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بلحيمـــــــر يعد 
بـتطهيــر قطـــــاع 
الإ�ضهار وو�ضعه يف 
م�ضار "ال�ضفافيـة"

توزيع الأجهزة الكا�ضفة 
امل�ضتوردة عن كورونا على 
با�ضتور  ملعهد  ملحقة   15

كوبا، بولندا وتركيا يتو�ضلون اإىل نتائج واعدة لعالج كورونا 
11

تقطن بـ 06 بلديات نائية 

م�ضاعدات غذائية لأزيد 
من 950 عائلة معوزة 

مبناطق الظـــــــــل

الأمن ي�ضخر جميع 
الو�ضائل املاديــــــــة 

والب�ضرية لتطبيق قرار 
احلجــــــر اجلزئي

الوادي

ورقلة

جتنيد 1780 عـون 
حماية مدنية لتنفيذ 
تعقيم  عملية   450

عرب املجمعات ال�ضكنية 
وال�ضوارع

متديد �سالحية بطاقة ال�سفاء 
اليا اىل غاية 30 افريل  

اإيداع العطل املر�ضية 
دون اإخ�ضاعها للرقابة 
الطبية واإلغاء جتديد 

ملفات العجز

�ص 05

�ص 06

قريبا فتح المجال أمام الخواص النجاز أسواق الجملة

تعليمات ب�ضطب التجار املتورطيـن 
يف امل�ضاربة وبيع �ضلع "فا�ضـــدة"

• وزارة التجارة تمنح 37 ترخيصا إلنتاج الهالم المعقم محليا
• شيتور يكشف: تسخير 6 جامعات إلنجاز اختبارات تحاليل كورونا في ظرف ساعات

بفريو�س  وفاة   21
كورونا موزعة على 11 

ولية خالل 24 �ضاعة

 لن نقطع الكهرباء 
عن الذيـــــــن مل 
ي�ضددوا فواتريهم

يف ق�ضية اأوقف ب�ضببها بتاريخ 11 �ضبتمرب املا�ضي

تاأجيل حماكمة كرمي طابو 
اإىل 27 اأفريل اجلاري

16 16

خالل تن�سيبه للرئي�ص املدير العام اجلديد ملوؤ�س�سة اأنيب ازدياد عدد امل�سابني بكورونا مرتبط بتزايد ملحقات املعهد، بن بوزيد:

الفريو�ص  تف�سي  ملنع  العجزة  بدور  خا�سة  • اجراءات 

03

02

16

فر�س حجر كلي و�ضامل على وليات الوطن اأمر وارد 02�ضونلغاز توؤكد:
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"تطهري" قطاع الإ�ضهار  بـ  بلحيمر يعد 

حممد علي 
-----------------

واأو�ضح الوزير, يف ت�رصيح له عقب 
تن�ضيب العربي ونوغي رئي�ضا مديرا 
الوطنية  للموؤ�ض�ضة  جديدا  عاما 
"�ضيعكف  اأن��ه  والإ�ضهار,  للن�رص 
على موا�ضلة العمل لو�ضع الإطار 
وهذا  اجلزائر  يف  للإ�ضهار  القانوين 
وو�ضعه  القطاع  تطهري  خلل  من 

يف م�ضار جديد يتميز بال�ضفافية"..
دور  اأن  بلحيمر  ال�ضيد  اأك���د  و 
والإ�ضهار  للن�رص  الوطنية  املوؤ�ض�ضة 
املخولة  اجلهة  كونها  يف  يتمثل 
م�ضريا  البلد,  يف  الإ�ضهار  لت�ضيري 
على  تعمل  املوؤ�ض�ضة  هذه  اأن  اإىل 
مراقبه حوايل 75 باملائة من الن�ضاط 
ال�ضتثمار يف  واأ�ضا�ضا   , ال�ضهاري 

منح الإ�ضهار" .
مثل  "دولة  يف  اأن��ه  الوزير  اأف��اد  و 
الريع  على  اقت�ضادها  يقوم  اجلزائر 
يكون  اأن  ال�رصوري  من  البرتويل 
 - تقريبا   - يعد  ال��ذي  الإ���ض��ه��ار 
منظما  الدولة-  طرف  من  حمتكرا 
يف اطر قائمة على مبداأ امل�ضاواة بني 

املتعاملني". 
على  التاأكيد  جدد  الإطار,  هذا  ويف 

تنظيم"  "اإعادة  على  �ضيعمل  اأن��ه 
والإ�ضهار  للن�رص  الوطنية  املوؤ�ض�ضة 

يف اإطار يتميز ب� "ال�ضفافية".
متديد  ح��ول  ���ض��وؤال  عن  رده  يف  و 
عمل  وطريقة  اجلزئي  احلجر  م��دة 
م�ضاءا  الثالثة  بعد  ما  ال�ضحفيني 
قال  الوطن(,  من  وليات  ت�ضع  )يف 

الوزير اأن "التعليمة التي مت التوقيع 
امل�ضخرين  لل�ضحفيني  ت�ضمح  عليها 
للعمل, بالتنقل من مقر �ضكناهم اإىل 
مقرات العمل, ما بعد ال�ضاعة الثالثة 

م�ضاءا".
الإجراء"ل  هذا  اأن  الوزير  اعترب  و 
ميكنها  الإع��لم  و�ضائل  ب��اأن  يعني 

حظر  فرتة  اأثناء  العمل  اأو  الت�ضوير 
التجول خا�ضة و اأن الن�ضاط متوقف 
ميكنهم  لكن  و  فارغة"  ال�ضوارع  و 
اإىل  �ضكناهم  مقر  من  فقط  التنقل 
�ضينظر  اأنه  موؤكدا  عملهم,  مقرات 
الإعلم يف  و�ضائل  احتياجات   " يف 

هذا ال�ضاأن".

