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جواز التعجيل باإخراج الزكاة قبل بلوغ احلول 
للم�ضاعدة على جتاوز �ضعوبات احلجر ال�ضحي

حممد علي 
--------

الظرف  "متا�شيا مع هذا  اأنه  الوزارة  بيان  وجاء يف 
الكثري  تعطيل  ت�شببت يف  التي  )جائحة كورونا( 
ب�شبب  ال��رزق  اأ�شباب  ت�شييق  و  امل�شالح  من 
اجلزئي,  اأو  الكامل  ال�شحي  احلجر  ظ��روف 
على  اأ�شا�شا  تعتمد  التي  الفئات  لدى  خ�شو�شا 
و  احل��رف  كاأ�شحاب  اليومية  الأعمال  مداخيل 
اأع�شاء جلنة الفتوى  ال�شناعات الب�شيطة, اجتمع 
مبقر الوزارة "حيث اأكدت هذه اللجنة اأن "الأ�شل 
يكون  احليوانية  و  النقدية  الرثوة  اإخراج زكاة  يف 
غري  )�شنة(,  احلول  دوران  و  الن�شاب  بلوغ  بعد 
اإذا عر�شت حاجة تقت�شي تعجيل الزكاة جاز  اأنه 

تعجيلها".
"يجوز  اأنه  الإطار  نف�س  يف  ال��وزارة  واأو�شحت 
تقدمي الزكاة و اإخراجها قبل موعدها )احلول( و يف 
ذلك ما ل يخفى من امل�شلحة الظرفية التي تعود 
جتاوز  على  مب�شاعدتهم  املواطنني  من  فئة  على 
ب�شبب  فر�س  ال��ذي  ال�شحي  احلجر  �شعوبات 

الو�شعية ال�شتثنائية " .

و  العمل  ب�"اأرباب  املنا�شبة  بهذه  اللجنة  واأهابت 
من و�شع الله عليهم يف الرزق اأن ميدوا يد العون 
اأن  الله عز و جل  داعية من  املحتاجني"  لإخوانهم 

اجلميع  يتحلى  واأن  الوباء  و  البالء  "يرفع عنا هذا 
بقيم ال�شرب و التعاون و الت�شامن" .

"جواز التعجيل" باإخراج زكاة املال قبل بلوغ موعدها )احلول( بهدف  اأعلنت وزارة ال�ضوؤون الدينية والأوقاف، يف بيان لها،عن 
"�ضعوبات" احلجر ال�ضحي الذي فر�س للوقاية من وباء فريو�س كورونا امل�ضتجد العاملي. م�ضاعدة فئة من املواطنني على جتاوز 

وزارة ال�ضوؤون الدينية تعلن  : 

العدد
1969

للجمارك,  العامة  املديرية  اأ���ش��درت 
اجلمركية  للتعريفة  ت�شنيفات  قائمة 
تخ�س املنتجات الطبية املعنية بتخفي�س 
اإطار  يف  اجلمركي  التخلي�س  اإج��راءات 

مكافحة انت�شار وباء كوفيد19-.
للجمارك  العامة  املديرية  اأو�شحت  و 
ال��رواق  اإ�شعار   " بعنوان  لها  بيان  يف 
الأخ�رش " ن�رش عرب موقعها اللكرتوين 
اأن : "املديرية العامة للجمارك ت�شع يف 
ت�شنيف  ح�شب  قائمة,  املهنيني  خدمة 
من  الرئي�شية  الفئات  تبني  التعريفة, 
الطبية  الأجهزة  و  الآلت  و  الأدوات 
انت�شار  من  الوقاية  يف  امل�شتخدمة 
فريو�س كوفيد 19- و حماربته, و التي 
مت حتديدها من خالل التعريفات الفرعية 

اخلا�شة بها".
"تنفيذ  اإطار  يف  الإجراءات  هذه  تاأتي  و 

اإطار  يف  و  اجلمهورية  رئي�س  تعليمات 
اجلمركي  التخلي�س  اإج��راءات  تخفيف 
وباء  انت�شار  ملحاربة  املوجهة  لل�شلع 

كوفيد 19-".
معيارا  ال�شاملة  القائمة  هذه  تت�شمن  و 
يف  املنتجات  لهذه  التعريفات  لت�شنيف 
التعريفة اجلمركية التي تهدف على وجه 
اخل�شو�س اإىل م�شاعدة و�شطاء اجلمارك 
و وكالء ال�شحن يف اإطار اإر�شاء اإجراءات 

التخلي�س اجلمركي ذات ال�شلة.
لهذه  اجلمركي  التخلي�س  �شي�شتفيد  و 
الأخ�رش  ال��رواق  اإج��راء  من  الب�شائع 
اجلمركي  بالتخلي�س  �شي�شمح  ال��ذي 

امل�شتعجل.
على  التعريفة  ت�شنيف  بخ�شو�س  و 
كوفيد  ب�  املتعلقة  الطبية  امل�شتلزمات 
ن�رشتها م�شالح  التي  القائمة  فاإن   ,-19

التجارب  جمموعة  تت�شمن  اجلمارك 
لالختبار  اأخرى  اأدوات  و  لكوفيد19- 

الت�شخي�شي.
وامل��واد  الواقية  املالب�س  ت�شمل  كما 
لال�شتخدام  الأقنعة  ذلك  مبا يف  املماثلة, 
اأثناء  امل�شتخدم  الن�شيج  يف  الطبي 
العمليات اجلراحية اأو اأثناء العالج الطبي 
والروائح  الغبار  �شد  الواقية  الأقنعة  و 

والنظارات الواقية والقفازات وغريها.
الأنواع  اأي�شا  القائمة  هذه  تت�شمن  كما 
املختلفة من مقيا�س احلرارة و املطهرات 
اإىل  بالإ�شافة  التعقيم,  منتجات  و 
ذلك  يف  مبا  الأخ��رى,  الطبية  الأجهزة 
يتم  التي  املقطعي  الت�شوير  اأج��ه��زة 
معاجلة  اآل��ة  بوا�شطة  فيها  التحكم 

معلومات تلقائية.
ق/و

و�ضعت من قبل املديرية العامة للجمارك 

هذه قائمة املنتجات الطبية املعنية بالإعفاء من التخلي�س اجلمركي

خالل �ضهر مار�س املن�ضرم

الق�ضاء على اإرهابي وثالثة 
عنا�ضر دعم و�ضبط كميات 

معتربة من الأ�ضلحة 
�شهر  خالل  ال�شعبي,  الوطني  اجلي�س  وحدات  متكنت 
وثالثة  اإرهابي  على  الق�شاء  من  املن�رشم,  مار�س 
عنا�رش دعم للجماعات الإرهابية, بالإ�شافة اإىل �شبط 
كميات معتربة من الأ�شلحة والذخرية, ح�شب ح�شيلة 

ك�شفت عنها وزارة الدفاع الوطني.
يف  مت  اأنه  املن�رشم  لل�شهر  العملياتية  احل�شيلة  وت�شري 
وثالثة  اإرهابي  على  الق�شاء  الإرهاب,  مكافحة  اإطار 
ك�شف  جانب  اإىل  الإرهابية,  للجماعات  دعم  عنا�رش 
و15  تقليدية  قنبلة  و29  لالإرهابيني  خمباأ  وتدمري39 
و22,73  كيميائية  مواد  كلغ  و60  متفجرة  مواد  كلغ 

كلغ ديناميت.
ذات  خالل  املحجوزة  والذخرية  لالأ�شلحة  وبالن�شبة 
كال�شينكوف,  ر�شا�شات   3 ا�شرتجاع  مت  فقد  الفرتة, 
16 بندقية �شيد, بندقيتني تقليديتي ال�شنع, م�شد�شني 
اآليني, 3 قنابل يدوية, 9 خمازن ذخرية, 1746 طلقة, 27 
مفجر وطائرتني بدون طيار مزودتني بكامريات مراقبة.
ويف اإطار حماية احلدود وحماربة اجلرمية املنظمة, متكنت 
مفارز اجلي�س من توقيف 58 تاجر خمدرات وا�شرتجاع 
51 قنطار من الكيف املعالج و114014 قر�س مهلو�س.
كما مت توقيف 10 مهربني و686 �شخ�س, بالإ�شافة اإىل 
توقيف م�شارب قام بتخزين 484,1 قنطار من القمح.

وحجزت مفارز اجلي�س 118 مطرقة �شغط, 133 مولدا 
كهربائيا, 23 جهاز ك�شف عن املعادن, 13 كي�س حجارة 
و26220  التبغ  من  قناطري   276,6 جانب  اإىل  وذهب, 
علبة �شجائر, 61 عربة من خمتلف الأنواع, 48696 لرتا 
 18618 الغذائية,  املواد  من  طنا   220,61 الوقود,  من 
وحدة من امل�رشوبات, 20800 لرت من زيت املائدة, كما 
مت حجز 9 اأجهزة ات�شال و29434 علبة دواء و760 كلغ 

من النحا�س.
متكنت  ال�رشعية,  غري  الهجرة  حماربة  وبخ�شو�س 
مفارز اجلي�س الوطني ال�شعبي من توقيف 346 مهاجر 
غري �رشعي من جن�شيات خمتلفة واإحباط 16 حماولة 
اإنقاذ 3 مر�شحني للهجرة غري  هجرة غري �رشعية وكذا 

ق/وال�رشعية وانت�شال 13 جثة

اأجهزة حديثة لفائدة نزلء امل�ضت�ضفيات

القطاع ال�ضحي 
بامليلية يتدعم 
باأجهزة طبية 

بدعم من ال�ضركة 
اجلزائرية 

القطرية لل�ضلب
القطرية  اجلزائرية  ال�رشكة  ب��ادرت    
جملة  باتخاذ  لها  بيان  يف  لل�شلب 
القطاع  دعم  اإىل  الرامية  التدابري  من 
ملواجهة  جيجل  ب��ولي��ة  ال�شحي 
الوبائية  الأزم��ة  خماطر  و  تداعيات 
اإط��ار  امل��ت��ع��ددة الأب��ع��اد, و ذل��ك يف 
للحد  املبذولة  اجلهود  يف  امل�شاهمة 
امل�شتجد  كورونا  فريو�س   انت�شار  من 
املبادرة  هذه  وتندرج   ,  "Covid-19"
الهّبة  �شمن  الت�شامنية  الإن�شانية 
الوطنية خلدمة الوطن واملواطن يف هذا 
جت�شيد  �شياق  يف  و  الع�شيب  الظرف 
قيم املواطنة و امل�شوؤولية الجتماعية و 
بني خمتلف  التكافل  و  الت�شامن  روح 
مكونات املجتمع, و تطبيقا لتوجيهات 
هذه  �شتمكن  العمومية,  ال�شلطات 
التدابري امل�شتعجلة من اإمداد م�شت�شفى 
املوؤ�ش�شة  و  بامليلية  منتوري  ب�شري 
جم��دوب  ال�شت�شفائية  العمومية 
حديثة  طبية  باأجهزة  بالطاهري,  ال�شعيد 
و م�شتلزمات الوقاية و التعقيم, لفائدة 
ت�شجيعا  و  املوؤ�ّش�شتني  نزلء  املر�شى 
و دعمًا للكادر الطبي, و �شيتم توزيع 
الأي��ام  يف  الطبية  امل�شاعدات  ه��ذه 
بالتن�شيق مع م�شوؤويل  القادمة  القليلة 

املوؤ�ش�شتني املذكورتني.
علجية عي�س

املجل�س ال�ضعبي الوطني 
ير�ضد 45 مليارا ملواجهة 

"كورونا"
قرر مكتب املجل�س ال�شعبي الوطني �رشف مبلغ 45 مليار 
�شنتيم للت�شامن يف مواجهة وباء كورونا ح�شبما اأفاد به بيان 
ال�شعبي  املجل�س  مكتب  اأن  البيان  ذات  يف  وجاء  للمجل�س. 
الوطني عقد اجتماعا اليوم الأربعاء برئا�شة �شليمان �شنني, 
بهيئة  اجتماعه  بعد  وهذا  الوطني,  ال�شعبي  املجل�س  رئي�س 
التن�شيق �شباح نف�س اليوم, حيث ح�رش اللقاء وزير ال�شحة 
هيئة  اأع�شاء  رافع  و  امل�شت�شفيات  اإ�شالح  و  ال�شكان  و 
التن�شيق على ان�شغالت املواطنني يف خمتلف الوليات , و 

ا�شتمعوا اإىل ردود الوزير.
املجل�س  عمل  تهم  ق�شايا  على  للت�شاور  اللقاء  كان  كما 
جائحة  ب�شبب  البالد  بها  متر  التي  احل�شا�شة  املرحلة  هذه  يف 
كورونا. و قد تناول اأع�شاء املكتب مقرتحات النواب اإ�شافة 

اإىل ق�شايا متعلقة بالتعامل مع الظروف التي متر بها البالد.
و بهذه املنا�شبة قرر مكتب املجل�س ال�شعبي الوطني �رشف 
اخلزينة  لدى  املفتوح  احل�شاب  يف  �شنتيم  مليار   45 مبلغ 
العمومية كوفيد 19 وهو ر�شيد متبقي من ميزانية املجل�س 
وهذا "ا�شت�شعارا بح�شا�شية الو�شع" كما جاء يف ذات البيان.
املالية  امل�شاهمات  اللقاء  هذا  خالل  املجل�س  مكتب  ثمن  و 
احلملة  اإط��ار  يف  املجل�س  واإط��ارات  نواب  بها  تطوع  التي 
اإىل  دعا  و  وباء كورونا  تف�شي  ملواجهة  الت�شامنية  الوطنية 
تعزيز مثل هذه املبادرات يف خمتلف املوؤ�ش�شات و الهيئات 

و الأ�شخا�س.
لتحمل  املجل�س  ا�شتعداد  عن  املنا�شبة  بهذه  النواب  وعرب 
هذه  يف  الرقابة  و  الت�رشيع  وظيفتي  يف  الكاملة  امل�شوؤولية 

ق/والظروف ال�شعبة.

ال�رشعية  الهيئة  تقوم  اأن  املنتظر  من 
املالية  لل�شناعة  لالإفتاء  الوطنية 
للمجل�س  ال��ت��اب��ع��ة  الإ���ش��الم��ي��ة, 
�شهادة  مبنح  الأع��ل��ى  الإ���ش��الم��ي 
امل��ط��اب��ق��ة ال�����رشع��ي��ة ل��ل��ب��ن��وك و 
املهمة  هي  و  امل�رشفية,  املوؤ�ش�شات 
اجلزائر يف  لبنك  �شندا  التي �شتكون 

توطني ال�شريفة الإ�شالمية باجلزائر
الأعلى  الإ�شالمي  املجل�س  اأعلن 
الهيئة  اإن�شاء  عن  موؤخرا  الإع��الن 
املتعلقة  لالإفتاء  الوطنية  ال�رشعية 
تنفيذا  هذا  و  الإ�شالمية,  بال�شريفة 
 15 02 املوؤرخ يف   - 20 للنظام رقم 
للعمليات  املحدد   –  2020 مار�س 
البنكية املتعلقة بال�شريفة الإ�شالمية 
و قواعد ممار�شتها من طرف البنوك و 

املوؤ�ش�شات املايل, ال�شادر يف اجلريدة 
الر�شمية العدد 16 بتاريخ  24 مار�س 
املن�رشم,  ح�شب البيان فمن �شاأن هذا 
البنكية  للعمليات  املحدد  النظام 
الإ�شالمية  بال�شريفة  املتعلقة 
من  يقلل  اأن  ممار�شتها  ق��واع��د  و 
ال�شتجابة  و  املايل  الكتناز  ظاهرة 
التعامل  يف  الراغبني  للمواطنني 

ال�رشيعة  اأحكام  وفق  النظام  بهذا 
اأن  اأي�شا  �شاأنه  من  كما  الإ�شالمية, 
لظاهرة  ال�شلبية  الآثار  على  يق�شي 
التوجهات  اإطار  املوازية, يف  ال�شوق 
يف  اجل��زائ��ري��ة  للحكومة  اجل��دي��دة 
وعزمية  الإ�شالمية  ال�شريفة  ت�شجيع 

بنك اجلزائر يف جت�شيد هذا النظام.
علجية عي�س

الإعالن عن اإن�ضاء الهيئة ال�ضرعية الوطنية لالإفتاء باملجل�س الإ�ضالمي الأعلى

قريبا.. منح �ضهادة املطابقة ال�ضرعية للبنوك واملوؤ�ض�ضات امل�ضرفية 

اأمطار على وليات الو�ضط و ال�ضرق
 25 بني  ترتاوح  رعدية,  اأمطار  ت�شاقط  اجلوية,  لالأر�شاد  الوطني  الديوان  َتوقع 
اإىل 35 ملم, متيز,  اأم�س اجلمعة, املناطق الو�شطى للوطن, و يتعلق الأمر بوليات 
ال�شلف, تيبازة, عني الدفلى, البليدة, اجلزائر, �شمال املدية بومردا�س, البويرة و تيزي 
مت�س  ملم   30 اإىل   20 اأمطار بكميات من  امل�شالح, هطول  ذات  توقعت  وزو.كما 

بداية من ظهر اليوم وليات باتنة, خن�شلة, تب�شة و اأم البواقي
ق/و



ت�ضريحات عن�ضرية مقيتة تخلف موجة ا�ضتنكار وا�ضعة

قنــاة فرن�ضية ر�ضميـة تدعو لتحويل الأفـارقة 
اإىل فئران جتارب لكت�ضاف دواء "كورونا"

لوؤي ي
--------------------

رئي�س  مريا,  بول  جان  الدكتور  وكان 
مب�شت�شفى  امل��رك��زة  العناية  ق�شم 
لإج��راء  دع��ا  باري�س,  يف  “كو�شن” 
�شد  للقاح  واخ��ت��ب��ارات  درا���ش��ات 
ال��دول  بع�س  يف  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

فريقية. الإ
قناة  بثته  ب��رن��ام��ج  يف  م��ريا  وق���ال 
اأن  ا�شتطعت  “اإذا  الفرن�شية:   ”LCI“
هذه  اإج��راء  يجب  األ  م�شتفزا,  اأك��ون 

توجد  ل  حيث  اإفريقيا,  يف  الدرا�شة 
اإنعا�س!”. ول  عالج  ول  اأقنعة 

-اإىل  ذل��ك  “ي�شبه  بقوله:  واأ���ش��اف 
اأماكن  يف  ب��ه  القيام  مت  م��ا  م��ا-  ح��د 
ح��ول  ال��درا���ش��ات  لبع�س  اأخ����رى 
على  بتجارب  القيام  مت  حيث  الإيدز, 
نعلم  ننا  لأ نحاول  ال��ه��وى,  بائعات 
ول  للخطر  ب�شدة  معر�شات  اأنهن 
العام  املدير  اأنف�شهن”.واأيد  يحمني 
والأبحاث  لل�شحة  الوطني  للمعهد 
الفر�شية,  هذه  لوكت,  كاميل  الطبية, 

ونحن  �شواب,  على  “اأنتم  م�شيفا: 
يف  بحث  اإج��راء  يف  التفكري  ب�شدد 
مع  املقاربة  نف�س  لعتماد  اإفريقيا 
ال�شل”. �شد  املطبق   ”BCG“ لقاح 
اخل��ط��رية,  العن�رشية  الت�رشيحات 
التوا�شل  مواقع  رواد  غ�شب  اأثارت 
فرن�شيني  �شيا�شيني  وحتى  الجتماعي 
غرار  على  القدم  كرة  جنوم  عن  ف�شال 
قال  الأخري  هذا  ديلور,  اأندي  اجلزائري 

مقيت". غباء  "العن�رشية  تغريدة  يف 
�شامويل  الكامريوين  النجم  وق��ال 

)ان�شتغرام(  مبوقع  ح�شابه  عرب  ايتو 
هي  اإفريقيا  �شك  دون  "من  كاتبًا: 
ديديه  ق��ال  جهته  ملعبكم...".من 
ن�شتمر  اأن  املعقول  غري  "من  دورغبا 
لي�شت  اإفريقيا  مرة,  كل  التحذير  يف 
بو�شوح  اأدين  اأن  اأود  للتجارب,  مكانًا 
وال��ك��اذب��ة,  املهينة  الكلمات  تلك 
عن�رشية  ه��ي  ذل��ك  ك��ل  م��ن  والأه���م 
اإىل  البع�س  اأ���ش��ار  وا�شحة".فيما 
قامت  �شابقا,  م�شابهة  جتارب  وجود 
الغربية  ال��دول  وبع�س  فرن�شا  بها 

اأح��د  دون  ح��ي��ث  امل��ن��ط��ق��ة,  دول  يف 
كانت  عمرها  طول  “اإفريقيا  الن�شطاء: 
بداية  لفرن�شا  بالن�شبة  التجارب  فاأر 
يف  الفرن�شية  النووية  التجارب  من 
يف  الواقعة  الإفريقية  ال�شحارى 
ومن  العامل,  يف  فقرا  الأ�شد  ال��دول 
هو  اليوم  حتى  املمتدة  ث��اره  اآ اأب�شط 
معظم  يف  املنت�رشة  ال�رشطانية  الأورام 
حتى  وتخطت  الإفريقي  ال�شمال  دول 
الواقعة  للجزر  لت�شل  املتو�شط  البحر 

اأوروبا”. جنوب 

التوا�ضل  مواقع  على  وا�ضعة  ا�ضتنكار  موجة  اإفريقيا  يف  كورونا  لقاح  جتربة  فرن�ضيني  اأطباء  اقرتاح  اأثار 
دول  بع�س  �ضهدتها  مماثلة  جتارب  عن  الن�ضطاء  بع�س  حتدث  حيث  اإفريقيا،  �ضمال  دول  وخا�ضة  الجتماعي، 

“الت�ضهري والعن�ضرية”. املنطقة فيما اأعلن حمامون مقا�ضاة الأطباء الفرن�ضيني بتهمة 

ال�شناعة  و  ال�شياحة  وزارة  اأك���دت 
لها,  بيان  يف  العائلي  العمل  و  التقليدية 
و  عمومية  ف��ن��ادق  تخ�شي�س  مت  ب��اأن��ه 
الذين  الرعايا اجلزائريني  خا�شة ل�شتقبال 
اإخ�شاعهم  و  تركيا  من  اإجالوؤهم  �شيتم 
وباء  ب�شبب  الحرتازي  ال�شحي  للحجر 

امل�شتجد. كورونا 
موا�شلة  اإط��ار  يف   " البيان  يف  ج��اء  و 
عملية اإجالء املواطنني اجلزائريني العالقني 
العليا  ال�شلطات  اأقرتها  التي  و  باخلارج, 
 3 اجلمعة  من  اب��ت��داء  انطلقت  للبالد, 

رعايا   1788 اإجالء  عملية   ,2020 ابريل 
 , الرتكية  ا�شطنبول  مدينة  من  جزائريني 
من  للتقليل  اجلوية  احلدود  غلق  اإثر  على 
امل�شتجد  كورونا  وب��اء  انت�شار  خماطر 
غاية  اإىل  �شت�شتمر  والتي   )19 )كوفيد 

ابريل".  4 ال�شبت  اليوم 
وزارة  ���ش��خ��رت  ال�����ش��دد,  ه���ذا  ويف 
خا�شة  و  عمومية  فنادق  عدة  ال�شياحة 
و  اجلزائر  ولي��ة  من  كل  م�شتوى  على 
اجلزائريني  الرعايا  ل�شتقبال  بومردا�س 
ال�شحي  للحجر  اإخ�شاعهم  لغر�س 

امل�شافرين  توزيع  �شيتم  حيث  الحرتازي 
مواطنا على   -740 التايل:  الربنامج  وفق 
 -790 بزرالدة,  مزفران  فندق  م�شتوى 
فندق  م��ن  ك��ل  م�شتوى  على  مواطنا 
ال�شياحي  املركب  الريا�س,  املر�شى, فندق 
املركب   ,AZ فندق   ,H3 ف��رج  �شيدي 

اأدمي. ال�شياحي 
م�شتوى  على  مواطنا   258 و�شيوزع   
كل من مركب املعاجلة مبياه البحر ب�شيدي 

فرج و فندق املطار الدار البي�شاء.
لوؤي ي

فنادق حلجر1788 جزائريا عائدين من تركيا
عملية اإجالئهم �ضتتوا�ضل اإىل غاية اليوم  

جمموعة  اأمانة  من  م�شدران  ك�شف 
اأن  "اأوبيك"  للنفط  امل�شدرة  ال��دول 
ال���ذي دع��ت له  ال��ط��ارئ  الج��ت��م��اع 
ملجموعة  ال�شعودية  العربية  اململكة 

الثنني. هذا  �شيعقد  "اأوبيك+" 
اأخ��رى  دول  ف��اإن  للم�شدرين  ووفقا 
التحالف  خ��ارج  م��ن  للنفط  منتجة 
الذي  لالجتماع  دع��وة  لها  �شتوجه 
ووفقا  "تيليكونفرن�س",  عرب  �شيعقد 
تكون كل من  املحتمل  فاإن من  لتقارير 
واململكة  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
واملك�شيك  كندا  جانب  اإىل  املتحدة 

الجتماع. لهذا  مدعوة 
"اأوبك",  منظمة  يف  م�شدر  وك�شف 
دول  �شتبحثه  ال���ذي  امل��ق��رتح  ع��ن 

النفط  اأ�شواق  لدعم  "اأوبك+"  حتالف 
عقده  املزمع  اجتماعها  خالل  املتهاوية 

القادم. الأ�شبوع 
"اأوبك+"  جمموعة  اإن  امل�شدر,  وقال 
العاملية  لالإمدادات  خف�شا  �شتناق�س 
يوميا,  ب��رم��ي��ل  م��الي��ني   10 ب��واق��ع 
اإ�شافية  تخفي�شات  اأي  اأن  م�شيفا 
خ��ارج  م��ن  منتجني  ت�شم  اأن  يجب 

لف. لتحا ا
القيا�س  خلام  الآجلة  العقود  وارتفعت 
دولرات    32.04 اإىل  "برنت"  العاملي 
وارتفعت  اجلمعة,  اأم�����س  للربميل, 
تك�شا�س  غ��رب  خل��ام  الآجلة  العقود 
 25.6 اإىل  الأم��ري��ك��ي  ال��و���ش��ي��ط 

للربميل. دولرات 

خ�شائر  ب��رن��ت  خ���ام  ع��ق��ود  وحم���ت 
وارتفعت  اآ�شيا,  تداولت  يف  تكّبدتها 
فوق  املبكرة  الأوروبية  التعامالت  يف 

للربميل. دولًرا   30
روي��رتز,  وك��ال��ة  بح�شب  ذل��ك,  ج��اء 
عاملي  اتفاق  ب�شاأن  اآم��ال  خلفية  على 
دعم  بهدف  الإم���دادات  خلف�س  كبري 
العربية  اململكة  اأن  الأ�شعار.ويذكر 
املا�شي,  اخلمي�س  دع��ت,  ال�شعودية 
اأع�شاء  بني  عاجل  اجتماع  عقد  اإىل 
للبرتول  امل�شدرة  ال��دول  جمموعة 
ال���دول  م��ن  وجم��م��وع��ة   "+ "اأوبك 
"اتفاق  اإىل  ال�شعي  بهدف  الأخ��رى, 

اأ�شواق اإىل  التوازن  يعيد  عادل" 
 النفط.                                    لوؤي ي

برميل النفط يقفز اإىل 32 دولرا حتت �ضغط اأمريكي
 على ال�ضعودية

اوبك+  جتتمع هذا الثنني خلف�س الإمدادات العاملية

03الحدث
العدد
1969 السبت 04 أفريل 2020 م الموافق لـ 10 شعبان 1441هـ

يف  املوؤ�ش�شات,  روؤ�شاء  منتدى  ك�شف 
اأول  جاهزية  عن  الأول  اأم�س  له  بيان 
ال�شطناعي  للتنف�س  جلهاز  من��وذج 
"غات  خا�شة  جزائرية  موؤ�ش�شة  قامت 
قابال  و�شي�شبح  ب��ت��ط��وي��ره,  تك" 
للم�شادقة  خ�شوعه  بعد  لال�شتعمال 
الطبية  ال�شلطات  طرف  من  والرتخي�س 

املقبلة. الأيام  خالل  وال�شحية 
التنف�س  ج��ه��از  اأن  ال��ب��ي��ان,  واأك����د, 
مائة  جزائرية  �شناعة  ال�شطناعي 

منه  هامة  كميات  اإنتاج  �شيتم  باملائة, 
واعتماد  والرتخي�س  امل�شادقة  بعد 
بتزويد  ي�شمح  مما  النموذجي,  املنتوج 
ال��رتاب  كامل  عرب  بها  امل�شت�شفيات 
املنتدى,  اإن  البيان,  الوطنية.واأ�شاف 
وقوة  جهد  بكل  العمل  على  يحر�س 
القت�شاديني  الفاعلني  ك��ل  لتجنيد 
واملالية  والب�رشية  املادية  الو�شائل  وكل 
ملقاومة  اجلهاز,  هذا  ت�شنيع  اأج��ل  من 
امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  وحم��ارب��ة 

املخت�س  الفريق  اأن  اجلزائر.يذكر  يف 
مع  بالتن�شيق  والتطوير  البحث  يف 
التكنولوجيات  تنمية  ومركز  املنتدى 
القطاعات  بع�س  ومب�شاركة  املتطورة, 
�شهر  من   16 منذ  جتنيده  مت  الوزارية 
منوذج  اأول  ل�شناعة  املا�شي,  مار�س 
العامل  دول  اأ�شبحت  الذي  اجلهاز  من 
يف  ندرته  ب�شبب  اقتنائه  على  تت�شابق 

العاملية. ال�شوق 
لوؤي ي

ت�ضنيع اأول جهاز تنف�س �ضناعي جزائري ال�ضنع
 ي�ضبح قابال لال�ضتعمال بعد خ�ضوعه للم�ضادقة والرتخي�س  

ت�ضهيالت بنكية خا�ضة مل�ضتوردي املواد 
الأولية

ت�ضتفيد منها املوؤ�ض�ضات الوطنية املنتجة مل�ضتلزمات الت�ضدي للوباء

فرحات  واملناجم  ال�شناعة  وزي��ر  اأعلن 
جمركية  اإج��راءات  عن  براهم  علي  اآي��ت 
الأولية  املواد  ل�شترياد  ا�شتثنائية  وبنكية 
امل�شتلزمات  ت�شنيع  يف  ت�شتخدم  التي 
فريو�س  انت�شار  من  للوقاية  ال�رشورية 

كورونا.
اأن  �شحفي  لقاء  يف  ال��وزي��ر  واأو���ش��ح 
يف  بها  املعمول  ال���ش��ت��رياد  اإج����راءات 
املجمعات  لفائدة  األغيت  العادية  الظروف 
الوطنية  املوؤ�ش�شات  وك��ل  العمومية 
م�شتلزمات  من  يلزم  ما  لإنتاج  املجندة 
)معقمات,  للوباء  للت�شدي  �رشورية 

واقية..(. األب�شة  اأقنعة  منظفات, 
رئي�س  من  لتعليمات  تنفيذا  انه  واأ�شاف 
من  املتعاملون  هوؤلء  ي�شتفيد  اجلمهورية, 
بالإجراءات  يتعلق  فيما  خا�شة  ت�شهيالت 
ال�رشورية  املالية  واملعامالت  اجلمركية 
التوطني  ل�شيما  الأولية  املواد  ل�شترياد 

البنكي.
العمومية  املجمعات  بع�س  باأن  واعرتف 
يف  ال�شعوبات  بع�س  فعال  واج��ه��ت 
البنوك  منها  طلبت  حيث  ال���ش��ت��رياد 
ت�شبيقات  يفر�س  الذي  الإج��راء  تطبيق 
"ل  بالقول  �رشح  ال�شترياد.  عند  مالية  
ل�شمان  املجندة  املجمعات  نرتك  اأن  ميكن 
غري  اإجراءات  رحمة  حتت  املواطن  �شحة 
م�شيفا  الراهن"  الظرف  يف  م�شتعجلة 
اإج��راءات  يتطلب  ا�شتثنائي  ظرف  "كل 
بان  اأكد  ال�شياق,  هذا  ويف  ا�شتثنائية". 
لقطاع  التابعة  العمومية  املجمعات 
التدابري  م��ن  جملة  ات��خ��ذت  ال�شناعة 
اخلا�شة لت�شيري هذه "املرحلة احل�شا�شة من 
ال�شوق  اإمداد  �شمان  ق�شد  البالد"  تاريخ 
الكيمائية  امل��واد  من  بحاجياته  الوطنية 
الوباء  ملواجهة  ال�رشورية  وال�شيدلنية 
مثل  الرئي�شية  الغذائية  امل���واد  وك��ذا 
املجمعات  ه��ذه  ب��اأن  ال�شميد.واأ�شاف 
باعتبار  "ت�شحيات"  بتقدمي  حاليا  تقوم 
غري  القت�شادية  واملردودية  "الربحية  ان 

املرحلة". اأ�شا�شا يف هذه  مطروحة 
على  نفر�س  اأن  ميكننا  "ل  قائال:  وتابع 
لكن  باخل�شارة,  الإنتاج  اخلا�س  القطاع 
ذل��ك.  فعل  ميكنه  العمومي  ال��ق��ط��اع 
القطاع  هذا  مردودية  اأن  اأثبتت  فالتجربة 

الع�شيبة,  الأوق����ات  ه��ذه  يف  تظهر 
طابعا  يكت�شي  الآن  عملهم  فاإن  وبالتايل 
ا�شرتاتيجيا لأنها تقوم مبهام تتعلق بالمن 

القومي".
املجمعات  هيكلة  اإع���ادة  بخ�شو�س 
ال�شناعة  لقطاع  التابعة  العمومية 
واملناجم, اكد الوزير بان جميع املخططات 
بالقول:  حاليا.و�رشح  معلقة  املطروحة 
خمططات  هناك  اجلائحة  انتهاء  بعد   "
امل�شاريع  هذه  هيكلتها,  يف  النظر  لإعادة 
مت  لكن  الطاولة  على  مطروحة  مازالت 
بديهية.  لأ�شباب  ب�شاأنها  النقا�س  تاأجيل 
تتعلق خا�شة ب�شمان  اولويات  لدينا  الأن 
ا�شتمرارية الإمدادات يف ال�شوق" قبل اأن 
هذه  الأزمة(  انتهاء  )بعد  "�شنبعث  ي�شيف 
التي طرحت بها  النظرة  املخططات بنف�س 

اجلائحة". قبل 
الوباء يف  ملواجهة  الوطنية  القدرات  حول 
الوزير  اأكد  اأطول,  لفرتة  ا�شتمراره  حالة 
�شيتم  حاليا  به  املعمول  املخطط  نف�س  باأن 
ل�شمان  الو�شع-  ا�شتفحل  –اإذا  متديده 
الكافية  بالكميات  لل�شوق  منتظم  متوين 

الغر�س. لهذا  المكانيات متوفرة  وباأن 
الل��ت��زام  اإىل  امل��واط��ن��ني  جميع  دع��ا  و 
للحد  املطلوبة  ال�شحية  بالتعليمات 
باأ�رشع  الأزمة  وانهاء  الوباء  انت�شار  من 
املزيد  املواطنني  من  "نطلب  ممكن.  وقت 
غري  من  لأنه  والن�شباط,  التعا�شد  من 
بالتعليمات  املواطن  يتقيد  ل  اأن  املعقول 
متويله  ذلك  مقابل  يف  يطلب  ثم  ال�شحية 
باحتياجات خا�شة", ح�شبما �رشح به ايت 

براهم. علي 
الإج���راءات  اح���رتام  يجب   "  : واأ���ش��اف 
واأن  الوباء  تف�شي  من  للحد  ال�رشورية 
خالل  من  البالد  اإمكانيات  كذلك  نحرتم 
من  ال�شتهالكية  طموحاتنا  تقلي�س 
اأي  ويف  ال�رشوريات  ولي�س  الكماليات 
حمرتمة  حكومة  كل  واج��ب  من  جائحة 
مبا  ومتوينهم  �شحيا  مواطنيها  حماية 
اأه��واء  اإت��ب��اع  ولي�س  الظرف  ي�شتلزمه 
ووتريتهم  عاداتهم  تغيري  يرف�شون  الذين 
هذا  مع  نتعامل  اأن  يجب  ال�شتهالكية. 

