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اإحباط حماولة اإغراق ال�صوق باأطنان من ال�صميد والفرينة منتهية ال�صالحية
م�سالح �لتجــــــارة حتجــــــــــز 982 طنا من �ملو�د �ال�ستهالكيــــــــــة خالل 10 �أيام

�الأ�سو�ق: "م�سكــــــل متوين �ل�سوق بال�سميــــــد عرف طريقه للحل" تنظيـــــــم  • مدير 

حجز كميات معتربة من 
املواد الغذائية باجلنوب

�لثالثة �لتعليمية  �ملر�حل  تالميذ  جميع  لفائدة  بث  نقطة   17
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اجلزائر ترف�ض �صفقة بيع 
حقول غازية ل�صالح �صركة 
مدرجة يف بور�صة اإ�صرائيل

• تبايــــــــــــن بني �لنقابــــات حول خطــــــــة تلقني درو�س �لف�سل �لثالث عن بعـــــــد
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هذه تفا�صيل تقدمي الدرو�ض للتالميذ عرب التلفزيون والأنرتنت  
03/02

فيما �صباب يبادرون ب�صناعة الكّمامات الطبية

جمعية اليد املمدودة ت�صتعد 
لتقدمي م�صاعدات غذائية 
لفائدة العائالت الفقرية 

احلماية املدنية ت�صتنجد بـ 5 اآلف م�صعف 
متطوع لتكثيف العمل اجلواري

الكورونا تهدد �صكـــــان 
الولية ب�صبب لمبالتهم 

بخطــــــورة الو�صــع

حجز كميات معتربة من 
الزطلة والأقرا�ض املهلو�صة 

�لو�دي

ورقلة

ب�سار

�س 05

�س 06

�س 16

عدد الوفيات بكورونا يصل إلى 130 شخصا وتماثل 90 مصابا للشفاء

خ�صوع 626 حالة للعالج بالكلوروكني 
عبــر الوطــن لنجاعــــة الـــدواء 
• فورار: ‘‘ نتائـــج الحجــر الصحـــــي ستظهر بعـــد 15 يومــــا ‘‘

• الجزائريون أجروا مليون مكالمة للرقـــم األخضر حول ‘‘ كورونـــا ’’

ذات �صلة بال�صيا�صة الوطنية ملكافحة انت�صار "كوفيد- 19"

اجراءات ا�صتثنائية لت�صهيل 
ا�صترياد املواد الغذائيــــة 

واملنتجـــــــــات ال�صحية
03

تو�صيع احلجر اجلزئي لي�صمل كل وليات الوطن

اتهامات متبادلة بني ال�صعودية ورو�صيا ت�صغط على اأ�صعار النفط
تاأجيل �جتماع حتالف �وبك + القناع جميع �الأع�ساء بخف�س �الإنتاج

يبد�أ  �لعا�سمة  منها  واليات   9
�حلجر بها من 3 زو�ال �إىل 7 �سباحا
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02 األحد 05 أفريل 2020 م الموافق لـ 11 شعبان 1441هـ
العدد
1970

13 معهدا طبيا لكنها تعاين نق�صا يف تكوين  اجلزائر تتوفر على 
اأخ�صائيني يف الإنعا�ض والتخدير
ال�صونار تقنية  ا�صتعمال  على  جتاربهم  عر�صوا  اأجانب  • خرباء 

علجية عي�ض
-----------------

التي  الدرا�سات  من  العديد  بينت   
اجلزائر  اأن  امليدان  يف  بينت  اأجريت 
التغطية  حيث  م��ن  الأ���س��واأ  ه��ي 
املغرب  دول  م�ستوى  ال�سحية على 
ال�سخمة  امليزانيات  رغم  العربي، 
التي تر�سد له، فقطاع  ال�سحة يف 
يف  وزير  من  اأكرث  عليه  مر  اجلزائر 
، و كلما  التعديالت احلكومية  اإطار 
ال�سيا�سة  تتغري  و  اإل  وزي��ر  يعني 
كان  و  ال���وزارة،  يف  بها  املعمول 
باأن  ت�رصيحات  يطلق  وزي��ر  كل 
املن�ساآت  تعزيز  اإىل  ت�سعى  م�ساحله 
ال�ست�سفائية و التجهيزات ال�سحية 
اجلوارية  ال�سحة  تطوير  و  من جهة 
اخل��دم��ات  لكن  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
ظل  يف  حالها،  على  ظلت  ال�سحية 
تعي�سها  التي  احلالية  الأو���س��اع 
من  القطاع  يعانيه  ما  و  ب��الدن��ا،  
هذا  امل�ستويات،  كل  على  نق�ص 
�سغطا  �سّبب  اأن��ه  �سك  ل  النق�ص 
بع�ص  يف  ي��وؤدي  ما  لالأطباء،  كبري 
طبية،  اأخطاء  وق��وع  اإىل  الأح��ي��ان 
ففي  العمومي،  القطاع  يف  خا�سة 
�سياق احلديث عن ظاهرة الوباء الذي 
اأن عدد ارتفاع  العامل ل �سك  اجتاح 
اإىل  يحتاج  بوباء كورونا  الإ�سابات 
اإنعا�ص يف احلالت اخلطرية  عمليات 
اأجهزة  اإىل  يحتاج  بال�رصورة  هذا  و 
التنف�ص الإ�سطناعي و فرز املر�سى 

يف  اأك��رث  �سحية  م�ساكل  يثري  ما 
يتعذر  قد  الأجهزة  هذه  نق�ص  حالة 
فنق�ص  التعقيم،  لعمليات  اإخ�ساعها 
اأطباء الإنعا�ص و التخدير و الرعاية 
كاهل  اأرهقت  اأزم��ة  �سكل  املركزة 
البع�ص  يرجع  حيث  امل�ست�سفيات، 
ا�سباب الوفيات اإىل غياب خمت�سني 
الأج��ه��زوة  نق�ص  و  الإن��ع��ا���ص  يف 

الكافية.
يف �سوؤالنا حول الفراغ الذي تعي�سه 
املنظومة ال�سحية يف اجلزائر ل�سيما 
فيما تعلق بالأخ�سائيني يف الإنعا�ص 
و  الأطباء  اأح��د  اأو�سح  التخدير  و 
التخدير  و  الإنعا�ص  يف  خمت�ص  هو 
عدم  على  اأ���رص  �رصقية  ولي��ة  من 
و  الإنعا�ص  تخ�س�ص  اأن  ا�سمه  ذكر 
تخ�س�ص  املركزة  العناية  و  التخدير 
مبرافقة  مطالبون  اأنهم  و  م��زدوج، 
اإىل  حتتاج  التي  اخلطرية   احل��الت 
ا�سطناعي  وتنف�ص  مركزة  متابعة 
وجود  اإىل   م�سريا   ، طبي  وانعا�ص 
نق�ص فادح يف عدد الطباء،  و قال 
اأن اجلزائر تتوفر على 13 معهد طبي 
لكنها لي�ست كلها موؤهلة لتوفري كل 
قوله  حد  على  و  الخت�سا�سات،  
فهذا التخ�س�ص مطلوب بازدواجية 
العمليات والنعا�ص وكذلك  قاعات 
ع��دد  و  الطبية  ال���س��ت��ع��ج��الت 
حاجة  يغطي  ل  �سنويا  املتخرجني 
�سوؤال  يف  و   ، الوطن..  وليات  كل 
حالت  هناك  كانت  اإذا  ح��ول  اآخ��ر 
اأخ�سع  و  كورونا  بفريو�ص  اإ�سابة 

اإىل  اأ���س��ح��اب��ه��ا 
حمدثنا  اأو�سح  جراحية،  عمليات 
حالة   اأي  توجد  ل  الآن  حد  اإىل  اأنه 
معظم  لأن  النوع،  هذا  من  �سجلت 
اجلراحة،  عن  بعيدة  تكون  احل��الت 
ح��الت  يف  التخدير  اأن  مو�سحا 
اأقل  يكون  للفريو�ص  حاملة  جراحية 
هو  الطبيب  هذا  ك�سفه  ما  خطورة، 
الأيام  قابل  يف  املحتملة  اجلراحة  اأن 
حلاملي الفريو�ص �ستكون العمليات 
حدث  كما  للحوامل،  القي�رصية 

�سابقا مع حمى اخلنازير.
 امل�سكل  ح�سبه يكمن يف التكوين 
الإمكانيات  لأن  لالأطباء،  املتوا�سل 
امل���ادي���ة ق��ل��ي��ل��ة ج���دا ب��دل��ي��ل ان 
م�ست�سفيات اجلامعية ل تتوفر على 
اإىل  حتتاج  الإنعا�ص..والدولة  اأ�رصة 
دعم اأكرث يف مثل هذه احلالت، تبقى 
احللول وقائية ل اأكرث، فالعامل يعجز 
ال�سنوات  عك�ص  لقاح  اإيجاد  عن 
حمى  و  اخلنازير  حمى  يف  املا�سية  
حدة   اأقل  كان  الوباء  اأن  مع  الطيور 
تو�سلوا  املخربيون   و  الأطباء  لكن 
جدا،   �رصيع  وقت  يف  عالجات  اإىل 
�سنوات  اخلم�ص  اجلزائر يف  اأن  يذكر 
عدد  يف  ارتفاعا  �سجلت  الأخ��رية 
الطبي،  الإنعا�ص  جمال  يف  الأ���رصة 
 893 اإىل  الأ���رصة  عدد  ارتفع  حيث 
و   ،2015 جانفي  يف  �رصير  األ��ف 
تكوين  اإىل  اإط��ار   2000 اأخ�سع  
فريق   365 ت�سكيل  مع  متوا�سل، 
طبي متنقل ، بالإ�سافة اإىل التكوين 

ال��وزارة  اعتمدته  ال��ذي  املتوا�سل 
للح�سول  العامني  الأطباء  لفائدة 
على  �سهادة الدرا�سات املتخ�س�سة 
 2017 �سنة  و يف    ، اأ�ص(  اأو  �سي   (
خمت�سا  طبيبا   25 من  اأزيد  ا�ستفاد 
كيفية   على  الإنعا�ص  و  التخدير  يف 
نظمها  "ال�سونار"  تقنيات  ا�ستعمال 
و  الإنعا�ص،  و  التخدير  اأطباء  نادي 
اىل  اأ�سا�سا  تهدف  طبية  جمعية  هو 
تعريف وتطوير التقنيات احلديثة يف 
وال�ست�سارات  والتخدير  الإنعا�ص 
و  ال��ق��درات  تنمية  وك��ذا  الطبية، 
امل��ه��ارات  واكت�ساب   امل��وؤه��الت، 
التطبيقية احلديثة للتخدير املو�سعي 

با�ستعمال ال�سونار.
التعليمة  �سمن  الإج��راء  هذا  ياأتي   
برنامج  �سع  و  املت�سمنة  الوزارية 
اإطار  املتوا�سل، يف  للتكوين  خا�ص 
بني  بها  املعمول  التعاون  اتفاقية 
اجلزائر و فرن�سا، و قد اأطر هذه الدورة 
اإمانويل بوزيلي خبري يف  التكوينية 
لت�سهيل  ليون،  جامعة  من  التخدير 
على الطبيب تخدير املري�ص تخديرا 
�سواء  اآلم  له  اإحداث  دون  مو�سعيا 
ا�ستعمال  و  بعدها،  اأو  العملية  قبل 
ي�سعر  ل  املري�ص  جتعل  التقنية  هذه 
للعمليات  بالن�سبة  خا�سة  ب��الأمل  
القي�رصية عند املراأة احلامل، و تتمثل 
املزايا الأخرى  ل�ستعمال هذه التقنية 
التي  الأقرا�ص  كميات  تقلي�ص  يف 
العملية  اإجراء  بعد  املري�ص  ياأخذها 
اجلراحية، و قد ي�ستغنى عنها نهائيا، 

و بهذا ت�ساهم هذه التقنية يف تقلي�ص 
فاتوة الدواء، هذه اجلهود كلها ت�سب 
يف حت�سني نوعية اخلدمات ال�سحية 
كذلك  الإهتمام  و  املري�ص،  ل��دى 
الطب  ترقية  و   الب�رصي  بالعن�رص 
من خالل تكوين الكوادر الطبية يف 
خمتلف تخ�س�ساتها، و قد  حر�ست 
وزارة ال�سحة و ال�سكان و اإ�سالح 
�سيا�سة  و�سع  على  امل�ست�سفيات 
العالج  يف   تتمثل  جديدة   �سحية 
ب�:  �سمي  فيما  بعد  عن  التطبيب  اأو 
حماولة  يف   télémédecine  (  (
الطب  مفهوم  وتطوير  اإدخ��ال  منها 
الوطني،  الرتاب  عن بعد عرب كامل 
وهذا يف اإطار اتفاقيات ال�: "تواأمة " 
فيها  �رصعت  التي  امل�ست�سفيات  بني 
خا�سة   ،  2014 منذ  ال�سحة  وزارة 
اتفاقية  على  اجلزائر  م�سادقة  بعد 
لل�سحة  العاملية  للمنظمة  الإط��ار 
اإىل  التطرق  مت  اأين   ،2007 �سنة  يف 
تبني تقنية الطب عن عبد ، من اأجل 
ع�رصنته،  و  العالج  نوعية  حت�سني 
عن  يخرج  مل  امل�رصوع  هذا  اأن  اإل 
ذلك  طبية،  ا�ست�سارات  تقدمي  حدود 
الإل��ك��رتوين  التوا�سل  اإط���ار  يف 
و  اآخر،  م�ست�سفى  و  م�ست�سفى  بني 
حول  اخل��ربات  و  املعلومات  تبادل 
بعد،  عن  باملري�ص  التكفل  ط��رق 
التي  للم�ست�سفيات  بالن�سبة  خا�سة 
تفتقر اإىل املعدات الطبية و اجلراحية 
لأطباء  كذلك  تفتقر  و  املتخ�س�سة 

خمت�سني .

يرجع الكثري تراجع املنظومة ال�صحية يف اجلزائر اإىل النق�ض املوجود يف  الن�صو�ض 
وقد   ، اإطار  كل  �صالحيات  و  مهام  حتديد  حيث  من  املهنة  ت�صبط  التي  القانونية 
اتخذت قرارات يف هذا ال�صاأن للم�صي نحو  جت�صيد الإ�صالحات ،  فتحت فيها ور�صات 
و  مبو�صوعية،  معاجلتها  ميكن  التي  ال�صوداء  النقاط  رفع  و  امللفات  ملختلف  عديدة 
اخلا�ض،  و  العام  القطاعني  يف  املوؤ�ص�صاتية  للرقابة  الكلي  الغياب   راأ�صها  على  تاأتي 
ف�صال عن  التكوين،  اإ�صرتاتيجية  و غياب كذلك  الت�صيري  النجاعة يف  معايري  غياب 
اإىل توقف الكثري من  اأدى  التي طالت القطاع العمومي، مما  ال�صراعات الداخلية 
غلق  و  لل�صرطان،  الوطني  املخطط  بلورة  تاأخر  و  الأع�صاء،  زرع  ل�صيما  العمليات 
و  ق�صنطينة  مب�صت�صفى  العيون  جراحة  و  طب  كم�صلحة  الإ�صت�صفائية  امل�صالح  بع�ض 

توقف عمليات زرع الكلى  بنف�ض الولية وغريها

الطب عن بعد telemedecine من اأجل مواطن �صليم �صحيا
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هذه تفا�صيل تقدمي الدرو�ض للتالميذ عرب التلفزيون والنرتنت  
خطة  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعدت 
ملجابهة تعليق الدرا�سة على م�ستوى 
هذه  وتتمثل  الثالثة  امل�ستويات 
العمليات  من  جملة  يف  الإج��راءات 
وهي  الو�ساية  با�رصتها  املتكاملة 
على  املقبلني  بالتالميذ  خا�سة 
الر�سمية.وح�سب  الم��ت��ح��ان��ات 
الرتبية  وزي��ر  بعثها  التي  الر�سالة 
التعليمة  لالأ�رصة  واجعوط"  "حممد 

اإجراءات  من  البالد  تعرفه  ما  ب�سبب 
الدرا�سة  تعليق  اأهمها  ا�ستثنائية 
ب�سبب انت�سار وباء "كورونا"، اأكد من 
خاللها على اتخاذ اإجراءات من �ساأنها 
اأن ت�ساهم يف موا�سلة تلقي التالميذ 
للدرو�ص عرب الو�سائط التكنولوجيا 
التلفزيونية. والقنوات  والإنرتنت 
اأن  مرا�سلته،  يف  الرتبية  وزير  واأكد 
اتفقت  قد  الوزارية  دائرته  م�سالح 

بالتن�سيق مع م�سالح وزارة الت�سال 
التلفزيون  قنوات  ببث درو�ص على  
ال�سنة  تالميذ  ل�سالح  العمومي 
الرابعة  وتالميذ  ابتدائي  اخلام�سة 
الثالثة  ال�سنة  تالميذ  وكذا  متو�سط 
فئة  الإجراءات  هذه  ثانوي.و�ستمكن 
اأي و�سيلة  الذين ل ميلكون  التالميذ 
ال�ستفادة  من  لالت�سال  تكنولوجية 
القنوات  عرب  املقدمة  الدرو�ص  من 

م�سالح  �ستقوم  التلفزيونية.كما 
درو���ص  بتقدمي  الو�سية،  ال���وزارة 
الدعم املدر�سي عرب الإنرتنت باإ�رصاف 
والتكوين  للتعليم  الوطني  الديوان 
تالميذ  لفائدة  "اونيفيد"،  بعد   عن 
ال�سنة الرابعة متو�سط وتالميذ �سنة 
الثالثة ثانوي.وبهذا اخل�سو�ص، دعت 
اإىل  التالميذ  الوطنية  الرتبية  وزارة 
ا�ستخدام كلمة ال�رص ورمز امل�ستخدم  

يتم  اأن  على  بالمتحانات  املتعلقة 
املقبلني  التالميذ  ح�سابات  تفعيل 
درو�سهم  متابعة  لهم  يت�سنى  حتى 
تقدمي  �سيتم  م��رة  بتفاعلية.ولأول 
درو�ص الدعم املدر�سي على اليوتوب  
من خالل 17 نقطة بث لفائدة جميع 
الثالثة  التعليمية  املراحل  تالميذ 

مبعدل نقطة بث لكل م�ستوى.
لوؤي ي



فر�صة ملتابعة التالميذ من طرف الأولياء اأثناء احلجر املنزيل  

تباين بني النقابات حول خطة تلقني درو�ض الف�صل الثالث عن بعد

لوؤي ي
--------------------

النائب  ع��م��راوي  م�سعود  وو���س��ف 
الرتبية  جم��ال  يف  والنقابي  ال��ربمل��اين 
بالتنويه  اجل��دي��رة  ب��امل��ب��ادرة  اخل��ط��وة 
اآلذي  الع�سيب  الظرف  هذا  والإ�سادة يف 
ونتيجة  كبريا  قلقا  التالميذ  فيه  يعرف 
املنازل بدون  املدة وهم ماكثون يف  طول 
يف  الو�سع  واآن  خا�سة  اأم��ل  ب�سي�ص 
الو�سع  وازدي��اد   ، يوم  بعد  يوما  تفاقم 
لوباء  الوا�سع  النت�سار  نتيجة  �سوءا 
احليطة  اإتخاذ  عدم  ظل  يف  الكورونا، 
 ، ال�سعب  طرف  من  الالزمتني  واحل��ذر 
بالغ  باهتمام  ذلك  يتابعون  فالطالب 
ويطرحون  منهم،  املجدون  وبالأخ�ص 
هذه  اأب��وي��ه��م،  على  ع��دة  ت�����س��اوؤلت 
الت�ساوؤلت يف عمومها تدور بني عملية 
املدر�سي  الدخول  اإىل  المتحانات  تاأجيل 
عزميتهم  من  يثبط  مما  البي�ساء  ال�سنة  اأو 

املراجعة. واإقبالهم على  واإرادتهم 
وقال عمراوي انه يف كلتا احلالتني فهم يف 
و�سع ل يح�سدون عليه، فحتى الطالب 
درا�سة  بدون  وقتا طويال  يبقوا  ملا  عمليا 
تكون  املعلومة  ا�سرتجاع  عملية  ف��اإن 
عن  لنقطاع  ك��ان  كلما  لأن��ه  �سعبة، 
ال�سرتجاع  كان  كلما  ق�سريا  الدرا�سة 
هذه  تقدمي  عملية  فاإن  وبالتايل  �رصيعا، 
يتخل�سون  الطالب  �ستجعل  الدرو�ص 
الطماأنينة  وا���س��ت��ع��ادة  ال��رت��اب��ة،  م��ن 
حد  يف  وهذا  نفو�سهم،  اإىل  وال�سكينة 
نف�ص  ويف  للتلقي،  م�سجع  عامل  ذاته 

اأفكارهم وال�ستيعاب، كما  الوقت جتديد 
بداأوا  الذي  الكتئاب  من  �سيتخل�سون 
ميكنهم  مما  ويالزمهم،  بل  به  ي�سعرون 
يف  والثقة  املبادرة  زمام  ا�سرتجاع  من 
على  اإقبالهم  الوقت  نف�ص  ويف  النف�ص، 
ورغبة  بعزمية  الدرو�ص  من  لهم  يقدم  ما 
الأ�ساتذة  انتقاء  مت  اإن  خا�سة  واطمئنان 
ومن  امليدان  يف  حاليا  العاملني  بني  من 

ذوي الكفاءات .
اآن  ميكن  ل  احل�س�ص  هذه  اآن  من  بالرغم 
يف  الدرا�سية  احل�س�ص  عن  بديال  تكون 
تعترب  ولكنها   ، اأ�ساتذتهم  ومع  الأق�سام 
من  بقدر كبري  تفي  وقد  م�ساعدا،  عامال 
اآلتي  الظروف  هذه  يف  املطلوب  الغر�ص 
للتخفيف  عملية  اإج���راءات  ت�ستوجب 
الذي  ال�سغط  من  التالميذ  اأبنائنا  على 
للمتابعة  مواتية  والفر�سة   ، يعانونه 
اجلميع  واأن  خا�سة  الأولياء  طرف  من 
املكلف  يرى  جانبه  املنزيل.من  احلجر  يف 
امل�ستقل  الوطني  املجل�ص  يف  بالإعالم 
ثالثي  للقطاع  التدري�ص  مل�ستخدمي 

اأن  بوديبة  م�سعود  للرتبية،  الأط���وار 
منها  النتهاء  كن  ميمُ الدرا�سية  ال�سنة 
مقابل  والثاين،  الأول  الف�سل  بدرو�ص 
الدرا�سة  ا�ستئناف  نقائ�ص عند  ا�ستدراك 
ب��ع��د رف��ع اإج�����راءات احل��ج��ر امل��ن��زيل.
التي  الثالث  الف�سل  درو�ص  وبخ�سو�ص 
اليوم  من  بداية  بعد  عن  تقدميها  �سيتم 
�سحفي  ت�رصيح  يف  بوديبة  قال  الأحد، 
ت�سمح  التي  بالكيفية  اأنف�سنا  نمُح�رص  "مل 
حتتم  ال�رصورة  لكن  التقنية  هذه  بنجاح 
والديوان  موجود  ماهو  مع  نتعامل  اأن 
بعد  عن  والتكوين  للتعليم  الوطني 
ح�س�ص  �سي�سجل   17 فى  �سبكته  عرب 
وتقدميها  الثالث  بالف�سل  خا�سة  تعليمية 
من  التالميذ  ميكن  معينة  قنوات  عرب 
التعليمية  املعارف  وت��دارك  ت�سفحها 

الناق�سة".
واقرتح املتحدث ذاته، باأن يمُح�رص امتحان 
"خ�سو�سا  الدرو�ص  هذه  يف  التالميذ 
بها  و  �سا�سعة  اجلزائر  باأن  نعلم  ونحن 
هناك  لأبنائنا  ت�سمح  ل  عديدة  نقاط ظل 

الو�سائل  لنق�ص  اإ�سافة  منها  بال�ستفادة 
عن  ناهيك  الأن��رتن��ت،  تدفق  و�سعف 
واقع  جراء  واملعنوي  النف�سي  الو�سع 

ال�سحي". بالظرف  املرتبط  احلال 
الوطنية  الرتبية  وزارة  اأعلنت  وق��د 
من  جملة  تت�سمن  طوارئ"  "خطة  عن 
عن  التعليم  انقطاع  ملجابهة  التدابري 
الثالث،  التعليمية  املراحل  يف  التالميذ 
بدءا  الدرا�سة  تعليق  فرتة  خالل  وذلك 
19 اأبريل. من اليوم الأحد اإىل غاية يوم 

اأنه  لها،  بيان  يف  ال���وزارة  واأو�سحت 
ال�سيد  اجلمهورية  رئي�ص  لقرار  "تبعا 
بتمديد  القا�سي  ت��ب��ون،  املجيد  عبد 
تعليق الدرا�سة يف كل املراحل التعليمية 
من  للحد  ووق��ائ��ي  اح���رتازي  ك��اإج��راء 
وزارة  تعلن  كورونا،  فريو�ص  تف�سي 
كافة  على  الدرا�سة  تعليق  متديد  الرتبية 
للمراحل  والتعليم  الرتبية  موؤ�س�سات 
الأحد  يوم  من  بدءا  الثالث،  التعليمية 
الأحد  يوم  غاية  اىل   2020 اأبريل   05
�سطرت  اأنها  موؤكدة   ،"2020 اأبريل   19

ملجابهة  تدابري  تت�سمن  طوارئ"  "خطة 
فرتة  خالل  التالميذ  عن  التعليم  انقطاع 

احلجر
اإع���داد  على  ال��ت��داب��ري  ه��ذه  وت�سمل   
وزارة  مع  بالتن�سيق  تعليمي  "برنامج 
النجاح+  +مفاتيح  ب�  مو�سوم  الت�سال 
الثالث  للف�سل  منوذجية  درو�سا  يبث 
 ،2020  -  2019 الدرا�سية  ال�سنة  من 
 2020 اأبريل   05 الأح��د  ي��وم  من  ب��دءا 
لفائدة  العمومي،  التلفزيون  قنوات  عرب 
وال�سنة  ابتدائي،  اخلام�سة  ال�سنة  تالميذ 
ثانوي،  الثالثة  وال�سنة  متو�سط  الرابعة 
التلفزيوين  للبث  زمني  برنامج  وف��ق 

بيان لحقا". �سين�رص يف 
جهاز  وتو�سيع  "تفعيل  �سيتم  كما 
من  بدءا  النرتنت  عرب  املدر�سي  الدعم 
خالل  من   ،2020 اأفريل   05 الأحد  يوم 
الوطني  للديوان  الرقمية  الأر�سيات 
لفائدة  بعد،  ع��ن  والتكوين  للتعليم 
وال�سنة  متو�سط  الرابعة  ال�سنة  تالميذ 
الثالثة ثانوي وفق برنامج زمني للولوج 
بيان  يف  �سيت�رص  الأر�سيات  هذه  اإىل 
"بث  اأي�سا،  التدابري  هذه  بني  لحق".ومن 
الثالث  الف�سل  تخ�ص  تعليمية  ح�س�ص 
 2020  -  2019 الدرا�سية  ال�سنة  من 
 ،2020 اأبريل   05 الأح��د  يوم  من  ب��دءا 
املراحل  م�ستويات  جميع  تالميذ  لفائدة 
قنوات  طريق  عن  الثالث  التعليمية 
برنامج  وف��ق  الن��رتن��ت،  عرب  تعليمية، 
اليوتيوب،  ط��ري��ق  ع��ن  للبث  زم��ن��ي 

بيان لحقا". �سين�رص يف 

اأنهت ت�صاوؤلت حول  التي  التعليمية الثالث بني مرحب باخلطوة  التالميذ يف املراحل  التعليم عن  النقابات واملخت�صني يف جمال الرتبية حول تدابري جمابهة انقطاع  تراوحت ردود فعل 
تاأجيل المتحانات اأو ال�صنة البي�صاء وبني داع اإىل اإنهاء ال�صنة الدرا�صية بالف�صلني الأول والثاين.

دخلت الإجراءات ال�ستثنائية التي تق�سي 
ا�سترياد  عمليات  وت�رصيع  بت�سهيل 
الوطنية  بال�سيا�سة  ال�سلة  ذات  املنتجات 
ملكافحة انت�سار فريو�ص )كوفيد19-( حيز 

اأم�ص. التطبيق 
هذه  اأن  للجمارك  العامة  املديرية  واأعلنت 
ال�سحية  املنتجات  يف   ، تتمثل  املنتجات، 
وامل��واد  الطبية  التجهيزات  و  واملعدات 
ال�ستهالك  ذات  الأ�سا�سية  الغذائية 
مبجرد  و�سولها  ف��ور  ورفعها  الوا�سع، 
اجلمركية  الإج���راءات  باإمتام  تعهد  تقدمي 
اإطار  يف  انه  اأم�ص  البيان  لحقا.واأو�سح 

و  للت�سدي  الرامية  الوطنية  املجهودات 
فريو�ص  كورونا  وب��اء  انت�سار  مكافحة 
الت�سهيلية  الإج��راءات  جلملة  وتدعيما   ،
العامة  املديرية  "تنهي  املفعول  �سارية 
املتعاملني  ك��اف��ة  علم  اإىل  للجمارك 
لدى  املعتمدين  الوكالء  و  القت�ساديني 
دخول  عن  القطاع  مهنيي  كل  و  اجلمارك 
تهدف  ا�ستثنائية  اإج��راءات  التنفيذ  حيز 
الب�سائع  ا�سترياد  ت�رصيع  و  ت�سهيل  اإىل 
تعهد  تقدمي  مبجرد  و�سولها  فور  ورفعها 

باإمتام الإجراءات اجلمركية لحقا".
 - ال�ستثنائية  الإج��راءات  هذه  تخ�ص  و 

ال�سحية  املنتجات  امل�سدر-  نف�ص  ح�سب 
ذات  الب�سائع  كل  و  الطبية  املعدات  و 
الوطنية  ال�سيا�سة  مع  مبا�رصة  ال�سلة 
كذا  و  كورونا  فريو�ص  انت�سار  ملكافحة 
ال�ستهالك  ذات  الأ�سا�سية  الغذائية  املواد 

الوا�سع للتكفل باحتياجات املواطنني".
كافة  تعبئة  عن  اجلمارك  اإدارة  تعلم  كما 
و  ليال  م�ساحلها  كافة  جاهزية  و  اأعوانها 
املتعاملني  مرافقة  ق�سد  احلدود  عرب  نهارا 
خمتلف  م��ع  التن�سيق  و  القت�ساديني 

امل�سالح املعنية لإجناح هذه الإجراءات 
ال�ستثنائية.                               لوؤي ي

اإجراءات ا�صتثنائية لت�صهيل ا�صترياد املواد الغذائية واملنتجات 
ال�صحية

ذات �صلة بال�صيا�صة الوطنية ملكافحة انت�صار "كوفيد19-"
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حلركة  الربملانية  الكتلة  اأم�ص  اقرتحت 
بغرفتيه  الربملان  اجتماع  ال�سلم  جمتمع 
بعد،  ع��ن  التحا�رص  تقنية  خ��الل  م��ن 
القيام  اإط���ار  يف  ال����وزراء  بح�سور 
الت�سدى  يف  اأكرث  وامل�ساهمة  بالواجب 

“كورونا”. جلائحة 
ودعت الكتلة  يف بيان لها تمُوج اجتماعها 
الأول  الوزير  الفيديو”،  تقنية”  عرب 
على  املمُ�سجلة  بالنقائ�ص  العاجل  للتكفل 
من  ال�سحية  واملرافق  الهياكل  م�ستوى 

اأكرث  والتاأطري  الطبية  التجهيزات  حيث 
الطبية. بالطواقم 

املجل�ص  مكتب  ق���رار  ال��ب��ي��ان  وث��م��ن 
من  العام  القتطاع  يف  الوطني  ال�سعبي 
بلدنا  مع  وت�سامنا  دعما  النواب  رواتب 
م�سريا  “كورونا”،  فريو�ص  مواجهة  يف 
اتفاق نواب حم�ص  اإىل  ال�سياق  يف نف�ص 
رواتبهم  من  مالية  مبالغ  اقتطاع  على 

خا�سة. ب�سفة  البليدة  لولية  دعما 
ال�سلم  جمتمع  حركة  ن��واب  اأثنى  كما 

اإطارات  على  للربملان  ال�سفلى  بالغرفة 
املدنية  واحل��م��اي��ة  ال�سحة  ورج����ال 
من  يبذلونه  ما  على  الأمنية  والأ�سالك 
يف  للجزائريني  خدمة  وت�سحيات  جهود 

ال�سعب. الظرف  هذا 
مزيد  اإىل  املواطنني  حم�ص  كتلة  ودعت 
القواعد  واح���رتام  واحل��ذر  احليطة  من 
احلجر  اإج�����راءات  وتنفيذ  ال�سحية 

املنزيل. ال�سحي 
لوؤي ي

دعوات لجتماع الربملان بح�صور الوزراء عرب تقنية التحا�صر 
عن بعد

حم�ض تقول اأن اخلطوة �صت�صاهم يف القيام بواجبهم للت�صدي لوباء كورونا

اجلزائريون اأجروا مليون مكاملة للرقم 
الأخ�صر حول "كورونا"

مت تو�صيعه لتغطية 48 ولية

ك�سف املدير العام للوقاية وترقية ال�سحة 
واإ���س��الح  وال�سكان  ال�سحة  ب���وزارة 
عن  ف��ورار  جمال  الدكتور  امل�ست�سفيات 
 48 اإىل  اخل�رص  الرقم  ا�ستعمال  تو�سيع 

ولية من الوطن.
ي�سغل  ال��ذي  ف��ورار  الدكتور  واأو���س��ح 
ومتابعة  ر�سد  جلنة  رئي�ص  من�سب  كذلك 
الرقم  اأر�سية  اأن  كورونا  فريو�ص  تف�سي 
بالتن�سيق  الوزارة  طبقتها  التي  الأخ�رص 
ظهور  بدابة  يف  اجل��زائ��ر  ات�سالت  مع 
الإدارة  من  بكل  باجلزائر  كورونا  فريو�ص 
العا�سمة(  )اجلزائر  الكيفان  وبرج  املركزية 
الهاتف  عرب  املواطنني  تف�سريات  لتلقى 
بكل مناطق القطر "قد مت تو�سيعها اىل 48 

ولية من الوطن".
وقد اتخذت وزارة ال�سحة هذا القرار لي�ص 
بل  فح�سب،  املواطن  من  ال�سحة  لتقريب 
العا�سمة  اأر�سية  على  ال�سغط  لتخفيف 
اأن  بعد  عليها  ال�ساهر  الطبي  والفريق 
الوليات  من  كبري  بعدد  الفريو�ص  تف�سى 
لتف�سريات  الهاتفية  املكاملات  بلغت  وقد 
اأ�ساف-  كما   – اجلانب  هذا  املواطنني حول 

اأم�ص اجلمعة "مليون مكاملة يوميا".
التي  الوقائية  الإج���راءات  من  وبالرغم 
ملحاولة  العمومية  ال�سلطات  و�سعتها 
املواطن حول تف�سي  التخفيف من خماوف 
الداء اإل اأن العديد من املواطنني قد انتابهم 

لدى  الذعر  درجة  بلوغه  غاية  اىل  القلق 
امل�رصفني  –ح�سب  اله�سة  الفئات  بع�ص 
من  ع��دد  ا�ستف�سارات  ع��ن  ال��رد  على 

املواطنني .
تو�سيع  اإطار  يف  العملية  هذه  تدخل  كما 
ر�سد  جلنة  و  ال��وزارة  بني  العمل  برنامج 
يتم  حتى  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  ومتابعة 
والأو���س��اع  الأح���وال  لكل  ال�ستجابة 
الإدارة  بني  والدائم  الكامل  والتن�سيق 
املركزية وخمتلف املوؤ�س�سات ال�ست�سفائية 

من خالل ا�ستعمال كل و�سائل الت�سال.
الإجراءات  –ح�سب  اللجنة  عمل  ويتفرع 
حيث  خاليا  ثالثة  اإىل   – للوزارة  اجلديدة 
الوقاية  و�سائل  مبتابعة  الأوىل  تتكفل 
م�ستوى  على  وال��ع��الج  والت�سخي�ص 
املركزية  وال�سيدلية  ال�سحية  املوؤ�س�سات 

با�ستور. ومعهد  للم�ست�سفيات 
متابعة  خلية  وهي  الثانية  اخللية  وحتر�ص 
ال�سحي على  والإعالم  الوبائية  الو�سعية 
قائمة  بتحديد  املتعلق  العمل  ا�ستباقية 
الوبائي  التحقيق  اإط��ار  يف  الأ�سخا�ص 

للحجر ال�سحي والإعالم ال�سحي.
التكفل  على  فت�سهر  الثالثة  اخللية  اأم��ا 
بني  فيما  الأ���رصة  عدد  وت�سيري  باملر�سى 
خالل  من  وذلك  ال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات 

جمع املعطيات املتعلقة مب�سار املري�ص.
لوؤي ي
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الألغام  ب�صبب  اجلزائر  يف  �صحية   7300

حممد علي 
--------

للجزائر  ال�سنوي  التقرير  ابرز  ال�سدد،  هذا  يف 
"اجلهود  املتحدة،  الأمم  امل�سلم ملنظمة   2019 ل�سنة 
�سواء  ال�سنني  ع�رصات  منذ  املبذولة  اجلبارة" 
اأخطار  حول  التح�سي�ص  اأو  التطهري  جمال  يف 
مدنية  �سحية   4830 خلفت  "التي  الألغام،  هذه 
جزائرية خالل الثورة املجيدة و 2470 �سحية بعد 
باملئة   20 ن�سبة عجز ب  مت�سببة يف  ال�ستقالل، 

على الأقل".
و قدم التقرير نبذة حول م�ساألة وجود األغام م�سادة 
التحرير  حرب  فرتة  من  �سيما  اجلزائر  يف  لالأفراد 
بالتف�سيل  تناول  كما   ،)1954-1962( الوطنية 
متطرقا  الألغام  هذه  تدمري  يف  اجلزائرية  التجربة 
"وفاء" اإىل تطوير الطاقات اجلزائرية املدنية  بكل 

منها و الع�سكرية التي متت تعبئتها. 
وزارت  اإن  اإىل  التقرير  اأ�سار  اأخ��رى،  جهة  من 
كل  الوطني  الت�سامن  و  ال�سحة  و  املجاهدين 
دميومة  �سمان  يف  "م�ستمرة  اخت�سا�سها  ح�سب 
خدمات الدولة جتاه �سحايا الألغام امل�سادة لالأفراد 

من اجل ت�سيري م�ستدام ملكافحة اأثار الألغام".
كما اأ�ساف التقرير اإن "احلق يف املنحة لكل �سحية 
جديدة لالألغام امل�سادة لالأفراد التي تعود للحقبة 
يف  املقدمة  املنح  اأن  و  �ساريا  يبقى  ال�ستعمارية 
 74-3 بالأمر  املوؤ�س�ص  القانوين  الإج��راء  اإط��ار 
اأي�سا  تزال  ل  املعدل،   ،1974 يناير  يف  ال�سادر 
الجتماعي  الن�ساط  اأن  كما  احلياة  مدى  تقدم 
متوا�سال  تطورا  ي�سهد  للدولة  الإ�سكال  متعدد 
املرتبطة  لالأحكام  التطبيقية  بالن�سو�ص  عمال 

بالتفاقية اخلا�سة بحقوق الأ�سخا�ص املعاقني".

