
تعليمات للم�سوؤولني حول طريقة توزيعها

15 دج   1971   •  الثمـــــن  •  العــــدد   الثامنــــة    : www.altahrironline.com•  الإثنني  06 اأفريل 2020 م املوافــق لـ  12 �سعبان  1441 هـ     •  ال�سنة  الإلكرتوين  • املوقـع 

�ضخ 4 مليار دينار يف 
ميزانية وزارة ال�ضحة 

ملواجهة الوباء

ا�ضتـــــالم اأول دفعـــــة من 
الطلبية اخلا�ضـــــة بو�ضائل 

احلماية من الفريو�س

منع الوزراء والولة من الرتويج الإعالمي خالل توزيع التربعات
04

حمالت تطهري وتعقيم ت�ضمل 
جميع بلديــــــات الولية

قلق لدى املواطنني بالغلق 
املبكــــــــر لل�ضيدليات 

دخول اأنبوب غاز جديـــــد 
حيز اخلدمة يربط بني املنيعة 

وحا�ضي الرمــــــل 

ور�ضة �ضناعات تقليديـــــــة 
بتما�ضني ت�ضخــــــر طاقاتها 

خلياطــــــة الكمامات

انطالق اأول قافلة ت�ضامنية 
يف اإطار اإجراءات الوقاية من 

فيـــــــرو�س كورونا

حجز 80 طنا من العجائن 
موجهة للم�ضاربة و التهريب

حجز 15 طنا من مــــــــــادة 
الفرينة وغ�ضول اليد
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بن بوزيد يحذر: »ارتفاع متوقع في اإلصابات..وعلى المواطنين التصدي لكورونا«

العالج بالكلوروكيــــن منح نتائـج م�ضجعة يف 
م�ضت�ضفيات وهران، تيبازة، بوفاريك والقطار

• إجمالــي أعداد المصابيـــــــن ارتفع إلى 1320 حالة
• 22 وفاة جديــــــدة بفيروس كورونا والعاصمة والبليدة تسجالن أكبر عدد

متديد اآجال الت�ضريح 
ال�ضريبي اإىل الـ20 

من ماي املقبـــــل

الهالل الأحمر اجلزائري 
مينح معهد با�ضتور 5000 

اختبار �ضريع لكورونا

رئي�س جمعية احتاد 
التجار يوؤكــــــد وفرة 
املنتوجات خالل رم�ضان
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حولت من نفقة الحتياط يف انتظار و�سول 100 مليون كمامة ومليون لبا�ص ال�سهر اجلاري

ال�سحة لوزارة  العام  الأمني  مهام  • اإنهاء  جراد: "اجلزائر �ستتخل�ص من وباء كورونا طال الزمان اأو ق�سر"
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16 03

كربيات املوؤ�ض�ضات يدفعون ال�ضرائب والر�ضوم امل�ضتحقة اإلكرتونيا
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حان الوقت لوقف ال�ضالح و الغارات اجلوية يف جميع اأنحاء العامل
ال�ضالح "اآفاز" لوقف  نداء  على  يوقعون  •جزائريون  

علجية عي�س
-----------------

تعيها  ان  ينبغي  التي  الر�سالة  ه��ي 
احلكومات  و الأنظمة و كذلك ال�سعوب  
اإل  اأف�سل  م�ستقبل  بناء  ميكن  ل  اأنه  هي 
بنزع ظاهرة احلرب من كل املناطق مبا فيها 
ال�سعوب  اأماين  حتقيق  و  اأفريقيا،  جنوب 
و تطلعاتهم و تعاليم كل الأديان لتحقيق 
احلديث،  الع�رص  يف  توطيده  و  ال�سالم 
فم�سكلة احلرب و ال�سلم كما يقول خرباء 
لي�ست  و  اجتماعية  م�سكلة  ع�سكريون 
بل  باحلرب،  يكون  ل  حلها  و  �سيا�سية، 
باحلوار و التفاو�ض و ن�رص القيم الدينية و 
نبذ الأعمال العدوانية، و على ما يبدو اأن 
 19 ال�سحية الأكرب  املت�رصر من كوفيد 
خطر  تواجه  هي  و  الفقرية  ال�سعوب  هي 
ذلك  اأدى  املوت،  و  لالإ�سابات  التعر�ض 
اإىل انهيار النظم ال�سحية يف البلدان التي 
العاملني يف جمال  حتى  احلروب،  دمرتها 
بالعدوى  اأ�سيبوا  و  ا�ستهدفوا  ال�سحة 
الأمني  وجه  هذا  يف  و  الإمكانيات،  لقلة 
فيه  يح�س�ض  ن��داًء  املتحدة  ل��الأمم  العام 
يهدد  اخلطر  باأن  احلكومات  و  ال�سعوب 
و  م�سلم  بني  يفرق  ل  الوباء  ل  و  الكل، 

ودين،  عرق  اأي  اأو  يهودي  اأو  م�سيحي 
حيث دعا  اإىل وقف اإطالق النار فورا يف 
العام  الأمني  قال  و  العامل،   اأنحاء  جميع 
حان  لقد  الهيئة:  موقع  عرب  املتحدة  لالأمم 
الوقت لوقف النزاعات امل�سلحة والرتكيز 
حياتنا،  يف  احلقيقية  املعركة  على  معا 
واأقول لالأطراف املتحاربة: اتركوا الأعمال 
الثقة  عدم  م�ساعر  �سعوا  و  العدائية، 
البنادق واأخمدوا  اأخر�سوا  والعداوة جانبا، 
فهذا  اجلوية،  الغارات  واأوقفوا  املدافع 
امل�ساعدة  اأجل  من  الأهمية،  حا�سم  الأمر 
امل�ساعدات  لإي�سال  ممرات  اإن�ساء  على 

املنقذة للحياة.
عام  هو   2020 ع��ام   خ��رباء  اعترب  قد  و 
التهديد  المتناع عن  و  ال�سالح  اإ�سكات 
�سد  ا�ستخدامها  اأو  القوة  با�ستخدام 
ا�ستقاللها  و  ما  دول��ة  اأرا�سي  �سالمة 
اأّيا من  اأن  ال�سيا�سي و الديني ، بل توؤكد 
و�سيكون  مطلقا،  ت�ستخدم  لن  الأ�سلحة 
حرية  لإعطاء  البديل  الدميقراطي  احل�ض 
الفكر و املمار�سة ال�سيا�سية ، عن طريق 
ثمينة  نوافذ  فتح  اأج��ل  من  و  احل���وار،  
الدبلوما�سية،  بالطرق  النزاعات  حلل 
اإىل  الأم��ل  من  �سعاع  جلب  اأج��ل  وم��ن 
اإزاء  �سعفا  الأكرث  الفئات  تعي�ض  حيث 
فريو�ض كوفيد19-، ا�ساف بالقول: دعونا 
ن�ستلهم احللول من التحالفات واحلوارات 
التي تتبلور ببطء بني الأحزاب املتناف�سة 
ملواجهة  م�سرتك  نهج  و�سع  ليت�سنى 

اإىل  بحاجة  ولكننا  كوفيد19-.  فريو�ض 
ملر�ض  حدا  �سعوا  بكثري،  ذلك  من  اأكرث 
يع�سف  ال��ذي  املر�ض  وحاربوا  احل��رب، 
كل  يف  القتال  بوقف  ذلك  ويبداأ  بعاملنا، 
مكان  من الآن. فهذا ما حتتاج اإليه اأ�رصتنا 
م�سى،  وقت  اأي  من  اأكرث  الآن  الب�رصية، 
"اآفاز"  منظمة  وجهته  النداء  نف�ض  هو 
حكومية  غ��ري  منظمة  ه��ي  و  الدولية 
يف  ال�سعوب  ت�سامن  حتقيق  على  تعمل 
و  النزاعات  وقف  و  ال�سعبة  الأوق��ات 
اآفاز  دعت  و  الفقرية،  ال�سعوب  ن�رصة 
�سعوب العامل و حمبي الإن�سانية اإىل جمع 
التوقيعات، حيث �سجلت اأزين من مليون 
و 700 توقيع  من خمتلف الدول الأجنبية 
فرن�سا،  بلجيكا،  غ��رار  على  العربية  و 
و  بولندا،   ، اليونان،ا�سبانيا  تركيا،  اأملانيا، 
من الدول العربية  لبنان، �سوريا، اجلزائر، 
املغرب و تهدف اآفاز اإىل الو�سول اإىل 02 
مليون توقيع، من اجل توقيف احلروب و 

تعميم ال�سالم .
اإن الو�سع الذي مير بها العامل عطل كثري 
املوؤمتر  املوؤمترات ل�سيما   و  امل�ساريع،  من 
انت�سار  حظر  معاهدة  ملراجعة  العا�رص 
كان  الذي  بنيويورك  النووية  الأ�سلحة 
اأفريل   27 من املنظر عقده يف الفرتة بني 
التي  احلملة  ثم   ،  2020 م��اي   22 اإىل 
الإحت��اد  يف  العقالء  جمموعة  قادتها  
�سيكون   2020 بحلول  باأنه  الأوروب��ي، 
تداعيات  ظل  يف  حرب،  بال  عامل  العامل 

الدولية  الو�سايا  اإرها�سات  و  املعارك 
التوترات،  كل  على  الق�ساء  ميكن  ،هل 
ال�سيا�سات  ت��زال  ما  ال��ذي  الوقت  يف 
لي�ض  تغيري؟،  دون  قائمة  للدول  اخلارجية 
العامل  جتاه  اإمنا  و  فقط  الثالث  العامل  جتاه 
ظل  فقد  اخل�سو�ض،  على  الإ�سالمي 
على  للق�ساء  قائما  الأمريكي  املوقف 
خالل  من  الإ�سالمية  الهوية  و  الإ�سالم 
اإ�رصائيل،  عا�سمة  ال�رصيف  القد�ض  جعل 
و بالتايل فال�رصاعات امل�سلحة اأو التهديد 
هناك  لن يكون  و  �ستزيد من حدتها،  بها 
العامل  اأن  يعني  هذا  و  لل�سالح،  اإ�سكات 
اأ�سلحة  �سوت  على   2020 �سي�ستقبل 
ل  ثم  اإيرانية(،   ، رو�سية  )اأ�سلحة  جديدة، 
نن�سى ال�رصاع العربي الإ�رصائيلي، حيث 
عدوانية   دولة  اإ�رصائيل  اأن  البع�ض  يرى 
فرغم  العربي،  ال�سعب  حلم  يف  مغروزة 
حتقق ال�سلم بينهما فهو �سلم بدون �سفاء،  
مواجهاتها  كل  يف  متكنت  اإ�رصائيل  لأن 
مع العرب و يف كل احلروب التي �سنتها 
تو�سعها على ح�سابهم من  �سدهم و يف 
حتريف اأعمالها العدوانية و اإلبا�سها  �سفة 
الدفاع ال�رصعي حتت غطاء نظرية احلرب 
بالتايل ل  و  العامل كله،  لت�سلل  الوقائية 
ميكن للعرب اأن يتعاي�سوا مع اإ�رصائيل، و 
ل ميكن لل�سلم اأن ي�سود بني اأمة اغت�سبت 
على  حتر�ض  دولة  اإ�رصائيل   ، اأرا�سيها 
احلرب و لذا ل ميكن اأن تكون داعية �سلم.

من  اأكرث  اإىل  كورونا  وباء  انت�ضار  مع 
اأ�ضفر  الذي  الآمر  واإقليم،  دولة   200
الأ�ضخا�س  من  الالآلف  مئات  مقتل  عن 
العام  الأمني  غوتريي�س  اأنطونيو  وجه 
حلكومات  ــداًء  ن املتحدة  الأمم  لهيئة 
تتمكن  جتى  الــ�ــضــالح  بــوقــف  ــعــامل  ال
الــذي  اخلــطــر  مــواجــهــة  مــن  ال�ضعوب 
 19 داهمها فجاأة بظهور فريو�س جوفيد 
الدولية  النزاعات  فيه  ت�ضتمر  وقت  يف 
امل�ضلحة و ل تزال حتتدم يف جميع اأنحاء 
اآفاز الدولية  العامل،  كما وجهت منظمة 
الب�ضرية   اإنقاذ  اأجل  من  النداء  نف�س 
من  و  باحلرب،  حتل  ل  النزاعات  لأن   ،
طرق  عن  اخلالفات  جتــاوز  ال�ضروري 

ال�ّضالم البّناء لتحقيق  ال�ضعي  احلوار و 

نداء منظمة "اآفاز" الدولية و هيئة الأمم املتحدة

الأمني العام لوزارة ال�ضناعة حممد بو�ضامة يوؤكد: 

الندرة يف مادة ال�ضميد �ضببها 
امل�ضاربة وخلل يف التوزيع

ل��وزارة  العام  الأم��ني  بو�سامة،  حممد  اعترب، 
مادة  من  الوطني  املنتوج  اأن  واملناجم،  ال�سناعة 
باأن  واأو�سح  الوطني،  للطلب  ي�ستجيب  ال�سميد 
الندرة املفتعلة �سببها امل�ساربة وبع�ض اخللل يف 

التوزيع.
 اأو�سح بو�سامة اأن الوزير الأول عبد العزيز جرد، 
التابعة  البيع  نقاط  كل  بفتح  تعليمات  اأعطى 
ملجمع "اغروفيد" لل�سناعات الغذائية لال�ستجابة 
للطلب املتزايد على مادتي ال�سميد والفرينة، لفتا 
اإىل اأن هناك 27 مطحنة �سميد و29 مطحنة فرينة 
ال�سوق  حتتاجه  ما  لتوفري  طاقتها  بكامل  تعمل 

الوطنية.
ق/و

و�ضع الوكالة الوطنية لرتقية 
احلظائر التكنولوجية حتت 

و�ضاية وزير املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية
�سدر يف العدد الأخري للجريدة الر�سمية مر�سوم تنفيذي يتم مبوجبه 
و�سع الوكالة الوطنية لرتقية احلظائر التكنولوجية و تطويرها حتت 
و�ساية وزير املوؤ�س�سات ال�سغرية و املوؤ�س�سات النا�سئة و اقت�ساد 
اإدارة  جمل�ض  ت�سكيلة  تعديل  املر�سوم  هذا  يف  تقرر  املعرفة.كما 
املوؤ�س�سات  و  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  وزير  �سيرتاأ�سه  حيث  الوكالة 
النا�سئة و اقت�ساد املعرفة اأو ممثله مع تو�سيع ت�سكيلة املجل�ض اإىل 
ممثل لوزير الربيد و املوا�سالت ال�سلكية و الال�سلكية و ممثل عن 
عمال الوكالة.و يعدل و يتمم هذا املر�سوم رقم 77-20 املوؤرخ يف 28 
مار�ض 2020 ، الذي وقعه الوزير الأول عبد العزيز جراد، املر�سوم 
التنفيذي رقم 91-04 املوؤرخ يف 24 مار�ض 2004 و املت�سمن اإن�ساء 

الوكالة و حتديد تنظيمها و �سريها.
ق/و

اعفاءات �ضريبية للجمعيات اخلريية 
كذا  و  قانونا  املعتمدة  اخلريي  اأو  الإن�ساين  الطابع  ذات  اجلمعيات  ال�سبت  املالية  وزارة  دعت 
اأق�سام  مفت�سيات  واىل  الولئية  ال�رصائب  مديريات  اإىل  التقدم  اإىل  اجلزائري  الأحمر  الهالل 

اجلمارك لال�ستفادة من العفاءات التي يت�سمنها الت�رصيع فيما يتعلق باأعمال الت�سامن.
و يف بيان لها، ذكرت الوزارة اأنه "بالن�سبة لأعمال الت�سامن، يتعني التذكري باأن الت�رصيعات 
اأو  الإن�ساين  الطابع  ذات  الأعمال  اأو  اجلمعيات  باأن  تق�سي  ال�سارية  اجلمركية  و  اجلبائية 
احلقوق  من  الإعفاء  من  ت�ستفيد  اجلزائري،  الأحمر  الهالل  جانب  اإىل  قانونا،  املعتمدة  اخلريي، 
�سكل  يف  اإليهم  املر�َسلة  الب�سائع  يخ�ض  فيما  امل�سافة،  القيمة  على  الر�سم  ومن  اجلمركية 
هبات، واملخ�س�سة للتوزيع املجاين لالأغرا�ض اخلريية اأو الطبية".و على هذا الأ�سا�ض، دعت 
الوزارة اجلمعيات املعنية ل" التقرب من مديرية ال�رصائب للولية )املديرية الفرعية للعمليات 
على  الر�سم  من  الإعفاء  �سهادة  على  للح�سول  الرئي�سي،  مقرها  اإليها  ينتمي  التي  اجلبائية( 
القيمة امل�سافة، بتقدمي قائمة ال�سلع التي من اأجلها تطلب الإعفاء".عالوة على ذلك، يتعني على 
اجلمعيات املعنية التقدم اأمام مفت�سية اأق�سام اجلمارك املخت�سة اإقليميًا، من اأجل احل�سول على 
اإذن اجلمركة مع الإعفاء من حقوق ال�سترياد، بتقدمي تعهد خطي يحدد وجهة هذه ال�سلع حيث 

ل. ت�ستفيد عمليات جمركة هذه ال�سلع من اإجراء معجَّ
و ملزيد من املعلومات، دعت الوزارة اجلمعيات املعنية للتقرب من م�سالح ال�رصائب واجلمارك 

ق/واملخت�سة اإقليميا.



علمية  درا�سة  يف  اأمريكيون  علماء  قدر    
رمبا  امل�ستجد  كورونا  فريو�ض  اأن  حديثة 
حتى  اأو  اأ�سهر  منذ  الب�رص  ج�سم  دخ��ل 
�سنوات، قبل اأن ي�سبح مميتا ويفجر موؤخرا 

جائحة اأعجزت العامل كله حتى الآن.
اإن فريو�ض  وتقول نظرية وا�سعة النت�سار 
اأواخر  كورونا امل�ستجد بداأ يف التف�سي يف 
احلية  للحيوانات  �سوق  داخ��ل   ،2019
و�سط  ال�سني،  و�سط  ووه��ان  مدينة  يف 
اأو  اخلفافي�ض  حلم  م�سدره  باأن  ترجيحات 
اآكل النمل احلر�سفي.لكن علماء حتدثوا اإىل 

الأمريكية،  الإخبارية  اإن«  اإن  »�سي  �سبكة 
معربني  النظرية،  على  ال�سك  ظالل  األقوا 
اخرتق  رمب��ا  الفريو�ض  اأن  اعتقادهم  عن 
حتى  اأو  اأ�سهر  ع��دة  قبل  الب�رص  اأج�ساد 
الإن�سان،  ج�سم  داخل  اأي  �سنوات.وهناك، 
تكيف فريو�ض كورونا واأ�سبح اأكرث فتكا، 

حتى و�سل اإىل ال�سورة املعروفة حاليا.
وقال اأ�ستاذ علم الأوبئة يف كلية كولومبيا 
يعتقد  اإنه  ليبكني،  اإي��ان  العامة  لل�سحة 
منذ  الب�رص  اأج�سام  يف  انت�رص  الفريو�ض  اأن 
ليبكني:  طويال.واأ�ساف  يكون  قد  وقت 

)ال�سامتة(؟  التف�سي  ا�ستغرقت عملية  »كم 
اأو  اأ�سهر  منذ  رمبا  متاما.  متاأكدين  ل�سنا 
يف  اأخريا  ن�رصت  درا�سة  �سنوات«.وكانت 
حتدثت  العلمية  ميدي�سن«  »نات�رص  جملة 
الب�رص  اأن  خال�ستها  مماثلة  نظرية  عن 
اأ�سيبوا بعدوى فريو�ض كورونا ل�سنوات، 

من دون اأن يعلموا بذلك.
وتقول هذه الدرا�سة اإن الفريو�ض قد تكيف 
اأكرث عدوانية  اأج�سام الب�رص، واأ�سبح  داخل 
موؤلف  الوقت.وذكر  مرور  مع  بهم  وفتكا 
غاري،  روبرت  اجلامعي  الأ�ستاذ  الدرا�سة 

)تف�سي  ه��ذا  اأ�سعلت  التي  ال�����رصارة  اأن 
اأ�سهر  قبل  بالتاأكيد  حدثت  الفريو�ض(، 
.2019 اأواخر  يف  اخلفافي�ض«  اأكل  »نظرية 
اأخرى  �رصارات  »هناك  اأن  غاري  واأ�ساف 
اأدت اإىل تف�سي الفريو�ض يف مناطق اأخرى 
بالعامل، مل نكت�سفها بعد«.ولفت اإىل وجود 
عدة �ساللت من اأ�رصة فريو�ض كورونا مل 
موجودة  اأنها  رغم  اأخريا،  اإل  اكت�سفها  يتم 
علم  اأ�ستاذ  ق��ال  جانبه،  عقود.ومن  منذ 
هذه  اإن  كانينجها،  اأندور  البيطرية  الأوبئة 
ذاتها  على  تعديالت  اأجرت  رمبا  الفريو�ض 

قبل اأن ت�ستقر داخل اأج�سام الب�رص.واأ�ساف 
قد  الفريو�سات  هذه  تكون  اأن  ميكن  اأن��ه 
نقل  على  قدرتها  واأثبتت  اأك��رث،  تكيفت 
ج�سم  دخولها  مبجرد  الب�رص،  بني  العدوى 
اأن  من  العلماء  خماوف  اإن�سان.وتتعاظم 
وباء »كوفيد 19« الذي يواجهه العامل الآن 
»لن يكون الأخري«.وقال ليبكني: »يف نهاية 
هذا  اأن  ذلك  لقاح،  يتوافر  اأن  يجب  املطاف 
وقد  الب�رص،  يف  يتوطن  �سوف  الفريو�ض 

تتكرر املوجة مرة اأخرى«.
لوؤي ي

درا�ضة علمية اأمريكية ت�ضكك يف �ضيناريو "ووهان" ال�ضينية
قالت اأن تف�ضي "كورونا" رمبا بداأ منذ اأ�ضهر اأو �ضنوات

الأمر ي�ضتدعي احرتامهم لقواعد احلجر ال�ضحي وتفادي التجمعات، بن بوزيد يحذر:

لكورونا الت�ضدي  املواطنني  وعلى  الإ�ضابات..  فـي  متوقع  ارتفاع 

لوؤي ي
--------------------

على  �سيفا  نزوله  خالل  الوزير  واأك��د 
كورونا  لفريو�ض  الت�سدي  حول  ح�سة 
رفقة  اجلزائري  التلفزيون  �سا�سة  عرب 
والتنف�سية  املعدية  الأمرا�ض  يف  خرباء 
�سرتتفع  بالفريو�ض  الإ�سابة  حالت  اأن 
القادمة  الأي���ام  خ��الل  خميفة  ب��وت��رية 
امل��واط��ن��ني  ج��م��ي��ع  جت��ن��ي��د  ت�ستدعي 
ال�سحي  احل��ج��ر  لقواعد  واح��رتام��ه��م 
الو�سع  تزيد  التي  التجمعات  وتفادي 
املادية  الو�سائل  م��ن  �سوء.وبالرغم 
قال  ال��دول��ة  �سخرتها  التي  والطبية 
ل  اجل��زائ��ر  اأن  بوزيد  بن  الربوف�سور 

ال��ذي  ال��وب��اء  ه��ذا  مواجهة  ت�ستطيع 
مل  اإذا  املتقدمة  ال��دول  من  العديد  م�ض 

ال�سلطات  بتو�سيات  اجلزائريون  يلتزم 
بالعدد  التكفل  العمومية.وبخ�سو�ض 

ارتفاع  حالة  يف  املر�سى  من  الكبري 
عن  الأول  امل�سوؤول  اأك��د  الإ���س��اب��ات 
جمدت  امل�ست�سفيات  كل  اأن  القطاع 
اأق�سام  با�ستثناء  الأخ���رى  ان�ساطات 
م�ساحلها  كل  مهياأة  واجلراحة  ال��ولدة 
منهم  تخلو  مل  الذين  املر�سى  ل�ستقبال 
الوحيد  احلاجز  اأن  معتربا   ولي��ة،  اأي 
القاتل  الوباء  لهذا  للت�سدي  والفعال 
للمواطن  التامة  ال�ستجابة  يف  يتمثل 
اأ�سار  ال�سحة.كما  وزارة  لتوجيهات 
تبنتها  التي  اجلديدة  اخلطة  اإىل  بوزيد  بن 
الوزارة يف جمال ت�سيري عدد الأ�رصة بني 
امل�سخ�سة  احلالت  وعدد  امل�ست�سفيات 
جانب  اإىل  للعالج  تخ�سع  التي  وتلك 

بوزيد  بن  املري�ض.واأعلن  م�سار  تنظيم 
للقطاع  تابعة  عيادات   10 و�سع  عن 
الطبي  الت�سوير  يف  متخ�س�سة  اخلا�ض 
لإج��راء  املر�سى  متناول  يف  خدماتها 
اأعرا�ض  عن  للك�سف  "�سكانري"  اأ�سعة 
عيادات  جانب  اإىل  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض 
و�سعت  اأخ���رى  خا�سة  ا�ست�سفائية 
احل��الت  ع��ن��د  اخل��دم��ة  يف  م�ساحلها 
من  ال�سحة  وزير  ك�سف  ال�ستثنائية.و 
متر  التي  ال�سحية  الأزمة  باأن  اأخرى  جهة 
العامل  دول  بقية  غرار  وعلى  البالد  بها 
اإعادة  اإىل  العمومية  بال�سلطات  �ستدفع 
النظر يف املنظومة ال�سحية ب�سكل كلي 

. م�ستقبال

للت�ضدي لفريو�س كورونا الذي �ضيعرف ارتفاعا يف عدد الإ�ضابات  طالب وزير ال�ضحة وال�ضكان واإ�ضالح امل�ضت�ضفيات الربوف�ضور عبد الرحمن بن بوزيد ب�ضرورة جتند جميع املواطنني 
خالل الأيام القادمة .

عن  لل�رصائب،  العامة  املديرية  اأعلنت 
ال�سهري  الت�رصيح  اإي��داع  اآج��ال  متديد 
ال�رصيبي اخلا�ض ب�سهري فيفري ومار�ض 
ودفع احلقوق والر�سوم املتعلقة بهما، اإىل 
وقائي  كاإجراء  املقبل،  ماي   20 يوم  غاية 

امل�ستجد. "كورونا"  تف�سي فريو�ض  من 
بيان  يف  ال�رصائب،  مديرية  واأو�سحت 
عليهم  يتعني  بال�رصيبة  املكلفني  اأن   ، لها 
تاريخ  بحلول  الثالث  الت�رصيحات  اإيداع 
اأما  بها،  املتعلقة  احلقوق  ودفع  ماي   20
التابعني  بال�رصيبة  باملكلفني  يتعلق  فيما 
فيوا�سلون  املوؤ�س�سات،  كربيات  ملديرية 
ودف��ع  ال�سهرية  ت�رصيحاتهم  اإي���داع 
اإلكرتونيا. امل�ستحقة  والر�سوم  ال�رصائب 
اخلا�ض  الف�سلي  بالت�رصيح  يتعلق  وفيما 

لل�رصيبة  اخلا�سعني  بال�رصيبة  باملكلفني 
اإيداع  اآجال  اجلزافية الوحيدة، فقد مت متديد 
الدخل  على  لل�رصيبة  الف�سلي  الت�رصيح 
فيفري  جانفي،  اأ�سهر  لأج��ور  الإجمايل 
 .2020 ماي   20 يوم  غاية  اإىل  ومار�ض 
للنتائج  ال�سنوي  الت�رصيح  متديد  مت  فيما 
تاريخ  اإىل  وامللحقات(  ال�سنوية  )امليزانية 

 .2020 30 جوان 
ملديرية  التابعة  لل�رصكات  بالن�سبة  اأما 
اإيداع  اأجل  ف�سيمدد  املوؤ�س�سات،  كربيات 
 31 غاية  اإىل  للنتائج  ال�سنوي  الت�رصيح 
اأن  اإىل  ذات��ه  البيان  2020.واأ�سار  ماي 
ال�رصيبة  من  املتبقي  الر�سيد  ت�سفية 
يوما   20 هو  ال�رصكات  الأرب���اح  على 
اإيداع الت�رصيح ال�سنوي  ابتداء من تاريخ 

الت�رصيح  اإيداع  اأجل  متديد  مت  للنتائج.كما 
الدخل  )ال�رصيبة على  للمداخيل  ال�سنوي 
 30 غاية  اإىل  الإقامة(  حمل  الإجمايل/ 

جوان. 
الوقتي  الق�سط  دفع  اآج��ال  مددت  فيما 
الإجمايل  الدخل  على  لل�رصيبة  الأول 
اإىل  ال�رصكات  اأرب��اح  على  وال�رصيبة 
امل�سدر  2020.و�سدد  جوان  تاريخ20  
بال�رصيبة  للمكلفني  ميكن  اأن��ه  ذات��ه 
�سعبة،  مالية  و�سعية  من  يعانون  الذين 
زمني  ج��دول  من  ال�ستفادة  التما�ض 
ميكن  كما  اجلبائية،  ديونهم  لت�سديد 
الزمني  جدولهم  تعديل  التما�ض  لهوؤلء 
املا ال�سيولة  نق�ض  من  يعانون  كانوا  اإذا 
دية.                                          لوؤي ي

متديد اآجال الت�ضريح ال�ضريبي اإىل الـ20 من ماي املقبل
كربيات املوؤ�ض�ضات يدفعون ال�ضرائب والر�ضوم امل�ضتحقة اإلكرتونيا
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العالج بـ"الكلوروكني" يبعث الأمل 
يف نفو�س امل�ضابني بكورونا

منح نتائج م�ضجعة يف م�ضت�ضفيات وهران، تيبازة، بوفاريك والقطار

حالت  عالج  بروتوكول  ا�ستخدام  منح 
"كورونا"  بفريو�ض  امل�سابني  املر�سى 
يف  �رصعت  ال��ذي  "الكلوروكني"  ب��دواء  
املعدية  الأم��را���ض  م�سلحة  ا�ستخدامه 
لوهران  اجلامعي  الإ�ست�سفائي  باملركز 
بتيبازة  تقزايت"  القادر  "عبد  وم�ست�سفى 
امل�ستوى  على  امل�ست�سفيات  من  وغ��ريه 
امل�سابة  احل��الت  بعالج  املعنية  الوطني 
م�سجعة  نتائج  امل�ستجد  كورونا  بفريو�ض 
موفق  جناة  الأ�ستاذة  وذك��رت  لالأغلبية. 
رئي�ض م�سلحة الأمرا�ض املعدية مب�ست�سفى 
وهران اأن امل�سلحة التي تتكفل بعالج اأكرث 
من ن�سف احلالت املوؤكدة بفريو�ض كورونا 
حالت  ثالث  اأوىل  بت�رصيح  قامت  بوهران 
فريو�ض كورونا،  من  نهائي  ب�سكل  تعافت 
م�سرية اىل اأن جميع املر�سى الذين يعاجلون 
العالجي  يف امل�سلحة وفق هذا الربتوكول 
حتى  اأنه  جيدة.واأ�سافت  حالة  يف  يوجدون 
يف  امل�سلحة  اإىل  و�سلت  التي  احل��الت 
ف�سيئا،  �سيئا  تتعافى  بداأت  "خطرية"،  حالة 
ت�سجيل  لعدم  الكبري  ارتياحها  عن  معربة 
منذ  تراأ�سها  التي  امل�سلحة  يف  وف��اة  اأي��ة 
اأنه مع ذلك "ل ميكن  بداية الوباء.واأ�سافت 
الكلوروكني  باأن  اجلزم  احلا�رص  الوقت  يف 
املر�سى،  هوؤلء  ل�سفاء  الوحيد  ال�سبب  هو 
ميكن  ك��ورون��ا  فريو�ض  من  ال�سفاء  لأن 
الأحيان". بع�ض  عفويا يف  يكون  اأن  اأي�سا 
"عبد  اأكدت م�سادر طبية  مب�ست�سفى  كما 
العالج  عملية  اأن  بتيبازة  تقزايت"  القادر 
بالكلوروكني اأ�سفرت عن نتائج "م�سجعة" 

بفريو�ض  م�سابني  على  ا�ستعماله  بعد 
الو�سع  اأن  امل�سادر  كورونا.واأو�سحت 
للعالج  تخ�سع  التي  للحالت  ال�سحي 
املرجعية  املوؤ�س�سة  تقزايت،  مب�ست�سفى 
وفق  كورونا،  بفريو�ض  بامل�سابني  للتكفل 
الكلوروكني،  ب��دواء  العالج  بروتوكول 
اأظهرت تفاعال ايجابيا مع الدواء وهي نتائج 
النتائج  تلك  م�سجعة".وتعترب  و  "ايجابية 
لبع�ض  ال�سحية  احلالة  حت�سن  يف  املتمثلة 
املر�سى من خالل "انخفا�ض درجة احلرارة" 
ن�سبيا"  التنف�ض  يف  اأريحية  "ت�سجيل  و 
"اأولية  نتائج  ال�سعال"،  ح��دة  "تقل�ض  و 
 14 "اإخ�ساع  بعد  اإيجابية"  وم��وؤ���رصات 
الكلوروكني"  العالج  لربوتوكول  م�سابا 
بعد  النهائية  "النتائج  ظهور  انتظار  يف 