ا�شتثنائي". انه  اأ�شا�س  على  الو�شع 
لوؤي ي



04 السبت 04 أفريل 2020 م الموافق لـ 10 شعبان 1441هـ

وزارة الرتبية ت�ضتعني بالتلفزيون واليوتيوب لتدارك الدرو�س املتاأخرة

لوؤي ي
-----------------

اأنه  الو�شية,  الوزارة  بيان  يف  وجاء 
تعليق  متديد  الرتبية  وزارة  "تعلن 
موؤ�ش�شات  كافة  على  ال��درا���ش��ة 
التعليمية  للمراحل  والتعليم  الرتبية 
ال��ث��الث, ب��دءا من ي��وم الأح��د 05 
الأحد  يوم  غاية  اإىل   2020 اأبريل 
القرار  هذا  وياأتي   .2020 اأبريل   19
عبد  اجلمهورية  رئي�س  لقرار  تنفيذا 
تعليق  بتمديد  القا�شي  تبون,  املجيد 
التعليمية  املراحل  كل  يف  الدرا�شة 
من  للحد  ووقائي  احرتازي  كاإجراء 
امل�شتجد  كورونا  فريو�س  تف�شي 
"مت  اأنه  البيان  19".واأ�شاف  "كوفيد 
ت�شطري خطة طوارئ تت�شمن تدابري 
لتدارك انقطاع التالميذ عن الدرا�شة  
يف فرتة احلجر, وت�شمل هذه التدابري 
مع  بالتن�شيق  تعليمي  برنامج  اإعداد 
ب�مفاتيح  مو�شوم  الت�شال  وزارة 

النجاح يبث درو�شا منوذجية للف�شل 
اجلارية,  الدرا�شية  ال�شنة  من  الثالث 
بدءا من الأحد عرب قنوات التلفزيون 
لتالميذ  خم�ش�شة  ال��ع��م��وم��ي, 
وال�شنة  ابتدائي,  اخلام�شة  ال�شنة 
الثالثة  وال�شنة  متو�شط  الرابعة 
للبث  زمني  برنامج  وف��ق  ث��ان��وي, 
بيان لحقا". �شين�رش يف  التلفزيوين 
الدعم  جهاز  وتو�شيع  تفعيل  و�شيتم 
من  ب��دءا  الن��رتن��ت  عرب  املدر�شي 
من   ,2020 اأفريل   05 الأح��د  غ��دا 
للديوان  الرقمية  الأر�شيات  خالل 
بعد,  عن  والتكوين  للتعليم  الوطني 
لفائدة تالميذ ال�شنة الرابعة متو�شط 
برنامج  وفق  ثانوي  الثالثة  وال�شنة 
الأر�شيات  هذه  اإىل  للولوج  زمني 
�شتبث  لحق".كما  بيان  يف  �شين�رش 
الف�شل  تخ�س  تعليمية  ح�ش�س 
 2019 الدرا�شية  ال�شنة  من  الثالث 
 05 الأح��د  يوم  من  ب��دءا    2020  –

جميع  تالميذ  لفائدة   ,2020 اأفريل 
الثالث  التعليمية  املراحل  م�شتويات 

عرب  تعليمية,  ق��ن��وات  طريق  ع��ن 
للبث  زمني  برنامج  وفق  النرتنت, 

يف  �شين�رش  اليوتيوب,  طريق  عن 
بيان لحقا اأي�شا".

التعليمية  املراحل  يف  التالميذ  عن  التعليم  انقطاع  ملجابهة  الوقائية  التدابري  ت�ضمل  طوارئ،  خطة  وو�ضعت  اأنها  الأول  اأم�س  لها  بيان  يف  الوطنية  الرتبية  وزارة  اأكدت 
19 اأفريل. الثالث، بتعليق فرتة الدرا�ضة بدءا من يوم الأحد املقبل اإىل غاية يوم 

خطة طوارئ لتالميذ الأطوار التعليمية الثالثة خالل فرتة احلجر

العدد
1969

و�شعت موؤ�ش�شة بريد اجلزائر جملة 
الإ�شافية  الوقائية  التدابري  من 
ك��ورون��ا,  وب���اء  تف�شي  مل��ح��ارب��ة 
اخلا�شة  الأج��ور  �شحب  يف  تتمثل 
الظروف  اأح�شن  يف  بامل�شتخدمني 
اإىل  التنقالت  ك��رثة  ت��ف��ادي  م��ع 

مكاتب الربيد.
اجلزائر  بريد  موؤ�ش�شة  واأو�شحت 
الفرتة  هذه  خالل  "و�شعت,  اأنها 
ال�شعبة التي متر بها بالدنا وحت�شبا 
الوظيف  م�شتخدمي  اأج��ور  لدفع 
التدابري  م��ن  جملة  ال��ع��م��وم��ي, 
تف�شي  ملحاربة  الإ�شافية  الوقائية 
التي  التدابري  وهي  كورونا,  وباء 
من  بها  املعمول  تلك  اإىل  ت�شاف 
اأجل العمل على حماية �شحة زبائن 
وعمال املوؤ�ش�شة مع �شمان الولوج 
و  احليوية  الربيدية  اخلدمات  اإىل 

ا�شتمراريتها".
علم  اإىل  ينهى  الإط��ار,  هذا  يف  و 
العمومية  الإدارات  و  املوؤ�ش�شات 
هذه  باأن  املحلية  اجلماعات  كذا  و 
التدابري اخلا�شة مت و�شعها بغر�س 
الأج��ور  �شحب  عمليات  "�شمان 
اأح�شن  يف  بامل�شتخدمني  اخلا�شة 
التنقالت  تفادي كرثة  الظروف مع 

اإىل مكاتب الربيد:

 - الإجراء الأول: 
الدفع عن طريق �ضاع 
يتم تعيينه ا�ضميا من 

قبل املوؤ�ض�ضة
موؤ�ش�شة  لكل  العملية  هذه  تتيح 
"�شاع"  بتفوي�س  عمومية  اإدارة  اأو 
قائمة  لفائدة  الأموال  ب�شحب  يقوم 
من امل�شتخدمني يتم اإعدادها م�شبقا.
واجلماعات  املوؤ�ش�شات  وباإمكان 

العمومية  والإدارات  املحلية 
والدوائر  الوليات  م�شتوى  على 
مبديريات  الت�شال  والبلديات 
الوحدات الولئية للربيد اأو مبكاتب 
اأجل حتديد  اإليهم من  التابعة  الربيد 
املعني  ال�شاعي  اعتماد  كيفيات 
عمليات  تنظيم  كيفيات  واأي�شا 

الدفع.

- الإجراء الثاين: 
التكفل بعملية دفع 
الأجور على م�ضتوى 
هيكل تابع للموؤ�ض�ضة 

املعنية
للتنقل  جاهزون  اجلزائر  بريد  عمال 
املحلية  واجلماعات  املوؤ�ش�شات  اإىل 
اأج��ل  م��ن  العمومية  والإدارات 
بنف�س  وذلك  الدفع,  عمليات  اإجناز 
م�شتوى  على  املطبقة  ال�����رشوط 
ويكون  الربيد.  مبكاتب  ال�شبابيك 
الدفع  نهائي  عرب  الأم��وال  �شحب 
بالن�شبة   )TPE( الإل���ك���رتوين 
النقدية  املالكني للبطاقة  للموظفني 

"الذهبية".
التدابري  هذه  من  املرجو  الغر�س  اإن 
الكبري  التوافد  "تقليل  هو  اجلديدة 
مكاتب  م�شتوى  على  للزبائن 
الربيد و بالتايل احلد من خطر انتقال 

العدوى".
و اأخريا, يطمئن بريد اجلزائر زبائنه 
مرة  يطالب  كما  خدماته,  بتوفر 
باحرتام  املواطنني  جميع  اأخ���رى 
التباعد  قواعد  و  الوقائية  التدابري 
ال�شحية  الهياكل  و�شعتها  التي 
تف�شي  الوقاية و مكافحة  اإطار  يف 

جائحة فريو�س كورونا.
ق/و

بريد اجلزائر يتبنى تدابري جديدة لدفع 
اأجور م�ضتخدمي الوظيف العمومي

�رشع جممع تثمني املنتجات الفالحية 
ال�شوق  متوين  عملية  يف  "جفابرو" 
اأجل �شبط  الب�شل من  مبادة  الوطنية 
امل�شاربة,  على  والق�شاء  الأ�شعار 
ح�شب وزارة الفالحة و التنمية الريفية 
لتعليمات  تنفيذا  الإجراء  هذا  وجاء   .
وزير الفالحة والتنمية الريفية �رشيف 
الوطنية  ال�شوق  بتموين  عماري 
من  الب�شل  مادة  من  كبرية  بكميات 
على  والق�شاء  الأ�شعار  �شبط  اجل 
الذي  املجمع  يحر�س  و  امل�شاربة. 
�رشع يف متوين الأ�شواق مبادة الب�شل 
على بيع املنتوج مبا�رشة للم�شتهلكني 
 65( كغ  ب200دج/3  حمدد  ب�شعر 
بيع  نقاط  عرب  للكيلوغرام(  دينار 
ولية  بلديات  خمتلف  على  موزعة 
اجلزائر العا�شمة على غرار بو�شاوي, 

ح�شني داي, باب الواد وعني البنيان و 
باينام .

عمليات  �شتتوا�شل  اأخرى  جهة  من 
الفالحية  املواد  مبختلف  ال�شوق  متوين 
الب�شل..  الثوم,   , البطاطا  غرار  على 
على  جديدة  بيع  نقاط  فتح  مع  الخ, 

م�شتوى كافة مناطق الوطن.
القائمون  طماأن  ال�شياق  نف�س  يف  و 
خمتلف  بتوفر  العملية  ه��ذه  على 
املنتجات الفالحية, موؤكدين اأن البالد 
ل تعاين من م�شكلة الندرة اأو العجز 
جمهودات  بف�شل  وهذا  التموين  يف 
يف  املتدخلني  خمتلف  و  املنتجني 
ال�شعب الفالحية. و كان وزير الفالحة 
قد  عماري  �رشيف  الريفية  التنمية  و 
املجمعات  كافة  اإىل  تعليمات  اأعطى 
والدواوين وروؤ�شاء الغرف و املجال�س 

ال�شوق ونقاط  املهنية ملوا�شلة متوين 
البيع مبختلف املنتجات الفالحية.

كافة  مت�س  التي  العملية  هذه  تتم  و 
مناطق الوطن بالتن�شيق مع مديريات 
امل�شالح الفالحية و ال�شلطات الولئية 
يف  الفاعلني  خمتلف  ومب�����ش��ارك��ة 
الولة.  اإ�رشاف  وحتت  املدين  املجتمع 
الفالحية  املنتجات  بيع  اإىل  تهدف  و 
امل�شتهلك  اإىل  مبا�رشة  بطريقة  
و  القواعد  العتبار  بعني  الأخ��ذ  مع 

التو�شيات ال�شحية املعمول بها.
التوزيع   و  التموين  عملية  ول�شمان 
تعليمات  اأعطيت  وا�شع  نطاق  على 
و�شعوبات  عراقيل  اأية  عن  للتبليغ 
توزيع  او  النقل   عملية  تواجه  قد 

املنتجات الفالحية.
ق/و

جممع "جفابرو" ي�ضرع يف متوين الأ�ضواق بكميات معتربة من 
مادة الب�ضل

منذ الن�ضف الثاين ل�ضهر مار�س

تراجع ن�ضاط موؤ�ض�ضة "نفطال" بـ 50 باملائة 
اأفاد مدير الإعالم و العالقات العامة باملوؤ�ش�شة الوطنية لتوزيع املنتجات النفطية )نفطال(, جمال �رشدود باجلزائر اأن ن�شاط الت�شويق للموؤ�ش�شة تراجع 

بن�شبة 50 باملائة منذ الن�شف الثاين من �شهر مار�س املن�رشم ب�شبب تف�شي وباء كورونا.
و اأو�شح �رشدود انه " مت ت�شجيل تراجع بن�شبة 50 باملائة يف ن�شاط الت�شويق للموؤ�ش�شة و خا�شة يف جمال النقل اجلوي ) تزويد الأ�شطول  اجلوي مبادة 

الكريوزال( حيث تقل�س التموين بن�شبة 99 باملائة فيما تراوحت ن�شبة النخفا�س يف جمال متوين اأ�شطول النقل البحري ما بني 70 و 75 باملائة".
و اأ�شاف ذات امل�شوؤول انه مت اأم�س الأربعاء ت�شجيل زيادة يف ا�شتهالك املنتوجات النفطية بن�شبة 25 باملائة اىل غاية ال�شاعة الثانية بعد الزوال ب�شبب 

تهافت املواطنني على الوقود و املنتجات النفطية ب�شبب اإ�شاعات حول غلق حمتمل ملحطات البنزين.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن اجلزائر على غرار عدة دول من العامل قامت بتعليق حركة النقل اجلوي و البحري كاإجراءات وقائية �شد تف�شي وباء كورونا اإىل 

جانب اإجراءات اأخرى كتوقيف حركة النقل اجلماعي داخل املدن و ما بني الوليات.
يف هذا ال�شياق, اأ�شار ذات امل�شوؤول اإىل اأن ا�شتهالك الوقود تراجع ب�شكل ملحوظ ب�شبب انكما�س حركة النقل والتنقل عرب الوطن لفتا اإىل اأن خمزون 

الوقود بلغ 75 باملائة فيما و�شل خمزون غاز الربوبان والبوتان اىل 90 باملائة.
كما اأكد ذات امل�شوؤول اأن عدم توفر املنتوجات النفطية "جمرد اإ�شاعة" واأن حمطات البنزين �شتبقى مفتوحة 24/24 �شاعة عرب كافة الرتاب الوطني 

م�شددا على اأن تف�شي فريو�س كورنا مل يوؤثر على عملية التوزيع مبا فيها تلك املتعلقة بولية البليدة التي تخ�شع للحجر ال�شحي الكلي.
و دعا املتحدث اإىل عدم التزاحم اأمام حمطات الوقود لتجنب الإ�شابة بفريو�س كورونا بعد الطوابري التي ت�شكلت اثر اإ�شاعات مت تداولها على مواقع 

التوا�شل الجتماعي بوجود نق�س يف املنتوجات النفطية.
و طماأن املوطنني اأن �رشكة نفطال تعمل حاليا مبرونة لتوفري املنتجات النفطية و لديها خمطط للتوزيع يكمن الت�رشف فيه كلما اقت�شت ال�رشورة لذلك.
و بالن�شبة لولية البليدة, اأو�شح امل�شوؤول  اأن هناك 7 حمطات تعمل على م�شتوى هذه الولية حاليا بعد اإعادة فتحها,  م�شيفا اأنه وبالن�شبة لقارورات 
الغاز �شجلت ال�رشكة طلبا متزايدا, و "�شنعمل على اإي�شالها للمواطن اإىل بيته وبال�شعر املحدد )200 دج للقارورة( و ذلك لتفادي امل�شاربة و الطوابري ''.
ق/و
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العدد
أخبار الوادي1969

ال�ضحي  احلجر  يغادرون  �ضخ�س   300
يف الـوادي

ي�ضني حممد 
---------------- 

مت  ق��د  م�شافر   300 وك��ان 
من  وغالبيتهم  و�شعهم 
احل��ج��ر  يف  ���ش��وف  وادي 

عند  م��ب��ا���رشة  ال�����ش��ح��ي, 
دخ��ول��ه��م ل��ولي��ة ال���وادي 
العربي  الطالب  معرب  من 
تون�س  من  قادمني  احلدودي 
لأغرا�س  فيها  كانوا  الذي 

و�شياحية,  وجتارية,  عالجية 
م��ن  ب��ع�����ش��ه��م  اأن  ك��م��ا 
لأهاليهم  العائدين  املغرتبني 
فرن�شا  م��ن  ���ش��وف  ب���وادي 

التون�شي.. الرتاب  عرب 

ي����ام  اأ يف  ح���ول���وا  وق����د 
املا�شي  مار�س   18/19/20
املخ�ش�شة  الأماكن  هذه  اإىل 
بكل  ال�شحي  للحجر  لهم 
 108 التيجاين  فندق  م��ن 
العلمي  فندق  اأ�شخا�س, 
لو�س  فندق  ما  اأ �شخ�شا,   82
اأ�شخا�س, حيث غادروا   110
اآخر  �شتكون  فيما  املكان, 
فندق  من  اليوم,  نهار  دفعة 
نهاية  ���ش��وء  على  ل��و���س, 
التي  ال�شحي,  احلجر  فرتة 
تدابري  اإط��ار  يف  اإقرارها  مت 
فريو�س  انت�شار  من  الوقاية 
 , العامل  يف  املتف�شي  كورونا 
يف  املغادرة  عملية  متت  حيث 

ح�شنة. ظروف 
لولية  ال�شحة  مدير  برز  واأ
احلالت  جميع  اأن  ال��وادي, 
اأعرا�س  اأي  عليهم  تظهر  مل 
كورونا. بفريو�س  لالإ�شابة 

اإطار  اأ�ضبوعني يف  الوادي، بعد مكوثهم به ملدة  300 �ضخ�س على �ضكل دفعات مراكز احلجر ال�ضحي بولية  غادر 
ال�ضحي. احلجر  تدابري 

العربي احلدودي قادمني من تون�س  الولية عرب معرب الطالب  دخلوا 

ا�شطيل  بلدية  م�شالح  قامت 
املنافذ  بغلق  الوادي,  بولية 
تعقيم  مع  للبلدية,  الرئي�شية 
خمتلف  من  القادمة  املركبات 
ال���ولي���ات, ع���رب ال��ط��ري��ق 
وذل��ك   ,03 رق���م  ال��وط��ن��ي 
حول  ا�شتباه  لأي  ل��ت��ف��ادي 

كورونا. فريو�س  انتقال 
حتت  متت  املذكورة,  العملية 
املجل�س  رئ��ي�����س  ������رشاف  اإ
النا�رش  عبد  البلدي  ال�شعبي 
مب�شاهمة  وك���ذا  ع���رج���ون, 
واملجتمع  املحلية  اجلمعيات 
امل����دين وع���م���ال ال��ب��ل��دي��ة, 

البلدية. مواطني  وبع�س 
فاإن  عليها  القائمني  وح�شب 

خلطورة  نظرا  تاأتي  العملية, 
اجل��ان��ب  اأن  اإل   " ال��و���ش��ع, 
ن�����ش��اين دوم����ا ح��ا���رشا  الإ
حيث  ا�شطيل",  ب��ب��ل��دي��ة 
اإح�شان  جمعية  من  كل  قامت 
بالبلدية  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال 
امل��دين  املجتمع  وتن�شيقية 
وال��ه��الل الأح��م��ر اجل��زائ��ري, 
املتطوع,  ال�شباب  وبع�س 
ب��ت��ق��دمي وج���ب���ات ���ش��اخ��ن��ة 
يف  العابرين,  للم�شافرين 
ب�شبب  امل��ط��اع��م,  غلق  ظ��ل 
ب�شبب  املتخذة,  الإج���راءات 

كورونا. فريو�س 
.ق ف�وزي 

حممد  "ميا�شي  عائلة  تعي�س 
اأحمد  اأولد  بحي  ال�شالح", 
مياه  و�شط  ال��وادي,  مبدنية 
"الزيڤو",  ال�شحي  ال�رشف 
لل�شقوط  اآيل  منزل  وداخ��ل 

حلظة. ية  اأ يف 
"ميا�شي  عائلة  ون��ا���ش��دت 
من  املكنونة  ال�شالح"  حممد 
املعنية  ال�شلطات  فراد,  اأ  07
الولية  وايل  راأ�شهم  وعلى 
ومعاينة  التدخل,  ب�رشورة 
تعي�شها. التي  املزرية  حالتها 
ال�شالح  حممد  عمي  وق��ال 
تذرف  وعينه  "التحرير"  ل� 
الواقع  منزله  اأن  ال��دم��وع, 
مبحاذاة  ال�رشقية  اجلهة  يف 
ن��ه  اإ ال��ولي��ة(,  وايل  ق��ام��ة  )اإ
جدا,  ع�شيبة  معاناة  يعاين 
عائلته  ت�����رشد  زاده���ا  وم��ا 
ب��ني الأزق����ة وال�����ش��وارع, 
الظرف  ه��ذا  يف  ا  خ�شو�شً
مع  ال��ب��الد  ت�����ش��ه��ده  ال���ذي 
دون  كورونا,  وب��اء  انت�شار 
و���ش��ي��ة  ج��ه��ة  اأي  ت��دخ��ل 

املزرية. بحالتهم  للتكفل 
ال�شالح  حممد  عمي  واأ�شاف 
معاناته,  ق�شة  يحكي  وهو 
تنظر  اأن  ال�شلطات  على  نه  باأ

فهم  وزجته   05 ال�  لأولده 
ولهم  اأي�شا  اجل��زائ��ر  ب��ن��اء  اأ
لأن  الكرمي,  العي�س  يف  احلق 
منزل  يعد  مل  ه��ذا  منزلهم 
غزته  بعدما  الب�رش  ي��واء  لإ
مياه  ليه  اإ وت�رشبت  القذارة 
"زيقو"  ال�شحي  ال�����رشف 
املنبعثة  الكريهة  والروائح 
ج��دران��ه  وت�شققت  م��ن��ه��ا, 
اجلب�س,  م���ادة  م��ن  امل��ب��ن��ي��ة 
برد  يقيهم  ل  ه�س  و�شقف 

القا�شي. ال�شتاء 
ال�شلطات  ميا�شي  وطالب 
ب���زي���ارت���ه ل��ت��ف��ق��د ح��ال��ت��ه 
رئي�س  اأن  م�شيفا  ومنزله, 
ال��ب��ل��دي��ة ومب��ع��ي��ة احل��م��اي��ة 
التطهري  ودي����وان  امل��دن��ي��ة 
���ش��ب��وع  ع��اي��ن��وا م��ن��زل��ه, الأ
ب�شفط  وق��ام��وا  امل��ا���ش��ي, 
كانت  ال��ت��ي  ال��ق��ذرة,  امل��ي��اه 

املنزل. بهو  تطفوا 
امل�����ش��ح��ي,  الأب  ل��ي��ب��ق��ى 
اأ�رشته  مع  �شمت  يف  يعاين 
و�شط  اأح��م��د  اأولد  ب��ح��ي 
اأن  اأمل  على  الوادي,  مدينة 
املح�شنني  اأو  الدولة  تتدخل 

. ته عد مل�شا
.ع منل�ي 

امل�شلحة  ع�����ن��ا���رش  مت��ك��ن 
الق�شائية  لل�رشطة  الولئية 
من  الأخريين  اليومني  خالل 
ع�شابة  لن�شاط  حد  و�شع 
اأربعة  من  تتكون  اإجرامية 
الثاين  العقدين  يف  اأ�شخا�س 
ينحدرون  العمر  من  الثالث  و 
ي�����ش��رتج��ع  و  امل��ن��ط��ق��ة  م���ن 

�رشقة. حمل  مركبة 
عنا�رش  ب��ه��ا  ق���ام  العملية 

ت�شجيل  مت  بعدما  امل�شلحة 
املواطنني  احد  طرف  من  بالغ 
�شياراته  ل�رشقة  بتعر�شه 
من  ال��ع��ن��ف  ب��ا���ش��ت��ع��م��ال 
لتنطلق  جم��ه��ول��ني  ط���رف 
البحث  عملية  ال��ف��ور  على 
احل�شول  على  اأثمرت  التي 
اأن  ت��ف��ي��د  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى 
يحتمل  ���ش��خ��ا���س  اأ ب��ر���ش��د 
احل��ال,  ق�شية  يف  تورطهم 

اأحياء  ب��اأح��د  توقيفهم  ليتم 
للتحقيق  ا�شتمرارا  املدينة, 
بالتفتي�س  اأذن  ا�شت�شدار  مت 
حيث  فيهم  امل�شتبه  مل�شاكن 
حتمل  �شيارة  على  العثور  مت 
بعد  امل��وا���ش��ف��ات,  ن��ف�����س 
الت�شل�شلي  الرقم  يف  التدقيق 
ب��اأن  ال��ت��اأك��د  مت  ل��ل��م��رك��ب��ة 
ال�����ش��ي��ارة حم���ل ب��ح��ث يف 
كافة  متام  اإ .بعد  احلال,  ق�شية 

الالزمة  القانونية  الإجراءات 
ق�����ش��ائ��ي  م��ل��ف  اإع�����داد  مت 
اأمام  تقدميهم  و  للمتورطني 
بتهمة  الق�شائية,  اجل��ه��ات 
اأ�رشار  جمعية  تكوين  جناية 
و  جناية  لرتكاب  ل��الإع��داد 
املو�شوفة  ال�����رشق��ة  جناية 
امل��ق��رتن��ة ب��ظ��روف ال��ل��ي��ل و 

. لعنف ا
علي حممد 

حي  �شكان  من  العديد  عرّب 
الغربية  باجلهة  الواقع  القدد 
عن  ال������وادي,  ب��ل��دي��ة  م���ن 
املتاأزمة  النقل  قطاع  و�شعية 
يعي�شون  جعلهم  ما  حيهم,  يف 
تنتهي,  ل  يومية  معاناة  يف 
ت��ن��ّغ�����س ع��ل��ي��ه��م ح��ي��ات��ه��م 
لق�شاء  التنقل  اأرادوا  كلما 
لأجل  اأو  اليومية,  حاجاتهم 

اأو  عملهم,  اأماكن  اإىل  التوجه 
تراب  خ��ارج  لجتاهات  حتى 
يبعد  ل  نه  واأ خا�شة  البلدية, 
مقر  على  م��رت   500 ���ش��وى 

الولية.
وح�����ش��ب ب��ع�����س ال�����ش��ك��ان 
"التحرير"  ل�  حتدثوا  الذين 
النقل  حافالت  ان��ع��دام  ف��اإن 
احل�رشي  وال�شبه  احل�رشي 

امل��ج��اورة  والأح��ي��اء  بحيهم 
البناء  ح��ي  غ��رار  على  لهم 
املجاهدين  ال��ن��ور,  ال��ذات��ي, 
ح��رم��ه��م  اأك���ت���وب���ر,  و17 
يجد  ف��ي��م��ا  ال��ت��ن��ق��ل,  م���ن 
يف  جم���رًبا  نف�شه  بع�شهم 
اإىل  ال���ش��ط��راري��ة  احل���الت 
الأج��رة  �شيارات  ا�شتقالل 
ال��ت��ي  و"الكلوند�شتان" 

جيوبهم. اأفرغت 
القدد  ح��ي  قاطنو  وت�شاءل 
ب��ب��ل��دي��ة ال����وادي والأح��ي��اء 
�شبب  ع��ن  ل��ه��م  امل���ج���اورة 
الو�شية  اجلهات  ق��دام  اإ عدم 
النقل  مديرية  راأ�شها  وعلى 
حافالت  توفري  على  بال�وادي 
من  ال��ت��ي  ل��ل�����ش��ك��ان,  ن��ق��ل 

عنهم. الغنب  رفع  نها  �شاأ
م�������ام ���ش��م��ت اجل��ه��ات  واأ
ال��و���ش��ي��ة, ط��ال��ب ه���وؤلء 
النقل  م��دي��ري��ة  ال�����ش��ك��ان 
ل��ولي��ة ال�����وادي ب�����رشورة 
عند  ج��ّدي��ة  وقفة  ال��وق��وف, 
الإج���راءات  وات��خ��اذ  طلبهم 
ن��ه��اء  ال���الزم���ة م��ن اأج����ل اإ
وتوفري  النقل  مع  معاناتهم 
الغربية  باجلهة  املوا�شالت 
يخرجوا  اأن  قبل  البلدية,  من 

�شمتهم. عن 
.ع منل�ي 

تفاديا لأي ا�ضتباه حول انتقال فريو�س كورونا

اإغالق املنافذ الرئي�ضية لبلدية ا�ضطيل 
وتعقيم املركبات

بحي اأولد اأحمد و�ضط مدينة الـوادي

عائلة ميا�ضي تعي�س يف منزل اآيل 
لل�ضقـوط و�ضط "الزيقو" وتطالب 

ال�ضلطات بحـٍل عاجـل

اأمن الولية يفكك �ضبكة اإجرامية وي�ضرتجع �ضيارة حمل �ضرقة يف ظرف قيا�ضي 

مديرية النقل مطلوبة بحي القـدد  يف بلدية الـوادي
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عمال النظافة بتقرت ي�ضربون عن العمل 