�صبع وليات حدودية حت�صي العدد 
ال�صحايا الأكرب من 

ل�سحايا  الأكرب  العدد  اأن  اإىل  التقرير  اأ�سار  كما 
باملناطق  ت�سجيله  مت  قد  لالأفراد  امل�سادة  الألغام 
 ،1956 من  ابتداء  املعنية،  الرئي�سية  احلدودية 
مبرور "خطي �سال و موري�ص" ، اي على م�ستوى 
وليات الطارف و �سوق اهرا�ص و قاملة و تب�سة ) 
النعامة و  و  تلم�سان  ال�رصقية( و وليات  الناحية 

ب�سار ) الناحية الغربية(.
اكتوبر   17 يف  اأع��دت  درا���س��ة  التقرير  وذك��ر 
القت�سادي  و  الجتماعي  التاأثري  حول   2009
ت�سجيل  اإىل  اأ�سارت  لالأفراد،  امل�سادة  لالألغام 
1625 �سحية مبا�رصة لهذه الألغام على م�ستوى 
الوليات ال7 احلدودية منها 178 اأنثى، 44 باملئة 
باملئة   30 و  ال�ستينيات  خالل  اأ�سنب  بينهن  من 
خالل ال�سبعينيات و 13 باملئة يف الثمانينات و 8 
باملئة يف الت�سعينيات و 3 باملئة يف �سنوات 2000 
هوؤلء  من  باملئة   46،5 فان  احلادث  وقوع  عند  و 
عابري  من   23،6 و  الرعاة  فئة  ميثلون  ال�سحايا 
 29،5 و  مركبات  يقودون  كانوا   0،4 و  ال�سبيل 

كانوا يقومون بن�ساطات خمتلفة.
على  اقت�رصت  التي  الدرا�سة  اأو�سحت  كما 
الوليات التي و�سعت بها األغام كثيفة اأن الألغام 
فرتة  الأخرى خالل  املتفجرات  و  لالأفراد  امل�سادة 
امل�سجلة  الإعاقات  من  باملئة   2،05 �سببت  احلرب 
لل�سكان  الإجمايل  بالعدد  مقارنة  املناطق  بهذه 

املعاقني لنف�ص املناطق. 
ن�سبة  اكرب  التي حت�سي  الولية  النعامة  تعترب  و 
من هوؤلء ال�سحايا ب 13،81 باملئة، علما اأن اأول 
 8 يوم  �سجلت  ال�ستقالل  بعد  ما  لفرتة  �سحية 
التي  الولية  بنف�ص  ع�سلة  مبنطقة   1962 يوليو 
اأح�ست 292 �سحية من بينها 28 من جن�ص اأنثى. 

املعروفة املناطق  تطهري جميع 
 و تدمري كل الألغام املوجودة بها

وي�سري التقرير من جانب اآخر اإىل اأن "جميع املناطق 
احتوائها على  ي�ستبه يف  اأو  يتاأكد  التي  املعروفة، 
األغام م�سادة لالأفراد، قد مت مت�سيطها ويف النهاية 

تطهريها و تدمري جميع الألغام املوجودة بها".
و اأكدت الوثيقة، اأن اجلزائر قد �رصعت، قبل وقت 
 ،1997 �سنة  اأوتاوا يف  معاهدة  على  التوقيع  من 
�سنة  منذ  لالأفراد،  امل�سادة  الألغام  تدمري  حول 
غاية  اإىل  و  ال�ستقالل  من  �سنة  بعد  اأي   ،1963
للمناطق  لالألغام من  التلقائية  الإزالة  1988، يف 
التي زرعها املحتل الفرن�سي خالل ثورة التحرير 
من  اأك��رث  باكت�ساف  �سمحت  التي  و  الوطنية، 

7.819.120 لغما.
كما �رصعت اجلزائر يف اإطار معاهدة اأوتاوا، خالل 
دي�سمرب   01 اإىل   2004 نوفمرب   27 من  الفرتة 
احلدودية  املناطق  اأهم  من  الألغام  نزع  2016، يف 
و  وموري�ص"،  �سال  "خطي  مرور  من  املت�رصرة 
)بوترية  لغما   1.035.729 بتدمري  �سمحت  التي 
تطهري  و  لغما(،   1750 تفوق  �سهرية  اإزال���ة 
اإطالق  و  الأرا�سي  من  هكتار   12.418،194

حمالت للت�سجري يف الأرا�سي منزوعة الألغام.
اأكرث  تدمري  على  ال�سياق،  ذات  يف  التاأكيد  ومت 
ما  املمتدة  الفرتة  خالل  لغما،   8 849ر854  من 
و   ،2016 و   2004 بني  وما   1988 و   1963 بني 
تنظيف 194ر421 62 هكتار من الأرا�سي، كما 
الألغام  التبليغ عن بع�ص  اأن  التقرير  اأو�سح ذات 
اأ�سا�سي  "ي�سدر ب�سكل  من احلقبة ال�ستعمارية، 
من املواطنني الذين يعلمون ال�سلطات بوجود لغم 

اأو عديد الألغام ال�ستعمارية يف بع�ص املناطق".
اأ�سار امل�سدر ذاته اإىل اإجراء عمليات حمددة  كما 

الأل��غ��ام  وت��دم��ري  ا�سرتجاع  اج��ل  م��ن 
املوجودة، حيث مت خالل الفرتة املمتدة ما 
بني 1 يناير 2007 و 31 دي�سمرب 2016، 
و  النوع،  هذا  من  عملية  ب424  القيام 
التي �سمحت بتدمري 1948 لغما م�سادا 
ال�ستعماري،  العهد  من  لالأ�سخا�ص 
املحددة  �سنوات  الع�رص  خالل  مت  حيث 
اكت�ساف ن�سبة متو�سطة تقدر ب22ر0 
% لغما م�سادا لالأ�سخا�ص، ومت تدمريها 
امللغم  احلاجز  بها  مير  التي  املناطق  خارج 

ملوري�ص و �سال.
وذكر التقرير من جانب اآخر، انه "عالوة 
املناطق  بتنظيف  اخلا�سة  املهمة  على 
اجلزائري  اجلي�ص  فان  بالألغام،  املزروعة 
حتى  املخت�سة  وحداته  بن�رص  قام  قد 
الوطني  الربنامج  تنفيذ  من  يتمكن 
الأول لتطبيق املادة 5 من معاهدة اأوتاوا، 

التي ت�ستمر اإىل غاي7  افريل 2012".

واأ�ساف ذات التقرير اأن "هذا الربنامج قد مت متديده 
فيما بعد اإىل غاية ابريل 2017، من قبل اجلمعية 
 ،2011 دي�سمرب  �سهر  الأطراف يف  للبلدان  ال11 
انه  اإىل  م�سريا  اجلزائري"،  الطرف  من  بطلب 
اأ�سهر  خم�سة  قبل  اأي   2016 دي�سمرب  الفاحت  "يف 
اجلزائر  وفت  له،  حدد  الذي  النهائي  التاريخ  من 
املقت�سيات  اأدجمت  بالتايل  و  الدويل  بالتزامها 
الإن�سانية  بتلك  الإره��اب،  مكافحة  يف  الأمنية 

املت�سمنة يف معاهدة اأوتاوا".
الوحدات  "وا�سلت  اأوت��اوا  معاهدة  مبقت�سى  و 
عمليات  يف  بتحكم  اجلزائري  للجي�ص  املخت�سة 
لالأفراد يف كل وقت، و كل  امل�سادة  الألغام  نزع 

مكان يتم التبليغ عن وجود الألغام املتبقية".
للتذكري اأن معاهدة حظر ا�ستعمال وتخزين و اإنتاج 
و نقل الألغام امل�سادة لالأفراد، و تدمريها قد دخلت 

حيز التطبيق باجلزائر يف 9 ابريل 2002.
ما  قامت   ،1997 �سنة  للتوقيع يف  افتتاحها  ومنذ 
ل يقل عن 164 دولة بالت�سديق اأو الن�سمام اإىل 

معاهدة حظر الألغام امل�سادة لالأفراد.
و يتم اإحياء اليوم الدويل للتوعية بالألغام بتاريخ 
4 ابريل من كل �سنة، و هي منا�سبة جللب النتباه 
متفجرات  بقايا  و  الألغام  �سحايا  لحتياجات 

احلروب، ح�سب منظمة الأمم املتحدة.
كما اأ�سافت املنظمة الأممية، اأن مكافحة الألغام ل 
تتمثل فقط يف اإزالة الألغام الأر�سية واإمنا ت�سمل 
اخلطر  الوقاية من  الأخرى مثل  الإجراءات  كذلك 
عامل  ترقية  غاية  اإىل  بالألغام  مزروع  حميط  يف 

خال من الألغام.
فان  بالألغام،  للتوعية  ال��دويل  اليوم  ومبنا�سبة 
اجلزائر تدعوا اإىل عوملة معاهدة اأوتاوا الهادفة اإىل 
الوقاية من خطر حميط مزروع بالألغام و ترقية 

عامل خال من الألغام يف اآفاق 2025.

األغام تعود لفرتة احلرب التحريرية،  7300 �صحية  اأم�ض ال�صبت اليوم الدويل للتوعية بالألغام حيث يح�صي البلد  اأحيت اجلزائر 
62420 هكتار.  8،8 مليون من هذه الألغام و تطهري اأكرث من  اإ�صافة اإىل تدمري 

تاأجيل اجتماع حتالف اوبك + لقناع جميع الأع�صاء تعود حلرب التحرير الوطني
بخف�ض الإنتاج

اتهامات متبادلة بني 
ال�صعودية ورو�صيا ت�صغط 

على اأ�صعار النفط
لتحالف  الطارئ  الفرتا�سي  الجتماع  تاأجيل  تقرر 
"اأوبك+" الذي كان مقررا يوم الثنني املقبل، كما كان 
متوقعا، ومن املرجح اأن يتم تاأجيله حتى 8 اأو 9 افريل.

منظمة  يف  م�سدرين  عن  "رويرتز"  وكالة  ونقلت 
الدول امل�سدرة للنفط "اأوبك" قولهما اإن "هذه اخلطوة 
تاأتي بغية منح منتجي الذهب الأ�سود مزيدا من الوقت 
للتفاو�ص ب�ساأن احلد من اإمدادات اخلام".من جانبه، اأكد 
ل�"اأوبك"  العامة  الأمانة  خطط  على  مطلع  م�سدر 
ب�ساأن حت�سري الجتماع، يف حديث لوكالة "نوفو�ستي" 
اأن "الأمني العام للمنظمة، حممد باركيندو،  الرو�سية 
�سفقة  اأط��راف  مع  م�ستمر  توا�سل  على  ي��زال  ل 
التحالف  يف  الرئي�سة  "الأطراف  اأن  م�سيفا  اأوبك+"، 
الثنني  يوم  الجتماع  عقد  فكرة  يدعمون  النفطي 
التحالف  اأط��راف  "غالبية  اإن  امل�سدر  القادم".وقال 
م�ستعدة خلف�ص م�ستوى الإنتاج، وهناك اإمكانية عالية 
لبلوغ التوافق بهذا ال�ساأن".وياأتي ذلك يف ظل انق�ساء 
مدة �رصيان �سفقة "اأوبك+" التي اأتاحت لكبار منتجي 
م�ستوى  على  بالأ�سعار  الحتفاظ  العامل  يف  النفط 
�سنوات،  ثالث  مدى  على  للربميل،  دولرا   60 نحو 
من خالل فر�ص قيود م�سرتكة على حجم الإنتاج، ومل 
يتم متديد ال�سفقة ب�سبب تناق�سات يف مواقف رو�سيا 
الذهب  اأ�سعار  ت�سبب بهبوط حاد يف  ما  وال�سعودية، 
على  الطلب  انخفا�ص  خلفية  على  وذلك  الأ�سود، 
اأزمة تف�سي فريو�ص كورونا  النفط يف العامل ب�سبب 
الأق�سى.وانتقد  للحد  اإنتاجها  بزيادة  ال�سعودية  وقيام 
اخلطوات  اأم�ص  يوم  بوتني،  فالدميري  الرو�سي  الرئي�ص 
ال�سعودية الأخرية يف اأ�سواق النفط، قائال اإن ان�سحاب 
هبوط  اأ�سباب  اأحد  ميثل  "اأوبك+"  �سفقة  من  اململكة 
الإنتاج  خف�ص  اإىل  ودعا  العامل،  يف  النفط  اأ�سعار 

النفطي العاملي ب�10 ماليني برميل يوميا.
اخلارجية  وزي��را  نفى  بوتني،  ت�رصيحات  على  ورداً 
التهامات  منف�سلني،  بيانني  يف  ال�سعوديني  والطاقة 
اأ�سعار  تدهور  عن  الريا�ص  م�سوؤولية  حول  الرو�سية 
النفط، اأو ان�سحاب اململكة من اتفاق )اأوبك+(، متهمني 

مو�سكو ب�"تزييف احلقائق".
اإن  قال  �سعود،  اآل  فرحان  بن  في�سل  اخلارجية  وزير 
"ما مت ذكره عار من ال�سحة جملة وتف�سياًل، ول ميت 
للحقيقة ب�سلة، واأن ان�سحاب اململكة من التفاق غري 

�سحيح، بل اإن رو�سيا هي من خرجت من التفاق".
واأ�ساف: "اململكة و 22 دولة اأخرى كانت حتاول اإقناع 
التفاق  ومتديد  التخفي�سات  من  املزيد  باإجراء  رو�سيا 

اإل اأن رو�سيا مل توافق على ذلك".
العامل  يف  للنفط  منتج  اأكرب  ثالث  هي  وال�سعودية، 
ت�سبقها  يوميا،  برميل  ماليني   9.8 يومي  مبتو�سط 
و�سدارة  يوميا،  برميل  مليون   11.2 ب�  ثانيا  رو�سيا 

اأمريكية ب� 13.1 مليون برميل يوميا.
لوؤي ي

اجلزائر ترف�ض �صفقة بيع حقول غازية ل�صالح �صركة 
مدرجة يف بور�صة اإ�صرائيل

اأعلنت “اإدي�سون الإيطالية” ا�ستثناء اأ�سول فرعها ل�ستك�ساف واإنتاج املحروقات يف اجلزائر من �سفقة البيع ل�سالح �رصكة “اإنرجني للنفط 
والغاز” اليونانية.

اأعلن عنها يف 4 جويلية ولحقا يف 23  اأن ال�سفقة مع “اأنرجني للنفط والغاز” التي  اإدارتها اإىل  وذكر بيان لل�رصكة توج اجتماع جمل�ص 
دي�سمرب 2019 �ست�ستثني ر�سميا اأ�سول �رصكة اإدي�سون ل�ستك�ساف واإنتاج املحروقات يف اجلزائر.

وورد يف بيان ال�رصكة الإيطالية الذي ك�سف عنه موقع اإعالمي اأنه فيما يتعلق باأ�سولها املوجودة يف اجلزائر، والتي هي يف مرحلة ن�ساط 
بكامل طاقتها منذ اأوت 2018، فاإنه وفقا لأحكام ال�سلطات اجلزائرية وبالتوافق مع �رصكة �سوناطراك، قررت “اإدي�سون” احتفاظها مبلكية 
اأ�سولها يف اجلزائر عن طريق بدء عملية نقل داخل املجموعة، وبالتايل ا�ستبعادها من �سفقة نقلها اإىل “اأنرجني للنفط والغاز”، م�سريا اإىل اأن 

ميكن النظر يف بيع هذه الأ�سول املتواجدة يف اجلزائر، بعد عملية التحويل داخل املجموعة وعندما ت�سمح بذلك ظروف ال�سوق.
ومن �ساأن اخلطوة تغيري قيمة ال�سفقة مع  “اإنرجني للنفط والغاز” التي حددت يف وقت �سابق بحوايل 750 مليون دولر اأمريكي.

ورغم اأن ال�رصكة التي يتواجد ا�ستثمارها يف اإنتاج الغاز املكثف يف حميط رقان بولية اأدرار مل تف�سح على الدوافع وراء تعديل ال�سفقة، 
اإل اأن الأ�سباب احلقيقية التي ترددت منذ الإعالن الأويل عنها قبل 5 اأ�سهر كون ال�رصكة اليونانية مدرجة يف بور�سة تل اأبيب للتعامالت 

املالية ومتلك ا�ستثمارات يف جمال الطاقة بالأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.
ق/و
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م�صاعدات غذائية لفائدة العائالت الفقرية 
واملعوزة

ي�صني/ منلـي .ع حممد 
---------------- 

على  ال��ق��ائ��م��ني  وح�����س��ب 
اخلريية  الت�سامنية  العملية 
ل��ف��ائ��دة ال�����س��ك��ان، ف��ق��د مت 
ت�سم  قفة   100 نحو  جمع 
غذائية  وم���واد  م�ساعدات 
اليتامى  لفائدة   ، ���رصوري��ة 
والأرام���������ل وال���ع���ائ���الت 
قليم  باإ القاطنني  امل��ع��وزة، 
بعدما  خ�سو�سا  ال��ولي��ة، 
اإج���راءات  �سمنت  اأمُدرج����ت 
التي  اجلزئي  ال�سحي  احلجر 
الأ�سبوع  خ��الل  عنها  اأمُعلن 

. ملن�رصم ا
اجلمعية،  رئي�ص  واأ���س��اف��ت 
لكل  م��ف��ت��وح  ال���ب���اب  اأن 
الرجال  طرق  من  امل�ساعدات 
م��واد  ت�سم  ال��ت��ي  اخل��ريي��ني، 
على  ����رصوري���ة،  غ��ذائ��ي��ة 
والدقيق  امل��ائ��دة  زي��ت  غ��رار 
والقهوة،  وال�سكر  والفرينة 
امل�ستلزمات  م��ن  وغ��ريه��ا 
هذه  حتتاجها  التي  الغذائية 
ي��وم��ي،  ب�سكل  ال��ع��ائ��الت 
اجلمعية  رئي�سة  تعّهدت  حيث 
واأع�����س��ائ��ه��ا ال��ن��ا���س��ط��ني، 
هذه  مثل  جعل  على  بالعمل 
م�ستمرة  اخلريية  امل��ب��ادرات 
تغطية  غاية  اإىل  ومتوا�سلة 
و�سيتم  الوادي.  بلدية  كامل 
تو�سيع   ، ال�سياق  ذات  يف 
�سمن  لح��ق��ا  امل��ب��ادرة  ه��ذه 

امل�ساعدات  من  قادمة  ح�سة 
البلديات  �ستم�ص  الغذائية، 

. لفقرية ا
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، ت��رك��ز 
املمدودة  اليد  اخلريية  اجلمعية 
�����س��ت  ���سّ ب���ال���وادي، ال��ت��ي اأ
م����وؤخ����ًرا، ع��ل��ى م�����س��اع��دة 
واملحتاجة،  اله�سة  الفئات 
لفائدة  خريية  قوافل  وتنظيم 
املناطق  وقاطني  الرحل  البدو 
تعد  التي  بالولية،  النائية 

اجلمعية. اأولويات  من 
مع  ت�صامنية  وعمليات 

املعوّزة العائالت 
ولية  بلديات  عرب  تتوا�سل 

الت�سامنية  احلملة  ال��وادي، 
خمتلف  فيها  ���رصع��ت  ال��ت��ي 
اجل���م���ع���ي���ات وال�����س��ب��اب 
الوقوف  اأجل  من  املتطوعون، 
املعوزة،  العائالت  جانب  اإىل 
الغذائية  املواد  خمتلف  وتوفري 
بكرثة  ا�ستهالكها  يتم  التي 
ب�سبب  ال��ف��رتة  ه���ذه  خ���الل 
يلتزم  الذي  ال�سحي،  احلجر 
من  ال��وي،  ولي��ة  �سكان  به 
كورونا.  داء  من  الوقاية  اأجل 
ظل  يف  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وتاأتي 
املواد  بع�ص  يف  ندرة  ت�سجيل 
غرار  على  الهامة،  الغذائية 
والفرينة،  ال�سميد  م��ادت��ي 

املحالت  خمتلف  ت�سهد  حيث 
اخل��ا���س��ة ب��ب��ي��ع ه���ذه امل���واد 
كبريا  قبال  اإ ال�ستهالكية، 

املواطنني. من 
وق������ام������ت اجل���م���ع���ي���ات 
ب�����رصاء ال��ع��دي��د م��ن امل���واد 
ال���س��ت��ه��الك��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
العائالت  على  وت��وزي��ع��ه��ا 
ها  اإح�ساوؤ مت  التي  املحتاجة 
املعنية،  البلديات  مبختلف 
امل�ساعدات  تقدمي  اأج��ل  م��ن 
الو�سعية  ظل  يف  لها  الالزمة 
متر  التي  ال�سعبة  ال�سحية 
داء  ب�سبب  حاليا  البالد  بها 
حتقيق  وا�ستحالة  ك��ورون��ا، 
قبل  م��ن  ال��ذات��ي  الك��ت��ف��اء 
اأ�سعار  ارتفاع  اأمام  العائالت 
ال�ستهالكية  امل��واد  بع�ص 

. وندرتها
وا���س��ت��ح�����س��ن امل��واط��ن��ون 
خا�سة  العملية،  ه��ذه  كثريا 
ن���ه���ا ت�����س��م��ن ل��ل��ع��ائ��الت  اأ
الغذائية  املواد  على  احل�سول 

ال�رصورية.
اجلمعيات  من  الكثري  وت�سعى 
خالل  من  امل�ساعدات،  لتقدمي 
من  باملح�سنني،  ال�ستنجاد 
ج��ان��ب  اإىل  ال���وق���وف  اأج���ل 
اأرباب  اأن  خا�سة  املحتاجني، 
من  ي�����س��ت��ك��ون  ال��ع��ائ��الت 
ب�سبب  وال���غ���الء  ال���ن���درة 
بداية  منذ  الأ�سعار  ارتفاع 

كورونا. داء  وظهور  الأزمة 

البالد من فرتة ع�صيبة  ما ت�صهده  الأيام، تزامنا مع  بالوادي، هذه  املمدودة  اليد  الولئية اخلريية  تقوم، اجلمعية 
واملعوزة،  الفقرية  العائالت  على  لتوزيعها  املحن�صني،  طرف  من  العينية  امل�صاعدات  بجمع  كورونا،  فريو�ض  تف�صي  جراء 

الو�صع. تاأثرت كثريا جراء هذا  التي 

املمدودة اليد  جمعية  تنظمها  ت�صامنية  عملية  يف 

ن������ا�������س������دت، 
ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي��ة 
ال�����وط�����ن�����ي�����ة 
امل��دين  للمجتمع 
ب���ب���ل���دي���ة ب��ن 
ق�����س��ة احل��دودي��ة 
ب��������ال��������وادي، 
العاجل  التدخل 
ل���ل�������س���ل���ط���ات 

وايل  راأ�سها  على  الولئية، 
امل�سالح  ومديرية  الولية، 

. حية لفال ا
للتن�سيقية  ب��ي��ان  وح�����س��ب 
"التحرير"  حت�سلت  ال��ذي 
"يف  نه  فاإ منه،  ن�سخة  على 
ال�سعبة  الظروف  ه��ذه  ظل 
ببالدنا  ال�سحية  الناحية  من 
عليكم  وجب  اأجمع  والعامل 
وح��ل��ول  ل��ي��ة  اآ يف  ال��ت��ف��ك��ري 
وت�سهيالت  م��ادي��ة  �رصيعة 
مل��رب��ي امل��وا���س��ي وامل��وال��ني 
جللب  الرحل  البدو  وخا�سة 

فيها  مبا  نواعها  باأ الأع��الف 
م����ادة ال��ن��خ��ال��ة وال�����س��ع��ري 
���س��واق  اأ غلق  بعد  وخا�سة 
املورد  كانت  التي  املوا�سي 
لتغطية  ال��وح��ي��د  امل����ايل 
هذه  جللب  امل��ادي��ة  نفقاتهم 

ال�رصورية".  املواد 
وح�����س��ب رئ��ي�����ص امل��ك��ت��ب 
بلقا�سم"،  "لعبيدي  البلدي 
املعنية  ال�سلطات  على  نه  فاإ
حل  لإيجاد  العاجل  التدخل 
اأرق  ال���ذي  امل�����س��ك��ل  ل��ه��ذا 

باجلهة. واملوالني  املربني 
.ع من�لي 

الوطنية  امل��ن��ظ��م��ة  ث��ّم��ن��ت، 
وت��رق��ي��ة  امل���دين  للمجتمع 
دوار  ب��ب��ل��دي��ة  امل���واط���ن���ة 
امل���اء احل���دودي���ة ب��ال��وادي، 
من  امل��ب��ذول��ة  امل��ج��ه��ودات 
اجل��واري��ة  املوؤ�س�سة  ط��رف 
ب��ال��ط��ال��ب ال��ع��رب��ي، وال��ت��ي 
الطبي  ال��ط��اق��م  ب��ه��ا  ي��ق��وم 
عامني  اأطباء  من  داري  والإ
�سنان  اأ واأطباء  واأخ�سائيني 
مهنيني  وع��م��ال  ومم��ر���س��ني 
نهارا  لي��ال  ت�سهر  وال��ت��ي 
الع�ام   ال�سالح  خ��دم��ة  يف 
ل��ل��م��واط��ن وت��وف��ري ���رصوط 
للمنطقة  وال�ستقرار  الراحة 
احل����دودي����ة، ح�����س��ب ب��ي��ان 
على  "التحرير"  حت�سلت 

منه. ن�سخة 
املنظمة،  رئ��ي�����ص  واأ���س��اف 
مييز  ما  اأن  ق��وي��دري،  ط��ارق 
املعاملة  ال�سحية،  املوؤ�س�سة 
نهارا  ليال  وال�سهر  ن�سانية  الإ
كل  ويف  ملل  اأو  كلل  دون 
ال�سنة،  يام  اأ وطوال  الظروف 
ال��زي��ارات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
الطبية  للفرقة  ال�سحية 
ال��ب��دو  لأ���س��ح��اب  املتنقلة 
املاء،  دوار  لبلديات   الرحل 
ق�سة   وب��ن  العربي  الطالب 
اأ�سبوع،  كل  يف   مرة  وه��ذا 
زيارة  تخ�سي�ص  جانب  اإىل 
يف  اأخ�سائية   كوبية  طبيبة 
والتوليد  الن�ساء  م��را���ص  اأ

اإىل   2019 جويلية  من  وهذا 
نحو  مبعاجلة  تقوم  كما  اليوم، 
ال��زي��ارات  وك��ذا  ة،  م���راأ اإ  40
لالأطباء  وال�سهرية  الدورية 
للموؤ�س�سة  الأخ�����س��ائ��ي��ني 
بالطالب  اجلوارية   ال�سحة 
يف  اجليد  والتحكم  العربي 
الفتاكة  والأوبئة  الأمرا�ص 
املنطقة  لها  تتعر�ص  التي 
واخل���دم�������ات ال�����س��ح��ي�����ة 
الطبي  ال��ط��اق��م  ط���رف  م��ن 
مر�ص  �سد  املا�سي  ال��ع��ام 
عليه  وال�سيطرة  البوحم�رون 
انت�سار  على  اجليد  والتحكم 
عليه  والق�ساء  ال���داء  ه��ذا 
بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  وخ��دم��ات 
الطبية  الفرقة  املا�سي  العام 
امل��ت��ك��ون��ة م���ن )ط��ب��ي��ب – 
الق�ساء  يف  ممر�ص(   – خمربي 
ببلدية  الإ�سمانيوز  داء  على 
ال��دوي��الت  وق��ري��ة  ق�سة  ب��ن 
امل��وج��ودة  احل��الت  ومعاجلة 
املنا�سب   ال��دواء  لهم  وتقدمي 
واخلدمات  امل��ك��ان،  ذات  يف 
للموؤ�س�سة  احلالية  ال�سحية 
بلديات  من  كل  يف  اجلوارية  
املاء  دوار  العربي،  الطالب 
به  يقوم  ما  وهذا  ق�سة،  وبن 
واملمر�سني  الطبي  الطاقم 
من  والتح�سي�ص  للوقاية 
كورونا  بفريو�ص  الإ�سابة 

.)-19 )كوفيد 
.ع منل�ي 

�سباب  من  جمموعة  ب��ادرت 
م��دي��ن��ة ال������وادي ب��ت��ق��دمي 
���س�����س��ات  امل�����س��اع��دة ل��ل��م��وؤ
وال��ط��واق��م  ال�ست�سفائية 
مواجهة  اأج��ل  م��ن  الطبية، 
الفرتة،  هذه  يف  كورونا  داء 
كبريا  ا�ستعمال  تعرف  التي 
ل��و���س��ائ��ل ال��وق��اي��ة م��ن ه��ذا 
بع�ص  ن��درة  اإن  حيث  ال��داء، 
جانب  اإىل  ال��ت��ع��ق��ي��م  م���واد 
يتم  التي  الطبية  الكمامات 
قبل  م��ن  كثريا  ا�ستعمالها 
ال�سحة  وم�ستخدمي  الأطباء 
بال�سلطات  دفعت  العمومية، 
العديد  اإط��الق  اإىل  املحلية 
لال�ستنجاد  امل��ب��ادرات  م��ن 
ب���اجل���م���ع���ي���ات اخل���ريي���ة 
توفري  اأجل  من  واملتعاملني.. 
بالكميات  الكمامات  ه��ذه 
هذا  تف�سي  وتفادي  الالزمة، 