ع�رصة اأيام من ا�ستعمال الدواء".
واأعلنت وزارة الت�سال يف بيان لها بتاريخ 
وزارة  اعتماد  عن  املا�سي  مار�ض   24
امل�ست�سفيات  اإ�سالح  ال�سكان و  ال�سحة و 
ملواجهة  العالج  يف  الكلوروكني  ر�سميا 
اأن  يومها  البيان  كورونا.واأو�سح  فريو�ض 
"الكلوروكني" هو جزيئة م�سادة للمالريا، 
ومن  الوباء  هذا  من  العالج  يف  ي�ستخدم 
اأن  موؤكدة  والذئبة"،  الروماتيزم  اأمرا�ض 
انطلقت  قد  ال�سدد  هذا  يف  "الدرا�سات 
ت��زال  ول   ،2020 فيفري  يف  بال�سني 
م�ستمرة يف اأوروبا حلد الآن".واأ�ساف ذات 
نتائج  اأعطى  قد  "الكلوروكني"  اأن  امل�سدر 
خالل  من  كورونا  فريو�ض  ملواجهة  واعدة 
زيادة القدرات املناعية للفرد.          لوؤي ي

03
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اأكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، اأن 
طال  الوباء  هذا  من  �ستتخل�ض  اجلزائر 

اأم ق�رص". الزمن 
ذاته حيا جراد جمهودات  ال�سياق  ويف 
لتمكنه  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ض 
اإىل  التوجه  من  �ساعة   48 ظرف  يف 
على  الطلبية  بهذه  والعودة  ال�سني 
الوطني  للجي�ض  تابعتني  طائرتني  منت 
نف�سه  الوقت  يف  ال�سعبي.م�سيدا 
الطبي  و�سبه  الطبي  ال�سلك  بجهود 
التكفل  يف  امل�ست�سفيات  اأعوان  وكل 

كورونا  بفريو�ض  امل�سابني  باملر�سى 
حقيقيا  خطرا  ي�سكل  اأ�سبح  التي 

ككل. والعامل  اجلزائر  على 
العزيز جراد،  الأول عبد  الوزير  واأقدم 
مطار  م�ستوى  على  اأم�ض  �سبيحة 
اأول  ا�ستالم  على  بومدين  ه��واري 
بو�سائل  اخلا�سة  الطلبية  من  دفعة 
قادمة  "كورونا"  فريو�ض  من  احلماية 
بيان  ال�سني.واأو�سح  جمهورية  من 
التي  الطلبية  ب��اأن  الأوىل  ل��ل��وزارة 
تابعتني  طائرتني  م��نت  على  ج��اءت 

ماليني   8 ت�سم  الوطني  للجي�ض 
ث��الث  ذات  ك��م��ام��ة  األ���ف  و500 
موجهة  خا�سة  واأق��ن��ع��ة  مطويات 

لالأطباء.
اجلزائر  ب��اأن  الأول  الوزير  واأو�سح 
كميات  اجلاري  ال�سهر  خالل  �ست�ستلم 
كمامة  مليون   100 ت�سم  اأخ���رى 
لأطباء،  خم�س�ض  كلي  لبا�ض  ومليون 
للك�سف  جممع  األف   200 اإىل  اإ�سافة 

لنقلها. جممع  األف  و20  املبكر 
لوؤي ي

ا�ضتالم اأول دفعة من الطلبية اخلا�ضة بو�ضائل احلماية من الفريو�س
يف انتظار و�ضول 100 مليون كمامة ومليون لبا�س ال�ضهر اجلاري من ال�ضني

جراد: "اجلزائر �ضتتخل�س من وباء كورونا طال الزمان اأو ق�ضر"
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1971

تعليمات باإعادة جدولة ديون بع�س املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة

لوؤي ي
--------

و اأكد الأمني العام لوزارة ال�سناعة، حممد بو�سامة، يف 
اأن  اأم�ض،  الأوىل  الإذاعية  القناة  بها  خ�ض  ت�رصيحات 
وزارة ال�سناعة تلقت تعليمات من رئي�ض اجلمهورية و 
الوزير الأول من اأجل حتديد الإجراءات العملية لتقلي�ض 
"كورونا" على املوؤ�س�سات العمومية و  تداعيات كارثة 
ال�رصائب  ودفع  ديونها  جدولة  اإعادة  بينها  من  اخلا�سة، 
وطاأة  من  للتخفيف  الجتماعي  ال�سمان  ا�سرتاكات  و 
هذه الكارثة العاملية.و اأ�ساف امل�سوؤول ذاته، اأن اإجراءات 
على  ل�سيما  املايل،  امليدان  يف  �ستكون  اأخرى  عملية 
م�ستوى البنوك و اخلزينة العمومية مل�ساعدة املوؤ�س�سات 
لتخطي هذه املرحلة ال�سعبة.وك�سف املتحدث اأن ملفات 
جدولة  اإعادة  طلبت  التي  العمومية  املوؤ�س�سات  بع�ض 

لل�سيارات  الوطنية  املوؤ�س�سة  بينها  من  جاهزة،  ديونها 
حت�سيل  عن  عجزها  ج��راء  تعاين  التي  ال�سناعية، 
انتظار  يف  دينار،  مليار   12 ب�  املقدرة  م�ستحقاتها، 
الأول  الوزير  برئا�سة  الدولة  م�ساهمات  اجتماع جمل�ض 
تتعلق  ملفات  حت�سري  ال�سناعة  وزارة  من  طلب  الذي 
مالية  م�ساكل  تعاين  التي  العمومية  املوؤ�س�سات  بكل 
البريوقراطية  اإجراءات  لتقلي�ض  املجل�ض،  اأمام  و طرحها 
تعاين  التي  العمومية  املوؤ�س�سات  و�سعية  ودرا�سة 
جمل�ض  اأن  نف�سه  ال�سياق  يف  �سيولة.مو�سحا  م�سكل 
النظام  عهد  منذ  يجتمع  مل  مازال  الدولة،  م�ساهمات 
ال�سابق، يف انتظار اإعادة تنظيمه و �سبط �سالحياته من 
قبل الوزير الأول، حيث �سيتم ذلك خالل اجتماع جمل�ض 

وزاري م�سرتك قريبا.

املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة، كاإجراء  املوؤ�ض�ضات العمومية و بع�س  اإعادة جدولة ديون  اأ�ضدى رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، تعليمات تخ�س 
"كورونا" التي �ضربت اجلزائر و العامل. للتخفيف من  اأ�ضرار تداعيات جائحة فريو�س 

تعليمات للم�ضوؤولني حول طريقة توزيعهاكاإجراء للتخفيف من  اأ�ضرار تداعيات جائحة "كورونا"

منع الوزراء والولة 
من الرتويج الإعالمي 
خالل توزيع التربعات

اأ�سدى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمات 
اإىل وزراء احلكومة والولة، حلملهم على توفري 
التربعات  وت�سيري  لتاأطري  ال�مثلى  الظروف 
ال�معرّب عنها من  الت�سامنية  الهبة  ال�متاأتية من 

قبل اخلوا�ض وال�متعاملني القت�ساديني.
ووفق بيان الوزارة الأوىل، فاأنه بالن�سبة للرعايا 
القت�ساديني  وال�رصكاء  اخلارج  يف  اجلزائريني 
للجزائر واجلمعيات وال�منظمات غري احلكومية 
الأجنبية الراغبني يف التربع، ف�سيتم توجيههم اإىل 
ال�مراكز القن�سلية والدبلوما�سية التي �ستتكفل 
باإح�ساء هذه التربعات وحتديد كيفيات حتويلها 

بعد اإبالغ وزارة ال�سوؤون اخلارجية بذلك.
ال�م�ساهمات  على  وع��الوة  اأخ��رى،  جهة  من 
احل�سابات  يف  دفعها  �سيتم  ال��ت��ي  النقدية 
التربعات  ف��اإن  ال��غ��ر���ض،  لهذا  �سة  املخ�سّ
لتلبية  الأولوية  باب  �سيتم توجيهها من  العينية 
حيث  من  ول�سيما  ال�سحة،  وزارة  احتياجات 

ال�معدات والتجهيزات الطبية.
فاإن  البالد،  داخ��ل  بالتربعات  يتعلق  فيما  اأم��ا 
يجب  التي  القواعد  حتديد  اإىل  تهدف  التعليمة 
لل�سلطات  ال�ميداين  الن�ساط  تن�سيق  حتكم  اأن 

العمومية وجميع اجلهات الفاعلة ال�معنية.
الطبية،  والتجهيزات  بال�معدات  يتعلق  وفيما 
حتويل  يجب  اأنه  الأول،  الوزير  تعليمة  اأكدت 
ال�سيدلية  اإىل  الفئة  هذه  من  التربعات  جميع 
تخزينها  �ست�سمن  التي  للم�ست�سفيات  املركزية 
وعملياتها املحا�سبية حتت اإ�رصاف وزارة ال�سحة؛ 
الوليات  بتبليغ  الأخ��رية  هذه  تقوم  اأن  على 
التربعات  التخزين وال�سهر على توزيع  باأماكن 

ح�سب الأولويات الوطنية ال�محّددة.
اأما فيما يتعلق بالتربعات العينية الأخرى، فتقع 
هذه  اإح�ساء  عملية  على  الإ���رصاف  م�سوؤولية 
ال�م�ستوى  على  وتوزيعها  وتخزينها  التربعات 
اإقليميًا  ال�مخت�ض  الوايل  عاتق  على  ال�محلي، 
�سمن  لذلك  خم�س�سة  وحدة  �سي�سكل  الذي 

اللجنة الولئية.
على  يجب  الأول،  ال��وزي��ر  تعليمة  وح�سب 
اأن  عينية  تربعات  تتلقى  التي  الوزارية  الدوائر 
تخطر اخللية الوطنية لالأزمة من خالل وحدتها 

�سة التي �ستتوىل حتديد ُوجهتها. ال�مخ�سّ
التربعات  توزيع  الأولوية،  باب  من  �سيتم  كما 
العينية على الأ�رص ال�معوزة التي يتعني حتديدها 
م�سبًقا عن طريق النظام الذي و�سع حتت اإ�رصاف 
وباإ�رصاك  الوطني  والت�سامن  الداخلية  وزارتي 
لتعليمة  وفًقا  اإن�ساوؤها  مت  التي  ال�محلية  اللجان 

الوزير الأول ال��سادرة �سالًفا لهذا الغر�ض.
من جهة اأخرى، مت على �سبيل ال�ستثناء، تكليف 
الأمنية،  الأجهزة  وم�سوؤويل  التجارة  وزارة 
بو�سع ال�مواد الغذائية ومواد ال�سيانة والنظافة 
يتم حجزها، يف  التي  ال�سالحية،  ال�منتهية  غري 

متناول الولة  يف اإطار نف�ض اجلهاز.
ويف تعليمة اخرى دعا الوزير الأول، امل�سوؤولني 
لعمليات  الإع��الم��ي  للرتويج  حد  و�سع  اإىل 
ااأنه  العائالت املعوزة مبينا  ال�مواد، على  توزيع 
لوحظ اأن توزيع التربعات العينية يعك�ض اأحياًنا 
من  ال�معوزين،  ال�مواطنني  بكرامة  مت�ض  �سوًرا 
خالل ت�سكيل جتمعات فو�سوية بقدر ما ت�سكل 

خطراً على ال�سحة."
حت�سي�ض  على  حلملهم  ال��ولة  اإىل  الإيعاز  ومت 
الت�سامنية  ال�سل�سلة  وكذا  ال�محلية،  ال�سلطات 
من  النوع  ه��ذا  حظر  بغر�ض  كلها،  ال�معنية 

ال�ممار�سات.
على  يتعني  اأن��ه  ج��راد  اأ���س��ار  ال�سّدد،  وبهذا 
جميع  يف  يف�سلوا،  اأن  املحليني  امل�سوؤولني 
احلالت، طريقة التوزيع ال�مبا�رص على م�ستوى 
اأجل  ومن  ال�م�ستهدفة،  الأ���رص  اإقامة  اأماكن 
الأ�سخا�ض  و�سم  اأ�سكال  من  �سكل  اأي  تفادي 
والأ�رص ول�سيما الأطفال الذين يعانون و�سعية 

اجتماعية ه�سة.
لوؤي ي

ات�ضالت اجلزائر ت�ضمن 
ا�ضتمرارية خدماتها 

لفائدة زبائنها
ب�سمان  اجل��زائ��ر  ات�����س��الت  موؤ�س�سة  تلتزم 
التجارية  وكالتها  فتح  و  خدماتها  ا�ستمرارية 
لتلبية  العاملة  فرقها  جندت  حيث  زبائنها،  لفائدة 
على  لتطلعاتهم  ال�ستجابة  و  الزبائن  احتياجات 
املتعلقة  اجلديدة  التدابري  اإط��ار  يف  وج��ه،  اأكمل 
اأفريل   19 غاية  اإىل  ال�سحي  احلجر  فرتة  بتمديد 

.2020
اأكدت ات�سالت اجلزائر يف بيان لها اأن الوكالت 
التجارية �ست�سمن ا�ستمرارية اخلدمة، حيث مت فتح 
   " الوكالتني التجاريتني بالبليدة "الورود" و "بوقرة

اأبوابهما اأمام الزبائن من 10�سا اإىل 14�سا.
من  املنزيل  باحلجر  املعنية  للوليات  بالن�سبة  و 
الوكالت  فتح  �سيتم  �سا،   07.00 اإىل  �سا   15.00
من 08.00 �سا اإىل 13.00 �سا يف الوكالة التجارية 
اإىل  �سا   09.00 ومن  الولية،  بو�سط  الكائنة 

13.00 �سا  بالن�سبة للوكالت التجارية الأخرى.
من  املنزيل  باحلجر  املعنية  الوليات  بخ�سو�ض  و 
الوكالت  فتح  �سيتم  �سا،   07.00 اإىل  �سا   19.00
بو�سط  الكائنة  �سا   18.00 اإىل  �سا   08.00 من 
الولية، و من 10.00 �سا اإىل 14.00 �سا : بالن�سبة 

للوكالت التجارية الأخرى.
ق/و

زبدي رحب بقرار احلكومة با�ضتثناء بع�ضها ويك�ضف:

جتارية  ن�ضاطات  ل�ضتثناء  �ضكاوى  عدة  "ابو�س" تلقت 
من الغلق

رحب رئي�ض جمعية حماية امل�ستهلك 
م�سطفى زبدي قيام الوزارة الأوىل 
باإدراج جتارة قطع غيار ال�سيارات، و 
كذا  و  ال�سيارات،  اإ�سالح  ور�سات 
اإ�سالح العجالت �سمن الن�ساطات 
خالل  الغلق  من  امل�ستثناة  التجارية 
اإىل  بالنظر  ال�سحي،  احلجر  ف��رتة 
و�سلت  التي  الكثرية  ال�سكاوى 
مل  ال�سيارات  حركة  كون  اجلمعية 
ملثل  يحتاجون  واملواطنون  تتوقف 

هذه اخلدمات.
و اأكد زبدي يف ت�رصيحات �سحفية 
الن�ساطات  لباقي  الرتخي�ض  ب��اأن 
الوزارة  بيان  ت�سمنها  التي  الأخرى 
الآلت  و  املركبات  ك�سيانة  الأوىل 

ال��ل��وازم  و  الفالحية،  امل��ع��دات  و 
الفالحية،  للم�ستثمرات  ال�رصورية 
ميكن  ملا  احلكومة  بتقدير  يتعلق  اأمر 
ال�سحة  على  خ��ط��را  ي�سكل  اأن 
متلك  لأنها  عدمه،  من  العمومية 
وهي  اأح���د،  ميلكها  ل  معطيات 
مثل  اتخاذ  على  ال��ق��ادرة  الوحيدة 
املتحدث  ذات  اأكد  القرارات.و  هذه 
و�سلت  ال�سكاوي  من  الكثري  اأن 
اأجل  من  بالتدخل  تطالبها  اجلمعية 
الن�ساطات  لبع�ض  ال��رتخ��ي�����ض 
من  ا�ستثناءها  و  بالعمل،  الأخ��رى 
اأنه  ذاته  ال�سياق  يف  الغلق.م�سيفا 
التي تعي�سها  الع�سيبة  الظروف  مع 
فريو�ض  انت�سار  خماطر  و  البالد 

الغذائي  الن�ساط  فاإن   "19 "كوفيد 
عداه  ما  اأما  �رصوريان  ال�سحي  و 
فيمكن النتظار اإىل حني رفع احلجر 
�سوؤال  على  رده  ال�سحي".ويف 
باملواد  الوليات  متوين  بخ�سو�ض 
الغذائية،اأكد "زبدي" اأن الأمر ي�سري 
مازال  لالأ�سف  ،لكن  جيد  ب�سكل 
امل�ساربة  ميار�سون  التجار  بع�ض 
الطلب  ن�سيان  والح��ت��ك��ار.دون 
املتزايد و الغري مربر للمواطنني على 
يف  تت�سبب  التي  و  الغذائية  امل��واد 
طوابري ت�سكل تهديدا كبريا لل�سحة 

العمومية.
لوؤي ي

حماربة الحتكار و التجارة غري ال�ضرعية 

التجار مدعوون للت�ضريح 
بجميع املخازن و امل�ضتودعات

الت�سريح  �سرورة  اإىل  التجار  لها,  بيان  يف  التجارة,  وزارة  دعت 
الغري  التجار  ملحاربة  حمتوياتها  و  امل�ستودعات  و  املخازن  بجميع 

ال�سرعيني و الحتكار.
اإليها خالل الجتماع  املتو�سل  النتائج  "بناءا على  انه  البيان  واأفاد 
اجلملة  جتار  ممثلي  مع   ,2020 مار�ص   30 الأحــد  يوم  انعقد  الــذي 
للمواد الغذائية, و يف اإطار حماربة التجار الغري ال�سرعيني و عمليات 
الحتكار غري القانونية, مت التفاق على �سرورة الت�سريح بجميع 

املخازن و امل�ستودعات و حمتوياتها".
مديرية  "مرا�سلة  طريق  عن  البيان,  ي�سيف  الت�سريح,  هذا  يتم  و 
و  الرقابة  مل�سالح  �سيت�سنى  بهذا  و  الخت�سا�ص  اإقليم  يف  التجارة 
امل�سالح الأمنية التمكن من الف�سل بني التجار النزهاء و امل�ساربني, 
بها  املعمول  لالإجراءات  وفقا  نهائيا  اأو�ساعهم  بت�سوية  تعهدهم  مع 

قانونا يف هذا ال�ساأن ".
فورية  "تعليمات  الولئيني,  التجارة  مــدراء  اإىل  توجيه,  مت  كما 
الن�ساط التجاري لكل  النهائي من ممار�سة  ملبا�سرة عمليات ال�سطب 
من يتم التاأكد منه انه قام بعمليات امل�ساربة و احتكار املنتوج و هذا 
بالتن�سيق مع م�سالح املركز الوطني لل�سجل التجاري و حتت اإ�سراف 

ال�سيدات و ال�سادة الولة".
ق/و

مدير ع�ضرنة العدالة ال�ضابق يعني اأمينا عاما لوزارة الربيد
عبد  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ض  ع���ني 
ال�سابق  العام  املدير  تبون   املجيد 
عاما  اأمينا  العدل  بوزارة  للع�رصنة 
تكنولوجيات  و  ال��ربي��د  ب���وزارة 
الال�سلكية  و  ال�سلكية  املوا�سالت 

و التكنولوجيات و الرقمنة.

الأخري  العدد  يف  �سدر  ح�سبما  و 
رئي�ض  ف��اإن  الر�سمية  اجلريدة  من 
قد  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
 2020 22مار�ض  يف  مر�سوما  وقع 
يق�سي باإنهاء مهام عبد الرزاق حني 
ب�سفته مديرا عاما للع�رصنة  بوزارة 

العدل  لتكليفه مبهام اأخرى.
رئي�ض  وق���ع  ذل���ك  م��ع  ب���امل���وازاة 
اجلمهورية عبد املجيد تبون مر�سوم 
 2020 مار�ض   22 يوم  ثاين  رئا�سي 

يق�سي بتعيني عبد الرزاق حني
ق/و

رئي�س جمعية التجار يوؤكد وفرة املنتوجات
 ا�ضتعدادا لرم�ضان

توقع رئي�ض اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني، احلاج 
اأن يعرف رم�سان املقبل متوينا كافيا  الطاهر بولنوار، 
وا�ستقرارا يف اأ�سعار املنتجات يف حال ا�ستمرار احلجر 
ال�سحي لبع�ض الوليات ب�سبب وباء كورونا، موؤكدا 
التي مت ر�سدها توحى  املوؤ�رصات القت�سادية  اأن كل 
بولنوار  الطاهر  املنتجات.وطماأن  يف  كبرية  بوفرة 
اجلزائريني باأن املنتجات الزراعية �ستكون بوفرة خالل 
بالتن�سيق  و  اجلمعية  فروع  اأن  موؤكدا  رم�سان،  �سهر 

و�سعت  التجارة  وزارة  م��ع 
رم�سان   ب�سهر  خا�سا  خمططا 
يف  امل�ستمر  التموين  ل�سمان 
الأ�سواق.و توقع رئي�ض اجلمعية 
اأن  احلرفيني،  و  للتجار  الوطنية 
ت�سهد اأ�سواق اخل�رص و الفواكه 
خالل هذا ال�سهر، وفرة من حيث 
العر�ض و ا�ستقرار يف الأ�سعار 
الإنتاج  موؤ�رصات  اإىل  بالنظر 
التي مت ر�سدها.وح�سب الطاهر 
اجلزائريني  غذاء  فاإن  بولنوار، 
اأ�سهر  �ستة   من  لأكرث  متوفرة 
املقبلة  حتى واإن ا�ستمرت اأزمة 
” كورونا”، م�سريا اإىل اأن كمية الأمطار التي �سقطت 
يف  خا�سة  للمنتوج  كبرية  وفرة  يف  �ساهمت  موؤخرا 
اخل�رص و الفواكه.باملقابل دعا رئي�ض اجلمعية الوطنية 
و  منازلهم   التزام  اإىل  اجلزائريني  احلرفيني   و  للتجار 
فكرة  عن  والتخلي  لالأ�سواق  التنقل  كرثة  تفادي 

تخزين املنتجات يف البيوت.
ق/و
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حمالت تطهري وتعقيم بجميع بلديات الولية

ي�ضني حممد 
---------------- 

الو�سائل  كل  ت�سخري  مت  حيث 
مب�ساركة  والب�رصية  امل��ادي��ة 
م��دي��ري��ة ال��ب��ي��ئ��ة واحل��م��اي��ة 
البلدية  وامل�سالح  املدنية 
املعنيني،  ال�رصكاء  وخمتلف 
املتطوعني  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

اخلوا�ض.
ح���م���ل���ة ال���ت���ن���ظ���ي���ف ت��ت��م 
عبد  ال����وايل  �����رصاف  اإ حت��ت 
وخمتلف  �سعيد  ب��ن  ال��ق��ادر 
مم��ث��ل��ي ال�����س��ل��ط��ات امل��دن��ي��ة 
اإىل  بالولية،  والع�سكرية 
واملجتمع  امل��واط��ن��ني  ج��ان��ب 
برنامج  �سهد  حيث  امل��دين، 
القيام  والتعقيم  النظافة 
وا�سعة،  تطهري  بعمليات 
امل��راف��ق  م��ن  ال��ع��دي��د  م�ست 
والأحياء  العمومية  والأماكن 

غرار  على  ال���وادي،  ببلدية 
اجلميل  املنظر  النور،  اأحياء 
وال���رم���ال  م�����س��ك��ن  و400 
تك�سبت..  وح��ي  وال�سهداء 

. وغريها
من  ال��ع��دي��د  ���س��ه��دت  ك��م��ا 
البيا�سة  غرار  على  البلديات 
والدبيلة  والرقيبة  والرباح 
حملة  الكرمي،  عبد  وح�ساين 
وتطهري  لتعقيم  وا���س��ع��ة 
ال�������س���وارع وال���ع���م���ارات 
وخم��ت��ل��ف امل���راف���ق، ورف��ع 
على  ُترمى  التي  النفايات 
وبال�ساحات  الطرقات،  حافة 
م����ام امل��ن��زل  ال��ع��م��وم��ي��ة، واأ

ع�سوائية. بطريقة 
هذا  يف  ال���وادي  وايل  واأك��د 
التنظيف  برنامج  اأن  الإطار، 
 30 البلديات  كافة  ي�سمل 
مب��ا ف��ي��ه��ا ب��ل��دي��ات ال��ولي��ة 

للتعليمات  تنفيذا  املنتدبة، 
والإج������راءات وال��رتت��ي��ب��ات 
رئي�ض  اأقرها  التي  الوقائية 
انت�سار  ملواجهة  اجلمهورية 
)كوفيد-  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض 
ال��ت��داب��ري  وت��و���س��ي��ع   ،)19
التي  وال��ع��م��ل��ي��ة  امل��ي��دان��ي��ة 
على  احل��ك��وم��ة  و���س��ع��ت��ه��ا 
خالل  من  امل�ستويات،  كافة 
والو�سائل  اجلهود  كل  تعبئة 
من  للحد  وامل��ادي��ة  الب�رصية 
الوباء  هذا  وتف�سي  انت�سار 

اخلطري. 
اأع�ساء  جميع  على  األح  كما 
بالولية،  التنفيذية  الهيئة 
املتابعة  �سمان  اأهمية  على 
امل�������س���ت���م���رة ل��ل��م��خ��ط��ط 
ال���س��ت��ع��ج��ايل امل�����س��ط��ر يف 
يت�سمن  وال����ذي  امل���ي���دان، 
ب��رن��اجم��ا م��ك��ث��ف��ا خ��ا���س��ا 

املرافق  كل  وتعقيم  بتطهري 
دارية  الإ واملقرات  العمومية 
ال�ست�سفائية  واملوؤ�س�سات 

البلديات. خمتلف  عرب 
جميع  ال�سياق،  يف  دعا  كما 
وتفهم  تقبل  اإىل  املواطنني 
اإطار  يف  املتخذة  الإج��راءات 
ال�����س��ارم،  ال�سحي  احل��ج��ر 
ملختلف  ق��ت  امل��وؤ والإغ����الق 
ن�������س���ط���ة، ك��امل��ح��الت  الأ
وكذلك  واملطاعم،  واملقاهي 
بني  ما  التنقل  حركة  توقيف 
بوا�سطة  والبلديات  النقاط 
و���س��ائ��ل ال��ن��ق��ل اجل��م��اع��ي 
ومنع  واخلا�سة،  العمومية 
من  وغ��ريه��ا  ال��ت��ج��م��ع��ات.. 
جتنبا  الوقائية،  الإج���راءات 
و�سط  ال���داء  ه��ذا  لنت�سار 

ملواطنني. ا
الوايل  ثنى  اأ اجلانب،  هذا  ويف 
وتكاتف  تالحم  م��دى  على 
امل��دين  واملجتمع  امل��واط��ن��ني 
يخ�ض  ما  يف  الوادي،  بولية 
اأحيائهم،  تعقيم  مبا�رصتهم 
جنب  اإىل  جنبا  وال��وق��وف 
يف  املحلية  ال�سلطات  م��ع 
مربزا  العملية،  هذه  جت�سيد 
واحل�ض  ال��وع��ي  حجم  م��دى 

لديهم.  الت�سامني 
الوادي  �سكان  جميع  حث  كما 
على  احل��ف��اظ  ���رصورة  على 
ال�سارم  واللتزام  نف�سهم،  اأ
امل�ستمرة  النظافة  ب�رصوط 

ئمة. لدا وا

الإجراءات  اإطار  والأحياء يف  العمومية  لالأماكن  وا�ضعة  تنظيف وتطهري  الوادي عمليات وحمالت  بولية  تتوا�ضل 
.)19 )كوفيد-  كورونا  فريو�س  انت�ضار  من  للحد  املتوا�ضلة  الوقائية 

)19 انت�ضار فريو�س كورونا )كوفيد-  للحد من 

رف���ع ���س��ك��ان ح��ي ال��ق��ارة 
ال��غ��رب��ي��ة ب��ب��ل��دي��ة ال���وادي، 
اإجناز  اأهمها  ان�سغالت  جملة 
والهياكل  الريا�سية  املرافق 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة وال��ف�����س��اءات 
يعرف  الذي  باحلي،  اخل�رصاء 
يغلب  وال��ت��ي  عالية  كثافة 
الذين  ال�سبانية  الفئة  فيها 
تدعيم  ����رصورة  م��ن  ي���رون 
من  احليوية  املرافق  هذه  مثل 
الأج��ن��دة  الل��وي��ات يف  ب��ني 
اأن  خا�سة  للبلدية،  املحلية 
اإىل  يعر�سهم  ق��د  غيابها 
�سلوكيات  واتباع  النحراف 
العائالت  وترى  اأخالقي،  غري 
�سكنات  من  ا�ستفادت  التي 
من  اأزيد  منذ  باحلي  اجتماعية 

هذه  وجود  اأن  �سنوات  ثالث 
مكن  ق��د  ال�سبانية  امل��راف��ق 
هوياتهم  ممار�سة  من  اأطفالهم 
طاقاتهم،  وتفجري  املف�سلة 
من  ال��ع��دي��د  وا���س��ت��اء  ه���ذا 
ف�ساءات  غياب  من  ال�سباب 
من  قريبة  ومكتبة  ثقافية 
قد  وجودها  ان  خا�سة  احلي 
�سيدهم  ث���راء  اإ يف  ي�ساهم 
تكون  وامل��ع��ريف  ال��ف��ك��ري 
منتقدين  علميا،  متنف�سا 
تنتهجها  ال��ت��ي  ال�سيا�سة 
تقوم  التي  املعنية  اجل��ه��ات 
ا�ستكمال  دون  برتحيلهم 
اجن�����از امل����راف����ق احل��ي��وي��ة 

ال�رصورية.
ي�سني حممد 

الأ�سنام  حي  �سكان  اأع��رب 
غ�سبهم  عن  ال��وادي،  مبدينة 
من  ال�سديدين  وا�ستيائهم 
النفايات  ان��ت�����س��ار  ظ��اه��رة 
اإىل  اأدى  مما  باحلي،  والأو�ساخ 
الأوبئة  انت�سار  من  اخل��وف 
النفايات  اأ�سبحت  بعدما 
مبختلف  �سيئا  ديكورا  ت�سكل 
ال�سكان،  وقال  احلي،  اإرج��اء 
مل  بالأمر  املعنية  اجلهات  باأن 
الأماكن  هذه  لتنظيف  تتحرك 
ال��ن��ف��اي��ات  ���س��اح��ن��ات  واأن 
يف  مق�رصة  للبلدية  التابعة 
لزالت  لأ�سباب  مهامها  داء  اأ
م�سيفني  جمهولة،  ح�سبهم 
ف�سلت  املخت�سة  اجلهات  باأن 
ويف  البيئة  ملف  ت�سيري  يف 
للمواطن،  العام  ال�ساأن  دارة  اإ
مدى  يك�سف  ال���ذي  م���ر  الأ

املوجهة  ال��ربام��ج  ه�سا�سة 
ال�سعبية،  الأح��ي��اء  لرتقية 
وه����ذا وا����س���ح م���ن خ��الل 
النفايات  رفع  يف  التق�سري 
على  تنقية  حمالت  وو�سع 

. ه ا م�ستو
البيئية،  الكارثة  هذه  م��ام  واأ
من  احل���ي  ���س��ك��ان  ي��ط��ال��ب 
بعمليات  القيام  امل�سوؤولني 
هذه  ملواجهة  منتظمة  تنظيف 
انت�سارها  من  واحلد  الظاهرة 
احل��ف��اظ  يف  وامل�����س��اه��م��ة 
وحماية  املدينة  نظافة  على 
التلوث  اأخ��ط��ار  م��ن  بيئتها 
ال�سكان،  يهدد  اأ�سبح  الذي 
ي��ج��اد  اإ ب�����رصورة  مطالبني 

م�ستعجلة. حلول 
.ق ف�وزي 

مبدينة  الكوثر  حي  �سكان  عرب 
ال�سديد  �سخطهم  عن  الوادي 
التي  العارمة  الفو�سى  حيال 
 ، اخل�رص  �سوق  جت��ار  يثريها 
هي  النظافة  اأن  تبني  حيث 
ال��ت��ج��ار،  ب��ه  يهتم  م��ا  اآخ���ر 
مل�ساعفة  يت�سارعون  بحيث 
ول   ، والفواكه  اخل�رص  اأ�سعار 
املواطن  راأي  اإطالقا  يعنيهم 
منه  ي�سرتي  الذي  املكان  يف 

بني  ومن  وي�رصبه،  ياأكله  ما 
م�سهورة  باتت  التي  الأ�سواق 
ب��غ��ي��اب ال��ن��ظ��اف��ة وت��راك��م 
كل  يالحظ  بحيث  النفايات 
ال�سنة  م���دار  وع��ل��ى  امل���ارة 
النفايات  من  الكبري  العدد 
ب�سبب   ، املدخل  اأمام  املرتاكمة 
ت��ع��ف��ن اخل�����رص وال��ف��واك��ه، 
اإىل  ال�سبب  التجار  ويرجع 
تقوم  ل  التي  املعنية  امل�سالح 