التجاين  ن-ق- 
---------------- 

املادية  و�شعيتهم  ت�شوية  اأهمها 
عدم  على  املحتجون  اأك��د  حيث   ,
متتالية  اأ�شهر   4 ل�  اأجورهم  تلقيهم 
الكبري  النق�س  اإىل  بالإ�شافة   ,
وال�شالمة  ال��وق��اي��ة  و�شائل  يف 
الو�شية  اجل��ه��ات  ون��ا���ش��دوا   ,
ب��ال��ت��دخ��ل ال��ع��اج��ل وال���ف���وري, 
ت�شمن  ناجعة  حلول  اإيجاد  بهدف 
ح��ق��وق وم��ك��ت�����ش��ب��ات ال��ع��م��ال 
غري  الجتماعي  لالحتقان  رفعا 
و   , القطاع  يعرفه  الذي  امل�شبوق 
العمومية  املوؤ�ش�شة  مدير  العمومية اأو�شح  ن����ارة  الإ و  للنظافة 

علي  تقرت  داري���ة  الإ للمقاطعة 
لعدم  يعود  ال�شبب  اأن  مو�شى  بن 
البلديات  ب��ني  التفاقية  جت��دي��د 

حت�شريه  رغم   2020 ال�شنة  لهذه 
منذ  لهم  مرا�شالته  و  للعملية 
املوؤ�ش�شة  اأن  علما  نوفمرب,  �شهر 
لقتناء  حتى  ميزانية  لها  لي�س 
على  تعتمد  و   , التعقيم  و�شائل 
تقرتحها  التي  البلديات  منحة 
ن�شائها  اإ منذ  البلديات  جمال�س 

..  2016 �شنة 
خلفية  على  مت�شل  �شياق  ويف 
طارئ  اجتماع  عقد  مت  الإ�رشاب, 
�����رشاف ال����وايل امل��ن��ت��دب  حت��ت اإ
ح�رشه   تقرت  دارية  الإ للمقاطعة 
و  الأزم��ة  حلل  البلديات  �شاء  روؤ
رواتب  �شب  و  التفاقية  جتديد 

وقت.  اأقرب  يف  العمال 

اأمام مقر املقاطعة الإدارية تقرت  اإ�ضراب هذا الأربعاء ، حيث نظموا وقفة احتجاجية  النظافة بتقرت يف  دخل عمال 
املهنية والجتماعية  من احلقوق  بالعديد  العمال  بـ”احلقرة” وطالب  تندد  و  مطالبهم  رافعني لفتات حتمل خمتلف 

�ضنوات. منذ  العالقة  واملتجددة  القدمية 

الأجور ب�ضرف  يطالبون 

التي  ال�شحية  الأزم���ة  ع��ز  يف 
الالب�شة  �شهدت  البالد  تعي�شها 
والكمامات  الوقائية  ال�شحية 
بعدما  بامل�شت�شفيات  حادة  ندرة 
ا�شتعمالها  على  الطلب  ازداد 
ورقلة  ح��رائ��ر  جعلت  و�شعية   ,
ن�شانية  اإ خريية  مبادرة  يطلقون 

الالب�شة هذه  مثل  خياطة  يف 
الن�شاء  م��ن  جم��م��وع��ة  اأط��ل��ق��ت 
اخلياطة  جمال  يف  املتخ�ش�شات 
ب���ولي���ة ورق���ل���ة وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
م���ع م��ع��ه��د ال��ت��ك��وي��ن امل��ه��ن��ي 
من  اأكرث  خياطة  حملة  بالروي�شات 
من  كبري  وع��دد  كمامة  ل��ف  اأ  20
التي  ال�شحية  الوقائية  لب�شة  الأ
امل�شت�شفيات يف  ا�شتعمالها  يكرث 

احلملة  يف  �شاركن  اللواتي  الن�شاء 

يف  الوطن  نداء  لبوا  نهم  اأ اأك��دوا 
متر  ال��ت��ي  ال�شحية  الأزم���ة  ظ��ل 
انت�شار  خلفية  على  ال��ب��الد  بها 
بيوتهم  وتركوا  الكورونا  وب��اء 
هذه  ت��وف��ري  اج��ل  م��ن  واأولده����م 
وقائية  الالب�شة  من  امل�شتلزمات 
اأ�شبحت  والتي  وكمامات,   طبية 

كبرية. ندرة  ت�شهد 
للخريين  نداءا  الن�شاء  وجهت  كما 
واملح�شنني  ال��وط��ن  ب��ن��اء  اأ م��ن 
من  م�����ش��اع��دت��ه��م  �����رشورة  اإىل 
التي  الأول��ي��ة  امل��ادة  توفري  اأج��ل 
هذه  مثل  �شناعة  يف  ت�شتعمل 
خياطة  لهن  يت�شنى  حتى  لب�شة  الأ
الوقائية  لب�شة  الأ من  عدد  اأك��رب 

 . والكمامات  ال�شحية 
فا�شل بن  يو�شف 

الق�شائية  ال�رشطة  م�شالح  متكنت 
باأمن ولية غرداية يف ظرف وجيز 
قامت  اإجرامية  �شبكة  توقيف  من 
م�شنة  ة  ام���راأ م�شكن  باقتحام 
متبوع  ال��ت��ه��دي��د  ط��ائ��ل��ة  حت��ت 
مايل,  مبلغ  و  جموهرات  ب�رشقة 
)ت��رتاوح  اأ�شخا�س   08 وتوقيف 
من  �شنة(   41 و   21 بني  اأعمارهم 
ا�شرتجاع  مع   , ن�شاء  ثالثة  بينهم 
يف  املتمثلة  امل�����رشوق��ات,  ك��اف��ة 
بقيمة  جم��وه��رات  و  م�شوغات 
مايل  مبلغ  �شنتيم,  مليون   100
مبالغ  �شنتيم,  مليون   54 بقيمة 
يف  متمثلة  اأج��ن��ب��ي��ة  عملة  م��ن 
15 ريال, مع �شبط   , اأورو   1165
مهلو�شة  ق��را���س  اأ و  خم���درات 

الرتويج. يف  ال�شبكة  ت�شتغلها 
تقدم  حني  تعود   الق�شية  حيثيات 
ال�رشطة  م�شالح  اإىل  ال�شحية 
م�شنة  ة  ام���راأ وه��ي  الق�شائية, 
هذا  و  ب��امل��ن��زل,  لوحدها  ماكثة 
اأ�شخا�س  �شد  �شكوى,  رفع  بغية 
ة  امراأ طرقت  حيث  هويتهم,  جتهل 
طالبة  اليوم  نف�س  �شبيحة  بابها 

فتحه,  بع  مبا�رشة  ماء,  �رشبة  منها 
ت��ف��اج��اأت ب��اق��ت��ح��ام��ه م��ن ط��رف 
حتت  و  عنوة  دخال  حيث  �شخ�شني, 
بتفتي�س  ليقوما  التهديد,  طائلة 
متلك  ما  كل  �رشقة  و  الغرف  كافة 
ذهبية  م�شوغات  و  جموهرات  من 
اإ�شافة  �شنتيم,  مليون   100 بقيمة 
مليون   54 بقيمة  مايل  مبلغ  اإىل 
اأجنبية  عملة  من  ومبالغ  �شنتيم, 
15 ريال  اأورو     1165 متمثلة يف 

نقال. هاتفا  و  �شعوديا 
الق�شائية  ال�شبطية  ع��ن��ا���رش 
م��دع��وم��ني ب��ف��رق��ة ال��ب��ح��ث و 
كافة  اتخاذ  بعد  و   )BRI ( التدخل 
ملبا�رشة  القانونية  الإج����راءات 
وكيل  اإخ��ط��ار  فيها  مبا  التحقيق 
الخت�شا�س   مبحكمة  اجلمهورية 
اأفرز  ين  اأ حترياتها,  كافة  با�رشت 
اأحد  تواطوؤ  عن  املعمق  التحقيق 
اأ�شخا�س  م��ع  ال�شحية  ق���ارب  اأ
بق�شايا  معروفة  ة  امراأ بينهم  من 

�شابقة. اإجرامية 
عامر.ع بن 

املنتدبة  بالولية  اأحياء  عدة  �شكان  يطالب   
املحلية  ال�شلطات  من  الأغواط,  �شمال  فلو  اأ
مادة  لبيع  اإ�شافية  نقاط  بفتح  فلو  اأ لبلدية 
بعد  ت��وزي��ع��ه,  عملية  وتنظيم  ال�شميد 
الوحيدة  البيع  نقطة  عمت  التي  الفو�شى 
ي�شطف  ي���ن  اأ امل��دي��ن��ة,  و���ش��ط  امل��ت��واج��دة 
طويلة  طوابري  يف  يوميا  املواطنني  ع�رشات 
واإج����راءات  م���ان  الأ م�شافة  م��راع��ني  غ��ري 
واملخت�شني,  الأطباء  حتذيرات  رغم  ال�شالمة, 
خالل  لحظنا  كما  اخلطر,  اإىل  بهم  يوؤدي  ما 
وطوابري  ازدح��ام��ا  املكان  عني  يف  تواجدنا 
بع�س  يف  ا�شتباكات  حدوث  وحتى  كبرية 
ال�شميد,  من  بكي�س  الظفر  اأجل  من  الأحيان 
قيا�شي  ظرف  يف  ال�شميد  كمية  نفذت  فيما 

هذه  من  كثرية  عائالت  ا�شتفادة  دون  حال  ما 
كميات  ب�رشاء  البع�س  قيام  ب�شبب  امل��ادة, 
بينما  املنازل,  يف  تخزينها  اأج��ل  من  كبرية 
على  احل�شول  من  اأخ��رى  عائالت  حرمت 
الدخول  عن  لمتناعها  ,نظرا  واح��د  كي�س 
وجتنبا  ال�شالمة  على  حفاظا  الطوابري  يف 
كما  الوقاية,  باإجراءات  والتزامها  للعدوى, 
ممثلي  وبع�س  فلو  باأ اأحياء  عدة  �شكان  نا�شد 
بتنظيم  املعنية  ال�شلطات  امل��دين  املجتمع 
اأح��ي��اء  مبختلف  ال�شميد  ت��وزي��ع  عمليات 
الأحياء  جمعيات  مع  بالتن�شيق  ,وذلك  املدينة 
العمومية,واتخاذ  واملطاحن  الأمنية  واجلهات 
بيع  ن��ق��اط  بفتح  الأزم���ة  ه��ذه  حل��ل  ت��داب��ري 
التوزيع,نظرا  عملية  وتنظيم  اإ�شافية 

البالد  تعي�شه  ال��ذي  ال�شتثنائي  للظرف 
ال�شميد  مادة  لتوفري  خمطط  وو�شع  حاليا, 
ال�شكان  حاجيات  لتغطية  الأحياء,  مبختلف 
�شمان  م��ع  ���ش��ا���ش��ي��ة,  الأ امل���ادة  ه��ذه  م��ن 
على  الوباء,والق�شاء  تف�شي  من  �شالمتهم 
يف  بالأ�شعار,كالبيع  وامل�شاربة  ال��ن��درة 
ي�شمح  ما  امل��دار���س,  مثل  مفتوحة  م��اك��ن  اأ
الطوابري  على  والق�شاء  الفو�شى  بتفادي 

امل���زدح���م���ة,وات���خ���اذ 
اإج������راءات ال��وق��اي��ة 
يف  ال��ت��واج��د  ب�شبب 
وا�شعة.                                           م�شاحات 
بو�رشيط  القادر  عبد 

ال�شابع  احل�رشي  لالأمن  ال�رشطة  قوات  متكنت 
لن�شاط  ح��د  و���ش��ع  م��ن  ب�����ش��ار,  ولي���ة  ب��اأم��ن 
بالك�رش  ال�رشقة  جرمية  اقرتفا  ق�شائيا  م�شبوقني 
فرقة  لت�شجيل  تعود  الق�شية  جتاري.وقائع  ملحل 
ال�شابع,  احل�رشي  بالأمن  الق�شائية  ال�رشطة 
جتاريا  حمال  ا�شتهدفت  بالك�رش  �رشقة  لق�شية 
اأغ��را���س  على  ال���ش��ت��ي��الء  مت  حيث  )ك�����ش��ك(, 
)�شجائر  تبغية  م��واد  يف  واملتمثلة  املحل  من 
هواتف  واأك�ش�شوارات  عطور,  ال�شمة(,  ومادة 
حترياتها  امل�شلحة  با�رشت  الفور  على  نقالة, 
احد  هوية  حتديد  من  مكنت  والتي  الق�شية  يف 
مماثلة,  ق�شية  يف  ق�شائيا  م�شبوق  فيهم,  امل�شتبه 
اإذن  مبوجب  العائلي  منزله  وتفتي�س  توقيفه  ليتم 
اأين  ب�شار,  حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  عن 

امل�رشوقة,  الأغرا�س  ا�شرتجاع  من  العملية  مكنت 
مت  كما  الكبري,  احلجم  من  �شيفني  عر�شيا  حجز 
باب  ك�رش  عملية  يف  امل�شتعملة  داة  الأ ا�شرتجاع 
ال�رشطة  حتريات  بينت  والتي  التجاري,  املحل 
املحل. باب  على  اخللع  ثار  اآ مع  تطابقها  العلمية, 
هوية  حتديد  مت  الق�شية,  يف  للتحري  ا�شتمرارا 
الإجرامي,  الفعل  يف  امل�شارك  الثاين  فيه  امل�شتبه 
من  الثاين  العقد  يف  ق�شائيا  مب�شبوق  الأمر  يتعلق 
التحريات  ثبتت  اأ كما  الآخر,  هو  توقيفه  مت  العمر, 
امل�شبق  اتفاقهما  الق�شية,  �شاأن  يف  التقنية 
ر�شد  مع  الإج��رام��ي  الفعل  هذا  ارتكاب  على 
التجاري.  املحل  مبوقع  الوقائع  يوم  وجودهما 
الق�شية,  يف  التحري  اإج���راءات  ا�شتيفاء  بعد 
جمعية  تكوين  ق�شائي:  اإج��راء  ملف  ومبوجب 

الإع���داد  ق�شد  ����رشار  اأ
بالك�رش  ال�رشقة  جلناية 
جتاري  حمل  داخ��ل   من 
الليل  ظ���روف  ب��ت��واف��ر 
وال��ت��ع��دد وا���ش��ت��ع��م��ال 
م  ُقدِّ للك�رش,  ة  مهياأ داة  اأ
م���ام  اأ فيهما  امل�شتبه 
لدى  اجلمهورية  وكيل 
ال��ذي  ب�����ش��ار,  حمكمة 
املثول  جلل�شة  اأحالهما 
يف  �شدر  اأين  الفوري, 
يداع  اإ اأمر  منهما  كل  حق 

العقابية. باملوؤ�ش�شة 
اأ . د 

ولية  باأمن  ال�رشطة  قوات  متكنت 
اأدرار ممثلة يف الأمن احل�رشي الرابع 
الوقائية  التدابري  تطبيق  خالل  من 
يف  ك��ورون��ا,  لفريو�س  للت�شدي 
املواد  يف  امل�شاربة  مكافحة  اإطار 
من  الراهنة,  الفرتة  يف  الغذائية 
ح��ج��ز ك��م��ي��ة م��ع��ت��ربة م��ن امل���واد 
التي  ال�شالحية  املنتهية  الغذائية 
هذه  لال�شتهالك,  موجهة  كانت 
اخلرجات  اإطار  يف  جاءت  العملية 
ال�رشكاء  رفقة  امل�شرتكة  امليدانية 
الج��ت��م��اع��ي��ني, وذل���ك م��ن خ��الل 
يف  امل�شتغلة  املخازن  اأحد  مداهمة 

من  ال�شتهالكية  امل��واد  تخزين 
هذه  مكنت  اإذ  التجار,  اأحد  طرف 
نهائي  ت��الف  واإ حجز  من  العملية 
ال�شالحية  املنتهية  غذائية  مل��واد 
زب��دة  ح��اوي��ات   07 يف  واملتمثلة 
 32 ب��ه��ا  م��ارغ��ري��ن؛ ك��ل ح��اوي��ة 
مادة  من  كبريين  وكي�شني  علبة, 
من  طماطم  علبة   24 و  الكاكاو, 
حاوية  كل  قهوة  حاوية   48 و  نوع 
اإىل  اإ�شافة  علبة   20 على  حتتوي 
كلغ   10 و  اأخ��رى,  قهوة  علبة   40
�شكولطة  وحاوية  مبلور,  �شكر 
ح��اوي��ة  و   30 وح������دة,  20 ب��ه��ا 

بها  حاوية  كل  بيو  بيو  ب�شكويت 
قفريط  حاويات   08 و  وحدة,   24
و  وحدة,   24 بها  حاوية  كل  جاكري 
كل  غامني  ب�شكويت  حاويات   04
حاوية  34و  وحدة,  24 بها  حاوية 
  48 بها حاوية  كل  برافو  قفريط 
�شل�شة  ح��اوي��ة   19 و  وح����دة, 
م��اي��ون��ي��ز ق��ول��د ف��ود ك��ل ح��اوي��ة 
فرينة  ح��اوي��ة  و  وح���دة,   12 بها 
وح��دة,   12 بها  لالأطفال  غدائية 
�شكولطة  ق��ط��ع  و144حاوية 
قطعة,   50 بها حاوية  كل  اأخ��رى 
ميني  �شيكولطة  حاويات  و03 

 , قطعة   70 بها  حاوية  كل  برافو 
كل  برتقال  مربى  حاويات    02 و 
وحدة  و   124 وحدة,  12 بها  حاوية 
نواع,  الأ خمتلف  من  ال�شابون  من 
حاوية  كل  حفاظات  حاوية  و16 

وحدات.  10 بها 
التابعة  ال�رشطة  قوات  وتبقى  هذا 
ه��ب��ة  اأ ع��ل��ى  اأدرار  ولي���ة  م���ن  لأ
املواطنني  تدعوا  كما  ال�شتعداد, 
خالل  من  جت��اوز  اأي  عن  للتبليغ 
بالأمن  اخلا�شة  اخل�رشاء  الأرق��ام 

.)  17 /  104  /48-15 الوطني)
الرحمن عبد  بلوايف 

بعدما �ضهدت الألب�ضة ال�ضحية الوقائية والكمامات ندرة حادة

حرائر ورقلة يطلقن حملة خياطة 
الألب�ضة الوقائية الطبية

الق�ضية عوجلت يف ظرف قيا�ضي مع ا�ضرتجاع كافة امل�ضروقات

الإطاحة ب�ضبكة �ضرقة املنازل بغرداية 

املطالبة بفتح نقاط بيع لإنهاء فو�ضى طوابري ال�ضميد باأفلو يف لأغواط          

م�ضبوقان ق�ضائيا رهن احلب�س لقرتافهما �ضرقة حمل جتاري بب�ضار 

حجز مواد غذائية منتهية ال�ضالحية باأدرار 

اأطلقتها م�ضالح احلماية املدنية

توعوية  حت�ضي�ضية  حملة  و68  تعقيم  عملية   132
بورقلة

التح�شي�شية  العمليات  متابعة  اإط��ار  يف 
تقوم  التي  التعقيم  وعمليات  والتوعوية 
لولية  املدنية  احلماية  مديرية  م�شالح  بها 
الوطن  ولي��ات  باقي  غ��رار  على  ورقلة 
املنتهجة  الإ�شرتاتيجية  �شمن  تدخل  والتي 
املدنية  للحماية  العامة  املديرية  طرف  من 

الكورونا فريو�س  انت�شار  من  للحد 
احلماية  مبديرية  بالإعالم  املكلف  ك�شف 
اب��راه��ي��م ان  امل��دن��ي��ة ب��ورق��ل��ة ب��ن ع��ي��وة 
تعقيم  عملية  ب132  قامت  م�شاحلهم 
مبختلف  توعوية  حت�شي�شية  حملة  و68 
واملحلية  العمومية  دارات   والإ املوؤ�ش�شات 
تزال  ل  والعملية  والأح��ي��اء  وال�شوارع 

الفريو�س على  للق�شاء  متوا�شلة 
ت�شخري  مت  ان��ه  املتحدث  نف�س  واأ���ش��اف 

�شري  اجل  من  والب�رشي  املادي  العتاد  كل 
اإجالء  اإىل  م�شريا  وجه  اأكمل  على  العملية 
بفريو�س  باإ�شابتهم  امل�شتبه  من  العديد 
مت  ال��ذي  ال�شحي  احلجر  اإىل  ال��ك��ورون��ا 
اجلديدة  ال�شتعمالت  مب�شلحة  و�شعه 

بو�شياف حممد  مب�شت�شفى 
احلماية  مبديرية  بالإعالم  املكلف  دعا  كما 
التزام  ب�رشورة  املواطنني  كافة  املدنية 
الفريو�س  ه��ذا  تطويق  اأج��ل  من  البيوت 
و�شحة  ���ش��الم��ة  ي��ه��دد  اأ���ش��ب��ح  ال���ذي 
اجلزائر  ت�شجيل  بعد  خا�شة  املواطنني 
بفريو�س  م�شابة  ح��ال��ة   986 ل��ق��راب��ة 
الفريو�س  بنف�س  وفاة  حالة  و83  الكورونا 

 .
فا�شل بن  يو�شف 
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تراجع ن�ضبي فـي اأ�ضعــار اخل�ضر و اللحوم البي�ضاء 
بتلم�ضان 

بوتليتا�س ع 
-----------------

ارتفاعا  ي�شجل  يبقى  والربتقال 
�شعر  يبلغ  ح��ي��ث  حم�����ش��و���ش��ا  
180دج  مابني  الواحد  الكيلوغرام 
ورغم  النوعية  ح�شب  و250دج 
قبل  من  الإقبال  عليه  يبقى  ذلك 
عدد من ال�رشائح الجتماعية لكونه 
يقوي املناعة من جهة اأخرى �شجلت 
تراجعا  البي�شاء  اللحوم  اأ�شعار 
الكيلوغرام  �شعر  بلغ  حيث  ن�شبيا 
210دج  ال��دج��اج  حلم  من  ال��واح��د 
ال�رشائح  جل  متناول  يف  لي�شبح 

الجتماعية .
يف  امل�شجل  الن�شبي  ال��رتاج��ع 
الرقابة  حمالت  اإىل  مرده  الأ�شعار 

التجارة  م�شالح  فر�شتها  التي 
هذه  الدرك  و  الأمن  م�شالح  وكذا 

ع�رشات  حجزت  قد  كانت  الأخرية 
املكد�شة  ال�شلع  م��ن  القناطري 
للم�شاربة واأحالت عدد من التجار 
بني  و  الق�شائية  اجل��ه��ات  على 
املحنة  هذه  يف  ظهرت  ذاك  و  هذا 
وباء  ج��راء  اجلزائر  تعي�شها  التي 
املجتمع  من  فعاليات  عدة  كرونا 
امل�شاعدات  تقدم  اأ�شبحت  املدين 
مع  وامل��ع��وزة  الفقرية  للعائالت 
النظافة  و  التطهري  بعمليات  القيام 
على نطاق وا�شع من ولية تلم�شان 
لالأ�شف  �شجلت  التي  احل��دودي��ة 
كرونا  لفريو�س  موؤكدة  16حالة 
الوحيد  ال�شبيل  يبقى  الذي  املدمر 

للوقاية منه هو احلجر ال�شحي. 

عك�س الأ�ضابيع الفارطة، فقد �ضهدت اأ�ضعار اخل�ضر تراجعا ن�ضبيا و هو ما وقفت عليه جريدة التحرير ب�ضوق �ضبدو ، حيث 
50دج و55دج و كانت  ال�ضرائح الجتماعية مابني  ا�ضتهالكا ملختلف  البطاطا الأكرث  الواحد من  الكيلوغرام  �ضعر  تراوح 
قبل اأيام قليلة قد فاقت 70دج كما �ضجل �ضعر الكيلوغرام الواحد من الب�ضل 60دج والبزلء اخل�ضراء 120دج و اخل�س 

.. الواحد  للكلغ  220دج  بلغ  فقد  املوز  �ضعر  اأما  80دج 

جراء ت�ضديد الرقابة 

خطر  من  واحلماية  الوقاية  اإط��ار  يف 
ارت��اأت  امل�شتجد  ك��ورون��ا  فريو�س 
للتقاعد  الوطني  ال�شندوق  م�شالح 
الإج���راءات  باتخاذ  غليزان  وكالة 
لفائدة  الالزمة  الوقائية  والتدابري 
ب��الأح��رى  او  ال�شندوق  منت�شبي 
جميع  دع��وة  منها  ملتقاعدين  فئة 
�شهادة  باإيداع  واملعنيني  املتقاعدين 
بيوتهم  يف  والبقاء  التنقل  عدم  احلياة 
كما طماأنت م�شالح وكالة ال�شندوق 
جميع  بغليزان  للتقاعد  الوطني 
عن  عددهم  يزيد  الذين  املنت�شبني 

�شريورة  ب�شمان  منت�شب  األف   52
�رشف معا�شاتهم بح�شاباتهم اخلا�شة 
وب�شفة عادية اإىل غاية حت�شن الو�شع 
وا�شتقراره وح�شبما علم من م�شالح 
للتقاعد  الوطني  ال�شندوق  وكالة 
من  اأكرث  يوميا  ت�شتقبل  م�شاحلها  ان 
احلالة  �شهادة  لإي��داع  منت�شبني   10
العائلية اأو بالأحرى �شهادة احلياة وهو 
خ�شو�شا  لالإ�شابات  يعر�شهم  ما 
كبار  غالبيتهم  املتقاعدين  فئة  وان 

ال�شن.
                                     ابو ع�شام

�ضندوق التقاعد يعفي املنت�ضبني 
بعدم اإيداع �ضهادة احلياة بغليزان 

ر�ضا�س اأولد  بلدية  ال�ضالحية خمزنة بحظرية  منتهية  تنظيف  4997 وحدة  اإىل  بالإ�ضافة 

بولية  الأمن  مديرية  تقرير  ك�شف 
غذائية  م��واد  تعر�س  عن  خن�شلة 
كلغ   30 يف  متثلت  للبيع  فا�شدة 
منتهية  تنظيف  م���واد  و  دج���اج, 
بحظرية  خمزنة  كانت  ال�شالحية 
املخزن  رئي�س  قام  و  خن�شلة  بلدية 
الذين  املواطنني  تدخل  لول  بيعها, 
با�رشت  اأي��ن  العملية,  عن  بلغوا 
التحريات  و  بالتحقيق  ال�رشطة 
�شاحلة  غ��ري  امل����واد  اأن  ت��ب��ني  و 
لال�شتعمال و ال�شتهالك, مت اإخطار 
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة اأولد 
حجز  مع  الق�شية  بحيثيات  ر�شا�س 
ال�شالحية  املنتهية  امل�شبوطة  املواد 
م��واد  و�شط  خمزنة  كانت  التي 
لال�شتعمال  �شاحلة  تزال  ل  اأخرى 
اأولد  دائ��رة  اأمن  م�شالح  �شبطت 
5000 وحدة  ر�شا�س بخن�شلة قرابة 
خمزنة  ال�شالحية  منتهية  تنظيف 
بحظرية بلدية اأولد ر�شا�س يف ظل 

الظروف الراهنة التي تعرفها البالد 
بانت�شار فريو�س كورونا كوفيد 19, 
معلومات  ورود  اإثر  تعود  الق�شية 
على  ب��امل��خ��زن  املكلف  اأن  تفيد 
م�شتوى حظرية بلدية اأولد ر�شا�س 
مواد  توزيع  ب�شدد  خن�شلة  ولية 
لغر�س  ال�شالحية  منتهية  تنظيف 
ال�شوارع  تعقيم  يف  ا�شتعمالها 
م�شتوى  على  العمومية  والأماكن 
اإن�شاء  ر�شا�س,عقب  اأولد  مدينة 
تف�شي  تطورات  ملتابعة  اأزمة  خلية 
با�رشت  اين   , كورونا  فريو�س  وباء 
خالل  من  بتحرياتها  الأمن  م�شالح 
حيث  البلدية,  ح�شرية  اإىل  تنقلهم 
مت العثور على مواد تنظيف منتهية 
وجود  املعاينة  بينت  و  ال�شالحية. 
التنظيف  م��واد  من  معتربة  كمية 
حظرية  داخ��ل  مب�شتودعني  خمزنة 
البلدية, �شالحية ا�شتعمالها منتهية 
—2018-2019( ���ش��ن��وات  يف 

فيفري 2020( قدر عددها الإجمايل 
يف  متمثلة  تنظيف  وحدة   4997 ب� 
معطرة  �شانيبو  ق���ارورة   1260
 3512, لرت   01 بريلك�س  نوع  من 
�شعة  �شوفت  نوع  �شانيبو  قارورة 
70 قارورة روح امللح نوع  01 لرت, 
قارورة  لرت,60   01 �شعة  بريلك�س  
لرت   01 �شعة  جوكي  نوع  قريزيل 
,28 قارورة منظف اخل�شب من نوع 
بولي�س �شعة 500 مل, 04 قارورات 
�شعة  او�شيف  نوع  الزجاج  منظف 
500 مل ,12 قارورة منظف الزجاج 
كي�س   51, مل   500 �شعة  داك  نوع 
ثقة   ن��وع  معطر  رغ��وي  م�شحوق 
مماثلة  عملية  يف  غرام.   350 بوزن 
ولية  باأمن  ال�رشطة  قوات  متكنت 
ظاهرة  حماربة  اإط��ار  يف  خن�شلة 
الغذائية  املواد  يف  بامل�شاربة  البيع 
امل��واد  �شيما  ل   , ال�شيدلنية  و 
لدى  كبريا  ا�شتهالكا  تعرف  التي 

الراهنة  الظروف  ظل  يف  املواطنني 
التي تعرفها البالد بانت�شار فريو�س 
م�شالح  متكنت   ,19 كوفيد  كورونا 
كمية  حجز  من  خن�شلة  ولية  اأمن 
�شالح  الغري  الدجاج  من  معتربة 
كللت  العملية  الب�رشي  لال�شتهالك 
بتوقيف  ال�رشطة  ق��وات  قيام  اإث��ر 
طريق  حي  م�شتوى  على  �شاحنة 
العقد  يف  �شخ�س  يقودها  باتنة 
اإخ�شاعه  بعد  العمر  م��ن  ال��ث��اين 
التي  ال�شلعة  اأن  تبني  للمراقبة 
لال�شتهالك  �شاحلة  غري  يحوزها 
من  كلغ   30 املتمثلة يف  و  الب�رشي 
الدجاج , ليتم حجزها و اإخطار اأعوان 
اأجل  من  التجارة  ملديرية  املراقبة 
اتخاذ الإجراءات الالزمة , مع اإتالف 
الكمية التي مت حجزها على م�شتوى 

مركز الردم التقني ببلدية باغاي .
                                 علجية عي�س

�ضبط 30 كلغ من الدجاج الفا�ضد كان موجها للبيع ببلدية باغاي بخن�ضلة

الت�شامن  حملة  يف  امل�شاهمة  اإطار  يف 
�رشائح  فيها  ت�شارك  التي  الوا�شعة 
ملواجهة  املجتمع  من  خمتلفة  وهيئات 
خا�شة    " ك��ورون��ا   " فريو�س  تف�شي 
من  الوطن  عرب  اجلامعية  املوؤ�ش�شات 
ايل  اجلامعية  خمابرها   حتويل  خ��الل 
وتوزيعها  املعقمات  لإنتاج  م�شانع 
قامت  امل�شت�شفيات  م��ن  ع��دد  على 
ق�شم  يف  الأ���ش��ات��ذة  م��ن  جمموعة 
ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب��امل��رك��ز 
بن  اأح��م��د   " بتي�شم�شيلت  اجلامعي 
حملول  باإنتاج   " الون�رشي�شي  يحي 
مطابق  اليدين  لتعقيم  موجه  مطهر 
قبل  من  بها  املو�شى  للموا�شفات 
كم�شاهمة  العاملية  ال�شحة  منظمة 
الفريو�س  لنت�شار  الت�شدي  يف  منهم 
العملية  خ��الل  الأ���ش��ات��ذة  واأن��ت��ج     ,
املحلول  هذا  من  معتربة  كمية  الأوىل 
50 ملم  ب�شعة  قارورة   200 قدرت ب 
بتعليمات من مدير  اإطالقها  املبادرة مت 
القادر  عبد  دحدوح  الربوف�شور  املركز 
هي  املح�رشة  الكمية  باأن  اأ�شار  الذي 
و�شيتم  املحلي  الطبي  لال�شتعمال 
ال�شحة  مديرية  ت�رشف  حتت  و�شعها 

التي توجهها  تي�شم�شيلت وهي  لولية 
ال�شحية  املوؤ�ش�شات  ايل  احلاجة  ح�شب 
الكمية  ب��اأن  مو�شحا   , لها  التابعة 
املح�رشة تبقى قابلة للزيادة على اأن يتم 
املواد  من  اأكرب  كميات  على  احل�شول 
اأنه  ال�شياق  نف�س  يف  موؤكد  الأولية  
والإمكانيات  الت�شهيالت  كل  �شيوفر 
للمركز  املتاحة  وامل��ادي��ة  الب�رشية 
النبيل  الن�شاط  ه��ذا  يف  لال�شتمرار 
الفريو�س  تف�شي  مواجهة  ايل  الرامي 
الوقاية  و�شائل  نق�س  ظل  يف  باجلزائر 
املحاليل  منها  خا�شة  بامل�شت�شفيات 
الظروف  تاأزم  جراء  املعقمة  الكحولية 
تزايد  مع  البالد  بها  متر  التي  احل�شا�شة 

انت�شار الوباء .
ال�شحة  مديرية  رحبت  ول��الإ���ش��ارة 
اأكد  اأين   , باملبادرة  تي�شم�شيلت  لولية 
م�شاحله  اأن  الوقاية  م�شلحة  رئي�س 
على ا�شتعداد تام  للتن�شيق معا من اجل 
كميات  لإنتاج  الأولية  امل��واد  حت�شري 
املا�شة  احلاجة  تغطية  اج��ل  من  اك��رب 
املوؤ�ش�شات  م�شتوى  على  املعقم  لهذا 

ال�شت�شفائية بالولية.
    ز / حميد  

املركز اجلامعي بتي�ضم�ضيلت ي�ضاهم 
يف توفري حملول  مطهر 

الوطني  ال���درك  ق��ي��ادة   ت�شهر   
بجاية  بولية  الإقليمية  للمجموعة 
املواطنني  م�شالح  حماية  على 
وال�شتقرار,  الأمن  على  واحلفاظ 
الوقاية  اإطار  و يف  ال�شاأن  هذا  ويف 
�شد  ميدانيا  ال��ردع��ي  واحل�شور 
اأنواعها,  ب�شتى  اجلرمية  اأ�شكال  كل 
حل�رش  الإداري��ة  القرارات  وتطبيق 
ك��ورون��ا,  وب��اء  ف��ريو���س  وتف�شي 
يتطلب  احلايل  الو�شع  اأن  باعتبار 
ووقائية  احرتازية  اإج��راءات  اتخاذ 
الطابع  ذات  الن�شاطات  لكل 
للمواطنني,  امل�شتقطبة  اجلماهريي 
الإقليمية  الكتيبة  وح��دات  قامت 
التابعة  بالق�رش  الوطني  للدرك 
للدرك  الإقليمية  للمجموعة 
الوطني ببجاية بحجز كمية معتربة 
وم�شتح�رشات  الكمامات  م��ن 
رخ�شة  بدون  والتعقيم  التنظيف 
وقائع  تعود  حيث  بنقلها.  ت�شمح 
الق�شية اإىل تاريخ 01 اأفريل 2020 
اأثناء  ليال   )  20:50( ال�شاعة  على 
الإقليميتني  الفرقتني  اأف��راد  قيام 
وفناية  بالق�رش  الوطني  للدرك 
ب�رشطة  خا�شة  بخدمة  امل��اث��ن 

الثابت  ال�شد  م�شتوى  الطريق على 
بوربعطا�س , اأين متكنوا من توقيف 
�شيارتني جتاريتني كانتا قادمتني من 
 , الق�رش  مدينة  باجتاه  اأذكار  بلدية 
فول�شفاكن  نوع  الأوىل  ال�شيارة 
من  البالغ  )م,���س(  امل�شمى  يقودها 
ولية  من  ينحدر  �شنة   55 العمر 
بجاية , عند تفتي�شها مت العثور على 
الكمامات  من  معتربة  كمية  متنها 
كمامة  ب:2100  املقدرة  الطبية 
رونو  نوع  الثانية  ال�شيارة  اأم��ا   ,
طرف   م��ن  مقتادة  كانت  ما�شرت 
العمر  من  البالغ  )ب,خ(  امل�شمى 
بجاية,  ولية  من  ينحدر  �شنة   31
على  العثور  مت  املركبة  تفتي�س  بعد 
متنها 480كمامة طبية , 25 �شمادة 
طبية ,03براميل معباأة مبعقم اليدين 
160لرت  �شعة  امل�شدر  جمهول 
ق��ارورة   108  , ال��واح��د  للربميل 
اأ�شنان.  فر�شاة   36 ال�شعر,  غ�شول 
بوكيل  الت�شال  مّت  ذل��ك  وعقب 
اأميزور  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
ب�شماع  تعليماته  اأع��ط��ى  ال��ذي 
وت�شليمها  ال�شلعة  حجز  املخالفني, 

اإىل مديرية التجارة بولية بجاية. 