خالل تن�ضيطه لندوة �ضحفية افرتا�ضية

مقري ينوه بجهود حكومة 
جراد يف مواجهة كورونا

من اأجل و�ضعه يف م�ضار يتميز بـ "ال�ضفافية"

�ضيما  ل  و  الإعالم  "تطهري" قطاع  على  �ضيعمل  اأنه  الثنني  اأم�س  بلحيمر   عمار  للحكومة  الر�ضمي  الناطق  الت�ضال،  وزير  اأكد 
 75 الإ�ضهار من اأجل و�ضعه يف "م�ضار جديد يتميز بال�ضفافية"، مربزا اأن املوؤ�ض�ضة الوطنية للن�ضر والإ�ضهار تراقب حاليا حوايل 

ال�ضهاري. الن�ضاط  باملائة من 

الرزاق  عبد  ال�ضلم,  جمتمع  حركة  رئي�س  نوه 
يف  ج��راد  العزيز  عبد  حكومة  ب��دور  مقري, 
يف  “كورونا”  فريو�س  جائحة  تف�ضي  مكافحة 
اجلزائر, رغم اأنها ورثت و�ضعا �ضعبا على كافة 

الأ�ضعدة ,هي تتحمل تبعاته الآن.
�ضحفية  لندوة  تن�ضيطه  خلل  مقري  اأو�ضح  و 
اجلهود  رغم  و  احلكومة  ب��اأن  اأم�س  افرتا�ضية 
املبذولة يف جمابهة اجلائحة اإل اأنها �ضجلت بع�س 
من  الكثري  يف  احلركة  لها  نبهت  التي  النقائ�س 
املرات, متابعا:” و مع ذلك اإل اأن اأع�ضاء احلكومة 
التاجي  الفريو�س  انت�ضار  كبح  اأجل  من  يعملون 

اخلطري الذي هزم كل العامل”.
وب�ضاأن تربع رئي�س اجلمهورية و اأع�ضاء الطاقم 
اخلا�س  احل�ضاب  ل�ضالح  برواتبهم  احلكومي 
ملكافحة كورونا قال :” هي مبادرة يجب الإ�ضادة 
بها و لكن يجب اأن نذكر كذلك تربع منا�ضلني و 
اأنا�س ب�ضطاء برواتبهم و منهم من قدم م�ضاعدات 

يف حماربة الفريو�س”.
باأن  حم�س  الأول يف  الرجل  اأ�ضار  ال�ضياق  و يف 
يف  نهارا  ليل  ت�ضتغل  ال�ضيا�ضية  ت�ضكيلته 
ال�ضياق:”  هذا  يف  مو�ضحا  كورونا  مواجهة 
نحن ن�ضري حركة كبرية لديها تقاليد يف تاأ�ضي�س 
ر�ضد  مت  خلل  من  التي  واملنظمات  اجلمعيات 
خلل  اإح�ضاوؤها  �ضيتم  التي  الهبات  من  العديد 

الأيام القليلة املقبلة”.
القطاع  يف  عدمها  م��ن  م�ضاركته  ب�ضاأن  و 
اأزم��ة  خ��لل  املر�ضى  معاجلة  اأج��ل  من  الطبي 
باأن هذا الأمر ي�رصفه  اأكد  كورونا ب�ضفته طبيبا 
اأكون  اأن  ميكنني  ل   ”: بقوله  لي�ضتدرك  ج��دا, 
ال�ضفة  اأملك  ل  لأنني  امل�ضت�ضفى  يف  متواجدا 
اإىل  يل  لل�ضماح  احلكومة  اأدعو  لهذا  القانونية, 
العمل  يزاولون  ل  الذين  الأطباء  جانب ع�رصات 

باللتحاق بالأطقم الطبية تطوعيا”.
اآخر, دافع مقري عن حركته موؤكدا  و يف �ضياق 
باأنها دائما ما كانت ال�ضباقة بالتنديد باملمار�ضات 
والتي  ال�ضيا�ضيني  الن�ضطاء  اجتاه  القانونية  غري 
يتم  ما  عك�س  وه��ذا  طابو,  ك��رمي  اآخرهم  ك��ان 

الرتويج له.
الرزاق  عبد  ال�ضلم,  جمتمع  حركة  رئي�س  قال  و 
مقري, اإن بع�س املمار�ضات املوروثة عن النظام 
يف  كان  الأم��ل  لكن  موجودة,  مازالت  ال�ضابق 
اأزمة  ب�ضبب  تاأخرت  الرئي�س  اأعلنها  اإ�ضلحات 

“كورونا”.
ق/و

جتنيد 1780 عون حماية مدنية لتنفيذ 450 عملية تعقيم 
عرب الوليات 

املدنية,  للحماية  العامة  املديرية  جندت 
الأخرية,  �ضاعة  وع�رصون  الأربع  خلل 
للقيام  الرتب,  خمتلف  من  عون   1780
عدة  م�ضت  عامة  تعقيم  عملية  ب450 
خا�ضة  و  عمومية  هياكل  و  من�ضات 
املجمعات ال�ضكنية و ال�ضوارع , ف�ضل 
حرا�ضة  و  اأمنية  اأجهزة  عدة  اإر�ضاء  عن 
باحلجر  اخلا�س  اإي���واء  مركز   57 عرب 

ال�ضحي عرب 18 ولية.
نف�س  خلل  الوحدات  ذات  تدخلت  و 

اأدت  مرور  حادث   72 اثر  على  الفرتة 
اآخرين مت   80 اإىل وفاة �ضخ�س واإ�ضابة 
نقلهم  مت  احل��وادث,  مكان  يف  اإ�ضعافهم 
للم�ضت�ضفيات املحلية, كما اأ�ضعفت ذات 
جراء  خمتنقني  اأ�ضخا�س   04 امل�ضالح  
ا�ضتن�ضاقهم غاز اأحادي اأك�ضيد الكربون 
�ضخان  و  املدفئة  جهاز  من  املنبعث   co
ولية  من  بكل  م�ضاكنهم  داخل   , املاء 
البويرة التي �ضجلت على م�ضتواها حالة 
اختناق ببلدية عمر, اأي�ضا قدمت وحدات 

احلماية املدنية لولية اجللفة الإ�ضعافات 
ا�ضتن�ضاق  اختنق جراء  الأولية ل�ضخ�س 
هذا الغاز ببلدية اجللفة, اأي�ضا مت ت�ضجيل 
بال�ضبط   و  تيارت  بولية  اأخرى  حالة 
ت�ضجيل  اإىل  بالإ�ضافة  الفرندة,  ببلدية 
حالة اأخرى بولية تب�ضة, اأين مت التكفل 
بال�ضحايا يف عني املكان ثم حتويلهم يف 
حالة مقبولة اإىل املراكز ال�ضحية املحلية 