ب����دوره����ا 
ال���ك���ام���ل 
ح�����س��ب��ه��م، 
ت��ق��وم  ول 
لتنظيف  با
ب�������س���ك���ل 
ي��وم��ي، يف 
يوؤكد  ح��ني 
ع������م������ال 
ال��ن��ظ��اف��ة، 
ال�����ذي�����ن 
ال��ت��ق��ي��ن��ا 
اأن  ب���ه���م، 
ال���ت���ج���ار 
والفواكه  اخل�رص  بقايا  يرمون 
عن  ب��ع��ي��دا  امل���دخ���ل  م�����ام  اأ
ب�سكل  وي��رم��ون  احل��اوي��ات 
 ، اليوم  مدار  على  ع�سوائي 
بالتنظيف  هم  يقومون  فيما 
املواطنني  بع�ض  ما  اأ �سباحا، 
ف��ع��ربوا ع��ن ا���س��م��ئ��زازه��م 
ال�����س��ل��وك��ات  غري  ه��ذه  م��ن 
اإىل  م�سريين   ، احل�����س��اري��ة 
 ، ي��ك��م��ن  ال��وح��ي��د  احل���ل  اأن 

موقع  من  التخل�ض  يف  م��ا  اإ
وحتويله  احلايل  املدينة  �سوق 
عن  بعيدة  اأخ��رى  جهة  اإىل 
غلقه  اأو  العمراين،  التجمع 
تهيئته  اأجل  من  قتة  موؤ ب�سفة 
جرد  طريق  عن  �ساملة  تهيئة 
ب�سفة  النا�سطني  ال��ت��ج��ار 
على  حم��الت  واإجن���از  دائ��م��ة 
املغطاة  ���س��واق  الأ �ساكلة 
م�ساحة  على  يتوفر  باعتباره 
خا�ض  موقف  واإجناز   ، كبرية 
واأن  خا�سة   ، بال�سيارات 
ت�ساءلوا  ال�سكان  من  العديد 
ال�سلطات  بقاء  اأ�سباب  عن 
م��ر  الأ تعلق  ���س��واء  املحلية 
ال��دائ��رة  ال��ولي��ة،  مب�سالح 
الو�سعية  ح��ي��ال  وال��ب��ل��دي��ة 
هنا  وم��ن  لل�سوق  احل��ال��ي��ة 
اىل  ندائهم  ال�سكان  يوجه 
كذلك  املعنية  ال�����س��ل��ط��ات 
هذا  لتدارك  التجارة  مديرية 
اإىل  يتحول  اأن  قبل  الإ�سكال 

�سحية. بيئية  كارثة 
علي حممد 

موطنو  ياأمل 
الوادي،  ولية 
ت��������دخ��������ل 
ال�����س��ل��ط��ات 
ال����ولئ����ي����ة، 
لإ�������س������دار 
متنع  تعليمة 

املبكر  ال��غ��ل��ق  م��ن  ال��ت��ج��ار 
لتموين  �سة  املخ�سّ ملحالتهم 
حاجياتهم  مبختلف  املواطنني، 
املنتجات  �سواء  ال�رصورية 

ال�سيدلنية. اأو  الغذائية 
وق����ال ب��ع�����ض امل��واط��ن��ني، 
األ  ال�سيدليات  ع��ل��ى  اإن 
ال�ساعة  بعد  بوابها  اأ تغلق 
حيث  م�����س��اءا،  ال�����س��اب��ع��ة 
اجلزئي،  احلجر  بداية  يكون 
التدخل  ال�سلطات  وع��ل��ى 

التكميلية  التدابري  اإطار  يف 
للوقاية  ق���راره���ا  اإ مت  ال��ت��ي 
الفريو�ض  ه��ذا  تف�سي  م��ن 
ل��زام  امل���ع���دي، وط��ال��ب��و ب��اإ
ال�سيدليات  اأ�سحاب  جميع 
الفرتة  طيلة  حمالتهم  بفتح 
مع  خ�سو�سا  اجلزئي،  احلجر 
من  الكثري  يف  ن��درة  وج��ود 
متكني  بهدف  الأدوي��ة،  ن��واع  اأ
ال��دواء  اقتناء  م��ن  املر�سى 

. �سب ملنا ا
.ق ف�وزي 

بحي القارة الغربية مبدينة الوادي

املرافق الريا�ضية والرتفيهية مطلب 
ملح

حي الأ�ضنام مبدينة الوادي

غياب النظافة يوؤرق ال�ضكان

�ضكان حي الكوثر يعربون عن �ضخطهم ال�ضديد حيال الفو�ضى

املوطنون ياأملون بتدخل ال�ضلطات الولئية اأو ا�ضت�ضدار قرار فو�ضى ب�ضوق اجلملة للخ�ضر يهدد بكارثة بيئية
من احلكومة

قلق لدى املواطنني بالغلق املبكر 
لل�ضيدليات يف الـوادي
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دخول اأنبوب غاز جديد حيز اخلدمة 

علي  حممد 
---------------- 

�سوناطراك   ” اأن  البيان  يف  وج��اء 
بنجاح   2020 اأفريل   2 يوم  قامت 
الغاز  ب��وب  اأ اخلدمة  حيز  بو�سع 
 344 ط��ول  )ع��ل��ى   ”7/48 ر  “ج 
للخط  ام��ت��دادا  اع��ت��رب  ال��ذي  ك��م( 
بني  وال���راب���ط   STC GR5″“
واملحطة  باملنيعة   4 رق��م  املحطة 
جرت  الرمل”.و  بحا�سي   7 رق��م 
جيدة،  ظ��روف  يف  الجن��از  اأ�سغال 
اأو�سح  ال��ذي  البيان،  ذات  ح�سب 

ل�ستقبال  امل�رصوع  هذا  اإجناز  مت  نه  اأ
احل��ق��ول  م��ن  املجمعة  ال��ك��م��ي��ات 
)حا�سي  الغربي  باجلنوب  اجلديدة 
حا�سي  و  �سمال+  و  +جنوب  موينة 
الوطني  املركز  اإىل  ونقله  باحمو( 

ال��رم��ل.و  بحا�سي  ال��غ��از  لتوزيع 
هذا  اأن  �سوناطراك  �رصكة  ذك��رت 
اخل���ط ه��و ث��م��رة اإحت����اد ���رصك��ات 
اأوكل  بحيث  جزائرية  باملئة   100
ل�رصكات  كليا  امل�رصوع  هذا  اجناز 

للقنوات  و���س��ي��دار  وه��ي  وطنية 
للقنوات.و  الوطنية  املوؤ�س�سة  و 
ط��رف  م��ن  ن��اب��ي��ب  الأ ت�سنيع  مت 
يف  ن��اب��ي��ب  الأ ل�سناعة  اجل��زائ��ري��ة 
الت�سنيع  م�سار  مبتابعة  تكفل  حني 
الكربى. النفطية  الأ�سغال  �رصكة 
تقدر  ال��ذي  اخل��ط  ه��ذا  و�سي�سمح 
قيا�سي  م3  م��ل��ي��ار   4 ب���  ط��اق��ت��ه 
يف  �سوناطراك  قدرة  برفع  �سنويا 
نظام  يف  الطبيعي  ال��غ��از  جم��ال 
رقان  الغاز  نبوب  اأ طريق  عن  النقل 
حوايل  اىل  لي�سل  الرمل  حا�سي   –

�سنويا. قيا�سي  م3  مليار   13

بنجاح،  اخلدمة  حيز  بو�ضع  الفارط،  اخلمي�س  “�ضوناطراك” يوم  املحروقات  وت�ضويق  لنقل  الوطنية  ال�ضركة  قامت 
اأفاد به، بيان لل�ضركة. اأدرار وحا�ضي الرمل بالأغواط، ح�ضبما  GR7( ”7( الرابط بني املنيعة  “ج ر  اأنبوب الغاز 

الرمل  وحا�ضي  املنيعة  بني  يربط 

انطالق  على  اأدرار  وايل  ���رصف  اأ
اإط��ار  يف  ت�سامنية  قافلة  اأول 
اإج�����راءات ال��وق��اي��ة م��ن ف��ريو���ض 
العملية  هذه  و�ست�سمل  كورونا، 
معوزة  عائلة   3050 ب���  التكفل 
وامل��ع��زول��ة،  النائية  امل��ن��اط��ق  يف 
ب�  الت�سامنية  العملية  وت��ق��در 
الغذائية  امل����واد   م��ن  ط��ن   230
وجاءت  الوا�سع،  ال�ستهالك  ذات 
رئي�ض  بتعليمات  عمال  العملية 
رئي�ض  وتو�سيات  اجل��م��ه��وري��ة  
والوقاية  للتن�سيق  الوطنية  اللجنة 
م���ن ف���ريو����ض ك���ورون���ا ال�����س��ي��د 
لتعليمات  وطبقا  الأول،  الوزير 
واجلماعات  الداخلية  وزير  ال�سيد 
امل��ح��ل��ي��ة وال��ت��ه��ي��ئ��ة ال��ع��م��ران��ي��ة، 
وتنظيم  تاأطري  و  بتعبئة  القا�سية 
اجتماعية،  وم�����س��اع��دات  ق��واف��ل 
الت�سامن  وزارة  �����رصاف  اإ حت��ت 

ة،  املراأ وق�سايا  ���رصة  الأ و  الوطني 
الفالحة  وزارة  م��ع  وبالتن�سيق 
ال�سحة  ووزارة  الريفية،  والتنمية 
امل�ست�سفيات،  واإ�سالح  وال�سكان 
املدنية  احل��م��اي��ة  وت��وا���س��ل  وه��ذا 
وال�����رصط��ة وال�����درك مب�����س��ارك��ة 
واأ�سخا�ض  ومنظمات  جمعيات 
ح��م��ل��ة ال��ت��ح�����س��ي�����ض  ل��ل��وق��اي��ة 
وتن�سح  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ض  م��ن 
امل��واط��ن��ني ب�����رصورة ال��ب��ق��اء يف 
الوقاية  باأ�سباب  واللتزام  البيوت 
لها  وي�ستمعون  ي�ساهدونها  التي 
طريق  عن  اأو  الإعالم  و�سائل  عرب 
واملخت�سون،  الأط��ب��اء  ن�سائح 
التح�سي�ض  للحملة  وم��وا���س��ل��ة 
وال��ت��وع��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ف��ريو���ض 
���س��ارة  ك��ورون��ا، اأع��ط��ى ال���وايل اإ
وتوعية.                                                 وحت�سي�ض  ت�سامن  حملة 
الرحمن عبد  بلوايف 

م��ا اأك���رث ال��ذي��ن 
رم���������ت ب���ه���م 
ظ�����روف�����ه�����م 
امل���ع���ي�������س���ي���ة 
ال�����س��ع��ب��ة يف 
احلرية  من  دوامة 
والعجز  والقلق 
على  ت��ائ��ه��ون   ،
ر���س��ي��ف احل��ي��اة 
ب�����ال وظ���ي���ف���ة 
على  ُت��ع��ي��ن��ه��م 
امل�ساريف  ق�ساء 
وال���ت���ك���ال���ي���ف 
ول   ، ال��ي��وم��ي��ة 
احلّر  يقيهم  ماأوى 
ويحفظ  وال���ربد 
اخلا�سة  �سياءهم  اأ
و  اأ ال�سياع  م��ن 

الوقت  يف  ه��ذا  ي��ح��دث   ، ال�سلب 
اخل��ريات  وط��ن  �سلطة  فيه  ُت��ن��ادي 
بكل  والهتمام  بالعناية  والرثوات 
 ، مواطنيها  واحتياجات  ان�سغالت 
يعي�سوا  اأن  اأجل  من  الدائم  والعمل 
لالأ�سف   ، والكرامة  الهناء  كنف  يف 
ك��ل م��ا اأرادت����ه ق��ي��ادة ال��ب��الد مل 
نتيجة  الوثائق  على  كتابته  يتجاوز 
امل�سوؤولني  جل  وا�ستهتار  تالعبات 
رغم   ! املعزولة  واملدا�رص  املدن  يف 
وخم�سني  �سبعة  م��ن  اأك��رث  م��رور 
حي  اأن  اإل  ال�ستقالل  ع��ن  �سنة 
م��ازال  م�سعد  مب��دي��ن��ة  ال���ن���واورة 
ت�سلح  قدمية  م�ساكن  من  يت�سّكل 
بعي�ض  التنّعم  ع��دا  ما  �سيء  لكل 
واملعاناة  اخلوف  من  خال  هادئ  كرمي 
التي  املنتخبة  املجال�ض  اأكرث  فما   ،
بلدية  اأك��رب  ت�سيري  على  تعاقبت 
اأن  غري   ، الوطني  امل�ستوى  على 
مق�سية  ظ��ل��ت  الأع����رق  املنطقة 
���رصوط  فيها  وتنعدم  وُمهّم�سة 
املنطلق  هذا  ومن   ، الالئقة  احلياة 
يغرقون  اأهلها  يبقى  اأن  يعقل  ل  نه  فاإ
هناك  بل   ، والأمل  الُغنب  دوام��ة  يف 
يف  ُتطرح  الت�ساوؤلت  من  العديد 
كيف  بينها  من  ه��م  والأ ال�ساأن  هذا 

ال�سكان  ه���وؤلء  معظم  جت��اه��ل  مّت 
ال�سكنات  ت��وزي��ع  ع��م��ل��ي��ات  يف 
؟!!  واملتنوعة  الكثرية  الجتماعية 
التي  احلقيقية  الأ�سباب  هي  وم��ا 
كل  اأن  مع  ال�ستفادة  من  حرمتهم 
؟!  لديهم  تتوفر  القانونية  ال�رصوط 
قدماء  اأحد  جتد  اأن  مّر  والأ والأغرب 
خا�سا  �سكنا  مي��ل��ك  ل  احل��ي  ه��ذا 
يف  يعي�ض  طويلة  اأع���وام  ومنذ   ،
مكان  من  ويقفز  بالإيجار  م�ساكن 
بن  الرحالة  ُخطى  على  اآخ��ر  اإىل 
هذا   ! وترحاله  جتواله  يف  بطوطة 
الذي  عيدي"  حممد   " املواطن  هو 
وتوتر  ا�سطراب  حالة  يف  وجدناه 
التي   ، عائلته  �ساة  ماأ ب�سبب  كبريين 
واقعها  حتّمل  على  ق��ادرة  تعد  مل 
حيث   ، وامل��ع��ّق��د  امل��ّر  الج��ت��م��اع��ي 
و�سلك  ب��واب  الأ كل  الرجل  ط��رق 
وها   ، جدوى  دون  لكن  ال�سبل  كل 
ال�سلطات  ُينا�سد  اأخ��رى  م��رة  هو 
بعني  و�سعيته  اإىل  تنظر  باأن  املحلية 
ملتزم  وكمواطن   ، والرحمة  الراأفة 
وم�ستعد  واجباته  داء  اأ على  حري�ض 
�سبيل  يف  للت�سحية  ال��دوام  على 

العامة  امل�سلحة 
ذيب  عمر 

تربهن  وكعادتها   ، ة  امل��راأ ت��زال  ل 
للت�سدي  وم�ستعدة  واقفة  نها  اأ
البالد  بها  متر  التي  الأزمات  جلميع 
خمتلف  على  التغلب  على  وقادرة 
ال�����س��ع��اب وامل��ح��ن ال��ت��ي ت��واج��ه 

.. الوطن 
بالولية  متا�سني  م��ن  متطوعات 
ور�سة  بتحويل  قمن  تقرت  املنتدبة 
التقليدية  ال�سناعات  و  اخلياطة 

بالزاوية  �سم�ض  جلمعية  التابعة 
ال��ت��ج��ان��ي��ة خل��ي��اط��ة ال��ك��م��ام��ات 
املعايري  وف��ق   ، املعقمة  الوقائية 
يف  ودول��ي��ا  وطنيا  بها  امل��ع��م��ول 
اإىل  خ��الل��ه��ا  م��ن  ي�سعني  خ��ط��وة 
املتزايد  الطلب  تلبية  يف  امل�ساهمة 
�سيخ  رعاية  حتت  الكمامات  على 
العيد  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  ال��زاوي��ة 
يتواجدون  الذين  لفائدة   ، التجاين 

باملوؤ�س�سات  الأمامية  الواجهة  يف 
الهيئات  وخمتلف  ال�ست�سفائية 
اأجل  من  حاليا  تن�سط  التي  الفاعلة 
هذا  على  الق�ساء  يف  امل�ساهمة 
الأرواح  وحفظ   ، القاتل  الفريو�ض 
واأجهزة  امل�ست�سفيات  غ��رار  على 
اأم��ن  ع��ل��ى  ت�سهر  ال��ت��ي  م����ن  الأ
املدنية  احلماية  و  املواطنني  و�سالمة 
منذ  الور�سة  يفتحن  املتطوعات   ،
بكل  ال�سباح  من  الأوىل  ال�ساعات 
الكمامات  خلياطة  وج��دي��ة  ع��زم 
ال�رصعة  اإىل  املرور  مقابل  الوقائية. 
بعد   ، اخلياطة  عملية  يف  الق�سوى 
القما�ض  م��ن  معتربة  كمية  جلب 
الأك��رب  احل�سة  يخ�س�ض  ال��ذي  و 
هذه  لأن  و   ، للم�ست�سفيات  منها 
 ، ن�ساين  اإ بعد  ذات  تبقى  املبادرة 
ميدانيا  تبلورت  الفكرة  واأن  �سيما 
 ، جمانا  الكمامات  ت��وزي��ع  يتم   ،
توزيعها  مت  كمامة  األف   10 حوايل 

الور�سة  انطلقت  و   ، ال�ساعة  حلد 
خربتها  اإىل  بالنظر   ، العمل  يف 
اأكدت  و   ، والتف�سيل  اخلياطة  يف 
التجاين   جناة  الور�سة  على  امل�رصفة 
لأجل  متوا�سلة  تزال  ل  العملية  اأن 
يف  الكمامات  من  عدد  اأكرب  توزيع 
خياطتها  مت  كمامة  اآلف   10 حدود 
هو  العمل  ه��ذا  اأن  اأ���س��اف��ت  و   ،
التجانية  الزاوية  �سيخ  من  مبادرة 
العيد  حممد  الدكتور  التما�سينية 
املتحدثة  ذات  وك�سفت   ، التجاين  
العاجل  ال��ق��ري��ب  يف  �سيتم  ن���ه  اأ
دارة  الإ على  الكمامات   توزيع 
اأع��وان  باعتبار  بالبلدية   املحلية 
ت�رصيف  على  ال�ساهرين  النظافة 
قطاع  م��ن  وامل��ن��ح��دري��ن  القمامة 
ما�سة  بحاجة  يبقون  املحلية  دارة  الإ
اأن  معتربة   ، الكمامات  لهذه  اأي�سا 

. عبادة  به  يقمن  ما 
التجاين  ن-ق- 

نواعها  اأ بجميع  للجرمية  مكافحة 
بالقت�ساد  منها  املا�سة  �سيما  ول 
الق�سائية  ال�رصطة  متكنت  الوطني، 
والتدخل  البحث  فرقة  يف  ممثلة 
مع  بالتن�سيق  تندوف  ولية  باأمن 
خالل  من  بالولية  اجلمارك  فرقة 
�سخ�ض  قيام  مفادها  معلومات 

م��واد  بتخزين  ق�سائيا  م�سبوق 
لغر�ض  م�ستودع  داخ��ل  غذائية 
ت��ه��ري��ب��ه��ا ل��ل��خ��ارج ك���ون ولي��ة 
وعلى  ح��دودي��ة،  ولي���ة  ت��ن��دوف 
الأم��ن  م�سالح  با�رصت  ذل��ك  ث��ر  اأ
م��داه��م��ة  امل�����س��ت��ودع م��ن خ��الل 
وكيل  ط��رف  م��ن  بالتفتي�ض  اإذن 

تندوف،  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
على  امل�����س��ت��ودع  ب��داخ��ل  ف��ع��رثت 
متثلت  الغذائية  امل��واد  من  طن   80
�سيم،  نوع  من  خمتلفة  عجائن  يف 
للتهريب  موجهة  كانت  نها  اأ تبني 
�ساحب  توقيف  ومت  وامل�ساربة، 
امل�����س��ت��ودع م��ن ط���رف ال�����رصط��ة 

وتقدميهم  معه  التحقيق  ل�ستكمال 
لدية  اجل��م��ه��وري��ة  وك��ي��ل  م����ام  اأ
با�رصت  حني  يف  تندوف،  حمكمة 
العجائن  تلك  حتويل  اجلمارك  فرقة 
مفت�سية  ق�����س��ام  اأ م�ستودع  اإىل 
قيمتها.                                                وحتديد  جلردها  اجلمارك 
عبدالرحمن بلوايف 

ت��وج��ي��ه��ات  و  ب��ت��ع��ل��ي��م��ات  ع��م��ال 
اخلا�سة   ، البالد  يف  العليا  ال�سلطات 
الإج����راءات  و  ال��ت��داب��ري  مبختلف 
فريو�ض  تف�سي  ملواجهة  الإحرتازية 
 ،  COVID19امل�ستجد ك��ورون��ا 
ب��اإج��راءات  منها  تعلق  م��ا  خا�سة 
تو�سع  ال����ذي  و  اجل��زئ��ي  احل��ج��ر 
على  الوطن،  وليات  باقي  لي�سمل 
تاريخ  من  ابتداء  غرداية  ولية  غرار 
ال�ساعة  من   05/04/2020 اليوم 
 07:00 ال�ساعة  اإىل  م�ساء   19:00

. حا �سبا
على  احلفاظ  مبداأ  من  وانطالقا   
�سمن  تدخل  التي  العامة  ال�سحة 

الأم��ن  مل�سالح  �سا�سية  الأ امل��ه��ام 
ولية  اأمن  م�سالح  اتخذت  الوطني، 
امل�سالح  خمتلف  غرار  على  غرداية 
كافة  الأخ��رى  املحلية  ال�سلطات  و 
ال�سهر  بغية  ال��الزم��ة  الإج���راءات 
�سمان  مع  املر�سوم،  تطبيق  على 
امل�سالح  ملختلف  احل�سنة  ال�سريورة 
املكلفة  منها  خ��ا���س��ة  امل��ه��ام،  و 
ممار�سي  غرار  على  الوباء  مبحاربة 

. ل�سحة ا
ا�ستمرارا  ت��ي  ت��اأ ال��ت��ي  العملية   
املنفذة  التوعوية  امليدانية  للخرجات 
متا�سيا  امل�سالح  ذات  طرف  من  يوميا 
هذا  ملكافحة  التنظيمية  الرتتيبات  و 

�سبقها  الوطني،  الرتاب  عرب  الوباء 
للمواطنني  ن���داءات  ال��ي��وم  طيلة 
مبركبات  املثبتة  ال�سوت  مبكربات 
خمتلف  �سملت  ال��وط��ن��ي،  م���ن  الأ
عن  لالإعالن  الأحياء   و  ال�سوارع 
على  املواطنني  حث  ك��ذا  الإج���راء، 
بداية  قبل  اليومية  حوائجهم  ق�ساء 
خمتلف  اإىل  التنويه  م��ع  احل��ج��ر، 
من  ال��ت��ي  ال��ت��داب��ري  و  الإج����راءات 

باملخالفني. تلحق  اأن  نها  �ساأ
مت   18:30 ال�����س��اع��ة  م��ن  اب��ت��داء 
طيلة  للتدخل،  خا�سة  فرق  ت�سكيل 
ق�سمت  للحجر،  امل��ح��ددة  ال��ف��رتة 
و  ال�سوارع  لتجوب  قطاعات  اإىل 

و  املراقبة  مهامها  ال�سعبية،  الأحياء 
التنفيذ  على  ال�سهر  و  التح�سي�ض، 
باحلجر  املتعلق  للمر�سوم  ال�سارم 
 19:00 ال���  ال�ساعة  م��ن  اجل��زئ��ي 
 07:00 ال�ساعة  غاية  اإىل  م�ساء 
�سمان  اأخ���رى  جهة  م��ن  �سباحا، 
بالتدابري  املكلفني  تنقل  ت�سهيل 
الوباء،  مبواجهة  اخلا�سة  الحرتازية 
و  ال�سحة،  مم��ار���س��ي  غ���رار  على 
اإ�سافة  املعنية،  القطاعات  خمتلف 
املواطنني  بقاء  على  احل��ر���ض  اإىل 
ال�رصورية  احلالت  يف  اإل  مبنازلهم 

مقنع. مبربر  التي  و  الق�سوى 
عامر.ع بن 

يف اإطار اإجراءات الوقاية من فريو�س كورونا

انطالق اأول قافلة ت�ضامنية باأدرار 

يف كراء ال�ضكن

املواطن حّمد عيدي باجللفة على ُخطى 
ابن بطوطة..! 

التابعة جلمعية �ضم�س بالزاوية التجانية

ور�ضة ال�ضناعات التقليدية بتما�ضني ت�ضخر طاقاتها خلياطة الكمامات

حجز 80 طنا من العجائن موجهة للم�ضاربة والتهريب بتندوف 

تطبيقا للمر�ضوم التنفيذي اخلا�س بتو�ضيع احلجر اجلزئي لباقي وليات الوطن

 اأمن ولية غرداية ي�ضبط كافة الإجراءات الأمنية الالزمة
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ميناء �ضر�ضال التجاري بتيبازة دعم قوي لالقت�ضاد 
وال�ضياحة

حممد علي 
-----------------

و اأو�سح م�سوؤول الهيئة التنفيذية 
املجل�ض  اأع�����س��اء  على  رده  يف 
امل�رصوع  اأن  ال��ولئ��ي  ال�سعبي 
قويا  دعما  �سيعطي  الإ�سرتاتيجي 
التجارة  و  الوطني  لالقت�ساد 
الطابع  على  يوؤثر  لن  و  الدولية 
يدعم  ما  بقدر  للولية  ال�سياحي 

بقوة هذا املجال.
موؤهلة  ال��ولي��ة  اأن  اأ���س��اف  و 
حيز  التجاري  امليناء  دخ��ول  عند 
الأعمال  رجال  ل�ستقبال  اخلدمة 
احلركية  جانب  اإىل  �سي�ساهم  ما 
التي  القت�سادية  و  التجارية 
تن�سيط  يف  املنطقة  �ست�سهدها 
علما  بالولية  ال�سياحية  احلركة 
عديد  اهتمام  حمل  )تيبازة(  اأنها 

امل�ستثمرين يف قطاع ال�سياحة.
بعد  قا�سي  اأك��د  ال�سياق  يف  و 
ال�سعبي  املجل�ض  اأع�ساء  م�سادقة 
منطقة  خمطط  على  ال��ولئ��ي 
على  لتيبازة  ال�سياحي  التو�سع 
حمور متاري�ض- �سنوة اأن "املنطقة 
لن  و  امليناء  عن  البعد  كل  بعيدة 
يتم  لن  الذي  امليناء  مب�رصوع  تتاأثر 
اأن  املتوقع  من  حيث  عنه  الرتاجع 
�سنة  منه  الأول  ال�سطر  ي�ستلم 
اخلدمة  دخوله  يتم  اأن  على   2021

كلية �سنة 2024."
على  امل�سادقة  مت  فقد  لالإ�سارة 
ال�سياحي  التو�سع  منطقة  خمطط 

مت  حيث  كبريا  تاأخرا  عرف  ال��ذي 
اقتطاعها  بعد  العقار  ملف  ت�سوية 
ي��راوح  ظل  اأن��ه  اإل   2006 �سنة 
يعمل  تيبازة  وايل  جعل  ما  مكانه 
اأن  خا�سة  الأم��ام  اإىل  دفعه  على 
الظرف احلايل الذي متر به البالد جد 
مالئم لبعث ا�ستثمارات �سياحية.و 
قال  التجاري  امليناء  بخ�سو�ض 
التقنية  "الدرا�سات  اأن  ال��وايل 
من  فيها  �رصع  قد  امل�رصوع  لإجناز 
بني  اإن�سائها  مت  التي  ال�رصكة  قبل 
مل�سالح  الوطني  العمومي  املجمع 
اإثر  �سينيتان  �رصكتان  و  املوانئ 
تق�سي  تفاهم  ملذكرة  اإم�سائهم 
امليناء  لإجن��از  موؤ�س�سة  باإن�ساء 

التجاري يف 17 يناير املا�سي.
من جهتها با�رصت امل�سالح املحلية 
ال�سعبي  املجل�ض  يف  املتمثلة 

عملية  يف  �رص�سال  ملدينة  البلدي 
القاطنني  لل�سكان  �ساملة  اإح�ساء 
معامله  حتديد  يتم  مل  الذي  باملوقع 
اجلماعة  اأن  اإل  امل�رصوع  لحت�سان 
العملية  يف  ���رصع��ت  امل��ح��ل��ي��ة 
بخ�سو�ض  نف�سها  لتح�سري 
اأو  بالتعوي�سات  املتعلقة  امللفات 
قانون  اإط��ار  يف  الإ�سكان  اإع��ادة 
قد  النقل  وزير  كان  امللكية.و  نزع 
زيارته  اثر  املا�سي  الأ�سبوع  اأكد 
ر�سد  الذي  امل�رصوع  اأن  لتيبازة 
له مبلغ مايل معترب قدر باأكرث من 
يف  �سي�ساهم  دولر  ماليري  ثالثة 
تخفيف ال�سغط على ميناء اجلزائر 
اختيار  اأن  اإىل  م�سريا  العا�سمة 
احلمدانية  - منطقة  امل�رصوع  موقع 
�رصق مدينة �رص�سال- مت وفقا لعدة 
التي  املياه  عمق  اأبرزها  اعتبارات 

�ست�سمح من حترك ال�سفن الكربى 
للحاويات. احلاملة 

و يتوفر هذا امليناء على 23 ر�سيفا 
 6 بطاقة معاجلة �سنويا تقدر بنحو 
طن  مليون   25 و  حاوية  ماليني 
ليكون  يوؤهله  ما  الب�سائع  من 
بعد  القت�سادية  للتنمية  قطبا 
احلديدية  ال�سكك  ب�سبكات  ربطه 
لت�سهيل  ال�رصيعة  الطرقات  و 
�سي�سمح  الب�سائع.كما  نقل 
اأكرب  من  يعد  الذي  �رص�سال  ميناء 
 2016 ل�سنة  املربجمة  امل�ساريع 
ب��رب��ط اجل��زائ��رم��ع ج��ن��وب �رصق 
ال�سمالية  اأمريكا  من  كل  و  اآ�سيا 
جانب  اإىل  اجلنوبية  اأم��ري��ك��ا  و 
بف�سل  ذلك  و  الإفريقية  ال��دول 
البحري  النقل  حركة  حجم  ارتفاع 

م�ستقبال.

 �ضيقدم ميناء �ضر�ضال التجاري املزمع ال�ضروع يف اإجنازه مبنطقة احلمدانية �ضرقي تيبازة نهاية ال�ضنة اجلارية دعما قويا 
لالقت�ضاد الوطني و لل�ضياحة بالولية، ح�ضب ما اأكد عليه وايل تيبازة عبد القادر قا�ضي.