وحجز 4500 وحدة 
من امل�ضروبات الكحولية

الوطني   ال���درك  ق��ي��ادة  ك�شفت 
الولئية   الإقليمية  للمجموعة 
الوقاية  اإط��ار  يف   و  اأن��ه  ببجاية 
ال��ردع��ي يف امل��ي��دان  واحل�����ش��ور 
وتطبيق  اجلرمية,  اأ�شكال  كل  �شد 
وتف�شي  حل�رش  الإداري��ة  القرارات 
اعتبارا  ك��ورون��ا,  وب��اء  ف��ريو���س 
اتخاذ  يتطلب  احل��ايل  الو�شع  اأن 
لكل  وقائية  و  احرتازية  اإج��راءات 
اجلماهريي  الطابع  ذات  الن�شاطات 
تنفيذا  و  للمواطنني  امل�شتقطبة 
املوؤرخ   0463 رقم  الولئي  للقرار 
املت�شمن   2020 مار�س   25 بتاريخ 
ببيع  اخلا�شة  املحالت  جميع  غلق 
)جملة  الكحولية  امل�����رشوب��ات 
الإقليمية  الفرقة  قامت  وجتزئة( 
التابعة  باأوقا�س  الوطني  للدرك 
للدرك  الإقليمية  للمجموعة 
الوطني ببجاية  بحجز كمية معتربة 
الكحولية.حيت  امل�رشوبات  من 
 01 تاريخ  اإىل  الق�شية  تعود وقائع 
افريل 2020 على ال�شاعة منت�شف 

النهار 12:00 اأثناء قيام اأفراد الفرقة 
بدورية  باأوقا�س  للدرك  الإقليمية 
خالد  ت��ال��ة  ق��ري��ة  م�شتوى  على 
التابعة لبلدية اأوقا�س, لفت انتباههم 
اأمام  متوقفة  هيونداي  نوع  �شاحنة 
الكحولية  امل�رشوبات  لبيع  خمزن 
على  العثور  مت  تفتي�شها  وعند 
امل�رشوبات  من  متنها كمية معتربة 
النبيذ  من  وحدة   4500 الكحولية, 
قدرت   BONITA ن��وع  الأحمر 
قيمتها املالية ب 134 مليون �شنتيم 
خمالفة  املعني  �شد  رف��ع  مت  وق��د 
امل�رشوبات  وبيع  الإدارية  القرارات 
�شد  رخ�شة  ب���دون  الكحولية 
اأع��وان  املخزن.,بح�شور  �شاحب 
التجارة لولية بجاية .بعد الت�شال 
حمكمة  ل��دى  اجلمهورية  بوكيل 
وت�شليمها  ال�شلعة  حجز  مت  بجاية, 
اإىل م�شالح اأمالك الدولة بالإ�شافة 
الفرقة  باملح�رش,  ال�شاحنة  وو�شع 
باأوقا�س  الوطني  للدرك  الإقليمية 
و�شيتم   الق�شية  يف  حتقيق  فتحت 
اإىل اجلهات  اإجناز املح�رش واإر�شاله 

الق�شائية املخت�شة . 
                                       كرمي . ت 

ببجـاية  التعقيـم  حجز كمـامـات طبية وم�ضتح�ضرات 

اإىل غاية ا�ضتقرار الو�ضع

حتت �شعار " الأخبار املغلوطة يف زمن 
" نظمت  الكورونا و�شبل الوقاية منها 
م�شالح اأمن ولية �شيدي بلعبا�س ندوة 
اإعالمية �شارك فيها بالإ�شافة اإىل ممثلي 
واملرئية  امل�شموعة  الإع��الم  و�شائل 
واأخ�شائي  طبيبة   , بلعبا�س  ب�شيدي 
الولية  اأمن  مل�شالح  تابعني  نف�شاين 
الأزه��ر  م�شجد  اإم��ام  اإىل  بالإ�شافة 
التطرق  مت  حيث   , بلعبا�س  ب�شيدي 
التح�شي�شية  احل��م��الت  خمتلف  اإىل 
املديرية  با�رشنها  التي  والتوعوية 
ظهور  منذ  الوطني  ل��الأم��ن  العامة 
املوجهة  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
املت�شمنة  املجتمع  ���رشائ��ح  ملختلف 
التقيد  ب�رشورة  املواطنني  حت�شي�س 
بقواعد النظافة , التزام احلجر ال�شحي 
 , �رشورية  الغري  التنقالت  وتفادي 
لتح�شي�س  النائية  املناطق  اإىل  التنقل 
الفريو�س  ه��ذا  خماطر  من  املواطنني 
غلق  ق���رارات  تنفيذ  م��دى  متابعة   ,
التنظيف  حمالت   , التجارية  املحالت 
ال�شلطات  مع  بال�رشاكة  والتعقيم  
اجلرمية  مكافحة  عن  ناهيك  املحلية 
ال�شلع  احتكار  خا�شة  اأنواعها  مبختلف 
وامل�شاربة  الوا�شع  ال�شتهالك  ذات 
حجز  اإثرها  على  مت  والتي  باأ�شعارها 
ال�شتهالكية  املواد  من  كبرية  كميات 

ال�شالحية  منتهية  منها   , والغذائية 
 , امل�شاربة  لغر�س  موجهة  واأخ��رى 
اإىل  التطرق  اللقاء  هذا  خالل  مت  كما 
املتداولة  املغلوطة  الأخبار  مو�شوع 
الجتماعي  التوا�شل  و�شائط  عرب 
كورونا  فريو�س  ظهور  �شاحبت  التي 
على  ال�شلبية  وتاأثرياتها  اجلزائر  يف 
بالق�شاء  الكفيلة  وال�شبل  العام  الراأي 
الن�شو�س  تطبيق  على  اعتمادا  عليها 
يف   , الأفعال  لهذه  املجرمة  القانونية 
حني اأ�شار الإمام اإىل دور الوازع الديني  
يف احلد من هذه الأخبار التي تثري الراأي 
العام وتزيد من خماوفه , بينما ركزت 
على  النف�شاين  والأخ�شائي  الطبيبة 
على  التاأثري  يف  املغلوطة  الأخبار  دور 
النف�شية  واأ���رشاره��ا  املناعي  اجلهاز 
, يف  ب�شفة عامة  واملجتمع  الفرد  على 
وتقدير  �شكر  ر�شائل  توجيه  مت  الأخري 
كل  اإىل  الولية  اأم��ن  منت�شبي  با�شم 
اخلط  يف  امل��ت��واج��دة  الطبية  الأط��ق��م 
الفريو�س  هذا  ملواجهة  الأول  الدفاعي 
احلماية  م�شالح  اإىل  اإ�شافة    , القاتل 
املدنية , و�شائل الإعالم مبختلف اأطيافها 
وم�شاعدة  ملرافقة  املحلية  وال�شلطات 
حمالتها  خمتلف  يف  ال�رشطة  ق��وات 
للت�شدي ومواجهة هذا الفريو�س الفتاك 
.                                         م.رم�شاين

�ضرطة بلعبا�س تنظم ندوة اإعالمية حول 
الأخبار املغلوطة و�ضبل الوقاية منها

لال�ضتعمال الطبي املحلي 



احتاد اجلزائر: "مراجعة رواتب 
الالعبني اأمر حتمي"

تــدر�ــص الــعــنــا�ــشــر الــفــاعــلــة يف 
ـــرة الــقــدم الإ�ــشــبــانــيــة  ـــامل ك ع
مل�شتقبل  املحتملة  ال�شيناريوهات 
اأزمة  ا�شتمرار  ظل  يف  املناف�شات 
امل�شتجد  كورونا  فريو�ص  تف�شي 

)كوفيد19-(.
الإ�شباين  الدوري  رابطة  وتعقد   
"الليغا" ونقابة لعبي كرة القدم 
م�شتمرة  اجــتــمــاعــات  ــبــان  الإ�ــش
ملناق�شات ودرا�شة الفر�شيات التي 

قد يجدون اأنف�شهم اأمامها. 
الإ�شباين  الدوري  رابطة  وقدرت 
املتوقعة  اخل�شائر  �شابق  وقت  يف 
من  تــبــقــى  ـــا  م اإلــــغــــاء  حــــال  يف 
 648 ـــ  ــذا املــو�ــشــم ب ــه ــات ل ــاري ــب م
هذا  حتــديــث  ومت  يـــورو،  مليون 
اإلغاء  احتمال  باحت�شاب  الرقم 
)دوري  ـــة  ـــي الأوروب املــ�ــشــابــقــات 
ـــدوري الأوروبـــي(،  الأبــطــال وال
مليون   957 نحو  اإىل  الرقم  لي�شل 
يورو، وهو ال�شيناريو الأ�شواأ الذي 

ي�شعى اجلميع اإىل جتنبه.
ــات درا�ــشــة  ــش ــ� ــاق ــن  وتــ�ــشــمــل امل
ا�شتكمال  ي�شمل  ــر،  اآخ �شيناريو 
دون  مــن  مــبــاريــات  مــن  تبقى  مــا 
ح�شور اجلماهري، وهو الحتمال 
خ�شارة  �شيعني  ولكنه  الأقـــرب 

نحو 300 مليون يورو.
اإىل  �شوءا  التوقعات  اأقل  وت�شري   

تقارب  بقيمة  خ�شائر  ت�شجيل 
ا�شتكمل  اإذا  يـــورو  مليون   156
بعد  اجلمهور،  ح�شور  يف  املو�شم 
على  واحل�شول  الــوبــاء  انح�شار 

ال�شوء الأخ�شر من احلكومة. 
ومــــع كـــل هــــذه الأمـــــــوال الــتــي 
الإ�شبانية،  القدم  كرة  �شتخ�شرها 
ونقابة  "الليغا"  عــلــى  �شيكون 
الن�شبة  تقرير  القدم  كرة  لعبي 
الأندية  �شتتحملها  التي  املئوية 
على  ــون  ــك ــي ــش � الـــــذي  واجلــــــزء 

الالعبني اأن يتحملوه. 
ــدوري  ال رابطة  رئي�ص  ــرتح  واق
على  تيبا�ص  خافيري  الإ�ــشــبــاين 
القدم  كرة  لعبي  نقابة  رئي�ص 
دافيد اأغانثو اأن يتحمل الالعبون 
عدم  حال  يف  اخل�شائر  من   47%
العودة اإىل املناف�شات )451 مليونا 
اإذا  و46%  مــلــيــونــا(،  الـ957  مــن 
جمهور  دون  من  املناف�شات  عادت 
ماليني(،   303 مــن  مليونا   140(
املناف�شات  اأقــيــمــت  اإذا  و49% 

من  مليونا   77( اجلمهور  بح�شور 
مليون(.  156

نقابة  رئــيــ�ــص  عــلــى  و�ــشــيــكــون   
ــدم تــقــدمي رد  ــق لعــبــي كـــرة ال
ا�شت�شارة  بعد  املقرتح  هذا  على 
اأندية  بع�ص  باأن  علما  الالعبني، 
بطولت  يف  امل�شاركة  القدم  كرة 
ال�شروط  هذه  اأن  ترى  املحرتفني 
عن  الناجمة  ــرار  ــش الأ� لتوزيع 
من  "اأكرث  كورونا  فريو�ص  ــة  اأزم

معقولة".

اأثار طبيبان فرن�شيان جدًل كبرياً 
الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  يف 
يدور  لهما  تليفزيوين  حــواٍر  بعد 
اأحد  جنــاح  حتديد  اإمكانية  حــول 
فعاًل  لقاحًا  يكون  لعله  ــة،  الأدوي
الذي  اجلــديــد،  كــورونــا  لفريو�ص 
دول  اأغلب  يف  وا�شع  ب�شكل  انت�شر 

العامل.
على  الطبيبني  حوار  يف  والغريب 
اأنهما  اإي" الفرن�شية،  �شي  "اإل  قناة 
اإفريقيا  قارة  تكون  اأن  يف  اقرتحا 
 "BCG" دواء  لــتــجــريــب  ــًا  ــان ــك م
يف  "ال�شل"،  ــى  ــش ــر� مب اخلـــا�ـــص 
من  بالعن�شري  و�شفه  مت  موقف 
وخا�شة  املتابعني  من  العديد  قبل 
جنوم كرة القدم، على غرار النجم 
واملدافع  ديلور،  اأنــدي  اجلزائري، 
املغربي مهدي بنعطية، اإ�شافة اإىل 
الكامريوين �شامويل ايتو، العاجي 
دميبا  وال�شنغايل  دروغبا  ديديه 

با.
رئي�ص  حتـــدث  الــتــفــا�ــشــيــل،  ويف 
وحدة العناية املركزة يف م�شت�شفى 
مريا  بــول  جــون  بباري�ص  كو�شني 
رمبــا  بقوله:"  احلــ�ــشــة  هـــذه  يف 
يجب  األ  لكن  م�شتفزاً،  �ــشــاأكــون 

علينا جتريب هذا اللقاح باإفريقيا، 
هناك ل توجد اأقنعة ول عالج ول 
حتى اإنعا�ص، لقد فعلنا ذلك �شابقًا 
مبر�شى  اخلا�شة  الــدرا�ــشــات  مــع 
الختبارات  يف  راأينا  ولقد  الإيدز، 

كيف ل يحمون اأنف�شهم".
لريد عليه الطبيب مانويل لو�شيت 
ــد  ــز الأبـــحـــاث يف اأح ــرك ــر م ــدي م
اأنت  قائاًل:"  الفرن�شية،  املعاهد 
على حق، اأظن اأنه يجب علينا اأخذ 
يف  الدواء  وجتريب  بجدية  الأمور 
اإفريقيا، وعلينا كذلك القيام بهذه 

الدرا�شات باأوروبا واأ�شرتاليا".
ــرة الــقــدم يف  ــوم ك ومل يـــرتدد جن
الرد بق�شوة على هذه القرتاحات 

من  الكثري  يراها  التي  الغريبة، 
غــرار  على  عن�شرية،  املتابعني 
ــــدي ديــلــور لعــب  ـــري اأن ـــزائ اجل
الذي اقتب�ص ت�شريحًا  مونبولييه، 
مار�شيليا  اأوملبيك  لرئي�ص  �شابقًا 
قائاًل:"  ــــوف  دي ــي  ــاب ب ــابــق  الــ�ــش
ونراها  ب�شري،  هــراء  العن�شرية 

عندما تلتقي احلرية مع الغباء".
اأما لعب الدحيل القطري والقائد 
فكتب:  املــغــرب،  ملنتخب  ال�شابق 
هذا  قول  العار  من  م�شدوم،  "اأنا 
برموز  تغريدته  اأرفق  اإذ  الكالم"، 
تعبريية تدل على غ�شبه الكبري.
ــريوين  ــام ــك ال ــم  ــج ــن ال رد  وكــــان 
ـــّدة عرب  ـــرث ح �ــشــامــويــل ايــتــو اأك

ــرام(  ــغ ــت ــش ــ� حــ�ــشــابــه مبــوقــع )ان
هي  اإفريقيا  �شك  دون  "من  كاتبًا: 

ملعبكم...".
منتخب  ــم  جن ـــرتدد  ي مل  بــــدوره 
ــاج الــ�ــشــابــق، ديــديــه  ــع �ــشــاحــل ال
غ�شبه  عــن  التعبري  يف  دورغــبــا، 
من تلك التغريدات، اإذ ن�شر كذلك 
غري  "من  فــيــهــا:  كــتــب  تــغــريــدة 
التحذير  يف  ن�شتمر  اأن  املعقول 
مكانًا  لي�شت  اإفــريــقــيــا  مـــرة،  كــل 
بو�شوح  اأديـــن  اأن  اأود  للتجارب، 
والكاذبة،  املهينة  الكلمات  تلك 
عن�شرية  هي  ذلك  كل  من  والأهم 

وا�شحة".
ال�شابق  ت�شل�شي  جنم  كذلك  وعرّب 
من  الكبري  غ�شبه  عــن  بــا  دميــبــا 
كتب  بتغريدة  الطبيبني،  ــوار  ح
الــغــرب،  يف  بــكــم  "مرحبًا  فــيــهــا: 
اأنهم  البي�ص  النا�ص  يعتقد  حيث 
العن�شرية  اأن  لدرجة  متفوقون 

اأ�شبحت �شائعة".
الفرن�شي  الــنــجــم  كــذلــك  واأدان 
هذا  ـــورت  داك اأوليفييه  ال�شابق 
على  فكتب  العن�شري،  املــقــرتح 
"هل هم حقًا  ح�شابه يف )تويرت(: 

جادون يف ذلك".

ــاة يف عـــامل كــرة  ــي ــع تــوقــف احل م
فــريو�ــص  تف�شي  ب�شبب  الــقــدم 
العامل،  اأنحاء  يف  امل�شتجد  كورونا 
مل ينجح م�شوؤولو الكرة الإيطالية 
ل�شتئناف  حمدد  ملوعد  التو�شل  يف 

ن�شاط امل�شابقات املحلية.
وتـــعـــد اإيـــطـــالـــيـــا، اأكـــــرث الــــدول 
ــن فــريو�ــص  ـــة مــعــانــاة م ـــي الأوروب
تخطى  بــعــدمــا  خــا�ــشــة  كـــورونـــا، 
األف   100 من  اأكرث  الإ�شابات  عدد 
من  الوفيات  عدد  واقرتب  �شخ�ص، 

�شخ�ص.  األف   14

حل بلجيكي 
ــوج كــلــوب بـــروج بــطــاًل لــلــدوري  ت
قرار  بعد  القدم،  لكرة  البلجيكي 
بــاإلــغــاء باقي  املــحــرتفــني  رابــطــة 
اأم�ص  اجلـــاري  املــو�ــشــم  مناف�شات 
فريو�ص  تف�شي  ب�شبب  اخلمي�ص، 

كورونا.

الدوري  يت�شدر  بروج  كلوب  وكان 
بفارق 15 نقطة قبل جولة واحدة 
للدوري  النهائية  املرحلة  بدء  من 

التي تقام مب�شاركة اأول 6 فرق. 

واقعة سابقة 
قد  البلجيكي،  احلــل  تنفيذ  مــع 
تتجه بقية الدوريات اإىل تطبيقه 
حالة  يواجه  الــذي  املو�شم  لإنهاء 

كبرية من الغمو�ص.
هذا  ملثل  الجتــاه  لإيطاليا،  و�شبق 
احلل يف مو�شم 1915-1914، عندما 
امل�شابقة  ــاء  ــغ اإل اإيــطــالــيــا  ـــررت  ق
احلرب  يف  البالد  م�شاركة  ب�شبب 

العاملية الأوىل.
الـــدوري  ــم، كـــان  ــش ــو� امل ويف ذلـــك 
يف  جمموعتني  على  يقام  الإيطايل 
للحرب  ونتيجة  واجلنوب،  ال�شمال 
امل�شابقة  تعليق  مت  الأوىل  العاملية 
الأخـــرية  املــبــاريــات  تكتمل  ومل 

�شمال  ملنطقة  النهائية  اجلولة  من 
اإيطاليا.

من  ــــرية  الأخ ــة  ــول اجل تــقــام  ومل 
الأ�شا�ص يف منطقة اجلنوب، بجانب 
لتحديد  الفا�شلة  اجلولة  مباريات 
ذلك  يف  ــايل  ــط الإي ـــدوري  ال بطل 

املو�شم.
اأن  اإل  املو�شم  نهاية  ــدم  ع ورغــم 
تتويج  اأعــلــن  الإيــطــايل  الحتـــاد 

احلرب،  نهاية  بعد  باللقب  جنوى 
مت�شدًرا  ــان  ك اأنـــه  على  م�شتنًدا 

جلدول ترتيب اأندية ال�شمال. 
على  لل�شري  اإيــطــالــيــا  تــلــجــاأ  فــهــل 
ــــرب الــعــاملــيــة  خــطــى واقـــعـــة احل
مت�شدر  واإعالن  البلجيكي،  واحلل 
بطاًل  )يوفنتو�ص(  احلايل  الدوري 
مناف�شة  وجـــود  ــم  رغ للم�شابقة 

ثالثية على اللقب؟

الكرة الإ�ضبانية ت�ضتعد خل�ضائر بنحو مليار يورو

ريا�ضي جزائري م�ضتعد للتربع بـ 40 مليون يورو ملجابهة اأزمة كورونا

 عن�ضرية "فرن�ضية" تثري غ�ضب ديلور وجنوم الكرة الإفريقية

هد تتويج يوفنتو�س  احلل البلجيكي ميمُ

طلق مبادرة رائعة مل�ضاعدة العائالت الفقرية جابو يمُ
يــوا�ــشــل مــ�ــشــوؤولــو الــريــا�ــشــة وجنــوم 
ــدم  ــق ــرة ال ــك الــــــدوري اجلـــزائـــري ل
ــالت  ــائ ــع مــــبــــادرات اخلــــري جتــــاه ال
اجلزائرية الفقرية والتي تعاين حاليًا 
فريو�ص  ي�شببها  التي  اخللفيات  من 
ــاب 986  ــش ــد، الـــذي اأ� ــدي ــا اجل ــورون ك
يف  ــاة،  وف حالة  بـ83  وت�شبب  �شخ�شًا 
اآخر اإح�شائية لوزارة ال�شحة املحلية.

اجلزائر،  مولودية  ــادي  ن جنم  ــرر  وق
مــبــادرة  ـــالق  اإط جــابــو،  ــن  ــوؤم امل عبد 
العائالت  م�شاعدة  اإطــار  يف  جديدة 
والتي  �شطيف،  مقاطعة  يف  املــعــوزة 
ريا�شيي  جلميع  حتد  عن  عبارة  هي 
لوازم  �شرائهم  خالل  من  تتم  املدينة 
يف  وجمعها  املعوزة،  للعائالت  غذائية 

مقر قناة "نوميديا نيوز" اجلزائرية.
ــو عـــرب حــ�ــشــابــه مبــوقــع  ــاب واأكـــــد ج

اأن  "في�شبوك"،  الجتماعي  التوا�شل 
بتوزيع  بدورها  �شتقوم  القناة  هــذه 

ذلـــك عــلــى الــعــائــالت املــعــنــيــة، وهــي 
قبل  من  ا�شتح�شانًا  لقيت  التي  املبادرة 

اجلماهري اجلزائرية، وحمبي الالعب 
ال�شابق لنادي الأفريقي التون�شي.

عامًا(،   33( جابو  املــوؤمــن  عبد  ونفى 
هو  املبادرة  هذه  من  الهدف  يكون  اأن 
جاءت  اأنها  موؤكداً  الرياء،  اأو  ال�شهرة 
م�شاعدة  عــلــى  ــن  ــادري ــق ال لتحفيز 
ال�شعبة  الــظــروف  هــذه  يف  العائالت 

التي تعي�شها اأغلب دول العامل.
اأح�شن  من  جابو  املوؤمن  عبد  وُيعترب 
ــاق  ــن مـــروا عــلــى وف ــذي الــالعــبــني ال
العديد  ــراز  لإح قــاده  والــذي  �شطيف 
النتقال  قبل  املحلية،  الألــقــاب  مــن 
فرتة  يف  اجلزائر  مولودية  نــادي  اإىل 
النتقالت ال�شيفية املا�شية يف �شفقة 
التي  للمكانة  نــظــراً  منتظرة،  غــري 
جماهري  عند  الالعب  هذا  بها  يحظى 

وفاق �شطيف.

عبد  ـــري،  ـــزائ اجل ال�شحة  ـــر  وزي كـــان 
يوم  مــوعــٍد،  على  بــوزيــد،  بــن  الرحمن 
التطورات  اآخر  عن  لالإف�شاح  الأربعاء، 
كــورونــا  ــص  ــريو� ف مبكافحة  املتعلقة 
اإحــدى  اجلــزائــر  تعترب  حيث  اجلــديــد، 
بعد  مــنــه،  تــ�ــشــررت  الــتــي  الــعــامل  دول 
ووفــاة  �شخ�ص   700 مــن  اأكـــرث  اإ�ــشــابــة 
اأم�ص  اإح�شائية،  اآخــر  يف  اآخــريــن،   44

الثالثاء.
اأمام  مداخلته  خالل  الوزير،  هذا  وفاجاأ 
عن  بحديثه  اجلميع،  املحلي،  الربملان 

اجلزائريني  الريا�شيني  اأحــد  ا�شتعداد 
امل�شهورين التربع مببلغ قيمته 40 مليون 
يورو للجزائر، من اأجل �شراء معدات من 

ال�شني، يف اإطار مكافحة هذا الوباء.
وقال الوزير يف ت�شريحه: "هناك �شخ�ص 
اأخــربين  الريا�شة  يف  م�شهور  جزائري 
بعدم البوح با�شمه وعاهدته بذلك، هذا 
مقدرة  اإعانة  لتقدمي  م�شتعد  ال�شخ�ص 

بـ40 مليون يورو منه �شخ�شيًا".
ال�شخ�ص  "هذا  ت�شريحه:  الوزير  وتابع 
لي�ص  اأنه  واأخربين  يبكي،  وهو  حدثني 

حدث  الأمر  وهذا  اأمــوال،  م�شكلة  هناك 
ال�شني  لدى  اأن  نعرف  لكن  اأيام،   10 منذ 
حاليًا العديد من الطلبات، وهو ما ي�شعب 

الأمور".
ن�شطاء  من  خا�شة  اجلزائريون،  وعرّب 
ــي، عن  ــاع ــم ــت ــل الج ــش ــوا� ــت مـــواقـــع ال
ذكره  الــذي  الرقم  هــذا  من  ا�شتغرابهم 
الوزير يف ت�شريحه، حيث اإنه من ال�شعب 
قــادرة  ريا�شية  �شخ�شية  جتد  اأن  جــداً 
وحدها تدفع مبلغا قدره 40 مليون يورو، 
ليونيل  الأرجنتيني  حتى  فيهم  مبــن 

مي�شي الذي تربع ملدينة بر�شلونة مببلغ 
كري�شتيانو  غرميه  اأن  كما  يورو،  مليون 
املعدات  ببع�ص  الآخر  هو  تربع  رونالدو 

الطبية لبلده الربتغال.
وكان النجم اجلزائري ولعب مان�ش�شرت 
اأيام  قبل  نفى  قد  حمرز،  ريا�ص  �شيتي، 
تربعه  عن  حتدثت  التي  الأخبار  قليلة 
اجلزائر،  لبلده  يورو  ماليني   4.5 مببلغ 
يف اإطار مكافحة فريو�ص كورونا، م�شيفًا 
اأنه من غري الالئق التباهي بهذه الأمور 

يف العلن.

بداأ نادي احتاد اجلزائر حامل لقب دوري املحرتفني اجلزائري 
توقف  ــر  اإث لعبيه  رواتـــب  حتفي�ص  درا�ــشــة  الــقــدم،  لكرة 
املناف�شات يف ظل الأزمة التي خلفتها جائحة فريو�ص كورونا 

امل�شتجد.
و�شرح عا�شور جلول، رئي�ص نادي احتاد اجلزائر، باأن جمل�ص 
ا�شتمر  حال  يف  الالعبني،  رواتب  خف�ص  �شيقرر  النادي  اإدارة 

توقف الدوري اإىل ما بعد 19 ني�شان/اأبريل اجلاري.
اأن  ميكننا  "ل  اجلمعة  ام�ص  اجلزائرية  لالإذاعة  عا�شور  وقال 
الالعبني،  رواتب  ملراجعة  �شن�شطر  النحو،  هذا  على  ن�شتمر 

هذا اأمر حتمي".
واأعلنت وزارة ال�شباب والريا�شة اأم�ص الأول الأربعاء متديد 
تعليق الأن�شطة الريا�شية يف اجلزائر حتى 19 ني�شان/اأبريل، 

كتدبري احرتازي للحد من انت�شار العدوى بفريو�ص كورونا.
التربع  �شيجرى  اأنه  جلول  عا�شور  ك�شف  اأخرى،  ناحية  ومن 
لل�شيدلية  �شناعي،  تنف�ص  اأجــهــزة  بينها  طبية  مبعدات 
املركزية للم�شت�شفيات التابعة لوزارة ال�شحة بعد غد الأحد، 

لدعم جهود مكافحة وباء كورونا.