ال�سكان. و�سط  اأكرث  الداء 
وت���دخ���ل م���ب���ادرة ه����وؤلء 

اإطار  يف  ال�سباب 
ت��ق��دمي امل�����س��اع��دة 
لالأطباء  ال��الزم��ة 
مبختلف  املتواجدين 
م�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
ال��ولي��ة وك��ذل��ك 
الطبية،  العيادات 
�سناعة  خالل  من 
ق���ن���ع���ة  ه�����ذه الأ
حيث  ال���واق���ي���ة، 
ل  م��ا  �سناعة  مت 
 6000 ع��ن  ي��ق��ل 
ح��د  اإىل  ق���ن���اع 
على  زعت  ومُ الآن، 

انتظار  يف  املعنية  امل�سالح 
���س��ن��اع��ة ك��م��ي��ات اأخ����رى، 
م��ن اأج���ل م��واج��ه��ة احل��الت 

كورونا. بداء  امل�سابة 
من  الأط���ب���اء،  وا�ستح�سن 
املبادرة،  هذه  كثريا  جهتهم، 
احلماية  ت�سمن  نها  اأ خا�سة 
امل�سالح  لأع���وان  ال��الزم��ة 

املنتمني  والأع����وان  الطبية 
يف  ال�رصيكة  الهيئات  اإىل 
العاملي،  الوباء  هذا  مواجهة 
املبادرة  هذه  يف  �ساهمت  حيث 
التي  الرحمة"،  يادي  "اأ جمعية 
ل�سناعة  الأولية  املواد  وفرت 
جانب  اإىل  الكمامات،  ه��ذه 
امل��ع��روف  اخل��ي��اط  م�ساهمة 

اجليجلي"،  "عمار  بالولية 
نق�سا  ت�سهد  الأقنعة  اأن  علما 
حيث  احلايل،  الوقت  يف  كبريا 
من  بكرثة  ا�ستعمالها  يتم 
عن  للك�سف  الأط��ب��اء  قبل 
يف  يمُ�ستبه  ال��ت��ي  احل����الت 

الداء. بهذا  اإ�سابتها 
.ق ف�وزي 

تقدمي ت�صهيالت ملربي املوا�صي واملوالني جللب الأعالف باأنواعها مبا 
فيها مادة النخالة وال�صعري

مربو املوا�صي واملوالون ينا�صدون 
ال�صلطات الولية بالتدخل

ت�صهر ليــال نهارا يف خدمة ال�صالح العـام  بتوفري �صروط الراحة 
وال�صتقرار للمنطقة احلدودية

املجتمع املدين يثمن جهود الطاقم 
الطبي للموؤ�ص�صة اجلوارية بالطالب 

العربي

ملواجهة فريو�ض كورونا بالولية

�صباب يبادرون ب�صناعة الكّمامات الطبية
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الكورونا تهدد �صكان ورقلة ب�صبب الالمبالتهم 
بخطورة الو�صع

فا�صل بن  يو�صف 
---------------- 

املدنية  احلماية  م�سالح  ا�ستنجدت 
خم�سة  من  باأكرث  ورقلة  بولية 
اجل  م��ن  متطوع  م�سعف  األف 
اجل���واري  ال��ع��م��ل  يف  م�����س��ارك��ة 
"عمارة  �سعار  حتت  التح�سي�سي 
العملية  يف   " بيت  بيت   ، عمارة 
اأح��ي��اء  خم��ت��ل��ف  �ستم�ص  ال��ت��ي 

الولية وبلديات 
ك��م��ا ك�����س��ف امل��ك��ل��ف ب��الإع��الم 
عيوة  بن  املديرية  م�ستوى  على 
ج��اءت  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  ابراهيم 
العامة  املديرية  لتعليمات  تنفيذا 
الالمبالة  الولية  �سهدت  وعدم وبعدما  الو�سع  بخطورة  ال�سحية ال�ساكنة  ل��ل��ق��واع��د  اح��رتام��ه��ا 

 ، الكورونا  جائحة  فريو�ص  �سد 
باحلجر  تقيدهم  عدم  اإىل  بالإ�سافة 
امل�سالح  ذات  جعل  م��ا  امل��ن��زيل 
املتطوعني  امل�سعفني  مب�ساركة 
ق�سد  اجلوارية  احلملة  بهذه  تقوم 
من  للحد  وق��ائ��ي��ة  ثقافة  غ��ر���ص 

اخلبيث. الفريو�ص  هذا  انت�سار 
كبريا  ا�ستح�سانا  لقيت  املبادرة 
جاءت  وانها  خا�سة  املواطنني  لدى 
يف  واملتزايد  الرهيب  الرتفاع  بعد 
بهذا  وال��وف��ي��ات  امل�سابني  ع��دد 
يهدد  بات  الدي  القاتل  الفريو�ص 
يتقيدوا  مل  ان  اجلزائريني  �سحة 

 . املنزيل  باحلجر 

ال�صحي ولمبالتهم بخطورة  املواطنني باحلجر  الكثري من  ، بعدم تقيد  ت�صهده ولية ورقلة  الذي  املتاأزم  الو�صع  يف ظل 
:" عمارة  �صعار  حتت  حت�صي�صية  حملة  اإطالق  اجل  من  املتطوعني  بامل�صعفني  املدنية  احلماية  م�صالح  ا�صتنجدت  الفريو�ض 

الوباء .   عمارة، بيت بيت" لتطويق 

اجلواري العمل  لتكثيف  متطوع  م�صعف  اآلف  بـ5  ت�صتنجد  املدنية  احلماية 

على  اأدرار  وايل  م�����ص  اأ ����رصف  اأ
يف  ت�سامنية  قافلة  اأول  ان��ط��الق 
فريو�ص  من  الوقاية  اإجراءات  اإطار 
العملية  ه��ذه  و�ست�سمل  ك��ورون��ا، 
معوزة  عائلة   3050 ب���  التكفل 
وامل��ع��زول��ة،  ال��ن��ائ��ي��ة  امل��ن��اط��ق  يف 
ب�  الت�سامنية  العملية  وت��ق��در 
ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد   م��ن  ط��ن   230
وجاءت  الوا�سع،  ال�ستهالك  ذات 
رئي�ص  بتعليمات  عمال  العملية 
رئي�ص  وت��و���س��ي��ات  اجل��م��ه��وري��ة  
والوقاية  للتن�سيق  الوطنية  اللجنة 
الوزير  ال�سيد  كورونا  فريو�ص  من 
ال�سيد  لتعليمات  وطبقا  الأول، 
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير 
القا�سية  ال��ع��م��ران��ي��ة،  والتهيئة 
قوافل  وتنظيم  ت��اأط��ري  و  بتعبئة 

اإ�رصاف  حتت  اجتماعية،  وم�ساعدات 
الأ�رصة  و  الوطني  الت�سامن  وزارة 
مع  وبالتن�سيق  ة،  امل���راأ وق�سايا 
الريفية،  والتنمية  الفالحة  وزارة 
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  ووزارة 
وت��وا���س��ل  وه���ذا  امل�ست�سفيات، 
وال��درك  وال�رصطة  املدنية  احلماية 
ومنظمات  ج��م��ع��ي��ات  مب�����س��ارك��ة 
التح�سي�ص   ح��م��ل��ة  ���س��خ��ا���ص  واأ
ل��ل��وق��اي��ة م��ن ف��ريو���ص ك��ورون��ا، 
وت��ن�����س��ح امل��واط��ن��ني ب�����رصورة 
والل���ت���زام  ال��ب��ي��وت  يف  ال��ب��ق��اء 
ي�ساهدونها  التي  الوقاية  باأ�سباب 
الإعالم  و�سائل  عرب  لها  وي�ستمعون 
واملخ الأطباء  ن�سائح  طريق  عن  اأو 
                                                                              . ن ت�سو
الرحمن عبد  بلوايف 

م����ن احل�����رصي  مت��ك��ن��ت م�����س��ال��ح الأ
���س��ب��وع من  الأ ه��ذا  اخل��ام�����ص خ��الل 
���س��خ��ا���ص ت��رتاوح  ت��وق��ي��ف ث��الث��ة اأ
�سنة   19-35 م��اب��ني  اأع���م���اره���م 
ت��ك��وي��ن  ق�����س��ي��ة  يف  ل��ت��ورط��ه��م 
الإع����داد  ل��غ��ر���ص  �����رصار  اأ جمعية 
بالتعدد  ال�����رصق��ة  ال�����رصق��ة،  جلنحة 
مركبة،حيثيات  ا�ستح�سار  م��ع 
م��ع��ل��وم��ات  اإىل  ت��ع��ود  ال��ق�����س��ي��ة 
احل�رصي  الأم��ن  م�سالح  اإىل  واردة 
جمموعة  وج���ود  م��ف��اده��ا  اخل��ام�����ص 
�ساحنة  م��ن  على  الأ�سخا�ص  م��ن 
يقومون  اللون  بي�ساء  اإ�سيزي  من 
ب�سياج  خا�سة  حديدية  اأعمدة  ب�رصقة 
لتتنقل  الأ�سخا�ص،  لأحد  مبراب  واقي 
التابعة  ال�رصطة  عنا�رص  الفور  على 
مت  ي��ن  اأ املكان،  عني  اإىل  للم�سلحة 

تلب�ص  حالة  يف  فيهم  امل�ستبه  توقيف 
على  حديدي،  عمود   70 �سبط  مع 
ذكرهم  ال�سالف  حتويل  مت  ذل��ك  ث��ر  اإ
و  امل�سلحة  مقر  اإىل  املحجوزات  و 
ال��ذي  احل��ال  ق�سية  يف  حتقيق  فتح 
 08 ثمانية  حجز  و  �سبط  خالله  مت 
يف  خمباأة  كانت  اأخرى  حديدية  اأعمدة 
ا�ستفاء  بعد  ذلك  و  ه��وؤلء  م�ساكن 
تقدميهم   القانونية.ليتم  الإج���راءات 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام 
الق�سية  ملف  اأحال  الذي  الأغ��واط، 
لي�سدر  الفوري،  املثول  جل�سة  على 
احلب�ص  منهم  اإثنني  متهمني  حق  يف 
من  الثالث  ا�ستفاد  فيما  ق��ت،  امل��وؤ

املبا�رص. ال�ستدعاء 
ع.ق

الكثري  ميلكها  ل  عظيمة  ثروة  ميلك 
ن��ان��ي��ة  الأ واق���ع  يف  ال��ن��ا���ص  م��ن 
ث��روة  ه��ي   ، امل��ادي��ة  واحل�����س��اب��ات 
��ق��ّدر  تمُ ل  ال��ت��ي  الرفيعة  الأخ���الق 
عن  وتعجز  مبيزان  تمُوزن  ول  بثمن 
حياته   ! ق��الم  والأ ل�سن  الأ و�سفها 
�ساطعة  وامل��ه��ن��ي��ة   الج��ت��م��اع��ي��ة 
النبيلة  واملواقف  اجلليلة  بالأعمال 
مع  وت�رصفاته  اأحاديثه   ، ال��ن��ادرة 
وال�رصاحة  ناقة  بالأ تتميز  اجلميع 
ت�ستعل  ال���دوام  على   ، واحلكمة 
ال�سفقة  اأحا�سي�ص  اأعماقه  داخ��ل 
من  اأوتي  ما  بكل  يرف�ص   ، فة  والراأ
اخلدمة  تقدمي  يف  التاأخر  وعزم  طاقة 
عميقة  ن�سانية  اإ  ، امل�ساعدة  ومنح 
واملن�سوج  احلافل  ر�سيده  من  تنبع 
والن�سباط  والإخال�ص  بال�سدق 
الأمانة  وتقدير  امل�سوؤولية  وروح 
اأن  ه��و  ���س��م��ى  الأ ه��دف��ه  دام  م��ا   ،
هذا  ب��ن��اء  لأ اإيجابية  ق��دوة  يكون 
لم  �سمُ �سعود  منهم  يبتغي  ملن  اجليل 

الفعلي  والرتقاء  اخلال�سة  الكفاءة 
يمُ�سّكل  ذكره  �سبق  ما  كل   ، الأكيد 
للممر�ص  املّتزنة  املثمرة  ال�سخ�سية 
ن�ساطه  يزاول  الذي   " تواتي  اأحمد   "
الكبري  امل�ست�سفى  يف  ال��ط��ب��ي 
 ، �سنوات  عدة  منذ  م�سعد  مبدينة 
مهنة  مع  له  يوم  اأول   ومن  حيث 
الغزير  واجلزاء  العمالقة  الت�سحية 
يمُ�سّجل  اأن  الإم��ك��ان  ق��در  ي��ح��اول 
�سورة  وباأف�سل  الفّعال  ح�سوره 
الب�سمة  ر�سم  يف  يجتهد   ، وطريقة 
لهم  وي�سنع  املر�سى  �سفاه  على 
والغبطة  بالراحة  عامر  جميال  جوا 
وامل�ساعر  القّيم  نبل  اأ بهذا  ر�ّسخا  ممُ  ،
العائلة  فر�سان  بها  يتمتع  التي 
مهنته  ب��اأن  ي��رى  ن��ه  لأ  ، ال�سحية 
�سهري  اأج��ر  ذات  وظيفة  تعني  ل 
قبل  هي   ، وفقط  ل�ساحبه  معني 
الدفء  تن�رص  عظيمة  ر�سالة  ذاك 
الأمل  وتبعث   ، وهناك  هنا  والفرح 
من  الكثري  نفو�ص  يف  وال��ت��ف��اوؤل 

 " يعترب  كما   ، واملبغونني  املتعبني 
اأكرث  لي�ص  به  يقوم  ما  كل   " حمدثنا 
تقدمي  خالله  من  يريد  واج��ب  من 
مل  التي  ملدينته  جميل  رد  ب�سط  اأ
الطموح  ولأن   ، ب�سيء  عليه  تبخل 
هما  معا  اخلريية  وامل�ساهمة  العلمي 
م�ساحته  يف  مي�سي  ال��ذي  ال��رواق 
راد  اأ ل��ذل��ك   ، ت��وات��ي  امل��م��ر���ص 
ي�سع  م�سيئة  حياة  م�سرية  لنف�سه 
قبل  الباطنية  واأ�رصارها  جمالياتها 
الآخرين  اأيدي  يف  هدية  املك�سوفة 
�سخاء  بال  احلياة  اأن  يدركون  كي   ،
واأن   ، وح�سة  وممُ جافة  حياة  وعذوبة 
يف  والهواء  كاملاء  والإح�سان  اخلري 
فيما  ي��ه  راأ وع��ن   ، الب�رص  معي�سة 
فريو�ص  انت�سار  جراء  حاليا  يحدث 
 " التحرير  �سيف   " ق��ال  ك��ورون��ا 
وي�ستحيل  ح��رج  جد  الو�سع  ب��اأن 
ونهايته  وخملفاته  بنتائجه  التكهن 
من  نحتاط  اأن  علينا  يجب  ل��ذا   ،
ونلتزم  والجت��اه��ات  النواحي  كل 

وال��ت��و���س��ي��ات  التعليمات  ب��ج��ل 
هذه  نتجاوز  حتى   ، والإر���س��ادات 
الب�رصية  اخل�����س��ائ��ر  ق��ل  ب��اأ امل��ح��ن��ة 

. واملادية  والنف�سية 
ذيب عمر 

للهالل  ال��ولئ��ي  املكتب  يكثف 
الأغواط،  بولية  اجلزائري  الأحمر 
والتوعوية  التح�سي�سية  حمالته 
الولية  بلديات  كل  جتوب  التي 
مب���ا ف��ي��ه��ا امل���ن���اط���ق امل��ع��زول��ة 
وال��ن��ائ��ي��ة،ب��غ��ي��ة ح��ث ال�����س��ك��ان 
باتت  ال��ذي  الوباء  خطورة  على 
ال��ولي��ات  اإىل  رق��ع��ت��ه  ت��ت�����س��ع 
ال�سياق  هذا  يف  اأكد  املجاورة،حيث 
الهالل  مكتب  اأن  بدوي"  "عي�سى 
اأر�ص  اإىل  الوباء  ت�رصب  منذ  بادر 
ذاعية  اإ ح�سة  ت�سجيل  اإىل  الوطن 
جامعيني  طلبة  مب�ساركة  كانت 
ال�سحة  مديرية  مع  وبالتن�سيق 
من  امل�ستمعني  توعية  اأج��ل  ،م��ن 
نها  لأ الوقاية  مببداأ  املنطقة  �ساكنة 
منها  و  للعالج  الوحيد  ال�سبيل 
املر�ص  ت�سخي�ص  اإىل  بدوي  تطرق 
العواقب  ماهي  و  انت�ساره  وطريقة 
ذا  اإ ال��داء  يخلفها  التي  املر�سية 
ومنها  ن�سان  الإ ج�سم  اإىل  ت�رصب 
اأن  اإىل  التوعية  حمالت  انطلقت 

و  املنطقة  اأحياء  كل  ت�سمل  باتت 
يف  البلديات،وهذا  اىل  تو�سعت 
يقوم  التي  اخلريية  احلمالت  اإطار 
الأحمر  للهالل  الولئي  املكتب  بها 
منا�سباته،حيث  كل  يف  اجلزائري 
حتتوي  مطويات  توزيع  اىل  �سارع 
الوقاية  و  ال��وب��اء  اأع��را���ص  على 
للب�رص،وهذا  نتقاله  اإ طريقة  و  منه 
البلدية  املكاتب  م��ع  بالتن�سيق 
مكتب  بنحو15  ح�سبه  املن�سبة 
اقليم  ع��رب  مكتبا   24 اأ���س��ل  م��ن 
 30 يعكف  نه  اأ العلم  الولية،مع 
اىل  ال��ولي��ة  �سباب  م��ن  متطوع 
حت�سي�ص  و  اجلهود  من  املزيد  بذل 
الفتاك  "كورونا"  بوباء  ال�سكان 
جتوب  التي  ال�سوت  مكربات  عرب 
املعزولة  املناطق  فيها  مبا  البلديات 
اإل  دارك  يف  ري��ح   - �سعار  حتت 
نداء  وه��و  الق�سوى-  لل�رصورة 
ال��داء  كبح  منه  ال��ه��دف  وق��ائ��ي 
الن�سائح  تباع  باإ وهذا  ا�سله  من 
على  ت��وؤك��د  التي  والإر����س���ادات 

واحرتام  وامل�سافحة  التجمع  عدم 
هذا  امل��واط��ن��ني،ك��ل  ب��ني  امل�سافة 
اإل  الإمكانيات  حمدودية  بالرغم 
الأحمر  للهالل  الولئي  املكتب  اأن 
اخلا�سة  مبجهوداته  يبادر  اجلزائري 
ال��ع��دوى  ان��ت��ق��ال  م��ن  احل���د  اىل 
واأن  الوباء،خ�سو�سا  وتطويق 
وحيدة  اإ�سابة  �سجلت  الأغ��واط 
تعقيم  اىل  ،بالإ�سافة  ل�سيدة  تعود 
بو�سائل  ال��ب��ل��دي��ات  م��ن  الكثري 
اجلهة  يف  والوقاية،�سيما  الر�ص 
ال�����س��م��ال��ي��ة وب��ع�����ص ال��ب��ل��دي��ات 
الأخ��رى،ك��ال��ع�����س��اف��ي��ة،ق�����رص 
وي�سعى  غريها  احلريان،اخلنق.....و 
للمرة  املر�ص  انت�سار  بداية  منذ 
م��ان  اأ ح��اج��ز  ق��ام��ة  اإ اإىل  الأوىل 
ن��ا  م���ام ان��ت�����س��ار ال��وب��اء.ك��م��ا اأ اأ
ب��دوي  رئي�سه  بح�سب  ال��ه��الل 
مع  ت�سامنية  حمالت  اىل  �سارع 
العمومية  دارات  الإ و  املوؤ�س�سات 
وتوعية  بتعقيمها  واخلا�سة،وهذا 
ح�سبه-   – انتظار  يف  املوظفني 

غذائية  م�ساعدات  من  ال�ستفادة 
و  وال��ف��ق��راء  للمعوزين  ت���وزع 
م��ادة  يف  خ�سو�سا  امل��ح��ت��اج��ني، 
الغذائية  املادة  تعد  التي  ال�سميد 
للمواطنني.كما  ���س��ا���س��ي��ة  الأ و 
و  املح�سنني  كل  من  "بدوي"  ياأمل 
مب�ساعدات  مكتبه  دعم  ال�سلطات 
ومعدات  وقائية  واأخ���رى  مالية 
الكثري  تعقيم  يف  ت�ساهم  الر�ص 
ال��ب��ل��دي��ات،يف  و  الح���ي���اء  م���ن 
حمدثنا  فيه  ا���س��ار  ال��ذي  ال��وق��ت 
اليه  �سم  قد  الولئي  مكتبه  ان 
م��را���ص  الأ يف  خمت�سني  اأط��ب��اء 
ي�سهرون  عامون  اأطباء  و  املعدية 
لفتة  هي  و  املر�سى  م�ساعدة  اىل 
من  احل��د  منها  الهدف  ت�سامنية 
الو�سول  و  كورونا  وباء  انت�سار 
اله�سة  الفئة  مطالب  تلبية  اىل 
هو  ال��ذي  الأغواطي  املجتمع  من 
هذا  يف  وم�ساندة  دعم  اإىل  بحاجة 

بالذات. الظرف 
ع.ق

ال�ستقالل  �سارع  �سكان  ي��زال  ل 
باملقاطعة  املقارين  لبلدية  التابع 
ن�سيبهم  ينتظرون  تقرت  الداري��ة 
ح��ل��ول  ي���ج���اد  اإ و  اله���ت���م���ام  م���ن 
اأن  دون  حتا�رصهم  التي  للم�ساكل 
ذان��ا  اآ وم�ساكلهم  ان�سغالتهم  جتد 
بع�ص  اأكد  وقد  ح�سبهم...  �ساغية 
ال�سكاين  التجمع  هذا  يف  القاطنني 
احل�رصية  التهيئة  انعدام  اأن  العريق 
حقيقية  دوام��ة  يف  يغرقون  جعلهم 
الأو���س��اع  ظل  يف  �ستاءا  و  �سيفا 
الطرق  �سبكة  تعرفها  التي  املزرية 
اجتيازها  ي�سعب  والتي  الداخلية 
ت��رب��ة،  الأ و  �ستاءا  الأوح���ال  بفعل 
العمومية  ن��ارة  الإ نق�ص  عن  ناهيك 
ما  الداخلية  ال�سوارع  م�ستوى  على 
احلي.  �سكان  لدى  كبريا  خوفا  �سكل 
معاناة  عن  ال�سكان  اأحد  �رصح  حيث 
ن�سبة  رغ��م  و  ال�سري،  عند  يومية 
وج��ود  ل  ن��ه  اأ اإل  ب��احل��ي،  ال�سكان 

تليق  منظمة  اأر�سفة  و  لطرقات 
�سعوبات  �سكل  ما  احلي،  هدا  بحجم 
عند  ال�سيارات  لأ���س��ح��اب  كبرية 
حتولت  �سلة  ذات  �سياق  املرور..ويف 
اأغلب �سوارع احلي يف الآونة الأخرية 
مكان  ك��ل  يف  منت�رصة  ح��ف��ر  اإىل 
بقائها  م��ع  امل��واط��ن��ني  حياة  حولت 
خا�سة  حقيقي  جحيم  اإىل  مفتوحة 
عدم  احلفر  هذه  اأ�سباب  اأغلب  واأن 
امل�ساريع  من  مبجموعة  الأ�سغال  متام  اإ
بالتهيئة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ت��ل��ك  خ��ا���س��ة 
الغاز  �سبكات  �سيانة  اأو   ، احل�رصية 
نارة  الإ حتى  اأو  ال�سحي  ال�رصف  اآو 
التي  للو�سعية  نظرا  العمومية...و 
نهم  فاإ احلي  هذا  �سكان  فيها  يتخبط 
التدخل  املعنية  اجلهات  ينا�سدون 
تزفيتها  و  الطرقات  لتهيئة  العاجل 
على  للحفاظ  الأر���س��ف��ة  تهيئة  و 
اأمان.. يف  ال�سري  و  مركباتهم  �سالمة 
التجاين  ن-ق    

يف اإطار اإجراءات الوقاية من فريو�ض كورونا

وايل اأدرار ي�صرف على انطالق اأول 
قافلة ت�صامنية 

لتورطهم يف ق�صية تكوين جمعية اأ�صرار لغر�ض ال�صرقة

ل�صو�ض الأعمدة احلديدية يف قب�صة 
اأمن الأغواط

املُمّر�ض اأحمد تواتي " م�صت�صفى م�صعد باجللفة "

مهنة الطب اأخالق وواجبات  .. قبل اأن تكون وظيفة ذات اأجر �صهري !

جهود متوا�صلة للهالل الأحمر بالأغواط للحد من وباء "كورونا" 

ال�صكان ينتظرون ن�صيبهم من الهتمام واإيجاد حلول للم�صاكل التي 
حتا�صرهم

�صارع ال�صتقالل باملقارين  بتقرت 
بفتقد للتهيئة احل�صرية  
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املحـالت املهنيـة بامل�صيلـة.. املاليري فـي خرب كــان

ر�صيد غربي 
-----------------

باأغلب  الرئي�ص  حمالت  تتعر�ص 
من  العديد  اإىل  الولية  بلديات 
قبل  من  العمدي  التخريب  اأعمال 
وامل�����رصدي��ن  امل��خ��درات  مدمني 
ومالجئ  اأوك���ار  اإىل  لتحويلها 
مل��م��ار���س��ة امل��ح��رم��ات و���رصب 
من  ت�سليمها  رغ��م  املحظورات، 
ع��دم  ب�سبب  ال��ب��ل��دي��ات  ط���رف 
احلرا�سة،  عامل  من  ا�ستفادتها 
املنحرفني  اأم��ام  املجال  ف�سح  مما 
عليها  الإقبال  املخدرات  ومتعاطي 
النا�ص. اأع��ني  م��ن  الت�سرت  بغية 
طال  الذي  التخريب  اأثار  تزال  وما 
حيث  للعيان،  باديا  املحالت  بع�ص 
ب�سفة  اأو  بالكامل  اأبوابها  اقتلعت 
جزئية، كما �سملت اأيادي التخريب 
الأمر  الكهربائية،  الكوابل  �رصقة 
ال�ستياء  م��ن  موجة  اأث���ار  ال��ذي 

تلك  وحت��دث  امل�ستفيدين.  ل��دى 
العام  امل��ال  واإه���دار  ال��ت��ج��اوزات 
قبل  من  تدخل  اأي  ت�سجيل  دون 
املوقف،  لإنقاذ  الأمنية  ال�سلطات 
الرئي�ص  حم��الت  ت��زال  م��ا  حيث 
امل�ستفيدين  وج��وه  يف  املو�سودة 
على  للمخربني،  مفتوحة  اأوك��ارا 
الكبرية  املالية  القيمة  من  الرغم 

هذه  ملثل  الدولة  خ�س�ستها  التي 
بقي  وقت   يف  التنموية،  امل�ساريع 
الأيدي  مكتوف  البطال  ال�سباب 
يف ظل التاأخر احلا�سل يف توزيعها 
لعدة  اإجن��ازه��ا  من  النتهاء  رغ��م 
اإليها  النظر  مبجرد  حيث  �سنني، 
للواجهات  كامل  �سبه  حتطيم  ترى 
والعديد  املحالت  لبع�ص  الأمامية 

اجل���دران  يف  “اخلرب�سات”  م��ن 
خططتها  اجلدرانية  والكتابات 
امل��خ��درات،  على  املدمنني  اأن��ام��ل 
الواجهات  �سوهت  اأنها  درجة  اىل  
يرى  اأخ��رى  جهة  من  العمومية. 
ي�ستاأجرون  الذين  ال�سبان  بع�ص 
اأن  م�ساريعهم،  لتج�سيد  حمالت 
من  امل�ستفيدين  متكني  يف  الإ�رصاع 
�ساأنه  من  وفتحها،  املحالت  هذه 
املرتفعة  الأع��ب��اء  م��ن  التخفيف 
واحلفاظ  اخلوا�ص  لدى  لالإيجار 
املنجزة. املهنية  امل��ح��الت  على 
احلرفيون من  ال�سدد، طالب  وبهذا 
املجتمع  �رصائح  وخمتلف  ال�سباب 
بتوزيعها  ب��الإ���رصاع  ال�سلطات 
لكي ل تطالها اأيادي التخريب اأكرث 
للمنحرفني،  اأوك��ار  اىل  وتتحول 
املاليري  كلفتها  الدولة  واأن  خا�سة 
باامل�سيلة  املهنية  لإجنازها.املحالت 

ماليري يف خرب كان.

طالب العديد من امل�صتفيدين من املحالت املخ�ص�صة للحرفيني بولية امل�صيلة ال�صلطات املحلية بتوزيعها خا�صة بعد متاطل 
جل البلديات يف توزعيها، على الرغم من النتهاء من اإعداد القوائم ال�صمية للم�صتفيدين من املحالت املهنية والتي بقيت 

حبي�صة الأدراج منذ �صنني.

بعد متاطل جل البلديات يف توزيعها

�سلغوم  دائ��رة  اأم��ن  عنا�رص  متكن  
�سخ�سني  توقيف  من  مبيلة  العيد 
متورطني يف ق�سية  �رصقة باخلطف 
باأحد  �سياحية  مركبة  با�ستعمال 
مبيلة  العيد  �سلغوم  مدينة   اأحياء 
اأم��ن  م�سالح  ل��دى  علم  ح�سبما 
اأن  الولية   . واأو�سح امل�سدر ذاته 
تفا�سيل  الق�سية تعود اإىل �سكوى 
�سلغوم  مدينة  من  فتاة  بها  تقدمت 
العيد مبيلة  تعر�ست ل�رصقة حقيبتها 
اليدوية باخلطف يف اأحد اأحياء املدينة  
من  على  كانا  �سخ�سني  طرف  من 
اإىل  بالفرار  ثم لذا  �سياحية،  مركبة 
قام   ذلك  اإثر  على  جمهولة،  وجهة 
بتكثيف  الق�سائية  ال�رصطة  عنا�رص 

وال�ستعانة  والتحريات  الأبحاث 
ب��اإح��دى  مثبتة  م��راق��ب��ة  ب��ك��ام��ريا 
تو�سل  حيث   التجارية،  املحالت 
املركبة  نوع  حتديد   اإىل  املحققون 
ورقم ت�سجيلها والتعرف على هوية 
و   23 العمر  من  البالغني  الفاعلني 
ق�سائيا  م�سبوق  اأحدهما  �سنة،   28
مقر  اىل  حتويلهما  ليتم  وتوقيفهما، 

اأمن الدائرة ملبا�رصة التحقيق. 
القانونية  الإجراءات  ا�ستكمال  بعد 
النيابة  اأم��ام  فيهما  امل�ستبه  ��دم  قمُ
العيد  �سلغوم  مبحكمة  املخت�سة 
احلب�ص  رهن  بو�سعها  اأمرت  التي 

ي�سيف امل�سدر .
بوجمعة مهناوي

القب�ض على �صارقني يف  �صلغوم 
العيد مبيلة

احل�صا�صة املوؤ�ص�صات  يف  امل�صتخدمني  حماية  و  الوباء  لتجنب  كمامة  األف   24 توزيع 

كمامة  األ��ف   24 ت��وزي��ع  �سيتم 
املوؤ�س�سات  خمتلف  على  معقمة 
م�ستخدميها  حلماية  الهيئات  و 
بفريو�ص  لالإ�سابة  التعر�ص  من 
كورونا ، و هذا يف اطار املبادرات 
الت�سامنية للت�سدي لهذه الظاهرة 
�سعوب  كل  م�ست  التي  املر�سية 
تدخل  و  اجل��زائ��ر،  فيها  مبا  العامل 
لتعليمات  جت�سيدا  املبادرات  هذه 
وزيرة الت�سامن الوطني و الأ�رصة 
املواطنني  ملرافقة  امل��راأة  ق�سايا  و 
ال�سحي  احلجر  فرتة  يف  املعوزين 

فريو�ص  تف�سي  ملحاربة  باملنزل 
كورونا

ور�سة  داخل  متت  الأوىل  العملية 
طرف  من  املمولة  الور�سات  من 
للت�سامن  الوطني  ال�سندوق 
ذات  اجلمعيات  ل�سالح  املوجهة 
الجتماعي،  و  الن�ساين  الطابع 
وادماج  تكوين  ور�سة  اجناز  هو  و 
للن�ساء  الطرز  و  اخلياطة  فنون  يف 
يف و�سع �سعب و هذا  بالتن�سيق 
التي  اخلريية  ال�رصاج  جمعية  مع 
من  معتربة  كمية  بت�سنيع   قامت 

من  الطبية  البدلت  و  الكمامات 
املتطوعني  اجلمعية  اأع�ساء  طرف 
و  ق�سنطينة  وايل  اإ����رصاف  حتت 
و  الإجتماعي،  الن�ساط  مديرية 
التغطية  �سمان  على  منه  حر�سا 
املوظفني  و  للمواطنني  ال�ساملة 
ل�سيما  القطاعات  خمتلف  يف 
عمال  و  الإ�ست�سفائية  املوؤ�س�سات 
ق�سنطينة   وايل  اأ���رصف  ال��ربي��د، 
على  احلفيظ  عبد  اأحمد  �سا�سي 
�سملت  ت�سامنية  عمليات  ع��دة 
بتنظيم  ذل��ك    ، ال��ظ��ل   مناظق 

القافلة الت�سامنية املوجهة ل�سالح 
بلدية  من  لكل  املعوزة  العائالت 
بلدية  احلمبلي  قرية   ، بني حميدان 
بن بادي�ص و منطقة �سالح دراجي 
 ، نف�سانيني  اطباء  باخلروب،اأطرها 
التابعيني  الجتماعيني  امل�ساعدين 
للخاليا اجلوارية للت�سامن العملية 
و  الرتقية  ديوان  بالتن�سيق مع  متت 
الت�سري العقاري  و جمعية ال�رصاج 
مديرية  ا�����رصاف  حت��ت  اخل��ريي��ة 

الن�ساط الجتماعي و الت�سامن.
علجية عي�ص

قافلة الت�صامن مع الفئات اله�صة بتاأطري طبّي تتوا�صل بق�صنطينة

وال�سحة  النظافة  حفظ  اإطار  يف 
الإج���راءات  ول�سيما  العمومية 
ملنع  ال��وق��اي��ة  اإط���ار  يف  املتخذة 
C - كورونا  فريو�ص  )ننت�سار 
م�سالح  ق��ام��ت   ،  )VID-19
املن�رصم  مار�ص   16 منذ  الولية 
التابعة  الوليئية  املوؤ�س�سات  مبعية 
القطاعية  املديريات  وخمتلف  لها 
حمافظة   ، البيئة  غ���رار  ع��ل��ى 
املدنية  احلماية  مديرية   ، الغابات 
 ، التجارة   ، الفالحة   ، ال�سناعة   ،
النطاق  وا�سعة  تعقيم  عملية  يف 

وكل  الولية  اإقليم  م�ستوى  على 
واخلا�سة  العمومية  املوؤ�س�سات 

ل�سيما امل�ستقطبة للجمهور .
جت��رى  وال��ت��ي  عملية  �سملت 
تعقيم  يف  م��راح��ل  ع���دة  ع��ل��ى 
اإقليم  عرب  املنت�رصة  امل�ست�سفيات 
الطبية  العيادات  وخمتلف  الولية 
حمطات   ، للجمهور  امل�ستقطبة 
النقل اجلماعي ، حمطات القطار ، 
الإدارية  املقرات   ، الولية  م�ساجد 
الفروع   ، املدر�سية  املن�ساآت   ،
ال�رصوع يف  اإىل  اإ�سافة   ، الإدارية 

تعقيم الأحياء ال�سكنية وال�سوارع 
وال�ساحات عرب كافة البلديات .