وايل تيبازة عبد القادر قا�ضي يوؤكد:

الهادفة  امليدانية  اإطار جهودها  يف 
و  الحتكار  اأ�سكال  كل  ملحاربة 
و  املنتجات  مبختلف  امل�ساربة 
م�سالح  متكنت  الغذائية  امل��واد 
بالتن�سيق  مع�سكر  ولي��ة  اأم��ن 
، يف خرجات  التجارة  مع م�سالح 
قطاع  ع��رب  م��ت��ف��رق��ة  م��ي��دان��ي��ة 
الأخري  الثالث  خالل  الخت�سا�ض 
من  املن�رصم  م��ار���ض  �سهر  م��ن 
املواد  من  معتربة  كميات  حجز 
من  قنطارا   244 منها  الغذائية 
األف   15 من  اأكرث  و  اللني  القمح 
منها  الغذائية  املنتجات  من  وحدة 
ال�سالحية  منتهية  وحدة   1206
لرت  األف   12 قرابة  اإىل  اإ�سافة   ،
متكنت  حيث   ، التنظيف  مواد  من 
من  تيغنيف  دائ��رة  اأمن  م�سالح 
م��ادة  م��ن  معتربة  كمية  حجز 
اإجمايل  بوزن  )فرينة(  اللني  القمح 
خ��الل   ، ق��ن��ط��ارا   152 ق���ارب 
من  مكنت  ميدانيتني  عمليتني 
الأوىل  كانت  �ساحنتني  توقيف 
فيما   ، قنطارا   117 ب��  حمملة 
 44،5 ب��  حمملة  الثانية  كانت 
اأمن  م�سالح  متكنت  فيما   ، قنطارا 
عمليتني  خالل  فار�ض  عني  دائرة 
من  كمية  حجز  م��ن  ميدانيتني 
قدرت  )فرينة(  اللني  القمح  مادة 

جنحت  ق��ن��ط��ارا،ك��م��ا   32 ب������ 
املحمدية  دائ���رة  اأم��ن  م�سالح 
معتربة  كمية  حجز  من  بدورها 
)فرينة(  اللني  القمح  م��ادة  م��ن 
 50 ب��  الإج��م��ايل  وزن��ه��ا  ق��در 
اأمنية  مراقبة  نقطة  اإثر   ، قنطارا 
باملدخل  ال��دائ��رة  اأم��ن  لعنا�رص 
اأوقفوا  املحمدية  ملدينة  الغربي 
عملية  خالل  تبني  �ساحنة  خاللها 
بالكمية  حمملة  اأن��ه��ا  امل��راق��ب��ة 
ذل��ك   اإىل  ي�����س��اف   ، امل��ذك��ورة 
احل�رصي  الأم��ن  م�سالح  جهود  
متكنت  التي  مع�سكر  مبدينة  الرابع 
املواد  من  معتربة  كمية  حجز  من 
باأكرث  اإج��م��ال  ق��درت  الغذائية 
 1033 منها  وح��دة  األ��ف   15 من 
اأكرث  و  ال�سالحية  منتهية  وحدة 
كانت  اأخ��رى  وحدة  األف   14 من 
عملية  اإثر   ، للم�ساربة  موجهة 
باأحد  امل�ستودعات  لأحد  تفتي�ض 
كما   ، مبع�سكر   12 املنطقة  اأحياء 
العمومي  الأمن  م�سالح  متكنت 
تفكيك  م��ن  مع�سكر  مب��دي��ن��ة 
التنظيف  مواد  ل�سناعة  ور�سة 
وحجز  رخ�سة  بدون  التعقيم  و 
لرت  األف   12 قاربت  معتربة  كمية 

من هذه املواد .  
 ن. مزادة

حجز كميات معتربة من املواد 
الغذائية مبع�ضكر                      

الفالحي القطاع  �ضدارتها  و يف  القطاعات  فيها جل  �ضاهمت 

اجلهد  يف  م�ساهمة  اإط���ار  يف 
للت�سدي  امل���ب���ذول  ال��وط��ن��ي 
ل��ف��ريو���ض ك���ورون���ا )ك��وف��ي��د-
وايل  مبارك   البار  19(،اأ�رصف 
ولية عني الدفلى رفقة ال�ساطات 
انطالق  على   ، الأمنية  و  املحلية 
فيها  �ساهمت  ت�سامنية  قافلة 
�سدارتها  ويف  القطاعات  جل 
املهنية  واملجال�ض  الفالحي  القطاع 
موجهة  الإنتاجية  ال�سعب  مبختلف 
البليدة،وجاءت  ولية  �سكان  اإىل 
الت�سامن  اأج��ل  من  املبادرة  هذه 
�سكان  م����وؤازرة  و  م�ساندة  و 
احلجر  ره��م  امل��وج��ودة  البليدة 
جائحة  تف�سي  ب�سبب  ال�سحي 
الت�سامنية  القافلة  ك��ورون��ا. 

 ، حملية  غذائية  ملنتوجات  حاملة 
حمملة  �ساحنة   11 من  متكونة 
البطاطا،و4  مادة  من  20طنا  ب 
قنطارا   40 ب�  حمملة  �ساحنات 
�ساحنات  و4  احلمراء  اللحوم  من 
بي�ض  ح��ب��ة   4320 ب���  حمملة 
مقطورة  ن�سف  �ساحنات   و2 
مادة  من  12200لرت  ب  حمملة 
و"  وني�ض"   " ملبنة  من  احلليب 
ياغورت  و7500علبة  جيبلي" 
الغرفة  رئي�ض  ت�رصيح  بح�سب 
الدفلى"  عني  لولية  الفالحية 
نف�ض  يف  جعاليل".و  احل����اج 
هذه  مثل  ال��وايل  ،�سجع  ال�سياق 
امل�ساهمني  و  الت�سامنية  العملية 
يف  املح�سنني   كل  و  الفاعلني  و 

اأبنائه،واللتفاف  و  الوطن  خدمة 
و  الت�سامنية  امل��ب��ادرات  ح��ول 
الظروف  ،وان  بينهم  فيما  التالحم 
اجلهود  ت�سافر  تقت�سي  الراهنة 
هذه  جت��اوز  اج��ل  من  تكثيفها  و 
بها  مت��ر  التي  ال�سعبة  املرحلة 

بالدنا.
الت�سامني  العمل  اإطار  يف  ودائما 
ملبارك  ال�سخ�سي  اإ�رصاف  وحتت 
مت   ، الدفلى  ولية عني  وايل  البار 
توزيع اأكرث من 3000 قفة حمملة 
للعائالت  موجهة  الغذائية  باملواد 
دائرة   13 ب�  الظل  مبناطق  املعوزة 
، حيث حتتوي  الدفلى  بولية عني 
 ( التالية  املواد  من  الواحدة  القفة 
ال�سميد ، الفرينة ، الزيت ، ال�سكر 

 ، القهوة  ، عجائن  اجلافة  احلبوب   ،
حليب حلظة ، علبة طماطم. .

انت�سار  م��ن  ال��وق��اي��ة  اإط���ار  يف 
 "19 "كوفيد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض 
وم��ك��اف��ح��ت��ه، م�����س��ال��ح ولي��ة 
عمليات  توا�سل  الدفلى  ع��ني 
للموؤ�س�سات  والتعقيم  التطهري 
ال�سوارع  و  الأحياء  العمومية، 
و  الدفلى  ع��ني  ولي��ة  ببلديات 
التوعية  و  التح�سي�سية  حمالت 
 ، ك��ورون��ا  فريو�ض  من  للوقاية 
عدة  اأي��ام  قبل  �سبقتها  قد  و  هذا 
عمليات تطهري وتعقيم و حمالت 
من  الوقاية  �سبل  حول  حت�سي�سية 

الوباء اخلطري. هذا 
برادع خمتار 

قافلة ت�ضامنية من 21 �ضاحنة من عني الدفلى نحو البليدة 

وال�سكان  ال�سحة  مديرية  اأعلنت 
لولية خن�سلة يف بيان لها ، وبعد 
وباء  ملتابعة  الوطنية  اللجنة  بيان 
الولية  ت�سجيل  عن  الكورونا 
بفريو�ض  موؤكدة  جديدة  لإ�سابة 
الأمر  ويتعلق   19 كوفيد  كورونا 
 42 العمر  البالغ من  )د،د(  بال�سيد 

عا�سمة  خن�سلة  مبدينة  مقيم  �سنة 
حالة  ت�سخي�ض  وق��د  ال��ولي��ة 
املديرية  بيان  ح�سب  امل�ساب 
ال�سهيد  م�ست�سفى  م�ستوى  على 
يعالج  كان  حيث  بو�سحابة  علي 
امل��وؤك��دة  احل���الت  ع��دد  لريتفع 
ح��الت  ث���الث  اإىل  ب��ال��ولي��ة 

من  املديرية  دع��ت  وق��د  موؤكدة 
و  املواطنات  كافة  بيانها  خالل 
واللتزام  التجند  اإىل  املواطنني 
التقيدية  الإج����راءات  مبختلف 
ال�سحية  ال�سالمة  قواعد  واإتباع 
اخلروج  وجتنب  املنزل  يف  والبقاء 
موؤكدة  الق�سوى،   لل�رصورة  اإل 

املزيد  يتطلب  اأ�سبح  الأم��ر  اأن 
ال�سديد  واحل��ر���ض  ال��وع��ي  م��ن 
وقت  اي  م��ن  اكثلر  واليق�سة 
ب��ي��ان  م��اج��اء يف  ه���ذا  م�����س��ى 
لولية  وال�سكان  ال�سحة  مديرية 

 . خن�سلة
لزهاري  ونا�ض 

خن�ضلة ت�ضجل حالة جديدة موؤكد لوباء فريو�س كورونا

منها 244 قنطارا من مادة القمح اللني

لل�رصطة  الولئية  امل�سلحة  متكنت 
خالل  بجاية  ولية  باأمن  الق�سائية 
من   2020 �سنة  من  مار�ض  �سهر 
 41 منها  ق�سايا،   102 معاجلة 
واجلنح  باجلنايات  تتعلق  ق�سية 
ما  فيها  ت��ورط  املمتلكات  �سد 
اإثرها  على  �سخ�سا،   48 ع��دده 
اأم��ر  �سخ�ض   14 ح��ق  يف  �سدر 
 44 معاجلة  من  متكنت  كما  اإيداع، 
واجلنح  باجلنايات  تتعلق  ق�سية 
 52 فيها  ت���ورط  الأف����راد  ���س��د 
يف  �سدر  اإث��ره��ا  على  �سخ�سا، 
كما  اإي��داع،  اأمر  اأ�سخا�ض   05 حق 

 11 ال��ف��رتة  نف�ض  خ��الل  ع��اجل��ت 
املخدرات  مبكافحة  تتعلق  ق�سية 
 18 العقلية، تورط فيها  واملوؤثرات 
منهم   06 حق  يف  و�سدر  �سخ�ض، 
الق�سايا الإقت�سادية  اأما  اإيداع،  اأمر 
ت��ورط  ق�سايا   04 ع��اجل��ت  فقد 
اإىل  بالإ�سافة  اأ�سخا�ض،   04 فيها 
باجلرائم  تتعلق  ق�سية   02 ت�سجيل 
ا�ستكمال  وب��ع��د  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
اأحيل  اجلزائية  الإج��راءات  ملفات 
امل�����س��ت��ب��ه ف��ي��ه��م ع��ل��ى اجل��ه��ات 

املخت�سة. الق�سائية 
 ك . ت

اأمن بجاية يعالج  102 ق�ضايا خالل 
�ضهر مار�س 2020

للجي�ض  م�سرتكة  مفرزة  متكنت 
ال��وط��ن��ي ال�����س��ع��ب��ي ب��ولي��ة 
تاجرين  توقيف  م��ن  غ��ل��ي��زان 
كمية  وبحوزتهما  للمخدرات 
املعالج  ال��ك��ي��ف  م��ن  م��ع��ت��ربة 
املحجوزات  كمية  قدرت  حيث 
ال22.5  اجلريدة  علمته  ح�سبما 

ك���ي���ل���وغ���رام 
ال���ع���م���ل���ي���ة 
ت�����ن�����درج يف 
حماربة  اإط���ار 
ب�ستى  اجل��رمي��ة 
ويف  ن��واع��ه��ا  اأ
ال�سياق  نف�ض 
وب������ولي������ة 
متكن  تلم�سان 
 4700 حجز  من  احلدود  حرا�ض 
بحوزة  كانت  مهلو�ض  قر�ض 
للرتويج  معدة  خمدرات  تاجر  
املتهمون  املواطنني  اأو�ساط  يف 
العدالة  اأم���ام  تقدميهم  �سيتم 

كمتهم    ملحا
ع�سام اأبو 

عنا�ضر اجلي�س توقف 3 جتار خمدرات 
بغليزان وتلم�ضان

�ضكناهم مقرات  اإىل  للمعوزين  الغذائية  املواد  باإي�ضال  تام  •• تكفل 

متعلقة باجلنح واجلنايات ومكافحة املخدرات واملهلو�ضات

فيما مت حجز اأكرث من 22 كلغ من الكيف



مدرب احتاد البليدة ُيعلن �ضفاءه 
من فريو�س كورونا

انتقد واين روين, لعب مان�س�سرت 
كاونتي  وديربي  ال�سابق  يونايتد 
الإجنليزية  احلــكــومــة  احلـــايل, 
ورابطة الربميريليج يف تعاملهما 
مع اأزمة تخفي�ص اأجور الالعبني.

حتولوا  الالعبني  اأن  روين  ويــرى 
طوارئ  وقت  يف  فــداء,  كب�ص  اإىل 
تف�سي  بــ�ــســبــب  الـــبـــالد  بـــه  متـــر 

فريو�ص كورونا امل�ستجد.
ــو الــربميــريلــيــج  ــوؤول ــس ــ� ـــن م وظ
لالأندية,  التنفيذيون  واملديرون 

ــتــعــداد  ا�ــس ــى  ــل ع الــالعــبــني  اأن 
تاأجيل  اأو  ــم  ــوره اأج لتخفي�ص 
لدرء  منها,   30% على  احل�سول 
فيه  ت�سبب  الــذي  املــايل  النهيار 
�سرحوا  اأنهم  اإل  كورونا,  فريو�ص 
الهيئات  م�ساعدة  يف  برغبتهم 

ال�سحية ولي�ص املالك الأغنياء.
ب�سحيفة  عمود  يف  روين  وكتب 
"�سنداي تاميز": "اإذا توا�سلت معي 
احلكومة مل�ساعدة املمر�سني مادًيا, 
اأو �سراء اأجهزة التنف�ص ال�سناعي, 

�ساأكون فخوًرا بفعل ذلك, ملعرفتي 
اأين �ستذهب الأموال".

من  ميكنني  و�سع  يف  "اأنا  وتابع: 
تقدمي �سيء ما, ولكن لي�ص جميع 
ومع  املــركــز,  نف�ص  يف  الالعبني 
ــرة  دائ حتــت  اجلميع  و�ــســع  ــك  ذل
الأجور  بتخفي�ص  بطلبات  ال�سوء 
بن�سبة %30, ملاذا حتول الالعبون 

فجاأة اإىل كب�ص فداء؟"
الأيــــام  يف  حـــدث  "ما  ـــاف:  ـــس واأ�
املا�سية هو عار, اأوًل مات هانكوك 

اليوم  حتديثه  يف  ال�سحة,  وزيــر 
اإن  قــال  كــورونــا,  فريو�ص  ب�ساأن 
لعــبــي الــربميــريلــيــج يــجــب اأن 
من  وكـــان  ـــم,  ـــوره اأج يخف�سوا 
باأحدث  يخربنا  اأن  به  املفرت�ص 
يف  عيلنا  مرت  كارثة  اأكرب  اأخبار 

حياتنا".
مبا  فــكــره  ي�سغل  "ملاذا  وتــابــع: 
يرغب  كان  هل  الالعبون,  يدفعه 
يف حتــويــل النــتــبــاه بــعــيــًدا عن 

تعامل حكومته مع هذا الوباء؟".
ــدام  اإق �سبب  عــن  روين  وت�ساءل 
ب�سورة  ـــالن  الإع على  الرابطة 
علنية عن �سعيها اإىل خف�ص اأجور 

الالعبني اأو تاأجيلها بواقع 30%.
كانت  اأنــهــا  "يبدو  روين  واأردف 
بهدف  الالعبني  لإحــراج  ت�سعى 
ومهما  القبول..  على  اإجبارهم 
كانت الطريقة التي تنظر بها اإىل 

الأمر فقد كنا اأهدافا �سهلة."
الرواتب  خف�ص  قرارات  اإن  وقال 

يجب اأن توؤخذ على اأ�سا�ص فردي.
نعم  لعـــب  يــقــول  "رمبا  وزاد: 
من   30% عــن  الــتــنــازل  ميكنني 
ميكنني  اآخــر  يقول  وقد  راتبي. 

التنازل عن %5 فقط".
هــذا  اأن  اأعــتــقــد  ل  "اأنا  ــم:  ــت وخ
يف  داخلية  م�سكلة  اأي  �سي�سبب 

غرفة املالب�ص."

دييغو  الأرجــنــتــيــنــي  النجم  �سن 
ـــا هــجــومــا عــلــى عـــدد من  ـــارادون م
ــا بــا�ــســتــعــبــاد  ــه ــم ــه الأنــــديــــة وات
ــعــي ل�ــســتــغــالل  ــني والــ�ــس ــب ــالع ال
ب�سبب  العامل  ي�سهدها  التي  الأزمة 
امل�ستجد  كــورونــا  فــريو�ــص  تف�سي 

)كوفيد19-(. 
وعـــرب الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي عن 
ــع مــواطــنــه كــارلــو�ــص  اخــتــالفــه م
�سابق  وقت  يف  اعترب  الذي  تيفيز 
�سنة  العي�ص  ميكنهم  الالعبني  اأن 

من دون تلقي اأجر. 
مــارادونــا يف حــوار ل�سحيفة  وقــال 
الكثري  اإن  الأرجنتينية,  "اأويل" 
ال�ستمرار  ميكنهم  ل  الالعبني  من 
احل�سول  دون  من  طويلة  لفرتات 
على اأجورهم, ويجب على اأنديتهم 
يجب  كما  اأجورهم,  لهم  تدفع  اأن 
من  احللول  كل  عن  البحث  عليها 

اأجل توفري الأموال لهم.
ت�ستعبد  الأندية  بع�ص  اإن  وقــال   

الالعبني وت�سعى ل�ستغالل الأزمة 
احلالية من اأجل التن�سل عن الوفاء 

بالتزاماتها املالية مع الالعبني.
 ودعا النجم الأرجنتيني الالعبني 
واملدربني اإىل الت�سامن فيما بينهم, 
�سندوق  تخ�سي�ص  ــرب  ع ـــك  وذل

اأ�سحاب  من  تربعات  يجمع  خا�ص 
تلك  وتوجيه  املرتفعة,  املداخيل 
الأقل  واملدربني  لالعبني  الأمــوال 
توقف  مــن  واملــتــ�ــســرريــن  ـــال  دخ

املناف�سات خالل الفرتة احلالية.
اأقواله,  لتنفيذ  مــارادونــا  و�سارع   

رئي�ص  بيليغرينو  غابرييل  وقال 
الأرجنتيني  بالتا  خيمنا�سيا  نادي 
اإن النجم الأرجنتيني الذي يتوىل 
على  وافــق  حاليا  الفريق  تدريب 
الــنــادي  مل�ساعدة  راتــبــه  تقلي�ص 
ــــل جتنب  اأج ــارع مـــن  ــس ــ� ــــذي ي ال

الهبوط. 
ت�سريحات  يف  بيليغرينو  واأو�سح 
"�سيلو�سبورت�ص"  ــــع  ــــوق مل
الر�سائل  "تبادلنا  الأرجنتيني, 
اأوائـــل من  مــارادونــا من بني  ــان  وك
اإعادة النظر يف  اإمكانية  اإىل  اأ�ساروا 
لأنه  �سروريا,  هذا  كان  اإذا  راتبه 

كان يريد هذا".
الأرجنتينية  القدم  كرة  وتوقفت   
مار�ص/  17 منذ  م�سمى  غري  لأجل 
اآذار املا�سي, وتتباحث اأندية دوري 
تخفي�ص  ب�ساأن  الأوىل  الــدرجــة 
رواتب الالعبني واملدربني للتعامل 

مع التاأثري القت�سادي للوباء.

حتدث معظم املدربني واخلرباء 
اإنهاء  يف  رغبتهم  عن  والالعبني 
املو�سم احلايل من الربميريليج, 
تف�سي  ب�سبب  توقفه  منذ  وذلك 
فريو�ص كورونا امل�ستجد, خا�سة 
مت   380 اأ�سل  من  مباراة   288 اأن 
ليفربول  وبات  بالفعل,  خو�سها 
بلقبه  التتويج  من  للغاية  قريبا 
عــام  مــنــذ  املــ�ــســابــقــة  يف  الأول 

.1990
ا�ستكمال  حول  ال�سكوك  وحتوم 
واأكد  املو�سم,  هذا  الربميريليج 
رئي�ص  ت�سيفرين  األــكــ�ــســنــدر 
القدم,  لكرة  الأوروبــي  الحتــاد 
املــو�ــســم  اأن  ــي  ــس ــا� امل الأ�ــســبــوع 
الأوروبي قد ينتهي, يف حال مل 
بنهاية  جديد  من  الن�ساط  يعود 

�سهر يونيو/ جزيران املقبل.
الــدوري,  ي�ستكمل  مل  حال  ويف 
هناك العديد من ال�سيناريوهات 
ما  مثل  تطبيقها,  ميكن  الــتــي 
بعدم  الأملاين  الدوري  فيه  يفكر 
هبوط اأي فريق و�سعود فرق من 

دوري الدرجة الثانية.
ومن الحتمالت الأخرى خو�ص 
اأمــام  �سيتي  مان�س�سرت  مباراتي 

و�سيفيلد  فيال  واأ�ستون  اآر�سنال, 
ت�سبح  وبالتايل  فقط,  يونايتد 
 29 خــا�ــســت  ــد  ق ــرق  ــف ال جميع 
مباراة, وحينها ميكن ح�سم بطل 
للم�سابقات  واملتاأهلني  ــدوري  ال
وحتديد  والهابطني  الأوروبــيــة 

اجلوائز املالية.
ومع تبقي 9 مباريات لكل فريق, 
هناك فرق �ست�سعد بذلك اخليار 
نظًرا ل�سعوبة املباريات املتبقية 
ــا, مــثــل كــريــ�ــســتــال بــال�ــص  ــه ل
ال�ست  كل  مواجهة  ينتظر  الذي 
�سيتي,  مان�س�سرت  ــدا  ع الكبار 
اخليار  بهذا  تر�سى  لن  ــرى  واأخ
التي  ال�سهلة  املــبــاريــات  ظــل  يف 
الذي  نيوكا�سل  مثل  تنتظرها 
ينتظر مواجهة 5 فرق من ال�ست 

الأخرية يف جدول الرتتيب.

اآمال دوري الأبطال

اإيــقــاف  ــع  وم احلـــايل  الو�سع  يف 
امل�ساركة  مــن  �سيتي  مان�س�سرت 
يتاأهل  الأوروبية,  امل�سابقات  يف 
املقبل  املو�سم  الأبــطــال  ــدوري  ل
�سيتي  ولي�سرت  ليفربول  من  كل 

وت�سيل�سي ومان�س�سرت يونايتد.
الــيــونــايــتــد  يــفــ�ــســل  ل  ولــكــن 
عن  فقط  نقاط   6 �سوى  اخلام�ص 
املركز  �ساحب  بال�ص  كري�ستال 
اأن  ـــوارد  ال مــن  وبــالــتــايل  الـ11, 
الـ9  املباريات  يف  الكثري  يحدث 

املتبقية.
املتبقية  املباريات  اإىل  وبالنظر 
وت�سيل�سي,  لي�سرت  مــن  لــكــل 
�سيواجهها  التي  الفرق  فمعدل 
 11 املــراكــز  يف  تتواجد  الثنائي 
ل  ولكن  الرتتيب,  على  و11,3 
3 فرق  البلوز مواجهة  اأمام  يزال 
لي�سرت  ــا  اأم الأوائــــل,  ال�ست  مــن 
يف  مرتقبة  مواجهة  فتنتظره 
اجلولة الأخرية اأمام اليونايتد.

له  يتبقى  ــال  ف الــيــونــايــتــد  ـــا  اأم
ال�ست  اأمــام  واحــدة  مباراة  �سوى 
الفرق  مراكز  ومعدل  الأوائـــل, 
الرتتيب  جدول  يف  له  املتبقية 
املباريات,  �سهولة  يعني  ما   ,12,3
ال�ساد�ص,  وولفرهامبتون  اأمــا 
�ستاأتي  املقبلة  الثالث  فاملباريات 
ال�ست  املـــراكـــز  يف  ـــرق  ف اأمـــــام 
الأخرية, ول ينتظره من الكبار 

�سوى ت�سيل�سي.
يونايتد,  �سيفيلد  اإىل  وبالنظر 
�سعبة,  ــات  ــاري ــب م فــتــنــتــظــره 
فــمــعــدل مـــراكـــز الـــفـــرق الــتــي 
�سيواجهها 9,4, ول يزال ينتظره 
كل من وولفرهامبتون وت�سيل�سي 
يونايتد,  ومان�س�سرت  ولي�سرت 

ــرق املــوؤخــرة  ــن يــواجــه مــن ف ول
�سوى اأ�ستون فيال.

�صراع الهبوط

لتفادي  تتناف�ص  فــرق   6 هناك 
من  بداية  كبري,  ب�سكل  الهبوط 
الـ15,  املركز  �ساحب  برايتون 
العديد  تنتظرهم  وجميعهم 
ويعد  ال�سعبة,  املــبــاريــات  مــن 
نورويت�ص �سيتي الفريق الوحيد 
الذي تنتظره اأقل من 3 مباريات 

اأمام ال�ست الأوائل.
فمعدل  بورمنوث,  اإىل  وبالنظر 
ينتظر  ــي  ــت ال الـــفـــرق  مـــراكـــز 
فيال  اأ�ستون  اأمــا   ,8,2 مواجهتها 

بالن�سبة  قلياًل  اأف�سل  فالأمور 
ــث ميــكــنــه الرتـــقـــاء  ــي لــــه, ح
للمركز الـ16 يف حال فاز باملباراة 
ولكن  �سيفيلد,  ـــام  اأم املــوؤجــلــة 
ال�ست  اأمــام  مباريات   4 تنتظره 

الأوائل.
ـــا واتـــفـــورد, فــمــعــدل مــراكــز  اأم
مواجهتها  ينتظر  التي  الــفــرق 
هام  و�ست  اإىل  وبالنظر   ,10,1
ت�سيل�سي  من  كل  ينتظره  الــذي 
وولفرهامبتون,  والــيــونــايــتــد 
فيال  اأ�ــســتــون  ــا  اأيــ�ــسً فينتظره 
وبالتايل  ونوريت�ص,  وواتفورد 
ميلك فر�سة الهروب من منطقة 

اخلطر.

روين: احلكومة حولت جنوم "الربميريليج" لكب�س فداء

مارادونا يتهم اأندية با�ضتعباد الالعبني وا�ضتغالل اأزمة كورونا

من اأبرز امل�ضتفيدين حال اإلغاء بقية "الربميريليج" ؟

�ضليماين مع  بالتعاقد  مر�ضيليا  فوتبول" تن�ضح  "فران�س 
اإ�سالم  املخ�سرم  اجلزائري  النجم  قّرر 
الحرتافية  م�سريته  اإنهاء  �سليماين 
فرنبخ�سة,  نادي  مع  الرتكي,  بالدوري 
من  مميز  عــر�ــصٍ  على  ح�سل  بعدما 
النتقالت  �سوق  يف  الفرن�سي  موناكو 
على  اإلــيــه  ورحــل  املا�سية,  ال�سيفية 
�سيف  يف  ينتهي  بعقد  الإعـــارة  �سبيل 
2021, ما يجعل مهاجم منتخب "حماربي 
ال�سحراء" اأمام عدة خيارات, اإما العودة 
اأو  الإنكليزي  �سيتي  لي�سرت  ل�سفوف 

البحث عن مغامرة جديدة.
وبرز ا�سم اإ�سالم �سليماين بقوة يف املو�سم 
توقفه,  قبل  الفرن�سي  بالدوري  احلايل 
اجلديد,  كورونا  فريو�ص  انت�سار  ب�سبب 
لكن اإدارات الأندية يف القارة الأوروبية 
املهاجمني,  من  عدٍد  عن  بحثها  توا�سل 
النتقالت  �ــســوق  يف  �سمهم  اأجـــل  مــن 
اأوملبيك  راأ�سها  وعلى  املقبلة,  ال�سيفية 

مر�سيليا.
على  مر�سيليا  اأوملــبــيــك  اإدارة  وتعمل 
النتقالت  �سوق  يف  مميز  مهاجم  اإيجاد 
مالية,  ُمع�سلة  اأمــام  لكنها  ال�سيفية, 
وعــدم  كــورونــا,  فــريو�ــص  اأزمـــة  ب�سبب 
لذلك  كبرية,  مبالغ  اإنفاق  على  قدرتها 
فاإن اإ�سالم �سليماين �سيكون خياراً مثاليًا 
جملة  بح�سب  املــقــبــل,  "املريكاتو"  يف 

فوتبول". "فران�ص 
�سيف  يف  �سليماين  عقد  انتهاء  وب�سبب 
�سوق  يف  حا�سراً  �سيكون  فاإنه   ,2021
موناكو  اأن  وبخا�سة  املقبلة,  النتقالت 
 9 مقابل  عــقــده  �ــســراء  اأحــقــيــة  لــديــه 

يبدو  الفني  اجلهاز  لكن  يــورو,  ماليني 
غــري مــهــتــم بــالإبــقــاء عــلــى املــهــاجــم 
الذهاب  فر�سة  لديه  الذي  اجلزائري, 

اإىل اأوملبيك مر�سيليا الفرن�سي.
اأوملبيك  اإىل  �سليماين  رحيل  حال  ويف 
وقــتــًا  ي�ستغرق  ــن  ل ــه  ــاإن ف مر�سيليا, 
املهاجم  لأن  معه,  التاأقلم  يف  طــويــاًل 
ـــربة الــكــافــيــة يف  املــخــ�ــســرم لــديــه اخل
ب�سفوف  لعب  كونه  الأوروبــيــة,  الكرة 
�سبورتينغ ل�سبونة الربتغايل بني عامي 
2013, و2015, ليخطف قلوب جماهري 
الفريق, التي ت�سبه اإىل حٍد كبري اأن�سار 
الفريق الفرن�سي, بعاداتها وتقاليدها يف 

الت�سجيع داخل املالعب.
ويتميز �سليماين بطريقة لعبه الرائعة 
ال�سريعة  حتركاته  بف�سل  الهجوم,  يف 

املتقنة  ومتريراته  احلا�سمة,  واأهــداف 
اأف�سل  ـــد  اأح يجعله  ــا  م رفــاقــه,  اإىل 
ــايل,  احل الــوقــت  يف  املنطقة  مهاجمي 
مر�سيليا  اأوملبيك  اإىل  قدومه  وم�ساألة 
النتقالت  �سوق  يف  ح�سمها  املمكن  من 
ال�سيفية املقبلة, ل �سيما اأنه كان قريبًا 
اإىل التوقيع معه قبل �سنوات عدة, لكن 

اجلهاز الفني ف�سل لعبًا اآخر عليه.
قدوم  اأن  جيداً  مر�سيليا  اإدارة  وتعلم 
عاماًل  �سي�سكل  �سفوفها  اإىل  �سليماين 
ــًا لــلــجــمــاهــري اجلـــزائـــريـــة,  ــزي ــي ــف حت
الفرن�سية,  املدينة  يف  بكرثة  املوجودة 
وبذلك �سرتتفع قيمة مبيعات القم�سان 
التهافت  اإىل  بالإ�سافة  كبري,  ب�سكل 
لروؤية  امللعب  مبدرجات  احل�سور  على 

مهاجم منتخب "حماربي ال�سحراء".

ا�ستمراره  اأن  جيداً  �سليماين  ــدرك  وي
ي�سمن  لن  املقبل  املو�سم  يف  موناكو  مع 
املــدرب  ت�سكيلة  يف  اأ�سا�سيًا  مقعداً  له 
ــــه يــفــ�ــســل عـــــدداً من  ــو, لأن ــي ــن ــوري م
الالعبني عليه, لذلك لن ير�سى املهاجم 
البدلء,  دكــة  على  البقاء  اجلــزائــري 
اأعماله ب�سكل كبري,  و�سيعمل مع وكيل 
موا�سلة  له  ي�سمن  نــاٍد  اإيجاٍد  اأجــل  من 
التي  الأ�سماء  �سمن  يكون  حتى  اللعب, 
املدير  بلما�سي  جــمــال  عليها  يعتمد 

الفني ملنتخب "حماربي ال�سحراء".
يدفع  الذي  الآخر,  الرئي�سي  ال�سبب  اأما 
عن  الرحيل  يف  التفكري  اإىل  �سليماين 
اأن  يف  فيكمن  املقبل,  باملو�سم  موناكو 
دوري  ببطولة  يــ�ــســارك  ــن  ل الــفــريــق 
�سيفعلها  مر�سيليا  لكن  اأوروبـــا,  اأبطال 
بجدول  الثاين  باملركز  حلوله  ب�سبب 
�سان  باري�ص  املت�سدر  خلف  الرتتيب 
بعد  املناف�سات  توقف  قبل  جريمان, 

انت�سار فريو�ص كورونا اجلديد.
كما اأن املدرب الربتغايل اأندريه بوا�ص, 
مر�سيليا,  اأوملبيك  لنادي  الفني  املدير 
وهي   ,4-3-3 بطريقة  اللعب  ل  يف�سّ
ــالم  ــس ـــري اإ� ـــزائ ــم اجل ــاج ــه تــنــا�ــســب امل
فيها,  التحرك  ُيح�سن  الــذي  �سليماين, 
من خالل اإحراز الأهداف اأو التمريرات 
متعلق  الآن  �سيء  كــل  لكن  احلا�سمة, 
الفريق  اإدارة  بها  �ستقوم  التي  باخلطوة 
ال�سيفية  النتقالت  مبو�سم  الفرن�سي 
"حماربي  منتخب  ــم  جن جتـــاه  املقبلة 

ال�سحراء".