رومينيجه: هذه فوائد 
كورونا لكرة القدم

مبادرة اإن�ضانية لرا�ضفورد 
جتاه اأطفال املدار�س 
املت�ضررين من كورونا

اتهام اتلتيكو مدريد بن�ضر 
كورونا يف ليفربول

تيفيز يخاطب النجوم: 

من  عاما  العي�س  "ميكننا 
دون اأجر"

ميونخ،  بايرن  نــادي  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  يعتقد 
كورونا  فريو�ص  اأزمة  اأن  رومينيجه،  هاينز  كارل 
اإيجابية  عواقب  النهاية  يف  لها  تكون  قد  امل�شتجد 
"التوجهات  عليه  اأطلق  ما  وتنهي  القدم،  كرة  على 
غري ال�شحية" فيما يتعلق بانفجار الأجور واأ�شعار 

�شفقات النتقال.
"كل  اإن   ،)51( مبجلة  مقالة  يف  رومينيجه  وقــال 
اأي�شا على فر�شة.. رواتب الالعبني  اأزمة تنطوي 
منذ  �شحي  غري  تطورا  �شهدت  النتقالت  واأ�شعار 

فرتة طويلة. والأزمة �شتوؤدي اإىل انتهاء ذلك".
تباطوؤا  حاليا  ي�شهد  العامل  اأن  رومينيجه  واعترب 
ينبغي  الو�شع  هــذا  واإزاء  عــام  ب�شكل  احلياة  يف 
من�شبطة  بطريقة  تت�شرف  اأن  القدم  كرة  على 

وم�شوؤولة.
ريا�شتنا  يحب  من  كل  احلــال،  "بطبيعة  واأ�شاف: 
اأخرى.  مرة  اللعب  فيه  ميكنه  الذي  اليوم  ينتظر 
اللعب،  ا�شتئناف  من  نتمكن  عندما  ــه  اأن ونــاأمــل 
احلياة  اإىل  املتاأنية  الــعــودة  يف  امل�شاهمة  ميكننا 

الطبيعية".
العواقب  اإىل  رومينيجه  اأ�شار  اأخــرى،  ناحية  من 

القت�شادية لالأزمة على كرة القدم.
�شفر  اإىل  عمليا  انخف�ص  الأندية  "دخل  وتابع: 
ــرن مــيــونــخ. نحن  ــاي ــر اأيــ�ــشــا عــلــى ب ــوؤث ـــذا ي وه
حمظوظون فقط لأننا خلقنا احتياطيا يف ال�شنوات 
نكون  باأن  لنا  �شي�شمح  ما  بال�شبط  وهذا  الأخرية 
حظا  الأكــرث  الأكتاف  تتحمل  اأن  يجب  داعمني. 

قدرا اأكرب من العبء".

يونايتد  مان�ش�شرت  مهاجم  را�شفورد  ماركو�ص  قدم 
خالل  من  اإن�شانية  مبادرة  القدم،  لكرة  الإنكليزي 
الذين  الأطفال  لإطعام  دولر(،  األف   124( جمع 
ُحرموا من الوجبات املدر�شية املجانية اليومية بعد 

اإغالق املدار�ص ب�شبب فريو�ص كورونا.
واأطلق را�شفورد، حملة للتربع بالتعاون مع اإحدى 
املوؤ�ش�شات اخلريية التي توزع الطعام على املدار�ص 
األف  مائة  جتميع  و�شع  حيث  التجمعات،  ومراكز 
جنيه اإ�شرتليني هدفًا مبدئيًا حلملته التي تخدم 

نحو 400 األف طفل.
هذا  ــاوز  جت يف  احلمر"  "ال�شياطني  ــداف  ه وجنــح 
البالغ  املهاجم  لنداء  اإيجابية  ا�شتجابة  يف  املبلغ 
عمره 22 عامًا عرب ح�شاباته على مواقع التوا�شل 

الجتماعي.
تاميز  ل�شحيفة  ت�شريح  يف  ــورد  ــف ــش را� ـــال  وق
الربيطانية: "كنت اأعتمد على الوجبات املدر�شية 
اأ�شواأ  اأو�شاعهم  اأ�شخا�ص  يوجد  طفاًل،  كنت  عندما 
مما كنت عليه. اإنهم ل يجدون حتى وجبة ثانية 

يف منزلهم لذلك اأردت اأن اأ�شاعدهم".
اأعدادها كبرية  جتد طعامًا  ل  التي  "النا�ص  وتابع: 
للغاية. تقرتب من مليون طفل ت�شاعدهم املوؤ�ش�شة 
الأرقــام  على  اطلعت  عندما  اأ�شبوعيًا.  اخلريية 

�شعرت ب�شدمة كبرية".
�شيتي  مان�ش�شرت  املحلي  ومناف�شه  يونايتد  وتعاون 
مل�شاعدة  اإ�شرتليني  جنيه  األف  مبائة  التربع  يف 
ودعم بنوك الطعام لتعوي�ص الكميات التي اعتاد 

الناديان التربع بها خالل اأيام مبارياتهما.

ماثيو  ليفربول،  نادي  يف  العامة  ال�شحة  مدير  اأكد 
بفريو�ص  الإ�شابة  حــالت  يف  الزيادة  اأن  اأ�شتون، 
كورونا امل�شتجد باملدينة رمبا تاأثرت باإقامة مباراة 
اأتلتيكو  اأمام  اأوروبــا  اأبطال  دوري  نهائي  ثمن  اإياب 

مدريد الإ�شباين.
اآلف   3 من  يقرب  ما  �شافر  املــبــاراة،  هذه  وحل�شور 
ملعب  على  الأتــلــتــي  لت�شجيع  مــدريــد  مــن  م�شجع 
حالة  اإعـــالن  مــن  قليلة  اأيـــام  قبل  ــك  وذل اأنفيلد، 

التاأهب يف اإ�شبانيا �شد الفريو�ص.
حتى  فاإنه  الربيطانية،  احلكومة  لبيانات  ووفقا 
 20 �شوى  هناك  يكن  مل  املا�شي،  ــص/اآذار  ــار� م  20
عدد  وهو  لندن،  يف  كوفيد19-  مبر�ص  اإ�شابة  حالة 

ت�شاعف اإىل اأكرث من 300 بعد اأقل من اأ�شبوعني.
الربيطانية،  "جارديان"  ل�شحيفة  ت�شريحات  ويف 
القرار  يكن  مل  املباراة  هذه  اإقامة  اأن  اأ�شتون  اأو�شح 
ال�شائب، لكنه اأكد اأنه مل يكن خطاأ متعمدا ورمبا مل 

يكن هناك وقتها دراية بخطورة الو�شع.
بدون  املباراة  تلك  اإقامة  عن  حديث  هناك  وكــان 
الليلة  حــتــى  مــطــروحــا  ــل  ظ خــيــار  يف  جــمــاهــري، 
كافة  قررت  النهاية  يف  لكن  اللقاء،  ملوعد  ال�شابقة 

الأطراف اإقامة املباراة ب�شكل طبيعي.
لربع  عبوره  بطاقة  على  مدريد  اأتلتيكو  وح�شل 
نهائي الت�شامبيونز ليج، على الرغم من اأن امل�شابقة 
مت تعليقها يف النهاية ب�شبب زيادة انت�شار الفريو�ص 

التاجي يف اأوروبا ب�شكل كبري.

يعتقد الأرجنتيني كارلو�ص تيفيز مهاجم مان�ش�شرت 
كرة  لعبي  اأن  ال�شابق  �شيتي  ومان�ش�شرت  يونايتد 
جزء  عن  التنازل  من  باأكرث  يقوموا  اأن  يجب  القدم 

من رواتبهم.
لأي  "ميكن  تلفزيونية  ت�شريحات  يف  تيفيز  وقال   
لعب كرة قدم اأن يعي�ص �شتة اأ�شهر اأو �شنة من دون 
املجالت،  بع�ص  يف  قــدوة  نكون  ل  قد  اأجــر،  تلقي 

ولكن لي�ص يف مثل هذه الظروف".
يعي�شون  املحرتفني  القدم  كرة  لعبي  اأن  واأو�شح   
جمربين  النا�ص  من  كبرية  فئة  من  اأف�شل  ظروفا 

على مغادرة منازلهم يوميا بحثا عن لقمة العي�ص.
 واأ�شار اإىل اأن هوؤلء هم اأكرب املت�شررين من قرارات 
منع التجول ب�شبب تف�شي فريو�ص كورونا امل�شتجد، 

ودعا لتوجيه امل�شاعدة اإىل هوؤلء. 
ــــايل لـــنـــادي بــوكــا جــونــيــور  ــــال الـــالعـــب احل وق
الأرجنتيني "بالطبع �شاأذهب بكل �شرور واأ�شاعد يف 

توفري الطعام لهوؤلء اأو القيام باأي �شيء اآخر". 
عن  اآخــر  جانب  من  الأرجنتيني  الهداف  وحتــدث 
وقال  الأزمة،  هذه  خالل  املطلوب  ودورها  الأندية 
"يجب على الأندية اأن تقوم بكل �شيء من اأجل دعم 

جمتمعاتها". 
مقدمتهم  ويف  الــقــدم  ــرة  ك ــوم  جن مــن  ــدد  ع وبـــادر 
كري�شتيانو  والربتغايل  مي�شي  ليونيل  الأرجنتيني 

لتقدمي  م�شاعدات والتربع رونــالــدو 
مالية  هـــامـــة لــدعــم مبــبــالــغ 

ـــــــــود  ـــــــــه ــــة ج ــــاي ــــرع ال
ـــل  ـــف ـــك ـــت بـــ�ـــشـــحـــايـــا وال

كورونا.فـــــريو�ـــــص 
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اأ�ضرى فل�ضطينيون

بقلم  :  �ضري القدوة
----------------------

�شببها  التي  القت�شادية  الأزم��ة  ان 
لي�س  الإن��ت��اج  دورة  اأوق��ف��ت  ال��وب��اء 
على  بل  فح�شب  فل�شطني  دولة  لدى 
ال�شعيد  وعلى  ال���دويل  امل�شتوى 
ك��ورون��ا  ل��وب��اء  ك��ان  الفل�شطيني 
يف  �شاهمت  والتي  الوا�شحة  الثار 
والت�شدير  ال�شترياد  حجم  خّف�شت 
واأدت  م�شبوقة  غري  م�شتويات  اإىل 
احلكومة  اإي����رادات  انخفا�س  اإىل 
يف   50 من  اأك��رث  اإىل  الفل�شطينية 
موازنة  تبني  اإىل  دفعها  ما  وهو  املائة 
برتاجع  توقعات  مع  متق�شفة  طوارئ 

. اخلارجية  امل�شاعدات 
وف��ى ظ��ل ا���ش��ت��م��رار ازم���ة ال��وب��اء 
الفل�شطينية  احلكومة  ف��ان  التاجي 
املرحلة  يف  العمل  اولويات  تواجهه 
كل  ت�شخري  عليها  حتتم  والتي  املقبلة 
والعمل  لديها  املتاحة  المكانيات 
�شيا�شتها  اأول��وي��ات  تكون  ان  على 
املايل  لالإنفاق  يلزم  ما  لتوفري  املالية 
وحماربته  ال��ت��اج��ي  ال��وب��اء  مل��واج��ه 
القطاع  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  و�����رشورة 
وتعزيز  ودعمه  و�شموده  ال�شحي 

خا�شة  واأجهزة  معدات  من  امكانياته 
يلزم  ما  وتوفري  الطبية  بالفحو�شات 
من  و�شفاء  املر�شى  �شحة  اجل  من 
�شحي  قطاع  على  واحلفاظ  ي�شاب 
الدعم  توفري  على  والعمل  فاعل 
هذه  للفقراء وم�شاعدتهم على تخطي 
�رشف  ا�شتمرار  اإىل  اإ�شافة  الفرتة 
قوى  واحتياجات  املوظفني  روات��ب 

الفل�شطينية. وال�رشطة  المن 
الفل�شطينية  احلكومة  دخ��ل  ويبلغ 
يف  دولر  مليون   270 نحو  ال�شهري 
دولر  مليون   200 نحو  تنفق  حني 
األفًا   130 ال�  موظفيها  روات��ب  على 
وعائالت  املتقاعدين  وم�شتحقات 
انخفا�س  اأن  ومع  والفقراء  الأ���رشى 
الفل�شطينية  احل��ك��وم��ة  اإي�����رادات 
لكن  مالية  �شيولة  اأزمة  يف  ي�شعها 
نحو  تتطلب  �شحيًا  كورونا  مواجهة 
�شيوؤدي  ما  وهو  دولر  مليون   120
وخ�شائر  املوازنة  عجز  م�شاعفة  اإىل 

. الفل�شطيني  بالقت�شاد  كبرية 
الفل�شطيني  القت�شاد  و�شيواجه 
مرحلة �شعبة للغاية يف ظل الفريو�س 
ا�شتمرار  اإن  فيه  �شك  ل  ومما  التاجي 
انخفا�س  اإىل  �شيوؤدي  احلايل  الو�شع 
املائة  يف   70 من  اأكرث  اإىل  الإي��رادات 

عدم  ذل��ك  على  �شيرتتب  وبالتايل 
توفري  من  الفل�شطينية  احلكومة  قدرة 
�شيا�شة  وتراجع  املالية  امل�شتلزمات 
يف  ال��دخ��ول  م��ن  ب��د  ول  النفقات 
ت�شجيل  مع  اإجباري  تق�شف  برنامج 
الرعاية  اإىل  يحتاجون  ج��دد  فقراء 
وال�شحية  والقت�شادية  الجتماعية 
الفل�شطينية  القيادة  �شتواجه   حيث 
توقف  مت  ما  اذا  للغاية  �شعبة  نتائج 
امل�شاندة  وت��راج��ع  اخل��ارج��ي  ال��دع��م 

. الفل�شطيني  لل�شعب  الدولية 
ومل��واج��ه��ة ه��ذه الأزم���ة ف��ال ب��د من 
العمال  ورجال  اخلا�س  القطاع  حترك 
وتوفري  الفل�شطينية  املوازنة  ودعم 
مقومات ال�شمود من قبل موؤ�ش�شات 
البنوك و�رشكات  مثل  اخلا�س  القطاع 
من  والعمل  والكهرباء  الت�شالت 
املانحة  الدول  حث  على  احلكومة  قبل 
الإ�شالمي  والبنك  ال��دويل  والبنك 
واملوؤ�ش�شات  الدول  وجامعة  للتنمية 
حتريك  اإع���ادة  على  العربية  املالية 
عمل  فر�س  خللق  القت�شاد  عجلة 
بعد  واخلدمات  الإنتاج  قطاع  واإنعا�س 
ال�شعب  ل�شمان �شمود  الزمة  انتهاء 
القرن  ل�شفقة  ومواجهته  الفل�شطيني 
العمل  اآل��ي��ات  وتعزيز  المريكية 

ال�شتيطان  �شيا�شة  ومواجهة  الوطني 
يف  وخا�شة  ال�رشائيلي  والتو�شع 
القد�س وبيت حلم واخلليل حيث حتتاج 
�شمود  ودعم  توجيه  ايل  املناطق  هذه 
املهددة  واملناطق  القرى  يف  املواطنني 

. وال�شم  بامل�شادرة 

فر�شة  الفل�شطينية  القيادة  امام  ان   
القت�شاد  اآليات  ترتيب  لإعادة  كبرية 
ال�شوق  على  ليعتمد  الفل�شطيني 
ال�شامل  لالنفكاك  متهيدا  املحلية 
ووقف العتماد على الحتالل واإيجاد 
للتدخل  ح��د  وو���ش��ع  عمل  اآل��ي��ات 
القت�شاد  يف  ال�رشائيلي  والتحكم 
ال�شتفادة  و����رشورة  الفل�شطيني 
والإمكانيات  الب�رشية  امل��وارد  من 
ال�شناعة  وت�شجيع  الفل�شطينية 
النكبة  بعد  وخا�شة  الزراعة  وقطاع 
اأ�شابت  التي  واملالية  القت�شادية 
التاجي  الوباء  جراء  العاملي  القت�شاد 
الفر�شة  اغتنام  على  ي�شجع  ما  وهذا 
الفل�شطيني  الإنتاج  على  والعتماد 
واملنتج  املحلي  ال�شوق  وت�شجيع 
اخلارجي  ال�شترياد  من  بدل  الوطني 
لل�شوق  التقليدي  النمط  وت��غ��ري 

. لفل�شطينية ا

الأزمة القت�ضادية الفل�ضطينية ونتائجها بعد وباء كورونا

اأكدت موؤ�ش�شة مهجة القد�س لل�شهداء 
اأن الأ�شري املجاهد   , والأ�رشى واجلرحى 
 34( اجل��رج��اوي  حممد  عبدالله  اإي���اد 
يف  ���رشط��اين  ورم  م��ن  يعاين  ع��ام��ًا( 
وذلك  ال��دم��اغ,  يف  الع�شبية  الكتلة 
ال�شجون  م�شلحة  اإدارة  اأبلغت  اأن  بعد 
بنتائج  اجلرجاوي  الأ�شري  ال�شهيونية 
الفحو�شات الطبية التي اأجراها قبل عدة 
الأ�شري  باأن  املوؤ�ش�شة  واأ�شافت  اأ�شابيع. 
اجلرجاوي بحاجة لإجراء عملية جراحية 
من  اأ�شابيع  ثالث  اأق�شاها  مدة  خالل 
ال�رشطاين,  الورم  ذلك  ا�شتئ�شال  اأجل 
الب�رش,  لفقدان  معر�شًا  �شي�شبح  واإل 
الأمين  اجلانب  يف  الإح�شا�س  وفقدان 
الأطباء  اإفادة  ح�شب  وذلك  اجل�شم,  من 
اأن  املوؤ�ش�شة  واأ�شارت  له.  ال�شهاينة 

فرتة  منذ  يعاين  اجل��رج��اوي  الأ���ش��ري 
طويلة من �شداع مزمن واآلم حادة يف 
وقد  اجل�شم,  من  خمتلفة  واأنحاء  الراأ�س 
تعر�س ملماطلة كبرية من اإدارة م�شلحة 
التابعني  والأطباء  ال�شهيونية  ال�شجون 
لفحو�شات  اإخ�شاعه  اأج��ل  من  لها 
حالته  تطورات  على  للوقوف  طبية 
مهجة  موؤ�ش�شة  ونا�شدت  ال�شحية. 
الإن�شان  حقوق  موؤ�ش�شات  القد�س 
الر�شمية  واملوؤ�ش�شات  والدولية  املحلية 
تعنى  التي  واجلمعيات  الر�شمية  وغري 
التدخل  ب�����رشورة  الأ����رشى  ب�شوؤون 
الأ�شري  حياة  لإنقاذ  والعاجل  الفوري 
املر�شى  الأ�رشى  اجلرجاوي وجميع  اإياد 
�شجون  من  عنهم  الفوري  والإف���راج 
اإياد  الأ�شري  اأن  بالذكر  جدير  الحتالل. 

23/10/1986م,  بتاريخ  ولد  اجلرجاوي 
وهو من مدينة خانيون�س جنوب قطاع 
الحتالل  ق��وات  اعتقلته  وق��د  غ��زة, 
13/06/2011م,  بتاريخ  ال�شهيوين 
واأ�شدرت بحقه حكمًا بال�شجن الفعلي 

يف  امل�شاركة  بتهمة  �شنوات,  ت�شع 
ال�شهيوين,  الحتالل  مقاومة  اأعمال 
�شلطات  عنه  تفرج  اأن  املفرت�س  ومن 

الحتالل يف �شهر حزيران/يونيو القادم

الأ�ضري اإياد اجلرجاوي يعاين من ورم �ضرطاين يف الدماغ
اأخبار فل�ضطني

الأ�ضري حممد جربان 
خليل

النفرادي العزل  يف  �ضنوات   8
اأنا مثلكم مل اأ�شمع مبحمد جربان خليل قبل اإ�رشاب 
النفرادي  عزله  عن  قراأت  وحني  احلايل,  الأ�رشى 
األعب  �شغرياً  كنُت  حني  تذكرُت  �شنوات,   8 ملدة 
مع اأخي, واأغلق علّي باب الغرفة ملدة ع�رش دقائق 
قبل اأن يفتح الباب, وكيف اأنني كدت اأقرتب من 
 8 اأح�شب كم ع�رش دقائق يف  اأن  اجلنون, وحاولت 
�شنوات, وكم جنونًا ميكن اأن ي�شيب �شخ�شًا مثل 

حممد؟
مواليد  من  حممد  خليل,  حممد  جربان  حممد 
وت�شكن  الرملة  بلدة  من  ينحدر   ,16/12/1983
الداخل  يف  الغربية  املزرعة  قرية  يف  عائلته 
وحمكوم   ,11/3/2006 منذ  معتقل  الفل�شطيني, 
بال�شجن املوؤبد. بتهمة تنفيذ عملية فدائية, ويعاين 
من اأمرا�س نف�شية وع�شبية و�شعوبة يف احلركة 
�شنوات.   8 نحو  منذ  العزل,  زنازين  يف  ويعي�س 
يف  ال�شجانني  احد  على  العتداء  حماولته  بزعم 

�شجن "جلبوع".
الإغماء  من  ونوبات  التوازن  لفقدان  يتعر�س 
نتيجة الآلم ال�شديدة يف الراأ�س, اأطباء م�شت�شفى 
للراأ�س  له  ت�شوير  باإجراء  اأو�شوا  �شوروكا 
ودون  ذلك  ينتظر  طويلة  فرتة  ومنذ  والأع�شاب 

فائدة واأنه ل يح�شل على العالج الالزم.
وخالل  اعتقايل  "منذ  ملحاميته:  حممد  يقول 
التحقيق تعر�شت للتهديد من املحققني بعذاب ل 
ينتهي وحرماين من روؤية ال�شم�س, لذلك واجهت 
�شل�شلة عقوبات بلغت ذروتها بقرار عزيل, ومنذ 
بداية هذه املعاناة القا�شية, يجري متديد العزل كل 
حلظة  كل  تتحول  اأن  يريدون  لأنهم  �شهور  �شتة 
ينتهي,  ل  وعذاب  ومعاناة  جحيم  اإىل  حياتي  يف 
التي  ال�شورية  املحكمة  وبدعم كامل وغطاء من 
تنفذ تعليمات جهاز الأمن الإ�رشائيلي, ي�شعون يف 
على غطاء  للح�شول  فرتة عزيل  تنتهي  مرة  كل 
العزل, ففي كل مرة يقدمون  قانوين من حمكمة 
يزعمون  تارة  �شحيحة,  غري  ومزاعم  مربرات 
اإنني  ثم  لل�رشطة,  تهديدي  واأخرى  هاتفا,  حيازتي 
خطري نف�شيا, ولكن كل ذلك ا�شتمرار لال�شتهداف 
من  فل�شطيني  اأ�شري  كوين  يل,  وعقابا  املبا�رش 
ويجب  خطري  به  قمت  ما  يعتربون  فهم  الداخل, 
اأن اأكون عربة واأدفع الثمن بالعزل والنفي الأبدي 

واحلرمان من كل حقوقي مبا فيها العالج".
انفرادية,  زنزانة  يف  التامة  العزل  علي  "فر�شوا 
بالأ�رشى,  احتكاك  اأو  ات�شال  دون  وحيدا  اأعي�س 
اأوجاع واأمرا�س, ورف�شوا  اأعاين من عدة  وبداأت 
اإىل  نقلي  ومت  حادة,  باآلم  اأ�شبت  حتى  عالجي 
اإبالغي  اأو  مر�شي  ت�شخي�س  ودون  امل�شت�شفى, 
 15 مدار  على  ا�شتمروا  اأ�شابني,  الذي  باملر�س 
وم�شاء,  �شباحا  يوميا  مرتني  بالإبر  بحقني  يوما 
اأعادوين  ثم  يوما,   25 امل�شت�شفى  يف  ومكثت 
يقدمون  وهم  واملعاناة  الظروف  لنف�س  للزنزانة 
وحتى  اأبدا,  تتح�شن  مل  حالتي  ولكن  الدواء  يل 
نوع  اأجهل  مازلت  املتكررة  مطالبي  ورغم  اليوم 
وا�شم مر�شي, اأما بخ�شو�س الأدوية التي تعطى 
من  اأعاين  واأ�شبحت  العيون  على  توؤثر  فهي  يل 

م�شاكل يف الروؤيا واأ�شعر برتاخي الأع�شاب".

بعد ظهور نتائج الفحو�ضات الطبية

عام  مدير  احلاج  اأبو  فهد  الدكتور  نا�شد 
مركز اأبو جهاد ل�شوؤون احلركة الأ�شرية 
ال��دويل  املجتمع  القد�س  جامعة  يف 
ومنظمة  الإن�شان  حقوق  وموؤ�ش�شات 
التحرك  الدويل �رشعة  الأحمر  ال�شليب 
غري  التف�شي  خطر  من  الأ�رشى  لإنقاذ 
املحدود للفايرو�س يف اأو�شاطهم, وذلك 
بعد تاأكد اإ�شابة اأحد الأ�رشى من بيتونيا 

عدد  خالط  بدوره  والذي  بالفايرو�س, 
كبري من الأ�رشى قبل الإفراج عنه وذلك 
اأثناء قيامهم بتنظيم حفل مبنا�شبة الإفراج 
عنه . وتابع اأننا اأطلقنا حتذيرات عديدة 
تزامنت مع بدء تف�شي الفايرو�س تتعلق 
نظرا  الأ�رشى  بحق  الداهمة  بالأخطار 
للظروف غري الإن�شانية التي يقبعوا بها 
داخل املعتقالت, ولكن ل تزال حكومة 

من  لي  ال�شتجابة  عن  متتنع  الحتالل 
باملطالبات  مذكرا  الدولية,  املنظمات 
اإطالق  ب�رشورة  وال�شعبية  الر�شمية 
 . املعتقالت  من  الأ����رشى  كل  ���رشاح 
منظمة  احلاج  اأبو  الدكتور  طالب  كما 
ال�شحة العاملية ال�شتجابة ملطلب رئي�س 
�رشعة  ب�رشورة  الفل�شطيني  ال��وزراء 
اإيفاد جلنة خمت�شة للوقوف على حقيقة 

باإ�شابة  القناعة  نتيجة  وذلك  يجري  ما 
وتعمد  بالفايرو�س  ال�شجانني  من  عدد 
اإبقائهم باخلدمة وعدم حجرهم, واأن قيام 
الذي  الق�شم  باإغالق  ال�شجون  م�شلحة 
خرج منه الأ�شري هو اإجراء التفايف على 
مطلب الك�شف عن عجز دولة الحتالل 
عام  ب�شكل  الفايرو�س  على  بال�شيطرة 

وباملعتقالت ب�شكل خا�س . 

الدكتور اأبو احلاج ينا�ضد املوؤ�ض�ضات الدولية �ضرعة التحرك لإنقاذ الأ�ضرى

الفل�شطينية  للمراأة  العام  الحتاد  وجه 
مع الأطر واملراكز واجلمعيات الن�شوية 
املتحدة  ل��الأمم  العام  لالأمني  مذكرة 
"انطونيو  بها  يطالب  تف�شيلية  مذكرة 
العام  الأم���ني  ب�شفته  غوتريي�س" 
عن  الإفراج  على  العمل  املتحدة  لالأمم 
ال�شجون  يف  الفل�شطينيات  الأ�شريات 
تعر�شهن  من  خ�شية  الإ�رشائيلية 
البيئة  ب�شبب   19 ك��وف��ي��د  ل��وب��اء 
الأ���ش��ريات  تعي�شها  التي  ال�شعبة 
تفتقد  التي  الإ�رشائيلية  ال�شجون  يف 
الالزمة  الوقائية  الحتياجات  لأب�شط 
حتت  وقوعهن  عن  عدا  الوباء  ملقاومة 
العن�رشي  التمييز  �شيا�شات  وط��اأة 
ال�شجون �شد  اإدارة  قبل  املمار�شة من 

والأ�رشى  عام  ب�شكل  الفل�شطينيني 
يف  وجاء  خا�س.  ب�شكل  والأ�شريات 
احتالل  كقوة  اإ�رشائيل  اإن  املذكرة, 
الفل�شطينية  الأرا�شي  على  م�شيطرة 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  ببنود  تلتزم  ل 
املدنيني  بحماية  املتعلقة   1948 لعام 
اأوقات  يف  والأطفال  الن�شاء  ومنهم 
تفي  ول  الح��ت��الل؛  وحت��ت  احل���رب 
ح�شول  ل�شمان  القانونية  بواجباتها 
ال�شحية  اخلدمات  على  الفل�شطينيني 
�شمن   )76( املادة  مبوجب  الأ�شا�شية 
بالحتالل  قائمة  كقوة  م�شوؤولياتها 
التفاقيات  متعاقدة وطرف يف  ودولة 
جميع  باتخاذ  تلزمها  التي  الدولية 
حلماية  ال��الزم��ة  الوقائية  التدابري 

الفل�شطينيني  والأط��ف��ال  الن�شاء 
الغذاء  من  يكفي  ما  وتوفري  ال�شجناء 
ت�شمن  ال��ت��ي  ال�شحية  والنظافة 
اجتاه  اأخ��رى  حقوق  وكفالة  �شحتهم 
الن�شاء والأطفال املن�شو�س عليها يف 
اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الق�شاء 
املراأة.  التمييز �شد  اأ�شكال  على جميع 
الن�شوية  واملوؤ�ش�شات  الحتاد  وذّكر 
مفو�شة  به  اأدل��ت  ال��ذي  بالت�رشيح 
الإن�شان  حلقوق  ال�شامية  املتحدة  الأمم 
خ�شو�شية  حول  با�شليه",  "مي�شيل 
فيها  يتف�شى  التي  الراهنة  اللحظة 
الوباء يف مطالبتها احلكومات الإفراج 
من  وغريهم  ال�شيا�شيني  ال�شجناء  عن 
النتقادية  اآرائهم  ب�شبب  املحتجزين 

اإىل  داعية  التعبري  حرية  عن  دفاعا 
الطبية  الفحو�س  اإج���راء  ����رشورة 
ل�شمان  التدابري  وات��خ��اذ  لل�شجناء 
ال�شحية  الرعاية  على  ح�شولهم 
الن�شوية  املذكرة  حثت  كما  واملتابعة. 
التدابري  جميع  اتخاذ  اإىل  العام  الأمني 
اإ���رشائ��ي��ل  على  لل�شغط  املمكنة 
القانونية  التزاماتها  احرتام  اأجل  من 
طالبت  كما  ال��دويل,  القانون  مبوجب 
القيام  الدولية لل�شليب الأحمر  اللجنة 
ومراكز  لل�شجون  زياراتها  بتكثيف 
�شالمة  ل�شمان  الإ�رشائيلية  الحتجاز 
واتخاذ  ال�شيا�شيني  ال�شجناء  جميع 
املخاطر  لتحديد  لال�شتجابة  تدابري 

املرتبطة بوباء كوفيد 19.