من طرف احلماية املدنية
ق/و

عرب املجمعات ال�ضكنية وال�ضوارع

ال�ضباط العمداء 
وال�ضباط ال�ضامون 
يتربعون ب�ضهر من 

رواتبهم
ال�ضباط  و  العمداء  ال�ضباط  قرر 
ال�ضعبي  الوطني  للجي�س  ال�ضامون 
ل�ضالح  رواتبهم,  من  ب�ضهر  التربع 
انت�ضار  ملكافحة  املخ�ض�س  احل�ضاب 
اجلزائر,  يف  كورونا  فريو�س  جائحة 
الدفاع  لوزارة  بيان  به  اأفاد  ح�ضبما 
:”م�ضاهمة  البيان  الوطني.و جاء يف 
ال�ضعبي  الوطني  اجلي�س  اأف��راد  من 
للحد  الرامية  الوطنية  اجلهود  يف 
على  ال�ضحية  الأزمة  تداعيات  من 
م�ضتوى  وعلى  الجتماعية  اجلبهة 
ج��راء  عموما  امل��واط��ن��ني  معي�ضة 
امل�ضتجد,  كورونا  فريو�س  جائحة 
ال�ضباط  و  العمداء  ال�ضباط  ارتاأى 
ال�ضعبي  الوطني  للجي�س  ال�ضامون 
التي  و  رواتبهم,  من  ب�ضهر  التربع 
الت�ضامن  ح�ضابات  دفعها يف  �ضيتم 

كوفيد19- املفتوحة لهذا الغر�س
ق/و

ملواجهة “كورونا”

تعليق موؤقت حول اللتزام بوقف تن�ضيط �ضرائح 
  SIM / USIM 

الربيد  �ضبط  �ضلطة  اأع��ل��ن��ت 
والت�����ض��الت الإل��ك��رتون��ي��ة, 
فرتة  خ��لل  موؤقتا,  �ضتعلق  اأنها 
طرف  من  املحدد  ال�ضحي  احلجر 
بوقف  الل��ت��زام  تطبيق  ال��دول��ة, 
  SIM / USIMرصائح� تن�ضيط 
متعاملي  طرف  من  للم�ضرتكني 

الهاتف النقال.

ويف بيان لها, اأو�ضحت ذات الهيئة 
املتخذة  اإطار الإجراءات  "يف  اأنه و 
من طرف ال�ضلطات العمومية من 
C - وباء كورونا  )أأجل مكافحة 
يتعلق  فيما  �ضيما  ل   ,)VID-19
قررت  املواطنني,  تنقل  من  باحلد 
�ضلطة �ضبط الربيد و الت�ضالت 
وهذا  املوؤقت,  التعليق  الإلكرتونية 

املحدد  ال�ضحي  احلجر  فرتة  طوال 
اللتزام  لتطبيق  الدولة,  من طرف 
 SIM /رصائح� تن�ضيط  بوقف 
طرف  من  للم�ضرتكني,    USIM
متعاملي الهاتف النقال, و املحددة 
�ضلطة  ق��رارات  مبوجب  �رصوطه 

ال�ضبط".
ق/و

من قبل �ضلطة �ضبط الربيد والت�ضالت الإلكرتونية 

اإدانة رئي�س جمعية “راج” ب�ضنة حب�ضا نافذا
اأ�ضدرت حمكمة �ضيدي اأحممد، اأم�س الثنني، حكما يق�ضي ب�ضجن رئي�س جمعية “راج” عبد الوهاب فر�ضاوي، 
ب�ضنة حب�ضا نافذا.و كانت النيابة العامة ملحكمة �ضيدي اأحممد قد التم�ضت، الأ�ضبوع الفارط، عقوبة عامني 
حب�ضا نافذة مع غرامة 100 األف دينار جزائري.ويتواجد فر�ضاوي يف احلب�س املوؤقت منذ 12 اأكتوبر املا�ضي 

بتهمة امل�ضا�س ب�ضالمة الوحدة الوطنية، على هام�س م�ضاركته يف وقفة اأمام حمكمة �ضيدي اأحممد.
ق/و

�ضونلغاز.. لن نقطع الكهرباء مبا�ضرة عن الذين مل ي�ضددوا فواتريهم
اأكد جممع �ضونلغاز اأنه لن يلجاأ لقطع التزويد بالكهرباء و الغاز يف حالة عدم ت�ضديد الفواتري.

و اأفادت موؤ�ض�ضة توزيع الكهرباء و الغاز, يف بيان لها , اأنها لن تلجاأ اإىل قطع التزويد بالكهرباء و الغاز يف حالة عدم 
ت�ضديد الفواتري, و هذا يف اطار الت�ضامن الوطني يف �ضل جائحة كورونا. كما اأعلنت ذات املوؤ�ض�ضة تاأجيل ال�ضغال 
الثانوية اىل اآجال غري حمددة.و دعت املوؤ�ض�ضة زبائنها اإىل دفع فواتريهم عرب الو�ضائط اللكرتونية, مو�ضحة انه لن 

يكون هناك قطع مربمج ب�ضبب ا�ضغال �ضيانة ال�ضبكة با�ضتثناء تلك التي تعد �رصورية.
ق/و

تبون ُيحيي الطيارين 
الع�ضكريني

حتية  تبون,  املجيد  عبد  اجلمهورية,  رئي�س  وجه 
تقدير واإكبار لأفراد طاقمي الطائرتني الع�ضكريتني 
الطبية من  املعدات  بنقل �ضحنة من  الذين تكفلوا 
ال�ضني اإىل اجلزائر.وكتب الرئي�س تبون يف �ضفحته 
واإكبار  تقدير  ”حتية  فاي�ضبوك:  مبوقع  الر�ضمية 
اأمتوا  الذين  الع�ضكريتني  الطائرتني  طاقمي  لأفراد 
مهمتهم على اأكمل وجه, لنقل الإمداد من ال�ضني 
اإىل اجلزائر يف توقيت قيا�ضي ومتعب, فاألف �ضكر 