ن�سمة,  �سفيان  زّف 
لنادي  الفني  املدير 
ــــــــاد الـــبـــلـــيـــدة  احت
الدرجة  يف  املحرتف 
اجلزائرية,  الثالثة 
مفاجاأة �سارة لعائلته 
اأعلن  حيث  وحمبيه, 
وباء  من  التام  �سفاءه 
كــــورونــــا اجلـــديـــد, 

الذي انت�سر على نطاق وا�سع يف البالد.
اليوم  البليدة  م�ست�سفى  وزوجته  ن�سمة  �سفيان  وغــادر 
اإ�سابتهما بهذا  اأ�سبوعني بعد  اأن دخاله منذ  الأحد, بعد 
الفريو�ص اإثر احتكاك زوجته باإحدى �سقيقاتها العائدة 
ت�سريحات  يف  ــدرب  امل هــذا  ك�سفه  ملا  وفقًا  فرن�سا,  من 

اإذاعية �سابقة.
وخ�سع �سفيان ن�سمة يف فرتة �سفائه من فريو�ص كورونا 
للعالج  البليدة,  مبدينة  القطار  مب�ست�سفى  اجلديد 
بـ"كلوروكني" املعتمد من وزارة ال�سحة اجلزائرية, الذي 
لعالج  تعتمده  العامل  دول  من  الكثري  كذلك  اأ�سبحت 

احلالت امل�ستع�سية.
الفني  املدير  فيها  ويعمل  يقيم  التي  البليدة  ومدينة 
لفريو�ص  تعر�سًا  اجلزائرية  املدن  اأكرث  ن�سمة,  �سفيان 
التي  الــوحــيــدة  املقاطعة  هــي  كما  ــد,  ــدي اجل ــا  ــورون ك
ال�سلطات  قرار  على  بناًء  الكلي  ال�سحي  للحجر  تخ�سع 
اجلزائرية, يف اإطار حماولة احتواء الوباء, الذي اأّدى اإىل 
وفاة 90 مواطنًا يف اآخر اإح�سائية لوزارة ال�سحة املحلية.
الفني  املدير  يقوده  الــذي  البليدة  احتــاد  فريق  وو�سل 
الأخرية.  الأعوام  يف  موؤ�سفة  و�سعية  اإىل  ن�سمة  �سفيان 
الدرجة  دوري  كبار  اأحــد  فيه  الــنــادي  كــان  وقــت  ففي 
يف  يلعب  اليوم  اأ�سبح  الألــقــاب,  على  ومناف�سًا  الأوىل 
الدرجة الثالثة ومناف�سًا على مراكز ثانوية على جدول 

الرتتيب.

بايرن ميونخ ينظر 
بثقة للم�ضتقبل رغم 

الأزمة املالية

احلب�س 3 اأ�ضهر ملهاجم 
�ضربيا ب�ضبب انتهاكه 

احلجر ال�ضحي

اإلغاء الدوري يهدد 
ليفربول بخ�ضائر مالية 

هائلة

قال هربرت هايرن رئي�ص بايرن ميونخ, اإن ناديه 
يتطلع لأن يكون قدوة ومثال يحتذى به, يف اأزمة 
النادي  اأن  اإىل  م�سرًيا  احلالية,  كورونا  فريو�ص 
�سربة  يواجه  اأنــه  رغــم  بثقة  للم�ستقبل  ينظر 

مالية كبرية.
واأ�ساف هايرن يف مقابلة مع املوقع الر�سمي للنادي 
اليوم الأحد: "نحن يف بايرن ميونخ نريد املحاولة 
اليومية..  ت�سرفاتنا  يف  به  يحتذى  مثال  لنكون 

هذه م�ساهمة مهمة ميكن للنادي تقدميها".
بايرن,  يواجهها  التي  التحديات  "رغم  وتــابــع: 
هناك م�ساكل وقلق اأكرب من تلك املوجودة يف كرة 

القدم".
املوا�سم  يف  باللقب  الفائز  ميونخ,  بايرن  ويت�سدر 
ــدوري  ال ــدول  ج الــتــوايل,  على  املا�سية  ال�سبعة 
 30 حتى  حاليا  املوقوف  )بوند�سليجا(,  ــاين  الأمل

ني�سان/اأبريل على الأقل ب�سبب وباء كورونا.
كما ل يزال الفريق يناف�ص يف الدور قبل النهائي 
الثمانية  دور  مــن  ب�سدة  واقـــرتب  اأملانيا  بكاأ�ص 
امل�سابقتني  اإيقاف  رغــم  ـــا,  اأوروب اأبطال  ــدوري  ب

لأجل غري م�سمى.
مناف�سات  ُت�ستاأنف  اأن  الأملانية  الأنــديــة  وتاأمل 
البوند�سليجا يف اآيار/مايو املقبل ل�ستكمال املو�سم, 
املباريات  اإقــامــة  مع  ــولت,  ج  9 به  يتبقى  ــذي  ال

بدون جماهري من اأجل تقلي�ص اخل�سائر.
وقال هايرن: "بالطبع, الو�سع متوتر للغاية. الأمر 
متعلق ببقاء الأندية.. حتى بايرن يواجه حتديا 

ماليا �سخما- هذا لي�ص �سرا".
يوما  نعمل  رائع.  موقف  يف  نادينا  "لكن  واأ�ساف: 
هذه  عبور  من  بايرن  يتمكن  اأن  ل�سمان  يوم  بعد 
املرحلة باأقل اخل�سائر. على الرغم من هذه املهمة 

ال�سعبة, نتطلع للم�ستقبل بثقة".

ونــادي  القدم  لكرة  ال�سربي  املنتخب  مهاجم  ــن  اأدي
باحلب�ص  بريغوفيت�ص  األك�سندر  ال�سعودي,  الحتــاد 
اأ�سهر, وذلك بعد خرقه القيود  يف منزله ملدة ثالثة 
والقوانني املفرو�سة يف بلده ملكافحة انت�سار فريو�ص 

كورونا.
مكتب  من  م�سادر  عن  "تانيوغ" لالأنباء  وكالة  ونقلت 
ب�سبب  بريغوفيت�ص  ــة  اإدان بلغراد  يف  العام  املدعي 

انتهاكه القواعد ال�سحية لحتواء هذا الوباء.
اأم�ص  من  اأول  اعتقل  قد  عامًا  الـ29  �ساحب  ــان  وك
مع  بلغراد  ال�سربية  بالعا�سمة  فندق  يف  اجلمعة 
على  امل�سروبات  لتناول  جتمعوا  �سخ�سًا   20 حــوايل 
اأ�سخا�ص  خم�سة  بلقاء  ت�سمح  القوانني  اأن  من  الرغم 

فقط يف اأماكن مغلقة, واثنني فقط يف اخلارج.
من  العديد  فر�ست  قد  ال�سربية  احلكومة  وكانت 
مبا  كــورونــا,  فريو�ص  انت�سار  من  للحد  ـــراءات  الإج
وال�ساعة  م�ساًء  اخلام�سة  بني  التجول  حظر  ذلك  يف 
اخلام�سة �سباحًا خالل اأيام الأ�سبوع وحظر جتول تام 

اأيام الأحد.

يظهر تفاوت كبري يف اخل�سائر املالية التي تنتظر 
اأندية الربميريليج؛ ب�سبب تف�سي وباء كورونا.

"ديلي  �سحيفة  بح�سب  برينلي,  نــادي  و�سيخ�سر 
من  اإ�سرتليني  جنيه  ماليني   5 الربيطانية,  ميل" 
املو�سم,  هذا  ملعبه  على  املتبقية  الأربع  املباريات 
حتى لو مت خو�سها, اإىل جانب خ�سارته 45 مليونا 
من عائدات البث وعقود اأخرى, حال اإلغاء املو�سم.

واأعرب النادي عن خماوفه باإ�سهار اإفال�سه يف �سهر 
ا�ستئناف  يتم  مل  حــال  يف  املقبل,  اأغ�سط�ص/اآب 

الن�ساط.
ولو كان املو�سم قد �سار ب�سكل طبيعي, فاإن برينلي 
اإ�سرتليني,  جنيه  مليون   129 على  �سيح�سل  كان 
اأ�سحاب  �سيطالب  ا�ستكماله,  يتم  مل  حــال  ويف 
الذي  املبلغ  من  كبري  جزء  با�ستعادة  البث  حقوق 
 762 اإىل  ي�سل  والذي  احلقوق,  على  للح�سول  ُدفع 

مليون جنيه اإ�سرتليني.
ف�سيح�سل  الـــدوري,  ُي�ستكمل  مل  اإذا  وبالتايل, 
 129 من  بــدًل  اإ�سرتليني  مليون   96 على  برينلي 
وهناك  فــقــط,  الــبــث  حــقــوق  مــن  وذلـــك  مليونا, 
خ�سائر اأخرى �سيتعر�ص لها من ال�سركاء التجاريني 

والرعاة وغريها.
الرتتيب,  جدول  مت�سدر  ليفربول  اإىل  وبالنظر 
اإ�سرتليني  55 مليون جنيه  اأن يخ�سر  فمن املنتظر 
ا�ستكمال  ــدم  ع ــال  ح وحــدهــا,  البث  حقوق  مــن 
املو�سم, اأي اأنه �سيتح�سل على 123 مليون اإ�سرتليني 

بدًل من 178 مليونا.
ف�سيح�سل  الرتتيب  جدول  متذيل  نوريت�ص  اأما 
 94 من  بــدًل  اإ�سرتليني,  جنيه  مليون   79,5 على 

مليونا.
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الأمريكيون ي�ضتعدون لالأ�ضواأ وترامب يحذرهم 
من بداية "مرحلة مروعة"

قراءة/ حممد علي
------------------ 

اجلديد  كورونا  فريو�ض  انت�سار  مع 
 63 م��ن  اأك��رث  بحياة  اأودى  ال��ذي 
حتى  ال��ع��امل  ح��ول  �سخ�ض  ل���ف  اأ
حيث  املتحدة  الوليات  ويف  الآن، 
ي�ستعد  ب�رصعة،  الفريو�ض  ينت�رص 

. �سواأ لالأ الأمريكيون 
ترامب  دونالد  الرئي�ض  حذر  حيث   
"مرحلة مروعة". تدخل  اأن بالده  من 

ال�سني  يف  اح��ت��واوؤه  مت  وب��ع��دم��ا   
املتحدة  الوليات  اأ�سبحت  ر�سميا، 
اجلبهة  خط  ت�سبح  لأن  طريقها  يف 
نيويورك  مدينة  ففي  للوباء.  اجلديد 
 2624 جمموعه  ما  وف��اة  �سجلت 
الوفيات  ح�سيلة  لرتتفع  �سخ�سا، 

وفاة.  3565 اإىل  الولية  يف 
لالأ�سواأ  الأمريكيون  ي�ستعد  لذلك 
من  ميدانية  م�ست�سفيات  ويبنون 
ت�سم  ميامي،  اإىل  اأجنل�ض  لو�ض 
املخ�س�سة  الإ�سافية  الأ�رصة  اآلف 
�سفينة  ر�سو  جانب  اإىل  نعا�ض  لالإ

نيويورك. يف  عمالقة  طبية 

املوؤكدة  الإ�سابات  عدد  ويتجاوز 
ب���ال���ف���ريو����ض ع��ل��ى الأرا����س���ي 
حذر  وقد  األف.   300 ال� الأمريكية 
الوليات  اأن  من  ترامب  الرئي�ض 
�ستكون  "مرحلة  ت��دخ��ل  املتحدة 
�سيئة  "اأرقام  م��ع  فعال"  م��روع��ة 

." جدا
البيت  يف  الأمريكي  الرئي�ض  وقال 
اأ�سبوع  اأق�سى  "�سيكون  بي�ض  الأ
و���س��ي��م��وت   )...( الأرج����ح  ع��ل��ى 

كثريون".
املعدية  الأمرا�ض  معهد  مدير  وكان 
الأمريكي  اخلبري  فاوت�سي  اأنطوين 
البيت  يف  الأزمة  خلية  يف  الع�سو 
�سك  هناك  يعد  مل  نه  اأ ذكر  بي�ض،  الأ
الهواء  يف  ينتقل  الفريو�ض  اأن  يف 
احل��دي��ث،  ال��ن��ا���ض  ي��ت��ب��ادل  "عندما 
العط�ض  اأو  ال�سعال  عند  ولي�ض 

. " فح�سب
م�ست�ساره  لت�رصيحات  ونتيجة   
م��ري��ك��ي��ني  الأ ت��رام��ب  ن�سح  ه���ذا 

اخلارج. يف  وجوههم  بتغطية 
اأكدت  العاملية  ال�سحة  منظمة  لكن   

توجيهاتها،  مب��راج��ع��ة  ت��ق��وم  ن��ه��ا  اأ
ميكن  الواقية  قنعة  الأ اأن  راأت  لكنها 
بالأمان"،  كاذبا  "�سعورا  متنح  اأن 
يف  الت�ساهل  اإىل  النا�ض  يدفع  قد 
والتباعد  ي���دي  الأ غ�سل  لة  م�ساأ

الجتماعي.
على  �سخ�سا  و437  لفا  اأ  63 وتويف 
من  اأك��رث  بينهم  العامل  حول  ق��ل  الأ
ح�سيلة  ح�سب  اأوروبا،  يف  لفا  اأ  46
الفرن�سية  ن��ب��اء  الأ وكالة  اأعدتها 
حتى  ر�سمية  م�سادر  اإىل  ا�ستنادا 

غرينت�ض  بتوقيت   19،00 ال�ساعة 
ال�سبت. من 

ال��دول  لئ��ح��ة  اإيطاليا  وتت�سدر 
الذي  الوفيات  ع��دد  يف  املت�رصرة 
تليها  لديها،  و362  لفا  اأ  15 بلغ 
والوليات  و744(  لفا  اأ  11 ( ا�سبانيا 
 )7560 ( ففرن�سا   )8098 ( املتحدة 

.)4313 ( وبريطانيا 
اأعلن  كوفيد19-،  وباء  بداية  ومنذ 
�سخ�ض  مليون  من  اأكرث  اإ�سابة  عن 

العامل. حول 

ب�ضرعة. وي�ضتعد  ينت�ضر فريو�س كورونا  "مرحلة مروعة"، حيث  اأن بالده تدخل  الأمريكي دونالد ترامب من  الرئي�س  حذر 
املخ�ض�ضة  الإ�ضافية  الأ�ضرة  اآلف  ت�ضم  ميامي،  اإىل  اأجنل�س  لو�س  من  ميدانية  م�ضت�ضفيات  ببناء  قاموا  فقد  لالأ�ضواأ  الأمريكيون 

نيويورك. �ضفينة طبية عمالقة يف  ر�ضو  اإىل جانب  لالإنعا�س 

وفاة رئي�س الوزراء الليبي الأ�ضبق 
حممود جربيل ب�ضبب كورونا

فيما الإ�ضابات تتجاوز الـ 1.2 مليون �ضخ�س

بالأرقام.. وفيات كورونا تتخطى 65 األفا 

البابا فرن�ضي�س يحيي قدا�س ال�ضعانني بال موؤمنني: اخدموا من اأجل اخلري

انتقاد لذع من الكرملني لت�ضرفات 
ال�ضعودية النفطية

رئي�ض  بوفاة  الأحد،  م�سادر  فادت  اأ
حزب  زعيم  الأ�سبق،  الليبي  الوزراء 
حممود  الوطنية"،  القوى  "حتالف 
اإ�سابته  نتيجة  القاهرة  يف  جربيل، 
ب��ف��ريو���ض ك���ورون���ا. واأو���س��ح��ت 
كان  ال���ذي  ج��ربي��ل،  اأن  امل�����س��ادر 
اأح��د  يف  ت���ويف   69 ال����  ع��م��ر  يف 
امل�رصية  العا�سمة  م�ست�سفيات 
ي���ام م��ن اإ���س��اب��ت��ه ب��ع��دوى  ب��ع��د اأ
C - " امل�ستجد كورونا   ريريو�ض 
ذك��رت  جانبها،  م��ن   ."VID-19
جربيل  اأن  م�رصية  اإع��الم  و�سائل 
ال�سحية  حالته  تدهور  بعد  تويف 
بعد  وذل��ك  املا�سية،  ي��ام  الأ خ��الل 
يوم  امل�ست�سفى  دخوله  عن  الإعالن 
باإ�سابته  ثرا  متاأ املا�سي  مار�ض   27

كورونا. بفريو�ض 
جربيل  اإن  امل�رصية  التقارير  وقالت 
القلب،  يف  م�سكالت  من  يعاين  كان 
حالته  تدهور  يف  ت�سبب  الذي  الأمر 
بفريو�ض  اإ�سابته  بعد  ال�سحية 
من   26 ويف  امل�ستجد.  ك��ورون��ا 
"حتالف  اأع��ل��ن  امل��ا���س��ي،  م��ار���ض 
جربيل  اإ�سابة  عن  الوطنية"،  القوى 
خ�سوعه  بعد  ك��ورون��ا،  بفريو�ض 
اإيجابية. نتيجة  اأعطى  طبي  لفح�ض 
رئي�ض  م��ن�����س��ب  ج��ربي��ل  وت���وىل 
الن��ت��ق��ايل  املجل�ض  يف  ال����وزراء 
اإ�سقاط  بعد  تاأ�س�ض  الذي  الليبي، 
مار�ض   5 منذ  القذايف،  معمر  نظام 

.2011 اأكتوبر   23 وحتى   2011
ق.د

ال�ستخبارات  م��دي��ري��ة  اأع��ل��ن��ت 
العثور  ال��ع��راق،  يف  الع�سكرية 
حمافظة  يف  جماعية  مقربة  على 
رفات  ت�سم  البالد،  غربي  نبار  الأ
م��ن��ي��ة  ع��ن��ا���رص م��ن ال���ق���وات الأ

"داع�ض". تنظيم  اأعدمهم  ومدنيني 
ن��ه  اإ ب��ي��ان،  امل��دي��ري��ة يف  وق��ال��ت 
ا�ستخبارية  معلومات  على  "بناء 
مفارز  م��ن  ق��وة  داه��م��ت  دق��ي��ق��ة، 
الع�سكرية  ال�ستخبارات  �سعبة 
وبال�سرتاك  ال�سابعة  الفرقة  يف 
امل�ساة  لواء  ا�ستطالع  ف�سيل  مع 
منطقة  يف  للدواع�ض  وك��را   29
نبار  بالأ هيت  بق�ساء  اخلو�سة 

نارية  دراج���ة  بداخلة  و�سبطت 
اأخرى". ومواد 

تفتي�ض  "وبعد  ن���ه  اأ واأ���س��اف��ت 
مقربة  على  العثور  مت  بدقة  الوكر 
ومدنيني  منت�سبني  ت�سم  جماعية 
داع�ض  تنظيم  قبل  من  اإعدامهم  مت 

التحرير". قبل 
 ،2017 دي�سمرب  يف  العراق،  واأعلن 
قب�سة  من  اأرا�سيه  كامل  حترير 
�سنوات   3 ن��ح��و  ب��ع��د  "داع�ض" 
مع  املواجهات  من  ال�سنة  ون�سف 
نحو  احتل  الذي  الإرهابي  التنظيم 

البالد. ثلث 
ق.د

امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  انت�سار  اأدى 
 65836 عن  يقل  ل  ما  مقتل  اإىل  الآن  حتى 
 1.2 من  اأكرث  واإ�سابة  العامل،  يف  �سخ�سا 
 250 من  اأكرث  منهم  �سفي  اآخرين،  مليون 

م�ساب. األف 
 1218090 من  اأكرث  ت�سخي�ض  مت  ور�سميا 
بدء  منذ  ومنطقة  دول��ة   190 يف  اإ�سابة 
يعك�ض  ل  العدد  هذا  اأن  غري  الوباء،  تف�سي 
لأن  احلقيقية  احل�سيلة  م��ن  ج��زء  ���س��وى 
فحو�سا  جت��ري  ل  ال��دول  من  كبريا  ع��ددا 
اإىل  النقل  ت�ستوجب  التي  للحالت  اإل 

. ت مل�ست�سفيا ا
 253749 �سفي  الإ�سابات،  هذه  اأ�سل  ومن 

اليوم.  حتى  الأقل  على  �سخ�سا 
اإ�سابة  اأول  �سجلت  التي  اإيطاليا،  وتبقى 
ت�رصرا  الأك��رث  ال��دول��ة  ف��رباي��ر،  اأواخ��ر  يف 
ج���راء ال��وب��اء م��ن ح��ي��ث ع���دد ال��وف��ي��ات 
اأ�سل  من  وف��اة   15362 اإىل  و�سل  ال��ذي 
�سخ�سا   20996 اأن  علما  اإ�سابة،   124632
ال�سلطات  عن  �سادرة  بيانات  وفق  تعافوا 

. لية يطا لإ ا

هي  اإيطاليا  بعد  ت�رصرا  الأك��رث  وال��دول��ة 
كورونا  وفيات  فيها  ارتفعت  حيث  �سبانيا،  اإ
يوم  �سجلت  بعدما   ،12418 اإىل  الأحد  يوم 
الثالث  لليوم  تراجع  يف   ،11744 ال�سبت 
ال�سحة  وزارة  وذك���رت  ال��ت��وايل،  على 
اإىل  و�سل  املعروفة  الإ���س��اب��ات  ع��دد  اأن 

يوم. قبل   124736 من  ارتفاعا   ،130759
اأن  بعد  ثالثة  املتحدة  ال��ولي��ات  وج��اءت 
 312245 اأ�سل  من  وف��اة   8503 �سجلت 
اأ�سل  من  وفاة   7560 ب� فرن�سا  ثم  اإ�سابة، 
مع  املتحدة  اململكة  تلتها  اإ�سابة،   89953
اإ�سابات،   41903 اأ�سل  من  وف��اة   4313
.1766 هولندا  يف  الوفيات  اإجمايل  بلغ  فيما 
"روبرت  معهد  بيانات  اأظهرت  ملانيا،  اأ ويف 
بفريو�ض  املوؤكدة  الإ�سابة  حالت  اأن  كوخ" 
يف   5936 زادت  البالد  يف  امل�ستجد  كورونا 
لت�سل  املا�سية،  �ساعة  والع�رصين  الأربع 
انخفا�ض  ثالث  يف  الأحد،  اليوم   91714 اإىل 
اجلديدة،  الإ�سابة  حلالت  اليومي  املعدل  يف 

.1342 اإىل  فيها  الوفيات  عدد  ارتفع  فيما 
ق.د

اأحد  قدا�ض  فرن�سي�ض  البابا  اأحيا 
امل�سيحية  الطوائف  لدى  ال�سعانني 
يف  داعيا  الغربي،  التقومي  تتبع  التي 
ظل  يف  اخلري  فعل  اىل  النا�ض  عظته 
التي  امل�ستجد  كورونا  فريو�ض  اأزمة 
القدا�ض  املوؤمنني  ح�سور  دون  حالت 
يف  بطر�ض  القدي�ض  بازيليك  يف 

. ن تيكا لفا ا
ذار/ اآ  15 يف  اأعلن  الفاتيكان  وكان 
وقدادي�ض  ال�سلوات  كل  ان  مار�ض 
عيد  اىل  و���س��ول  الآلم  ���س��ب��وع  اأ
"من  �ستقام  املقبل،  الأحد  الف�سح 
�سخ�سيا"،  امل�سّلني  ح�سور  دون 
كوفيد19-  وب��اء  تف�سي  ب�سبب 
وفاة  األف   65 من  باأكرث  ت�سبب  الذي 
منها  الأحد،  �سباح  حتى  العامل  حول 
تعد  التي  اإيطاليا  يف  األف   16 نحو 
امل�ستجد. بكورونا  ثرا  تاأ الدول  اأكرث 
اليوم  قدا�ض  الأعظم  احلرب  وتراأ�ض 
رج��ال  م��ن  حم��دود  ع��دد  بح�سور 

مبفرده،  منهم  كل  �سغل  الذين  الدين 
يف  اخل�سبية  املقاعد  �سفوف  اأح��د 
بينما  بطر�ض،  القدي�ض  بازيليك 
املوقع  عرب  مبا�رصة  القدا�ض  بث  مت 
كما  الفاتيكان،  لأخبار  الر�سمي 
قدا�ض  ب�ساأن  احل��ال  عليه  �سيكون 

. لف�سح ا
�ساة  املاأ ّن  "اإ عظته  يف  البابا  وق��ال 
ناأخذ  لكي  تدفعنا  نعي�سها  التي 
لأن  ج��ّدي.  هو  ما  اجلّد  حممل  على 
وخالل  لذلك  باحلب.  ُتقا�ض  احلياة 
البيت  يف  لنقف  املقد�سة  يام  الأ هذه 
حمبة  مقيا�ض  امل�����س��ل��وب،  م���ام  اأ
يخدمنا  الذي  الله  م��ام  واأ لنا.  الله 
اأجلنا  من  حياته  بذل  اإىل  و�سوًل 
لنخدم.  نعي�ض  اأن  نعمة  لنطلب 
مّل  يتاأ الذي  مع  نتوا�سل  اأن  لنحاول 
فقط  رنَّ  نفكِّ ول  واملعوز،  والوحيد 
ميكننا  الذي  باخلري  منا  واإ ينق�سنا  مبا 

به". القيام 

ب�سكل  اأقوله  اأن  اأري��د  "ما  وتابع 
الذي  اليوم  هذا  يف  لل�سباب  خا�ض 
وثالثني  خم�ض  منذ  لهم  ُيخ�س�ض 
الأع���زاء،  الأ���س��دق��اء  ي��ه��ا  اأ �سنة. 
الذين  احلقيقيني  الأبطال  اإىل  اأنظروا 
لي�سوا  ي��ام:  الأ هذه  خالل  يظهرون 
باملال  اأو  بال�سهرة  يتمّتعون  الذين 
ذواتهم  يبذلون  الذين  منا  واإ والنجاح 

الآخرين". خدمة  اأجل  من 
��ا  ي�����سً اأ ن��ت��م  اأ "ا�سعروا  واأ���س��اف 
بحياتكم  تخاطروا  لكي  بالدعوة 
يف  تبذلوها  اأن  م��ن  ت��خ��اف��وا  ول 
�سيكون  وهذا  والآخرين  الله  �سبيل 
ننالها  عطّية  احلياة  لأن  لكم!  ربحًا 
�سبيل  يف  ذوات��ن��ا  ن��ب��ذل  ع��ن��دم��ا 
اأن  هو  الأكرب  الفرح  ولأن  الآخرين 
ح�سابات،  دون  من  للحب  نعم  نقول 

اأجلنا". من  ي�سوع  فعل  كما 
برزهم  اأ اإيطاليا  يف  �سيا�سيون  ودعا 
زع��ي��م ال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف م��ات��ي��و 

اأمام  الكنائ�ض  فتح  اىل  �سالفيني، 
الف�سح. عيد  يف  ل�سيما  امل�سلني 

�سابقا  ال��ن��اف��ذ  ال�سيا�سي  وق���ال 
ل�سبكة  ي��ط��ال��ي��ة  الإ احل��ك��وم��ة  يف 
اأدعم  نا  "اأ ال�سبت  م�ساء  "�سكاي" 
يطالبون  الذين  اأولئك  مواقف  كل 
الكنائ�ض،  بدخول  لهم  بال�سماح 
واآمنة  و�سحيحة  منظمة  بطريقة 

�سحية". نظر  وجهة  من 
من  ال��ع��دي��د  ي���زال  ل  امل��ق��اب��ل،  يف 
التجمعات  منع  يوؤيدون  امل�سوؤولني 
عمدة  ومنهم  راهنا،  الكنائ�ض  يف 
م��ي��الن��و ج��وزي��ب��ي ���س��ال. وق��ال 
املنتمني  م��ن  يعد  ال��ذي  امل�����س��وؤول 
موافقا  "ل�ست  الو�سطي  التيار  اىل 
القدادي�ض(.  بح�سور  ال�سماح  )على 
ميكن،  احلايل  الوقت  يف  انه  اأعتقد 
اأمرا  يكون  ان  ميان  الإ على  ويجب، 

و�سخ�سيا". خا�سا 
ق.د

اأن  م��ن  الأح����د  ال��ك��رم��ل��ني  ح���ذر 
�سوق  يف  ال�سعودية  ت�����رصف��ات 
جميع  لتعبئة  قريبًا  �ستوؤدي  النفط 
موؤكدا  العامل،  يف  النفط  خزانات 
بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�ض  اأن 
بناءة  مفاو�سات  اإطالق  اإىل  يتطلع 
الطاقة  اأ�سواق  يف  الو�سع  ب�ساأن 

 . ملية لعا ا
الرئا�سة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
يف  بي�سكوف،  دميرتي  الرو�سية، 
اليوم   "-1 "رو�سيا قناة  مع  مقابلة 
موؤيدي  من  رو�سيا  تكن  "مل  الأحد: 
ويتطلع  "اأوبك+"،  �سفقة  ن��ه��اء  اإ
الرو�سي  واجلانب  بوتني  الرئي�ض 
البناء  التفاو�ض  اإىل  عام  ب�سكل 
ل���س��ت��ع��ادة  ع��ن��ه  ب��دي��ل  ل  ال���ذي 

العاملية". الطاقة  �سوق  ا�ستقرار 
يف  ���رصك��اءن��ا  اأن  "نرى  وت��اب��ع: 
ت�سهيالت  على  اأقدموا  ال�سعودية 
حجم  يف  م�سبوقة  غ��ري  وزي����ادة 
جميع  اأن  اإىل  ذلك  واأدى  نتاج.  الإ
ال��ع��امل  يف  ال��ن��ف��ط  م�����س��ت��ودع��ات 
قليل،  بعد  بالكامل  مملوءة  �ستكون 
لنقل  ت�ستخدم  الناقالت  تعد  ومل 
ويف  عائمة.  ك�سهاريج  بل  النفط 
انخفا�ض  اإىل  �سن�سل  املطاف  نهاية 
له،  م�ستوى  اأدنى  اإىل  النفط  �سعر 
دولة". اأي  م�سلحة  يف  ي�سب  ل  ما 
والأخ�����رية ت��ع��ل��ن حت��دي��د م��وع��د 

بل�ض اأوبك  لجتماع 
م�سدر  عن  "رويرتز"  وكالة  نقلت 
اإن  قوله  الأح��د،  ا  رفيع،  �سعودي 
عرب  متراً  موؤ �ست�ست�سيف  اململكة 
يوم  "اأوبك+"،  ملجموعة  الفيديو 
اإن  امل�سدر  وق��ال  املقبل.  اخلمي�ض 
�سرتجئ  ال�����س��ع��ودي��ة  "اأرامكو" 

الر�سمية  البيع  ���س��ع��ار  اأ اإع���الن 
حتى  املقبل،  مايو  ل�سهر  خلاماتها 
انتظاراً  اجلاري،  بريل  اأ من  العا�رص 
"اأوبك+"  اجتماع  عنه  �سي�سفر  ملا 
ن��ت��اج  اإ تخفي�سات  ب��خ�����س��و���ض 

. حمتملة
"نبذل  ال�سعودي:  امل�سدر  واأ�ساف 
و�سمن  متر،  املوؤ لإجناح  بو�سعنا  ما 
العادية  غري  اخلطوة  هذه  اأخذ  ذلك 
الر�سمية".  البيع  اأ�سعار  لتاأجيل 
ك��م��ا ���س��دد امل�����س��در -ب��ح�����س��ب 
"ال�سعودية  اأن  على  "رويرتز"- 
مار�ض  يف  ح��دث  م��ا  جتنب  ت��ري��د 
حمادثات  انهارت  عندما  املا�سي، 
رو�سيا  تعاون  عدم  ب�سبب  النفط، 
ت�سدر  ما  وعادًة  اأوبك".  بقية  مع 
الر�سمية  البيع  اأ�سعار  "اأرامكو" 
من  اخلام�ض  بحلول  النفط  خل��ام 
على  ي��ت��ح��دد  وال��ت��ي  ���س��ه��ر،  ك��ل 
يرانية  الإ اخلامات  اأ�سعار  �سا�سها  اأ
ث��ر  وال��ك��وي��ت��ي��ة وال��ع��راق��ي��ة، وت��وؤ
برميل  مليون   12 من  اأك��رث  على 
اإىل  امل��ت��ج��ه  ال��ن��ف��ط  م��ن  ي��وم��ي��ًا 
منظمة  يف  م�سادر  وقالت  �سيا.  اآ
اأوبك  اإن  للبرتول  امل�سدرة  البلدان 
مقررا  كان  اجتماعا  اأجلتا  ورو�سيا 
اجلاري،  بريل/ني�سان  اأ  9 اإىل  الثنني 
مو�سكو  بني  اخل��الف  ت�ساعد  مع 
عن  امل�سوؤول  ب�ساأن  وال�سعودية 
حني  يف  النفط،  اأ�سعار  انخفا�ض 
على  ر���س��وم  بفر�ض  ت��رام��ب  ه��دد 
ال�سعودية  النفطية  ال����واردات 
التو�سل  يتم  مل  ذا  اإ والرو�سية، 

نتاج. الإ خف�ض  على  لتفاق 
ق.د

اإ�ضبانيا ت�ضجل 674 وفاة 
جديدة  يف تراجع لليوم 

الثالث على التوايل
جديدة  وفاة   674 ت�سجيل  عن  الأحد  �سبانيا  اإ اأعلنت 
ال�ساعات  خالل  امل�ستجد  كورونا  فريو�ض  نتيجة 
ع�رصة  منذ  الأدنى  احل�سيلة،  وهذه  الأخرية.   24 ال�
تعك�ض  ال�سحة،  وزارة  اأعلنتها  اأرق��ام  وفق  ي��ام  اأ

التوايل. على  الثالث  لليوم  تراجعا 
 674 ت�سجيل  الأحد  �سبانية  الإ ال�سلطات  اأعلنت 
خالل  امل�ستجد  كورونا  فريو�ض  نتيجة  جديدة  وفاة 
لليوم  تراجعا  يعك�ض  ما  الأخرية،   24 ال� ال�ساعات 

التوايل. على  الثالث 
اأرقام  وفق  ي��ام،  اأ ع�رصة  منذ  ح�سيلة  دن��ى  اأ وهذه 
عدد  بلغ  وقد  �سبانية.  الإ ال�سحة  وزارة  اأعلنتها 
 12418 الوباء  انت�سار  بدء  منذ  الإجمايل  الوفيات 
بعد  ال��ع��امل  يف  ح�سيلة  اأع��ل��ى  ث��اين  وه��ي  وف��اة، 

. ليا يطا اإ
كورونا،  بفريو�ض  امل��وؤك��دة  الإ�سابات  ع��دد  م��ا  اأ
اإ�سابة.  130759 اإىل  لي�سل   4،8% بن�سبة  فازداد 
ق.د

العراق.. العثور على مقربة جماعية 
ت�ضم رفات عنا�ضر اأمن ومدنيني 

اأعدمهم "داع�س"
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اأ�ضري التحدي الطاهر بو�ضبع.....