الحتاد العام للمراأة يوجه مذكرة اإىل "غوتريي�س" بخ�ضو�س الأ�ضريات
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اآخر تداعيات كورونا يف املغرب العربي..
 2191 اإ�ضابة و148 وفاة

قراءة/ حممد علي
------------------ 

من  ع���دد  اأك���رب  اجل��زائ��ر  �شجلت 
امل��غ��رب  يف  وامل��ت��وف��ني  امل�����ش��اب��ني 
اأكدت  حيث  الوباء,  ج��راء  العربي 
اجلزائرية  ال�شحة  وزارة  بيانات 
ب�شبب  ال��وف��ي��ات  ع���دد  و���ش��ول 
بلغ  فيما  ح��ال��ة,   86 اإىل  ك��ورون��ا 
�شخ�شا.  986 امل�شابني  عدد  اإجمايل 
الإ�شابات  اأن  اإىل  املعطيات  وت�شري 
جزائرية,  ولي��ة   40 على  موزعة 
امتثلت  التي  احلالت  عدد  بلغ  وقد 

حالة.  61 لل�شفاء 

وزارة  اأعلنت  فقد  املغرب,  يف  اأما 
ت�شجيل  عن  اجلمعة,  اليوم  ال�شحة 
العدد  لريتفع  ج��دي��دة  وف��ي��ات   3

.47 اإىل  للمتوفني  الإجمايل 
جديدة  اإ�شابة   27 ت�شجيل  مت  كما 
الإجمايل  العدد  لريتفع  بالفريو�س 
عدد  ارتفع  فيما  حالة,   735 اإىل 
اإىل  لل�شفاء  متاثلت  التي  احل��الت 

.34
مار�س,   20 منذ  املغاربة  ويعي�س 
خاللها  مينع  �شحية  ط��وارئ  حالة 
اإل  منازلهم  من  املواطنني  خ��روج 
داء  لأ املواطن  حاجة  يوؤكد  بت�رشيح 

اخلا�شة. حاجياته  �رشاء  اأو  عمله 

ال�شحة  وزارة  قالت  جهتها,  من 
اإ�شابة   33 ت�شجيل  مت  نه  اإ التون�شية 
لي�شبح  اخل��م��ي�����س,  ي���وم  ج��دي��دة 
موؤكدة  حالة,   455 امل�شابني  اإجمايل 

.14 اإىل  الوفيات  عدد  ارتفاع 
اإخ�شاع  مت  نه  باأ ال��وزارة  ف��ادت  واأ
ال�شحي  للحجر  �شخ�شا   18882
فرتة  مت��وا  اأ منهم   16245 ال��ذات��ي, 
زالوا  ما  و2637  ال�شحية  املراقبة 
حت��ت احل��ج��ر ال�����ش��ح��ي وامل��راق��ب��ة 

. مية ليو ا
امل�شابني  عدد  بلغ  موريتانيا,  ويف 
ت�شجل  مل  فيما  اأ�شخا�س   5 بالوباء 
لوزير  و�شبق  وف��اة.  ح��الت  بعد 

حامد,  ول��د  ن��ذي��ر  حممد  ال�شحة 
حتديد  فح�س  اأجهزة  باأن  �رشح  اأن 
ال�شني  قدمتها  ال��ت��ي  ال��ف��ريو���س 
مواجهة  يف  نواك�شوط  مل�شاعدة 

�شاحلة. غري  الفريو�س 
وفاة  عن  اأم�س  الإعالن  مت  ليبيا  ويف 
بكورونا,  م�شاب  �شخ�س  اأول 
ملكافحة  الوطني  املركز  اأك��د  فيما 

اأ�شخا�س.   10 اإ�شابة  الأمرا�س 
لالإ�شابات  الإجمايل  العدد  وجتاوز 
كورونا  فريو�س  بعدوى  امل�شجلة 
العامل  يف   "COVID-19" امل�شتجد 
اآلف   210 بينها  حالة,  املليون  حاجز 

�شفاء. حالة 

148 وفاة فيها. بينما مت ت�ضجيل   ، 2191 حالة  امل�ضابني بفريو�س كورونا يف كل من تون�س واجلزائر واملغرب وليبيا وموريتانيا  بلغت ح�ضيلة 

جون�ضون يعلن عن بقائه يف احلجر 
ال�ضحي ب�ضبب اأعرا�س كورونا

وكالة الطاقة الدولية: خف�س 
كافيا يكون  لن  "اأوبك+" لالإنتاج 

ال�ضحة العاملية تدعو ال�ضرق الأو�ضط 
للتحرك 

بوتني: اإبقاء اإجراءات العزل ال�ضحي 
حتى ماي لحتواء فريو�س كورونا

الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  ق��ال 
زال  ما  ن��ه  اإ جون�شون,  بوري�س 
يعاين  يزال  ل  نه  لأ للعزل  خا�شعا 
لفريو�س  خفيفة  اأع��را���س  م��ن 
ذل��ك  يف  مب��ا  امل�شتجد  ك��ورون��ا 
�شبعة  بعد  احلرارة  درجة  ارتفاع 

بالفريو�س.  اإ�شابته  من  يام  اأ
الرغم  "على  جون�شون:  وت��اب��ع 
خالل  بتح�شن  اأ�شعر  ن��ن��ي  اأ م��ن 
لالأ�شف  العزلة,  من  ي��ام  اأ �شبعة 
الأعرا�س,  اأحد  من  اأعاين  زلت  ما 
ي��زال  ل  ذ  اإ طفيف,  عر�س  وه��و 
ارت��ف��اع يف درج��ة احل��رارة,  ل��دي 
احلكومة,  لن�شيحة  وفًقا  لذلك 
عزلتي",  يف  ب��ق��ى  اأ اأن  ي��ج��ب 
ب��ح�����ش��ب "روي������رتز". واأع����رب 
رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ربي��ط��اين, 

م�����س اخل��م��ي�����س, ع��ن ث��ق��ت��ه يف  اأ
هزمية  من  �شيتمكن  ال�شعب  اأن 
داعيا  امل�شتجد,  كورونا  فريو�س 
ووجه  املنازل.  يف  للبقاء  اجلميع 
"كوفيد  مبر�س  امل�شاب  جون�شون 
الربيطاين  لل�شعب  ر�شالة   ,"19
معربا  ال�شحي,  احلجر  داخل  من 
الكبرية  احل�شيلة  من  حزنه  عن 
جون�شون  وكان  موؤخرا.  للوفيات 
كورونا  بفريو�س  اإ�شابته  اأعلن 
املا�شي,  اجلمعة  ي��وم  امل�شتجد, 
فيه:  قال  م�شور  مقطع  يف  وذلك 
والع�رشين  الأرب���ع  م��دى  "على 
من  عانيت  امل��ا���ش��ي��ة,  ال�شاعة 
نتيجة  وج��اءت  طفيفة  اأع��را���س 

اإيجابية". كورونا  فح�س 
ق.د

الدولية  الطاقة  وكالة  مدير  قال 
"اأوبك"  خف�س  اإن  ب���ريول  ف��احت 
النفط  نتاج  لإ اأخرى  منتجة  ودول 
للحيلولة  يكفي  لن  كبري  بنحو 
اخلام  ملخزونات  كبري  تراكم  دون 
هذا  من  الثاين  الربع  يف  العاملية 

م. لعا ا
مع  "حتى  ن���ه  اأ ب���ريول  واأ���ش��اف 
ع�رشة  اإىل  ي�شل  مبا  نتاج  لالإ خف�س 
رمبا  وال��ذي  يوميا,  برميل  ماليني 
اآخرون  ومنتجون  )اأوبك(  تناق�شه 
هناك  �شيظل  املقبل,  ���ش��ب��وع  الأ
مليون   15 مب��ق��دار  يومي  ت��راك��م 

الثاين". الربع  يف  برميل 

ون��ا���ش��د م��دي��ر اجل��ه��ة ال��رق��اب��ي��ة 
ال���دول���ي���ة امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ط��اق��ة 
يف  املنتجني  اأك���رب  ال�����ش��ع��ودي��ة, 
ملجموعة  احلايل  والرئي�س  "اأوبك" 
الكربى,  لالقت�شاديات  الع�رشين 
ال���ش��ت��ق��رار  حتقيق  �شبل  ب��ح��ث 

املجموعة. دول  مع  بال�شوق 
دول  ت��ع��ق��د  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
اآخرين  ومنتجني  "اأوبك+"  حتالف 
لبحث  اجتماعا  املقبل  الأ�شبوع 
اأ�شواق  لدعم  م�شرتكة  �شياغة 

املتهاوية. النفط 
ق.د

العاملية  ال�شحة  منظمة  دع��ت   
ح��ك��وم��ات ال�������رشق الأو����ش���ط 
انت�شار  من  للحد  �رشيعًا  للتحرك 
ارتفعت  اأن  بعد  كورونا  فريو�س 
وهو  لفًا  اأ �شتني  نحو  اإىل  احلالت 
م�شتواها  �شعف  م��ن  يقرب  م��ا 

اأ�شبوع.  قبل 
املنظري  اأحمد  الدكتور  واأعلن 
عن  للمنظمِة  قليمي  الإ امل��دي��ُر 
بع�ِس  يف  جديدة  حالٍت  ت�شجيِل 

للخطر  تعر�شًا  الأك���رث  ال���دوِل 
�شحيٌة  اأنظمٌة  فيها  تتوفُر  والتي 
من  قلقِه  ع��ن  م��ع��رباً  �شعيفة. 
والوفياِت  ال�شابِة  اعداِد  ارتفاِع 
�شحيٌة  اأنظمٌة  بها  التي  الدوِل  يف 
زيادَة  َنّ  اَ املنظري  واعترب  اأقوى. 
النتقاَل  َنّ  اَ ُتظهُر  احلالت  اعداِد 
امل�شتوينِي  على  �رشيعًا  يحدُث 

واملجتمعي. املحلي 
ق.د

فالدميري  الرو�شي,  الرئي�س  اأك��د 
الأمن  ملجل�س  اجتماع  خالل  بوتني, 
���رشورة  اجلمعة,  ال��ي��وم  للبالد, 
ال�شحي  ال��ع��زل  اإج���راءات  ب��ق��اء  اإ
انت�شار  لحتواء  مايو  �شهر  حتى 

امل�شتجد. كورونا  فريو�س 
اجتماع  تراأ�شه  خالل  بوتني,  وقال 
م����ن امل��ن��ع��ق��د ال��ي��وم  جم��ل�����س الأ
مر�شوم  مب��وج��ب  "مت,  اخل��م��ي�����س: 
���ش��ادر ع��ن��ي, مت��دي��د الإج����راءات 
موا�شلة  مع  اخلا�شة  الحرتازية 
نهاية  حتى  ال�شحي  العزل  تدابري 
�رشوري  الأمر  وهذا  بريل.  اأ �شهر 
فريو�س  ع��دوى  انت�شار  لحتواء 

." كورونا
"هذا  الرو�شي:  الرئي�س  واأ�شاف 
ونحن  اخل����رباء,  ي��ع��ت��ق��ده  م��ا  ه��و 
اإىل  و�شن�شتمع  ن�شتمع  بالتاأكيد 
انطالقا  العمل  كل  �شننظم  يهم.  راأ
تنفيذ  ل�شمان  م���ر,  الأ ه��ذا  م��ن 
تتمثل  التي  �شا�شية,  الأ الأولوية 

املواطنني  و�شحة  حياة  رعاية  يف 
الرو�س".

ال�شلطات  ف��ر���ش��ت  اأن  و���ش��ب��ق 
ال��رو���ش��ي��ة, م��ن��ذ اأواخ����ر م��ار���س 
خا�شة  اإج��راءات  حزمة  املا�شي, 
من  واحلد  الذاتي  ال�شحي  بالعزل 
مناطق  من  كثري  يف  النا�س  تنقالت 
مو�شكو,  العا�شمة  من  بدءا  البالد 
بالدرجة  ال��ت��داب��ري  ه��ذه  وتن�س 
املواطنني  خروج  منع  على  الأوىل 
احلالت  بع�س  يف  اإل  منازلهم  من 
احتمال  من  للتقليل  ال�شتثنائية 

الفريو�س. انت�شار 
يف  �شجلت  اجلمعة  اليوم  وحتى 
بعدوى  اإ���ش��اب��ة   4149 رو���ش��ي��ا 
C - " امل�شتجد كورونا   ريريو�س 
وفاة  حالة   34 بينها   ,"VID-19
 2923 ر�شد  ومت  �شفاء,  و281 
 20 وبينها  مو�شكو,  يف  اإ�شابة 

وفاة.     حالة 
ق.د

كورونا... عدد الإ�ضابات يف العامل يتجاوز املليون

�ضحيفة هندية تك�ضف ما اأخفته الإمارات ب�ضاأن كورونا 

مليون توقيع دعما لوقف لإطالق النار يف كل مناطق النزاعات يف العامل

الأمريكية  املتحدة  الوليات  �شجلت 
واحد  ي��وم  يف  وفيات  ن�شبة  اعلي 
تويف  حيث  ك��ورون��ا,  جائحة  ج��راء 
يوم  ب��ني  م��ا  �شخ�س   1200 نحو 
فيما  اخلمي�س  وم�����ش��اء  الأرب���ع���اء 
 30 من  اأكرث  الوقت  نف�س  يف  اأ�شيب 

بالفريو�س. �شخ�س  األف 
خمتلف  يف  ن�شان  اإ مليون  من  اأكرث 
م�شجلني  ب���ات���وا  ال���ع���امل  ن���ح���اء  اإ
ع��ل��ى ق��وائ��م امل�����ش��اب��ني ب��ف��ريو���س 
ال��وف��ي��ات  وام����ا  "كوفيد19-" 
حركة  يف  والعداد  الفا   52 فتجاوزت 

. ة م�شتمر
باتت  المريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
الدول  قائمة  على  عامليا  الوىل  حاليا 
العاملية,  اجل��ائ��ح��ة  م��ن  امل��ت�����رشرة 
ان  ر�شمية  اإح�����ش��اءات  وك�شفت 
الأرب��ع��اء  ب��ني  م��ا  �شجلت  ام��ريك��ا 

ح�شيلة  ���ش��واأ  اأ اخلمي�س  وم�����ش��اء 
العامل  م�شتوى  على  يومية  وفيات 
ال�شابات  اما  �شخ�س   1200 بنحو 
ل��رتت��ف��ع  ال��ف��ا   30 ال� ف��ت��ج��اوزت 
اىل  البالد  يف  الجمالية  احل�شيلة 
 245 6 الف وفاة واكرث من  اكرث من 
حكومية  خطط  و�شط  ا�شابة  الف 

�رشامة. اكرث  اجراءات  لتخاذ 
اندرو  نيويورك,  ولية  حاكم  وقال 
ال�شتهالك  معدل  "بح�شب  كومو: 
للتنف�س  اج��ه��زت��ن��ا  ف��ان��ن  احل���ايل 
ملدة  احتياجاتنا  تغطي  ال�شناعي 
ال�شحية  القواعد  احرتام  ايام.  �شتة 
�شنتخذ  ل��ذل��ك  ي��ج��ب,  ك��م��ا  لي�س 
و�شنغلق  ���رشام��ة  اك��رث  اج���راءات 

املالعب".
ملكافحة  الدولية  اجلهود  دعم  وبهدف 
العامة  اجلمعية  وافقت  فقد  اجلائحة 

قرار  على  بالجماع  املتحدة  ل��المم 
ال��دويل  التعاون  تعزيز  اىل  يدعو 
قرار  اول  وه��و  الفريو�س  ملكافحة 
الوباء  تف�شي  منذ  املنظمة  تعتمده 
املا�شي,  العام  اواخر  اكت�شف  الذي 
���رشورة  على  القرار  ن�س  وين�س 
بكل  ويندد  الن�شان  حقوق  اح��رتام 
وكره  والعن�رشية  التمييز  ا�شكال 

الوباء. مع  التعامل  يف  الجانب 
ف�شل  فقد  الدويل  المن  جمل�س  اما 
على  التفاق  يف  الن  حتى  ه  اع�شاوؤ
ب�شبب  ال��وب��اء  ازاء  موحد  موقف 
رئي�س  ب�شكل  م�شتمرة  خ��الف��ات 
ت�رش  حيث  وام��ريك��ا,  ال�شني  ب��ني 
ال�شوء  ت�شليط  على  وا�شنطن 
رف�س  مقابل  الفريو�س  م�شدر  على 

بكني. من  قاطع 
املفو�شية  رئي�شة  اعتذرت  اوروبيا 

الوروب��ي��ة اور���ش��ول ف��ون دي��ر لني 
من  عامليا  املت�رشرين  ثاين  ليطاليا 
اوروبا  ت�شامن  عدم  ب�شبب  الوباء 
الفريو�س  ازم��ة  مواجهة  يف  معها 
يف  اكرب  مب�شاعدة  ووعدت  امل�شتجد, 
القت�شادية  للتداعيات  الت�شدي 

لالزمة.
ال�رشق  منطقة  يف  الو�شاع  وحول 
ال�شحة  منظمة  دعت  فقد  الأو�شط 
للتحرك  املنطقة  حكومات  العاملية 
الفريو�س  انت�شار  من  للحد  �رشيعا 
الأنظمة  ذات  ال��دول  ل��دى  خا�شة 
ان  بعد  وذلك  ال�شعيفة,  ال�شحية 
لكرث  امل�شجلة  احلالت  عدد  ارتفع 
ق��ارب  زي���ادة  مب��ع��دل  ال��ف��ا   60 م��ن 
الو�شاع  عليه  كانت  عما  ال�شعف 

فقط. واحد  اأ�شبوع  قبل 
ق.د

 ”The Lede“ �شحيفة  اتهمت 
م��ارات��ي��ة  ال��ه��ن��دي��ة, احل��ك��وم��ة الإ
للم�شابني  احلقيقية  الأعداد  باإخفاء 
ولي��ة  اأن  اإىل  م�شرية  ب��ك��ورون��ا, 
اإ�شابة   63 �شجلت  الهندية  كريال 
امل�شتجد  “كورونا”  ب��ف��ريو���س 
الأح��د  ي���ام  اأ خ��الل  “كوفيد19-” 
 44 بينهم  وال��ث��الث��اء,  ث��ن��ني  والإ
يف  دب��ي  مدينة  من  لعائدين  حالة 

مارات.  الإ
غالبية  اأن  ال�شحيفة  واأك����دت 
“كورونا”  بفريو�س  الإ���ش��اب��ات 
ال��ه��ن��دي��ة  ال���ولي���ة  يف  امل�����ش��ت��ج��د 
اخلليج  دول  م��ن  ق��ادم��ة  اجلنوبية 
م�شرية  م����ارات,  الإ دول��ة  خا�شة 
ت�شجيل  مت  نه  اإ اإىل  ذاته  الوقت  يف 
يف  “كورونا”  بفريو�س  اإ�شابة   14
8 حالت قادمني  كريال, وكان بينهم 
ولية  وزراء  رئي�س  قال  و  دبي.  من 

ن��ه  اإ فيجايان”,  “بيناراي  ك��ريال 
بالفريو�س  اإ�شابة   30 ت�شجيل  مت 
عائدة  ح��ال��ة   27 بينهم  ب��ال��ولي��ة 
اإ�شابة   19 ت�شجيل  مت  و  دبي.  من 
الهندية  ب��ال��ولي��ة  ب�”كورونا” 
من  قادمة  ح��الت   9 بينهم  ذاتها, 
الإ���ش��اب��ات  اأن  اإىل  م�شريا  دب��ي, 
منطقة  من  العائدين  و�شط  ترتكز 
حتى  نه  اأ ال�شحيفة,  وتابعت  نايف. 
حالة   105 هناك  فاإن  الثالثاء  م�شاء 
يف  “كورونا”  ب��ف��ريو���س  اإ���ش��اب��ة 
معظم  نه  اأ اإىل  م�شرية  كريال,  ولية 
من  عائدين  لأ�شخا�س  الإ�شابات 
يديرون  حيث  دبي,  يف  نايف  منطقة 
����رشك���ات م��ن�����ش��وج��ات ���ش��غ��رية 
�شيقة.  م�شاكن  يف  ويعي�شون 
العائدين  اأحد  عن  ال�شحيفة  ونقلت 
من دبي اإىل ولية كريال واأ�شدقائه 
يتك�شف  ال��ذي  الو�شع  اإن  قولهم 

ال�شحيفة  ونقلت  للغاية.  خميف  اأمر 
م�شاب  نه  اإ قوله  العائدين  اأحد  عن 
قرية  من  ويتحدث  ب�”كورونا”, 
كا�شاراجود,  من  بالقرب   Eriyaal
 11 يف  دبي  من  عاد  نه  اأ اإيل  م�شريا 
الفح�س  نتيجة  وك��ان��ت  م��ار���س, 
اإيجابي  مار�س   19 يف  اأج��راه  الذي 
ما  الثمانية  يام  الأ وخالل  عزله.  ومت 
للفريو�س,  واكت�شافه  عودته  بني 
لكرة  وم�شابقات  اأع��را���س  ح�رش 
اثنني  و�شافح  احت�شن  كما  القد, 
يخ�شعان  الآن  وه��م��ا  اآخ���ري���ن, 
�شفر  عر�س  وق��د  املنزيل,  للحجر 
واجتماعاته  دب��ي  من  العائد  ه��ذا 
واملنطقة  كا�شاراجود  يف  الكثريين 
وذك��رت  عالية.  ملخاطر  امل��ج��اورة 
كان  امل�شاب  العائد  اأن  ال�شحيفة 
غرفة  يف  اأ�شخا�س   10 ي�شاركه 
منهم  العديد  وذهب  بدبي,  �شكنه 

القليلة  ي��ام  الأ يف  كا�شاراجود  اإىل 
اإىل  البع�س  ع��اد  وبينما  التالية, 
اآخ��رون  ف�شل  مبا�رشة,  منازلهم 
�شحية.  لإج������راءات  اخل�����ش��وع 
الذين  اأن  ال�شحيفة  واأو���ش��ح��ت 
الفريو�س  نقلوا  منازلهم  اإىل  عادوا 
اأخ�شائي  وذكر  وجريانهم.  قاربهم  لأ
الو�شع  اأن  م��ارات  الإ يف  اجتماعي 
حقيقيا  تهديدا  �شيكون  نايف  يف 
اأن  م�شيفا  م�����ارات,  والإ للهند 
نايف  منطقة  يف  يعي�شون  الآلف 
تف�شي  اأن  امل��وؤك��د  وم��ن  وحولها, 
النقطة.  تلك  يف  �شيحدث  الفريو�س 
ال�شحيفة  نقلت  ال�شدد  هذا  ويف 
يتواجدون  الذين  العاملني  اأحد  عن 
تخفي  م��ارات  الإ اإن  قوله  دبي  يف 

احلقيقية. الأرقام 
ق.د

عري�شة  اأن  املتحدة  الأمم  اأعلنت 
على  حكومية  غري  منظمة  اأطلقتها 
اأمينها  وجهه  ن��داء  لدعم  الإنرتنت 
 23 يف  غوتريي�س  اأنطونيو  العام 
يف  النار  اإطالق  لوقف  ذار  مار�س/اآ
العامل  يف  ال��ن��زاع��ات  مناطق  ك��ل 
قد  كورونا,  فريو�س  وباء  ملكافحة 
مليون  ح��وايل  اخلمي�س  حلد  جمعت 
الدولية  اللجنة  ممثلة  لكن  توقيع. 
املتحدة  الأمم  يف  الأحمر  لل�شليب 
"القتال  لتوا�شل  اأ�شفها  عن  اأعربت 

املناطق". معظم  يف 
منظمة  اأطلقتها  عري�شة  جمعت 
نداء  لدعم  احلكومية  غري  فاز"  "اآ
اإطالق  لوقف  املتحدة  الأمم  وجهته 

يف  النزاعات  مناطق  كل  يف  النار 
فريو�س  وباء  مكافحة  بهدف  العامل 
ح��وايل  ف�����ش��ل,  اأ ب�شكل  ك��ورون��ا 

توقيع. مليون 
على  ال��ع��ري�����ش��ة  ه���ذه  وو���ش��ع��ت 
بعد  ذار  م��ار���س/اآ  30 يف  ن��رتن��ت  الإ
العام  الأم��ني  اأطلقه  ال��ذي  ال��ن��داء 
يف  غوتريي�س  اأنطونيو  املتحدة  لالأمم 

ذار. مار�س/اآ  23
ال�شحافيني,  مع  اليومي  لقائه  ويف 
املتحدة  الأمم  با�شم  ال��ن��اط��ق  ع��رب 
عن  اخلمي�س  دوج��اري��ك  �شتيفان 
قامت  التي  املبادرة  لهذه  ارتياحه 
م�رشورون  "نحن  وقال:  املنظمة.  بها 
جتذبه  اأن  ميكن  ال��ذي  بالعدد  ج��دا 

���رشورة  م��وؤك��دا  العري�شة",  ه��ذه 
املتحاربني". على  "ال�شغط 

م�شلحة  جم��م��وع��ات  واأع��ل��ن��ت 
ال��دول  بع�س  يف  م��ت��ح��ارب��ون  اأو 
واليمن  وال��ك��ام��ريون  )الفيليبني 
م�شتعدون  ن��ه��م  اأ وك��ول��وم��ب��ي��ا...( 
مل  لكن  القتالية  الأع��م��ال  لوقف 

ذلك. من  �شيء  يطبق 
ال��دول��ي��ة  اللجنة  ممثلة  واأع��رب��ت 
املتحدة  الأمم  يف  الأحمر  لل�شليب 
���ش��ف��ه��ا  اأ ع��ن  ك���ورت���وا  ليتي�شيا 
املناطق  معظم  يف  "القتال  لتوا�شل 
قائلة  واأ�شافت  فيها".  نتواجد  التي 
زال جرحى  وما  م�شتمرة  "املعارك  اإن 
التي  امل�شت�شفيات  اإىل  ي�شلون 

مثال". ال�شودان  جنوب  يف  ندعمها, 
وقفا  اإن  كورتوا  ليتي�شيا  وتابعت 
العامل  اأنحاء  جميع  يف  النار  لإطالق 
املهم  "من  نه  اأ مو�شحة  "�رشوري", 
احلاجة  اإىل  �شارة  الإ نف�شه  الوقت  يف 
ن�شاين  الإ املجال  يف  للعاملني  امللحة 
قدراتهم  باأف�شل  عملهم  ملوا�شلة 
الو�شع"  على  التاأثري  من  ليتمكنوا 
انت�شار  مع  اأ�شعب  اأ�شبح  ال��ذي 

ء. لوبا ا
لل�شليب  الدولية  اللجنة  وتوظف 
يف  �شخ�س  ل��ف  اأ ع�رشين  الأح��م��ر 
ت�شهد  بلدان  يف  وخ�شو�شا  العامل 

اأزمات. و  اأ نزاعات 
 ق.د
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يف ظل و�ضع دويل ا�ضتثنائي

الرقمنة خلدمة الثقافة يف زمن احلجر ال�ضحي

علي  حممد 
------------------ 

 11 و قامت وزارة الثقافة منذ 
جميع  لغاء  باإ املا�شي  مار�س 
التظاهرات  و  الن�شاطات 
هياكلها  جميع  يف  الثقافية 
ي��ن  ع��رب ال���رتاب اجل��زائ��ري اأ
العمومية  ال�شلطات  اتخذت 
اإط���ار  يف  ق��وي��ة  اإج�����راءات 
وحتى  اجلزئي  ال�شحي  احلجر 
مواجهة  يف  وه��ذا  ال�شامل 

الوباء. هذا 
وق���د اأع��ل��ن��ت ال�����ش��ل��ط��ات 
 986 اإ�شابة  عن  العمومية 
منذ  الفريو�س  بهذا  �شخ�شا 
اجلزائر  يف  انت�شاره  ب��داي��ة 
وفقا  وف��اة  حالة   83 بينهم 
الإع���الن  مت  ح�شيلة  لآخ���ر 

اخلمي�س. عنها 
امل��ه��رج��ان  ت��اأج��ي��ل  ب��ع��د  و 
املحرتف  للم�رشح  الوطني 
اجلزائري  الوطني  امل�رشح  قام 
و  با�شطارزي  ال��دي��ن  حم��ي 
اجلهوية  امل�شارح  من  العديد 
امل�رشحية  اأعمالهم  بعر�س 
مع  ال�شبكة  ع��رب  الأخ����رية 
ب��رجم��ة ف��ع��ال��ي��ات ي��وم��ي��ة 
ل�����ش��ال��ح الأط���ف���ال ال��ذي��ن 

غلق  بعد  درا�شتهم  توقفت 
التعليمية. املوؤ�ش�شات 

لقاءات  تنظيم  اأي�شا  مت  كما 
و  اف��رتا���ش��ي��ة  ن��ق��ا���ش��ات  و 
ور����ش���ات  و  حم����ا�����رشات 
امل���واق���ع  يف  ت��ك��وي��ن��ي��ة 
�شفحات  و  ل��ك��رتون��ي��ة  الإ
ملختلف  التابعة  الفاي�شبوك 

امل�شارح. هذه 
ال��ت��ي  امل��و���ش��ي��ق��ى  م����ا  اأ و 
البث  يعتمد  فن  اأول  كانت 
الوباء  ظ��ل  يف  ل��ك��رتوين  الإ
الفنانني  من  كثري  اعتمد  فقد 
مبا�رشة  عرو�س  تنظيم  على 
مواقع  يف  �شفحاتهم  ع��رب 
ال���ت���وا����ش���ل الج��ت��م��اع��ي 
اجل��زائ��ر  اأوب����را  اأن  ح��ني  يف 
احلفالت  من  العديد  برجمت 

اإىل  اإ�شافة  هذا  و  امل�شجلة, 
النتاجات  من  الهائل  العدد 
على  امل��ت��وف��رة  املو�شيقية 

. ل�شبكة ا
افرتا�شية �شينمائية  يام  اأ

الوطني  املركز  موؤخرا  اأطلق 
الب�رشي  وال�شمعي  لل�شينما 
للفيلم  اف��رتا���ش��ي��ة  ي���ام���ا  اأ
عرو�س  تت�شمن  الق�شري 
حيث  الفاي�شبوك  عرب  ف��الم  اأ
عر�س  ي��ام  الأ ه��ذه  �شتعرف 
فيلما  ال��ع�����رشي��ن  ق���راب���ة 
ي���ام  ع��ل��ى م����دار خ��م�����ش��ة اأ
�شيتيح  ال��ذي  للمركز  وفقا 
اأح�شن  اخ��ت��ي��ار  للجمهور 
ف���الم م�����ش��ارك��ة يف  ث��الث��ة اأ

العرو�س. نهاية 
من  العديد  اأي�شا  ق��ام  قد  و 

بعر�س  املنتجني  و  املخرجني 
على  ووثائقياتهم  اأفالمهم 
الكبري  الطلب  نتيجة  النت 
بع�شها  و  ال�شابع  الفن  ملحبي 
م��ام  اأ ن���ادرا  اإل  ي��ع��ر���س  مل 
"بابي�شا"  غرار  على  اجلمهور 
و"باركور"  م���دور  مل��ون��ي��ة 

زعموم. ء  الزهرا  لفاطمة 
ك��م��ا ق��ام��ت ب��ع�����س ن���وادي 
ن�شاطاتها  برقمنة  ال�شينما 
ع��رو���س  تنظيم  خ��الل  م��ن 
بنقا�س  متبوعة  �شينمائية 

النت. على 
للجزائر  ال�شينما  متحف  واأما 
)ال�شينماتيك(  العا�شمة 
دورة  بتنظيم  اأي�شا  قام  فقد 
ال�شبكة  على  اأفالم  عرو�س 
ت��ك��رمي��ا ل��ل��ف��ن��ان ال���راح���ل 

كويرات. �شيدعلي 
املكتب  ج��ه��ت��ه  م��ن  وي��ق��دم 
وا�شتغالل  لت�شيري  الوطني 
للجمهور  الثقافية  املمتلكات 
ملتاحف  افرتا�شية  زي���ارات 

عرب جزائرية  ثرية  اأ ومواقع 
ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  خمتلف 
ان��ت��ظ��ار  يف  الج��ت��م��اع��ي 
وهو  بعاد  الأ ثالثية  الزيارات 
اليوم. اإىل  النور  ير  مل  م�رشع 

انت�ضار  نتيجة  املفرو�س  ال�ضامل  ال�ضحي  احلجر  ب�ضبب  اجلماهريية  التظاهرات  جلميع  توقفا  اجلزائرية  الثقافية  ال�ضاحة  عرفت 
اأجل �ضمان  للتعبري من  اأ�ضبح النرتنت ف�ضاء بديال  العامل  بلدان  العديد من  ما يحدث يف  امل�ضتجد، وعلى غرار  فريو�س كورونا 

ا�ضتثنائي. حياة ثقافية افرتا�ضية و هذا يف ظل و�ضع دويل 

ت�ضليم 10 اآلف كتاب لنزلء فنادق احلجر ال�ضحي

معهد العامل العربي يطلق برناجما ثقافيا عرب �ضبكة الأنرتنت

متديد اآجال ايداع ملفات الرت�ضح 
جلائزة علي معا�ضي للمبدعني ال�ضباب

مليكة  الثقافة  وزيرة  اأ�رشفت 
م��زف��ران  ب��ف��ن��دق  دودة  ب��ن 
العا�شمة,  باجلزائر  بزرالدة 
كتاب  اآلف   10 ت�شليم  على 
الوطنية  ال��ن��ق��اب��ة  قدمتها 
ل�شالح  ال��ك��ت��ب  ل��ن��ا���رشي 
املخ�ش�شة  الفنادق  مقيمي 
ال�����ش��ح��ي.وب��ع��دم��ا  للحجر 
"القراءة  اأن  الوزيرة  اعتربت 
م�شابه"  و�شع  يف  رفيق  خري 
يف  دودة  ب��ن  ال�����ش��ي��د  مت��ن��ت 
احلجر  فنادق  لنزلء  لها  كلمة 
ب�شالم  "اخلروج  ال�شحي 
الطبيعية  احلياة  اإىل  والعودة 
 , الأزمة"  بالدنا  جت��اوز  بعد 
باأن  ال�شياق  هذا  يف  مذكرة 
غادروا  قد  امل�شابني  "عدد من 
وتعافوا". امل�شت�شفيات 