يا اأحرار اأبناء الأحرار على تفانيكم خلدمة بلدكم”.
ق/و



قريبا .. فتح املجال اأمام اخلوا�س لجناز اأ�ضواق اجلملة

"فا�ضدة"  �ضلع  وبيع  امل�ضاربة  يف  املتورطني  التجار  ب�ضطب  تعليمات 

لوؤي ي
--------------------

الج���راءات  ه��ذه  اأن  ال��وزي��ر  واأو���ض��ح 
ب��ي��ان  ت��وج��ي��ه��ات  "لتفعيل  ج����اءت 
تن�س  التي  للأمن  الأعلى  للمجل�س 
الذين ثبت يف حقهم  التجار  على �ضطب 
ترويج  اأو  الحتكار  اأو  امل�ضاربة  جرم 
يف  موؤكدا  ال�ضلحية",  املنتهية  ال�ضلع 
اىل  تعليمات  توجيه  اخل�ضو�س  ه��ذا 
الوطني  الرتاب  عرب  التجارة  مديريات 
ملتابعة  اجلمهورية  ولة  اإ���رصاف  وحتت 
ال��وزارة  اتخذت  اخلروقات.كما  ه��ذه 
الأمنية  اجلهات  مع  بالتن�ضيق  اإجراءات 
ال�رصعيني  غري  التجار  وردع  ملواجهة 
ببيع  يقومون  الذين  اأو  امل�ضاربني  او 
عن  اأ�ضفر  مما  ال�ضلحية,  منتهية  مواد 
وهي  ال�ضلع,  من  معتربة  كميات  حجز 
لها  مثيل  ي�ضهد  مل  التي  "العمليات 
موؤكدا  الوزير,  يقول  �ضنة"   20 منذ 
�ضيا�ضة  ت�ضتعمل  التجارة  "وزارة  اأن 
والرتهيب  النزهاء  التجار  مع  الرتغيب 
اإط��ار  النزهاء".ويف  غري  التجار  �ضد 
اأكد  البلد  به  متر  الذي  احلايل  الظرف 
التي  املمتلكات  كل  اأن  رزي��ق  ال�ضيد 
العمليات  خمتلف  خ��لل  حجزها  مت 
حتت  "ا�ضتثنائي"  ب�ضكل  و�ضعها  مت 
احتياطي  ك��م��خ��زون  ال���ولة  ت�����رصف 
ل��ل��ولي��ات ل��ت��وزي��ع��ه ع��ل��ى ال��ف��ق��راء 

عن  عو�ضا  احلاجة  وذوي  واملعوزين 
وفق  الدولة  اأملك  مديرية  اإىل  توجيهها 

. القانون  عليه  ين�س  ما 
لإعداد جمموعة  التجارة  وزارة  وحت�رص 
اإجناز  لت�ضهيل  القانونية  الن�ضو�س  من 
يف  اخلوا�س  طرف  من  اجلملة  ا�ضواق 
املنتهجة  اجلديدة  ال�ضرتاتيجية  اإط��ار 

التجارية. املرافق  لهذه  دفع  لإعطاء 
رزيق  كمال  التجارة  وزي��ر  واأو���ض��ح 
القانونية  الن�ضو�س  ه��ذه  اأن  ام�س 
الأ�ضواق  لإن�ضاء  دفع  اإعطاء  اإىل  تهدف 
طرف  م��ن  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ف�����ض��اءات  و 
ال��دول��ة  لن�ضحاب  متهيدا  اخل��وا���س, 
كانت  �ضواء  ال�ضواق  اجناز  من  الكلي 

التجزئة. اأو  للجملة  اأ�ضواق 
لبد  امل�ضاريع  "هذه  فاإن  رزيق  وح�ضب 

بها,  اأوىل  وهو  اخلا�س  للقطاع  ترتك  اأن 
العمومية  الأ�ضواق  بع�س  واأن  �ضيما 
مهامها  اأداء  يف  تنجح  مل  �ضابقا  املنجزة 

بكفاءة".
على  التجارة  قطاع  �ضيحافظ  وباملقابل 
مناطق  يف  التجارية  املراكز  اجناز  مهمة 
اهتمام  ت�ضتقطب  ميكن  ل  التي  و  الظل 
جانب  اإىل  اخلا�س,  القطاع  املتعاملني يف 
واملتابعة  الإ�رصاف  يف  مهمتها  ممار�ضة 
وحتقيق  التجارية  الف�ضاءات  ومراقبة 

املتناف�ضني. بني  املناف�ضة  مبداأ 
لإن�ضاء  املربجمة  امل�ضاريع  اإىل  وبالعودة 
املوؤ�ض�ضة  طرف  من  للجملة  اأ�ضواق   7
وت�ضيري  لإجناز  القت�ضادية  العمومية 
وال��ف��واك��ه  للخ�رص  اجلملة  اأ���ض��واق 
ا�ضتلم  �ضيتم  انه  الوزير  اأكد  )ماغرو(, 

ال�ضنة  خ��لل  امل�ضاريع  ه��ذه  من  ع��دد 
.2021 اآخر خلل �ضنة  اجلارية وعدد 

اجناز  م�رصوع  اإلغاء  الإطار  هذا  يف  ومت 
بن  مبنطقة  للو�ضط  اجلهوي  ال�ضوق 
البليدة(  )ولية  بوفاريك  ببلدية  �ضعبان 
جانب  اإىل  زراعية  اأرا���س  مي�س  كونه 
اأ�ضواق   3 توفر  نتيجة  اجل��دوى  ع��دم 
يف  رزي���ق  ي�ضيف  باملنطقة,  ك��ربى 
"م�رصوع  يقول  تابع  له.و  ت�رصيحات 
اجلملة  اأ�ضواق  لإجن��از  التجارة  وزارة 
مع  متوقعا  كان  ال��ذي  النجاح  يلق  مل 
�ضوق  غ��رار  على  ال�ضديد,  الأ���ض��ف 
عليه  اأنفقت  الذي  و�ضارة  بعني  اجلملة 
مقفل,  �ضل  لكنه  معتربة  مالية  مبالغ 
الدفلى  بعني  لبورا�ضد  اجلملة  و�ضوق 
 20 ح��دود  يف  الآن  حلد  ي�ضتغل  ال��ذي 
اجلملة  و�ضوق  اإمكانياته,  من  باملائة 
حالت  �ضعوبات  يواجه  الذي  ب�ضطيف 