املبدع الذي جعل من الإعاقة طاقة وانطالقة

مهناوي  بوجمعة  بورتريه/ 
------------------ 

والكاتب  ال�ساعر  بو�سبع  الطاهر 
اخلام�ض  اليوم  يف  ولد  الذي  الثائر 
وت�سعمائة  األف  عام  من  اأفريل  ع�رص 
ت�سالة  ببلدية  و�سبعني  واأرب��ع��ة 
متكونة  ���رصة  اأ من  مبيلة،  املطاعي 
بني  وترتيبه  ف��ردا  ع�رص  ثني  اإ من 
من  �سنة  بعد  و  ال��ث��ال��ث.  اإخ��وت��ه 
بو�سبع  ال��ط��اه��ر  ال�ساعر  م��ول��د 
بن  دوار  منطقة  اإىل  العائلة  انتقلت 
احلمراء  الد�رصة  بال�سبط  و  زكري 
ب��ب��ل��دي��ة ع��ني ال��ت��ني مب��ي��ل��ة وذل��ك 
املعي�سية  بالظروف  تتعلق  لأ�سباب 
منها  تعاين  كانت  التي  ال�سعبة 
القاطنة  خا�سة  العائالت  اأغلب 
تفتقد  ال��ت��ي  النائية  امل��ن��اط��ق  يف 
.ففي  احلياة  �رصوريات  اأب�سط  اإىل 
اأ�سري  ترعرع  اأين  زكري  بن  دوار 
يتو�سح  اأن  الأقدار  �ساءت  التحدي 
�سن  يف  وهو  والإعاقة  املر�ض  رداء 
ي�سيب  متطور  مر�ض   ، الثالثة 
،يفقدها  اجل�سم  ع�سالت  جميع 
ن��ه  اإ ال��زم��ن  م��رور  م��ع  فعالياتها 
ال�سوكي  الع�سالت  �سمور  مر�ض 
وعائلته،  الطفل  على  �سلبا  ثر  اأ الذي 
على  بائ�سة  الطاهر  طفولة  فكانت 
قرية  يف  ق�ساها  �سعيد  من  اأك��رث 
حوايل  لقطع  نائية،م�سطرا  جبلية 
على  م�سيا  ك��ي��ل��وم��رتات  ث��الث��ة 
املدر�سة  اإىل  البيت  ق��دام،م��ن  الأ
من  وع��رة،وخ��ال��ي��ة  م�سالك  على 
يف  خفيفا  املر�ض  كان  ال�سكان،واإن 
الطاهر  يعيق  كان  ن��ه  اأ البداية،اإل 
،فكان  قرانه  اأ مع  اللعب  عن  التلميذ 
طفولته  ممار�سة  من  الأول  احلرمان 
يف  ،واإنغر�ست  وج��ه  اأك��م��ل  على 
جانبها  كان  ،واإن  كبرية  عقدة  نف�سه 
اخلجل  ذل��ك  يف  يتمثل  ال�سلبي 
طويال،  لزم��اه  اللذان  والن��ط��واء 
كانت  الإيجابي  جانبها  ويف  نها  اأ اإل 
يحاول  كي  له  قويا  حافزا،ودافعا 
اجل�سدي  النق�ض  ذل��ك  تعوي�ض 
ف�ساءات  يف  بال�سفر  يعانيه  الذي 
الطاهر  واملعرفة،فكان  الدرا�سة 
ال��ط��ف��ل ال���رج���ل م��ن��ذ ال��ط��ف��ول��ة 
مبا  باكرا  وعييه  الأوىل،واإك��ت��م��ل 
يجب  ،ومبا  يعانيه  ،ومبا  حوله  يدور 
بني  م��ن  دائ��م��ا  ،ف��ك��ان  فعله  عليه 
،اإىل  املدر�سي  ال�سف  يف  وائ��ل  الأ
�سن  يف  متاما  الإع��اق��ة  اأقعدته  اأن 
حبي�ض  ،وجعلته  ع�����رصة  ال��راب��ع��ة 
من  ج��زءا  ���س��ار  متحرك  كر�سي 
يطرق  حينها  ك��ان  حياته.  ديكور 
اإىل  امل��راه��ق��ة،وي��ت��ط��ل��ع  ب�����واب  اأ

. اأف�سل  م�ستقبل 
عن  بعدته  اأ بو�سبع  الطاهر  اإعاقة 
مدة  اخلارجي  العامل  وعن  الدرا�سة 
حبي�ض  خاللها  كان   ، �سنوات  �ست 
دن��ى  لأ ي�ستجيب  ل  �سيق  بيت 
اأ�رصة  مع  الكرمية  احلياة  متطلبات 
احلال،حتى  وفقرية   ، العدد  كبرية 
الياأ�ض  من  دوام��ة  يف  يغو�ض  ب��داأ 
به  يدفع  كان  لواقع  وال�ست�سالم 
الإعاقة  .وكانت  اجلنون  حافة  اإىل 

املزيد  وعنفوانا،وتفقده  ق�سوة  تزداد 
ال�رصورية  اليومية  احلركات  من 
الآخرين  على  يعتمد  �سار  ،حتى 
اجلد  الأمور  يف  كبرية،حتى  ب�سفة 
بع�ض  يف  ���س��خ�����س��ي��ة،وامل��ح��رج��ة 
احلالة  ه��ذه  من  فالربغم  الأح��ي��ان. 
الطاهر  اأقعد  ال��ذي  املر�ض  وه��ذا 
نه  اأ اإل  متحرك  كر�سي  على  بو�سبع 
الكتب  خمتلف  مبطالعة  متيما  كان 
ثرا   دبية،متاأ الأ الكتب  منها  خا�سة 
كاملتنبي  وال�سعراء  دباء  الأ ببع�ض 
املعري،م�سطفى  ال��ع��الء  ب���و  اأ  ،
دروي�ض،  الغماري،حممود  حممد 
فتكون  وغ��ريه��م،  زك��ري��اء  مفدي 
ثقافية  وق��اع��دة  لغوي  ر�سيد  له 
من  احللم  معانقة  اإىل  اأعادته  �سلبة 
بع�ض  من  معنوية  مب�ساعدة  جديد 
اأن  ي��وم  ذات  فقرر  منه،  املقربني 
 ، اأول��وي��ات��ه  ترتيب  ف��اأع��اد  يكون، 
�سابطا  اإعاقته،  متحديا  وطموحاته 
واحد  هدف  على  الداخلية  �ساعته 
النف�سية  ط��اق��ات��ه  ك��ل  فيه  ن��ف��ق  اأ
 – ال��ل��ه  على  واجل�سدية،متوكال 
وم�ستعينا   – وت��ع��اىل  �سبحانه 
اأنعمها  ق���درات  م��ن  ل��ه  تي�رص  مب��ا 
بع�ض  ب�سرية  ثرا  عليه،ومتاأ الله 
وامللهمة  املتحدية  ال�سخ�سيات 
العقاد  حممود  عبا�ض  دي��ب  الأ مثل 
يا�سني  اأحمد  ال�سيخ  ع�ساميته،و  يف 
اأجل  من  ون�ساله  لإعاقته  حتديه  يف 
اأراد  هدف  واأول    ، فل�سطني  حترير 
اأن  ،فقرر  درا�سته  اإكمال  جت�سيده 
اإنطالقا  املرا�سلة  طريق  عن  يكملها 
متدرجا  �سا�سي  اأ ال�سابعة  ال�سنة  من 
ح�سل  اأن  اإىل  ف�سل،  اإىل  ف�سل  من 
–�سعبة  الباكالوريا  �سهادة  على 
كمرت�سح  ن�سانية  اإ وعلوم  اآداب 
كلية  بعدها  دخل   ،1998 �سنة  حر 
ق�سنطينة  منتوري  بجامعة  احلقوق 
واملعوقات  ال�سعوبات  كل  متحديا 
مل  الذي  اجلامعي  احلي  من  بتداءا  اإ
بالك  فما  لالأ�سحاء  مالئما  يكن 
،ومر�سا  تاما  �سلال  يعاين  ل�سخ�ض 
الله  �سوى  م��داه  يعلم  ل  ح�سا�سا 
ب�سعوبة  وتعاىل،مرورا  �سبحانه 
اإىل  اجل��ام��ع��ي  احل���ي  م��ن  ال��ت��ن��ق��ل 
اإىل  ،وو���س��ول  املركزية  اجلامعة 
هذا  مكان،  كل  يف  املنت�رصة  ال�سالمل 
الناحية  من  املادية،اأما  الناحية  من 
اجلامعي  الطالب  املعنوية،فكان 
ن�����س��ان  الإ وه��و  بو�سبع  ال��ط��اه��ر 
يف  الغارق  النف�ض  العزيز  احل�سا�ض 
كبرية  معاناة  يعاين  زائ��د،  كربياء 
زمالء  من  امل�ساعدة  يد  يطلب  وهو 
يجرب  كان  نف�سه  ولعزة  الدرا�سة 
على  اأخوته  من  اأخا  عديدة  مرات 
واملكوث  اجلامعة  اإىل  معه  الذهاب 
الأحيان  بع�ض  يف  تزيد  ملدة  بجانبه 
الطالب  ه��ذا   . ���س��ب��وع��ني  الأ ع��ن 
كر�سي  ع��ل��ى  امل��ق��ع��د  اجل��ام��ع��ي 
التي  الظروف  من  بالرغم  متحرك 
اإل  اجلامعي  م�ساره  خالل  واجهته 
اللي�سان�ض  �سهادة  على  حت�سل  نه  اأ
�سنة  داري��ة  الإ والعلوم  احلقوق  يف 
على  حت�سل  ب�سنتني  وبعدها   2002

للمحاماة  املهنية  الكفاءة  �سهادة 
. اجلامعة  نف�ض  من 

الع�ضامي  ال�ضاعر  بو�ضبع  الطاهر 
الذي كتب فاأبدع .

فر�ستها  ال��ت��ي  ال��ع��زل��ة  ك��ان��ت 
م����ر�����ض ال���ط���اه���ر ب�����س��م��ور 
يف  ،وتاأمله  ال�سوكي  الع�سالت 
دب���اء  الأ لكبار  ومطالعته  احل��ي��اة 
ع��امل  دخ��ول��ه  يف  ال��ك��ب��ري  ث����ر  الأ
املر�ض  اأقعده  بعدما  الكتابة،خا�سة 
فاأ�ستعلت  متحرك  كر�سي  على 
،وكانت  �سدره  يف  الكتابة  جذوة 
ليك  عنوان”اإ حت��ت  حم��اول��ة  اأول 
كنا  وق��د   1993 �سنة  جزائر”  ي��ا 
ع�رصية  ن��ري  حت��ت  ن����ذاك  اآ ن���رزح 
والياب�ض،  الأخ�رص  اأكلت  �سوداء 
والكتابة  ال�سعر  مع  رحلته  لتنطلق 
يف  اأعماله  ن�رص  حيث  ال�سحفية 
ال��ع��دي��د م��ن اجل��رائ��د وامل��ج��الت 
والعربية،منها”ال�رصوق  الوطنية 
ال����ع����رب����ي،احل����ي����اة،ر�����س����ال����ة 
الأط���ل�������ض،اجل���ري���دة،����س���وت 
الأح��رار،و���س��ح��ي��ف��ت��ي ت�����رصي��ن 
�سلطنة  م��ن  ال�����س��وري��ة،وع��م��ان 
عمان” اإ�سافة اىل مروره عرب عديد 
التلفزيونية  والقنوات  الذاع��ات 
ذلك  عن  ف�سال  والعربية.  الوطنية 
على  بو�سبع  الطاهر  ال�ساعر  حاز 
على  دب��ي��ة  الأ اجل��وائ��ز  من  العديد 
يف  الأوىل  باجلائزة  تتويجه  غ��رار 
�سحوة  بق�سيدة  النتفا�سة  �سعر 
واجل��ائ��زة   ،2001 �سنة  الغ�سب 
بق�سنطينة  �سريتا  ذاعة  باإ الأوىل 
التحكيم  جلنة  وجائزة   2004 �سنة 
على  ق���الم  اأ ح�سة  م�سابقة  يف 
ذاعة  اإ اأثري  عرب  تبث  التي  الطريق 
ال�ستقالل  خم�سينية  مبنا�سبة  ميلة 

.2012 �سنة 
ال�سعرية  م�سريته  ت��وج��ت  وق��د 
عنوان  حتت  �سعر  بديوان  الطويلة 
وهو  والحرتاق"  البوح  "م�سافات 
ال�سي  كتبها  ق�سائد  عن  عبارة 
من  خمتلفة  ف���رتات  يف  ال��ط��اه��ر 
متنوعة  ق�سائد  ح��ي��ات��ه،  ف���رتات 
هذا  عن  واملو�سوع،تبحث  ال�سكل 
جرح  فينا،عن  امل��ف��ق��ود  الن�����س��ان 
املعنى  لذة  عن  الوطن،  واأمل  الأمة 
حتاول  ق�سائد   ، اد  الفوؤ تباريح  و 
وما  ال���روح  وج��ع  م��ن  ت��ق��رتب  اأن 
ح�سب  نكتبه  ما  لأن  ال�سعر،  ي�سبه 

لو  نه  ،لأ ال�سعر  رماد  �سوى  حمدثنا 
لحرتقت  ال�سعر  من�سك  اأن  لنا  قدر 
ي�سيف  الورق  ولحرتق  اأ�سابعنا 

. بو�سبع  الطاهر 
مدرجات  من  بو�ضبع  الطاهر 

ال�ضغل اإىل عامل  اجلامعة 
الطاهر  التحدي  اأ�سري  تخرج  بعد 
ب��و���س��ب��ع م��ن ج��ام��ع��ة م��ن��ت��وري 
اللي�سان�ض  ب�سهادة  بق�سنطينة 
و�سهادة   2002 �سنة  احلقوق  يف 
مل   ،  2004 ع��ام  املهنية  الكفاءة 
�سنة  غاية  اإىل  ال�سغل  عامل  يدخل 
عقود  اإط��ار  يف  توظف  اأين   2005
الوطني  باملركز  الت�سغيل  قبل  ما 
املخت�سني  امل�ستخدمني  لتكوين 
ميلة  ملحقة  املعاقني  موؤ�س�سات  يف 
املركز  مكتبة  اأم��ني  مبهام  وكلف 
هامة  كتب  على  حتتوي  كانت  التي 
كيفية  يف  اخلا�سة  الرتبية  جمال  يف 
���س��خ��ا���ض  ال��ت��ع��ام��ل وت��دري�����ض الأ
النف�ض  علم  وكتب  الإعاقة،  ذوي 
املراجع  من  وغريها  الجتماع  وعلم 

.  2013 نهاية  غاية  اإىل  القيمة 
وبرناجمه  بو�سبع  الطاهر  العالمي 

ميلة ذاعة  اإ اأثري  "التحدي"عرب 
املتعاملني  من  بو�سبع  الطاهر  يعترب 
اجل��زائ��ر من  ذاع����ة  اإ م��ع  وائ����ل  الأ
 2009 �سنة  بثها  بدايات  يف  ميلة 
التحدي  ل��ربن��ام��ج  وم��ق��دم��ا  م��ع��دا 
ذوي  ���س��خ��ا���ض  ب��الأ يعنى  ال���ذي 
ت�سليط  خالل  من  وذلك  الإعاقة، 
وحتديهم  اإرادت��ه��م  على  ال�سوء 
واملعنوية  امل��ادي��ة  العوائق  ك��ذا  و 
تلك  عن  بعيدا  تعرت�سهم،  التي 
ت�سورهم  التي  النمطية  ال�سورة 
والتي  الإعالم  و�سائل  خمتلف  فيها 
وم�سكنة  �سفقة  نظرة  يف  تقت�رص 
له  كان  حمدثنا  ح�سب  الربنامج   ،
ون�سف،  �سنة  مل��دة  كبريا  �سدى 
مو�سوعية  لأ�سباب  توقف  اأن  اإىل 

. ذاتية  واأخرى 
واحلقوقي  القانوين  الطاهر 

ال�ضر�س عن ذوي  املدافع 
اخلا�ضة الحتياجات 

�سنوات   06 وبعد   2010 �سنة  يف 
على  بو�سبع  الطاهر  حت�سل  من 
املحاماة  يف  املهنية  الكفاءة  �سهادة 
ملهنة  التطبيقي  ب��ال��رتب�����ض  ق��ام 
���س��ت��اذ  �����رصاف الأ امل��ح��ام��اة حت��ت اإ

خل�رص  الكبري  وال�ساعر  املحامي 
�سهادة  على  بعدها  وح�سل  فنغور، 
اإل  املجل�ض،  ل��دى  معتمد  حمامي 
املهنة  هذه  يف  يعمل  مل  لالأ�سف  نه  اأ
خا�سة  مداخل  لغياب  نظرا  النبيلة 
الإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�ض  ومهيئة 
الق�سائية  وجمال�سنا  حماكمنا  يف 
ظروفه  لتفاقم  ،ونظرا  حمدثنا  يقول 
الع�سالت  �سمور  جراء  ال�سحية 
ال�سنني،  م��رور  م��ع  يتطور  ال��ذي 
الدفاع  على  يوما  يتوقف  مل  نه  اأ اإل 
لالأ�سخا�ض  امل�رصوعة  احلقوق  عن 
املقالت  خ��الل  من  الإع��اق��ة  ذوي 
والق�سائد  واملحا�رصات  ال�سحفية 
املنابر  من  الكثري  ويف  ال�سعرية 
مر  اأو  بها  عمل  التي  الإع��الم��ي��ة 

. عربها 
داري  الإ الإط��ار  بو�سبع  الطاهر 
يف  يعمل  ال��ذي  ال��ولي��ة  ب��دي��وان 

لظل ا
الطاهر  تخرج  م��ن  �سنة   12 بعد 
احل�سول  يف  يوفق  مل  اجلامعة  من 
بحلول  اإل  وقارة  دائمة  وظيفة  على 
م�سابقة  يف  جنح  حيث   2014 �سنة 
لن�ساطه  نظرا  و  بالولية،  توظيف 
ملدة  وال�سحافة  الثقافة  جمال  يف 
الولية  ديوان  اإىل  توجيهه  مت  طويلة 
الإع���الم  خلية  اإىل  بال�سبط  و 
م�ست�سارا  عمل  ي��ن  اأ والت�سال، 
وم�رصفا  حمررا  ثم  البداية  يف  ثقافيا 
ميلة"  الولية"�سدى  جملة  على 

. هذا  يومنا  غاية  اإىل 
الثقافية  القامة  بو�ضبع  الطاهر 

اجلميع يحرتمها  التي 
ي��ع��د ال���ط���اه���ر م���ن امل��ن�����س��م��ني 
ال��ن��ادي  يف  وائ���ل  الأ وامل�ساهمني 
الثقافة  بدار  الغواملي  اأحمد  الأدبي 
تاأ�سي�سه  منذ  مبيلة  امليلي  مبارك 
الفاعلني  واأح����د   ،  2009 ���س��ن��ة 
على  وال��ث��ق��ايف  دب���ي  الأ احلقل  يف 
وحتى  والوطني  املحلي  امل�ستويني 
ال����دويل م��ن خ���الل م�����س��ارك��ات��ه 
الفعاليات  من  الكثري  يف  العديدة 
الطاهر  ذلك  عن  ناهيك   ، الثقافية 
عدة  ل��ه  ال��ت��ح��دي  ���س��ري  اأ بو�سبع 
جمال  يف  ت��دخ��الت  و  حم��ا���رصات 
 ، الإعاقة  ذوي  حقوق  عن  الدفاع 
معاقون  كتاب  يف  اجلزائر  مثل  كما 
ب��داع  الإ و�سنعوا  القيود  حطموا 

 . الكويت  دولة  عن  ال�سادر 

الذي ذاع �ضيته  بو�ضبع  الطاهر  اإنه  لالآلم والآمال،  قلب �ضادق متحمل  �ضعرية تخرج من  اأبيات  لت�ضبح  الكلمات  ، يبدع يف تركيب  بقلم جرييء  الذي يكتب  املتحدي  الع�ضامي، والأديب  بال�ضاعر  يعرف 
الع�ضامي الذي جعل من الإعاقة طاقة وانطالقة. املتحدي واملبدع  لقاء هذا  ، واأينما مت  التحية �ضباحا وم�ضاءا  ، الرجال والن�ضاء يقدم  الكبري   ، ال�ضغري   ، اأحيائها و�ضوارعها  �ضماء ولية ميلة وبني  يف 
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الحتالل  قوات  اأعدمت   13/4/2002 الأحد  يوم 
بابي  امللقب  كبها  ريحان  احمد  يو�سف  ال�سهيد 
حيا  عليه  القب�ض  القي  جنني،  خميم  يف  جندل 
ردم  من  كومة  اإىل  واقتيد  ذخريته  فرغت  ان  بعد 
يديه  وكبلوا  عينيه  ع�سبوا  ان  بعد  مهدوم  بيت 
باإطالق  اأعدموه  البنادق، وهناك  باأعقاب  و�رصبوه 
الكنائ�ض ومل  اأجرا�ض  الر�سا�ض على را�سه. دقت 
ال�سواريخ  الر�سا�ض و�سوت  تتوقف مع زخات 
والطائرات احلربية الإ�رصائيلية التي اقتحمت خميم 
فرتة  طيلة  والذبح  والقتل  املوت  عتاد  بكل  جنني 
اجتياحهم للمخيم 4/2002-3 19/4/2002- واأدت 
املدنيني  من  معظمهم  �سخ�سا   58 ا�ست�سهاد  اإىل 
املخيم،  �سكان  بحق  ب�رصية  جم��زرة  وارت��ك��اب 
وهدم 600 منزل واعتقال املئات، الدبابات واآلف 
اجلنود واملجنزرات واجلرافات حرثت ار�ض املخيم 
وحاراته واأزقته، وكانت حربا اإ�رصائيلية عاملية على 
الالجئني ال�سامدين املقاومني، وكانت جرائم حرب 
قاده �سارون وموفاز يف  وفظائع واإرهاب ر�سمي 
ال�سور  عملية  عليه  اأطلقوا  الذي  العدوان  ذلك 

الواقي.
اأبو عمار  لقبها  التي  قائد معركة جنني  اأبو جندل 
جثته  من  يخرج  ال�سهداء،  وعا�سمة  جراد"  "جنني 
الذبحية ويعود اإىل جنني يف �سهر ني�سان، يقف يف 
واأخوته  رفاقه  على  الفاحتة  ويقرا  ال�سهداء  مقربة 
ال�سهداء، يزرع الورد على اأ�رصحة املقاتلني الذين 
ا�ستب�سلوا باأرواحهم ودمهم اأمام الغزو الإ�رصائيلي 

الهمجي يف تلك الأيام القا�سيات.
ابو جندل يخرج من جثته ويعانق املحا�رصين  يف 
قنابل ور�سا�ض تطلق  املهد يف بيت حلم،  كني�سة 
على مذود الي�سوع عليه ال�سالم، �سهداء وجرحى 
ودماء على ار�ض الكني�سة، �سقط قارع الأجرا�ض 
اأجرا�ض  تقرع  ظلت  جندل  ابو  روح  لكن  �سهيدا 

املقاومة حتى ال�سهقة الأخرية.

اأبو جندل يفتح الأبواب والذكريات ويعبئ بندقيته 
التي  احلياة  املوت لري�سد  بالر�سا�ض، ينه�ض من 
حملوا  الذين  ال�سهداء  يعانق  املمات،  بعد  عا�سها 
الأر�ض فوق الرفات، ينب�ض حطام البيوت املردومة 
املق�سوفة،  يلملم بقايا اجلثث املدفونة اأطفال ن�ساًء 
مي�سك  لر�سيع  �سغرية  ي��دا  يكت�سف  معاقني، 
قنينة حليب، يكت�سف كر�سيا ملعاق قتلوه ودفنوه 
مطحونة  مبعرثة  اأ�سالء  ويكت�سف  احلجارة،  حتت 
والوجوه  املالمح  على  يتعرف  والرتاب،  بالبارود 
من  تخرج  اللهب  ال�سنة  زال��ت  ول  والأ�سابع، 
حتت الأر�ض، من جدران البيوت ، ل زال الأطفال 
وبلدوزرات،  موتى  هناك  مرعوبني،  م�سدومني 
هناك  اإ�سعاف،  بال  ينزفون  وجرحى  موتى  هناك 
اأمام  تتبخر  واأج�ساد  وكامريات  و�سا�سات  موتى 
العاملي  ال�سمت  ظل  يف  احرتقت  التي  ال�سور 
و�رصائع  والدميقراطيات  احل�سارات  و�سقوط 

حقوق الإن�سان.
هنا  جنني،  اإىل  ويعود  جثته  من  يخرج  جندل  اأبو 
تاريخنا  ن�سيع  مل  وهنا  اإ�رصائيل،  جي�ض  ينت�رص  مل 
الق�سف والقنابل، هنا �سمدنا وقاتلنا  حتت جحيم 
دافعنا  هنا  والن�سيد،  والكرامة  العلم  عن  ودافعنا 
حليب  ر�سعنا  واأر�سنا،  حياتنا  و  اأحالمنا  عن 
البطولة من اأمهاتنا، ارتدينا اأجنحة الطيور، حملنا 
املاء والدم واحلجر والأ�سلحة، حملنا مفاتيح بيوتنا 
ان ل  واق�سمنا  بنادق،  الأوىل و�سارت  وذكرياتنا 
طائراتهم  تاأكل  ل  ان  بيوتنا،  اأمام  من  الغرباء  مير 
ووح�سيتهم حقولنا واأحالمنا، وعندما طلبوا هدنة 

مع اأ�سباحنا اقرتفوا األف األف مذبحة.
اأراه  جنني،  اإىل  ويعود  جثته  من  يخرج  جندل  اأبو 
اجلربيات،  منطقة  يف  اأراه  احلوا�سثني،  حي  يف 
املقاتلون يطاردون اجلنود من  الدمج،  اأراه يف حي 
�سارع، ل طعام  اإىل  �سارع  من  �سباك،  اإىل  �سباك 
ياأتي  املوت  الباب،  خلف  املوت  ماء،  ول  نوم  ول 
من الأر�ض ومن ال�سماء، يخرج يف بكاء الأطفال 
اأزيز  النفجارات،  ودوي  ال�سواريخ  بانفجار 

كل  من  يخرج  جندل  واأبو  وهلع،  ر�سا�ض، رعب 
موت وجدار، مل يرفع يديه ول راية بي�ساء، كانت 
جنني اأو�سع مكان يف الأر�ض لتت�سع خطاه، وكانت 
جنني اأو�سع بحر متده باملوج والنجاة، وكانت جنني 

اأو�سع جنة تقدم له كل ما ملكت احلياة.
اأبو جندل يخرج من جثته ويعود اإىل جنني، �ساهدا 
ال�سكان  اإع��دام  على  �ساهداً  الع�رص،  جرمية  على 
املدنيني ودفنهم حتت اأنقا�ض البيوت، �ساهدا على 
اإعدام الأ�رصى واإذللهم، �ساهدا على ليل بال رحمة، 
الليمون  الب�رص وزهر  وعلى دبابة ل زالت تدو�ض 

وحتا�رص �سعبا بني حاجز وجدار م�ستوطنة.
ابو جندل يخرج من جثته ويعود اىل جنني، يجتمع 
مع كل ال�سهود الدوليني الذين و�سلوا املخيم: جلنة 
العفو  منظمة  املتحدة،  الأمم  يف  الإن�سان  حقوق 
لر�سن  تريي  الدويل،  الأحمر  ال�سليب  الدولية، 
وفد  الأو�سط،  ال�رصق  يف  املتحدة  الأمم  من�سق 
را�سل  العامل  الروائي  العامليني،  واملفكرين  الأدباء 
وول  للكتاب  العاملي  الربملان  رئي�ض  بانكي�ض، 
ال�ساعر  لالآداب،  نوبل  جائزة  على  احلائز  �سونيكا 
الذين  والكثريون  براتيناخ،   براينت  وال��روائ��ي 
عن  جندل  ابو  ي�ساألهم  املجزرة،  و�ساهدوا  جاوؤوا 
الذين  واملوتى  املذبوحة  والغنية  املفقودة  الرواية 
عن�رصية  دولة  عن  وي�ساألهم  بالأ�رصار،  يبوحون 
ا�سبارطية حتمل العدالة الإن�سانية وال�سلم والأمن 
يف فوهة �ساروخ وفوق حاملة الطائرات، ي�ساألهم 
قرارات،  من  اتخذت  وماذا  الدولية  املحكمة  عن 

ي�ساألهم عن حياته القادمة بعد املمات.
يفتح  اإىل جنني،  اأبو جندل يخرج من جثته ويعود 
لريى  يخرج  اأ�سدقائه،  من  تبقى  من  ليعرف  قربه 
جنازته التي مل ي�ساهدها يف �سم�ض الظهرية،يرى 
نه�سوا  اأولدا  ان  ويرى  غيوم،  �سارت  الدماء  ان 
الروؤيا وزادت  الوقت واملوت وكربوا فكربت  من 
وو�سايا  اآخر  جياًل  هناك  ان  ويرى  النجوم،  عدد 
يزورون  وموتى  ظلنا،  يحرك  حتته  ولدنا  و�سجرا 

بيوتهم يف املكان الذي يهدمون.

اأبو جندل...  يخرج من جثته ويعود اإىل جنني ال�ضهيد 

الأ���رصى  ���س��وؤون  هيئة  رئي�ض  اأّك��د 
اأن  اأبوبكر  ق��دري  اللواء  واملحررين 
�سلطات الحتالل ال�رصائيلي توا�سل 
وقا�رص  طفل   200 ق��راب��ة  احتجاز 
موزعني على معتقالت عوفر وجمدو 
الأدن��ى  للحد  تفتقر  التي  وال��دام��ون 
ويتعر�سون  الإن�سانية،  املقومات  من 
حاّطة  ومعاملة  تعذيب  لأ�ساليب 
الدولية  للمعايري  ومنافية  بالكرامة 

حلقوق الإن�سان.
�سحفي  بيان  يف  اأبوبكر  اللواء  وقال 
الطفل  ي��وم  ع�سية  ال�سبت،  اليوم 
باخلام�ض  ي�سادف  الذي  الفل�سطيني 
اأن  اجل�����اري،  ن��ي�����س��ان/اأب��ري��ل  م��ن 
النتهاكات التي يتعر�ض لها الأطفال 
الإ�رصائيلي  الح��ت��الل  �سجون  يف 
والأمم  احلقوق  تاريخ  يف  حت�سل  مل 
يف  عار  و�سمة  ي�سكل  مما  املتحدة، 

جبني هذه املنظمة واملنظمات احلقوقية 
احلد  تاأمني  عن  عجزت  التي  الدولية، 
واأ�سار  الأطفال.  هوؤلء  حلماية  الأدنى 
الحتالل  قوات  اأن  اإىل  اأبوبكر  اللواء 
الإ�رصائيلي اعتقلت منذ العام 2000 ما 
ل يقل عن 17000 قا�رص فل�سطيني، 
ترتاوح اأعمارهم ما بني )18-12( عامًا، 
العتقال  حالت  من  العديد  و�ُسّجلت 
والحتجاز لأطفال مل تتجاوز اأعمارهم 
الع�رص �سنوات. واأن نحو ثالثة اأرباعهم 
التعذيب  اأ�سكال  من  ل�سكل  تعر�سوا 
املعتقلني  اجل�سدي، فيما تعّر�ض جميع 
مراحل  خ��الل  النف�سي  للتعذيب 
بح�سب  وذل��ك  املختلفة،  العتقال 
املوثقة  وال�سهادات  الإح�ساءات  اآخر 
اللواء  واأو�سح  الأطفال.  للمعتقلني 
القا�رصين  اعتقال  ن�سبة  اأن  اأبوبكر، 
يعتقل  حيث  الأعلى،  هي  املقد�سيني 

احتجازهم  ويتم  يوميًا  منهم  الع�رصات 
اإىل  اإ���س��اف��ة  ق��ان��وين،  غ��ري  ب�سكل 
بحقهم،  املنزيل  احلب�ض  �سيا�سة  فر�ض 
والإبعاد عن القد�ض، وفر�ض الغرامات 
اأبوبكر  اللواء  واعترب  الباهظة.  املالية 
ا�ستهداف الأطفال املقد�سيني جزءاً من 
�سيا�سة الحتالل لعزل القد�ض املحتلة 
الذي  والنهج  املحافظات،  بقية  عن 
القد�ض واملقد�سيني  ل�سلب  ي�سري عليه 
هويتهم الفل�سطينية، وال�سعي لتحطيم 
الفل�سطيني بتحطيم  ال�ّسعب  م�ستقبل 
الأمني  اأبوبكر  اللواء  وطالب  اأ�سباله. 
حقوق  وجمل�ض  املتحدة  ل��الأمم  العام 
الدولية،  الهيئات  و�سائر  الإن�سان 
اليوني�سف  اخل�سو�ض  وج��ه  وعلى 
بالتحرك  الدولية  العفو  ومنظمة 
حكومة  على  لل�سغط  واجلاد  ال�رصيع 
�رصاح  باإطالق  ومطالبتها  اإ�رصائيل 

التي  الأطفال  وخا�سة  الأ�رصى  كافة 
للظروف  ا�ستناداً  مهددة  حياتهم  باتت 
لتحذيرات  وفقًا  يعي�سونها،  التي 
العاملية  ال�سحة  منظمة  وتعليمات 
معترباً  كورونا؛  فايرو�ض  من  للوقاية 
من  الح��ت��الل  �سلطات  به  تقوم  ما 
الأ���رصى  و�سحة  حياة  يف  ا�ستهتار 
اأعلى  الب�سيطة  ملطالبهم  وجت��اه��ل 

مراحل اغتيال الإن�سانية.