التذكري  ال��وزي��رة  وج���ددت 
والطاقم  امل�شوؤولني  "كل  باأن 
على  ي��ع��م��ل��ون  احل��ك��وم��ي 
املحنة"  ملواجهة  و�شاق  قدم 
الفنادق  "عمال  حيت  .كما 
ال��ت��ي ت�����ش��ت�����ش��ي��ف ن���زلء 
واملتعاملني  ال�شحي  احلجر 
م��ع��ه��ا م���ن ك���ل اجل��ه��ات 
ع��ل��ى ج��ه��وده��م وال��ت��زام��ه��م 
م�رشفة"  مواقف  وت�شجيلهم 
"الت�شامن  اإىل  اجلميع  داعية 
الختبار.ومن  ه��ذا  لتخطى 
ت��وزي��ع  ي��ت��م  اأن  امل��ف��رت���س 
النقابة  جمعتها  التي  الكتب 
على  الكتب  لنا�رشي  الوطنية 
امل�شخرة  الفندقية  الهياكل 
باحلجر  املعنيني  لالأ�شخا�س 
قامتهم  اإ مدة  طوال  ال�شحي 

ب����زرال����دة و���ش��ي��دي ف��رج 
���ش��ارة  ووه��ران.ل��الإ وتيبازة 
حتت  �شخ�شا   4448 يتواجد 
فندقا   19 يف  ال�شحي  احلجر 
الرتاب  عرب  �شياحيا  ومركبا 
ال��وط��ن��ي ي��راف��ق��ه��م اأط��ب��اء 
هذه  وموظفي  اأم��ن  واأع��وان 

النا�رشين  ان  الفنادق.يذكر 
الوطنية  ال��ن��ق��اب��ة  اأع�����ش��اء 
 10 جمعوا  الكتب  لنا�رشي 
ي��ام  اأ ثالثة  بعد  كتاب  اآلف 

العملية. اإطالق  من 
ق/ث

العربي  العامل  معهد  و�شع 
�شبكة  عرب  ثقافيا  برناجما 
ل���زواره  ي�شمح  ن���رتن���ت  الأ
حم��ت��وي��ات  اإىل  ب��ال��ول��وج 
ظل  يف  م��ت��ن��وع��ة  رق��م��ي��ة 
امل��ف��رو���س  ال�شحي  احل��ج��ر 
ح�شبما  كورونا,  وباء  ب�شبب 
موقعه  ع��ل��ى  امل��ع��ه��د  اأك���ده 

اللكرتوين.
الذي  الربنامج  هذا  ويهدف 

منزلنا"  يف  "الثقافة  ب  �شمي 
احلجر  ثار  اآ من  التخفيف  اإىل 
يوفر  ذ  اإ ب��امل��ن��زل  ال�شحي 
عرو�شا  النرتنت  مل�شتخدمي 
للمطالعة  ون�شائح  وندوات 
يف  درو����س  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
تعليمية  ون�شاطات  الطبخ 

لالأطفال. موجهة 
العربي  العامل  معهد  ويقرتح 
يوميا خالل مدة احلجر حمتوى 

وامل�شاهدة  ل��ل��ق��راءة  ج��دي��د 
امل�شتويني  على  وال�شتماع 
اأجل  من  والعائلي  ال�شخ�شي 
والثقافة  العامل  ا�شتك�شاف 
اأو���ش��ح  ح�شبما  ال��ع��رب��ي��ة, 
م�شيفا  موقعه  على  املعهد 
مفتوحة  تبقى  اأر�شياته  اأن 
يف  الراغبني  الفنانني  م��ام  اأ

. بداعاتهم  باإ امل�شاركة 
اأو�شد  ال��ذي  املعهد  وذك��ر 

 14 منذ  اجلمهور  اأمام  بوابه  اأ
تف�شي  ب�شبب  الفارط  مار�س 
ن�شاطاته  كل  اأن  كورونا  وباء 
اآخر. اأجل  اإىل  ملغاة  واأحداثه 
العامل  معهد  يهدف  للتذكري 
بالثقافة  التعريف  اإىل  العربي 
مع  بفرن�شا  خا�شة  العربية 
بني  ثقافية  رواب���ط  ق��ام��ة  اإ

واأوروبا. العربية  الدول 
ق/ث

عن  الثقافة  وزارة  اأعلنت 
ملفات  اي���داع  اآج���ال  مت��دي��د 
"علي  جل���ائ���زة  ال���رت����ش���ح 
ال�شباب"  للمبدعني  معا�شي 
اأفريل    30 غاية  اإىل   2020
بيان  به  فاد  اأ ,ح�شبما  اجلاري 
على  �شفحتها  على  للوزارة 
الجتماعي  التوا�شل  موقع 

. " ك في�شبو "
ال��ت��م��دي��د-  ه���ذا  �شيتيح  و 
الفر�شة  ال��ب��ي��ان-  ي�شيف 
عليهم  تعذر  م��ن  مل�شاركة 
يف  الفنية  اأعمالهم  اإي�شال 
�شابقا  ح��ددت  التي  الآج��ال 

املن�رشم  مار�س   31 بتاريخ 
يف  ال��راغ��ب��ني  ب��اإم��ك��ان  و 
تعذر  ال��ذي��ن  و  اأ امل�����ش��ارك��ة 
ع��ل��ي��ه��م اإر�����ش����ال م��ل��ف��ات 

على  ي��داع��ه��ا  اإ ت��ر���ش��ح��ه��م 
الثقافة  مديريات  م�شتوى 
ط��ري��ق  ع���ن  اإر���ش��ال��ه��ا  و  اأ
الثقافة  ق�رش  مقر  اىل  الربيد 

العا�شمة. باجلزائر 
ج��ائ��زة  تخ�ش�س  للتذكري 
للمبدعني  م��ع��ا���ش��ي  ع��ل��ي 
تاأ�ش�شت  ال��ت��ي  ال�����ش��ب��اب- 
الأعمال  ة  ملكافاأ  2008- يف 
ال�شعر,  )ال��رواي��ة,  دب��ي��ة  الأ
و  املكتوب(  امل�رشحي  العمل 
الغنائية  و  املو�شيقية  الأعمال 
ال�شمعي  و  ال�شينمائية  و 
داء,  )الأ امل�رشحية  و  الب�رشية 
الفنون  جانب  اإىل  الإخ��راج( 
ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة )ر���ش��وم��ات 

نحت,ت�شميم زيتية, 
ق/ث

العمل حقق جناحا كبريا يف عرو�ضه

م�ضرحية "خاطيني" جتمع حمبي الفن 
الرابع عرب النت

ق�����دم امل���������رشح اجل���ه���وي 
قناته  عرب  عر�شا  مل�شتغامن 
مل�رشحية  ال��ي��وت��ي��وب  ع��ل��ى 
حقق  الذي  العمل  »خاطيني« 
كل  يف  كبريا  جماهرييا  جناحا 

ال�شابقة. عرو�شه 
»خاطيني«  م�رشحية  لقيت   
جت���اوب���ا ك���ب���ريا م���ن ط��رف 
ت��واف��دوا  ال��ذي��ن  امل�شاهدين 
اجلهوي  امل�����رشح  ق��ن��اة  على 
بعد  خا�شة  بكرثة,  مل�شتغامن 
ال�����ش��دى الي��ج��اب��ي ال��ذي 
تعذر  ان��ه  اإل  العمل,  لقيه 
اجلماهري  م��ن  ال��ك��ث��ري  ع��ل��ى 
م�����ش��اه��دت��ه ب�����ش��ب��ب ت��وق��ف 
ج��ول��ت��ه ع��ل��ى اث���ر ف��ريو���س 
البع�س  جعل  مم��ا  ك��ورون��ا, 
�شانحة  ف��ر���ش��ة  ي��ع��ت��ربه��ا 
تاأكيدهم  رغم  العمل  مل�شاهدة 
�شحر  يعو�س  ل  الإنرتنت  اأن 
اخل�شبة. على  املبا�رش  العر�س 
"خاطيني"  امل�رشحي  العر�س 
اجلهوي  امل�����رشح  ن��ت��اج  اإ م��ن 
بوحجر  ب��ط��ول��ة  م�شتغامن, 
�شحراوي,  �شمرية  بوت�شي�س, 
بهلول,  دبابة,حورية  بن  اد  فوؤ
�شربينة  وج�����اوت,  رب��ي��ع 

وغريهم. قري�شي 
ال�شباب  ك��ل  هجره  بلد  يف 
"خاطيني  ���ش��وى  ي��ب��ق  ومل 
خ��ل��ق  م���ا  و"حبيبته"   "
ج���وا م�����ش��ح��ون��ا ل��ي�����س يف 
هرم  يف  بل  وح�شب  ���رشت��ه  اأ
بيت  الرئي�س  زار  ال�شلطة. 
ر���ش��وًة   - ليقنعهم  عائلته 
ه��ذا  ب���دوره���م  ل��ي��ق��ن��ع��وا   -
بالعدول  عبودية-   - الفتى 
كل  باءت  لكن  الهجرة.  عن 
تخويف.  -ر���ش��وة.  جهودهم 
الأدوات  م���ن  غ��ريه��ا  اىل 

بالف�شل..   - التقليدية 
اأحيانا  امل�رشحية  اأحداث  تدور 
واأحيانا   » هَوّ »ما�شي  بيت  يف 

واأحيانا  الرئي�س.  مكتب  يف 
 « يقتنع  اأن  اإىل  ح��م��ام.  يف 
عن  ب��ال��ع��دول   « خ��اط��ي��ن��ي 
يف  الرمتاء  دون  لكن  الهجرة. 
لينا�شل  بل  النظام.  مغريات 
ال��ب��ل��د من  اأج���ل حت��ري��ر  م��ن 
من  اأفرغه  الذي  النظام  هذا 
جديد  بلد  وتاأ�شي�س  ال�شباب. 

وطموحاته. يتنا�شب 
خمرج  رزاق  اأح��م��د  يف�شح 
�شاليب  اأ كل  امل�رشحية  ه��ذه 
ابعاد  يف  ال�شابقة  ال�شلطة 
القرار.  �شناعة  عن  ال�شعب 
بلغة  ب�����ش��ي��ط.  ���ش��ل��وب  ب��اأ
لغة  فيه  ا�شتعمل  ال��ع��ام��ة. 
ال�شاخرة  وتعليقاته  ال�شعب 
امل�رشحية  في�شبوك.واكبت  يف 
انت�رش  كيف  احل��راك.  بداية 
هذه  ك��ل  ���ش��ق��ط  واأ ال�شعب 
ظهرت  التي  القدمية  الرموز 
متعبة  بائ�شة.  اخل�شبة  يف 
�شحية  م�شاكل  م��ن  تعاين 
الفهم,  وحمدودية  واأخالقية 
���س  ك��م��ا اأظ��ه��ر ح��ج��م ال��ب��وؤ
على  انعك�س  ال��ذي  واخل��وف 
بوتفليقة.  زمن  يف  ال�شعب 
ما�شي   « عائلة  يف  فو�شى 
ورج��ال  الدين  رج��ال   .« ه��وا 
من  ي�شلموا  مل  اأي�شا  الأعمال 
ال�شعبي  ذل��ك  وحتى  النقد 
احلنكة.  يدعي  ال��ذي  املنهك 

اخلا�شعني.  حنكة 
امل�رشحية  �شخ�شيات  بع�س 
باحلكم,  مت�شبث  �شيخ  ,رئي�س 
 , ���ش��اء  ال��روؤ ي�شنع  ج���رال 
اخلفي,�شحفية  امل�شت�شار 
�شيوخ  ال��ن��ظ��ام,  خ��دم��ة  يف 
و�شباب  اأمرهم  على  مغلوبني 
الهجرة. اأو  البقاء  بني  حائرين 
العديد  امل�رشحية,  تتخلل  كما 
امل�شطلحات  و  الأغ��اين  من 

ال�شعبي. باحلراك  اخلا�شة 
ق/ث
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الكذب �ضلوك مر�ضي
عي�س علجية 

الإن�شان ال�شادق مع نف�شه و مع الآخرين لي�س 
يف  ن�شاأ  اأنه  الوحيد  عيبه   , معتوها  اأو  �شاذجا  
تربة نقية و ترّبى على املبادئ و القيم الإن�شانية
ال�شمت اأحيانا عبودية, فال �شيئ يتغري عندما 
فللكالم  ال�شلبية,  اإىل  نركن  و  ال�شمت,  نلزم 
�شلطته و عذوبته, و عندما تف�شف�س ترتاح و 
ت�شعر باحلرية, لكن كيف ميكن اأن يتفاعل معنا 
من ل يفهمنا اأو يتقبل ما نقوله حتى لو فهمنا 
الكالم  يكون  ل  عندما  فينا  يحدث  ما  فهم  و 
كافيًا؟ , و كيف ميكن للكلمة من خالل التحليل 
اأن تلتئم؟ ال�شكوت يجعلنا نغيب عن  النف�شي 
اأي  الإفرتا�شبة,  الغيبوبة  من  نوع  هو  الوعي, 
منف�شلني  و  الواقع  عن  بعيدين  نكون   اأننا 
عنه, لدرجة اأننا ل نعي ما يحدث حولنا, جّرب 
ماذا  يومني,  اأو  يوم  لو  و  العامل  تنقطع عن  اأن 
يحدث لك, طبعا ت�شعر بالغربة, و كاأنك جئت 
اأن   اآخر.., باملقابل.. الكالم ل يعني  من كوكب 
نتفوه بكالم ل يقبله عقل اأو منطق, اأو نقول اأي 
�شيئ و كل �شيئ, اأي نقول - تفاهات- , فكما 
اأننا  يقال: "لكل مقال مقام" و الكالم ل يعني 
الآخرين  على  الكذب  لأن  الآخر,  على  نكذب 
غالبا ما ُيَغيُِّب احلقيقة ول ينتج �شوى الأوهام.. 
من  �شل�شلة  الفرويدي  التحليل  يف  الكذب  و 
�شاألنا  هل  وال�شلوكيات,  واملواقف  الإمي��اءات 
اأمام  ان�شفنا يوما من نكون؟ و هل وقفنا يوما 
احلالة  ماهي  و  اأنا  من  حقيقتنا؟  لنعرف  امل��راآة 
النا�س؟  على  اأكذب  عندما  عليها  اأكون  التي  
هل الكذب نوع من الهروب؟ و اإىل متى اأظل  
من  خوفا  يكذب  وحده  ال�شغري  لي�س  اأكذب؟, 
يكذبون, كبار  اأي�شا  الكبار  بل  والديه,  عقاب 
امل�شوؤولني من احلاكم اإىل املحكوم  يكذبون, من 
له اجلراأة ليعرتف باأنه كان يكذب على النا�س؟, 
باأنه  يعرتف  فرن�شي  وزير  اأول  هولو  نيكول 
كان يكذب على ال�شعب, و قال ان الكذب حالة 
فيه  قرر  يوٌم,   جاء  و  معاجلتها,  وجب  مر�شية 
اأن يواجه هذا املر�س, حينما كان وزيرا للبيئة, 
حيث قال: "ل اأريد اأن اأكذب بعد الآن", و قرر 

ان يرتك احلكومة و قدم ا�شتقالته.
يقول اأحد  املحللني النف�شانيني: من الإ�شتحالة 
قول احلقيقة, و لهذا يلجاأ الكثري من النا�س اإىل 
الكذب و بخا�شة رجال ال�شيا�شة و امل�شوؤولني, 
افن�شان  حتى  اإخفاقاتهم,  يظهرون  ل  حتى 
العادي يلجاأ اأحيانا اإىل الكذب لكي يرباأ نف�شه 
من جرمية ارتكبها اإل يف حالت ا�شتثنائية, اإذا 
اأن  الغريب  التعذيب,  حتت  مثال  املحبو�س  كان 
لي�س  احلقيقة,  قول  عدم  على  ي�رش  من  هناك 
لأنه ميلك �شفة الكذاب, بل هي حالت حتدث 
يف احلروب, حتى لو كان املعتقل حتت التعذيب, 
ي�رشح  قد  و  التكلم,  عدم  على  ي�رش  لكنه 
الثورات  اأيام  هذا  يحدث  حقيقي,  غري  بكالم 
ن�رشة  اأجل  من  بنف�شه  الإن�شان  ي�شحي  اأين   ,
ق�شيته, و قد اأكد بع�س املفتني اأن الكذب اأيام 
الطبيب  يكذب  اأن  يجوز  كما  جائز,  احلروب 
قلبه  اإىل  يدخل  ل  لكي  الهالك,  املري�س  على 

اخلوف و الياأ�س.
اأما يف جانبه ال�شيا�شي و ح�شب علماء النف�س 
يبقى الكذب �شلوك مر�س و هو عملية تخدير 
و  ال�شيا�شية  اخلطب  يف  نراه  مثلما  لل�شعب, 
التي  الكاذبة  الوعود  و  الإنتخابية  احلمالت 
حبال  يقال  كما  لكن  املرت�شحون,   يقدمها 
تنك�شف  و  ي��وم  �شياتي  و  ق�شرية  الكذب 
النتئج تكون  الأقنعة, و  احلقيقة و ت�شقط كل 
و  مزّيفة,  قيما  غر�شنا  قد  نكون  لأنها   , خطرة 
ندفع الآخر اإىل اأن يفقد ثقته بنا, فلن ي�شدقنا 
الكذب  �شادقني,   كنا  لو  حتى  امل�شتقبل  يف 
يوؤدي اإىل الفجور, و طاملا الكبار يكذبون فال 
ينبغي اأن ُيَعاَقُب ال�شغار على كذبهم , الكذب 

�شلوك مر�شي وال�شغار يتعلمون من الكبار.

�ضفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�ضايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، الجتماعية منها ، الثقافية وال�ضيا�ضية، فعلى كل
journalaltahrir@gmail.com   :من يريد امل�ضاهمة مبو�ضوع ، مقال، فكرة اأن ير�ضلها لركن م�ضاهمات   على اميايل التحرير 

علم  اأو   " املورفولوجي   " اإىل  ا�شتنادا   •
التكور  ي�شبة  الفريو�س  ف��اإن   , الت�شكل 
اأزواج  �شكل  على  يظهر  الذي   , الب�شلي 
�شدفية كثيفة والكرتونية , تفرق بني املرء 
 , وتاآلف  الفريو�س  احتد  فكلما   , وزوج��ه 
تف�شخت احلميمية يف العالقات الجتماعية 
خطًرا  اإليك  النا�س  اأق��رُب  اأ�شحى  حتى   ,

عليك , و اإنها لعبة الفريو�شات يا َخْي !
ثمن  يدفعوا  اأن  والأبرياء  الفقراء  اعتاد   •
حتى  الل�شو�س,  و  الوحو�س  بني  املناطحة 
جاء الفريو�س , قلب الطاولة , ور�شق عتاة 
 , الب�شلية  ِبُكرِاته   , ال�رش  الع�رش, وجبابرة 
بول  من  يخرج  الذي   " القنفذي  تاجه   " و 
اخلنازير , و خماط اخلفافي�س , و ل ميكنهم 
روؤيته بالعني املجردة , اإذ يبلغ قطر جزيئاته 
من  اأحقر  هو  مبا   , نانومرت   120 ح��وايل 
بعو�شة منرود , اإن اأخذت بعني العتبار اأن 
النانومرت , هو جزء من مليار جزء من املرت 
... وهذا متاما ما يليق بالُعتاة , فكلما جترّبوا , 
ا�شتحقوا عقابا تافها وهزيال بهذة ال�شاآلة , 

وهذا الفتك , األي�شت هذه هي عدالة ال�شماء 
يا �شاح !

قوى  لها  تخطط   , جماعية  امل��وؤام��رة   •
طاملا   , ال�شعوب  فيها  ت�شرتك  و   , عظمى 
يفوق  ذكاء  اأثبت  -املجهري-  امليكروب  اأن 
احتمال الإن�شان , ويف�شح �شعفه , بفعالية 
 , العلماء  خميلة  و  اجليو�س  عتاد  تخرتق 
يوهن  ومل   , احلروب  تعزلها  مل  التي  فالأمم 
 , الغزاة  يدمرعزميتها  ومل   , الطغاة  عزمها 
الوحو�س  ول   , الفيلة  �شلواتها  حتظر  ومل 
-على اختالف اأحجامها , ترجتف , من جمرد 

فريو�س !
املوت  من  الفرار  اأو  املر�س  من  الهروب   •
فهل  الغيب,  من  لالختباء  بائ�شة  حماولة   ,
اإىل  بالقدر,  ا�شتخفاف  هو  اأم  جهل  هذا 
الدرجة التي مينح بها اخلوُف اإجازة مر�شية 
ًبا امليكروب مالكا للموت  لعزرائيل , ُمَن�شِّ

!
تاجا  يرتدي   , كورونا  الفريو�س  جاللة   •
 , ب��اأ���رشه  كوكبا  يحكم   , �شوجلان  بال   ,
امليكروب  امللك   , ق��ادر  بقدرة  في�شبح 
 : بحجرين  ال��ت��ي��ج��ان  ي�����رشب  ال���ذي   ,
املورفولوجي والتكتيكي ) ال�شكل و الفعل 
( , ي�شدر فرمانا بال�شجن , واحل�شار , مينع 
القبالت , وامل�شافحات , يقفل دور التعليم 
, ودور العبادة , يحظر على املر�شى ارتياد 
والبيوت  الق�شور  يحول  و   , امل�شت�شفيات 
اإىل زنازين طوعية , بال �شجانني ول كالب 
الوحيد  الكلب  هو   , اخلوف وحده   , حرا�شة 
اأبوابها  يحر�س   , العقول  ا�شتوطن  الذي 
الزجاجية , و يقيد حكمتها الغريرة , اخلوف 

 : اجلاللة  ل�شاحب  الع�شكري  املخرب  هو 
كوفيد – 19 !

كعذراء   , مهجورة   , وحيدة   .... ملكة  يا   •
اجلهات  كل  من  الوباء  يحدها   , م�شيح  بال 
و   , ال�شلوات  حتر�شها  التي  القبلة  وهي   ,
وطيور   , ال�شماوات  حيا�شها  عن  ت��ذود 
عام  م��ن   , ال�شجيل  وح��ج��ارة  الأب��اب��ي��ل 
, كيف  والأ�شاطيل  الذرة  اإىل ع�رش  الفيل 

ُتخ�شعها َحْمَلة ميكروبات ؟
• هل تغدو عزلتك يف بيتك , اأكرث ح�شانة 
ما  وي��اله   ..... ربك  بيت  يف  �شالتك  من 

اأخ�س اخلوف حني يقهر اخل�شوع , وياله !
• مل يزل املنافقون , يدافعون عن اأ�شنامهم 
عليهم  تعز  مما  اأك��رث   , غزاتهم  واأ�شنام   ,
الراية  عن  يحدثونك  ثم   ... �شلواتهم 
املحمدية ! اأمل يك�شف كوفيد بني الأ�شفر , 
زيفهم ؟ من اأخطر اإذن : فريو�س النفاق , اأم 

فريو�س كورونا ؟
 • انقلبت املعايري وت�شوهت القيم , يف زمن 
الوباء , الذي ُيعّظم ال�ّشفيه , وُي�َشّفه الّنبيه , 
يحر�س العامل ال�شفلي الل�شو�س , و ينه�س 
ي�شتهزئ  و   , اللقطاء  يقد�س   , الفقراء  حلم 
بال�شهداء , يحرتم حق املنحرفني بالنحالل 
احلق  اأ�شحاب  يعاقب  و   , احلرية  بذريعة   ,
على ن�شالهم , لالنعتاق من اأر�س الظالم 
... هذا زمن اأمور , ومقلوب , واجهته قفاه 
اأبطال  ول   , �رشفاء  ول   , رجال  بال  زمن   ,
يقوم  والفريو�س   , لتاأديب  يحتاج  زمن   ,
ت�شكر  ل  فلم   , وجه  اأكمل  على  باملهمة 

الوباء ؟
• يا اأهل غزة , يا اأبطال ال�شجون , يا �شكان 

مقابر الأرقام , يا جثامني ال�شهداء املحتجزة 
فوق �شليب الثلج , هذا زمان احل�شار , اأنتم 
الأحرار  فقط  اأنتم   , الزمن  خارج  وحدكم 
انفرادية  زنزانة  يف  ُمعتقٌل  كله  والعامل   ,
خانقة , ا�شمها كورونا , فال زيارات , و ل 
ف�شحات , ول تهريب قبالت , ول اأح�شان 
, ول مالءات حُمرمة , ول حرمي ول ن�شوان 
ول   , معقمات  ول   , ورقية  حمارم  ول   ,
واقيات اإحم اإحم , ول رحالت و غزوات ول 
كالعدم  حيادي  هنا وجود   , حياة  موت ول 
انت�رشْت   , اجلنات  اأنتم هناك, فر�شان  ...اأما 
 , الأر���س  خذلتكم  وقد   , ال�شماوات  لكم 
...مل  ال�شماء  اأبناء  يا  طوبى  ثم  لكم  طوبى 

تخ�رشوا حروبكم وقد هزمُتم الزمْن !
وقتها  يف  تاأتي  حني   , العدالة  اأجمل  ما   •
عم  لقد   , توؤخر  ول  �شاعة  ت�شتقدم  فال   ,
غدت  حتى   , القذارة  انت�رشت  و  الف�شاد 
عقيدة , اأ�شبح الن�شال يف �شبيلها بطولة , 
يف زمن خ�شي�س ورخي�س , يقاتل لُيجاِمل 

, و ي�شامل لُيخاِذل !
 , عليكم  زمن  اأت��ى   , كورونا  اأولد  يا   •
 , ذبابة  من  اأحط  هو  ملا  �شجدا  فيه  تخرون 
و اأهوج من جائحة , وقد تعاليتم على رب 
الأعايل , فعّم تت�شاءلون : عن الثمن اأم عن 

ال�شبب ؟
يحزن  ول   , احلزينة  املاآذن  اأيتها  تبك  ل   •
 , العقاب  عام  اإنه   , ال�شلوات  اأيتها  قلبك 
ل عام الوباء ..... وفريو�شات النفو�س اأ�شد 
فتكا من الفريو�شات التاجية , عندما يعجز 
, يربئك هاتف عاجل مع  ال�شفاء  العلم عن 

الله , هو الدعاء !

جاللة امليكروب و َناِرَدٌة الع�ضر.. اخلوف من َمِلِك املوت اأم َمالكه ؟
طورًة ، هذه حكمة الطبيعة ، وقوانني الفيزياء ، وفل�ضفة ال�ضماء ....فمن اأين نبداأ : من  كلما كانْت الكبائرمُ دنيئًة وحقريًة ، كلما كان الفريو�سمُ اأ�ضغَر و اأ�ضّد خمُ
اخلطاأ اأم من العقاب ؟ • كورونا لي�ضت فريو�ضا لقيطا ، بل هي ابنة �ضاللة �ضهرية ، متتد اإىل �ضجرة الفريو�ضات الإكليلية ، التي اكت�ضفت اأول مرة يف �ضتينات القرن 
َعبا ميكروبية ، تهاجم اجلهاز التنف�ضي ، حتى لي�ضبح الهواء عدوا مبا�ضرا يهدد حياة الأن�ضان ، التي ل ميكن لها اأن تكون بدونه ، وهي مفارقة  املا�ضي ، واأخ�ضبْت �ضمُ

عجيبة ، لأن التحدي احلقيقي لي�س بنظافة الرئتني ، بل بنظافة الهواء .. هل ي�ضتطيع جبابرة هذا الع�ضر اأن يعتقلوا الهواء ؟

بقلم – معمر حبار
--------------------------------

الآن- من  امل�شتعملة -حلّد  1.امل�شطلحات 
يتحّدثون  وهم  املحتلني  الفرن�شيني  طرف 
عن اجلزائر هي: امل�شلمون, العرب, اإفريقيا.
ق��راءات��ي-  -ح�شب  ال��ع��ب��ارات  2.هذه 
بها  بها اجلزائري ول يق�شدون  يق�شدون 

امل�شلم ول العربي ول الإفريقي.
-ح�شب  بها  يق�شدون  العبارات  3.هذه 
اجلزائري وت�شغريه  اإهانة  اإليه-  ماو�شلت 

واإذلله. كيف ذلك؟
ليذكر  اأن  الفرن�شي  امل�شتدمر  4.يتعّمد 
ا�شم اجلزائر وا�شم اجلزائريني لأّنه ليعرتف 
ول  لغتها  ول  تاريخها  ول  ب��اجل��زائ��ر 
اجلزائر  كلمة  لي�شتعمل  ولذلك  دينها 

واجلزائريني ويتحا�شاها عمدا.
الفرن�شي  لال�شتدمار  بالن�شبة  5.اجلزائر 
والأوروبيني  اليهود  ت�شم  فرن�شية  قطعة 
اإذن  فهو  اجل��زائ��ري��ني,  اأي  وامل�شلمني 
-وح�شب املفهوم ال�شتدماري- مواطنون 
كغريهم من املواطنيني الفرن�شيني وبدرجة 
"الأهايل؟ !" اأي اأقّل الدرجات واأحّطها ول 

قيمة لها.

يف  وهو  للم�شتدمر  بالن�شبة  6.اجلزائري 
اأر�شه ووطنه: م�شلم مثله يف ذلك كمثل 
�شيء.  وامل�شيحي ليختلفان يف  اليهودي 
وهو عربي مثله يف ذلك كمثل الأوروبي 
املحتل والفرن�شي املغت�شب. وهو اإفريقي 
مثله يف ذلك كمثل الأوروبي وال�شرتايل 
والفرن�شي الذي جاء لحتالل اإفريقيا -اأي 

ة- ونهب خرياتها. اجلزائر خا�شّ
والعربي  "امل�شلم  م�شطلحات:  7.اإذن 
ال�شتدمار  اأطلقها  التي  والإفريقي" 
الحتالل  اإّب��ان  اجلزائري  على  الفرن�شي 
اجلزائري  اإه��ان��ة  بها  يق�شد  الفرن�شي 
لفرن�شا  تابع  نظرهم  يف  لأّن��ه  واحتقاره 
اأ�شفل  من  مواطن  فهو  املحتلة  املجرمة 
الدرجات لحّق له يف وطن ا�شمه اجلزائر 
ول حّق له يف جن�شية جزائرية ول دولة له 
ول جن�شية له اإّل اجلن�شية الفرن�شية التي 

فر�شها امل�شتدمر الفرن�شي.
ي�شف  التي  ال�شتائم  عن  هنا  8.لاأحتّدث 
ك�:  اجل��زائ��ري  الفرن�شي  امل�شتدمر  بها 
"الوحو�س؟ !", و"الرببر؟ !", وغري ذلك من 

الكلمات التي اأتعّمد عدم نقلها الآن.
على  ا�شتنكرت  اأن  زلت  وما  يل  9.�شبق 

املحّدث  الّلغوي  املف�رّش  الفقيه  العامل 
العيا�شي  احلاج  بن  اأحمد  ال�شيخ  ال�شويف 
"الرحلة  كتابه  يف  1363ه�  ت  �شكريج 
للجزائر  زيارته  اأثناء  الوهرانّية"  احلبيبّية 
عدم  تعّمد-  -اأق��ول  وتعّمد   1911 �شنة 
الكتاب  �شفحات  طيلة  اجلزائر  ا�شم  ذكر 
-اأقول طيلة �شفحات الكتاب- وهو بهذا 
الأدب  قّلة  يف  ليختلف  ال�شنيع  ال�شلوك 
و�شوء الأدب عن امل�شتدمر الفرن�شي الذي 

يتعّمد عدم ذكر اجلزائر واجلزائريني.
10.باملنا�شبة, يتعّمد ال�شتدمار الفرن�شي 
ليفّرق  "العربي"  م�شطلح  ا�شتعمال 
واأعّزائنا  واأحبتنا  اإخواننا  بني  عمدا  به 
ويثري  ورعاهم  الله  حفظهم  "القبايلي" 
بني  والبغ�شاء  والتفرقة  العداوة  بذلك 
الواحدة  اجلزائر  واأبناء  الواحد  الوطن  اأبناء 
امل��وح��دة لأّن���ه لي��ع��رتف ب��اجل��زائ��ر ول 

باجلزائري.
والعربي  امل�شلم  م�شطلح  �شّد  11.ل�شنا 
واملتو�شطي  العربي  واملغرب  والإفريقي 
�شاحب  احلر  اجلزائري  على  يطلق  حني 
ال�شيادة واجلزائر الواحدة املوحدة اإمّنا نواجه 
منها  ي��راد  م�شطلحات  ا�شتعمال  بقّوة 

تثبيت ال�شتدمار وتكري�س النف�شال بني 
اأبناء الوطن الوطن الواحد وتفتيت اجلزائر.
12.ي�شتعمل امل�شتدمر الفرن�شي م�شطلح 
"القبايلي"  مل�شطلح  مقابال  "العربي" 
ليفّرق بني الإخوة وتفتيت اجلزائر. ويتعّمد 
التاريخية  "الفوارق؟!"  على  التاأكيد 
والجتماعية والظاهرية من حيث ال�شكل 
الإخوة.  بني  التفرقة  يف  اإمعانا  كّله  وهذا 
للزيادة يف املو�شوع ميكن مراجعة الكتب 
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1 -جريدة التحرير منرب حر، يشجع على الكتابة 
وحرية التعبري. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �شرفنا الإعالمي
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العدد
1969

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  �شودوكو  لعبة  .تتاألف 

مربعات �شغرية لت�شكل ال�شبكة من 81 مربعا �شغريا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�شغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�شرط :

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�شبكة اأفقيا وعموديا 

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

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  
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مدينة لبنانية الكلمات ال�ّشهمية
اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 

     3   2   1

النبي 
لقب بروح 

اهلل 

ولية 
جزائرية 

ا�شم والد 
�شيدنا 

اإبراهيم 

النبي الذي
لقب بال�شديق 

حفر البئر 

ا�شم ا�شتفهام 
عن الزمان  

مزق الثوب

زار املري�ص 

من الف�شول 

لعب كامريوين 
اإحدي  يف  تويف 

املقابالت 

�شورة حّرك وهّز
قراآنية 

من الفواكه
يلقب بطعام 

الفال�شفة 

وعاء

ود

تبذير

ي�شعر 

اقرتب

نحب 

ا�شم مو�شول

اآلة طرب

تـاب

من الفواكه

اأر�شــد

قـنـوط

حرف مو�شيقي 

وّبح

زين الكالم 
بالكذب

�شكب 

لال�شتثناء

مت�شابهان 

�شورة قراآنية 

للتف�شري 

لدغت 

مال حرام  اأمّرن 
بلد عربي 

عـّلل
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حـدث وال حـرج

دفن زعيم اإفريقي 
داخل �ضيارته املر�ضيد�س 

تنفيذا لو�ضيته!