." اأداء املهام املنوطة به  دون 
تثمني  على  العمل  الإطار  هذا  يف  ويتم 
مربزا  الوزير-  –ي�ضيف  ال�ضواق  هذه 
اأ�ضواق  اإن�ضاء  يف  الدولة  ا�ضتمرار   " اأن 
خلل  واعرتا�ضات  م�ضاكل  حمل  يبقى 
عملية التوزيع و هو اأمر غري مقبول )..( 
من  اجلملة  لأ�ضواق  التجارية  الوظيفة 

اخلا�س". القطاع  مهمة  �ضلب 
التجارة  وزارة  تقدمي  رزي��ق  واأع��ل��ن 
الغذائية  للمواد  اجلملة  لتجار  ت�ضهيلت 

 " املوؤقت  "الرتخي�س  وثيقة  ل�ضتخراج 
ب�ضفة  ن�ضاطاتهم  ممار�ضة  من  متكنهم 
اج���راءات  تنفيذ  دون  وحت��ول  ع��ادي��ة 
ع��ل��ى خم��ازن��ه��م  احل��ج��ر  و  ال��رق��اب��ة 
من  بعد"  بها  امل�رصح  "غري  وحملتهم 

طرفهم.
ظل  يف   - اجلملة  تاجر  يقوم  اأن  ويكفي 
ت�ضجيل  و  كوفيد19-  وب��اء  انت�ضار 
املوثقني  م��ن  الكثري  ن�ضاط  ت��وق��ف 
طلب  بتقدمي   - الق�ضائيني  واملح�رصين 
امل��ح��لت  ب��ك��ل  ال��ت�����رصي��ح  يت�ضمن 
مرفق  ال�ضلع  لتخزين  امل�ضتعملة 
للح�ضول  التجاري  ال�ضجل  عن  بن�ضخة 
على وثيقة " ترخي�س موؤقت" من طرف 
والتي  الوليات  يف  التجارة  م�ضالح 
حني  اىل  املحلت,  لهذه  حيازته  تثبت 
من  والتمكن  ال�ضحي  الو�ضع  حت�ضن 
بها  املعمول  القانونية  الج��راءات  اإمتام 

رزيق. يوؤكد 
اأن  اخل�ضو�س  بهذا  الوزير  واأو���ض��ح 
العديد  تعر�س  عرفت  الأخ��رية  الفرتة 
يقوموا  مل  الذين  "النزهاء"  التجار  من 
للت�رصيح  القانونية  ب��الإج��راءات  بعد 
الرقابة  اإجراءات  اإىل  الإ�ضافية  مبخازنهم 
بالوليات  التجارة  اأع��وان  ط��رف  من 
عن  اأ�ضفر  مما  الوطني,  الدرك  وم�ضالح 
من  معتربة  كميات  وم�ضادرة  حجز 

ل�ضلع. ا

�ضرعت وزارة التجارة يف �ضطب التجار الذين ثبت يف حقهم ارتكاب جرم امل�ضاربة اأو احتكار ال�ضلع اأو بيع �ضلع منتهية ال�ضالحية.

الوطني,  الت�ضامن  وزي��رة  ك�ضفت 
ت�رصيحات  يف  اأم�س  كريكو",  "كوثر 
اإ�ضابة  حالة  اأي  ت�ضجيل  عدم  اإذاعية 
"كورونا",امل�ضتجد  ف��ريو���س  ب��وب��اء 
امل�ضنني  دور  م�ضتوى  على  "كوفيد19" 
�ضهر  اجلزائر  يف  انت�ضاره  بداية  منذ 

املا�ضي. فيفري 
و�ضعت  ال��وزارة  اأن  الوزيرة  واأك��دت 
الو�ضع  مبراقبة  خا�س  عمل  برنامج 
على  امل�ضنني  للأ�ضخا�س  ال�ضحي 
ي�رصف  حيث  الوطنية,  املراكز  م�ضتوى 

دوري,  ب�ضكل  اأطباء  فح�ضهم  على 
اإ�ضابة  حالة  اأي  ت�ضجيل  عدم  موؤكدة 
دور  م�ضتوى  على  "كورونا"  بفريو�س 
الت�ضامن,  وزيرة  حتدثت  امل�ضنني.كما 
امل�ضاعدات  بتقدمي  الدولة  التزام  عن 
ل�ضيما  حتتاجها,  ال��ت��ي  للعائلت 
ال�ضامل,  ال�ضحي  احلجر  مناطق  يف 
اأ���رصة  ت��رتك  ل��ن  "احلكومة  م�رصحة 
اإليها". امل�ضاعدة  تقدمي  دون  واح��دة 
اإ���ض��ارة   , الت�ضامن  وزي��رة  واأع��ط��ت 
البدو  لفائدة  الأوىل  القافلة  انطلق 

�ضعار  حتت  البي�س,  ولية  من  الرحل 
وهي  ثورية",  فطرة  ت�ضامنية  "وحدة 
مناطق  �ضملت  التي  للقافلة  امتداد 
باتنة,  ولي��ة  من  انطلقت  التي  الظل 
وحت��ت��وي ع��ل��ى م�����ض��اع��دات ك��امل��واد 
ال��غ��ذائ��ي��ة وخ�����رص وف��واك��ه واأط��ق��م 
ال�ضحي  الو�ضع  على  �ضت�رصف  طبية 
عائلة   65 �ضت�ضتفيد  حيث  لل�ضكان, 
القافلة  ه��ذه  م��ن  البي�س  ولي��ة  م��ن 

. منية لت�ضا ا
لوؤي ي

اجراءات خا�ضة بدور العجزة ملنع تف�ضي فريو�س "كورونا"
وزارة الت�ضامن ت�ضع برنامج عمل خا�س ملراقبة و�ضعهم ال�ضحي
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اإيداع العطل املر�ضية دون اإخ�ضاعها 
للرقابة الطبية واإلغاء جتديد ملفات العجز

متديد �ضالحية بطاقة ال�ضفاء اآليا اإىل غاية 30 افريل  

لل�ضمان  الوطني  ال�ضندوق  اأع��ل��ن 
متديد  ع��ن  الأج���راء  لغري  الإجتماعي 
 30 لغاية  اآليا  ال�ضفاء  بطاقة  �ضلحية 

