكثن  اإنهن  اأكــدن  ال�ست�سفائية 
اجلائحة  هــذه  ،وبعد  امل�ست�سفى  يف  داخلية 
ــر عــلــى بــلــدنــا وبــعــد تــوقــف جميع  الــتــي مت
الذهاب  ي�ستطعن  ل  ،ا�سبحن  النقل  و�سائل 

وهو  الأ�سبوع  نهاية  عطلة  خالل  منازلهن  اإيل 
الأمر الذي جعلهن يف حرية من اأمرهن. واأمام 
من  طالنب  منازلهن  ايل  الذهاب  عن  عحزهن 
�سناع القرار بالولية توفري النقل لهن ب�سفة 
تقرت  يف  منزلهن  اإىل  للذهاب  ا�ستثنائية 
اخلمي�س م�ساءا والرجوع اإىل العمل يوم الأحد 

�سباحا ، واإن الكثري منهن مل تلتحقن بعملهن 
بع�س  عطل  ممــا  نقل  و�سيلة  وجـــود  لــعــدم 
امل�سالح يف امل�ست�سفى خا�سة وان قطاع ال�سحة 
يف الآونة الأخرية بحاجة اإىل تكاثف اجلهود 

من اجل تطويق هذا الوباء اخلطري . 
يو�سف بن فا�سل

انت�سار الفريو�ص يف البالد. اأعلى  رقم يومي ت�سجله اجلزائر منذ بداية  14 حالة وفاة جديدة يف  اأم�ص جلنة متابعة تف�سي جائحة كورونا عن  اأعلنت 

قوقة  القرارم  دائرة  اأمن  عنا�سر  متكنت 
مديرية  م�سالح  مــع  بالتن�سيق  مبيلة 
منتهية  غذائية  مــواد  حجز  من  التجارة 
ال�سجل  يف  مقيدة  غري  واأخرى  ال�سالحية 
ــد  ــل ومــ�ــســتــودع اأح ـــل حم ــاري داخ ــج ــت ال
اأمن  م�سالح  لــدى  علم  ح�سبما  اخلــوا�ــس 

الولية .
واأو�سح امل�سدر ذاته اأن العملية متت خالل 
التجارية  املحالت  لأحد  فجائية  مداهمة 
 ، مبيلة  قــوقــة  الــقــرارم  مدينة  بو�سط 
مواد  على  املراقبة  عملية  اأثناء  عر  اأين 
يف  متثلت  ال�سالحية  منتهية  غذائية 
1720 كي�سا من امللح باليود وزن 1 كلغ و61 
املعدنية  املياه  من  لــرت(   5 )�سعة  ــارورة  ق
يف  مقيدة  غري  الغذائية  املواد  من  وكمية 
ال�سجل التجاري وغري مفوترة  متثلت  يف 
كي�س   50  ، كلغ   50 بوزن  فرينة  كي�س   65
فرينة بوزن 05 كلغ، 165 وعاء زيت نباتي 
05 لرت، 12 كي�س �سكر بوزن 25 كلغ، 1040 
مع  بالن�سيق  كلغ.   01 ــوزن  ب �سكر  كي�س 
التجارة  مديرية  وم�سالح  العامة  النيابة 
الجـــراءات  مبا�سرة  مع  ال�سلع  حجز  مت 

القانونية �سد املخالف ي�سيف امل�سدر . 
 بوجمعة مهناوي

حجز مواد غذائية منتهية 
ال�سالحية واأخرى موجهة 

للم�ساربة مبيلة

حجز خمدرات و فك لغز جرمية ال�سرقة باخلطف بغرداية 