العمليات  اإىل  الإ�سارة  جتدر  كما 
بها ولية  ت�سارك  التي  الت�سامنية 
مار�ص   29 يوم  من  اإبتداءا  اجلزائر 
خالل  م��ن  ال��ف��ارط   ال�سهر  م��ن 
اأولد   ، الأربعاء  ببلديات  التكفل 
 ، بوقرة   ، ملوان  حمام   ، �سالمة 
مفتاح ، العفرون ، بوعينان  ، حيث 
للقيام بعملية  جندت و�سائل هامة 

التعقيم .
اإىل جانب ذلك ، متت عملية تعقيم 

وم�ست�سفى  العفرون  م�ست�سفى 
ال�سنة  من  افريل  فاحت  يوم  مفتاح 
العملية  يف  كم�ساهمة  اجل��اري��ة 
البيئة  الت�سامنية من طرف وزارة 

والطاقات املتجددة.
مع  وباملوازاة   ، ال�سياق  نف�ص  يف 
النطاق  الوا�سعة  التعقيم  عمليات 
تقوم   ، ال�ساعة  لغاية  واملتوا�سلة 
تنظيف  بعمليات  الولية  م�سالح 
على م�ستوى البلديات التابعة لها 

وتنقية الوديان وجتيريها .
العي�سي �رصيف 

م�صالح ولية البليدة تعقم املديريات الولئية ملنع انت�صار وباء كورونا 

اأحدهما م�صبوق ق�صائيا 

احل�رصي  الأم���ن  م�سالح  متكنت 
باأمن  خل�رص  ل�سيدي  اخل��ارج��ي 
اكت�ساف  من   ، مليانة  خمي�ص  دائرة 
ي�ستغله  ك��ان  ���رصي  م�����س��ت��ودع 
م��ادة  لت�سبري  كور�سة  �ساحبه 
التخزين  مع  م�ستقاته  و  الزيتون 
له  تخول  قانونية  رخ�سة  ب��دون 
ممار�سة هذا الن�ساط ، و هي العملية 
التي مت من خاللها حجز 897 وحدة 
منتجة للزيتون مبختلف اأنواعه،وهذا 
موا�سلة جلهود م�سالح ال�رصطة يف 
من  املواطنني  �سحة  على  احلفاظ 
الرامية  املجهودات  تكثيف  خالل 
و  امل�ساربة  ظاهرة  حماربة  اإىل 
الظرف  با�ستغالل  ال�سلع  يف  الغ�ص 

ال�سحي الذي متر به البالد .
بحي  الواقع  امل�ستودع  مداهمة  متت 
التجزئة مبدينة �سيدي خل�رص ، اأين مت 

العمر34  من  البالغ  �ساحبه  توقيف 
�سنة ، الذي تبني لهم اأنه كان يزاول 
هذا الن�ساط املتمثل يف ت�سبري مادة 
رخ�سة  بدون  تخزينها  و  الزيتون 
�رصوط  توفر  ع��دم  مع   ، قانونية 
النظافة ال�سحية للمواد و �سالمتها 
غري  عتاد  و  ل���وازم  با�ستعمال   ،
الغذائية  املواد  ملالم�سة  خم�س�ص 
قابلة  غري  بال�ستيكية  براميل   (
و  علبة   806 حجز  مت  اأين  للتدوير( 
دلء من خمتلف الأوزان معباأة مبادة 
الزيتون مبختلف اأنواعه مبا فيها 345 
 ، الفلفل الأخ�رص  دلوا يحتوي على 
فيما مت حجز الكمية الأخرى املتبقية 
جتاري  مبحل  علبة   91 ب�  امل��ق��درة 
�سلعه  بعر�ص  يقوم  كان  ل�سقيقه 

فيه .
خمتار برادع

ك�صف م�صتودع �صري لت�صبري الزيتون 
بدون رخ�صة بعني الدفلى

متكنت   ، امل�ستهلك  ل�سحة  حماية 
عرب  مع�سكر  ولية  اأمن  م�سالح 
قطاع اخت�سا�سها من حجز كمية 
�ساحلة  غري  البي�ساء  اللحوم  من 

ك  �ستهال لال
ف������اق������ت 
ك��م��ي��ت��ه��ا 
الإج��م��ال��ي��ة 
قنطارا   11
خ����الل   ،
ع��م��ل��ي��ات 
م��ي��دان��ي��ة 
م��ت��ف��رق��ة ، 
دائرة  اأمن  م�سالح  متكنت  حيث 
زهانة خالل عملية مراقبة ميدانية 
بالتن�سيق مع م�سالح التجارة من 

البي�ساء  اللحوم  من  كمية  حجز 
03 قنطار  قدر وزنها الإجمايل ب� 
كلغ   30 اإىل  اإ�سافة   ، كلغ   96 و 
قامت  فيما    ، الدجاج  اأح�ساء  من 
يف  ت��ي��زي  دائ���رة  اأم���ن  م�سالح 
اأخرى  كمية  بحجز  الإطار  نف�ص 
�ساحلة  غري  البي�ساء  اللحوم  من 
الإجمايل  وزنها  قدر  لال�ستهالك 
كما   ، كلغ   87 و  قنطار   01 ب�� 
باأمن  ال�رصطة  عنا�رص  متكنت 
حجز  م��ن  مبع�سكر  �سيق  دائ��رة 
البي�ساء  اللحوم  من  اأخرى  كمية 

قدر  لال�ستهالك،  �ساحلة  غ��ري 
و  قناطري   05 ب��  الإجمايل  وزنها 
اللحوم املحجوزة  ، كمية  52 كلغ 
بالتن�سيق  مراقبتها  بعد  تبني 
غري  اأنها  املخت�سة  امل�سالح  مع 
انعدام  نتيجة  لال�ستهالك  �ساحلة 
تثبت  التي  البيطرية  ال�سهادة 
�رصوط  انعدام  وك��ذا  �سالمتها 
الإج��راءات  اتخاذ  ليتم  التخزين، 
املخالفني  �سد  الالزمة  القانونية 

 . للعدالة  وحتويلها 
  ن. مزادة

حجز 11 قنطارا من اللحوم البي�صاء غري �صاحلة لال�صتهالك مبع�صكر              

لالأمن  ال�رصطة  عنا�رص  متكنت 
التابعة  تقريت  اخلارجي  احل�رصي 
خالل  ببجاية  �سميني  دائ��رة  لأمن 
اأكرث  حجز  من  الأخريين  اليومني 
امل�رصوبات  م��ن  وح��دة   170 م��ن 
الأن���واع  خمتلف  م��ن  الكحولية 
ب�سدد  �ساحبها  كان  والأ�سناف 
�رصعية،  غ��ري  بطريقة  ترويجها 
بعد دوريات مراقبة  العملية جاءت 
مدى  ملراقبة  ال�رصطة  لعنا�رص 
املتخذة  لالإجراءات  التجار  احرتام 
خا�سة  ك��ورن��ا  ف��ريو���ص  ملحاربة 
املطاعم  غلق  بقرارات  يتعلق  فيما 
امل�رصوبات  بيع  وحمالت  واملالهي 
تردد  انتباههم  لفت  اأين  الكحولية، 
العديد من الأ�سخا�ص اإىل �سواحي 
حمطة القطار، وبعد مداهمة املكان 

�سخ�ص  ال�رصطة  عنا�رص  �سبطت 
وترويج  ببيع  يقوم  تلب�ص  حالة  يف 
غري  بطريقة  الكحولية  امل�رصوبات 
الراهن  الو�سع  مغتنما  �رصعية 
بيع  حم���الت  غ��ل��ق  اإىل  امل����وؤذي 
امل�رصوبات الكحولية باملنطقة، وقد 
 170 اأكرث من  كللت العملية بحجز 
الكحولية  امل�رصوبات  من  وح��دة 
والأ�سناف  الأن���واع  خمتلف  من 
 27 عمره،  فيه  امل�ستبه  توقيف  مع 
وقد  �سميني،  ببلدية  ال�ساكن  �سنة 
اأجنزت م�سالح المن  ملف جزائي 
بيع  ق�سية  لأجل  فيه  امل�ستبه  �سد 
رخ�سة  دون  كحولية  م�رصوبات 
حتويله  ومت  �رصعية  غري  وبطريقة 

اإىل اجلهات الق�سائية املخت�سة
  ك . ت

الإطاحـة مبروج امل�صروبات الكحولية 
ب�صميني ببجاية



قري�صي: "تخفي�ض اأجور 
الالعبني حل عادل"

�أعلنت ر�بطة �لدوري �الإجنليزي 
�ستت�ساور  �أنها  �لقدم  لكرة  �ملمتاز 
تخفي�س  ــاأن  بــ�ــس �لــالعــبــني  ــع  م
�أن  %، و�أكدت   30 �لرو�تب بن�سبة 
يف  �إال  يعود  لن  �ملتوقف  ــدوري  �ل

ظروف "�آمنة ومنا�سبة".
ــد  ــوع �مل �أن  �لـــر�بـــطـــة  وتـــــرى   
�ملباريات  لعودة  �سابقا  �مل�ستهدف 
لي�س  �ملقبل  مــايــو/�أيــار  مطلع  يف 
�إن  �جلمعة  ــوم  ي وقــالــت  ممكنا، 
يظل  �لن�ساط  ��ستئناف  مــوعــد 

م�ستمرة". مر�جعة  "حتت 
 وو�سط �لتكهنات بتقلي�س �أو �إلغاء 
�أن  على  �لر�بطة  �سددت  �ملو�سم، 
�مل�سابقات  كل  �إكمال  يظل  �لهدف 

�ملحلية للدوري و�لكاأ�س.
عودة  �أي  "لكن  بيان  يف  و�أ�سافت   
للم�سابقات لن تتم �إال بدعم كامل 
�ل�سلطات  ومبو�فقة  �حلكومة  من 

�لطبية". 
على  �ملمتاز  ـــدوري  �ل �سوت  كما 
بقيمة  ــى  �الأدن �لدرجات  متويل 
�إ�سرتليني  جنيه  مليون   125
)153.13 مليون دوالر( مل�ساعدتها 
�لتي  �ملالية  �الأزمـــة  مو�جهة  يف 

�سببها فريو�س كورونا.
�لتي  �ملحرتفني  ر�بــطــة  وقــالــت 
درجات  ثالث  من  ناديا   72 ت�سم 
�أمــو�ل  �إن  �ملمتاز،  ــدوري  �ل �أ�سفل 
�لدعم من دوري �الأ�سو�ء �ستغطي 

�لرو�تب ومنح �الأكادمييات.
ر�بطة  بني  �لتو��سل  و�سي�ستمر   
�لالعبني  و�حتــاد  �ملمتاز  ــدوري  �ل
ي�سعى  �إذ  �ل�سبت،  يوم  �ملحرتفني 
�لرو�تب  ب�ساأن  التفاق  �لطرفان 

خالل فرتة �لتوقف.
 

شعور عام

نيجيل  �لــريــا�ــســة  ـــر  وزي ـــال  وق
�ل�سو�ب  من  كان  �إنــه  هادل�ستون 
�لالعبني  رو�تب  مو�سوع  مناق�سة 
عندما يتاأزم موقف �أع�ساء �لفرق 

بالدرجات �الأدنى.
�سلطات  تدرك  �أن  "يجب  و�أ�ساف   

�لعام  �ل�سعور  ــوة  ق �لــقــدم  ــرة  ك
منهم  ـــع  ـــوق و�أت �الأمـــــر،  ـــذ�  ه يف 
هذ�  يف  قياديا  دور�  يظهرو�  �أن 

�ملو�سوع".
�ملمتاز  ـــدوري  �ل ر�بــطــة  ـــدت  و�أك
20 مليون  �أنها ملتزمة بدفع  �أي�سا 
مليون   25 )نحو  �إ�سرتليني  جنيه 
�ل�سحة  ــاع  ــط ق ــم  ــدع ل دوالر( 
�لــوطــنــي ومــوؤ�ــســ�ــســات وعــائــالت 

ملكافحة �لفريو�س.
متويال  يت�سمن  "هذ�  وتابعت   
ودعــم  �ل�سحي  للقطاع  مبا�سر� 
وتطوير  جــهــودهــا  يف  �الأنـــديـــة 
ــاعــدة  ــة ومــ�ــس ــي ــوع ــت بـــر�مـــج �ل

�جلماعات �الأكرث �حتياجا".
على  �ساعة   24 مــن  �أقـــل  وبــعــد   
ت�سريح وزير �ل�سحة �لربيطاين 
�أن  �ــســرورة  ب�ساأن  هانكوك  مــات 
�سمن  "بدورهم"  �لالعبون  يقوم 
�لوباء،  ملكافحة  �لوطنية  �جلهود 
�لالعبني  مــن  مــبــادرتــان  ظهرت 

�أنف�سهم. 
يونايتد  مان�س�سرت  قائد  وطلب 
�لتربع  زمالئه  من  مغو�ير  هاري 
ــم  ــه ــب رو�ت ـــن  م  %  30 بــنــ�ــســبــة 
دعما  ووجد  حملية،  مل�ست�سفيات 

من �لت�سكيلة.
منتخب  ــع  ــد�ف م مــغــو�يــر  وكــــان 
بالدوري  قائد�   20 �سمن  �إجنلرت� 
يوم  �جتماع  يف  تو��سلو�  �ملمتاز 
�خلمي�س ملناق�سة خطط جماعية 

للتربع.

ت�سايف  �الإ�ــســبــاين  �لــنــجــم  �أعــلــن 
ــه عن  ــت هــرينــانــديــز رفــقــة زوج
فــريو�ــس  مكافحة  يف  �ملــ�ــســاعــدة 
يف  �ملُنت�سر  �ملُ�ستجد  "كورونا" 
مل�ساعدة  وذلك  �لعامل،  دول  جميع 
ملكافحة  و�سكانها  بر�سلونة  مدينة 
ممكن،  وقــت  �أ�ــســرع  يف  �لفريو�س 
كــرة  جنـــوم  معظم  حـــذو  لــيــحــذو 

�لقدم يف �لعامل.
رفقة  هرينانديز  ت�سايف  وظــهــر 
فيديو  يف  كونيلري�  نوريا  زوجته 
مليون  مببلغ  �لتربع  معلنًا  ُم�سجل 
يف  "كلينيك"  مل�ست�سفى  يــــورو 
وذلك  �الإ�سبانية،  بر�سلونة  مدينة 
فريو�س  مكافحة  يف  للم�ساعدة 
"كورونا" �ملُ�ستجد مع �رتفاع معدل 

�الإ�سابات كثري�ً يف �إ�سبانيا.

ورغم �إقامته يف �لعا�سمة �لقطرية 
من�سب  ي�سغل  حــيــث  �لـــدوحـــة، 
�لنجم  �أن  �إال  �ل�سد،  فريق  مــدرب 
مل  هرينانديز  ت�سايف  �الإ�ــســبــاين 
فيها  عــا�ــس  �لــتــي  مدينته  ين�س 
ــًا مع  ــب لــ�ــســنــو�ت عــنــدمــا كـــان الع
معه  حقق  �لذي  �لكتالوين  �لنادي 

�ألقابًا حملية وقارية كثرية.
وزوجته  �ليمامة"  "زرقاء  ــا  ودع
�حل�ساب  ن�سره  م�سور  فيديو  يف 
"هو�سبيتال  مل�ست�سفى  �لر�سمي 
�مل�ساهري  "تويرت"  على  كلينيك" 
حتديد�ً  كتالونيا  و�إقليم  �إ�سبانيا  يف 
�حلملة  ــذه  ه �إىل  �الن�سمام  �إىل 
فريو�س  "كورونا  ��سم  حتمل  �لتي 
يف  بالت�سجيل  وهــذ�  ري�سبون�س"، 

�ملوقع �لر�سمي للم�ست�سفى.

قدم  كــرة  جنم  �أول  ت�سايف  ولي�س 
فريو�س  مكافحة  �أجــل  من  يترّبع 
ذلك  �إىل  �سبقته  بــل  "كورونا"، 
�الأرجنتيني  �أبرزها  كثرية،  �أ�سماء 
ــي و�لـــربتـــغـــايل  ــس ــ� ــي ــل م ــي ــون ــي ل
وغريهما  ــدو  ــال رون كري�ستيانو 

ــري ممـــن �خـــتـــارو�  ــث ك
ــاء  ــن مــ�ــســاعــدة �أب

هذه  يف  بلدهم 
�لتي  �الأزمة 

ــرب  ــس ــ� ت
مل  لعا �

ــا،  ــورون ك ــس  ــريو� ف تف�سي  ــــك  �أرب
�الأوروبــيــة،  �لــدوريــات  ح�سابات 
�لتي �أعلن بع�سها عن �لتوقف الأجٍل 
�أعلن  �لــذي  �لوقت  يف  م�سمى،  غري 
ه لن ي�ستاأنف  �أنَّ فيه �لربميريليج، 
مــايــو/�أيــار  مــن  �الأول  يف  �لن�ساط 

�ملقبل.
عن  ــــرة  د�ئ �ملــبــاحــثــات  تـــز�ل  وال 
�أجــل  مــن  تقدميها  �ملمكن  �حلــلــول 
خالل  من  �سو�ء  �ملو�سم،  ��ستكمال 
�أو  �ملو�سدة،  �الأبــو�ب  خلف  خو�سه 

�إقامة �ملباريات يف مدينة و�حدة.
�جلميع  �أ�ساب  �لذي  �لتخبط  ورغم 
ـــه  �أنَّ �إال  ــف،  ــوق ــت �ل ـــك  ذل بــ�ــســبــب 
من  للعديد  منا�سب  بتوقيت  جــاء 
�لالعبني �لذين عانو� من �الإ�سابات 
�أن  كادت  �لتي  �الأخــرية،  �الآونــة  يف 

تنهي مو�سمهم.

مانشستر يونايتد أبرز 
المستفيدين

من  عانو�  �لذين  لالعبني  وبالنظر 
على  فياأتي  �ملو�سم،  هــذ�  �الإ�سابة 
ر�أ�سهم بول بوجبا، �لذي خا�س �آخر 
نيوكا�سل  ــام  �أم يونايتد  مع  مبار�ة 

يوم 26 دي�سمرب/كانون �أول �ملا�سي، 
�لع�سر  �ملباريات  عن  بعدها  وغــاب 

�لتالية بالدوري.
�لنجم  ميــلــك  �لــتــوقــف  ذلـــك  ومـــع 
�ملزيد  خلو�س  �لفر�سة  �لفرن�سي، 
ـــذ� �ملــو�ــســم عند  مــن �ملــبــاريــات ه

��ستئناف �لن�ساط.
ماركو�س  زميله  مع  �حلــال  وكذلك 
ــذي �ــســارك بــالــدوري  ر��ــســفــورد، �ل
يناير/كانون  بـ11  �الأخــرية  للمرة 
من  يــعــاين  �أن  قــبــل  �ملــا�ــســي،  ثـــان 
غيابه  يف  ت�سببت  �لظهر  يف  �إ�سابة 

عن �ملباريات �ل�سبع �لتالية.
م�ساركة  تهدد  �الإ�سابة  تلك  وكانت 
�ملقبل،  �ل�سيف  �ليورو  يف  ر��سفورد 
للعام  �مل�سابقة  تاأجيل  يتم  �أن  قبل 

�ملقبل. 

توتنهام على درب 
اليونايتد

ــو� من  ــان ــن ع ــذي ومـــن �لــالعــبــني �ل
�جلنوبي  �لــكــوري  ا،  �أي�سً �الإ�سابة 
�سون هينج مني، �لذي تعر�س لك�سر 
�ملباريات  �أبعده عن  �لذي  �لذر�ع  يف 
ــالث �الأخــــرية بــالــدوري قبل  ــث �ل

�لتوقف.
عن  �سون  يغيب  �أن  �ملمكن  من  وكان 
ذلك  �أنَّ  �إال  �ملــبــاريــات  مــن  �ملــزيــد 
فر�سة  ليمنحه  ـــاء  ج ــف  ــوق ــت �ل
حظوظ  لتعزيز  و�لــعــودة  للتعايف 
باملر�كز  �ملو�سم  �إنهاء  يف  �ل�سبريز 

�الأربع �الأوىل.
ــني من  ـــاري ك كــمــا عــانــى زمــيــلــه ه
�ملالعب  عن  �أبعدته  ا  �أي�سً �إ�سابة 
مبار�ة  ــر  �آخ خا�س  حيث  طــويــاًل؛ 
ثان  يناير/كانون   1 يوم  بالدوري 
�أن  قبل  �ساوثهامبتون،  �أمام  �ملا�سي 

يغيب عن �ملباريات �لـ8 �لتالية.
فر�سة  ليمنحه  �لــتــوقــف  ـــاء  وج
ــة، وعــدم  ــل ــام ــورة ك ــس ــ� ــايف ب ــع ــت �ل

�لتعجل للعودة �إىل �ملالعب.

أندية لندن
خا�س  ت�سيل�سي،  لالعبي  وبالنظر 
مبار�ة  �آخر  بولي�سيت�س  كري�ستيان 
بالدوري �أمام بر�يتون يوم 1 يناير/
كانون ثان �ملا�سي، وبعدها عانى من 
�ملباريات  عن  �أبعدته  �لتي  �الإ�سابة 

�لـ8 �لتالية يف �لدوري.
ن�سر  �حلــــايل،  ــف  ــوق ــت �ل ـــاء  ـــن و�أث

�الأمريكي 
ــــع  ــــط ــــق م

فـــيـــديـــو لــه 
مهار�ته  يظهر 

ـــر �لــذي  بــالــكــرة �الأم
من  ��ستفادته  يعني 
�لتعايف  يف  �لتوقف 
وقدرته على �لعودة 
ــات  ــاري ــب ــس �مل ــو� خل
ــاف  ــن ــئ ــت ــس عـــنـــد ��

�لن�ساط.
�آر�سنال  �أعــلــن  كما 

ـــس/ ـــار� م  9 يـــــوم 
�ملـــا�ـــســـي،  �أذ�ر 
عـــنـــد تــعــر�ــس 
العــبــه لــوكــا�ــس 
الإ�سابة  تــوريــر� 
�لكاحل  يف  قوية 
�ستبعده  ــــــــن �الأميــــن  ع
�إىل   8 من  1 �ملالعب  0
يعني  مــا  ء �أ�سابيع،  نتها �

لياأتي  ــــــك مــو�ــســمــه،  ذل
�الآمـــل �لتوقف ومينحه 

من جديد.

رابطة املحرتفني تر�صم خريطة طريق "الربميريليغ" 
وتطالب الالعبني بتخفي�ض رواتبهم

�صحيفة قطرية ت�صف �صفيان  هني ب�صفقة الغرافة "الناجحة"

ت�صايف وزوجته يتربعان مبليون يورو ملكافحة فريو�ض كورونا

كورونا ي�صب يف م�صلحة اأندية لندن.. ويونايتد اأبرز امل�صتفيدين

مدوار : ل ميكن احلديث عن كرة القدم والنا�ض متوت
ر�بطة  رئي�س  مــدو�ر  �لكرمي  عبد  �أكد 
ــدم، �إن  ــق ــري لــكــرة �ل ــز�ئ �لــــدوري �جل
�أمو�لها  بكل  للتربع  م�ستعدة  منظمته 
ــس كــورونــا  ــريو� ــن �أجـــل مــو�جــهــة ف م

�مل�ستجد.
لــالإذ�عــة  ت�سريحات  يف  مـــدو�ر  وقــال 
�جلز�ئرية يوم �جلمعة: "�لر�بطة  يجب 
ــر�د�ت،  �إي منلك  ال  �أننا  رغم  ت�ساهم  �أن 
لكن قررنا �مل�ساهمة ملو�جهة هذ� �لوباء 
�أمول  بكل  �لتربع  �الأمر  تطلب  لو  حتى 

�لر�بطة ملو�جهة هذه �مل�سيبة".
و�أ�ساف "�لر�بطة �ستتربع مبليار �سنتيم 
ميز�نيتنا  كانت  لو  دوالر(.  �ألــف   79(
هذ�  ــن  م ــرث  ــاأك ب �سنتربع  كنا  كــبــرية 

�ملبلغ".
مو�سم  م�سري  ــول  ح ــوؤ�ل  �ــس على  ورًد� 
ــال مــــدو�ر، �إن  �لــــدوري �جلـــز�ئـــري، ق

�لر�بطة متتثل لقر�ر�ت وز�رة �ل�سحة.
"�لكل يت�ساءل. يف بع�س �الأحيان  وقال 
�لنا�س تقول �إننا �سنلجاأ �إىل مو�سم �أبي�س 

تفاقم  ن�ساهد  نحن  �ملــو�ــســم(.  )�إلــغــاء 
�لو�سع وت�ساعد �نت�سار �لوباء، وما علينا 
وما  �ل�سحة  وز�رة  لقر�ر�ت  �المتثال  �إال 

علينا �إال �لتوعية".
مــرور  على  �لــقــدم.  ــرة  ك "�أما  ــاف  ــس و�أ�
كانت  �ليوم  حتى   1962 عام  من  �لزمن 
ترجع  عندما  لكن  ــات.  �أزم عدة  هناك 
عن  �سنتحدث  �لطبيعي  لو�سعها  �حلياة 

و�سع كرة �لقدم".
"ال ميــكــن �حلــديــث عــن كــرة  وتــابــع 
عن  نتكلم  �ليوم  متوت.  و�لنا�س  �لقدم 

�لت�سامن".
ن�ساهد  عندما  مقال،  مقام  "لكل  وتابع 
�حللول،  �سنجد  يرت�جع.  �لوباء  �نت�سار 
�أجل �لبقاء يف ديارنا،  وحالًيا نتكلم من 
يقومون  �لــذيــن  ــاء  ــب �الأط عــن  ونتكلم 
�ملعلومة  ــال  ــس ــ� �إي �أجــــل  مــن  بعملهم 

�ل�سحيحة للمو�طن".
يف  ا  �سخ�سً  1171 �لــفــريو�ــس  و�أ�ــســاب 

�جلز�ئر و�أودى بحياة �أكرث من 100.

�أول  يف  هني  �سفيان  �جلــز�ئــري  ــدويل  �ل جنح 
مو�سم له مع �لغر�فة �لقطري يف جذب �الأنظار 
�إليه، عطفا على �مل�ستويات �جليدة �لتي قدمها 
يف جل �ملباريات �لتي خا�سها، ال�سيما يف دوري 
وكان  هد�فيه،  �أبرز  من  كان  �لذي  قطر  جنوم 
�سفيان هني �إىل غاية �جلولة �لـ17 من �لدوري 
�لذي توقف ن�ساطه ��سطر�ريا ب�سبب فريو�س 
�أ�سهم يف مت�سك فريقه باملركز �لر�بع  كورونا، 
قطر  كاأ�س  من  �ملقبلة  �لن�سخة  �إىل  و�لتاأهل 

ودوري �أبطال �آ�سيا.
�لقطرية  �لدوحة”  “��ستاد  جملة  ـــدت  و�أع

هدفا   11 �سجل  �لذي  هني  بخ�سو�س  تقرير� 
�لغر�فة  يف �لدوري �لقطري، �لذي يحتل فيه 
ح�سدها  نقطة   28 بر�سيد  ــع  ــر�ب �ل �ملــركــز 
ويعد  تعادالت،  و4  �نت�سار�ت   8 حقق  بعدما 
فريقه،  يف  هـــد�ف  �أف�سل  “�خل�سر”  ــب  الع
خط  ــع  ر�ب �أف�سل  هجومه  خط  يعترب  ــذي  �ل
هجوم يف �لبطولة �لقطرية ور�ء كل من �ل�سد 
�لثالث  �ملركز  ويحتل  هدفا   45 ــرز  �أح ــذي  �ل
 34 ــرز  �أح �لــذي  و�لــريــان  نقطة،   32 بر�سيد 
38 نقطة،  �لثاين بر�سيد  �ملركز  هدفا ويحتل 
�ملركز  ويحتل  هدفا   33 �أحرز  �لذي  و�لدحيل 

�الأول بر�سيد 42 نقطة.
ومتكن هني من �إحر�ز هذ� �لر�سيد �جليد من 
العب  �الأ�سل  يف  �أنه  من  �لرغم  على  �الأهد�ف 
يح�سن  �أنــه  �إال  �ألعاب،  و�سانع  هجومي  و�سط 
قبل  هني  وكان  �الأمــام،  �إىل  و�لتوغل  �لتقدم 
قويا  مناف�سا  للبطولة  �ال�سطر�ري  �لتوقف 
على �لتتويج بجائزة �لهد�ف، فهو يت�ساوى مع 
مو�طنه يا�سني �إبر�هيمي العب �لريان باملركز 
�لتي  �لــدوري  بطولة  هد�يف  قائمة  يف  �لثاين 
يت�سدرها العبا �ل�سد �أكرم عفيف و�جلز�ئري 
و�حد  لكل  هدفا   12 بر�سيد  بوجناح  بغد�د 

منهما.
ومتكن �ملحرتف �جلز�ئري �لبالغ من �لعمر 29 
عاما و�لذي �سبق له �أي�سا �لدفاع عن �ألو�ن نانت 
�سبور  و�أنقرة  �إير�سي�سبور  وقي�سري  �لفرن�سي 
�لرتكيني ونادي مالين�س �لبلجيكي، باالإ�سافة 
منتخب  �سفوف  يف  �للعب  �سرف  نال  �أنــه  �إىل 
بالده، متكن من هّز �ل�سباك يف �جلولة �الأوىل 
�ل�سحانية  على  فريقه  فــوز  يف  �أ�سهم  عندما 
وتو�لت  هدفا،  منها  ــرز  �أح نظيفة  بثالثية 
�أهــــد�ف �ملــحــرتف �جلــز�ئــري، �لـــذي �عترب 
يف  �لغر�فة  نادي  �إد�رة  عقدتها  ر�بحة  �سفقة 

�النـــتـــقـــاالت 
ــة  ــي ــف ــي ــس ــ� �ل
�ملــــا�ــــســــيــــة 
ــــل  ــــس ــــ� ــــف ب

ـــــــه  ـــــــدر�ت ق
و�إمـــكـــانـــيـــاتـــه 

ـــــــــدة يف  ـــــــــي �جل
و�سناعة  �لــتــهــديــف 

زمالئه  وم�ساندة  �لتهديف  وفر�س  �الألعاب 
�أي�سا  ر�سيده  يف  تتو�فر  �إنه  حيث  �ملهاجمني، 

�أربع مترير�ت حا�سمة يف بطولة �لدوري.

بلوزد�د،  �سباب  لنادي  �لريا�سي  �ملدير  قري�سي  توفيق  �أكــد 
�أواًل،  م�سلحتهم  يف  ي�سب  �لالعبني،  �أجور  تخفي�س  قر�ر  �أن 
م�سرًي� �إىل �أن هذ� �الإجر�ء �سيجنب �ل�سركات �لر�عية، �لكثري 

من �خل�سائر �ملادية.
"يجب �أن نكون  وقال قري�سي يف ت�سريح لالإذ�عة �جلز�ئرية 
مو�سوعيني ونحاول �خلروج من هذه �الأزمة باأخف �الأ�سر�ر، 
نحن نريد جتنب ما ميكن �أن يحدث لالأندية على �ملدى �لبعيد 

ب�سبب �أزمة كورونا".
�ل�سيناريوهات  جلميع  كــاإد�رة  �أنف�سنا  ح�سرنا  "لقد  و�أ�ساف 
�أن نقرتح على  �ملنطقي  �ملو�سم، من  �أن حتدث هذ�  �لتي ميكن 
�لالعبني تخفي�س �أجورهم طو�ل فرتة �لتوقف، خا�سة و�أن 

تعليق �لدوري �جلز�ئري من �ملمكن �أن يطول".
�لتوقف  فرتة  خالل  �سيكون  �الأجــور  تخفي�س  "قر�ر  وتابع 
فقط، �أعتقد �أنه حل عادل للجميع مبا يف ذلك جميع �لعاملني 
على  يقت�سر  لــن  ـــور  �الأج تخفي�س  �أن  �أي  �لفريق،  ــل  د�خ

�لالعبني فح�سب".
و�أمت "هذ� �لقر�ر ي�سب يف م�سلحة �لفريق وي�ساهم يف تخفيف 

ا من �الأزمة". �لعبء على �ل�سركات �ملمولة �لتي ت�سررت �أي�سً

اليويفا يدر�ض �صيناريو 
جديدا لتجاوز الأجندة 

املزدحمة

كورونا ي�صرب بر�صلونة 
جُمددًا.. العدوى تطال 

نائب الرئي�ض

رابطة البوند�صليجا تنفي 
ا�صتئناف املباريات يف ماي

نيمار على درب مبابي.. 
ترّبع مبليون دولر �صرا

 3 �إقامة  �سيناريو  در��سة  �الأوروبـــي،  �الحتــاد  بــد�أ 
جوالت من �ملباريات بداًل من جولتني فقط، خالل 
فرتتني من فرت�ت �لتوقف �لدويل �لثالث �ملقبلة، 
�سمن �حللول �ملحتملة للتغلب على �رتباك جدول 
�أزمــة  ظل  يف  ــايل  �حل �لتوقف  ب�سبب  �ملناف�سات 

�نت�سار فريو�س كورونا.
يف  �ل�سيناريو  هذ�  مثل  تطبيق  �ليويفا  ويدر�س 
�ملقررة  �لثالث  �لدويل  �لتوقف  �ثنتني من فرت�ت 
يف �أيلول/�سبتمرب، وت�سرين �أول/�أكتوبر، وت�سرين 

ثان/نوفمرب.
وي�سهد جدول �ملناف�سات، تر�كًما كبرًي� للمباريات، 
�مللحق  مباريات  �إقامة  �الآن  حتى  يجر  مل  حيث 
)يورو  �الأوروبية  �الأمم  كاأ�س  نهائيات  �إىل  �ملوؤهل 
�لودية  �ملباريات  من  �لعديد  وكذلك   ،)2020

�لدولية.
�ملا�سي،  �آذ�ر/مــار�ــس  يف  �أعلن  قد  �ليويفا  ــان  وك

تاأجيل كاأ�س �الأمم �الأوروبية �إىل �لعام �ملقبل.