اأفريل.
ملفات  جتديد  اإلغاء  بيان  اأ�ضاف  كما 
الطبية  املراقبة  وكذا  والعجز  التقاعد 
اإىل  والبعدية  الآنية  الدع��اءات  جلميع 
اإ�ضعار اآخر. واأ�ضار البيان اأن املر�ضى اأن 
اقتناء  ميكنهم  لطبيبهم  و�ضولهم  تعذر 
اأدويتهم من اأي �ضيديل متعاقد ويبدون 
ال�ضيادلة  ال�ضندوق  دعت  و  و�ضفة. 
اآخر  اإىل حتميل  املتعاقدين مع ال�ضندوق 
ومتكني  �ضني"  "اأوف  برجمية  من  اإ�ضدار 
الأدوية  اقتناء  من  اجتماعيا  لهم  املوؤمن 
اأخ��رى,  جهة  من  الظروف.  اأح�ضن  يف 
القبلية  الطبية  الرقابة  ال�ضندوق  األغى 
احلقوق  وجلميع  الأداءات  طلبات  لكل 
املمتدة  الفرتة  خ��لل  اآجالها  املنتهية 
 ,2020 اأف��ري��ل  اإىل  مار�س  �ضهر  من 
كما  لح��ق��ا,  مراجعتها  تتم  اأن  على 
اجتماعيا  لهم  للموؤمن  الوكالة  �ضمحت 
اإخ�ضاعها  دون  املر�ضية  العطل  باإيداع 
اأ�ضا�س  على  ومعاجلتها  الطبية  للرقابة 
الآج��ال  تعليق  م��ع  امل��ودع��ة,  الوثائق 
اإىل  املر�ضية  العطل  لإيداع  القانونية 
اأكدت  الفرتة,  هذه  وخلل  اآخر.  اإ�ضعار 
اخلدمات  تكثيف  اإىل  جلاأت  اأنها  الوكالة 
مع  يتنا�ضب  مبا  بعد  عن  الإلكرتونية 
خمتلف  ومل�����ض��اع��دة  احل���ايل,  ال��ظ��رف 
البقاء  على  لل�ضندوق  املنتمية  ال�رصائح 
اإطلق  مت  ذلك  اأج��ل  ومن  املنازل,  يف 
موجهة  خدمة  وه��ي  "الهناء",  ف�ضاء 

متوفرة  اجتماعيا,  لهم  املوؤمن  لفائدة 
لل�ضندوق,  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  ع��رب 
التزود  من  اخلا�ضية  هذه  و�ضتمكنهم 
ب��الأداءات  املتعلقة  املعلومات  مبختلف 
واملتابعة  ال�ضندوق,  يقدمها  التي 
اأ�ضف  الأداءات,  لطلبات  ال��ف��وري��ة 
با�ضرتاكات  الت�رصيح  خدمة  ذلك  اإىل 
للعمال  بعد  عن  الجتماعي  ال�ضمان 
الأجراء وغري الأجراء, وهي اخلدمة التي 
الت�رصيح  من  م  العمل  اأرباب  �ضتمكن 
الجتماعي  ال�����ض��م��ان  ب��ا���ض��رتاك��ات 
املتوفرة  بعد  عن  الت�رصيح  بوابة  عرب 
الهيئات,  لهذه  الإلكرتونية  باملواقع 
الو�ضيط  تطبيق  ال�ضندوق  اأطلق  كما 
بالن�ضبة  الإلكرتوين  املوقع  عرب  املتاح 
الوكالة  عرب  ال�ضغل  طالبي  لل�ضباب 
لتمكينهم  "لنام"  للت�ضغيل  الوطنية 
اخلا�س,  التطبيق  اإيداع طلباتهم عرب  من 
ال�ضغل  عرو�س  على  الط��لع  وك��ذا 
للطلبات,  الآيل  والتجديد  املتاحة 
ذاتها  اخلدمة  الو�ضيط  �ضي�ضمن  كما 
عرو�س  لإيداع  العمل  لأرباب  بالن�ضبة 
�ضياق  ويف  التوقيت.  بنظام  ال�ضغل 
اأمام  املجال  فتح  مت  نف�ضها,  الإج��راءات 
واأوامر  ال�ضكوك  لإيداع  العمل  اأرباب 
الدفع اخلا�ضة با�ضرتاكات ال�ضمان دون 
النت�ضاب.  وكالت  اإىل  للتنقل  احلاجة 
ال�ضندوق,  ن�ضاط  �ضريورة  ولتاأكيد 
باأن  املتقاعدين  كافة  الأخري  هذا  طماأن 
ح�ضاباتهم  يف  �ضت�ضب  التقاعد  منح 
دون  املحددة,  اآجالها  ويف  عادية  ب�ضفة 
تقدمي اأي وثيقة.                      لوؤي ي
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الإثنني  اأم�س  النفط  اأ�ضعار  تراجعت 
ورو�ضيا  ال�ضعودية  اأرج���اأت  بعدما 
تخفي�ضات  لبحث  مقررا  كان  اجتماعا 
تخفيف  على  ت�ضاعد  قد  الإن��ت��اج  يف 
يف  العاملية  بالأ�ضواق  املعرو�س  تخمة 
ب�ضبب  الطلب  يف  انهيارا  ي�ضهد  وقت 

كورونا. فريو�س  وباء 
 30 من  يقرب  ما  اإىل  برنت  خام  ونزل 
وهبط  �ضابق  وقت  يف  للربميل  دولرا 
الأمريكي  الو�ضيط  تك�ضا�س  خام غرب 
41 �ضنتا, اأو %1.5, اإىل 27.93 دولرا 
فيها  تداوله  جرى  جل�ضة  بعد  للربميل, 

25.28 دولر. اأقل عند  ب�ضعر 
ال��وزي��ر  اإن  ال��ط��اق��ة  وزارة  وق��ال��ت 
اإىل  النفط  منتجي  دعا  عرقاب  حممد 
التو�ضل لتفاق وا�ضع و�ضامل وفوري 
يوم  اجتماع مزمع  الإنتاج خلل  خلف�س 