ُدفن زعيم �شيا�شي من جنوب اإفريقيا داخل �شيارته 
املر�شيد�ص، وا�شعا يديه على املقود، تنفيذا لرغبته 

الأخرية قبل وفاته. وتويف ت�شيكيد بيت�شو )72 عاما(، 
وهو ع�شو رفيع امل�شتوى يف احلركة الدميقراطية 
املتحدة، الأ�شبوع املا�شي، وُنقل اإىل مثواه الأخري 

داخل �شيارته مرتديا مالب�شه البي�شاء املف�شلة لديه 
وا�شعا يديه على املقود، ومربوطا اإىل الكر�شي بحزام 

الأمان. وبعد ذلك، و�شع القائمون على اجلنازة م�شارات 
خا�شة لتوجيه �شيارة مر�شيد�ص بينز E500 موديل 

الت�شعينات، اإىل القرب، الذي حفر خ�شي�شا بوا�شطة 
حفارة اآلية اإىل عمق 8 اأقدام )2.44 مرت(. وبعد ذلك، 
مت دفن رجل الأعمال ال�شابق والأب ل�شتة اأبناء عرب 

مرا�شم دينية ر�شمية يف املدفن العائلي يف منزلهم 
بجنوب اإفريقيا.

تزوجا وافرتقا..

عرو�ضان اأمريكيان 
يق�ضيان �ضهر الع�ضل 

يف مكافحة كورونا

 الرفع من اإنتاج ال�ضميد اإىل ما بني 2.000 
و 2.500 قنطار يوميا بق�ضنطينة 

مر�ضوم رئا�ضي: 

اأجرب فريو�ص كورونا امل�شتجد تبادل الهدايا بني امل�ضوؤولني “ممنوع”
اأكرث من ن�شف �شكان 
الكوكب الأزرق على 
مالزمة بيوتهم درءاً 

ملخاطره ووقاية 
من انت�شار عدواه، 

اإل اأنه مل مينع 
الأ�شخا�ص من ابتكار حلول 

للتاأقلم مع منط عي�ص جديد.ومن بني الق�ش�ص 
التي انت�شرت يف اأرجاء املعمورة، ق�شة نائلة �شريين 

التي اختارت ف�شتان فرحها واأجرت هي وعري�شها 
احلجوزات لق�شاء �شهر الع�شل بعد مرا�شم الزفاف 

التي كان مقررا اإقامتها يف نهاية مار�ص، لكن ذلك كله 
كان قبل اأن ي�شهد فريو�ص كورونا ذروته وينت�شر 

يف عدد من دول العامل.ويف التفا�شيل التي ن�شرتها 
وكالة "رويرتز"، فقد األغى الطبيبان الأمريكيان 

ال�شابان، كا�شف ت�شودري ونائلة �شريين، اللذان دارت 
ق�شة حبهما بني نيويورك وولية اأيوا، كل اخلطط.
وقبل اأ�شبوعني، اأقنع العرو�شان اإمام اأحد امل�شاجد يف 

هاوثورن يف نيوجري�شي، باأن يفتح لهما امل�شجد من 
اأجل عقد القران ب�شرعة، وتزوجت نائلة وت�شودري 

يف اليوم التايل الذي كان يوم �شبت واحتفال مع عائلتها 
يف منزل والديها يف نيو وند�شور، يف نيويورك، وبعد 

12 �شاعة من الحتفال ودعت �شريين زوجها يف املطار.
وقال ت�شودري "ودعنا بع�شنا البع�ص.. بقليل من 

الدموع واحلزن.. قدمت لها وردة حمراء"، فيما عادت 
نائلة للعمل.وباعتبارها كبرية الأطباء يف تخ�ش�ص 

الأمرا�ص الباطنة فاإنها تتوىل الإ�شراف على فرق من 
الأطباء املقيمني، وتتنقل عرب م�شت�شفيات خمتلفة يف 
نيويورك، مركز تف�شي الفريو�ص يف الوليات املتحدة.

كما اأن ت�شودري الذي يبلغ من العمر 37 عاما، يعمل 
طبيبا متخ�ش�شا يف القلب ويرى املر�شى عرب دوائر 

تلفزيونية مغلقة حيث يعمل يف مركز مري�شي الطبي 
يف �شيدار رابيدز، يف اأيوا.

رفع اإنتاج مادة ال�شميد على م�شتوى املطاحن الأربعة التي حت�شيها ولية ق�شنطينة )واحدة عمومية و 
ثالثة خا�شة( من 1.200 قنطار يوميا اإىل ما بني 2.000 اإىل 2.500 قنطار لتفادي اأي ندرة يف هذه املادة 
وا�شعة ال�شتهالك يف ظل الظرف ال�شحي ال�شائد و املتعلق بتف�شي فريو�ص كورونا ح�شب ما ك�شف عنه 

وايل ق�شنطينة اأحمد �شا�شي عبد احلفيظ. و اأو�شح 
ذات امل�شوؤول خالل لقاء مع ممثلي عديد اجلمعيات و 
جلان الأحياء ببلديات كل من اخلروب و عني �شمارة 
و اأولد رحمون و املقاطعة الإدارية علي منجلي باأنه 

القمح  مبادة  املطاحن  تزويد  ح�ش�ص  من  الرفع  “تقرر 
ال�شلب بهدف زيادة اإنتاج مادة ال�شميد لمت�شا�ص 

النق�ص امل�شجل لهذه املادة على م�شتوى ال�شوق”.

وقع رئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد تبون، مر�شوما 
رئا�شيا يحدد الكيفيات املتعلقة بتخ�شي�ص وقيمة 

الهدايا التي تقدم عادة يف اإطار الت�شريفات 
لأع�شاء الوفود يف مهمة يف اخلارج، واأع�شاء 

الوفود يف مهمة اإىل اجلزائر.
وح�شب ما ورد يف العدد الأخري من اجلريدة 

الر�شمية، يهدف هــذا املر�شــوم اإىل حتديد 
الكيفيــات املتعلقة بتخ�شي�ص وقيمة 

الهدايــا املتلقاة واملقدمة عادة يف اإطـــار 
الت�شريفات، لأع�شـــاء الوفود يف 

مهمة يف اخلـــارج واأع�شاء الوفود يف 
مهمة اإىل اجلزائر.

واأكدت املادة2 من املر�شوم الرئا�شي 
اأنه يجب على اأع�شاء الوفود يف مهمة يف اخلارج الت�شريح، لدى اجلمارك، بالهدايا املقدمة لهم مبا�شرة 

اأو عرب و�شيط مهم كانت قيمتها.غري اأنه عندما تعطى الهدايا لرئي�ص اجلمهورية اأو الوزير الأول اأو 
اأع�شاء احلكومة، يقدم هذا الت�شريح لدى الوزير املكلف باملالية، ي�شيف ذات املر�شوم.

وح�شب املادة 3 من املر�شوم الرئا�شي، ل توؤخذ بعني العتبار الهدايا املت�شلمة التي تبلغ قيمتها امل�شرح 
بها 50 األف دينار اأو اأقل.واأكد املر�شوم اأن كل هدية تفوق قيمتها 50 األف دينار، يجب اإيداعها لدى 

اجلمارك لفائدة الحتياط القانوين للت�شامن.وح�شب املادة 4 من املر�شوم الرئا�شي، تكلف جلنة تتكون 
من ممثلي رئا�شة اجلمهورية ووزارة الدفاع واملالية والثقافة، بتحديد وجهة الهدايا العائدة لالحتياط 

القانوين للت�شامن، اأو للمتاحف الوطنية.

�شورة ملتقطة من و�شط مدينة الأغواط تظهر ا�شتهتار ونق�ص الوعي 
لدى املواطنني وهم متجمعون طوابري اأمام اإحدى املطاحن. 

صـــورة و تعــليق 

مل يبتكر العلماء اإىل الآن لقاحا م�شادا لفريو�س كورونا. لذلك 
علينا الهتمام بالنظافة ال�شخ�شية اأكرث من اأي وقت م�شى من 
اأجل الوقاية من هذا املر�س وقد ن�شحت الهيئة الفدرالية حلماية 
امل�شتهلك يف رو�شيا بغ�شل اليدين باملاء الدافئ وال�شابون حال 

العودة اإىل البيت من العمل اأو املتجر اأو مل�س مقاب�س الأبواب 
وقبل حت�شري الطعام وتناوله.

ومع اأن �رشكات الأدوية تطرح يف ال�شوق اأنواعا خمتلفة من مواد 
التعقيم والتطهري اإل اأن اخلرباء يوؤكدون اأن غ�شل اليدين باملاء 
وال�شابون اأف�شل. وقد اأكدت مراكز ال�شيطرة على الأمرا�س 

والوقاية منها يف الوليات املتحدة على اأن املاء الدافئ وال�شابون 
اأف�شل, وتن�شح با�شتخدام مواد التعقيم والتطهري فقط اإذا مل يكن 

بالإمكان ذلك.
ولكن من املهم غ�شل اليدين باملاء الدافئ وال�شابون ب�شورة 

�شحيحة, ولي�س مهما نوع ال�شابون لأن الرغوة هي التي تاأخذ 
معها الفريو�س. ويحتاج ال�شابون اإىل 20 ثانية على الأقل, لتدمري 

غالف الفريو�س, اأي يجب اأن تغطي رغوة ال�شابون اليدين 
متاما مبا فيهما الر�شغان وبني الأ�شابع وحتت الأظافر. وعند عدم 

وجود ال�شابون واملاء, يجب ا�شتخدام مواد التعقيم املحتوية على 
 SARS-CoV-2 الإثانول لأنه خالل 30 ثانية يقتل فريو�س

. لذلك ل ين�شح مب�شح اليدين مبا�رشة بعد تعقيمها والنتظار 
اإىل اأن تن�شف متاما. وي�شري اخلرباء اإىل اأن ن�شبة الإثانول يف املادة 

املعقمة يجب األ تقل عن -60 70%.
وت�شري نتائج الدرا�شات اإىل اأن الدهون والأو�شاخ ت�شعف تاأثري 
املواد املطهرة, لذلك من الأف�شل غ�شل اليدين باملاء وال�شابون, 

وعالوة على هذا ي�شبب ا�شتخدام مواد التعقيم بكرثة جفاف 
وتهيج اجللد, ما يجعله اأكرث عر�شة ملهاجمة الفريو�شات.

من يقتل فريو�س 
كورونا: ال�ضابون 

اأم املطهر؟



املر�ضى اخلا�ضعون للعـالج بالكلوروكيــن حالتهــم 
مر�ضيـــــــــة جدا

يطمئن: ال�شحة  وزير  الدواء،  تلقوا  مري�شا   61

لـــــــــــوؤي ي
----------------------

هام�ص  على  ال�شحة  وزيـــر  ــح  ــش واأو�
احل�شيلة  لعر�ص  ال�شحفية  الــنــدوة 
"كورونا"  فــريو�ــص  لتف�شي  اليومية 
للحالت  الأولية  "النتائج  اأن  امل�شتجد 
بالكلوروكني  للعالج  خ�شعت  الــتــي 
اأن  مر�شية".وبعد  كانت  اأنها  اأثبتت 
عن  القطاع  عن  الأول  امل�شوؤول  عرب 
باجلزائر  الوفيات  عدد  لرتفاع  اأ�شفه 
والعامل اأكد اأنه وطبقا ملعطيات �شحية 
ل�شتعمال  اخلرباء  بها  قام  ولدرا�شات 
على  يرتكز  الــذي  العالج  بروتوكول 
"الكلوروكني" مع م�شادات حيوية  دواء 
اأخرى اأن "موؤ�شرات هذا العالج الأولية 
املجال  هذا  يف  ".واأ�شاف  مر�شية  كانت 
الذين  املــر�ــشــى  مــن  كــبــريا  عـــددا  اأن 
كانت  بامل�شت�شفيات  للعالج  خ�شعوا 
انتظار  مــوؤكــدا  جــدا  مر�شية  حالتهم 
اأكــرث  ــة  ــش درا� لو�شع  اأ�ــشــبــوع  حـــوايل 
طبية  معلومات  ــق  وف ودقـــة  علمية 
.وبخ�شو�ص الأعرا�ص اجلانبية لعالج 
املواطنني  الــوزيــر  طماأن  الكلوروكني 
دول  عدة  يف  امل�شتعملة  املادة  هذه  باأن 
مراقبة  "حتت  و�شفها  يتم  متقدمة 
اأعــرا�ــص  اأي  لها  ت�شجل  ومل  طبية" 
اأكــد  جهته  ــن  .م الآن  حتى  جانبية 
�شابق  خــبــري  بلح�شني  الــربوفــ�ــشــور 
باملنظمة العاملية لل�شحة اأن هذا الدواء 
غري املكلف والذي يعتمد عليه اجلميع 

اإىل حد الآن هو "العالج الوحيد املتوفر 
بالعامل" يف الوقت الراهن.م�شددا على 
دعت  التي  الوقائية  اجلوانب  احرتام 
رئي�ص  .وكان  العمومية  ال�شلطات  اإليها 
فيما  اأعلن  قد  ــورار  ف جمال  الدكتور 
خ�شعت  التي  ــالت  احل عــدد  اأن  �شبق 
حالة.  61 بلغ  قد  بالكلوروكني  للعالج 

ر�شد  جلنة  ع�شو  ــده  اأك ما  نف�ص  وهــو 

ومتابعة تف�شي وباء كورونا يف اجلزائر 
اأن  اأكد  الذي  بركاين"،  بقاط  "حممد 
61 م�شابا بوباء كورونا يف اجلزائر مت 
ال�شروع يف عالجهم بدواء "كلوروكني"، 
�شتظهر  العالج  هذا  نتائج  بان  موؤكدا 
ا�شتعماله. من  اأيام   10 بعد  الأقل  على 
بركاين  بقاط  حممد  الدكتور  واأو�شح 
وزارة  اأن  �شحفية  تــ�ــشــريــحــات  يف 

الر�شمية  موافقتها  اأعــطــت  ال�شحة 
امل�شابني  املــر�ــشــى  ــالج  ع يف  لل�شروع 
"كلوووكني"،  ـــدواء  ب ــا  ــورون ك بــوبــاء 
ال�شروع  مت  قد  مري�شا   61 اأن  موؤكدا 
ثالثة  قبل  الــدواء  هــذا  اإعطائهم  يف 
النهائية. النتيجة  انتظار  يف  اأيـــام 
ومتابعة  ر�ــشــد  جلنة  ع�شو  وح�شب 
الطاقم  ــاإن  ف كــورونــا  فريو�ص  تف�شي 
من  يــحــدد  الـــذي  الــوحــيــد  هــو  الطبي 
هذا  تناول  ميكنهم  الذين  املر�شى  هم 
م�شرحا:"من  الوباء،  من  للعالج  الدواء 
ــذا  ــن الــنــتــائــج وه ــــالن ع املــبــكــر الإع
الأقــل  على  اأيـــام   10 ــرور  م غاية  اإىل 
بهذا  املري�ص  معاجلة  يف  ال�شروع  منذ 
هذا  اأن  بركاين،  بقاط  ".ويرى  الدواء 
املوؤ�ش�شات  داخل  فقط  ي�شتعمل  الدواء 
بوباء  م�شاب  كل  ولي�ص  ال�شت�شفائية، 
كورونا ميكن تناوله لأن هذا العالج له 
اأثار جانبية من �شاأنها اأن ت�شر باملري�ص 
الطبي  الطاقم  فاإن  ي�شيف  وبالتايل   ،
ــو من  املــ�ــشــرف عــلــى هـــذه احلــــالت ه
فيها  ي�شتعمل  الــتــي  ـــالت  احل يــحــدد 
خا�ص.و  بروتوكول  وفق  "كلوروكني" 
و  ال�شكان  و  ال�شحة  وزارة  اأن  معلوم 
اأمرت  قد  كانت  امل�شت�شفيات،  اإ�شالح 
املوؤ�ش�شات ال�شت�شفائية با�شتعمال دواء 
 ، خا�ص  بروتوكول  وفق  "كلوروكني" 
اخلا�شة  العلمية  اللجنة  من  قرار  بعد 

مبتابعة تف�شي الفريو�ص امل�شتجد.

ك�ضف وزير ال�ضحة وال�ضكان واإ�ضالح امل�ضت�ضفيات الربوف�ضور عبد الرحمان بن بوزيد اأم�س الأول باجلزائر العا�ضمة اأن النتائج الأولية 
للحالت التي خ�ضعت للعالج بـ"الكلوروكني" كانت "مر�ضية".
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احلب�س لعون اإدارة 
مب�ضت�ضفى ق�ضنطينة �ضرب 
اأ�ضماء م�ضابني بفريو�س 

كورونا

الإطاحة ب�ضارقي ال�ضيارات 
بالأغواط  

متديد وقف حركة 
القطارات للم�ضافرين اإىل 

غاية 19 اأفريل

جراد يف نداء للمواطنني:

الزموا منازلكم فهو ال�ضبيل الوحيد لتفادي انت�ضار الوباء

درا�ضة ا�ضرتالية يف ب�ضرى للب�ضرية  

دواء م�ضاد للطفيليات قادر على قتل فريو�س كورونا يف غ�ضون 48 �ضاعة

البليدة ت�ضكل خلية اأزمة ل�ضتقبال الإعانات وتوزيعها

هزة اأر�ضية ثانية بولية باتنةوفاة امراأة بـ "كورونا" يف تب�ضة

معاجلة  من  ق�شنطينة  ــة  ولي امــن  م�شالح  متكنت 
ق�شية تتعلق بت�شريب �شورة لوثيقة ر�شمية حتتوي  
بفريو�ص  اإ�شابتهم  م�شتبه  حلــالت  مف�شلة  قائمة 
عون  فيها  تورط  بق�شنطينة،  )كورونا(   19 – كوفيد 
بادي�ص  ابــن  اجلامعي  ال�شت�شفائي  باملركز  اإدارة 
بق�شنطينة يبلغ من العمر 42 �شنة، حيثيات الق�شية 
الجتماعي  التوا�شل  مواقع  عرب  ــداول  ت اإىل  تعود 
و  املوؤكدة  باحلالت  خا�شة  معلومات  حتمل  ل�شورة 
ويتعلق  كورونا،  بفريو�ص  اإ�شابتها  يف  م�شتبه  اأخرى 
اإدارية خا�شة موجهة ملديرية ال�شحة  المر بوثيقة 
الق�شية  يف  حتقيق  فتح  مت  اأين  ق�شنطينة،  لولية 
من قبل فرقة مكافحة اجلرائم املعلوماتية بامل�شلحة 
التحقيقات  تو�شلت  و  الق�شائية،  لل�شرطة  الولئية 
التقنيات  با�شتخدام  الــفــاعــل  هــويــة  حتــديــد  اإىل 
�شده  اإجناز  و  اإيقافه  بعد  فيما  ليتم   ، التكنولوجية 
النيابة  امام  املعني  تقدمي  و  جزائية  اإجــراءات  ملف 
املحلية، بعد تقدميه اأمام العدالة اأودع املتهم احلي�ص 

املوؤقت اإىل حني حماكمته.
علجية عي�ص

تعر�ص  مفادها  مواطنون  بها  تقدم  �شكاوى  اإثر  على 
عنا�شر  جمهولني،كثفت  قبل  من  لل�شرقة  �شيارتيهما 
و�شرقة  تهريب  مكافحة  لف�شيلة  التابعة  ال�شرطة 
الق�شائية  لل�شرطة  الولئية  بامل�شلحة  ال�شيارات 
وجري  ظرف  يف  و  اأ�شفرت  التي  التحريات  و  الأبحاث 
�شخ�شني  توقيف  من  حمكمة  اأمنية  خطة  و�شع  بعد 
�شنة   22-27 مابني  اأعمارهما  ترتاوح  فيهما  م�شتبه 
ال�شيارتني  ا�شرتجاع  مع  الق�شية،  هذه  يف  متورطني 
حمل ال�شرقة من نوع هيونداي اتو�ص.وبعد ا�شتكمال 
ملف الإجراءات اجلزائية لق�شية احلال، مت تقدمي 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمــام  فيهما  امل�شتبه 
لغر�ص  اأ�شرار  جمعية  تكوين   " جرم  عن  ــواط  الأغ
بظرف  املقرتنة  ال�شرقة  جناية   – جلناية  الإعــداد 

الليل و التعدد و با�شتعمال مفاتيح م�شطنعة ".
ع.ق

احلديدية،  بال�شكك  للنقل  الوطنية  ال�شركة  اأعلنت 
امل�شافرين  لنقل  القطارات  حركة  وقف  متديد  عن 

اإىل غاية 19 اأفريل.
�شفحتها  عرب  لل�شركة  بيان  ح�شب  الإجراء،  ياأتي  و 
ال�شلطات  لقرارات  تطبيقا  "فاي�شبوك"،  يف  الر�شمية 
و  كــورونــا  فــريو�ــص  انت�شار  مــن  للحد  للبالد  العليا 
للوزير  التنفيذي  باملر�شوم  عمال  و  العزل،  تطبيق 
ل�شيما   2020 مار�ص   21 يوم  يف  املوؤرخ   20 رقم  الأول 

املادة 02 و3.
للم�شافرين  القطارات  حركة  وقف  متديد  تقرر  و 
الوليات،  بني  و  ال�شواحي،  قطارات  اأي  املدن،  داخل 

اأي اخلطوط الكربى و الطويلة.
ق/و

اكت�ضاف اأول حالة م�ضابة 
بفريو�س كورونا بب�ضار 

 تلقت اأم�ص م�شالح مديرية ال�شحة بب�شار بالغا 
من ملحقة با�شتور بوهران، عن ت�شجيل اأول حالة 
بعدما  ب�شار،  بولية  كورونا  بفريو�ص  اإ�شابة 
املاأخوذة  الدم  لعينات  املخربية  التحاليل  اأكّدت 

من ال�شخ�ص امل�شتبه فيه اإ�شابته بالفريو�ص.
امل�شاب  فــاإن  معطيات،  مــن  ت�ّشرب  مــا  وح�شب 
العقد  يف  متقاعد  اإطار  بب�شار،  كورونا  بفريو�ص 
ال�شحي  احلجر  يف  و�شعه  مت  العمر،  من  اخلام�ص 

منذ قرابة يومني، مبجرد عودته من وهران
ا/د

جلنة  با�شم  الر�شمي  الــنــاطــق  اأعــلــن 
جمال  كورونا  فريو�ص  انت�شار  متابعة 
جــراء  الــوفــيــات  ح�شيلة  بلوغ  فـــورار 
اجلزائر  يف  كورونا  بفريو�ص  الإ�شابة 
فقد  املتحدث  نف�ص  وح�شب  وفاة.   105
�شاعة   24 خالل  وفاة  حالة   22 �شجلت 
اإ�شابة   185 ت�شجيل  مت  كما  الأخــرية. 
رقم  اأعلى  وهــو  بالفريو�ص،  جديدة 
يف  اجلائحة  انت�شار  بداية  منذ  يومي 
لعدد  الإجمايل  العدد  يرفع  ما  البالد، 

 1171 اإىل  ــدة  ــوؤك امل الإ�ــشــابــة  حـــالت 
املــوؤكــدة  ـــالت  اأن احل ــاف  ــش حــالــة. واأ�

�ُشجلت على م�شتوى 42 ولية.
الذين  الأ�ــشــخــا�ــص  ــدد  ع وبخ�شو�ص 
متاثلوا لل�شفاء، اأ�شار الربوفي�شور فورار 
اأخــرى  جهة  ومــن  �شخ�شا.  عددهم  اأن 
حر�ص ذات امل�شوؤول عل جتديد تذكري 
تو�شيات  “احرتام  ب�شرورة  املواطنني 
النظافة  بــقــواعــد  املتعلقة  ـــرباء  اخل
اإىل  بالإ�شافة  والبيئية،  ال�شخ�شية 

اأي  لــتــفــادي  ال�شحي  احلــجــر  ــروط  ــش �
عدوى بفريو�ص كورونا”.

العزيز  عبد  الأول  الوزير  دعا  باملوازاة 
اللــتــزام   اإىل  املواطنني  ــددا  جم ــراد  ج
يف  والبقاء  ال�شحي  باحلجر  “التام” 
املنزل باعتباره احلل الوحيد للحد من 

انت�شار وباء كورونا امل�شتجد.
الإذاعـــة  اأمــــواج  على  لــه  ت�شريح  يف 
دوما  “ينبغي  اأنه  جراد  اأكد  اجلزائرية 
كافة  عرب  للمواطنني  بندائنا  التذكري 

التام  اللــتــزام  ــل  اأج من  الوطن  ــوع  رب
و  املنزل  يف  البقاء  و  ال�شحي  باحلجر 
ذلك حماية ل�شحتهم و�شحة عائالتهم 
وهو  امل�شتجد  ــا  ــورون ك فــريو�ــص  �شد 
ال�شبيل الوحيد لتفادي انت�شار الوباء”.
“الطريقة  اأنها  الأول  الوزير  واأ�شاف 
و  الفريو�ص  انت�شار  لتفادي  الوحيدة 
وحل  انفراج  نحو  ف�شيئا  �شيئا  التوجه 

هذه الأزمة ال�شحية”.
 لوؤي.ي

يف  متاح  للطفيليات  م�شاد  دواء  اأظهر 
قتل  على  ــدرة  ق الــعــامل  اأنــحــاء  جميع 
�شاعة،   48 غ�شون  يف  كورونا  فريو�ص 
الأ�شرتايل  “7نيوز”  موقع  نقل  ما  وفق 
درا�شة  اأن  اإىل  املوقع  واأ�شار  الإخباري. 
مونا�ص  جامعة  يف  احليوي  الطب  ملعهد 
عقار  حـــول  الأ�ــشــرتالــيــة   Monash
نتائج  اأظهرت   Ivermectin اإيفرمكتني 

واعدة يف مكافحة الفريو�ص.
وتو�شلت الدرا�شة اإىل اأن جرعة واحدة 
فريو�ص  تــوقــف  اأن  ميكن  العقار  مــن 

ــا.  ــالي ــن الــنــمــو داخــــل اخل كـــورونـــا ع
واغ�شتاف  كايلي  الــدكــتــور  واأو�ــشــح 
اأن  ميكن  ــدة  واح جرعة  اأن  “وجدنا 
النووي  احلم�ص  جميع  اأ�شا�شا  تزيل 
جلميع  فعالة  )اإزالة  الفريو�شي  الريبي 
املواد الوراثية للفريو�ص( يف غ�شون 48 

�شاعة”.
ــه مــن غــري املــعــروف كيف  ويف حــني اأن
اأنه  اإل  الفريو�ص،  �شد  العقار  يعمل 
الفريو�ص  ــاف  ــق اإي على  قـــدرة  اأظــهــر 
امل�شيفة  اخلــاليــا  ــدرة  ق اإ�شعافه  عــن 

اخلطوة  اإن  املوقع  ــال  وق م�شحه.  عن 
التالية اأمام العلماء هي حتديد اجلرعة 
اأن  مــن  للتاأكد  ال�شحيحة،  الب�شرية 
ــن  اآم املخترب  يف  امل�شتخدم  امل�شتوى 

للب�شر.
الأوقات  “يف  واغ�شتاف:  الدكتور  وقال 
يوجد  ول  عامليًا  وباًء  فيها  نواجه  التي 
مركب  لدينا  ــان  ك اإذا  معتمد،  ــالج  ع
العامل،  اأنحاء  جميع  يف  بالفعل  متوفر 

فقد ي�شاعد النا�ص يف اأقرب وقت”.
للطفيليات  م�شاد  دواء  هــو  والــعــقــار 

وافقت عليه اإدارة الأغذية والعقاقري، 
�شد  املخترب  يف  فــعــال  اأنـــه  تبني  كما 
ــات مبـــا يف ذلـــك فــريو�ــص  ــش ــريو� ــف ال
ال�شنك  وحمى  الب�شرية  املناعة  نق�ص 

والأنفلونزا.
معهد  بني  م�شرتك  عمل  هي  الدرا�شة 
بيرت  ومعهد  احلــيــوي  للطب  مــونــا�ــص 
ن�شرت  وقد  واملناعة،  للعدوى  دوهرتي 
نتائج الدرا�شة يف جملة البحوث امل�شادة 

للفريو�شات.
لوؤي.ي   

عليها  فر�ص  التي  البليدة  ولية  �شكلت 
تف�شي  مــن  للوقاية  ال�شحي  احلــجــر 
ل�شتقبال  خلية  امل�شتجد  كورونا  وباء 
الإعانات التي ت�شل اإليها بغية ت�شليمها 

ك�شف  ما  ح�شب  لها،  ــل  اأه هم  من  اإىل 
رئي�ص  بالولية.واأو�شح  م�شوؤول  عنه 
احمد،  اأيت  طاهر  البليدة،  وايل  ديوان 
اإطــار  ويف  البليدة  ــة  ولي “م�شالح  اأن 

للبالد  العليا  ال�شلطات  تعليمات  تطبيق 
التي  الت�شامنية  بالهبة  اجليد  للتكفل 
موؤ�ش�شاتها  خمتلف  من  الولية  ت�شهدها 
من  ــذا  ك و  والقــتــ�ــشــاديــة  ال�شناعية 

�شتى وليات الوطن والهيئات الر�شمية، 
ل�شتقبال  خلية  ت�شكيل  اإىل  عمدت 

هذه الإعانات”.
ق/و

توفيت امراأة تبلغ من العمر 57 �شنة، ب�شبب اإ�شابتها بفريو�ص "كورونا"، ح�شب بيان 
خللية الإعالم والت�شال للولية على �شفحتها مبوقع "فاي�شبوك"، واأو�شح امل�شدر 

باأن املعنية كانت تقطن مبحيط ح�شري يف الولية.
ق/و

�شجلت هزة اأر�شية، ثانية اأم�ص  اجلمعة، ب�شدة 3.2 درجات على �شلم ري�شرت، على 
12و24 دقيقة، مبنطقة اولد �شامل، يف ولية باتنة، وح�شب مركز البحث  ال�شاعة 
 4 يف علم الفلك والفيزياء الفلكية واجليوفيزياء، فقد حدد موقع الهزة على بعد 

كلم غرب اأولد �شالم.                                                                                                                               ق/و
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