�الأول  �لنائب  �أن  �الإ�سباين  بر�سلونة  نادي  ك�سف 
لالإ�سابة  تعر�س  كــاردونــري،  ــوردي  ج لرئي�سه، 
�لبلد  ي�سرب  ــذي  �ل �جلــديــد،  كــورونــا  بفريو�س 
للفح�س  خ�سوعه  بعد  كبري،  ب�سكل  ـــي  �الأوروب
فرتة  ويق�سي  �الآن  جيدة  بحالة  لكنه  �لطبي، 

�حلجر �ل�سحي مبنزله.
رئي�س  نائب  �إ�سابة  عن  بر�سلونة  ــالن  �إع وبعد 
عدد  �رتفع  كاردونري،  جوري  �لكتالوين،  �لفريق 
كورونا  بفريو�س  "�لبالوغر�نا"  يف  �الإ�ــســابــات 
مدير  ــدوى  ع ثبت  �أن  بعد  ثالثة،  �إىل  �جلديد 
�لطبيب  غوترييز  و�أنطونيو  �لطبية،  �خلدمات 
بالوباء  �ليد  لكرة  �الأول  �لفريق  عن  �مل�سوؤول 

�لعاملي.
�لتي  �ملعلومات،  �الإ�سباين  بر�سلونة  نــادي  ــد  و�أك
بخرب  �نفرد  ــذي  �ل "ميرتوبويل"،  موقع  ك�سفها 
�لكتالوين  �لفريق  لرئي�س  �الأول  �لنائب  �إ�سابة 
ب�سكل  يتجاوب  �أنه  �إىل  م�سري�  كورونا،  بفريو�س 

جيد مع �لعالج، ويتوقع �أن يتعافى قريبًا.
مل  �جلــديــد،  كــورونــا  بفريو�س  �إ�سابته  ورغـــم 
ينقطع جوردي كاردونري عن جميع �الجتماعات 
عرب  ح�سرها  الأنه  نهائيًا،  بر�سلونة  م�سوؤويل  مع 
على  بينهم،  فيما  �ملبا�سر  �خلا�س  �لبث  ��ستخد�م 
�لرغم من معاناته بعد ثبوت و�سول عدوى �لوباء.
يذكر �أن �إد�رة نادي بر�سلونة �الإ�سباين، قد قررت 
�لفريق،  موظفي  جميع  �إر�سال  �أ�سبايع  عدة  قبل 
منازلهم،  �إىل  �ل�سنية  �لفئات  جميع  والعــبــي 
من  �حلد  �أجل  من  �ل�سحي،  للحجر  يخ�سعو�  حتى 
م�سوؤويل  لكن  �جلديد،  كورونا  فريو�س  �نت�سار 
عرب  بينهم  فيما  �لعمل  يو��سلون  "�لبالوغر�نا" 

�جتماعات مبا�سرة عرب تقنية �لبث �ملبا�سر.

نفت ر�بطة �لدوري �الأملاين، ما ذكره تقرير �إخباري 
حول �أنه جرى �التفاق على جدول يق�سي با�ستكمال 
مايو/�آيار  مطلع  بني  �لفرتة  خالل  �ملو�سم،  مناف�سات 

ونهاية يونيو/حزير�ن.
 36 ـــ  �ل ــة  ــدي �الأن �أن  ذكــرت  قــد  كيكر  جملة  وكــانــت 
�الأوىل  �لــدرجــتــني  دوري  م�سابقتي  يف  �مل�ساركة 
باإنهاء  يق�سي  مباريات  جدول  على  �تفقت  و�لثانية 
على  حزير�ن/يونيو،   30 �أق�ساه  موعد  يف  �ملو�سم 
مو�فقة  ب�سرط  جماهري  بــدون  �ملباريات  تقام  �أن 

م�سوؤويل �ل�سحة و�ل�سلطات.
موقع  ــرب  ع ـــرت  ذك ــــاين  �الأمل ــــدوري  �ل ــة  ــط ر�ب لكن 
�لتو��سل تويرت، �أن �لتقرير م�سلل وال يوجد جدول 

مكتمل للمباريات �ملتبقية يف �ملو�سم �حلايل.
خالل  طرحهما  مت  �سيناريوهني  هناك  �أن  وذكــرت 
لكن  �أيام،  قبل  للر�بطة  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع 
تطبيق �أي منهما �أمر يكتنفه �لغمو�س �لكبري يف ظل 

�لو�سع �ل�سحي �حلايل يف �لبالد.
ال�ستكمال  �حلا�سم  "�لعامل  �لــر�بــطــة  و�أو�ــســحــت 
�ل�سا�سة  رجالة  قبل  من  �لو�سع  تقييم  هو  �ملباريات 

و�ل�سلطات".
خا�س  دور  �أي  �لر�بطة  تدعي  "ال  �لر�بطة  و�أ�سافت 
وقت  يف  �لثانية  ــة  ــدرج �ل ودوري  للبوند�سليجا 
ق�سوى  �أولوية  �لفريو�س  �نت�سار  �حتو�ء  فيه  ي�سكل 

للمجتمع ككل".

ماليني  بخم�سة  نيمار  �لرب�زيلية  �لقدم  كرة  جنم  ترّبع 
ريال بر�زيلي )نحو مليون دوالر( ملكافحة تف�سي فريو�س 
تي"  بي  "�أ�س  قناة  ك�سفت  ما  بح�سب  ــالده،  ب يف  كورونا 

�ملحلية.
��ستف�سار لوكالة �ل�سحافة �لفرن�سية، مل  ورد� على 
يرغب �ملكتب �الإعالمي للمهاجم �لبالغ 28 عاما يف 
�أبد�  نتحدث  "لن  قائال  �ملو�سوع،  هذ�  على  �لتعليق 

عن �لتربعات �أو �ملبالغ �ملالية".
�إىل  جزئيا  �ملبلغ  �سُي�سّدد  تي"،  بي  "�أ�س  وبح�سب 
)يوني�سيف(،  للطفولة  �ملتحدة  �الأمم  منظمة 
�أن�ساأه  ت�سامن  �سندوق  �إىل  �لباقي  ويذهب 
�ل�سهري  �لتلفزيوين  ــدم  ــق �مل �سديقه 

لو�سيانو هوك.
ـــح �ملــحــتــمــل  ـــس ـــر� ــــــوك، �مل ــــــان ه وك
�أخــري�  �أعلن  �لرئا�سية،  لالنتخابات 
�الجتماعي  �لــتــو��ــســل  مــو�قــع  عــرب 
�ألف   300 )نحو  ريال  مليون   1.5 جمع 
دوالر( ل�سالح �سكان �الأحياء �لفقرية 
يف ريو دي جانريو، خ�سو�سا �ملعر�سني 

لالإ�سابة بكورونا.
�سان  باري�س  يف  زميله  حذو  نيمار  وحذ� 
كيليان  �ل�ساب  �ملهاجم  �لفرن�سي  جريمان 
مبابي �لذي تربع مببلغ مايل مل يك�سف عنه 

ملوؤ�س�سة "�آبي بيار".
تعليق  بعد  بــالده  �إىل  عــاد  قد  نيمار  وكــان 
فريو�س  تف�سي  ب�سبب  �أوروبــا  يف  �لبطوالت 
منتجع  يف  مرتفة  فيال  يف  و�أقام  كوفيد19-، 
حيث  ريو،  من  بالقرب  �لبحري  مانغار�تيبا 
تعافيه  فــرتة  خــالل  طويلة  �أ�سهر�  �أم�سى 
�ل�سنو�ت  خالل  قدمه  يف  قوية  �إ�سابات  من 

�الأخرية.
و�نُتقد نيمار �الأ�سبوع �ملا�سي النت�سار �سور له 
وقت  يف  �ل�ساطئية،  �لكرة  يلعب  �أ�سدقائه  مع 
للحجر  �سارمة  قو�عد  �لــرب�زيــل  يف  بق  ُتطَّ

�ملنزيل.
لكن حميطه �أكد �أن �لالعب مل يتلق "�أي زيارة" 
وكان يف حجر منزيل "معزول متاما" �إىل جانب 

�أ�سخا�س �آخرين �سافرو� معه من فرن�سا.
تربعو�  قد  �لقدم  كرة  جنوم  من  عدد  وكان 
�الأرجنتيني  �أبرزهم  عينها،  لالأ�سباب 
ــل مــيــ�ــســي و�لـــربتـــغـــايل  ــي ــون ــي ل

كري�ستيانو رونالدو.
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اأ�صرى فل�صطينيون

بقلم:عماد الفرجني
----------------------

الفل�سطينية  املقاومة  قيادة  تثبت  اأخرى  مرة 
احل�سارية  للقيم  واحرتامها  اإن�سانيتها  مدى 
وزير  مقاي�سة  اأم��ام  للمرحلة،  وتقديرها 
اإدخ��ال  بينيت،  نفتايل  الإ�رصائيلي  احل��رب 
فريو�ص  ملكافحة  الالزمة  الطبّية  امل�ساعدات 
حترزه  الذي  التقدم  مبدى  غزة،  اإىل  كورونا 
جنودها  ا�ستعادة  حماولتها  يف  )اإ�رصائيل( 

حما�ص. لدى  الأ�رصى 
جتّرد  على  وا�سح  اإثبات  بينيت  م�ساومة 
قيمة  اأو  اأخالقي  جانب  اأّي  من  الحتالل 
واللوازم  ال��دواء  منعه  خالل  من  اإن�سانية 
وه��ذا  فل�سطيني،  مليوين  ع��ن  الطبية 
احل�سار  من  عاًما   14 منذ  يفعله  ما  باملنا�سبة 
واإجرام  اإرهاب  على  جديد  ودليل  غزة،  على 

الفل�سطيني. ال�سعب  بحق  الحتالل 
يخ�سع  القانون  خل��رباء  وفًقا  غ��زة  قطاع 
يفر�ص  ما  الإ�رصائيلي،  احلربي  لالحتالل 
امل�سوؤولية  ل  احتالل- حتمُّ قوة  -بو�سفه  عليه 
الإن�سانية،  اخلدمات  بتقدمي  واإلزامه  عنه، 

لل�سكان. الطبية  واملهمات  الأدوية  واإر�سال 
على  وحا�سًما،  حازًما  وا�سًحا،  كان  ال��رد 
قال:  ال��ذي  ال�سنوار،  يحيى  القائد  ل�سان 
وهددها  وال��دواء،  الغذاء  غزة  جتد  مل  "اإذا 
�سينقطع  اإ�رصائيلي  ماليني   6 فاإن  الفريو�ص، 
تنف�ص  اأج��ه��زة  لزمها  واإذا  النف�ص،  عنهم 
الحتالل  من  ف�سننتزعها  طبية  وم�ستلزمات 

قادرون". ننا  اأ يعرفون  وهم  )خاوة( 
وحتدث  موارًبا،  الباب  اأبقى  ال�سنوار  اأن  بيد 
البدء  ميكن  ل  اأنه  والإن�سانية،  احلكمة  بلغة 
عن  الإف���راج  قبل  اأ����رصى  ت��ب��ادل  ب�سفقة 
وفاء  �سفقة  يف  اعتقالهم  املعاد  الأ���رصى 
جزئي  تنازل  تقدمي  ميكن  ولكن  الأح���رار، 
مقابل  لدينا  الأ���رصى  اجلنود  مو�سوع  يف 
واملر�سى،  ال�سن  كبار  الأ�رصى  عن  الإفراج 

كورونا". اأزمة  ظل  يف  اإن�سانية  كمبادرة 
حقيقة  الحتالل  يخفي  ال��ذي  الوقت  ففي 
ول  �سجونه  يف  لالأ�رصى  ال�سحية  الأو�ساع 
"كورونا"  من  حلمايتهم  منه  باملطلوب  يقوم 
وتتحدث  الأمام،  اإىل  خطوة  املقاومة  تتقدم   ،
التي  وامل��ب��ادئ  والقيم  الفر�سان  ب��اأخ��الق 
الإن�سان،  وكرامة  حلياة  وتقديرها  بها،  توؤمن 

يف  القيمية،  الإن�سانية  مبادرتها  وتطرح 
"كورونا". زمن 

طبيعة  ق�سد-  عن  -رمبا  ال�سنوار  يو�سح  مل 
هو  هل  به؟  يق�سد  وم��اذا  اجلزئي  التنازل 
اأو  ر�سالة  اأو  اإ�رصائيليني  لأ���رصى  �سورة 
على  خطوة  �ستكون  غالًبا  لكنها  غريها؟ 
جديدة  اأ���رصى  تبادل  �سفقة  اإجن��از  طريق 
حكماء  الحتالل  قادة  بني  كان  ولو  وكبرية، 

بالتنفيذ. ويبادرون  الفر�سة  �سيلتقطون 
الإ�رصائيلي،  امللعب  يف  الكرة  ال�سنوار  اأعاد 
يف  هدف  ت�سجيل  قادته  بع�ص  حاول  الذي 
وهدد  بل  ف�سلوا،  لكنهم  املقاومة  مرمى 
نراقب  الق�سام  كتائب  وقيادة  ننا  "اإ بقوله: 
ال�سحية لأ�رصانا يف �سجون الحتالل،  احلالة 
تقاع�ص  حال  يف  كبريًة  اإجراءاٍت  نتخذ  وقد 

�سحًيا!!". الأ�رصى  حماية  عن  الحتالل 
الإ�رصائيلي  املجتمع  وقبلهم  )اإ�رصائيل(،  قادة 
مطاَلبون   ، امل��ف��ق��ودي��ن  اجل��ن��ود  واأه����ايل 
بني  والبحث  جيًدا،  الكلمات  بقراءة  جمدًدا 
لإدراك  التحليل  يف  والإم��ع��ان  ال�سطور، 
الإن�سانية  املبادرة  مع  والتجاوب  املق�سود، 

الأوان. فوات  قبل 

"كورونا".. الكرة يف ملعب الحتالل!! يف زمن 

الأ����رصى  ����س���وؤون  هيئة  ع��ق��دت 
واملحررين ونادي الأ�سري الفل�سطيني 
والهيئة العليا ملتابعة �سوؤون الأ�رصى 
اليوم  ظهر  الله  برام  �سحفيا  موؤمترا 
اخلمي�ص، وذلك على خلفية اكت�ساف 
الدين  ن��ور  املحرر  الأ�سري  اإ�سابة 
بفريو�ص  بيتونيا  م��ن  �رص�سور 
�سجن  من  عنه  الإفراج  بعد  كورونا 
رئي�ص  وق��ال  اأم�ص.  من  اأول  عوفر 
واملحررين  الأ���رصى  �سوؤون  هيئة 
اللواء قدري ابو بكر، انه ورغم تاأكيد 
اإ�سابة  الفل�سطينية  ال�سحة  وزارة 
�سلطات  اأن  ال  بالفريو�ص،  الأ�سري 
اية  تتخذ  مل  الإ�رصائيلية  الحتالل 
حل�رص  احرتازية  او  وقائية  اإج��راءات 
عينات  اخذ  او  املخالطني  ال���رصى 
منهم يف ق�سم رقم 14 ب�سجن عوفر 
عمدت  بل  الأ�سري،  يقبع  كان  حيث 
اىل تكذيب فحو�سات وزارة ال�سحة 
ابو  واأ�ساف  بالأمر.  وال�ستخفاف 

ال�سليب  مع  التوا�سل  مت  انه  بكر، 
العاملية  ال�سحة  ومنظمة  الأحمر 
الفل�سطينية  الر�سمية  القنوات  عرب 
لتحميل الكيان ال�سهيونى م�سوؤولية 
يف  املتعمد  ال�سهيونى  ال��رتاخ��ي 
م�سري  اىل  تركهم  و  ال�رصى  حماية 
اخلطري.  الفريو�ص  هذا  مع  جمهول 
بدوره قال رئي�ص نادي الأ�سري قدورة 
الحتالل  �سجون  اإدارة  اإن  فار�ص، 
حالة  وف��ر���ص  مماطلتها  ت��وا���س��ل 
 ،" الأ���رصى،  مب�سري  ال�ستهتار  من 
يف  الأ�رصى  احتجاجات  من  وبالرغم 
اإل  الأ�سري،  فيه  تواجد  الذي  الق�سم 
الق�سية  ال�سجن تتعامل مع  اإدارة  اأن 
واأ�سار  اللحظة.  با�ستهتار كبري حتى 
رف�سوا  الأ����رصى  اأن  اإىل  ف��ار���ص، 
باإجراء  �سباحًا،  الإدارة  مع  التعامل 
باإرجاع  وقاموا  لهم،  �سطحية  معاينة 
خطوة  يف  وذل��ك  الطعام،  وجبات 
اأخذ  رف�سها  على  اأولية  احتجاجية 

لالأ�سري  املخالطني  لالأ�رصى  عينات 
مطالبته  جم��ددا  �رص�سور،  املحرر 
بالتدخل العاجل لالإفراج عن الأ�رصى 
والأط��ف��ال  ال�سن  وك��ب��ار  املر�سى 
ووقف  الإداريني،  واملعتقلني  والن�ساء 
ت�ستهدف  التي  اليومية،  العتقالت 
مبا  الفل�سطيني  ال�سعب  فئات  كل 

فيها فئة املر�سى. كما وطالب رئي�ص 
الأ�رصى  �سوؤون  ملتابعة  العليا  الهيئة 
ب�رصورة  �سومان  اأم��ني  واملحررين 
وجود جلنة دولية حمايدة تقوم مبعاينة 
كما  �سالمتهم،  من  والتاأكد  الأ�رصى 
ب�رصورة  الأحمر  ال�سليب  وطالب 
القيام بدور اأكرث فعالية يف هذه املرة.

الحتالل مل يتخذ اية اإجراءات احرتازية يف عوفر بعد اكت�صاف اإ�صابة 
املحرر �صر�صور "بكورونا"

اأخبار فل�صطني

الأ�صري البطل حممد فوزي 
فلنة

م�صموح بزيارته ن�صف �صاعة كل عام
 ،1963 اأيلول  من  الع�رصين  يف  فلنة  فوزي  حممد  ولد 
وترتيبه  الله،  رام  مدينة  غرب  الواقعة  �سفا  قرية  يف 
البتدائية،  �سفا  مدر�سة  تعّلم يف  اأخوة،  ت�سعة  بني  الثالث 
يف  والده  لي�ساعد  �سعبة  مهن  يف  ليعمل  التعليم  وترك 
الأوىل،  النتفا�سة  يف  امل�ساركة  يف  بداأ  الأ�رصة.  اإعالة 
وحوكم   ،1989 عام  فاعتقل  ومواجهاتها،  م�سرياتها  يف 
ليتعرف  �سخ�سًا خمتلفًا،  وخرج  و�سهرين،  ل�سنة  بال�سجن 
على ال�سهيد ع�سام براهمة. ان�سم هو وابن عمته الأ�سري 
ع�ساق  جمموعات  �سفوف  اإىل  فلنة  عطا  املبعد  املحرر 
براهمة  ع�سام  القائد  وال�سهيد  هو  وا�ستطاع  ال�سهادة، 
املبعد عطا فلنة تنفيذ عملية تفجري با�ص  والأ�سري املحرر 
م�ستوطنة  مقتل  عن  اأ�سفرت  "متتياهو"  م�ستوطنة  من 
"يهوديت او�سرتن" مديرة جمل�ص م�ستوطنة متتيياهو  هي 
امل�سئولة عن توطني املهاجرين اجلدد، كما اأ�سفرت العملية 
تبنت  وقد  خطرية،  بجروح  ع�رصة  من  اأكرث  اإ�سابة  عن 
اعتقلته  العملية  اأثر  الإ�سالمي. على  اجلهاد  العملية حركة 
عليه  ميالدي وحكمت   29/11/1992 الحتالل يف  قوات 
فور  قا�ص  لتحقيق  حممد  تعر�ص  احلياة.  مدى  بال�سجن 
الرملة.  �سجن  العزل يف  كاماًل يف  عامًا  واأم�سى  اعتقاله، 
وبعد احلكم عليه بال�سجن املوؤبد ا�ستمر الحتالل يف عقابه 
اإل على  والنتقام منه وح�ساره ومل ي�سمح لأهله بزيارته 
فرتات متباعدة تقت�رص على مرة واحدة يف العام ملدة ن�سف 
�ساعة كل عام. توفيت �سقيقته ي�رصى عن 39 عاًما بعدما 
حرمت من زيارته لأكرث من 15 عاًما، وتويف والده يف العام 
2010 وكان حمروًما من روؤيته ملدة 5 �سنوات قبل وفاته. 
اإنها  اأخته، ويقول حممد:  اإدارة ال�سجن مل تبلغه بخرب وفاة 
حلظات اأ�سد من ال�سجن وظروف العتقال القا�سية، فحتى 
�سيا�سة  الحتالل  �سلطات  مار�ست  اأختي،  وفاة  خرب  يف 
لأن  وتعزيتها،  اأ�رصتي  مع  التوا�سل  من  لتمنعني  العقاب 
املاأ�ساوية.  الظروف  هذه  يف  حتى  ممنوع  الهاتفي  الت�سال 
وحّمل حممد املحامي يف اإحدى الزيارات ر�سالًة اإىل عائلته 
والعافية،  ال�سحة  اأمت  يف  والدي  يكون  اأن  اأمتنى  تقول: 
يحا�رصنا  وال�سجان  ال�سجن  لأن  جميعا  لكم  و�سالمي 
ومينعنا اأن نكون معكم يف اأكرث اللحظات ماأ�ساوية، ولكن 
وم�سابنا  اأحزاننا  من  يخفف  اأن  لله  ت�سلي  معكم  اأرواحنا 
رف�ست  ق�سرية.  بفرتة  ذلك  بعد  والده  و�سيتوفى  اجللل، 
�ساليط يف  الإفراج عن حممد يف �سفقة  الحتالل  قوات 
املجاهد  الأ�سري  دربه  رفيق  عن  اأفرجت  فيما   ،2011 العام 
املحرر عطا فلنة واأبعدته ق�رًصا اإىل قطاع غزة اأمُدرج اأ�سمه 
�سمن الدفعة الثالثة من الأ�رصى الذين كان من املفرت�ص اأن 
القدامى"،  "الأ�رصى  اإطار دفعات  الإفراج عنهم �سمن  يتم 
غري اأن �سلطات الحتالل اأجلت الإفراج عنه للدفعة الرابعة، 
ق�سية  مبتابعة  الأ�سري  نادي  حممد  ونا�سد  اأوقفتها.  التي 
اعتقاله  عقب  الحتالل  قوات  قبل  من  عائلته  منزل  هدم 
هدم  بعد  تعوي�ص  اأي  تتلق  مل  عائلته  اأن  مو�سحا 
�سماعنا  بعد  يقول:  حممد  �سقيق  فلنة  اأحمد  منزلها. 
مرا�سم  وجهزنا  له،  ا  خا�سً بيًتا  بنينا  التبادل،  ب�سفقة 
ّننا  اأ اإل  بحريته،  فرًحا  ذبائح  وا�سرتينا  ال�ستقبال، 
رف�ص  الحتالل  ّن  اأ خرب  و�سلنا  عندما  �سعقنا 

املحررين". �سمن  ا�سمه  لإدراج  جمدًدا 

يف  فتح  حركة  اأ�رصى  اأبناوؤكم  نحن 
�سجون الحتالل نربق هذه املنا�سدة 
ت�سل  اأن  ناأمل  والتي  املقت�سبة، 
فعاليات  من  احلية  ال�سمائر  لكل 
احلري�سني  ولكل  وموؤ�س�سات، 
لتكونوا  ال��ويف،  �سعبنا  اأبناء  من 
والوباء.  ال�ّسجان  مواجهة  يف  واإيانا 

اإهمالنا  ال�سجون  اإدارة  تتعمد  حيث 
اأدنى  توفري  دون  لأقدارنا  وتركنا 
وكل  الوقائية،  ال�سحية  ال�رصوط 
الراهنة  احل��ال��ة  ا�ستغالل  هدفها 
مقدراتنا  ع��ل��ى  والن��ق�����س��ا���ص 
واإجنازاتنا، ومنها م�سادرة اأكرث من 
"الكانتينا"،  مواد  من  �سنفًا   )140(

وال��ت��ي  التنظيف  م���واد  وم��ن��ه��ا 
اخلا�ص،  ح�سابنا  على  ن�سرتيها 
رغم احلاجة الكبرية لها يف مواجهة 
لقد  اأهلنا يف كل مكان،  اإىل  الوباء. 
اأبنائكم  من  اأ���رصى  ع�رصة  ���رصع 
الطعام،  عن  املفتوح  ب��الإ���رصاب 
ال�سجون،  اإدارة  وجه  يف  للوقوف 

التنكيلية  �سيا�ساتها  وج��ه  ويف 
لإخوتنا  اإ�سناداً  وكذلك  املمنهجة، 
لأقدارهم  تركوا  الذين  املعزولني 
يف اأق�سام عزل تفتقد لكل مقومات 
الأي��ام  وخ��الل  الإن�سانية،  احلياة 
القادمة �سن�رصع بخطوات ن�سالية، 

حتى حتقيق مطالبنا العادلة.

نداء من اأ�صرى حركة فتح يف �صجون الحتالل

موؤمترون برام اهلل:

قوات  اعتقال  اإن  الأ�سري  ن��ادي  ق��ال 
عامًا(   67( الربغوثي  لعمر  الحتالل 
من  ف��ج��راً  ع��ام��ًا(   19( حممد  وجنله 
ا�ستمرار  هو  كوبر  بلدة  يف  منزلهما 
العقاب  ل�سيا�سة  تنفيذ  يف  لنهجها 
والتي  الربغوثي،  عائلة  بحق  اجلماعي 
حيث  عقود،  ع��دة  منذ  لها  تتعر�ص 
 ،2018 ع��ام  �سالح  جنلها  اأع��دم��ت 
اأفراد العائلة، وهدمت  واعتقلت غالبية 
نادي  وب��ني   .2019 ع��ام  لها  منزلني 
القلب  من  يمُعاين  الربغوثي  اأن  الأ�سري 

حيث  مزمنة،  اأخرى  �سحية  وم�ساكل 
اأجرى خالل العامني املا�سيني عمليات 
ب�سعف  موؤخراً  واأمُ�سيب  عدة،  جراحية 
اإىل  بحاجة  وه��و  القلب،  ع�سلة  يف 
يتناول  حيث  خا�سة،  �سحية  رعاية 
دواء،  حبات  ع�رص  الواحد  اليوم  يف 
دائرة اخلطر يف  الذي ي�سعه يف  الأمر 
)كورونا(  فريو�ص  انت�سار  ات�ساع  ظل 
اإ�سابات  وت�سجيل  الح��ت��الل،  ل��دى 
اأنه  الأ�سري،  نادي  وتابع  �سجانيه.  بني 
بالإفراج  املطالبات  تكثيف  ظل  ويف 

وكبار  املر�سى  وحتديداً  الأ�رصى  عن 
�سيا�سة  الح��ت��الل  يوا�سل  ال�سن، 
العتقالت وا�ستهداف املر�سى وكبار 
ال�سن، والأطفال والن�ساء. يمُ�سار اإىل اأن 
الربغوثي هو والد ال�سهيد �سالح الذي 
والأ�سري   ،2018 عام  الحتالل  اأعدمه 
بال�ّسجن  كمًا  حمُ ينتظر  الذي  عا�سم 
وخالل  اأنه  علمًا  مرات،  خلم�ص  املوؤبد 
عام 2018 اعتقل الحتالل جميع اأفراد 
العائلة يف نف�ص الفرتة من بينهم عمر 
العائلة  وزوجته �سهري، حيث تعر�ست 

يف  قا�سية  اعتقال  وظ��روف  لتحقيق 
زنازين الحتالل. ومن اجلدير ذكره اأن 
الربغوثي  عمر  له  تعر�ص  اعتقال  اأول 
كان عام 1978م، وحكم عليه الحتالل 
اأمُفرج  املوؤبد، ولحقًا  بال�سجن  حينه  يف 
1985م،  ع��ام  تبادل  عملية  يف  عنه 
ع�رصات  اعتقاله  الح��ت��الل  واأع���اد 
املرات، غالبيتها اعتقالت اإدارية، وهو 
الذي  الربغوثي  نائل  الأ�سري  �سقيق 
تاريخ  يف  اعتقال  فرتة  اأطول  يق�سي 
احلركة الأ�سرية وجمموعها )40( عامًا. 

الحتالل يعيد اعتقال عمر الربغوثي رغم مر�صه وانت�صار فريو�ض )كورونا(
نادي الأ�صري الفل�صطينى 
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مزايدة يف الأ�صعار واختال�ض و"حرب" على الأقنعة

عندما يغري كورونا قوانني املبادلت
 القت�صادية العاملية

قر�ءة/ حممد علي
------------------ 

بلدان  كورونا  فريو�ص  تف�سي  دفع 
الأقنعة  اإنتاج  عن  العاجزة  العامل 
البحث  اإىل  كافية  بكميات  بنف�سها 
متوجهة  الأق��ن��ع��ة،  مليارات  ع��ن 
ب�سورة رئي�سية اإىل اآ�سيا. و�سقطت 
النزاهة  قواعد  املناف�سة  �سدة  مع 
املبادلت  حتكم  اأن  يفرت�ص  التي 

القت�سادية العاملية.
�سحنة  "يخطفون"  اأمريكيني  فبني 
اإىل  متجهة  الواقية  الأقنعة  من 
على  �سعرها  على  باملزايدة  فرن�سا 
اأو  وفرن�سيني  �سيني،  مطار  مدرج 
ت�سيكيني "ي�ستولون" على رزم من 
هذه املعدات الثمينة، يجري �سباق ل 
ظل  يف  اأقنعة  على  للح�سول  يرحم 
ا�ستداد الكفاح على جميع الأ�سعدة 

ملنع تف�سي وباء كورونا.
واأف���اد الأ���س��ب��وع اجل���اري روؤ���س��اء 
اأمريكيني  اأن عمالء  فرن�سية  مناطق 
ب�رصاء  قاموا  الهوية  معرويف  غري 
طلبتها  الواقية  الأقنعة  من  �سحنة 
على  مبا�رصة  ال�سني  من  فرن�سا 

مدرج مطارات �سينية.
بروفان�ص- منطقة  رئي�ص  ومنهم 
رونو  )جنوب(  دازور  اآل��ب-ك��وت 
"هناك  ق���ال:  وال���ذي  م��وزول��ي��ي��ه، 
ثمن  م��رات  ثالث  دفع  اأجنبي  بلد 
املطار". ومنهم  ال�سحنة على مدرج 
اإي���ل-دو- منطقة  رئي�سة  اأي�سا 
فالريي  )باري�ص و�سواحيها(  فران�ص 
منا  "انتزع  اأكدت:  والتي  بيكري�ص، 
عليها  اأو�سينا  �سحنة  اأمريكيون 

باملزايدة على �سعرها".

 رئي�س �لوزر�ء �لكندي جا�سنت 
ترودو يعرب عن "قلقه �لكبري"

من جهتها، اأكدت احلكومة الفرن�سية 
اإمداداتها  اأم��ان  ب�سمان  تقوم  اأنها 
"تفا�سيل"  لديها  تكون  اأن  نافية 
اإدارة  نفت  اإذ  اأمريكية،  مزايدة  حول 
املزايدين  لكن  ذلك.  ترامب  دونالد 
قد يكونون جهات خا�سة اأو وليات 

فدرالية.
العامل  �سعيد  على  املناف�سة  وجتري 
ال���وزراء  رئي�ص  واأع���رب  اأج��م��ع. 
عن  اخلمي�ص  ترودو  جا�سن  الكندي 
حتقيق  فتح  وطلب  الكبري"  "قلقه 
"راديو  اإذاعة  اأوردتها  معلومات  اإثر 
كندا" واأفادت اأن �سحنة من الأقنعة 
مت �رصاوؤها من ال�سني ملنطقة كيبيك 
املتفق  من  اأدنى  كمية  منها  �سلمت 
عليها بعدما اأعيد بيع ق�سم منها "اإىل 
املزايد الأعلى" اأي الوليات املتحدة.

"بولوريه  ���رصك��ة  واأو���س��ح��ت 
واللوج�ستيات  للنقل  لوج�ستيك�ص" 
"هناك  ال�سني:  يف  اأي�سا  العاملة 

توتر �سديد حول هذه الب�سائع نتيجة 
حاجات اآنية للدول ل تلقى ا�ستجابة 

�رصيعة".
وا�سنطن  جامعة  يف  الربوف�سور 
اإن  ق���ال  ي��وك��ي��ن��ز  ك��ري�����س��ت��وف��ر 
لكوفيد19-  الإم���دادات  "اأ�سواق 
"املناف�سة  هما  وال�سحيتان  تنهار" 

وال�سفافية".
�سيلفي�سرت  ج���ان  ال��ب��اح��ث  اأم���ا 
"توما�ص  معهد  من  مونغرونييه 
فاأ�سار  البلجيكي  الفرن�سي  مور" 
اإىل اأن "الوليات يف حالة ت�سابق ل 
بل تناف�ص يف ما بينها، هذا ما يعرف 
ب�’احلالة  ال�سيا�سية  الفل�سفة  يف 
موا�سفاتها  وم��ن  الطبيعية‘"، 
الأمم،  بني  الأمان  انعدام  "ا�ست�رصاء 
حال  يف  فو�سى  حالة  اإىل  و�سول 

تفكك النظام العام الدويل".