القادم. اخلمي�س 

للوزارة  بيان  اأورده  ت�رصيح  يف  وقال 
منظمة  موؤمتر  ترتاأ�س  التي  "اجلزائر  اإن 
النفط  منتجي  جلميع  نداء  توجه  اأوبك 
عقده  املنتظر  الجتماع  فر�ضة  لغتنام 
امل�ضوؤولية  روح  لتغليب  افريل   9 يف 
خف�س  ب�ضاأن  اتفاق  اإىل  والتو�ضل 
ووا�ضع  �ضامل  يكون  النفط  اإن��ت��اج 

وفوريا". النطاق 
وزير  الفا�ضل  خالد  ق��ال  جانبه,  من 
دعوة  تدعم  بلده  اإن  الكويتي  النفط 
جديدة  حم��ادث��ات  لإج��راء  ال�ضعودية 
النفط يف وقت  اإمدادات  حول تخفي�س 
اأمله يف  الأ�ضبوع, معربا عن  هذا  لحق 
يف  ت�ضاهم  اإيجابية  لنتائج  التو�ضل 

النفط. �ضوق  ا�ضتقرار 
واحللفاء  اأوب��ك  تعقد  اأن  املقرر  وم��ن 
تعرف  جمموعة  وهي  رو�ضيا,  بقيادة 
اخلمي�س  يوم  اجتماعا  بل�س,  اأوبك  با�ضم 

الإنتاج  لكبح  جديد  اتفاق  ملناق�ضة 
ال�ضعودية  بني  اأ�ضعار  ح��رب  واإن��ه��اء 
الأمريكي  الرئي�س  دفعت  ورو�ضيا 

التدخل. اإىل  ترامب  دونالد 
الكامل  الكويت  دعم  الفا�ضل  واأك��د 
اأوب��ك  لإع���ادة  وجهودها  لل�ضعودية 
املفاو�ضات. مائدة  اإىل  خارجها  والدول 

العراقية  النفط  وزارة  نقلت  ذلك,  اإىل 
يف  قوله  الغ�ضبان  ثامر  الوزير  عن 
اإىل  التو�ضل  حيال  متفائل  اإن��ه  بيان 
بعد  املعرو�س  خلف�س  جديد  ات��ف��اق 
يف  نظرائه  بع�س  مع  هاتفية  حمادثات 

بل�س. اأوبك 
جديد  اتفاق  اأي  اأن  الغ�ضبان  واأ�ضاف 
من  رئي�ضيني  منتجني  من  الدعم  يتطلب 
الوليات  مثل  بل�س  اأوبك  حتالف  خارج 

والرنويج.   وكندا  املتحدة 
لوؤي ي

انخفا�س اأ�ضعار النفط مع تاأجيل اجتماع "اأوبك+"
اجلزائر تدعو املنتجني اإىل التو�ضل لتفاق وا�ضع وفوري خلف�س الإنتاج
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ت�ضخري 6 جامعات لإجناز اختبارات حتاليل كورونا يف 
ظرف �ضاعات

حممد علي 
--------

ال�ضناعة,  وزير  رفقة  قادته  التي  الزيارة  يف  و 
م�ضاريع  على  للوقوف  براهم,  علي  اآيت  فرحات 
اأنه  �ضيتور  اأكد  كورونا,  ملواجهة  العلمي  البحث 
و  العايل  التعليم  بني  تن�ضيقا  ن�ضهد  مرة  لأول 

ال�ضناعة.
يتخرجون  طالب  األف   300 اأن  �ضيتور,  اأ�ضاف  و 
التعليم  وزير  اأكد  اجلزائرية.و  اجلامعة  من  �ضنويا 
مناذج  خلق  ا�ضتطاعوا  اجلامعة  خريجي  اأن  العايل 

علمية يفتخر بها منذ انطلق اأزمة كورونا.
و اأ�ضاف الوزير “نظن اأن ال�ضيء الكبري الذي كنا 

ن�ضتورده �ضنوقفه ما دمنا ن�ضتطيع خلق الرثوة”.
اأفاد �ضيتور اأنه مت اإبلغ الطلبة اأن تكون اأطروحات 
التخرج تتما�ضى مع متطلبات املجتمع, حتى تتجه 

من اجلامعة اإىل الت�ضنيع يف ال�ضوق.
امل�ضتوردة  املواد  من  باملئة   25 اأن  الوزير  اأورد  و 
اجلزائر, وهو ما فعله وباء  ن�ضتطيع �ضناعتها يف 

على  ق��ادرون  اأننا  اأظهر  حيث  باجلزائر,  كورونا 
الخرتاع و الجناز يف مدة ق�ضرية.

6 جامعات، لإجناز �ضرائط حتاليل  اأنه مت ت�ضخري  ك�ضف وزير التعليم العايل والبحث العلمي، �ضم�س الدين �ضيتور، 
ك�ضف كورونا يف ظرف �ضاعات.

جراد يحدد طريقة �ضيتور يك�ضف :
توزيع التربعات واجلهات 

امل�ضوؤولة عنها
تعليمة  جراد   العزيز  عبد  الأول  الوزير  اأ�ضدر 
اأع�ضاء احلكومة والولة, حلملهم على توفري  اإىل 
التربعات  وت�ضيري  لتاأطري  ال�مثلى  الظروف 
من  عنها  ال�معربرّ  الت�ضامنية  الهبة  من  ال�متاأتية 
كذا  و  القت�ضاديني,  ال�متعاملني  و  اخلوا�س  قبل 
من قبل العديد من الأطراف املهتمة, �ضواء داخل 