النتهاكات التي يتعر�س لها الأطفال يف ال�ضجون مل 
حت�ضل يف تاريخ احلقوق والأمم املتحدة

اأخبار فل�ضطني

الأ�ضري ثائر حماد... 
غيبتهم  اأبطال   ...
الق�ضبان منفذ عملية 

عيون احلرامية
حماد  ثائر  يختلف  رمبا 
الذين  الأ�رصى  جميع  عن 
رمبا  بل  عنهم،  كتبت 
يختلف عن جميع الأ�رصى 
الإ�رصائيلية،  ال�سجون  يف 
اأو  اأف�سل  اأنه  مبعنى  لي�ض 

بل  ما،  جمال  يف  عليهم  تفوقه  مبعنى  ولي�ض  منهم،  اأ�سواأ 
فردية  عملية  كانت  ب�سببها  �سجن  التي  عمليته  اأن  مبعنى 
يف  جبل  على  جل�ض  معنى،  من  الكلمة  حتمل  ما  بكل 
للجي�ض  مع�سكراً  تقابل  احلرامية"،  "عيون  ا�سمها  منطقة 
ويقتن�ض  يدخن  وراح  �سدئة،  قدمية  ببندقية  الإ�رصائيلي، 
 9 واأ�ساب  واحد،  وم�ستوطن  جنود،   10 فقتل  اجلنود، 
جي�ض  على  القيامة  فقامت  املكان،  من  وان�سحب  اآخرين، 
اأحد ال�سحف الإ�رصائيلية علقت:  الذي ل يهزم...  اإ�رصائيل 
احلرب  من  بندقية  ولكن  جيو�ض،  من  نهزم  ل  اأننا  يبدو 
تهزمنا.  اأن  ميكن  جمهول  �سخ�ض  يد  يف  الثانية  العاملية 
1980، يف  متوز  الثاين من  قدورة حماد يف  ثائر كايد  ولد 
بلدة �سلواد، �سمال �رصق رام الله، له خم�سة اإخوة، وقامت 
وحدة اإ�رصائيلية خا�سة باغتيال خاله نبيل حماد يف 29 متوز 
1991، وكان ثائر يف احلادية ع�رصة من عمره. وقد كان يوم 
الإثنني الثالث من مار�ض 2002 يومًا عاديًا، �سم�ض ك�سولة، 
تذهب  وال�سيارات  القهوة  ي�رصبون  مع�سكرهم  يف  وجنود 
وجتيء على الطريق الذي يربط نابل�ض برام الله، ول �سيء 
اأن �سابًا يدعى ثائر حماد،  يف الأفق يوحي باأي تغيري. غري 
عمره 22 عامًا، ميلك بندقية من نوع M1 اأمريكية ال�سنع 
350 ر�سا�سة، نق�ست  الثانية، معه  العاملية  تعود للحرب 
ر�سا�سة،   25 �سوى  يطلق  مل  التدريب،  ر�سا�سات  منها 
لأن البندقية انفجرت بعد الر�سا�سة اخلام�سة والع�رصين، 
ليقتل 10 جنود اإ�رصائيليني وم�ستوطنًا اإ�رصائيليًا، وي�سيب 
والإ�رصائيلي  الفل�سطيني  الإعالم  واأطلق  قن�سًا،  جنود   9
عليه  واأطلق  احلرامية"،  عيون  "عملية  ا�سم  العملية  على 
القب�ض  يتم  ومل  احلرامي�ة"،  وادي  "قن�ا�ض  لقب  البع�ض 
عليه اإل بعد �سنتني ون�سف من العملية، وحوكم بال�سجن 
يف  الواقع  الإ�رصائيلي  احلاجز  جل�سة.   30 بعد  موؤبداً   11
ويعيقهم  ويذلهم  الفل�سطينيني  يهني  كان  احلرامية  عيون 
احلاجز  اإزالة  متت  العملية  وبعد  بلداتهم،  اإىل  الو�سول  من 
املنطقة.  تلك  يف  حاجز  يوجد  ل  اليوم  هذا  واإىل  بالكامل، 
قتله  اأو  بثائر  الإم�ساك  من  الإ�رصائيلي  اجلي�ض  يتمكن  مل 
كان  الذي  اجلبل  ت�ساري�ض  ب�سبب  العملية،  تنفيذ  حلظة 
يف  وا�سعة  بعملية  اإ�رصائيل  فقامت  قمته،  على  يجل�ض 
القنا�ض  على  القب�ض  اأجل  من  حتديدا  الله  رام  منطقة 
حتى  الإ�رصائيلي  اجلي�ض  �سورة  هزت  التي  للعملة  املنفذ 
البحث  من  ون�سف  عامني  وبعد  الداخلي،  امل�ستوى  على 
وبتاريخ  الإ�رصائيلية  الأمن  اأجهزة  قبل  من  والتحقيق 
نف�سه، يقول:  ثائر  اجلي�ض.ويف �سهادة  اعتقله   2004\10\2
يف اللحظة التي خرجُت فيها من املنزل لتنفيذ عملية "عيون 
الفجر  �سالة  فبعد  واردة،  العودة  فكرة  تكن  مل  احلرامية" 
للحاجز  املقابل  اجلبل  اىل  و�سلت  حتى  ببندقيتي  خرجت 
واحتميت  �سلواد،  بلدتي  اأرا�سي  على  املقام  الع�سكري 
حتت �سجرة زيتون ون�سبت البندقية وبداأت باإطالق النار 
العملية،  تنفيذ  اإ�رصائيليا، وبعد  ب�11 جنديا  "ظفرت"  حتى 
ثم  غربا  جلجيليا  بلدية  طريق  عن  لقريتي  مت�سلال  عدت 
ومل  النا�ض  كباقي  وت�رصفت  �سلواد،  باجتاه  �رصقا  اجتهت 
اأبِد اأي تاأثر بالعملية، يف تلك الليلة وبعدها لأ�سابيع طويلة 
البلدة بحثا عن  اأبناء  داهمت قوات الحتالل منازل معظم 
وا�ستمر  للتحقيق،  منهم  الكثري  واقتادت  العملية،  منفذ 
احلال هكذا حتى مت اعتقايل، ومكثت يف التحقيق 75 يوما 
متكنوا خاللها من معرفة الب�سمات من قطع البندقية التي 
ف�سخ  على  خطيبتي  اأجرب  اأن  قررت  احلكم  وبعد  تفجرت، 
اأن  والإ�رصائيلية  الفل�سطينية  امل�سادر  قدرت  اخلطوبة." 
منفذ تلك العملية طاعن يف ال�سن ورمبا �سارك يف احلرب 
العاملية الثانية كونه ميتلك تلك البندقية القدمية والدقة يف 
اأن منفذ  اإىل  اإ�رصائيلية  اأمنية  الت�سويب، واأ�سارت م�سادر 
تلك العملية رمبا قنا�ض من ال�سي�سان ا�ستطاع الو�سول اإىل 
الإ�رصائيلي وغري  الحتالل  ملحاربة  الفل�سطينية  الأرا�سي 
التقديرات والتكهنات. وقامت" روبي دملني" اأم  ذلك من 
اأحد اجلنود القتلى بتوجيه ر�سالة اإىل ثائر حماد، تقول فيها 
يوؤمن  الإ�رصائيلي لأنه  اجلي�ض  اخلدمة يف  اإنه مل يرغب يف 

بالتعاي�ض وال�سالم.

وافق البنك الدويل على م�ساعدات 
بقيمة  لفل�سطني  ج��دي��دة  ط��ارئ��ة 
مل�ساعدة  دولر  م��الي��ني  خم�سة 
على  غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة 
العاجلة  ال�سحية  الحتياجات  تلبية 

امل���ط���ل���وب���ة 
ل��ل��ت�����س��دي 
ل���ف���ريو����ض 
ك������ورون������ا 
ال�����س��ف��ة  يف 

الغربية وغزة.
و���س��ت�����س��ان��د 
العملية اجلهود 
امل����ب����ذول����ة 
فريو�ض  انت�سار  وت���رية  لإب��ط��اء 
العناية  وحت�سن  منه  واحلد  كورونا 
ال�رصيرية واإدارة حالت امل�سابني به، 

وفقًا لبيان البنك.

واأكمل البنك الدويل: "و�سيتم تنفيذ 
امل�رصوع عرب اإجراءات �رصف �رصيعة 
عن  املبكر  الك�سف  يف  للم�ساعدة 
حالت الإ�سابة وت�سجيلها ت�سجيال 
خماطر  لتقييم  كمدخالت  �سحيحا 

الوباء واحلد منها".
املعدات  ب�رصاء  العملية  و�ست�ساند 
امل�ستهلكة  وامل����واد  ال�����رصوري��ة 
ال���الزم���ة ل��الأن��ظ��م��ة امل��خ��ربي��ة 
التنف�ض،  اأجهزة  مثل  والت�سخي�سية، 
البوليمرياز  تفاعل  حتليل  واأجهزة 
لت�سخيم  تقنية  )وهي  الت�سل�سلي 
النووي(،  احلم�ض  من  معينة  اأجزاء 

واأدوات اختبار.
يدعم  ل��ن  ال���دويل،  للبنك  ووف��ق��ًا 
الأوبئة  مراقبة  اأنظمة  امل�����رصوع 
اأي�سا  �سيعزز  ولكنه  فح�سب، 
الفل�سطيني  العام  ال�سحي  النظام 
للفريو�ض  الت�سدي  يف  املجمل  يف 
مراكز  وجتهيز  اإن�ساء  ذلك  لي�سمل 
وتعيني  وال��ع��الج  ال�سحي  احلجر 
ق�سرية.  لفرتات  �سحيني  عاملني 
ياأتي هذا التمويل اجلديد بعد عملية 
 800 ملبلغ  �سابقة  تخ�سي�ض  اإعادة 
األف دولر، وافق عليها البنك يف 6 

من مار�ض/اآذار 2020 .

البنك الدويل يوافق على م�ضاعدة عاجلة بقيمة 5 ماليني دولر لغزة و ال�ضفة

رئي�س هيئة �ضوؤون الأ�ضرى واملحررين 
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األبري كامي ميّزق اجلزائر
هو  يديك  بني  ال��ذي  الكتاب 
اأق��راأه  ال��ذي  الثالث  الكتاب 
عن األبري كامي وعر�ستها يف 
مقالت ملن اأراد الرجوع اإليها 
يف انتظار اأن اأفرد له قراءة يف 
الأيام القادمة عن كتابه الّرابع 
وقد   "  L’ETRANGER"
الكتاب  وهذا  قراءته.  اأنهيت 

هو:
 Albert Camus»
L’Algérie déchi-

 rée..1956 et 1958 «، Editions La Pensée، Tiziouazou،
.Algérie، Contient 87 Pages

بني  وتفّرق  "الدم"  هي  اجلزائرية  الثورة  اأّن  كامي  األبري  1.يرى 
الرجال )اأقول: اأي تفّرق بني املجرم الفرن�سي املحتل واجلزائري وما 

كان لها اأن تفّرق بينهما ح�سب نظرته(. 9
2.حتت عنوان: "حقائق اخل�سم" �سفحات: 25-21. يق�سد باخل�سم 
هم: الثورة اجلزائرية وال�سهداء واملجاهدين والّراف�سني لال�ستدمار 

الفرن�سي. 21
امل�رصية  ال�سخ�سية  وي�سميها  امل�رصية  بال�سخ�سية  3.يعرتف 
"ال�سخ�سية  عليها  ويطلق  اجلزائرية  بال�سخ�سية  وليعرتف 

العربية" اإنكارا للجزائر واجلزائري. 24
يقتلون  الذين  "العمي  ب�  ورجالها  اجلزائرية  الثورة  4.ي�سف 

الأبرياء؟ !". 26
5.ي�سف الثورة اجلزائرية ورجالها ب� "الثورة الهدامة التي لتقود 

ل�سيء �سوى للمزيد من الدمار". 28
 .! اإىل �سحايا وقتلة؟  اإّل  توؤدي  لن  اأّنها  اجلزائرية  الثورة  6.ي�سف 

31
و"جتاوزات"  امل�سّلح"  "التمّرد  ب�  اجلزائرية  الثورة  7.ي�سمي 

و"جتاوزات املتمردين". 31
8.األبري يف كتابه هذا ليعرتف اإطالقا -اأقول اإطالقا- بدولة ا�سمها 

اجلزائر ول باجلزائري ول باأر�ض اجلزائر.
9.كغريه من املحتلني املجرمني ي�ستعمل األبري م�سطلح "العربي"]1[ 

ولي�ض اجلزائري تعبريا عن اأّنه ليوجد جزائر ول جزائري.
ال�سهداء  اأ�سيادنا  ي�سمي  املجرمني  املحتلني  من  كغريه  10.ظّل 

واملجاهدين بامل�سطلح ال�ستدماري وهو "الفالڤة؟ !".
11.يعترب األبرياأّن املحتل الفرن�سي املجرم "بريئا؟ !" ويحارب الثورة 
اجلزائرية لأّنها يف نظره تقتل "الأبرياء؟ !" من امل�ستدمرين املحتلني. 

46
12.ي�سمي الثورة اجلزائرية على اأّنها "عنف؟ !" غري مقبول. 47

اأن  املجرم  والأوروب��ي  الفرن�سي  امل�ستدمر  حّق  من  اأّنه  13.يرى 
يعي�ض باأمن و�سالم؟ !. 49

ب�  الفرن�سي  لال�ستدمار  املناه�سني  غري  اجلزائريني  14.ي�سمي 
 "! العنف؟  "اأ�سحاب  طرف  من  م�ّسهم  ليجب   "! "املعتدلني؟ 

ويق�سد الثورة اجلزائرية. 52
الفرن�سي؟  "احل�سور  ب�  املجرم  الفرن�سي  ال�ستدمار  15.ي�سمي 
الفرن�سي  باملجرم  ليعرتف  الذي  اجلزائري  وبني  بينه  وي�ساوي   "!

املحتل باعتبار كليهما -يف نظره- يعي�ض فوق اجلزائر. 52
فرن�سا  طرف  من  الفرن�سي  زميله  اعتقال  عن  يتحّدث  16.ظّل 
�ض له مقالني لكّنه يف نف�ض الوقت مل يفرد �سطرا  املحتلة وخ�سّ
العتقالت  �سجون  حتت  يقبعون  الذين  اجلزائريني  املعتقلني  عن 
والإهانة  والغت�ساب  التهديد  يوميا  يعانون  وهم  واملعتقالت 

والإعدام.
الأوىل  كان  بينما  يعتقل  فلماذا  خطرا  لي�ض  الفرن�سي  17.يقول: 
ميّثلون خطرا.  لأّنهم  املحتلني  املجرمني  بتعبري   "! "الفالڤة؟  اعتقال 

69
18.ي�سمي جمازر 8 ماي 1945 ب� "اأحداث؟ !". 73

19.ي�سمي الثورة اجلزائرية ب� "التمرد؟ !". 73
نف�ض  هو  وهذا  بعد.  تولد  مل  اجلزائرية  والأمة  اجلزائر  اأّن  20.يرى 

راأي غالة امل�ستدمرين املجرمني املحتلني للجزائر. 74
21.يرى اأّن "العربي؟ !" اأي اجلزائري لميّثل وحده اجلزائر بل ميّثلها 

غريه. 74
22.يعترب مطالبة اجلزائريني "اأي العرب" بتعبريه "امربيالية عربية؟ 

75 ."!
يف   "! حقوقه؟  "عن  ليتنازل  اأن  الفرن�سي  ال�ستدمار  23.يطالب 

اجلزائر. 78
24.يحّذر ال�ستدمار الفرن�سي من حتقيق احللم العربي اأي اجلزائري 

على ح�ساب الأوروبي والفرن�سي املحتل املجرم. 79
25.يرى اأّن مطالبة الثورة اجلزائرية با�سرتجاع ال�سيادة الوطنية هو 

"ا�ستفزاز نحو الأ�سوء؟ !". 83
اأخطر  كامي  األبري  الآن:  واأكّررها  ال�ّسابقة  مقالتي  يف  26.قلتها 
اأمثال:  من  ال�ّسفاحني  اجلالدين  املحتلني  املجرمني  من  اجلزائر  على 
بيجار وما�سو و�سو�ستيل واأو�ساري�ض وديغول وميرتان الذي قتل 
�سّيدنا ال�سهيد بن مهيدي وبتغطية منه والعا�سق هولند وال�ّسكري 

�ساركوزي واملاكرو ماكرون وغريهم الذين لنعرفهم.

بقلم /معمر حبـار

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

اإدارة  يف  خ��رباء  يوؤكده  ما  ظل  ويف   
فريو�ض  انت�سار  بعد  فالعامل  الأزمات، 
اأزمة  قبل  كان  كما  يكون  لن  كورونا 
اأكرث  بعد  ي�ستعد  وهاهو  الفريو�ض، 
العاملية  احلرب  نهاية  من مئة عام على 
وفقا  تركيبته،  �سياغة  لإعادة  الأوىل 
الرباغماتية  من  ياأخذ  جديد  ملنطق 
القت�سادية اأ�سا�سا ومن الفردية طابعا، 
تاأثريات  اأن  للقول  يقودنا  ما  وه��ذا 
كافة  �ستطال  ال��ق��ادم��ة  التغيريات 
�سن�سهد  بل  ال�سابقة،  احلقبة  تركيبات 
ال�سيا�سية  بالرتكيبات  يع�سف  زلزال 

الدولية  واملنظمات  و�سخ�سياتها، 
وطبيعة عملها وحتى احلدود اجلغرافية 
اأظهرته  ما  ن�ساهد  وهنا  وطبيعتها، 
انت�رصت  التي  كورونا،  جائحة  اأزم��ة 
ب�سكل كبري يف دول القارة الأوروبية، 
الذي  "الت�سامن"  مبداأ  يف  �سعفًا  من 
يف  الأوروب��ي،  الحتاد  اأ�سا�ض  ي�سكل 
الوقت الذي اأظهرت موؤ�س�سات الحتاد 
عدم فعالية، يف حل هذه الأزمة اخلطرية، 
م�سالح  على  القومية  املنافع  مرجحة 
ال�رصذمة  كان  ال��ذي  املزعوم،  الحت��اد 
(يخوفوننا  العرب  واأبناء  اأبنائنا  من 
التقارير  تلك  اإليه  ير�سلون  )وه��م  به 
ال�سعب  وح��دة  على  احل��اق��دة  الثمة 
احلراك  بعد  اأبداه  ما  �سيما  ل  اجلزائري، 
ل�ستكمال  حتريرية،  نزعة  من  املبارك 
براثن  من  اجلزائري  الوطني  التحرر 
كل  وبعد  لذلك   ، الكولونيالية  فرن�سا 
الدميقراطية  الثورة  اإجها�ض  حماولت 
اأكذوبة  فهاهي  اجلزائر،  يف  ال�سلمية 
وامل�سالح  النانية  اأمام  ت�سقط  الحتاد 
الن�سانية  اجلوانب  كافة  على  الفردية 
الذي ل يفرق  لالأزمة، وهاهي كورونا 

بني ال�سعوب ول مراكز الدول والأفراد، 
كانت  ما  املهيمنة  القوى  يعري  ول 
تتبجح به مقابل الأمم تلك امل�ست�سعفة، 
قلب الأمور راأ�سا على عقب خملفا يف 
ه�سا�سة  تثبت  بالآلف،  طريقه �سحايا 
اأول  مواجهة  يف  الأوروب���ي  الحت��اد 
تركت  عندما  ت�سيبه،  طبيعية  كارثة 
اإيطاليا ملواجهة م�سريها وحيدة، ل بل 
الأجهزة واملعدات وكذلك  منعت عنها 
�سمن  �سواء  الأوروبية،  الدول  باقي 
الحتاد الأوروبي اأو خارجه مثل �رصبيا، 
م�ستنجدة  ا�ستغاثت  الأخ��رية  اأن  حتى 
الالذع  نقد رئي�سها  اإىل جانب  بال�سني 
اإيطاليا  فعلت  وكذلك  الغربية،  للدول 

وغريها من الدول.
 وقد جتلى التعامل الالاأخالقي الغربي 
يف  راأي��ن��ا  كما  بع�سا،  بع�سه  م��ع 
واللقاحات  العقاقري  احتكار  حماولت 
يف  وذل��ك  عليها،  العمل  يجري  التي 
كل  عليها  لال�ستحواذ  حمموم  �سباق 
العامل،  دول  باقي  عن  وحجبها  لنف�سه 
الحتاد  اأن  كورونا  جائحة  اأظهرت  نعم 
املهرتئة  وبريوقراطيته  الأوروب����ي 

الأزم��ات،  حلظات  يف  ج��دا  يتاأخرون 
املنافع  واأن  الزم��ات،  حتركهم  ل  بل 
الحتاد،  م�سالح  على  مقدمة  القومية 
القيم  هي  اأين  ال�سائل  ي�ساأل  وبالتايل 
الأن�سان؟  حقوق  و�سعارات  الأوربية، 
اإ�سالم  وخدعة  املتح�رصة  واملجتمعات 
ح�سدت  التي  تلك  م�سلمني،  ب��دون 
للعراقيني  الدميقراطية  ملنح  اأ�ساطيلها 
ومنح  الليبيني  املدنيني  2003، وحلماية 
 ،2011 �سنة  لل�سوريني  الرفاهية 
فاللهم   ،2015 عام  اليمنيني  وا�ستقرار 
البالء، لكن �سحقا لهاته  ل �سماتة يف 
و�سف  ح��د  على  اخل��راف��ي��ة،  احلكاية 
الت�سامن  لأكذوبة  ال�رصبي  الرئي�ض 

الأوروبي.
هذه  اأم��ام  تتحدث  كثرية  تقارير  نعم 
خ�سارة  عن  الإن�سانية،  ال�سقطات 
اأمريكا للقيادة العاملية، وبالتايل ان�سداد 
الحتاد  وتفكك  املتوح�سة،  الراأ�سمالية 
الأوربي، ومن ثم نهاية النظام العاملي، 
ورمبا كورونا كانت الق�سة التي ق�سمت 
يا وطن  �سالمتك  الغربي،  البعري  ظهر 

�سالمتك اأيتها الب�رصية..؟

كورونا..و خرافة القيم الأوروبية.. !!
مما ل �ضك فيه فالعامل كل العامل ي�ضهد هاته الأيام �ضدمة، كاأين بها ت�ضبه يف طبيعتها �ضدمتي احلربني العاملتني، كيف ل ونحن 
نعي�س حرب على زعامة العامل بني ال�ضني ال�ضاعدة، واأمريكا املرُتاِجعة، وال�ضالح املدمر هاته املرة فريو�س كورونا، هذا الكائن 
املجهري الدقيق الذي حتدئ كل احلدود واأنظمة الر�ضد الإلكرتوين، وا�ضعا منظمات عاملية عريقة تتقدمها ال�ضحة العاملية والأمم 

املتحدة، على هام�س تطورات م�ضهد الوباء العاملي.

بقلم / كرمي تقلميمت
الو�سط  يف  تنقله  وت���رية  لكبح  و 
التي  "الوقاية"  تلك  هي  الجتماعي 
جمرد  بالبعيد  لي�ض  زمن  منذ  كانت 
ال�سورة  لتجميل  ي�ستعمل   م�سطلح 
احل�سي  امل�سمون   عن  بعيدا  الكالمية 
جت�سيده   يتطلب  ال����ذي    املنا�سب 
بالأفعال  على اأر�ض الواقع ، ونالحظ 
اأنه كثريا ما يتم ترديد  �سعار " الوقاية 
خري من العالج "  لكن دون اأن  نحاول  
حياتنا  يف  ملمو�ض  ب�سكل  ترجمته 
ي�ستمد  ومي�سه   من  جنعل  و  اليومية 
القيمة  ذات  املكنونة    اإيجابياته  من 
هذا  مدلول   يحملها  التي  اجلوهرية  
مع�سلة  اأمام  اليوم  نحن  ها  و  ال�سعار، 
ب�رصعة  الأوط���ان  تعرب  قاتلة  وبائية 
اأج�سادها  من  الأرواح  وتخطف  الربق 
تذر  ل  و  تبق  ل  التي  العاتية  كالرياح 

ويف  ع��ذاب  ظاهره  يف  الوباء  فهذا   ،
باطنه رحمة ، لأنه وبداية من هذه الأيام 
الوقاية  اأن  اليقني  علم   نتعلم  �سوف 
كان  وان  �سابقا  نعتقد  كما  لي�ست 
اعتقادنا حم�سور يف الغاية دون تفعيل 
اأنوار  وب��داأت   ، له  املنا�سبة  الو�سائل 
احلكمة والعقل ت�سطع من جديد لتعلم 
اأمرين  والطهارة  النظافة  اأن  الب�رصية 
اأو  بهما  ال�ستهانة  ميكن   ل  متالزمني 
عن�رصان  هما  بل   ، عنهما  ال�ستغناء 
ال�سعادة  واأ�سا�سيان يحققان  حموريان  
يقت�سي  مما  املتكاملة،   واحلياة  التامة 
على  الن�سان املداومة واحلفاظ عليهما 
لأغنية  عنوان  جمرد  لي�ست  فالوقاية   .
احلياة  معنى  جت�سد  بديعية  هي  بل  ما، 
هاما  ج��زء  وت�سكل  تفا�سيلها  بكل 
ال�سواء  على  واملجتمع  الفرد  حياة  من 
عدم  اأن  نالحظ  ال�ساأن   ه��ذا  ويف   ،
ال�سابقة  الإن�سانية  للتجارب  ا�ستيعابنا 

هو اأمر يحزن القلوب وي�سيق ال�سدور 
على  قدرتنا  حمدودية  مدى  ،ويظهر 
متغريات  من  بنا  يحيط  ما  كل  فهم 
حتمل معطيات جديدة توؤكد اأن الن�سان 
ال  والبتكار،  البداع  يف  تطور  مهما 
اأن هناك  خفايا ما زالت غائبة عنه ، تبدو 
وكاأنها ثانوية  يف القيمة و جانبية من 
حيث امل�سدر تتطلب  املزيد  من البحث 
والتعمق يف العلم واملعرفة، فاحلياة دوما 
تعلمنا ما مل نتوقعه يف اأحالمنا  ول يف 
يومياتنا وهذا �رص من اأ�رصارها - احلياة – 
و التي تاأبى ال اأن جتدد  نف�سها بنف�سها 
لتعطي لهذا الوجود  معنى وللموجود  
قيمة ..، ويف خ�سم هذه املعركة احلالكة 
اأن  الن�سان  �سد فريو�ض كورونا على 
ين�سط طاقته العقلية والفكرية ويو�سع  
الدائي  �سلوكه  ويعزز  ثقافته  مدارك 
حياته  �سوؤون  ملختلف  ممار�سته  اثناء 
اليومية بكل هدوء و وعي و ا�ستب�سار 

حتى تنك�سف له ا�رصار احلياة  املختفية 
ويتمكن من التعامل معها بكل �سال�سة  
ومو�سوعية  حتتكم اىل املنطق والراأي 
الثقايف  الوعي  ارتفع  فكلما   ، الر�سيد 
لدى الن�سان  تو�سعت به  الب�سرية  و 
منت فيه ملكة  الثقة بالنف�ض جتعله قادر 
مهما  الأمور  اغلبية  مع  التاأقلم  على  
موؤثرا  عن�رصا  منه  وجتعل   ، تعقدت 
الأو�ساع  و  الأح��وال  كل  يف  فاعال   
الوعي  ن�رص  يف  ت�ساهم  لثقافة  مرحا   .
خماطر  من  الفراد  تقي  و  الجتماعي 
�ساأنها  من  التي   .. واملطبات  الكبوات 
الإن�سانية  احل�سارة  م�سرية  تعيق  اأن 
امل�ستمرة يف ظل الزمن املتجدد وانتظار 
اليوم  فالإن�سانية  البعيد،  امل�ستقبل 
كمفهوم  الوقاية  بتج�سيد  مطالبة 
يوميا  مي��ار���ض  وكفعل  وكم�سطلح 
الغاية من  تلك هي   ، ب�سورة م�ستمرة 

روؤيتنا لهذا املو�سوع .

الوقاية ثقافة واعية و�ضلوك اجتماعي راق
مل يعد احلديث عن الوقاية  جمرد طلقات ل�ضان اأو ا�ضتعرا�س حما�ضراتي اأو جمرد �ضعار يرفع يف املنا�ضبات ومن�ضات الت�ضويق الكالمي ..بل 
الأمر يتعدى ذلك واأ�ضحى ي�ضّكل �ضرورة ق�ضوى خ�ضو�ضا يف الأو�ضاع الراهنة التي تعي�ضها الب�ضرية يف ظل انت�ضار اجلائحة ) كوفيد 19( ، 

ولّعل اأدنى ما يقوم به  املرء جتاه هذا الداء ملنعه من زيادة انت�ضاره .

بقلم /عمارة بن عبداهلل

وداعا للقوات الأجنبية
ها هي قوات اأمريكية وبريطانية تخرج 
 ، اأي�سا  اأخ��رى  دول  ومن  العراق  من 
ونحن ن�سعر بالفرح لأننا نتوقع اأن هذه 
يجري  �سيء  كل  لأن  خرجت  القوات 

على ما يرام واأن مهمتها قد انتهت .
ل��الأ���س��ف ن��ح��ن ل ن��ت��اب��ع الإع���الم 
اأن  ذك��ر  ال��ذي  والأجنبي  الأمريكي 
على كل دول العامل عليها اأن ت�ستعني 
الأمن  فر�ض  اأجل  من  الأمنية  بقواتها 
بعد تف�سي هذا الوباء اللعني الذي بات 
اأنحاء  كل  يف  قيا�سية  ب�رصعة  ينت�رص 
باأن  الأمر  بل و�سل   ، الأر�سية  الكرة 
مبقدرتهم  دام  ما  باملتقاعدين  ي�ستعينوا 

العودة للعمل اليوم قبل الغد .
الإره���اب  اأن  يعني  ه��ذا  ه��ل  لكن 
واأن   ، داع�ض  كتنظيم  يعود  �سوف 
ل  الآن  باتت  ال�ساربة  اجليو�ض  هذه 
ت�سكل خوفا على اأحد ، وهذه النظرية 
تكنولوجية  الآن  باتت  فاحلرب  خاطئة 
من  هي  بعد  عن  امل�سرية  ،الطائرات 
الأر�ض  على  �سيء  كل  تتابع  �سوف 
قبل  ال�سغرية  التفا�سيل  اأدق  وتنقل 
بها  تتحكم  التي  القواعد  اإىل  الكبرية 
وهذه القواعد باإمكانها �سد اأي حركة 

ب�رصبات �رصيعة وفتاكة .
ل  ب��ات  احل��روب  يف  الب�رصي  اجلهد 

والأفكار  متوا�سع  حيز  اإل  ي�سكل 
الع�سكرية التي نت�سبث بها باتت عدمية 
باجليو�ض  نتبهى  كنا  حيث   ، القيمة 
يتم  التي  الثقيلة  والدبابات  اجل��رارة 
ت�سنيعها بالحتاد ال�سوفيتي ، اأما الآن 
طائرات م�سرية �سغرية احلجم رخي�سة 
�ساعات  لعدة  اجلو  التكاليف حتوم يف 
يتم  املعلومات  وهذه  معلومات  تنقل 
الأهداف  حتديد  ليتم  باإتقان  درا�ستها 
يتم  القرار  اتخاذ  وعند  �سديدة،  بعناية 
وتنتهي  الب�رص  بلمح  الأه��داف  تدمري 
اأن  دون  من  وجه  اأكمل  على  املهمة 
يت�رصر جندي يف اجلي�ض الأمريكي اأو 

نعم  ولهذا   ، بخد�ض �سغري  الربيطاين 
قوتهم  لكن  اجلنود  نودع  �سوف  نحن 
ال�ساربة موجودة فوق روؤو�سنا حتيط 

بنا يف كل مكان .

ح�ضني علي غالب 
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ميثاق �سرفنا الإعالمي

اإلثنين 06 أفريل 2020 م الموافق لـ 12 شعبان 1441هـ14
العدد
1971

1طلب ومناشدة o يابس
2ناد رياضي سعودي اختري نادي القرن يف آسيا
3فو o العب مغريب يف صفوف بوردو الفرنسي

4أكثر قربا o ثلثا موج.
5نصف سامح o ذهب o نفذ جبلده
6عصبية )عامية( o دق )اهلاتف(.

7خاف من o اطلب o تصرف بال مسؤولية
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لالستقبال التلفزيوين.