مناف�سة "خميفة للح�سول على 
معد�ت طبية"

اأندريي  الأوك��راين  النائب  وروى 
اإىل  توجه  ال��ذي  موتوفيلوفيت�ص 
ملواكبة  م���ار����ص/اآذار  يف  ال�سني 
على  �سفحته  على  طبية،  �سحنة 
في�ص بوك اأنه �سهد مناف�سة "خميفة 
طبية".  م��ع��دات  على  للح�سول 
يتوجهون  الذين  "قنا�سلنا  وكتب: 
هناك  يلتقون  )�سينية(  م�سانع  اإىل 
)رو�سيا  اأخرى  دول  من  لهم  زمالء 
يريدون  وفرن�سا(  املتحدة  والوليات 
دفعنا  طلباتنا.  على  ال�ستح�سال 
حتويل  ع��رب  م�سبقا  طلباتنا  ثمن 
هم،  اأما  موقعة.  عقود  ولدينا  مايل 
اإننا  نقدا.  املال  من  املزيد  فيملكون 

نتقاتل على كل �سحنة".
بروفان�ص-اآلب- رئي�ص منطقة  وقال 
اإن  موزولييه  رون��و  دازور  ك��وت 
املطارات  يف  اأ�سده"  على  "التوتر 
امل�سانع  حميط  ويف  ال�سينية 
م�سيفا  اللوج�ستية"،  وامل��واق��ع 
وباأ�سكال  ك��ث��ريون  "الل�سو�ص 

واأنواع خمتلفة".
من  قلة  �سوى  ميلك  ل  ال�سني  ويف 
املنتجني تراخي�ص للت�سدير. والذين 
الرتاخي�ص  ه��ذه  مثل  ميلكون  ل 
لت�سدير  ميرون عرب �رصكات جتارية 
الكثري  وجود  اإىل  يوؤدي  ما  اإنتاجهم، 

من الو�سطاء.
وتت�سابق العديد من اجلهات من دول 
وو�سطاء  خا�سة  وهيئات  ومناطق 
يف كل اأنحاء العامل، حماولة اللتفاف 
اليد  لو�سع  البع�ص  بع�سها  على 
ويربر  الثمينة،  املعدات  هذه  على 
اأجهزة  اإىل  اأحيانا  اللجوء  الهدف  هذا 

ال�ستخبارات.

عملية �سرية للمو�ساد من �أجل 

�لظفر مبعد�ت لك�سف �الإ�سابة 
بالفريو�س؟

فيغارو"  "لو  �سحيفة  اأوردت 
جهاز  اأن  ال�سدد  بهذا  الفرن�سية 
املو�ساد الإ�رصائيلي قام خالل مار�ص/
اآذار بعملية �رصية لال�ستح�سال على 
بالفريو�ص  الإ�سابة  لك�سف  معدات 

يف بلد مل يتم حتديده.
العام  ال��ق��ان��ون  اأ���س��ت��اذة  وكتبت 
ن�رصتها  مقالة  يف  فوليو  لوران�ص 
اأن  الفرن�سية  "لوموند"  �سحيفة 
التفاو�ص  ميلي  احل���ايل  "الظرف 
وهي  الثنائية،  وال�سفقات  املبا�رص 
اأدوات مفيدة يف الأو�ساع ال�سحية 
كما  تقرتن  ما  غالبا  لكنها  الطارئة، 
واختال�ص  باملح�سوبية  توقعه  ميكن 

الأموال والفواتري امللغومة".
اإي��ل- منطقة  رئي�سة  واأ���س��ارت 
بيكري�ص:  ف��ال��ريي  دو-ف��ران�����ص 
وبدون  نقدا  يدفعون  "الأمريكيون 
اأن يكون  التدقيق، وهذا ميكن حكما 
اأكرث اإغراء جلهات كل ما ت�سعى اإليه 
هو اإمتام �سفقات على ح�ساب معاناة 

العامل اأجمع".

وز�يد  قبلنا  و�سل  �أملاين  "و�سيط 
على �ل�سعر و��سرت�ها"

ال�سلوفاكي  الوزراء  رئي�ص  و�رصح 
"تي  ل�سبكة  بيليغريني  بيرت  ال�سابق 
مار�ص/  15 يف  التلفزيونية   "3 اإيه 
ماليني  على  اأو�ست  بالده  اأن  اآذار 
الأقنعة الواقية من اأوكرانيا كان من 
"كنا  وتابع:  نقدا.  ثمنها  دفع  املقرر 
مليون   1،2 على  حتتوي  حقيبة  نعد 
يورو. وكان من املفرت�ص اأن ن�ستقل 
للذهاب  خا�سة  حكومية  رحلة 
اأملانيا  و�سيطا  لكن  الأقنعة.  وت�سلم 
ال�سعر  على  وزاي���د  قبلنا  و�سل 

وا�سرتاها".
اأحيانا  الأح��داث  هذه  مثل  وحت�سل 
داخل الحتاد الأوروبي حيث حظرت 
معدات  ت�سدير  اأع�ساء  دول  عدة 
م�سادرة،  بعمليات  قامت  اأو  طبية 

مثل فرن�سا.
اأن  "ليك�سربي�ص"  جملة  واأوردت 
يف  اأرا�سيها  على  �سادرت  فرن�سا 
ل�رصكة  واقية  اأقنعة  مار�ص/اآذار   5
للمعدات  ال�سويدية  "مولنليكي" 
اإ�سبانيا  اإىل  موجهة  كانت  الطبية، 

واإيطاليا.
الت�سيكية  اجلمهورية  و�سعت  كما 
من  ك��ان  اأقنعة  �سحنة  على  يدها 
منها  ق�سم  ي�سلم  اأن  امل��ف��رت���ص 

لإيطاليا.
عملية  اأن  ب��راغ  �سلطات  واأك��دت 
امل�سادرة تقررت "بناء على �سبهات 
واأن�سطة  قانونية  حول عمليات غري 
باإر�سال  تعهدت  لكنها  اإجرامية" 
باأ�رصع  املعدات  من  موازية  "كمية 
ما ميكن" اإىل اإيطاليا، وفق ما اأكدت 

ال�سفارة الت�سيكية يف باري�ص.

الواليات �ملتحدة ُتتهم 
�سحنة  "بالقر�سنة" مل�سادرة 

كمامات متجهة �إىل �أملانيا

باعرتا�ص  املتحدة  الوليات  اتهمت 
م�سار �سحنة حتمل 200 األف كمامة، 

وحتويلها  اأملانيا،  اإىل  متجهة  كانت 
خطوة  يف  اخل��ا���ص،  ل�ستخدامها 

اأدينت بو�سفها "قر�سنة حديثة ".
وق��ال��ت ح��ك��وم��ة حم��ل��ّي��ة ل��ولي��ة 
م�سّنعة  كمامات  �سحنة  اإّن  اأملانية 
ودرت  �سمُ املتحدة،  ال��ولي��ات  يف 
�سحنة  اإّن  واأ�سافت  بانكوك.  يف 
 ،FFP2 طراز  من  الوقاية  كمامات 
�رصطة  ل�سالح  بالأ�سا�ص  كانت 
وجهتها  اإىل  ت�سل  مل  لكّنها  برلني، 

املرجّوة.
برلني،  ولي��ة  داخلية  وزي��ر  ورّج��ح 
اأندريا�ص جيزل، اأن تكون الكمامات 

قد حّولت اإىل الوليات املتحدة.
امل�سّنعة للكمامات  ال�رصكة  وكانت 
�رصكة  هي  اأم"،   3" الوقاية  واأقنعة 
ت�سدير  من  نعت  ممُ قد  اأمريكية، 
اأخ��رى  دول  اإىل  الطبية  منتجاتها 
اإىل حقبة احلرب  مبوجب قانون يعود 
الكورية، ا�ستح�رصه الرئي�ص دونالد 

ترامب.
الرئي�ص  خماطبا  ال��وزي��ر  وق���ال 
طريقة  لي�ست  "هذه  الأم��ري��ك��ي 
للتعامل مع �رصكائك عرب الأطل�سي. 
حتى يف اأوقات الأزمات العاملية، ل 
الغرب  اأ�ساليب  اإىل  تلجاأ  اأن  يجب 

الأمريكي املتوّح�ص".

م�ساربات

عرّب  ما  مع  جيزل  ت�ساريح  وتتوافق 
اآخرون،  اأوروبيون  م�سوؤولون  عنه 
الوليات  ممار�سات  من  ا�ستكوا 
واعرتا�ص  اللوازم  �رصاء  يف  املتحدة 
يف  حمليون  ق��ادة  ويقول  م�سارها. 
لتاأمني  يجاهدون  اإّنهم  مثاًل،  فرن�سا 
امل�سرتين  لأّن  ط��ب��ّي��ة،  ام����دادات 
�رصائها  على  يزايدون  الأمريكيني 
رئي�سة  و�سّبهت  اأثمانها.  ويرفعون 
فالريي  ف��ران�����ص،  دو  اإي���ل  اإق��ل��ي��م 
���رصاء  على  ال��ت��داف��ع  بيكري�ص، 
الكمامات بحمالت "�سيد الكنوز". 
كمامات  خم��زون  "وجدتمُ  وقالت: 
اأحتدث  الأمريكيني - ل  متاحًا، لّكن 
زاي��دوا   - الأمريكية  احلكومة  عن 
اأ�سعاف  ثالثة  دفع  وعر�سوا  علينا، 

ال�سعر م�سبقًا".

خطرية" �إن�سانّية  "تد�عيات 

امل��ع��دات  �سناعة  ���رصك��ة  وق��ال��ت 
اإدارة  اإّن  اأم"   3" الأمريكية  الطبّية 
ت�سدير  وقف  منها  طلبت  ترامب 
واأمريكا  كندا  اإىل   N95 كمامات 
اأّن  من  ال�رصكة  وحّذرت  الالتينية. 
"انعكا�سات  له  �سيكون  الطلب  هذا 
الدول  يحّفز  وقد  خطرية"،  اإن�سانّية 
وقالت  باملثل.  املعاملة  على  الأخرى 
اإّنها ت�سّنع نحو مئة مليون  ال�رصكة 
ال�سهر،  يف   N95 طراز  من  كمامة 
املتحدة،  الوليات  يف  ي�سّنع  ثلثها 
الرئي�ص  وقال  اخل��ارج.  يف  والباقي 
الإنتاج  "قانون  اإىل  جلاأ  اإّن��ه  ترامب 
�رصبة  "توجيه  بهدف  الدفاعي" 
اأن  دون  من  اأم"   3" ل�رصكة  قا�سية 

يقّدم تو�سيحات اإ�سافّية.
عام  اإليه  امل�سار  القانون  �سدر  وقد 
الأمريكي  للرئي�ص  وي�سمح   1950
اإنتاج  على  ال�رصكات  يجرب  ب��اأن 

ال�سلع ل�سالح الدفاع الوطني.

العاملي  ال�صباق  ي�صهده  ما  املخابرات،  لأجهزة  �صرية  الطلبيات وعمليات  و"حرب" على  واختال�ض  الأ�صعار  مزايدة يف 
النزاهة  انهيار قواعد  ت�صبب يف  ما  الدول،  "كوفيد19-" بني خمتلف  اأقنعة واقية �صد فريو�ض كورونا  للح�صول على 
ال�صباق. هذا  وال�صفافية" �صحيتي  "املناف�صة  وباتت  عادة.  العاملية  القت�صادية  املبادلت  حتكم  كانت  التي  واملناف�صة 

اليمن.. احلوثيون يعلنون عن غارات 
للتحالف قرب حدود ال�صعودية

اإ�صابة 600 ع�صكري فرن�صي بكورونا

ا�صكتلندا: 13 وفاة ب�صبب كورونا
 يف دار لرعاية امل�صنني 

يوم حداد وطني يف ال�صني تكرميا 
ل�صحايا فريو�ض كورونا امل�صتجد

الله"  "اأن�سار  جماعة  اأعلنت 
�سن  ع��ن  ال�سبت  )احل��وث��ي��ون( 
ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي ب��ق��ي��ادة 
غ��ارات  �سل�سلة  ال�����س��ع��ودي��ة 
مواقع  على  و�ساروخية  جوية 
اجل���وف  حم��اف��ظ��ات  يف  ل��ه��م 
مع  احل��دودي��ة  وحجة  و�سعدة 

. ململكة ا
موقعها  عرب  اجلماعة  وذك��رت 
التحالف  ط��ريان  اأن  الر�سمي 
على  غ���ارة   13 م�����ص   اأ ���س��ن 
وال�سعف  وخب  احلزم  مديريتي 
على  غ��ارات  وخم�ص  باجلوف، 
اأفلح  مديرية  يف  املدافن  منطقة 

حجة. مبحافظة 

ف������ادت ق��ن��اة  م���ن ج��ان��ب��ه��ا، اأ
للحوثيني  التابعة  "امل�سرية" 
قبل  من  �ساروخيا  ق�سفا  ب��اأن 
املديريات  اليوم  طال  التحالف 
�سعدة،  حمافظة  يف  احل��دودي��ة 
مكونة  ���رصة  اأ مقتل  اإىل  واأدى 
يف  وطفلني  حامل  واأم  اأب  من 
مبديرية  ���س��ي��اح  ب��ن��ي  منطقة 
اأن  اإىل  القناة  لفتت  رازح. ىكما 
ة  امراأ واأ�سيبت  قتلوا  مدنيني   3
التحالف  ل��ط��ريان  غ��ارة  ج��راء 
مبديرية  غ��اف��رة  منطقة  ع��ل��ى 

ب�سعدة. الظاهر 
ق.د

اأع��ل��ن��ت وزي����رة ال��دف��اع 
ال��ف��رن�����س��ي��ة ف��ل��وران�����ص 
عن  ال�����س��ب��ت،  ب�����اريل، 
جندي   600 حوايل  اإ�سابة 
كورونا. بفريو�ص  فرن�سي 

مقابلة  يف  ب��اريل  وقالت 
"بروغري�ص"  �سحيفة  مع 
من   600 "حوايل  اإن 
بفريو�ص  اأ�سيبوا  جنودنا 
يتوافق  ال��ع��دد  ك��ورون��ا. 

نه  لأ الفريو�ص،  انت�سار  حجم  مع 
. يتطور"

عن  الو�سع  "نراقب  واأ�سافت 
اأجهزتنا  بتكييف  ونقوم  كثب 
مل��واج��ه��ة ال��ف��ريو���ص، ول��ك��ن 

ثر". يتاأ ل  الع�سكري  و�سعنا 
الفرن�سية  ال�سحة  وزارة  وقالت 
الأ�سخا�ص  عدد  اإن  اجلمعة  اأم�ص 

ال��ذي��ن ت��وف��وا ج���راء ف��ريو���ص 
 61 ارتفع  فرن�سا  يف  كورونا 
خالل  اأ�سخا�ص   6507 اإىل   %
من  ب��ي��ان��ات  �سم  بعد  ي��وم��ني 
حالت  قفزت  كما  امل�سنني،  دور 
املر�ص  بهذا  املوؤكدة  الإ�سابة 
ما  ح��ال��ة،   82165 اإىل   %  44
تعلن  دولة  خام�ص  فرن�سا  يجعل 

ال�سني. من  اأكرث  حالت  عدد 
ق.د

الك�سف  جرى  �سخ�سا   13 تويف 
كورونا  بفريو�ص  اإ�سابتهم  عن 
يف  امل�����س��ن��ني  ل��رع��اي��ة  دار  يف 
ف���ادت  اأ ح�سبما  ا���س��ك��ت��ل��ن��دا، 
اليوم   ،Scottish Sun �سحيفة 
ال�سحيفة،  ���س��ارت  واأ ال�سبت. 
 13 اأن  اإىل  لها،  نقال عن م�سادر 
يام  اأ �سبعة  خالل  توفوا  �سخ�سا 
 Burlington Care دار  يف 
يف  الواقعة  للم�سنني،   Home
مدن  اأك���رب  غال�سكو،  مدينة 
دار  اأن  مو�سحة  ا�سكتلندا، 
�سخ�سا.   90 ل�  تت�سع  الرعاية 

فاإن   ،Scottish Sun وبح�سب 
يعانون  ك��ان��وا  املتوفني  جميع 
اإىل  اإ�سافة  اأخرى،  اأمرا�ص  من 

"كوفيد19-". مبر�ص  اإ�سابتهم 
دار  تدير  �رصكة  ممثل  وك�سف 
موظفي  من  اثنني  اأن  الرعاية 
 Burlington Care Home
اأ���س��ي��ب��ا ب��ف��ريو���ص ك��ورون��ا 
وي��ت��ل��ق��ي��ان ال���ع���الج، م��وؤك��دا 
يتخذ  ال��رع��اي��ة  دار  ط��اق��م  اأن 
لتاأمني  ال�رصورية  الإج���راءات 

نزلئها. �سائر 
ق.د

حداد  يوم  ال�سبت  ال�سني  لزمت 
 3300 من  لأكرث  تكرميًا  وطني 
فريو�ص  ج��راء  ت��وف��وا  �سخ�ص 
البلد  يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
عدد  حيث  من  العامل  يف  الأكرب 
الأعالم  نك�ست  حيث  ال�سكان، 
وطنية  ت��اأم��ل  وق��ف��ة  ون��ظ��م��ت 
الأخرى. املنا�سبات  كل  واألغيت 

ت   2،00 (  10،00 ال�ساعة  وعند 
كافة  يف  ال�سافرات  دوت  غ(، 
فيما  دقائق،  لثالث  البالد  اأنحاء 
والقطارات  ال�سيارات  قامت 
حتية  بواقها  اأ باإطالق  وال�سفن 

لل�سحايا. احرتام 
عدد  البالغ  )و�سط(  ووهان  يف 
ن�سمة،  م��ل��ي��ون   11 �سكانها 
ال��ف��ريو���ص  فيها  ظ��ه��ر  وال��ت��ي 
و�سجلت  العامل  يف  الأوىل  للمرة 
يف  الوفيات  من  الأك��رب  العدد 

مكانهم  يف  امل�ساة  وقف  ال�سني، 
اللحظات. تلك  عند 

موظفون  وق��ف  ذل��ك،  ثناء  اأ يف 
ال��ذي  ت��وجن��ي  م�ست�سفى  يف 
مع  الأول  املواجهة  خط  يف  كان 
املبنى  م��ام  اأ كوفيد19-،  وب��اء 
واأحنوا  للم�ست�سفى  الرئي�سي 

و�سهم. روؤ
ة  املن�ساأ يف  املمر�سة  جو  وقالت 
بالكثري  "اأ�سعر  بر�ص  لفران�ص 
وعلى  زمالئنا  على  احل��زن  من 
فيما  ماتوا"،  ال��ذي��ن  املر�سى 
دموعها.  حب�ص  حت��اول  ك��ان��ت 
يرقدون  نهم  اأ "اآمل  واأ�سافت 

. ب�سالم"
وبالتزامن  بكني،  العا�سمة  يف 
ال�سائقون  اأوق���ف  ذل���ك،  م��ع 

بواق. الأ ليطلقوا  �سياراتهم 
ق.د
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  ابن عني احلجل اليا�ض درفلو ... موهبة 
تر�صم طريقا لالإبداع واخليال

اأ. خل�صر . بن يو�صف  بقلم / 
------------------ 

اب����ن م��دي��ن��ة ع���ني احل��ج��ل 
درفلو  ���ص  ال��ي��اأ امل�سيلة  يف 
يجيد   ، ه��او  ع�سامي  فنان 
لأي  يلجاأ  مل   ، الر�سم  فنون 
اكتفى  حيث   ، ليعلمه  اأح��د 
 ، متابعة  م��ن  اكت�سبه  مب��ا 
موهبته  ث���ق���ال  اإ ا���س��ت��ط��اع 
التجربة  طريق  عن  بنف�سه 
ال��ت��ك��رار،  و  امل��ح��اول��ة  و 
كرة  لعب  املوهوب  ال�ساب 
دراج  اأولد  جنم  بنادي  ق��دم 
معهد  يف   01 ما�سرت  وطالب 
البدنية  الن�ساطات  تقنيات 
ابراهيم  دايل  وال��ري��ا���س��ي��ة 
تخ�س�ص   03 اجلزائر  بجامعة 
الريا�سي  ال��ب��دين  الن�ساط 
اأن  ا���س��ت��ط��اع   ، امل��در���س��ي 
ال�سعوبات  ع��ل��ى  يتغلب 
والإح��ب��اط��ات  قابلته  ال��ت��ي 
فن  مي��ار���ص   ، ب��ه��ا  م��ر  ال��ت��ي 
و   ، طفال  ك��ان  منذ  الر�سم 
ي�سكنه  الطفل  ذلك  يزال  ل 
يف  قدما  للم�سي  ويحفزه   ،

 ، الت�سكيلية  الفنون  ع��امل 
ب��ال��رغ��م م��ن ك��رثة امل��واه��ب 
 ، املجال  ه��ذا  يف  واملحرتفني 
اأ�سوار  خارج  القفز  يف  يثابر 
املدر�سة  و  املثال  و  النموذج 
ي�سحذ   ، يريد  كما  ليكون 

اللوحة  على  ويقبل   ، قلمه 
وجنوح  م�ساعر،  ب�سدق 
  ، ح�����ص  وره���اف���ة   ، خ��ي��ال 
الليل  يف  الر�سم  ي�ستهويه 
 ، وال�سكون  الهدوء  حيث 
�سم�ص  اأ�رصقت  ما  ذا  اإ حتى 
وقد  فكرته  وجد  جديد  يوم 

فنية  لوحة  اإىل  حتولت 
ذو  اليا�ص  رحلة  انطلقت 
ك��ان  ع��ن��دم��ا  رب��ي��ع��ًا   26
بقلمه  يخط  �سغريا  طفال 
املر�سوم  الفن  من  لوحات 
وتطور   ، الر�سا�ص  باأقالم 
ليبداأ  �سنوات   منذ  مبوهبته 
بداع   الإ طريق  يف  جديد  من 
الكرتون  علي  الر�سم  من 
مي�سي   ، العادية  الأوراق  و 
طريق  يف  اخل��ط��وات  واث��ق 
ل  و   ، ف��ك��ار  ب��الأ م��زدح��م 

 ، ال�سقوط  و  اأ التعرث  يخ�سى 
نه يوؤمن باأن من بداأ امل�سوار  لأ
يدري  يكن  مل  اليا�ص   ، ينهيه 
�سوف  الر�سم  يف  �سغفه  اأن 
من  فاتخذ   ، موهبته  يطور 
للتعبري  و�سيلة  اجلاف  القلم 
من  مكنوناته  يف  يدور  عما 
حميطه  من  تتدفق   ، اأحا�سي�ص 
 ، الر�سم  موهبة  األهمه  الذي 
ع��امل��ه  ال��ف��ن  ه���ذا  لي�سبح 
حدود  دون  فيه  ي�سبح  الذي 
خالل  م��ن  ال�سعب  اخ��ت��ار   ،
فعند   ، اجل��اف  بالقلم  الر�سم 
مالمح  لأوىل  خطوط  و�سع 
حموها  ميكنه  ل   ، ر�سوماته 
بداية  هو  الأول  اخلط  لأن   ،

عنها  الرتاجع  ميكن  ل  لوحة 
خارجا  �سواء  اجلميع  لح��ظ 
ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  ع��رب  اأو 
اأعمال  الفي�سبوك  الجتماعي 
امللهمة  امل��وه��ب��ة  ل��وح��ات  و 

�سار  الذي   ، ليا�ص  اإ لل�ساب 
لإح��دى  النظر  على  ق���ادرا 
ال�سخ�سيات   اأو  م��اك��ن  الأ
حفظ  اأج����ل  م���ن  ل��دق��ائ��ق 
اإخراج  ثم  من  و   ، تفا�سيلها 
�سورة  يف  التفا�سيل  تلك 
ليتطور   ، مميزة  فنية  لوحة 
حقيقيا   ر�ساما  وي�سري  الأمر 

لفنه. املتابعني  اأعني  يف 
بر�سم  اليا�ص   موهبة  تتمثل 
ال���وج���وه وال�����س��خ�����س��ي��ات 
واحل���ي���وان���ات وال��ف��واك��ه 
الفوا�سل  وبع�ص  والو�سائل 
 ، البورتريهات  ال�سهارية 
الوجوه  ر�سم  يف�سل  لكنه 
موؤ�س�سة  لأي  يلجاأ  ومل   ،
و  بالر�سم  تهتم  جمعية  اأو 
همه  ك��ان   ، الر�سم  م��واه��ب 
اجلامعية  حياته  يف  الوحيد 
وممار�سة  والتخرج  الدرا�سة 
ع�سقه  هي  التي  القدم  كرة 
وقتا  ميتلك  ومل  ب��دي  الأ
اإىل  ل��الل��ت��ف��ات  ك��ب��ريا 
بعد  ول��ك��ن   ، ال��ر���س��م 
اهتمامه  �سيزيد  تخرجه 
ي�سعد  وي��ب��داأ  بالر�سم 

تطويرها  �سلم 
ع�سق   " ليا�ص  اإ ختم  و 
النجاح  بوابة  هو  الفن 
اأر���س��م  �سخ�ص..  لأي 
املتاحة  الو�سائل  بكافة 
اجل��اف  القلم  لكن  و   ،
اخ��رتت��ه  و   ، ل��ه��م��ن��ي  اأ
و�سائل  باقي  عن  لتميزه 
ال���ر����س���م امل���ع���روف���ة ، 
قلم  و  الزيتية  لوان  كالأ
من  غريها  و  الر�سا�ص، 
يعتمد  ال��ت��ي  الأدوات 

الر�سامون" عليها 

الر�صم من املواهب  ، و  لكنها حتتاج ملمار�صة و تدريب حتى  يظل �صاحبها مبدعا و مبتكرا  املوهبة تولد مع �صاحبها و 
اأن يعرب  التي جتعلك تقف لها احرتاما لأنه ل يقل وزنا عن املو�صيقى و ل الأدب و ال�صعر، ي�صتطيع الفنان الر�صام 

عن واقع اأو حزن اأو ق�صة من خالل ر�صمة واحدة

ب�صعار " ابعث ر�صمك من دارك"

اإطالق م�صابقة للر�صم موجهة لالأطفال بتلم�صان

للمخرج الرو�صي، بافيل كو�صتوماروف

ت�صنيف  يدخل  م�صل�صل  "الوباء".. 
اأهم امل�صاريع التلفزيونية العاملية

متديد جتميد الن�صاطات الثقافية
الثقافية  اإىل اإ�صعار اآخر الن�ساطات  توا�سل 

ع����رب خم��ت��ل��ف م��ن�����س��ات 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي 
ل��ك��رتون��ي��ة  الإ امل���واق���ع  و 

متو�سنت وعني  بتلم�سان 
ب�����ادر م���رك���ز ال���ف���ن���ون و 
كاراك�ص  بالكدية  املعار�ص 
حملة"  ب��اإط��الق  تلم�سان 
حتمي  با�ص  دارك  يف  اأبقى 
الأو���س��اع  ظ��ل  يف  بالدك" 
جائحة  ال�سعبة  ال�سحية 
املركز  مدير  ح�سب  و  كورونا 
يف  ك�سف  الذي  بودفلة  اأمني 
جريدة  به"  خ�ص  ت�رصيح 
جتميد  وعقب  نه  اأ التحرير" 
و  الثقافية  الن�ساطات  كل 
من  للمواطنني  حماية  ه��ذا 
اهتدى  حيث  كورونا  فريو�ص 

الثقايف  م��رك��زن��ا  اإط����ارات 
الأفالم  عديد  ببث  العمومي 
عرب  امل�رصحية  العرو�ص  و 
�سفحتنا  و  اليوتوب  موقع 
ال��ر���س��م��ي��ة ب��ال��ف��اي�����س��ب��وك 
ر�سم  م�سابقة  بتنظيم  وكذا 
من  ق��ل  اأ ل��الأط��ف��ال  موجهة 
�سعار"  حملت  و  16�سنة 
دارك"  م��ن  ر���س��م��ك  اب��ع��ث 
منح  خ��الل��ه��ا  م��ن  و���س��ي��ت��م 
لأح�سن  اأ�سبوعيا  ج��وائ��ز 
للم�ساركني  ميكن  و  الر�سوم 
اإر�سال  اليوم يف  ال�رصوع من 
الربيد  عرب  الر�سوم  خمتلف 
و�سعناه  ال��ذي  الإلكرتوين 
مركز  وي��ق��وم  اخل��دم��ة  حيز 
ال��ف��ن��ون ���س��ارك�����ص ب��دع��م 
الثقافية  اجلمعيات  خمتلف 

تنظيم  يف  التعاون  خالل  من 
للوقاية  حت�سي�سية  حمالت 
مت  ي��ن  اأ ك��ورون��ا  جائحة  من 
العمليات  من  العديد  تنظيم 
و  ال���غ���زوات  و  بتلم�سان 
مطويات  و�سع  ومت  مغنية 
اإر�سادات و  ن�سائح  تقدمي  و 

املكتبة  و�سعت  جهتها  من   
للمطالعة"  ال��ع��م��وم��ي��ة 
من  جمموعة  ذيب"  حممد 
الرتفيهية  الثقافية  لعاب  الأ
امل��وج��ه��ة  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة  و 
عرب  وه���ذا  الأط���ف���ال  لفئة 
للمكتبة  الر�سمي  امل��وق��ع 
ين  اأ متو�سنت  عني  وب��ولي��ة 
عي�سى  الثقافة  دار  اأطلقت 
اإلكرتونية  ملن�سة  م�سعودي 
الطفل  ف�ساء  ت�سميتها"  مت 

هذه  ي��ن  اأ املبدع"  اجل��زائ��ري 
متنوعة  مكتبة  ت�سم  اخلدمة 
و  ����رص  الأ و  امل��واط��ن  مت��ك��ن 
خمتلف  م�ساهدة  من  الأطفال 
امل�رصحية  والعرو�ص  الأفالم 
الثقافة  دار  كذلك  وب��ادرت 
العمومية  امل��ك��ت��ب��ة  وك���ذا 
خمتلف  بفتح  نبي   بن  اإ مالك 
���س��ف��ح��ات��ه��م��ا ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
و  ال��ف��ن��ان��ني  م��ع  الر�سمية 
التعاون  اأج��ل  من  املبدعني 
اإ�سهارية  وم�سات  بث  يف 
على  املواطنني  بحث  تخ�ص 
ببوتهم  الل��ت��زام  ����رصورة 
فريو�ص  جماح  كبح  ك��ذا  و 
وتنقل  النت�سار  من  كورونا 

لعدوى ا
تلم�ساين الكرمي  عبد 

“الوباء”  م�سل�سل  دخ���ل 
ال���ت���ل���ف���زي���وين ل��ل��م��خ��رج 
ال������رو�������س������ي، ب���اف���ي���ل 
ت�سنيف  ك��و���س��ت��وم��اروف، 
 Fresh TV Fiction
 The ���رصك��ة  اأع��دت��ه  ال���ذي 
للبحوث  ال�سوي�رصية   WIT
ال�رصكة  ال�سينمائية.وهي 
امل�ساريع  اأهم  التي تولت طرح 
ال�سينمائية  و  التلفزيونية 
امل�سل�سل  العامل.وعر�ص  يف 
من  امل�ستوحى  التلفزيوين 
بقلم،  فونغ”  “بحرية  رواي��ة 
العام  مرة  لأول  فاغرن،  يانا 
MI - �سوق  يف    ململا�سي 
للمنتجات   +TV Online
مبدينة  الدولية  التلفزيونية 
عر�ص  مت  الفرن�سية.و  ك��ان 

يف  املا�سي  اخلريف  امل�سل�سل 
الرو�سي.وقامت  التلفزيون 
ال��رو���س��ي��ة،  ال�سينما  جن��م��ة 
داء  ب��اأ ي�ساكوفا،  اإ فيكتوريا 
امل�سل�سل. يف  الرئي�ص  الدور 
امل�����س��ل�����س��ل  ت�����س��وي��ر  ومت 
العاملي  ال��وب��اء  ان��دلع  قبل 
بكثري.  ك��ورون��ا  ل��ف��ريو���ص 
انت�سار  ق�سة  ي��روي  ن��ه  اإ و 
كونغ  هونغ  من  فريو�سميت 
تنباأ  و  ���رصه.  ب��اأ ال��ع��امل  ع��رب 
ه��م  اأ يف  ال��ف��ي��ل��م  ���س��ي��ن��اري��و 
بفريو�ص  املتعلقة  املوا�سيع 
انت�ساره  ت��اري��خ  و  ك��ورون��ا 
خطوط  عن  ف�سال  العامل،  يف 
ب��ط��ال  لأ ال��درام��ي��ة  امل�سائر 

لفيلم ا
ق/ث

الثقافة،  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
مت���دي���د ت��ع��ل��ي��ق ك��اف��ة 
مبا  الثقافية  الن�ساطات 
ال�سينما  ق��ط��اع  ف��ي��ه��ا 
ب�سبب  اآخ��ر،  اإ�سعار  اإىل 
كورونا  فريو�ص  انت�سار 
امل�����س��ت��ج��د.و و���س��ح��ت 

اأن  ل��ه��ا،  ب��ي��ان  يف  ال����وزارة 
اأ�سدرتها  التي  الرتاخي�ص 
ترقية  و  ت��ط��وي��ر  م��دي��ري��ة 
ل���وزارة  والآداب  ال��ف��ن��ون 
املنتجني  ل�����س��ال��ح  ال��ث��ق��اف��ة 
ال�سينمائي  الت�سوير  بغر�ص 
هي  ال��وث��ائ��ق��ي��ة،  ف����الم  الأ و 
احلجر  رفع  غاية  اإىل  جممدة 
كل  اأن   اأك���دت  ال�سحي.و 

الت�سوير  ي��وا���س��ل  م��ن��ت��ج 
هذه  العتبار  بعني  اأخذ  دون 
املمثلني  وي�سع  التعليمات، 
و�سعيات  يف  التقنيني  و 
يعر�سوهم  و  قانونية  غ��ري 
خل��ط��ر الإ���س��اب��ة ب��ف��ريو���ص 
من  وح����ده  ه���و  ك���ورون���ا، 
ي�سع  و  امل�سوؤولية  يتحمل 
و  القانون  طائلة  حتت  نف�سه 

لة ء مل�سا ا
ق/ث

قرار وزارة الثقافة

منح للفنانني املتوقفني عن ن�صاطاتهم
مليكة  الثقافة  وزيرة  قررت 
م�ساعدات  م��ن��ح  دودة  ب��ن 
عن  امل��ت��وق��ف��ني  ل��ل��ف��ن��ان��ني 
ن�����س��اط��ات��ه��م ب�����س��ب��ب وب��اء 
ك��ورون��ا وك��ل��ف��ت ال��دي��وان 
ل��ف  ال��وط��ن��ي حل��ق��وق امل��وؤ
بالإ�رصاف  املجاورة  واحلقوق 
"وفق  ال��ع��م��ل��ي��ة  ه���ذه  ع��ل��ى 
و  تتنا�سب  مالئمة  اإج��راءات 
ح�سب  احلالية"،  الأو���س��اع 
م��وق��ع ف��اي�����س��ب��وك ل���وزارة 

. فة لثقا ا
املعنيني،  ال��ف��ن��ان��ني  ع��ل��ى  و 

"تو�سيل  املوقع،  ذات  ي�سيف 
طريق  عن  املطلوبة  البيانات 
للديوان  الإلكرتوين"  الربيد 
ل��ف و  ال��وط��ن��ي حل��ق��وق امل��وؤ
من  ابتداء  املجاورة  احلقوق 
 2020 5افريل  الأح��د  اليوم 
مقر  اإىل  ح�سورهم  "بدون 
هذه  اأن  علما  املوؤ�س�سة"، 
ال�سم،  على  حتتوي  البيانات 
ال��ل��ق��ب، ت��اري��خ الزدي����اد، 
رقم  و  الهاتف  رقم  العنوان، 

للديوان. النت�ساب  بطاقة 
ق/ث

بورتريه
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فريو�ض كرونا اأ�صاب النظام ال�صحي كله بال�صلل

الإ�صاعة اخلطر الذي يهدد 
ال�صحة النف�صية للمواطن اجلزائري

فريو�ص  وباء  انت�سار  يف ظل 
كوفيد  فريو�ص  اأو  كورونا 
العامل  دول  خمتلف  يف   19
ب��داأت  اجل��زائ��ر،  بينها  وم��ن 
تتف�سى العديد من ال�سائعات 
اأث��ن��اء  غ��ال��ب��ا  تظهر  ال��ت��ي 
والتي  والكوارث،  الأزمات 
توتر  حالة  يف  الأف��راد  ت�سع 
للموقف  نتيجة  وقلق وخوف 
يعي�سون  ال���ذي  الغام�ص 
ف��ي��ه. والإ���س��اع��ات م��ا هي 
حمرفة  اأو  كاذبة  اأخبار  اإل 

اأو �سدقها.  التاأكد من �سحتها  دون  النا�ص  يتناقلها  فيها،  ومبالغ 
وما ي�ساعد انت�سارها هو ميل كثري من النا�ص اإىل ت�سديق كل ما 
ي�سمعونه دون حماولة التاأكد من �سحته وينقلونه للغري، ما يثري 
يف نف�ص املتلقي لهذه الإ�ساعة ال�سك والريب ويفقده الثقة بنف�سه 
وبحكومته، نظرا للغمو�ص الذي يكتنف الو�سع وغياب املعلومة 

يف امل�سادر الر�سمية.
وبحكم اأن مواقع التوا�سل الجتماعي متثل م�سدر املعلومة لدى 
فئات وا�سعة من اأفراد املجتمع اجلزائري، متكنت من ت�سنيع الراأي 
والرتويج  كورونا  لوباء  وا�سعا  اإعالميا  تهويال  وخلفت  العام، 
عدة  وق�سايا  موا�سيع  حول  البلبلة  واإث��ارة  ال�سائعات  لبع�ص 
دفع  ما  القادمة  الأيام  خالل  الأ�سا�سية  الغذائية  املواد  كانقطاع 
خلف  ما  وهو  منها،  كبرية  كميات  وتخزين  لتكدي�ص  املواطنني 
املواد  اأ�سعار بع�ص  ال�سميد وغالء  اأزمة ندرة يف مادة  الواقع  يف 
وا�ستغالل  امل�ساربة،  ب�سبب  الوا�سع  الطلب  ذات  ال�ستهالكية 
الطلب  لكرثة  نظرا  الربح  زيادة  فر�سة  اجل�سعني  التجار  بع�ص 
اأو�ساط  يف  وهلع  دعر  موجة  بث  اأي�سا  مت  كما  ال�ستهالك.  على 
اإ�سابات  وجود  احتمال  حول  الوطن  من  عدة  مبناطق  املواطنني 
بعدوى فريو�ص كورونا، ثبت لحقا عدم اإ�سابتها، كما اأ�سيع اأي�سا 
عن عجز املوؤ�س�سات ال�سحية اجلزائرية يف تقدمي الرعاية ال�سحية 
للم�سابني بالفريو�ص ونق�ص الو�سائل والإمكانيات وعدم القدرة 
على ا�ستيعاب عدد كبري من امل�سابني بالفريو�ص، رغم تطمينات 
رئي�ص اجلمهورية فيما يخ�ص توفري الإمكانيات واملعدات الطبية 
لذلك. �سف  ال�رصورة  اإذا دعت  العمومية  املوؤ�س�سات  وا�ستغالل 
اإىل ذلك ما يروج عن كون اأكرث الفئات ل�سحايا فريو�ص كورونا 
ما  �سنة  اخلم�سني  اأعمارهم  تتجاوز  الذين  وامل�سنني  الكهول  من 
خلف حالة من اخلوف والقلق لدى هذه الفئة، رغم اأن الواقع اأثبت 
لإجراءات  متتثل  مل  اإذا  الوفاة  اأو  للعدوى  معر�سة  الفئات  كل  اأن 
الوقاية وال�سالمة، حيث ن�سح الأطباء واملخت�سني ذوي الأمرا�ص 
املزمنة وال�سيوخ مبالزمة بيوتهم وجتنب التنقل خارج م�ساكنهم اإل 
اإذا دعت ال�رصورة الق�سوى حفاظا على �سالمتهم و�سحتهم. كما 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  ال�سفحات  بع�ص  اأي�سا  قامت 
ل�سناعة  اأفكار م�سللة ومغلوطة حول مكونات وخلطات  بن�رص 
معقم اليدين يف ظل النق�ص الفادح لهذه املادة يف ال�سيدليات، ما 
للخطر. وغريها من  اجلزائري  املواطن  يعر�ص �سحة و�سالمة  قد 
الإ�ساعات التي يروج لها �سمن خمتلف �سفحات مواقع التوا�سل 
الجتماعي، والتي باتت تق�ص م�سجع املواطن وت�سعه دائما يف 

حالة �سك اأحيانا ويف حالة خوف ورعب نف�سي اأحيانا اأخرى.
وعليه جتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن الظروف املحيطة والغمو�ص الذي 
يكتنف بع�ص الأحداث متيز بانعدام الثقة بني املواطن وال�سلطة من 
جهة وبني املواطن وو�سائل الإعالم من جهة اأخرى، ما خلق ف�ساء 
مالئما لرتويج الإ�ساعات كو�سيلة دفاعية ملحاولة تف�سري الأفراد 
لواقعهم وجعله اأكرث معنى، وهو ما من �ساأنه تثبيط الروح املعنوية 
اخلوف  وي�سيع  الجتماعي،  التما�سك  فيتقل�ص  املواطن  لدى 
اأي خرب يف  لت�سديق  ا�ستعدادا  اأكرث  املجتمع  اأفراد  كون  اجلماعي 
ظل الظروف الراهنة. ما يوؤكد فعال اأن مواقع التوا�سل الجتماعي 
وال�سيا�سية،  الجتماعية  الأحداث  يف  للتاأثري  فعالة  و�سيلة  باتت 

وو�سيلة فعالة لت�سكيل الراأي العام. 
وما يجب اأن ندركه هنا اأن اأخطر اأنواع الإ�ساعات اإ�ساعات اخلوف؛ 
من  لها  اأ�سا�ص  ل  اأمورا  يتوهمون  النا�ص  اخلوف  انفعال  يرتك  اإذ 
بتف�سريات  العادية  احل��وادث  لتف�سري  م�ستعدون  وهم  ال�سحة، 
خاطئة ميليها عليهم اخلوف والوهم، كما ي�سدقون كل ما يقال لهم. 
اأدوات  من  رئي�سية  اأداة  اأ�سبحت  الإ�ساعة  فاإن  املنطلق  هذا  ومن 
النف�سية  احلياة  يف  و�سيئة  مدمرة  اآثار  يرتك  ما  النف�سية،  احلرب 
كما  والجتماعي،  الفردي  القلق  وت�سبب  للمواطن،  والجتماعية 
اأو  واأوهام  اأفكار  �سكل  على  تاأتي  نف�سية  هواج�ص  اأي�سا  تخلف 
�سلوك  هيئة  على  يتج�سد  داخلي  اإكراه  مب�ساعر  م�سحوب  اندفاع 
الثقة وذلك عن  لدا وجب توفري عن�رص  غري متزن لدى الن�سان. 
لتوقيف  الر�سمية  اجلهات  طرف  من  الر�سمية  البالغات  طريق 
الإ�ساعة واإ�سعافها عن طريق ن�رص احلقائق، ما يعزز الأمن النف�سي 
والجتماعي لدى املواطنني من جهة، ويعزز الثقة ما بني املواطن 

وموؤ�س�سات الدولة من جهة ثانية.

�صفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�صايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، الجتماعية منها ، الثقافية وال�صيا�صية، 
journalaltahrir@gmail.com   :فعلى كل  من يريد امل�صاهمة مبو�صوع ، مقال، فكرة اأن ير�صلها لركن م�صاهمات   على اميايل التحرير

ال�سالح  اخرتعت  التي  الأنظمة  هذه 
و القنابل امل�سيلة للدموع  و خمتلف 
يف  مواطنيها  ملجابهة  القمع  اأجهزة 
احلركات الإحتجاجية للمطالبة بحقهم 
الالمركزية،  تفعيل  و  "املواطنة"  يف 
يبتكروا  اأن  خ��رباوؤه��ا  ي�ستطع  مل 
م�سادا للفريو�ص، رغم ما تتوفر عليه 
كان  اأموال  روؤو�ص  من  الأنظمة  هذه 
للبحث  تخ�س�سها  اأن  املفرو�ص  من 
و  الطبية  كوادرها  تكوين  و  العلمي 
الأموال  هذه  لكن  ر�سكلتهم،  اإعادة 
الرتفيه  يف  ا�ستثمرت  ل��الأ���س��ف 
الولئم  يف  و  احلفالت  يف  والرق�ص 
منا�سبة.الفريو�سات  بدون  و  مبنا�سبة 
اأي�سا " اأّمة "  تتنف�ص و تتحرك و لها 
القدرة على احلياة و الإ�ستمرارية، لها 
مملكتها اخلا�سة و  هي ت�سري بقوانني 

و اأنظمة مثل الب�رص، فهي عامل فريد 
�سنوات   04 منذ  بخ�سائ�سه،  متفرد 
عن  يزيد  ما  علماء  اكت�سف  فقط 
احلديث  لي�ص  طبعا  فريو�ص،   1500
هنا عن عامل الطفيليات و البكترييا، 
التي ت�سبب املر�ص و توؤدي بالإن�سان 
التنكر  ميكن  ل  اأنه  كما  املوت،   اإىل 
لتوفري  املخابر  تبذلها  التي  للجهود 
الدواء اأو اللقاح لإنقاذ اأرواح املاليني 
اأن  للمواطن  يحق  لكن   الب�رص،  من 
العام  املال  ا�ستثمر  ماذا  يف  يت�ساءل 
القطاع  يف  ال�سحية  املنظومة  و   ،
 ( الإنعا�ص  يف  الآن  هي  العمومي 
الأخرى  املنظومات  كباقي  الكومة(، 
الدينية،  حتى  و  الثقافية  الرتبوية، 
الذي  الديني  اخلطاب  هنا  نق�سد  و 
داخل  العلمية  الق�سايا  يناق�ص  مل 
تثقيفهم  و  امل�سلني  لتوعية  امل�ساجد 
للتعليم  امل�سجد مدر�سة  اأن  باعتبار   ،
امل�ساجد  اأئمة  يبادر  مل  التثقيف،  و 
اأكفاء  اأطباء  دع��وة  يف  مببادرة  ل  و 
هذه  اجلمعة،  خطبة  يف  للم�ساركة 
�رصح  على  اقت�رصت  التي  اخلطب 
يعرفها  ال��ت��ي  الب�سيطة  امل�سائل 
يتبادر  الذي  العادي.ال�سوؤال  الإن�سان 
اجلامعة  دور  هو  اأين  هو:  الذهن  اإىل 
موؤهلني؟  كوادر  تكوين  اجلزائرية يف 
خمابر  م��ن  يلزم  م��ا  لهم  توفري  و 

و  يتما�سى  جتهيزا  جتهيزها  و  علمية 
التطور العلمي يف العامل،  فالتجهيز 
و  اآيل  اإع��الم  اأجهزة  و�سع  يعني  ل 
دعمها بالإنرتنت و كفى؟ و فتح باب 
اأن  الدليل  و  املخابر،   يف  الإنخراط 
الولدة مثال  العمليات يف جمال  جل 
( و مل نعد  ) �سّلح  اأ�سبحت قي�رصية 
ن�سمع اأن امراأة و�سعت جنينها بولدة 
هذا  و   ، نادرة  اإل يف حالت  طبيعية 
القابالت  و  الأطباء  بع�ص  لتخلي 
التي  املهنة  اأخالقيات  و  مبادئ  على 
احلامل  تهيئة  ���رصورة  على   تن�ص 
ا�ستحداث  ظل  يف  و  حملها،  لو�سع 
اإىل  الأخرية  هذه  اجلراحة حتولت  هذه 
الأطباء  الكثري من  اإليها  يلجاأ  و�سيلة 
و القابالت لتفادي عناء م�سايرة املراأة 
حتى ت�سع مولودها، هذه عينة فقط 
ال�سحة  قطاع  عن  �سورة  لإعطاء 
يف اجلزائر، دون احلديث عن الأخطاء 
الطبية التي تقع بني احلني و الآخر، و 
التي ع�سفت بني الطبيب و املري�ص ، 
حيث ت�سل الأمور يف بع�ص الأحيان  

اإىل العدالة.
اإخ��ف��اوؤه��ا  ميكن  ل  ال��ت��ي  احلقيقة 
فريو�ص  اأن  هي  منها  ال��ه��روب  اأو 
كله  ال�سحي  النظام  اأ�ساب  كرونا 
الأنظمة  عجز  اأث��ب��ت  و  بال�سلل، 
الأخطار  هذه  مثل  مواجهة  يف  كلها 

ك�سف  و  ال�سحية  ال��ك��وارث  و 
ال�سيا�سي  الوعي  اأن  اأكد  و  ف�سلها، 
عنها  يعلن  التي  الأرقام  اأمام  غائب، 
املتزايد  ال�سحايا  عدد   حول  يوميا 
والتهويالت  والتحذيرات  واملخاوف 
باأن  يروج  ما  اأم��ام  و  متناهية،   الال 
القوى  �سنع  م��ن  ال��ف��ريو���ص  ه��ذا 
�سالحا  اتخذته  الكربى،  ال�سيا�سية 
يف  الأنظمة  كل  ل�رصب  بيولوجيا 
و  العربية،  الأنظمة  فيها  مبا  العامل، 
مل  ال�سيا�سية  الأح��زاب  اأن  نقول  هنا 
الأخطار،  تثبت قدرتها على مواجهة 
كوادر  متلك  تّدعي  كانت  كما  هي  و 
و اإطارات يف خمتلف التخ�س�سات، 
روؤ�ساء  اأحد  به  ي�رصح  كان  ما  اأذكر 
يتوجهون  هم  و  اجلزائر  يف  الأحزاب 
الإنتخابية  احلمالت  يف  املواطن  اإىل 
بالقول: عندنا "الطّبة" )اأطباء( ، عندنا 
املهند�سني،  عندنا  ق�ساة،  و  حمامني 
يف  ..ال��خ  العلماء  و  الأئمة  عندنا  و 
حماولة التاأثري يف اجلماهري، و ال�سوؤال 
ينت�رص  الفريو�ص  نف�سه، طاملا  يفر�ص 
و ل يوجد له دواء، فهل وجب علينا 
طريق  عن  الفريو�ص  مع  نتعاي�ص  اأن 
و�سائل  با�ستعمال  فقط  الوقاية 
و  يومي،  ب�سكل  التعقيم  و  التنظيف 
تتوقف  حني  اإىل  كالنمل  بيوتنا  نلزم 

احلياة.

عندما ينت�صر الفريو�ض على الأنظمة

رغم الدرا�صات التي جترى مل يتو�صل كبار اخلرباء يف العامل على م�صتوى املخابر اإىل اإيجاد دواء للق�صاء على فريو�ض كورونا ) كوفيد 19(، اأو 
على الأقل لقاح للتقليل من اخلطورة، ل�صيما و ظهور هذا الفريو�ض اأحدث انفجارا على كل امل�صتويات، و اأ�صبح ي�صكل هاج�صا للحكومات، ل�صيما 
يف العامل العربي، بل اأحدث ان�صدادا يف الأفق ال�صيا�صي، حيث اأجلت كل الق�صايا امل�صريية من اأجل التكفل بهذا الفريو�ض و حما�صرته، كانت 
احللول غلق املوؤ�ص�صات والأماكن العمومية كاملقاهي و الأ�صواق و امل�صاجد و كل الأماكن التي ميكن للفريو�ض اأن يت�صلل اإليها، و ف�صلت الأنظمة يف 

مواجهته و حماربته.

واجلزائر  فالعامل  جلل،  الأمر  �سحيح 
واملدار�ص  اجلامعات  مرتبك  منه  جزء 
واخلدماتية،  العمومية  والهيئات 
ب��الأم��ن  املتعلقة  تلك  )با�ستثناء 
ال�سحي والقومي( مت غلقها وت�رصيح 
اإىل  اإ�سافة  ؟،  والطلبة  التالميذ 
اإنها  الغاوؤها،  يتم  التظاهرات  كل 
يف  عاملية  وبائية  اأزمة  اأخطر  كارونا 
من  اأكرث  هناك  فهل  الثالثة،  الألفية 
..؟،  الله  بيت  وزي��ارة  العمرة  تاأجيل 
�سالة  تعليق  من  اأك��رث  هناك  وه��ل 
اأكرث  هناك  وه��ل  واجلماعة  اجلمعة 
وبحرية  جوية  رح��الت  اإل��غ��اء  م��ن 
هناك  هل  ال��ربي��ة..؟،  احل��دود  وغلق 
ر�سمية  اجتماعات  اإلغاء  من  اأك��رث 
اأكرث  هناك  وهل  ولقاءات حكومية..؟ 
وعدم  البيوت  التزام  اإىل  الدعوة  من 
..؟  الق�سوى  لل�رصورة  اإّل  مغادرتها 
اأو �سبه الطوارئ  اإنها حالة الطوارئ 
التي و�سفها الرئي�ص تبون يف خطابه 
تزامنت  والتي  الثالثاء،  �سهرة  لالمة 
الإيطايل  الرعية  اإ�سابة  اكت�ساف  مع 
فيفري  �سهر  من  ع�رص  التا�سع  يف 
من  اجللل  املوقف  هذا  واأما  املن�رصم، 
دولتنا  مع  كلنّا  نتكتل  اأن  املفرو�ص 

ومعار�ستنا  واأحزابنا  وحكومتنا 
وبرملاننا وهيئاتنا الر�سمية وجمعياتنا 
غاية  اإىل  اجلماهريية،  ومنظماتنا 
يف  وامل�ساركة  املحنة،  ه��ذه  جت��اوز 
تقلي�ص  على  القادرة  احللول  ابتكار 
فاتورة اخل�سائر وحماية الأرواح التي 
اأعزها الله وكّرمها، والبتعاد عن كل 
وا�ستغالل،  و�سم�رصة  وبزن�سة  جتارة 
ول  الدنيا  يف  ل  �ساحبه  ينفع  لن 
البع�ص  تطفل  اأم��ام  طبعا  الآخ��رة... 
مع كل اآ�سف فتجدهم ي�سطادون يف 
املياه العكرة، من باب اأن م�سائب قوم 
عند قوم فوائد، جتدهم يرفعون اأ�سعار 
وال�سابون  والأدوي����ة،  الكمامات 
ال�ستهالكية،  وامل��واد  واملطهرات، 
كعملة  تهريبها  ي�سهل  من  هناك  بل 
مع  وق��ع  كما  اجل��وار،  ل��دول  رابحة 
رجال  فطنة  فلول  تون�سي  رعية 
ولي��ة  معرب  يف  واجل��م��ارك  الم���ن 
الوادي مع تون�ص منذ يومني لتمكن 
من  خيايل  عدد  تهريب  من  الرعية 
يف  اأزمة  اأحدث  وفعال  الكمامات... 
احل��دودي��ة..؟،  الولية  ب��ذات  يومها 
تختلف  ل  اأخالقية  جائحة  هذه  والله 
ال�سمائر  فعدميي  الوباء،  جائحة  عن 

كما و�سفهم الرئي�ص يفتعلون الندرة، 
ال�سوق وفر�ص منطقهم  للتحكم يف 
الظروف  هذه  ال�سحايا يف مثل  على 
حم��ذرا  وال��ط��ارئ��ة،  ال�ستثنائية 
ون�رص  التهويل  يف  واملتمادين  اإياهم 
الت�سامح  بعدم  املغلوطة  املعلومة 
متا�سك  على  خطرا  باعتبارهم  معهم، 
الوطني،  الداخلية وال�ستقرار  اجلبهة 
ي�سبو  ما  يعاك�سون  هذا  وب�سلوكهم 
اإليه نظام اليقظة والتاأهب ملواجهة اأي 

طارئ .
طماأن  الذي  الرئي�ص  خلطاب  بالعودة 
املواطنني بالتدابري الحرتازية املتخذة، 
يف  املتمادي  كورونا  فريو�ص  �سد 
فار�سا  والأوط���ان،  احل��دود  اخ��رتاق 
طوارئ يف كل اأنحاء املعمورة، مذكرا 
مطمئن  جد  فيه  بدا  الذي  خطابه  يف 
الوقائي  العمل  مبخطط  وم��رت��اح، 
الفريو�ص  ظهور  منذ  ِمَد  اعتمُ ال��ذي 
ال�سينية،  ووهان  منطقة  يف  الوبائي 
على  �سعت  ومُ التي  الإج��راءات  باأن 
من  املواطنني  حماية  غايتها  عجل، 
هذا اخلطر الذي مل ت�سهد له الب�رصية 
البع�ص  ا�ستغله  اإن  حتى  مثيال، 
خمطط،  مترير  اأو  م�سلحة  لت�سوية 

يف كل بلدان العامل، واإن كان �سنيعة 
بيولوجية  ح��رب  ن��ت��اج  اأو  خم��اب��ر 
�سامتة و�رصية، وبالتايل وكما يذكر 
عطية،  اإدري�ص  ال�سرتاتيجي  اخلبري 
كبرية  تغريات  على  مقبل  فالعامل 
الدخول  ب�سدد  كورونا  بعد  ..فاإننا 
يف مرحلة جديدة، لكنها هذه املرة لن 
تكون باحلروب والدمار لكن بطريقة 
العمالق  ال�سا�سي  وعنوانها  جديدة 
العاملية،  ال�سيا�سة  و�سوننة  ال�سيني 
ف��اإن  العاملي  اخلبث  ه��ذا  ك��ل  وم��ع 
وانت�سار  ال�سحايا  و�سقوط  اخل�سائر 
ل  وحقيقة  واقع  هو  والقلق،  الهلع 

ميكن تكذيبهما.

كورونا...حرب بيولوجية وعبث بالإن�صانية...؟
مما ل �صك فيه اأن امل�صائب -عفانا اهلل واياكم- جتمع وتلّم ال�صمل ول تفرق، كما اإنها تطفئ نريان الأحقاد وال�صغائن والفنت، ما ظهر منها 
وما بطن، ف�صال عن كونها )حتى واإن كانت م�صيبة يف �صكلها وم�صمونها( فهي تعّزز روح الت�صامن والتعاون، وتقّوي الأخوة واملحّبة بني بني 
الب�صر، ومن ثم فتن�صيهم عداواتهم وح�صاباتهم الدنيوية وال�صخ�صية، وها هي جائحة كارونا تخلق حالة الطوارئ، وجتعل من كربيات املخابر 

يف �صباقا �صد ال�صاعة، للك�صف عن دواء ممكن يوقف الرتاجيديا ويعيد الأمل يف احلياة. 
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من أجل القيم اإلنسانية والعدالة االجتماعية. غايتها املسامهة يف التنوير ، 

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.
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الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

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

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

3 - وتؤمن بأن اإلعالم رسالة حضارية راقية، تقوم على املشاركة 
املجتمعية. وتزدهر يف بيئة تعتمد ثقافة الرأي  والرأي املخالف.

4 - التحرير تلتزم- كإعالم- بنقل نبض الواقع، بكل حيادية 
وموضوعية ومهنية. ولذا فجميع ما ينشر ال يعرب بالضرورة عن 

رأي وموقف اجلريدة.
بضمري  ارتباطها  من  كرامتها  تستمد   - كإعالم   - -التحرير   5
بالثوابت  متسكها  ومن  واحلقيقة،  للحق  والئها  ومن  الشعب، 

الوطنية، يف ظل دولة القانون واملؤسسات. 
والرقابة،  السيطرة  أشكال  كل  من  اإلعالم  بتحرير  -وتؤمن   6
حرية  من  اإلعالم  فحرية   ، واالقتصادي  السياسي   واالحتواء 
ومهين  وطين  واجب  استقالليته  عن  بالدفاع  وااللتزام  الوطن، 

مقدس.
حرية  ضمانات  بأن  تؤمن  نظرها-  وجهة  من   - اجلريدة   -  7
الرقابة  لذا تشجب  ونشرها هو حق جمتمعي.  املعلومات  تداول 

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

سواء نشرت أو مل تنشر. 
9 - التحرير تؤمن أن حرية اإلعالم تقتضى احترام تراث األمة 
ومفاهيم  العدل  قيم  عن  الدفاع  وتقتضى  واحلضاري،  الثقايف 
دون  والشعوب،  الــدول  بني  الــدويل،  القانون  وقواعد  السالم، 

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

ميثاق �سرفنا �الإعالمي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية ايليزي

مديرية التجهيزات العمومية
المنطقة الحضرية - إيليزي

التعريف االحصائي 000133019000854

إعالن عن المنح مؤقت
استنادا إلى محضر تقييم العروض للجلسة المنعقدة في: 2020/03/24 .

تنظيم  المتضمن   2015/09/16 في:  المؤرخ   247/15 رقم:  الرئاسي  المرسوم  82 من  و   65 المادتين  ألحكام  تطبيقاً 
المشاركين في  إيليزي جميع  العمومية لوالية  التجهيزات  تعلم مديرية   ، العام  المرفق  العمومية و تفويضات  الصفقات 
مسابقة مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا رقم: 2019/34 ، المؤرخة في: 2020/01/07 .، المتعلقة بمشروع: دراسة و 

متابعة من اجل انجاز متوسطة قاعدة 200/06 وجبة تعويضية لمتوسطة كريم بلقاسم الدبداب
- الحصة 01: مهمة الدراسة
- الحصة 02: مهمة المتابعة

انه تم المنح المؤقت كما هو مبين في الجدول التالي:

المشروعالمؤسسة
نقطة

العرض 
100/

المبلغ المقترح 
بعد التصحيح
بكل الرسوم

المالحظةالمدة

 -ARTAU مكتب الدراسات
خلف عادل

NIF:198447010011735

دراسة و متابعة من اجل 
انجاز متوسطة قاعدة 

200/06 وجبة تعويضية 
لمتوسطة كريم بلقاسم 

الدبداب
الحصة 01: مهمة الدراسة

84.674.629.003.00
دج

03
اشهر

 أحسن 
عرض

/

دراسة و متابعة من اجل 
انجاز متوسطة قاعدة 

200/06 وجبة تعويضية 
لمتوسطة كريم بلقاسم 

الدبداب
الحصة 02: مهمة المتابعة

///
غير 
مجدية

          و عليه يمكن للعارضين المشاركين الراغبين في االطالع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية و المالية 

االتصال بمصالحنا في أجل أقصاه 03 ايام ابتداء من اليوم األول لصدور اإلعالن عن المنح المؤقت في الجرائد اليومية 
أو BOMOP وكل متعهد يعارض اختيار المصلحة المتعاقدة بإمكانه رفع طعن أمام لجنة الصفقات العمومية لوالية 
إيليزي في أجل أقصاه 10 ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجرائد اليومية أو BOMOP ، وإذا تزامن اليوم 
العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي. وهذا طبقا للمادة 
82 من المرسوم الرئاسي رقم: 247/15 المؤرخ في: 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات 

المرفق العام.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة السكن والعمران والمدينة
ديوان الترقية والتسيير العقاري ورقلة

الرقم التعريف الجبائي: 099130019120629

إعالن عن تمديد آجال ايداع العروض التقنية والخدماتية والمالية الخاصة
بالمسابقة الوطنية المحدودة في الهندسة المعمارية رقم 06 /2019 

من أجل دراسة و متابعة أشغال انجاز مجمع متعدد الخدمات بسوق السبت سابقا،
 بلدية ورقلة - والية ورقلة

            تبعا لإلعالن الصادر بجريدة “التحرير” )لغة عربية( بتاريخ 2020/03/08 و بجريدة 

للمسابقة  األولى  االنتقاء  بنتائج  المتعلق  و   2020/03/08 بتاريخ  فرنسية(  )لغة   ”Horizons“

الوطنية المحدودة للهندسة المعمارية رقم 2019/06 )من أجل دراسة و متابعة أشغال انجاز مجمع 

متعدد الخدمات بسوق السبت سابقا، بلدية ورقلة - والية ورقلة(،

يعلن ديوان الترقية و التسيير العقاري بورقة الكائن مقره بحي النصر. بامنديل، والية ورقلة لمكاتب 

العرض  و  الخدمات  عرض  التقني،  )العرض  العروض  ايداع  آجال  تمديد  عن  المنتقية  الدراسات 

المالي( بـ ثالثون )30( يوم.

تاريخ ايداع العروض )العرض التقني، عرض الخدمات و العرض المالي( محدد بعد 45 + 30 يوم 

من الساعة 08:00 إلى الساعة 13:30 ابتداء من تاريخ أول يوم لصدور اإلعالن عن نتائج االنتقاء 

األولى للمسابقة الوطنية المحدودة للهندسة المعمارية رقم 2019/06 في الصحف الوطنية أو في 

النشرة الرسمية.

 يوم فتح العروض يكون في نفس يوم إيداع العروض على الساعة الثانية زواال ،)14سا00(.

 إذا صادف هذا اليوم )إيداع العروض وعملية فتح االظرفة( يوم عطلة أو يوم راحة قانوني يؤجل إلى 

يوم العمل الموالي في نفس الساعة.

  ANEP Nْ 2030000502      التحرير 2020/04/05 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الموارد المائية

مديرية الموارد المائية
لوالية ورقلة

        - مصدر التمويل: ميزانية الوالية لسنة 2018
        - عنوان العملية : اقتناء شاحنات صهاريج لمعالجة المياه المستعملة

)Hydro cureurs - Excavatrice (

إعــــذار ثــانــي
            المؤسسة: SARL EL HOGGAR MOTORS المتحصلة على الصفقة رقم: 25/ 2019 

بتاريخ 2019/01/27 و المتضمن مشروع : الحصة رقم 01 : اقتناء شاحنة شافطة - حفارة .
- مدة االنجاز : 04 أشهر.

- أمر ببدء األشغال رقم 2019/11 بتاريخ 2019/03/26 .

- مدعوة التخاذ إجراءاتها و تدارك التأخير المسجل في اقتناء و تسليم الشاحنة وهذا في مدة ثمانية أيام ) 08(
- و في حالة عدم استجابتكم سيتم اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها قانونا.

  ANEP Nْ 2030000505      التحرير 2020/04/05 

هل تعلم
ج�صم  من   90% ي�صكلون  والنيرتوجني  والهيدروجني  والكربون  الك�صجني  اأن  تعلم  •هل 

الإن�صان.
كيلومرت.  24 بعد  عن  املاء  حتت  الأ�صوات  �صماع  ميكنها  الدلفني  اأن  تعلم  •هل 

املوناليزا. لوحة  لر�صم  �صنوات   10 ا�صتغرق  دافين�صي  ليوناردو  اأن  تعلم  •هل 
اأخرى. فاكهة  اأي  من  اأكرث  حرارية  �صعرات  على  حتتوي  الأفوكادو  اأن  تعلم  •هل 

ال�صني. يف  ا�صتخدامها  مت  ورقية  عملة  اأول  اأن  تعلم  •هل 

1988 - اختطاف طائرة اخلطوط 
اأثناء  "اجلابرية"  الكويتية  اجلوية 
الكويت،  اإىل  تايالند  من  رحلتها 
 16 الخــتــطــاف  عملية  ودامـــت 
كويتيان  مواطنان  خاللها  قتل  يوًما 

واألقيت جثتاهما من الطائرة.
من  اثنني  ت�صلم  ليبيا   -  1999
مواطنيها للق�صاء الدويل ا�صتعداًدا 
بت�صببهما  ال�صتباه  ب�صبب  ملحاكمتهما 
الأمريكية  اأم  بان  طائرة  بتفجري 

فوق لوكربي عام 1988.
جندًيا   15 عن  الإفراج   -  2007
يف  حمتجزين  ــوا  ــان ك بــريــطــانــًيــا 

اإيران.