أفقــــــــــــــــــي

1حرف نصب o استخدمه قدميا 
العرب واملسلمون للمالحة وحتديد 

موقعهم اجلغرايف
2إغالق )معكوسة( o قام وثار 

وانتفض.
3من أهم املمالك العربية القدمية يف 
بالد الشام o املصباح واملرشد اهلادي

4القردة الصغرية o أعطى عذرا 
ألمر ما o منطقة يف جبال اهلماليا 

تسمى سقف العامل
5متشاهبة o القارة السمراء

6سرب شيئا أو أمرا حتت ستار ما 
مثل ستار الليل o شدة وعدم تراخ 

o ثلثا ورل
7حطم o نصف ناعم

 o 8بلدة عريقة يف الشمال اللبناين
متشاهبات

9متشاهبات o ركض
10فصل اجللد عن اللحم o انقسام

عمــــــــــــــودي 

 9 منها  واحد  كل  كبرية,داخل  مربعات   9 من  �سودوكو  لعبة  .تتاألف 

مربعات �سغرية لت�سكل ال�سبكة من 81 مربعا �سغريا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�سغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�سرط :

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�سبكة اأفقيا وعموديا 

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

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  
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حدث يف مثل هذا اليوم
تغزو غرب  الفرن�ضية  القوات   -  1890

ال�ضودان وحتتل بلدة "�ضيجو".
األعاب  دورة  اأول  افتتاح   -  1896

اأوملبية يف اأثينا.
روبرت  الأمريكي  املكت�ضف   -  1909

بريي ي�ضل اإىل القطب املتجمد 
ال�ضمايل.

تدخل  املتحدة  الوليات   -  1917
احلرب خالل احلرب العاملية الأوىل.
�ضد  م�ضر  يف  عام  اإ�ضراب   -  2008

الغالء والف�ضاد يوؤدي اإىل اعتقال عدد 
من املعار�ضني ووقوع اأحداث �ضغب 
يف مدينة املحلة الكربى، وتاأي�ض�س 

حركة �ضباب 6 اأبريل )حركة �ضيا�ضية 
معار�ضة(.

حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ضوؤون الأ�ضرة علنيا ح�ضوريا اإبتدائيا يف 
ال�ضكل : قبول دعوى الرتجيع  يف املو�ضوع : اإفراغ احلكم ال�ضادر قبل الف�ضل 
على  امل�ضادقة  معه  و   01371/19 فهر�س  حتت   15/07/2019 بتاريخ 
تقرير اخلربة العقلية املنجزة من طرف الطبيب ال�ضيخ �ضالح قا�ضم املحررة 
بتوقيع  الق�ضاء  بالنتيجة  و   110/19 رقم  حتت   25/09/2019 بتاريخ 
احلجر على امل�ضماة اولعربي زهرة املولودة بتاريخ 05/03/1950 بحمام 
ريغة عني الدفلى ،ابنة حممد و عبا�ضي جمدوب عائ�ضة . و تعيني املرجعة 
و الدارية  القانونية  �ضوؤونها  ت�ضيري  و  لرعايتها  لوني�س جميلة مقدمة عنها 
و  لالعالم  الوطنية  اليومية  ال�ضحف  احدى  يف  احلكم  هذا  منطوق  ن�ضر  مع 
�ضهادة  على  باحلجر  بالتاأ�ضري  ريغة  حمام  لبلدية  املدنية  احلالة  �ضابط  اأمر 
ميالد املحجور عليها . حتميل املرجعة امل�ضاريف الق�ضائية مبا فيها م�ضاريف 
اخلربة . بذا اأ�ضدر احلكم و اأف�ضح به جهارا باجلل�ضة العلنية املنعقدة باملكان 

و الزمان املذكورين اأعاله ليوقع  اأ�ضله الرئي�س و اأمني ال�ضبط .

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةحكـــــــــــم

        وزارة الموارد المائية
مديرية الموارد المائية لوالية الوادي

         حي 19 مارس الوادي

إعــــذار رقـــم: 01

المتعلقة   2018/12/02  : بتاريخ  المؤشرة   2018/315  : رقم  للصفقة  إطار  في   -
بمشروع:

إنجاز وتجهيز مبرد ) REFROIDISSEUR ( مع بناء سور باألغفيان 
ببلدية تندلة .

بئر  الشريعة  مقرها طريق  والكائن  قعري  ذات مسؤولية محدودة  إلى شركة  المسند 
العاتر والية تبسة الممثلة بالسيد : قعري حسين

- بسبب توقف األشغال الغير مبرر
- ونظرا لعدم االلتزام بأوامر صاحب المشروع.

يوجه إلى شركة ذات مسؤولية محدودة قعري والكائن مقرها طريق الشريعة بئر العاتر
والية تبسة الممثلة بالسيد : قعري حسين إعذار رقم 01 لكي تباشر األشغال في اآلجال 
المحددة وبالمواصفات التقنية المحددة في الصفقة في أجل أقصاه 08 ايام ابتداء من 
أول صدور لهذا اإلعذار في الجرائد اليومية أو في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل 

العمومي .
في حالة عدم إمتثالكم لهذا اإلعذار ستتخذ ضدكم اإلجراءات القانونية المعمول بها ، 

السيما فسخ الصفقة على عاتق المؤسسة .

  ANEP Nْ 2030000503      التحرير 2020/04/06 
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حـدث وال حـرج

اإنقاذ ر�ضيعني من موت حمقق تعر�ضا لختناق 
بالغاز بقاملة

تدخل املركز املتقدم التابع للحماية املدنية بقاملة , لأجل اإنقاذ ر�سيعني 
من موت حمقق , بعد تعر�سهم لختناق وت�سمم اثر ا�ستن�ساقهما لغاز اأحادي 

اأك�سيد الكربون املنبعث من موقد مبطبخ , وهذا على م�ستوى حي الإخوة 
�سعدان مبدينة قاملة , الر�سيعان يبلغان من العمر 30 �سهرا و 18 �سهرا من 

انثى على التوايل جن�ص ذكر و 
,لهما �سعوبة كبرية 

يف التنف�ص اأين اأ�سعفا 
بعني املكان من طرف 

اأعوان احلماية 
املدنية ,ثم نقال 

على جناح ال�سرعة 
ب�سيارة الإ�سعاف 

مل�ست�سفى احلكيم 
عقبي لتلقي العالج 

الالزم.

اأخبــار حــول
 العــامل

عري�ص  يتفقد الأ�سر الفقرية بطرود 
غذائية بدل من ال�سالة

صـــورة و تعــليق 

◄

◄

�سيدة ترزق ب3 
توائم كلهم ذكور 

وب�سحة جيدة

اأجنبت �سيدة يف العقد الثاين من العمر بولية 
غليزان ب03 توائم ذكور وح�سب م�سادر طبية 

فان التوائم او املواليد اجلدد ب�سحة جيدة وان الأم 
و�سعت حملها يف �سهرها الثامن بولدة طبيعية 

بعيادة خا�سة،العملية تعد الثانية من نوعها ت�سجل 
على م�ستوى ولية غليزان بعد عملية اإجناب 

�سيدتني ل03 توائم يف يوم واحد اأواخر �سهر جانفي 
من ال�سنة اجلارية 2020 تنحدران من وليتي 

غليزان وال�سلف

م�ضوؤول ايراين : ترامب 
اأخطر من كورونا

قال علي �سمخاين، اأمني جمل�ض 
الأمن القومي الإيراين، الأحد، اإن 

الرئي�ض الأمريكي دونالد 
ترامب اأخطر من فريو�ض 

كورونا.
وكتب �سمخاين يف تغريدة 
عرب �سفحته اخلا�سة على 

"تويرت"، اإن "فر�ض عقوبات على 
املعدات الطبية )لإيران( اإجراء غري 

قانوين وانتهاك حلقوق الإن�سان 
وموؤ�رص على العداء الوا�سح 

الذي يكنه ترامب لل�سعب 
الإيراين".

واأ�ساف �سمخاين اأن "معار�سة اأمريكا لتقدمي ت�سهيالت 
مالية طلبتها اإيران من �سندوق النقد الدويل لتاأمني املعدات 
ال�رصورية ملكافحة كورونا، دليل حقيقي على جرائمها �سد 

الإن�سانية".
وختم �سمخاين تغريدته باللغة الفار�سية، بو�سم جاء فيه: 

"ترامب اأخطر من كورونا".

علماء ي�ضككون يف "نظرية 
ووهان": كورونا يف اأج�ضاد 

الب�ضر منذ �ضنوات!

ي�سود اعتقاد باأن فريو�ض كورونا ظهر موؤخرا خالل 
الوباء الذي اأثار رعب العامل، وهو ما كان �سببا لإل�ساق 

ا�سمه بكلمة "امل�ستجد"، لكن يبدو اأن احلقيقة خالف 
ذلك. 

فقد قدر علماء اأن فريو�ض كورونا امل�ستجد رمبا دخل 
ج�سم الب�رص منذ اأ�سهر اأو حتى �سنوات، قبل اأن ي�سبح 

مميتا ويفجر موؤخرا جائحة اأعجزت العامل كله حتى الآن. 
وتقول نظرية وا�سعة النت�سار اإن فريو�ض كورونا 

امل�ستجد بداأ يف التف�سي يف اأواخر 2019، داخل �سوق 
للحيوانات احلية يف مدينة ووهان و�سط ال�سني، و�سط 

ترجيحات باأن م�سدره حلم اخلفافي�ض اأو اآكل النمل 
احلر�سفي. لكن علماء حتدثوا اإىل �سبكة "�سي اإن اإن" 

الإخبارية الأمريكية، األقوا ظالل ال�سك على النظرية، 
معربني عن اعتقادهم اأن الفريو�ض رمبا اخرتق اأج�ساد 

الب�رص قبل عدة اأ�سهر اأو حتى �سنوات. وهناك، اأي داخل 
ج�سم الإن�سان، تكيف فريو�ض كورونا واأ�سبح اأكرث 
فتكا، حتى و�سل اإىل ال�سورة املعروفة حاليا. وقال 

اأ�ستاذ علم الأوبئة يف كلية كولومبيا لل�سحة العامة 
اإيان ليبكني، اإنه يعتقد اأن الفريو�ض انت�رص يف اأج�سام 

الب�رص منذ وقت قد يكون طويال. واأ�ساف ليبكني: "كم 
ا�ستغرقت عملية التف�سي )ال�سامتة(؟ ل�سنا متاأكدين 

متاما. رمبا منذ اأ�سهر اأو �سنوات". وكانت درا�سة ن�رصت 
اأخريا يف جملة "نات�رص ميدي�سن" العلمية حتدثت عن 

نظرية مماثلة خال�ستها اأن الب�رص اأ�سيبوا بعدوى فريو�ض 
كورونا ل�سنوات، من دون اأن يعلموا بذلك ، وتقول هذه 

الدرا�سة اإن الفريو�ض قد تكيف داخل اأج�سام الب�رص، 
واأ�سبح اأكرث عدوانية وفتكا بهم مع مرور الوقت. 

واأ�ساف غاري اأن "هناك �رصارات اأخرى اأدت اإىل تف�سي 
الفريو�ض يف مناطق اأخرى بالعامل، مل نكت�سفها بعد". 

ولفت اإىل وجود عدة �ساللت من اأ�رصة فريو�ض كورونا 
مل يتم اكت�سفها اإل اأخريا، رغم اأنها موجودة منذ عقود.

ومن جانبه، قال اأ�ستاذ علم الأوبئة البيطرية اأندور 
كانينجها، اإن هذه الفريو�ض رمبا اأجرت تعديالت على 
ذاتها قبل اأن ت�ستقر داخل اأج�سام الب�رص. واأ�ساف اأنه 

ميكن اأن تكون هذه الفريو�سات قد تكيفت اأكرث، واأثبتت 
قدرتها على نقل العدوى بني الب�رص، مبجرد دخولها ج�سم 

اإن�سان. وقال ليبكني: "يف نهاية املطاف يجب اأن يتوافر 
لقاح، ذلك اأن هذا الفريو�ض �سوف يتوطن يف الب�رص، وقد 

تتكرر املوجة مرة اأخرى".

زروال يترّبع ب�ضهر من معا�ضه ويدعو 
اإىل احرتام احلجر ال�ضحي

قرر رئي�ض اجلمهورية الأ�سبق اليامني زروال، اأم�ض       
الأحد، التربع ب�سهر من معا�ض تقاعده 

للم�ساهمة يف اجلهود الوطنية الرامية ملكافحة 
وباء كورونا واحلد من اآثاره على املواطنني.

وباملنا�سبة، قال زروال: “اأردت من 
خالل هذه اللتفاتة الرمزية تقدمي دعمي 

وم�ساندتي للجهود التي تبذلها الدولة من 
اأجل مكافحة هذا الوباء”.

ويف الأخري دعا اليامني 
زروال كل املواطنني اإىل 
احرتام القواعد والإجراءات 

التي اتخذتها ال�سلطات 
العمومية من اأجل الق�ساء على 

هذا الفريو�ض القاتل.

تبون واإطارات الرئا�ضة يتربعون 
ب�ضهر من رواتبهم ملكافحة "كورونا"

قرر رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون 
واإطارات الرئا�سة التربع ب�سهر من رواتبهم 
للم�ساهمة يف اجلهود الوطنية للحد من اآثار 
الأزمة ال�سحية على املواطنني, ح�سب علم 

من رئا�سة اجلمهورية.
واأو�سح امل�سدر اأن رئي�ص اجلمهورية عبد 

املجيد تبون واطارت رئا�سة اجلمهورية 
قرروا التربع ب�سهر من رواتبهم 

�سيتم دفعها يف ح�سابات 
الت�سامن "كوفيد 19" املفتوحة 

لهذا الغر�ص. وذلك بهدف 
الوطنية  اجلهود  يف  "امل�ساهمة 
للحد من اآثار الأزمة ال�سحية 

على املواطنني".



�ضــخ 4 مليـــار دينـــار يف ميزانية وزارة ال�ضحـــــة ملواجهة الوباء
حولت من نفقة الحتياط

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

مار�ص   19 يف  املوؤرخ  الأول  املر�سوم  وين�ّص 
عددها  يف  الر�سمية  باجلريدة  وال�سادر 
قــدره  مــايل  اعتماد  حتويل  على  الـ19, 
دينار  مليون  و�سبعمائة  ماليري  ثالثة 
يف  مقّيدة  كانت   ,) دج   3.700.000.000  (
ميزانية 2020 يف باب التكاليف امل�سرتكة 
ت�سيري  ميزانية  اإىل  املحتملة,  والنفقات 
الــنــفــقــات  بــــاب  حتـــت  الــ�ــســحــة  وزارة 
كورونا  فريو�ص  بوباء  بالتكفل  املتعلقة 
املوؤرخ  الثاين  املر�سوم  ".اأما  "كوفيد19- 

حتويل  على  ين�ّص  فهو  مــار�ــص,   25 يــوم 
مليون  وثمانون  ثالثمائة  قدره  اعتماد 
330.000.000 دج (, كانت مقيدة   ( دينار 
النفقات  بــاب  حتــت  ميزانية2020   يف 
امل�سرتكة والنفقات املحتملة, اإىل ميزانية 
مـ�ساهمة  ــاب  ب يف  الــــوزارة  ذات  ت�سيري 
ال�سيدلنية. للمواد  الوطنية  للوكالة 
ــة  كامل  ــري ــزائ ــدت احلــكــومــة اجل ــن وج
اأجل  من  واملــاديــة  الب�سرية  الإمكانيات 
حماربة انت�سار فريو�ص "كورونا" امل�ستجد 
ب�سكل  ينت�سر  اأ�سبح  الذي   "19 "كوفيد 

كبري يف اجلزائر.

وقع رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون مر�ضومني رئا�ضيني يق�ضيان بتحويل اعتمادات مالية بقيمة اأربعة ماليري وثمانني مليون دينار جزائري، اإىل ميزانية ال�ضحة 
ملواجهة تف�ضي جائحة "كورونا" يف اجلزائر.
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اإنهاء مهام الأمني العام 
لوزارة ال�ضحـــــــــة

الهالل الأحمر اجلزائري 
مينح معهــــد با�ضتور 5000 

اختبار �ضريــع لكورونا

حجز 15 طنا من مادة 
الفرينة و�ضابون الغ�ضل 

بتمنـــــــرا�ضت

اإ�ضابة 3 موظفيــــــن يف 
م�ضت�ضفى خراطة ببجاية  

بفيـــــــــرو�س كورونا

حجز كميات من ال�ضكر والزيت معدة للبيع بدون فوترة بق�ضنطينة

حجز كميـــــــة من الكوكاييــــــــن يف مع�ضكـــــــــر

ت�ضريح الأ�ضخا�س الذين خ�ضعــــــوا للحجر باملركب ال�ضياحي البلج تيبازة

حجز 100 قنطار من ال�ضميد و2.5 اأطنان �ضكر موجه للم�ضاربـــة بباتنة

الإطاحــــة ب�ضبكة اإجرامية تتاجر بالذخرية احلية باملدية

 فيما مت ت�ضجيل ثاين حالة وفاة

ت�ضجيل حالتيـــــــــن جديدتني مب�ضت�ضفى وادي ارهيو بغليزان 

اإجمايل اأعداد امل�ضابني ارتفع اإىل 1320 حالة

عدد اأكرب  ت�ضجالن  والبليدة  والعا�ضمة  كورونا  بفريو�س  جديدة  وفاة   22

اأنهى رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون, مهام الأمني 
امل�ست�سفيات,  اإ�سالح  و  ال�سكان  و  ال�سحة  ة  لوزا  العام 
اجلريدة  من  الأخــري  العدد  يف  ــاء  ــار.وج ده يحيى 
الأمني  مهام  اإنهاء  يت�سمن  رئا�سيا  مر�سوما  الر�سمية, 
مر�سوما  العدد,  نف�ص  حمل  ال�سحة.و  ــوزارة  ل العام 
مل�سالح  العام  املدير  مهام  اإنهاء  يت�سمن  اآخر  رئا�سيا 
ال�سحة و اإ�سالح امل�ست�سفيات بوزارة ال�سحة و ال�سكان 
و اإ�سالح امل�ست�سفيات, حممد احلاج بناء على طلبه.و 
عاما  اأمينا  ــار,  ده يحيى  تن�سيف  مت  فقد  لالإ�سارة 
رئي�ص  من  بقرار  املا�سي,  �سبتمرب  مطلع  بــالــوزارة 
�سابقا  دهــار  �سغل  �سالح.و  بن  الــقــادر  عبد  الــدولــة 
قبلها  و  بالعا�سمة,  "مايو"  م�ست�سفى  مدير  من�سب 

مديرا للم�ست�سفى اجلامعي بالبليدة.
ق/و

قدم الهالل الأحمر اجلزائري, ملعهد با�ستور اجلزائر 
هبة تتكون من 5000 اختبار �سريع لفريو�ص كورونا, 
و ذلك يف اإطار امل�ساهمة يف جهود ال�سلطات العمومية, 
بيان  به  اأفاد  ح�سبما  الوباء,  هذا  انت�سار  مكافحة  يف 
اأن  امل�سدر,  ذات  اأ�ساف  اجلزائري.و  الأحمر  للهالل 
الهالل الأحمر اجلزائري, قد تلقى هذه الختبارات 

يف �سكل هبة من جمعية التجار ال�سينيني باجلزائر.
ق/و

بالتن�سيق  بتمرنا�ست,  اجلــمــارك  عنا�سر  متكنت 
�سبط  من  ن/ع./,  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ص  اأفراد  مع 
"رونو" كانت مركونة بجانب الطريق  �ساحنة من نوع 
 15 بـ  تقدر  الفرينة  مادة  من  معتربة  بكمية  حمملة 
طن و11500 قطعة من �سابون الغ�سل, ح�سب من�سور 

لذات الهيئة على �سفحتها مبوقع "فاي�سبوك".
ق/و

بخراطة  الإ�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  عن  �سادر  بيان  اأ�سار 
باملوؤ�س�سة  موظفني   3 اإ�سابة  اإىل  بجاية  ــة  ولي يف 
نقابات  رفقة  املوؤ�س�سة  مدير  كورونا.ودعا  بفريو�ص 
اإىل  العمال  وجميع  الطبي  الطاقم  ال�سحة  عمال 
الوباء.وجتدر  ملواجهة  بال�سجاعة  والتحلي  الت�سامن 
 51 اأم�ص  غاية  اإىل  �سجلت  بجاية  ولية  اأن  الإ�سارة 
ال�سحة  وزارة  قدمتها  التي  لالح�سائيات  وفقا  حالة 

وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات.
ق/و

الولئية  بامل�سلحة  ال�سرطة  قوات  ا�سرتجعت 
احل�سري  الأمن  مع  بالتن�سيق  العمومي  لالأمن 
كمية  ق�سنطينة  ولية  باأمن  ع�سر  ال�ساد�ص 
كانت  ال�سلع   و  الغذائية  املــواد  من  معتربة 
يف  ال�سوداء  ال�سوق  يف  بيعها  ق�سد  خمزنة  
يف  مقيد  غــري  ــاري  جت ن�ساط  ممار�سة  اإطـــار 
ال�سجل التجاري و عدم الفوترة , العملية متت 
مراقبة  اإثــر  التجارة  مديرية  مع  بالتن�سيق 

 2 ال�سريع  التدخل  وحــدة  عنا�سر  بها  قامت 
ما�سيني�سا  معرب  الأمني  احلاجز  م�ستوى  على 
�ساحنة  توقيف  مت  اأيـــن  ــار(  ــط امل طــريــق   (
رفقة  باإخ�ساعها  و  ميت�سوبي�سي  ــوع   ن مــن 
كمية  على  بداخلها  عرث  للتفتي�ص  ال�سائق 
اأن  تبني    , ال�سلع  و  الغذائية  املواد  من  معتربة 
على  و  جتــاري  �سجل  على  يحوز  ل  �ساحبها  
ب�سدد  هو  و  ال�سلع  مبعظم  اخلا�سة  الفواتري 

اإىل ولية ق�سنطينة  نقلها من ولية جماورة 
احل�سري  الأمــن  اإىل  حتويلها  و  حجزها  ليتم 
 , الق�سية  يف  حتقيق  فتح  مع  ع�سر  ال�ساد�ص 
غذائية  ــواد  م يف  امل�سبوطة  ال�سلع  متثلت  و 
خمتلفة منها: 462 لرت زيت املائدة من خمتلف 
و  الأ�سكال  خمتلف  من  �سكر  كلغ   302 ال�سعات, 
كميات من احلبوب , العجائن و بودرة حليب و 
مواد اأخرى اإ�سافة اإىل مواد تنظيف كاجلافيل 

التي  الكمية  هي  و  الأواين  تنظيف  �سائل  و 
مديرية  اأعـــــوان  قــبــل  ــن  م معاينتها  ــت  مت
كونها  حجزها  وجــوب  ــدوا  اأك الذين  التجارة 
الإجــراءات  اتخاذ  مع  جتارية  خمالفة  ت�سكل 
 04/02 القانون  القانونية الالزمة, و  مبوجب 
املمار�سات  على  املطبقة  بالقواعد  املتعلق 
التجارية, مت حتويل الكمية املحجوزة مبا�سرة 

ل�ستغاللها يف املنفعة العامة.     علجية عي�ص

متكنت عنا�سر فرقة البحث والتدخل باأمن 
للمخدرات  مروجني   6 توقيف  من  مع�سكر 
امل�سالح  ذات  العقلية.وح�سب  ــرات  ــوؤث وامل
بني  ما  املوقوفني  اأعمار  ــرتاوح  ت الأمنية, 

30 و43 �سنة.ومت حجز كمية من املخدرات 
مبالغ  مهلو�سة,  واأقرا�ص  كوكايني,  ال�سلبة 
مالية من العملة الوطنية والعملة ال�سعبة, 
ــاب  ــع الأل ــن  م معتربة  كمية  اإىل  اإ�ــســافــة 

فيه  امل�ستبه  حتركات  تتبع  الــنــاريــة.ومت 
مل�سكنه  تفتي�ص  عملية  وتنفيذ  وتوقيفه 
ــص  ــرا� اأق  410 حجز  ــن  م مكنت  الــعــائــلــي, 
مهلو�سة وكمية من الكوكايني بــ 0.56 غراما 

من  واآخــر  الوطنية  العملة  من  مايل  ومبلغ 
 20 و  اأورو,   3700 بــ  قــدر  ال�سعبة  العملة 

دينار تون�سي.          
                                         ق/و

اأعلن مركب فندقة �سياحة وحمامات معدنية,ام�ص  الأحد, عن ت�سريح املواطنني الذين خ�سعوا للحجر ال�سحي على م�ستوى املركب ال�سياحي البلج يف تيبازة, ملدة 18 يوما, 
على خلفية الإجراءات التي مت اتخاذها للوقاية واحلد من تف�سي فريو�ص "كورونا".                                                                                                                                                                                            ق/و

اأوقفت �سرطة باتنة, �سخ�سني, وحجزت 100 قنطار من مادة ال�سميد و2,5 طن من مادة ال�سكر غري مفوترة, كانت موجهة للم�ساربة غري ال�سرعية, ح�سب من�سور للمديرية 
العامة لالأمن الوطني على �سفحتها مبوقع "فاي�سبوك" .                                                                                                                                                                                                                                                             ق/و

بالربواقية  احل�سري  الأمن  م�سالح  متكنت 
املا�سي,  الأ�سبوع  نهاية  املــديــة(,  )وليــة  
اإجرامية تتاجر  من و�سع حد لن�ساط �سبلة 
يف  الذخرية احلية بطريقة غري �سرعية, 
ح�سب ما اأفاد به بيان مل�سالح الأمن الوطني.

العملية  ــذه  ه اأن  املــ�ــســدر  نف�ص  ــح  ــس واأو�
من  املعتمد  الأمني  "املخطط  اإطــار  يف  تاأتي 
اإىل  الرامي  املدية  ولية  اأمن  م�سالح  طرف 

يف  خا�سة  اأ�سكالها,  ب�ستى  اجلرمية  حماربة 
البالد  تعي�سها  التي  احلالية  الظروف  ظل 

بانت�سار وباء كورونا".
معلومات  و�سول  اىل  الق�سية  وقائع  وتعود 
عن "تواجد اأ�سخا�ص م�ستبه فيهم ي�ستغلون 
للقيام  الراهن لنت�سار وباء كورونا  الظرف 
م�ستوى  على  احلية  الذخرية  يف  باملتاجرة 
مدينة الربواقية وبع�ص البلديات املجاورة 

ال�سبطية  عنا�سر  با�سرت  حيث  فــورهــا, 
عن  اأ�سفرت  التي  والتحري  البحث  عمليات 
الثالثة  فيهم  امل�ستبه  هوية  على  التعرف 
 54 و   40 بني  ما  اأعمارهم  تــرتاوح  الذين 

�سنة.
"حمكمة"  ــة  ــي ــن اأم خــطــة  ــع  ــس و� مت  ـــد  وق
بتتبعهم  "القيام  مــع  الــبــيــان--  --ي�سيف 
وبعد  توقيفهم.  غاية  اإىل  لهم  والرت�سد 

كي�ص  على  بحوزتهم  العثور  مت  تفتي�سهم 
عيار  خرطو�سة   1000 بداخله  بال�ستيكي 

اأجنبي". �سنع  من  ملم   12
وقد مت تقدميهم اأمام العدالة التي اأ�سدرت 
املوؤقت  احلب�ص  باإيداعهم  اأمــرا  حقهم  يف 
ال�سنف  مــن  ــرية  ذخ ونقل  "حمل  بتهمة 
املوؤهلة  ال�سلطة  من  رخ�سة  بدون  اخلام�ص 
قانونا.                                                                          ق/و

حالتني  ت�سجيل  غليزان  بولية  ام�ص  مت 
كــورونــا  بــفــريو�ــص  م�سابتان  جــديــدتــني 
بلدية  مــن  ــدران  ــح ــن ي الــذيــن  ــابــان  املــ�ــس
جديوية ويبلغان من العمر 52 و74 �سنة مت 

حتويلها من م�ست�سفى وادي ارهيو نحو املركز 
علم  وح�سبما  غليزان  مب�ست�سفى  املرجعي 
من نف�ص امل�سادر ان �سيدة تبلغ من العمر 63 
با�سابتها  متاأثرة  ام�ص  احلياة  فارقت  �سنة 

بفريو�ص كورونا املرحومة التي تقطن بحي 
يف  و�سعها  مت  الولية  بعا�سمة  الديان�سي 
عدد  لي�سبح  مار�ص   31 بوم  ال�سحي  حلجر 
بولية  كورونا  فريو�ص  با�سابة  الوفيات 

املوؤكدة  ال�سابات  عدد  اما  حالتني  غليزان 
حالتي  فيهم  مبــا  حـــالت  ال07  بلغ  فقد 

الوفاة.      
        ابو ع�سام

ر�سد  للجنة  الــر�ــســمــي  الــنــاطــق  ك�سف 
جمال  الدكتور  كورونا,  فريو�ص  ومتابعة 
اإ�سابة  حــالــة   69 ت�سجيل  اأمــ�ــص  ـــورار  ف
ــدة مــوؤكــدة بــفــريو�ــص كــورونــا يف  ــدي ج
العدد  لريتفع  �ساعة   24 خالل  اجلزائر 

الإجمايل اإىل 1320 حالة موؤكدة.
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة  واأعلنت 
امل�سابني  عدد  ارتفاع  عن  امل�ست�سفيات, 
بفريو�ص كورونا اإىل  1320حالة, فيما مت 

ت�سجيل 152حالة وفاة.
ــوزارة  ل اجلــديــدة  الإح�سائيات  وح�سب 
اإ�سابة   69 ت�سجيل  مت  فــاإنــه   ال�سحة, 
مت  بينما  كـــورونـــا   بــفــريو�ــص  ــدة  ــدي ج

ت�سجيل 22 حالة وفاة جديدة.
وليــة,   11 عرب   22 الـــ  الوفيات  وتــتــوزع 
العدد  ونف�ص  العا�سمة  يف  وفاة  حالت   6

برج  وليــة  يف  وفــاة  وحالتني  البليدة  يف 
من  ــل  ك يف  �سجلت  بينما  بــوعــريــريــج. 
تيزي  تيبازة,  غليزان,  تب�سة,  ال�سلف, 
حالة  وعنابة  الدفلى  وعني  اأدرار  وزو, 

وفاة واحدة.
اما فيما يخ�ص حالت ال�سفاء فقد متاثل 

لل�سفاء 90 �سخ�سا م�سابا بالفريو�ص.
موعد  ام�ص  انطلق  الوباء  انت�سار  وحل�سر 
تقرر  بعدما  بالعا�سمة,  اجلزئي  احلجر 
ال�سابعة  اإىل  زوال,  الثالثة  من  متديده 

�سباحا.
اجلديد,  اجلزئي  احلجر  توقيت  ومي�ص 
وهران,  �سطيف,  بجاية,  وليــات  من  كل 
عني  واملدية,  تلم�سان  تيبازة,  وزو,  تيزي 

الدفلى.
احلجر  متديد  ال�سلطات  قررت  للتذكري, 

ب�سبب  الــوطــن,  ــات  ولي كل  اإىل  اجلزئي 
مي�ص  كان  بعدما  كورونا,  فريو�ص  تف�سي 

بع�سا من الوليات فقط.
وكان احلجر اجلزئي بداية من ال�ساعة 19 
ولية  �ستبقى  �سباحا.كما   07 اإىل  م�ساًء 
ال�سامل,  ال�سحي  للحجر  خا�سعة  البليدة 

مثلما تقرر �سابقا.
ويف ال�سياق بلغ تعداد تدخالت الإجالء و 
فرتة  خالل  العا�سمة  باجلزائر  الإ�سعاف 
احلجر ال�سحي اجلزئي يف مرحلتها الأوىل 
10 تدخالت  750 تدخل, من بينها  قرابة 
تخ�ص حالت لأ�سخا�ص م�ستبه باإ�سابتهم 
علم  امل�ستجد,ح�سبما  كورونا  بفريو�ص 
عن م�سدر من املديرية الولئية للحماية 

املدنية.
خالد  اهلل  خلف  بن  الأول  املالزم  واأو�سح 

احلماية  مديرية  لدى  بالإعالم  املكلف 
املدنية لولية اجلزائر يف ت�سريح لوكالة 
خالل  ت�سجيل  مت  اأنه  اجلزائرية  النباء 
املن�سرم  مار�ص   24 بني  ما  املمتدة  الفرتة 
)فرتة  اجلــاري  ابريل   5 ليلة  غاية  اإىل 
قبل  بالعا�سمة  اجلزئي  ال�سحي  احلجر 
خا�ص  تدخل   744 يعادل  ما  متديدها( 
بعمليات الإجالء والإ�سعاف ما بني ال�ساعة 

ال�سابعة م�ساءا اإىل ال�سابعة �سباحا.
من  تــدخــالت   )10( ع�سر  نحو  اأن  ــال  وق
تخ�ص  اإليها  امل�سار  التدخالت  اإجــمــايل 
باإ�سابتهم  م�ستبه  لأ�ــســخــا�ــص  حـــالت 
لحقا  تبني  امل�ستجد,  كورونا  بفريو�ص 
ايجابية  حتاليلهم  كانت  منهم  ثالثة  اأن 

)اإ�سابات موؤكدة(.
لوؤي ي
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