حدث يف مثل هذ� �ليوم
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حـدث وال حـرج
ك�سف بيان مديرية �أمن تب�سة �أن فرقة  �صخ�ض يحر�ض املواطنني 

�صد احلجر ال�صحي بتب�صة
�ل�سرطة �لق�سائية �لتابعة لفرقة 

مكافحة �جلرمية �اللكرتونية 
بامل�سلحة �لوالئية لل�سرطة �لق�سائية 

باأمن والية تب�سة متكنت م�ساء �أم�س 
�الأول و يف �إطار �ملتابعة �مل�ستمرة 
ملن�سات �لتو��سل �الجتماعي من 

توقيف �سخ�س يبلغ من �لعمر55 �سنة.وهذ� ب�سبب �إقد�مه على ن�سر منا�سري حتري�سية عرب فاي�سبوك �سد �حلجر 
�ل�سحي ينفي من خاللها وجود فريو�س كورونا ويدعو �سكان مدينة تب�سة �إىل �خلروج من منازلهم و�إجر�ء خمتلف 

�لتظاهر�ت �لعامة من عقود قر�آن و�أعر��س ب�سفة عادية.باالإ�سافة �إىل ن�سره عرب ح�سابه �ل�سخ�سي من�سور�ت 
تدور يف جمملها �أن هذ� �لوباء ما هو �إال م�سرحية لها �أغر��س �قت�سادية مع �لت�سكيك يف �لقر�ر�ت �الحرت�زية �لتي 

تتخذها خمتلف �مل�سالح �لوطنية �لعليا و�ملحلية من خالل ت�سجيع �لنا�س على تطبيق �حلجر �ل�سحي و�لبقاء يف 
منازلهم للوقاية من �نت�سار هذ� �لفريو�س �لقاتل �لذي ال ي�سل للنا�س �إال باخلروج و�الحتكاك بينهم .و�أفرزت هذه 

�ملن�سور�ت �ملغالطة حالة بلبلة ولب�س حول حقيقة وجود �لوباء وجناعة �الإجر�ء�ت �ملعتمدة للحد من �نت�ساره.
لينتهي �لتحقيق بتوقيف �ملعني بعد �لتاأكد من �رتباط بال�سفحة �ملعنية، وبعد عر�سه �أمام قا�سي �لتحقيق مت 

�إيد�عه �حلب�س �ملوؤقت حتى حماكمته بالتهم �ملن�سوبة �إليه.     

اأخبــار حــول
 العــامل

رغم �الإجر�ء�ت 
و�لتوجيهات بعدم 
�خلروج و�لتجمع 
�إال لل�سرورة..  

مو�طنون بورقلة  
يقومون باإن�ساء 

�سوق فو�سوي 
يت�سبب يف �سل 

�حلركة وي�ساهم يف 
خمالفة �لقو�نني

صـــورة و تعــليق 

◄

◄

◄

االأوقاف امل�صرية: ال 
جمال الإقامة موائد 

اإفطار يف رم�صان 
وال�صلع  والنقد 

اأنفع للفقري الغذائية 
قالت وزارة الأوقاف امل�رصية اليوم ال�سبت، اإنها 

لن ت�سمح لأي جهة باإقامة موائد يف حميط 
امل�ساجد اأو اأي ملحقات تابعة لها هذا العام. ودعت 

اأهل اخلري وجلان الرب واجلمعيات واجلهات التي 
كانت تقيم موائد اإفطار يف ال�سهر الكرمي، اأن 

تبادر باإخراج ذلك نقدا اأو �سلعا غذائية للفقراء 
واملحتاجني قبل دخول ال�سهر املبارك، مع التاأكيد 

على اأن النقد اأنفع للفقري ل�سعة الت�رصف فيه.
وفيما يت�سل بلجان الرب التابعة لالأوقاف، 

اأ�سارت اإىل اأن "الأمر �سيقت�رص على دفع املبالغ 
النقدية فقط من خالل الفيزا كارت دون �سواها 

وبالإجراءات القانونية املتبعة، م�سددة على اأنه ل 
ي�سمح بغري ذلك هذا العام حتقيقا لل�سالح العام 

وحر�سا على �سالمة اجلميع".
و�سجعت الأ�سخا�ص على "م�ساعدة من له جار 
فقري اأو اأ�رصة حمتاجة، مو�سحة اأن الرب وال�سلة 

مطلوبان يف هذا التوقيت".
واأ�سدرت الوزارة هذا التنبيه املبكر حتى ل يقوم 

اأحد ممن كانوا يقومون على املوائد يف الأعوام 
ال�سابقة بجمع اأية اأموال حل�ساب هذه املوائد.

الرئي�ض الفلبيني يهدد 
باإطالق النار على كل من يخرق 

احلجر ال�صحي

هدد الرئي�ص الفلبيني رودريغو دوتريتي باإعطاء اأوامر لرجال 
ال�رصطة باإطالق النار على املواطنني الذين ل يحرتمون الإغالق 
الذي فر�سته احلكومة ملواجهة تف�سي فريو�ص كورونا امل�ستجد.
وقال دوتريتي - يف ت�رصيحات اأوردتها م�سادر اإعالمية - “لن 
اأتردد باإعطاء اأوامري لل�رصطة واجلي�ص، اأنه اإذا حدثت اأي م�سكلة 

اأن يطلقوا النار على امل�ساغبني.
هل فهمتم لن اأدع اأحدا يت�سبب يف امل�ساكل، �ساأبعث مبن يحاول 

اىل القرب”.
وتاأتي ت�رصيحات الرئي�ص الفلبيني بعد اعتقال حوايل 21 من 

�سكان مدينة كويزون، خرجوا للمطالبة مب�ساعدات، بتهمة 
الحتجاج بدون ت�رصيح.

وكانت وزارة ال�سحة الفيلبينية، قد اأعلنت اأول اأم�ص عن 
ت�سجيل 128 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�ص كورونا امل�ستجد 
لريتفع عدد الإ�سابات اإىل 1546 حالة، و وفاة �سبع حالت 

لرتتفع ح�سيلة الوفيات اإىل 78 حالة

بالفقر  مهددون  عربي  مليون    8.3
ب�صبب فريو�ض كورونا

توّقعت جلنة الأمم املتحدة الجتماعية والقت�سادية لغرب اآ�سيا 
)اإ�سكوا( اأن ين�سم اأكرث من ثمانية ماليني عربي اإىل “عداد 
الفقراء” يف املنطقة جراء انت�سار فريو�ص كورونا امل�ستجد.

واأوردت اللجنة يف درا�سة ن�رصتها بعنوان “فريو�ص كورونا 
التخفيف من اأثر الوباء على الفقر وانعدام الأمن الغذائي يف 

املنطقة العربية” اأن “عدد الفقراء �سريتفع يف املنطقة العربية مع 
وقوع 8،3 مليون �سخ�ص اإ�سايف يف براثن الفقر”.ونوهت اإىل 
اأنه “نتيجة لذلك، من املتوقع اأن يزداد اأي�سًا عدد الذين يعانون 

من نق�ص يف التغذية بحواىل مليوين �سخ�ص”.وا�ستناداً اإىل هذه 
التقديرات، اأفادت اللجنة باأنه “�سيمُ�سنَّف ما جمموعه 101،4 

ماليني �سخ�ص يف املنطقة يف عداد الفقراء، و�سيبلغ عدد الذين 
يعانون من نق�ص يف التغذية حوايل 52 مليونًا”.

واعتربت الأمينة التنفيذية للجنة رول د�ستي يف بيان اأن 
“عواقب هذه الأزمة �ستكون �سديدة على الفئات املعّر�سة 

للمخاطر، ل �سيما الن�ساء وال�سباب وال�سابات، والعاملني يف 
القطاع غري النظامي، مّمن ل ي�ستفيدون من خدمات احلماية 

الجتماعية ول من التاأمني �سد البطالة”.
و�سددت على اأنه “ل بّد من اأن تنفذ احلكومات العربية ا�ستجابة 

طارئة و�رصيعة من اأجل حماية �سعوبها من الوقوع يف براثن 
الفقر وانعدام الأمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا”.

عائلة هندية تطلق ا�صمي 
»كورونا« و»كوفيد« على تواأمها

عادة ما يطلق الآباء على مواليدهم اجلدد اأ�سماء تبعث عن 
التفاوؤل اأو اأ�سماء تذكر باأفراد اآخرين من العائلة تركوا ب�سمة 
اإيجابية يف حياتهم، لكن نادرا ما ن�سمع عن ا�ستخدام اأ�سماء 

الكوارث.
هذا ما حدث يف الهند، ففي خ�سم اأزمة تف�سي فريو�ص كورونا 
يف العامل والهند، وعمليات الإغالق وبقاء النا�ص يف منازلهم، 

اأطلق والدان ا�سمي »كورنا« و«كوفيد« على طفليهما املولودين 
يوم 27 مار�ص املا�سي.الأم »بريتي« والأب »فيناي« اختارا هذين 

ال�سمني )اأطلقا على الولد ا�سم كورونا والبنت كوفيد( للتعبري 
عن »النت�سار على ال�سعاب« بح�سب ما �رصحا به لو�سائل 

اإعالم حملية.
الأم قالت اإن ولدتها حدثت بعد �سل�سلة من امل�ساعب  واجهتها 

لذلك اأرادت تخليد هذا اليوم بهذه الفكرة.
وقالت اإن العاملني يف امل�ست�سفى الذي ولدت فيه كالوا 

يطلقون على الطفلني هذين ال�سمني بعد ولدتهما، لذلك قررا 
ت�سميتهما با�سم الفريو�ص واملر�ص الذي طال اأكرث من مليون 

�سخ�ص حول العامل.
وقالت اإنها واجهت اآلما �سديدة قبل الولدة، ومع اإغالق 

املرافق اأوقفتهما ال�رصطة عدة مرات يف الطريق اإىل امل�ست�سفى، 
ووجد الأقارب �سعوبة كبرية للحاق بهما ب�سبب غياب وجود 

املوا�سالت العامة يف ظل احلظر

توقيف 13 متورطا 
يف �صجار جماعي 

بق�صنطينة با�صتعمال 
اأ�صلحة نارية

اأوقفت قوات ال�رصطة بولية ق�سنطينة من توقيف 
13  �سخ�سا ترتاوح اأعمارهم ما بني 22 و 56 �سنة 
اإثر ن�سوب �سجار جماعي على م�ستوى حي الخوة 

عبا�ص املعروف با�سم  واد احلد، بعد ت�سخري كافة 
الإمكانيات الب�رصية و املادية املتاحة و بال�ستعانة 

مبروحية الأمن الوطني لتغطية كافة املنافذ العملية 
التي قادتها عنا�رص ال�رصطة الق�سائية باأمن الولية 

مكنت من حجز بندقية �سيد تقليدية ال�سنع و 
خرطو�سة 16 مم، بندقية �سيد بحرية ، �سكاكني 

من خمتلف الأنواع ، لعبة نارية flambeau، قناع 
من القما�ص الأ�سود و كذا كابو�ص بال�ستيكي على 
�سكل لعبة، كما مكن تفتي�ص م�سكن اأحد امل�ستبه 

فيهم من حجز 40 كب�سولة من دواء باركينان 
05 ملغ، و �سالح ناري تقليدي، بعد النتهاء 

من جمريات التحقيق مت اجناز ملفات اإجراءات 
جزائية يف حق املعنيني مت تقدميهم اأمام النيابة 

املحلية  عن ق�سية تكوين جمعية اأ�رصار بغر�ص 
الإعداد لرتكاب جنايات و جنح �سد الأ�سخا�ص 

و املمتلكات ، بث الرعب يف اأو�ساط املواطنني ، 
حماولة القتل العمدي مع �سبق الإ�رصار و الرت�سد 

با�ستعمال اأ�سلحة نارية، اأ�سلحة بي�ساء ، اأ�سلحة 
غو�ص بحري، التحطيم العمدي لأمالك الغري، 

العملية تدخل يف اإطار جهود م�سالح اأمن الولية 
يف الت�سدي للجرمية ب�ستى اأ�سكالها و احلفاظ على 

اأمن و �سالمة املواطنني و ممتلكاتهم.

�صباب من اجللفة يبتكرون حنفية 
ذكية بعد تف�صي وباء كورونا 

قام جمموعة من �سباب جمعية �لبحث �لعلمي �لوالئية لوالية �جللفة 
بابتكار حنفية ذكية ت�ستغل بدون مل�س، حيث �أنه مبجرد و�سع �ليد 

حتتها ي�سيل منها �ل�سابون و�ملعقم متبوعا باملاء.
وجاءت فكرة �بتكار �حلنفية بعد تف�سي وباء كورونا،و�نت�ساره 

عن طريق �للم�س، ليج�سد بعد ذلك �ل�سباب هذه �لفكرة على �أر�س 
�لو�قع، ويحولونها �إىل حنفية ذكية مع �سهريج �سغري ،حيث �أنه ال 

تتجاوز كلفتها 2500دج. 
ويف ذ�ت �ل�سياق، نا�سد �ل�سباب �ل�سلطات �ملحلية لوالية �جللفة وكذ� 

رجال �الأعمال من �أجل �لتكفل مب�سروعهم، ودعمهم ل�سناعة �لعديد 
من �حلنفيات وو�سعها يف �الأماكن �لعمومية خا�سة �مل�ست�سفيات، وكذ� 

حتقيق �بتكار�ت �أخرى من �أجل �مل�ساهمة يف حماربة وباء كورونا.



  

يف زمن جائحة �لكورونا �لتي تع�سف بدول �لعامل ال 
يز�ل �لبع�س يلهث ويتد�فع ب�سر��سة ور�ء "�سكارة" 

�سميد، ومع ذلك، وبالنظر لالإجر�ء�ت �ل�سارمة �لتي 
�تخذتها وز�رة �لتجارة لتوفري هذه �ملادة، ورغم 
حماوالت �الحتكار و�مل�ساربة �إال �أن مادة �ل�سميد 

مت فعال توفريها، باالإ�سافة �إىل تاأكيد رئي�س 
�جلمهورية على �الإمكانيات �لهائلة �لتي وفرتها 

�لدولة للتكفل مبختلف �حلاجيات مع تخ�سي�س 
مبالغ مالية �سخمة، مما بعث �لطماأنينة يف نفو�س 

�ملو�طنني.
ال علينا، لي�س ها هنا فح�سب بيت �لق�سيد، فمربط 

�لفر�س يف طريقة توزيع هذه �ملادة وغريها يف بع�س 
�ملناطق حيث يتز�حم ع�سر�ت �ملو�طنني للح�سول 

على "�سكارة" �سميد �أو حليب رغم فر�س �حلجر 
�ل�سحي و�لتعليمات �ل�سارمة �لتي فر�ستها �لدولة 

للتقيد باحلجر �ملنزيل و�لتباعد �الجتماعي، 
فمن �مل�سوؤول �إذ� ما �نتقلت �لعدوى وز�د �النت�سار 

ال قدر �هلل ؟، �لّلوم ال يقع على �ملو�طن فح�سب بل 
على �مل�سوؤولني كذلك، �سو�ء من م�سوؤويل �لبلديات 

وبع�س �ملديريات ذ�ت �ل�ساأن؛ �أو حتى من قبل 
بع�س جمعيات �ملجتمع �ملدين �لتي ي�ساهم بع�سها 

بامل�ساهمة يف �لق�ساء على هذ� �لوباء، �أما بع�سها 
�الآخر فيكتفي بالتقاط  �سور" �ل�سلفي" ويغيب 

دورها �لفعلي يف مثل هذه �الأوقات.
و�لو�قع �أن تز�يد �أعد�د �مل�سابني و�لوفيات بد�لة 

خطية بطيئة �أمر مقلق للغاية ح�سب �خلرب�ء، 
 v الأن �لتز�يد يكون بثالث �أ�سكال ، �إما على �سكل

مقلوب وهو �الأح�سن، الأن �أعد�د �ال�سابات و�لوفيات 
تكون يف ت�ساعد، ثم تنازل عدد �ال�سابات على 

u مقلوب وهو متو�سط �لتغري،  نحو م�ستمر، �أو �سكل 
�أو ب�سكل خطي ـــــــــ وهو �لبطيء و�ملقلق، و�لذي 

يتوجب �حلذر كما هو يف �جلز�ئر �الآن، ويكون جيد� 
�إذ� ��ستمر بنف�س �لوترية �أكرث من �أ�سبوع، ولذ� �أكد 

رئي�س �جلمهورية على �سرورة �اللتز�م باحلجر 
�ل�سحي

 قد يعزى هذ� �لنوع من �لتز�يد �خلطي �لبطيء 
�إىل نق�س يف �إجر�ء �لتحاليل على �أعد�د كبرية 
من �لنا�س، فقد تكون هناك �أعد�د م�سابة ولكن 

دون علمهم �أو معرفتهم، بل قد ي�ساب �لبع�س من 
ذوي �ملناعة �لعالية وي�سفى دون �أن يعلم، ومن ثم 
ي�ستوجب توفري �إمكانيات و�أجهزة للتحليل �أ�سرع 

و�أكرث.
كما �أنه من �ملفرت�س �أن تتم �ختبار�ت �أكرث على 

�أعد�د �أكرب مع حجر منزيل �أ�سمل، حلد �الآن �حلل 
�الأمثل هو ك�سر �سل�سلة �لتكاثر و�لعدوى لكوفيد 

�الإ�سابات  حول  لدينا  �لتي  �الإح�سائيات  �أن  علما   ،19
تتز�يد مبتتالية هند�سية ود�لة خطية، ومن ثم 
فاإن �لعمل �حلقيقي يتم من خالل �لعمل �ل�سحي 

و�لعالج، و�الأهم كذلك تنظيم �حلياة �لعامة 
و�لوقاية �لتي تعد �لفا�سل بني �نت�سار �أو �نح�سار 

هذه �جلائحة.

بقلم: بيزيد يو�صف

ال�صميــــــد يف زمن 
الكورونـــــا

اإحباط حماولة اإغراق ال�صوق باأطنان ال�صميد 
والفرينة منتهية ال�صالحية

م�سالح �لتجارة حتجز 982 طنا من �ملو�د �ال�ستهالكية خالل 10 �أيام

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

�لغ�س  وقمع  �لرقابة  م�سالح  متكنت 
حجز  ــن  م �لــتــجــارة  ــــوز�رة  ل �لتابعة 
�ملنتجات  ــن  م طــنــا   982 مـــقـــد�ره  ــا  م
�ل�سميد  مادتي  من  �أغلبها  �ال�ستهالكية 
�أيــام  �لع�سرة  خــالل  وذلــك  و�لفرينة 

�الأخرية فقط.
�أكده  ما  ح�سب  �ملحجوز�ت،  بني  ومن   
ومــر�قــبــة  �الأ�ـــســـو�ق  تنظيم  ــر  ــدي م
مو�د  مقر�ين،  حممد  بالوز�رة  �لتموين 
"عجائن  يف  متثلت  �ل�سالحية  منتهية 
تنظيف"حاول  ومو�د  وفرينة  و�سميد 
ظل  يف  بها  �ل�سوق  �إغـــر�ق  �نتهازيون 

�الأزمة �ل�سحية �لتي متر بها �لبالد.
�لكميات  ــالف  �إت عن  �مل�سوؤول  وك�سف 
بقية  توجيه  �سيتم  فيما  �لفا�سدة، 
مر�كز  نحو  �ل�ساحلة  �الأخرى  �لكميات 

�لهالل �الأحمر و�جلمعيات �خلريية.
�مل�سجل  �ال�سطر�ب  �أن  مقر�ين  ــد  و�أك
�سببه  �ل�سميد  مبادة  �ل�سوق  متوين  يف 

قبل  من  �أ�سدها  بلغت  �لتي  �مل�ساربة 
على  دخــالء  وكــذ�  ��ستغالليني  ــار  جت
طريقه  عرف  �مل�سكل  �أن  غري  �لقطاع، 
للحل يف جنوب �لوطن و�سرقه، و�سيتم 
�لو�سط  مــنــاطــق  يف  ــر  ــالأم ل �لــتــ�ــســدي 
عمل  خــالل  مــن  جــد�  قريبا  و�لــغــرب 
م�ستوى  على  �ملن�سبة  �ليقظة  جلنة 

�لوز�رة.
ــرت  �أق �لــــوز�رة  �أن  �ملتحدث  ــاف  ــس و�أ�
كاملة  �الأ�سبوعية  �حل�سة  ت�سبيق 
للمطاحن و�ملقدرة بـ 180 �ألف قنطار، 
�حل�س�س  نظام  على  �العــتــمــاد  ــدل  ب
�كــرب  كمية  لــتــوفــري  ـــك  وذل �لــيــومــي 
�لــنــدرة  �إ�ــســكــال  كــل  تنهي  �لــ�ــســوق  يف 

و�ال�سطر�ب.
�مل�سجلة  �للهفة  مــقــر�ين  و��ــســتــغــرب 
�إنــتــاج  �أن  وكــيــف  مــو�طــنــني  قبل  مــن 
ظرف  يف  �الأ�سو�ق  من  غاب  كامل  �سهر 
يومني، د�عيا �إىل �لتعقل يف �ال�ستهالك 
عملها  يف  م�ستمرة  �مل�سانع  د�مــت  مــا 

ومتوين �ل�سوق ب�سكل منتظم.
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حجز كميات معتربة من 
املواد الغذائية باجلنوب

حجز كميات معتربة من الزطلة 
والأقرا�ض املهلو�صة بب�صار

عدد الوفيات بكورونا ي�صل اإىل 130 �صخ�صا

خ�صوع 626 حالة للعالج بالكلوروكني ومتاثل 90 م�صابا لل�صفاء

حجيمي يوؤكد: "70 باملائة من الأئمة ُيقدمون درو�صا وخطبا عرب الأنرتنت"

بريد اجلزائر يتيح للموؤ�ص�صات تكليف �صخ�ض ل�صتالم اأجور العمال

فرن�صا ُتلغي امتحان البكالوريا ب�صبب كورونا

�صباحا  7 اإىل  زوال   3 من  بها  احلجر  يبداأ  العا�صمة  منها  وليات   9

تو�صيع احلجر اجلزئي لي�صمل كل 
وليات الوطن

البنك الدويل يتوقع ركودا عامليا �صخما ب�صبب كورونا

�ل�سعبي،  �لوطني  للجي�س  م�سرتكة  مفارز  �أوقفت 
عمليات  ــالل  خ ــارك،  ــم �جل م�سالح  مــع  بالتن�سيق 
متفرقة بكل من مترن��ست وبرج باجي خمتار وعني 
�سخ�سا   52 �ل�ساد�سة،  �لع�سكرية  بالناحية  ــز�م  ق
وحجزت 187،7 طنا من �ملو�د �لغذ�ئية و1600 لرت من 
�لتنظيف  مو�د  من  وحدة  و11500  �ملائدة  زيت  مادة 
�ساحنات  ثالث  �إىل  باالإ�سافة  �لوقود،  من  لرت  و2960 
كهربائي  مــولــد  و32  �لــدفــع  ربــاعــيــة  مركبة  و11 
�لــدفــاع  لــــوز�رة  بــيــان  ح�سب  �سغط،  و26مطرقة 

�لوطني،�أم�س  �ل�سبت.
ق/و

ر�ت  �ملخِدّ ومكافحة  و�لتدخل  �لبحث  فرقتا  متكنت 
باأمن والية ب�سار من و�سع حد لن�ساط م�ستبه فيهم.

فقد  �ل�سبت  �أم�س   �لوطني  ــن  �الأم مل�سالح  بيان  ويف 
�الأقر��س  �ملــخــدر�ت،و  من  معتربة  كميات  حجز  مت 
�ملهلو�سة، �إ�سافة �إىل مبالغ مالية.                                        ق/و

ك�سفت �للجنة �لوطنية لر�سد ومتابعة 
يــرت�أ�ــســهــا  ــي  ــت �ل "كورونا"  فــريو�ــس 
�أمــ�ــس  فور�ر"  "جمال  �لــربوفــيــ�ــســور 
�إ�سابة  حالة   80 ت�سجيل  عن  �ل�سبت 
يف  كــورونــا  بفريو�س  مــوؤكــدة  جــديــدة 
ــرية  �الأخ �ساعة  �لـ24  خــالل  �جلــز�ئــر 
 1251 �إىل  ــايل  ــم �الإج �لــعــدد  لريتفع 
حالة موؤكدة.فيما �سجلت 25 حالة وفاة 
حالة   130 �إىل  �لعدد  لي�سل  جديدة 
ــدت وز�رة  �أك ــك   وفــاة.بــاملــو�ز�ة مع ذل
متاثلت  �لتي  �حلاالت  عدد  �أن  �ل�سحة  
تف�سي  منذ  حالة   90 بلغ  قد  لل�سفاء 
�لتي  �حلاالت  عدد  بلغ  فيما  �لفريو�س 
�لكلوروكني  بربوتوكول  للعالج  تخ�سع 
�لوطني. �مل�ستوى  على  حــالــة   626

عدد  �أن  �ل�سحة  وز�رة  بيان  و�أ�ــســاف 
�الإ�سابات �مل�سجلة على �مل�ستوى �لوطني 
قد مت ت�سجيلها على م�ستوى 43 والية.

�لوطنية  �للجنة  ع�سو  قال  جانبه  من 

�ملــكــلــفــة بــر�ــســد ومــتــابــعــة فــريو�ــس 
عدد  �رتفاع  �إن  بركاين،  بقاط  كورونا، 
كورونا  بفريبو�س  �ملــوؤكــدة  �الإ�سابات 
حالة  �ألــف  مــن  �أكــرث  �إىل  �جلــز�ئــر  يف 
متوقع  �خلام�س  �الأ�سبوع  دخــول  بعد 
ــاين  يف  ــرك ومــنــطــقــي.وربــط بــقــاط ب
بعدم  �حل�سيلة  �سحفية  ت�سريحات 
�جلز�ئريني  من  و��سعة  �سريحة  �لتز�م 
�لوقائية  و�لتد�بري  �ل�سحي  باحلجر 
�لعمومية.و�أكد  �ل�سلطات  �أقرتها  �لتي 
�أن  �جلز�ئريني  �الأطباء  عمادة  رئي�س 
وتفادي  �لو�سع  الإنــقــاذ  �لوحيد  �حلــل 
عموم  �لــتــز�م  �أوروبــيــة  دول  �سيناريو 
�حلجر  باإجر�ء�ت  باإر�دتهم  �ملو�طنني 
�ملنزيل وتفادي �خلروج من منازلهم �إال 
�ملتحدث  �لق�سوى.و�عترب  لل�سرورة 
وزو  تــيــزي  م�ست�سفى  �أطــبــاء  مــبــادرة 
ــات  ــاب ــس بــالــكــ�ــســف عــن بــعــد عــن �الإ�
�سي�ساهم  جد�  �يجابيا  �أمر�  بالفريو�س، 

�مل�ست�سفيات. على  �ل�سغط  تخفيف  يف 
تبد�أ  �أن  بركاين  بقاط  توقع  باملقابل 
من  �سهر  غ�سون  يف  �النفر�ج  يف  �الأمــور 
و�رتفاع  �الإ�سابات  عدد  تر�جع  خالل 
�لتجربة  �إىل  م�ستند�  �ل�سفاء،  حاالت 
�الأوىل  ــوؤرة  ــب �ل كانت  �لتي  �ل�سينية 

للوباء يف �لعامل.

فور�ر: "نتائج �حلجر �ل�سحي �ستظهر 
بعد 15 يوما"

�لربوفي�سور  ك�سف   ذ�تــه  �ل�سياق  ويف 
للجنة  �لر�سمي  �لناطق  فور�ر"  "جمال 
بوز�رة  كورونا  فريو�س  ومتابعة  ر�سد 
�مل�سابني  عــدد  يف  �نخفا�سا  �ل�سحة،  
�لقادمة  �الأيام  خالل  كورونا  بفريو�س 
يف حال �لتزم �ملو�طنون باحلجر �ل�سحي 
�لعمومية  �ل�سلطات  فر�سته  ـــذي  �ل
�لربوفي�سور  �لــوبــاء.و�أكــد  ملــحــاربــة 

�ل�سحي  �حلجر  نتائج  �أن  فــور�ر  جمال 
�أربعة  �أو  بالبليدة لن تظهر بعد ثالثة 
بعد  �ستظهر  �الأولــيــة  و�لنتيجة  ــام،  �أي
م�سري�  مار�س   23 تاريخ  بعد  يوما   15
�ستكون  �أنــــه   �إىل  �لــ�ــســيــاق  نف�س  يف 
كل  �ملو�طنون  �حرتم  �إذ�  نتيجة  هناك 
�ل�سحي،  باحلجر  �ملتعلقة  �لتو�سيات 
ـــه يف حــالــة عـــدم �حـــرت�م  مــ�ــســدد� �أن
كارثية. �ستكون  �لنتائج  فــاإن  �حلجر 
ر�سد  للجنة  �لر�سمي  �لناطق  دعا  كما 
ومتابعة فريو�س كورونا بوز�رة �ل�سحة 
�ملو�طنني بالبليدة وباقي �لواليات �لتي 
�اللــتــز�م  �إىل  �جلــزئــي  �حلــجــر  �سملها 
�حلجر  و�حـــرت�م  �لوقائية  بالقو�عد 
�إال  �لبيت  من  ــروج  �خل وعــدم  �ل�سحي 
بالق�ساء  �سي�سمح  ما  ــذ�  وه �ل�سرورة 
و�خلروج  كورونا  فريو�س  �نت�سار  على 

من �لو�سع �حلايل.
لوؤي ي

�لوطنية  للتن�سيقية  �لعام  �الأمــني  �أكد 
باملائة   70 �أن  حجيمي  جلول  لالئمة، 
ــا وخطبا  ُيــقــدمــون درو�ــس مــن �الأئــمــة 
ــة عـــرب مـــو�قـــع �لــتــو��ــســل  ــي ــس ــرت�� �ف
�مل�ساجد،  غلق  قــر�ر  بعد  �الجتماعي 
�لن�سائح  لتقدمي  و�سيلة  �أنها  معترب� 
يف  للبقاء  للمو�طنني  ودعوة  �لروحية 

جلول  �لوباء.وقال  من  للحد  منازلهم 
ــرو�  �أج و�لــدعــاة  “�الأئمة  �أن  حجيمي 
�لتقليدية  ــرق  ــط �ل عــلــى  تــعــديــالت 
خطب  بن�سر  بـــدوؤو�  حيث  الأعمالهم 
غلق  قر�ر  بعد  �الأنرتنت  عرب  ودرو�س 
�مل�ساجد للحد من �لتجمعات �لعامة �لتي 
�نت�سار وباء كورونا”، م�سيفا  �إىل  توؤدي 

�أن “70 باملائة من �الأئمة يعتمدون على 
هذ� �الأ�سلوب من خالل تقدمي حمادثات 
تالو�ت  �إىل  باالإ�سافة  روحية  ون�سائح 
�لذين  للم�سلني  تلبية  وهــذ�  قر�آنية، 
�نت�سار  بعد  منازلهم  يف  للبقاء  ��سطرو� 
�أن  حمدثنا  كورونا”.ويرى  فــريو�ــس 
�الأزمــات  هذه  مثل  يف  �لرقمي  �لتحول 

بحاجة  �ملــو�طــنــني  و�أن  �سيما  مفيد 
ــام  �الإم يقوم  حيث   ، ودرو�ـــس  ملــو�عــظ 
فيما  خا�سة  توعوي،  بــدور  -ح�سبه- 
لــاللــتــز�م  ــني  ــن ــو�ط �مل ــوة  ــدع ب يتعلق 
�حلجر  ـــرت�م  �ح و�ــســرورة  مبنازلهم 

�ل�سحي.
ق/و

جملة  �جلز�ئر  بريد  موؤ�س�سة  و�سعت 
ــن �لــتــد�بــري �لــوقــائــيــة �الإ�ــســافــيــة  م
�سحة  حماية  على  �لعمل  �أجـــل  مــن 
�سمان  مــع  �ملوؤ�س�سة،  وعــمــال  زبــائــن 
ــة  ــدي ــربي �ل ـــات  ـــدم �خل �إىل  ـــوج  ـــول �ل

بيان  و��ستمر�ريتها.و�أ�سار  �حليوية 
لدفع  حت�سبا  �أنــــه  �جلـــز�ئـــر  ــد  ــربي ل
�لعمومي  �لوظيف  م�ستخدمي  �أجــور 
و�الإد�ر�ت  �ملوؤ�س�سات  علم  �إىل  ُينهى 
باأن  �ملحلية  �جلماعات  وكذ�  �لعمومية 

بغر�س  و�سعها  مت  �خلا�سة  �لتد�بري 
�خلا�سة  �الأجور  �سحب  عمليات  �سمان 
مع  �لظروف  �أح�سن  يف  بامل�ستخدمني 
مكاتب  �إىل  �لتنقالت  كــرثة  تــفــادي 
�لدفع  �جلــز�ئــر  بريد  �لــربيــد.و�أتــاح 

من  ��سميا  تعيينه  يتّم  �ساع  طريق  عن 
بعملية  �لتكفل  وكذلك  �ملوؤ�س�سة،  قبل 
تابع  هيكل  م�ستوى  على  ــور  �الأج دفع 

للموؤ�س�سة �ملعنية.
ق/و

يف  �إجر�وؤها  �ملقرر  �لبكالوريا  ل�سهادة  �لنهائية  �لكتابية  �المتحانات  �إلغاء  �لفرن�سي  �لرتبية  وزير  قرر 
�مل�ستمر.و ياأتي هذ� �الإجر�ء على خلفية تف�سي فريو�س كورونا  �سهر جويلية �ملقبل و�الكتفاء بالتقييم 
1808.و �سجلت فرن�سا �رتفاعا  �إلغاء �متحانات �لبكالوريا الأول مرة منذ ��ستحد�ثها �سنة  �لعاملي، حيث مت 
�ساعة  �لـ24  غ�ســــــــون  يف  وفاة  حالة   1355 بلغت  حيث  كورونا  بفريو�س  �لوفيات  عدد  يف  جديد�  قيا�سيا 
�ملا�سيـــــــــــة �الأخرية.                                                                                                                                                                                    ق/و

كل  يف  �سباحا   7 �إىل  م�ساء   7 �ل�ساعة  من  �جلزئي  �حلجر 
ـــر�ن، عني  ــر، وه ــز�ئ ـــات: �جل واليـــات �لــوطــن مــاعــد� والي
تلم�سان  تيبازة،  وزو،  تيزي  �سطيف،  بجاية،  �لدفلى، 
 7 �إىل  زو�ال   3 من  يبد�أ  بها  �جلزئي   �حلجر  فــاإن  و�ملــديــة  

�سباحا .
�أن  كما  �أفريل   19 �إىل  �أفريل   5 من  متتد  ــر�ء�ت  �الإج هذه 

والية �لبليدة تبقى تخ�سع للحجر �ل�سامل.
حممد علي

قال رئي�س �لبنك �لدويل ديفيد مالبا�س، �إنه من �ملتوقع �أن توؤدي جائحة كوفيد19- �الآخذة يف �النت�سار 
ب�سكل �سريع �إىل ” ركود عاملي �سخم“ قد يلحق �أكرب �سرر بالدول �لفقرية و�ل�سعيفة.

و�أ�ساف مالبا�س يف من�سور على موقع لينكد �إن ”نعتزم �لرد بقوة وب�سكل و��سع برب�مج دعم وال�سيما للدول 
�لفقرية“، م�سري� �إىل �أنه يعتزم �لتحدث قريبا مع زعيمي �إثيوبيا وكينيا ودول �أخرى

ق/و



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 
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