البلد اأو خارجها.
للرعايا اجلزائريني  بالن�ضبة  اأنه  التعليمة  و ذكرت 
و  للجزائر  القت�ضاديني  ال�رصكاء  و  اخل��ارج  يف 
الأجنبية  احلكومية  غري  ال�منظمات  و  اجلمعيات 
اإىل  توجيههم  ف�ضيتم  ال��ت��ربع,  يف  الراغبني 
ال�مراكز القن�ضلية و الدبلوما�ضية التي �ضتتكفل 
باإح�ضاء هذه التربعات و حتديد كيفيات حتويلها 
من  بذلك.  اخلارجية  ال�ضوؤون  وزارة  اإبلغ  بعد 
النقدية  ال�م�ضاهمات  على  وعلوة  اأخرى,  جهة 
�ضة  املخ�ضرّ احل�ضابات  يف  دفعها  �ضيتم  التي 
�ضيتم  العينية  التربعات  ف��اإن  الغر�س,  لهذا 
الحتياجات  لتلبية  الأولوية  باب  من  توجيهها 
و  ال�ضكان  و  ال�ضحة  وزارة  عنها  ت  عربرّ التي 
اإ�ضلح ال�م�ضت�ضفيات.اأما فيما يتعلق بالتربعات 
الطبية  التجهيزات  و  املعدات  فاإن  البلد,  داخل 
اإىل  الفئة  هذه  من  التربعات  جميع  حتويل  يجب 
ال�ضيدلية املركزية للم�ضت�ضفيات  التي �ضت�ضمن 
اإ���رصاف  حتت  املحا�ضبية  وعملياتها  تخزينها 
اأن تقوم هذه الأخرية بتبليغ  وزارة ال�ضحة؛ على 
توزيع  على  وال�ضهر  التخزين  باأماكن  الوليات 
دة. ال�محدرّ الوطنية  الأولويات  ح�ضب  التربعات 
تقع  الأخ��رى  العينية  بالتربعات  يتعلق  ما  ويف 
هذه  اإح�ضاء  عملية  على  الإ���رصاف  م�ضوؤولية 
ال�م�ضتوى  على  وتوزيعها  تخزينها  و  التربعات 
اإقليميًا  ال�مخت�س  الوايل  عاتق  على  ال�محلي, 
�ضمن  لذلك  خم�ض�ضة  وحدة  �ضي�ضكل  الذي 
الأولوية,  باب  من  �ضيتم  الولئية.كما  اللجنة 
ال�معوزة  الأ�رص  على  العينية  التربعات  توزيع 
النظام  طريق  عن  م�ضبقا  حتديدها  يتعني  التي 
و  الداخلية  وزارت��ي  اإ���رصاف  حتت  و�ضع  ال��ذي 
الت�ضامن الوطني و باإ�رصاك اللجان ال�محلية التي 
مت اإن�ضاوؤها وفًقا لتعليمة  الوزير الأول ال��ضادرة 
الوزير  اأخرى,ودعا  الغر�س. من جهة  �ضالًفا لهذا 
الأول ال�م�ضوؤولني املحليني اأن يف�ضلوا, يف جميع 
م�ضتوى  على  ال�مبا�رص  التوزيع  طريقة  احلالت, 
ت�ضكيل  لتفادي  ال�م�ضتهدفة  الأ�رص  اإقامة  اأماكن 
للرتويج  حد  و�ضع  فو�ضوية.وكذلك  جتمعات 
الإعلمي لعمليات توزيع ال�مواد من اأجل تفادي 
اأي �ضكل من اأ�ضكال و�ضم الأ�ضخا�س و الأ�رص و 
ل�ضيما الأطفال الذين يعانون و�ضعية اجتماعية 

ه�ضة.
ق/و

 وزارة التجارة متنح 37 ترخي�ضا لإنتاج الهالم املعقم حمليا
منحت وزارة التجارة خلل الأيام الع�رصة املا�ضية 
37 ترخي�ضا للموؤ�ض�ضات النا�ضطة يف جمال اإنتاج 
مادة الهلم املعقم, لت�ضجيع اإنتاج هذا امل�ضتح�رص 
الذي �ضهد طلبا متناميا ب�ضبب انت�ضار وباء كوفيد 

19- ح�ضبما اأفاد به وزير التجارة كمال رزيق.
كربى  اأهمية  يويل  قطاعه  اأن  رزيق   اأو�ضح  و 
للتعقيم  املوجهة  املنتجات  على  الرقابة  لعملية 
يتعلق  فيما  �ضيما  ال��وب��اء,  ملواجهة  والتطهري 
بالهلم املعقم, اأين مت خلل ال10 اأيام املا�ضية منح 
37 ترخي�س للموؤ�ض�ضات لإنتاج هذا امل�ضتح�رص.
ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  بقية  ال��وزي��ر  دع��ا  و 
املادة  هذه  اإنتاج  جمال  يف  النا�ضطة  واملتو�ضطة 
م�ضالح  لدى  التقدم  اإىل  باملجان  اأو  مبقابل  �ضواء 
اجل  48 ولية من  م�ضتوى  التجارة على  وزارة 
يت�ضمن  الرتخي�س  على  للح�ضول  طلب  تقدمي 
تركيبة  يبني  الذي  املخرب  تقرير  و  اإداري��ا  طلبا 
بال�رصكة  اخلا�ضة  الإداري��ة  الوثائق  و  املنتوج 

املنتجة.
و ت�ضاهم العملية , وفق الوزير, يف �ضمان نوعية 
جانب  اىل  ال�ضحيحة  تركيبته  واعتماد  املنتوج 
ت�ضهيل عملية مراقبته, يف حني تكون املوؤ�ض�ضات 
غري احلائزة على الرخ�ضة مهددة بعقوبات ردعية.
م�ضالح  ات�ضلت  فقد  رزي��ق  ال�ضيد  ح�ضب  و 

املادة  لهذه  املنتجة  املوؤ�ض�ضات  ببع�س  ال��وزارة 
حلثهم على ت�ضوية و �ضعيتهم القانونية ما ي�ضمح 

لهم مبوا�ضلة ن�ضاطهم بوترية عادية.
و اأ�ضاف رزيق قائل : " نرتيث يف تنفيذ القانون 
بالن�ضبة  ح�ضا�س  املنتوج  و  �ضعب  الظرف  لأن 
حدوث  امكانية  من  التخوف  لكن  للمواطن, 
نتخذ  املنتوج يجعلنا  تركيبة  او تلعب يف  غ�س 
املنتجة  املوؤ�ض�ضات  ا�ضتدعينا  لهذا  و  الإجراءات 

وطلبنا منها امتام اجراءاتها القانونية " .
او�ضح  القفازات,  و  الكمامات  بخ�ضو�س  و 
الوزير انها ل تخ�ضع وفق القانون لرخ�س وزارة 
و  ال�ضحة  قطاع  قوانني  تنظمها  اإمنا  و  التجارة 
قطاع ال�ضناعة ال�ضيدلنية اللذان ي�رصفان على 

مطابقتها مع املعايري املعمول بها يف هذا اجلانب.

حركة ال�ضادرات والواردات 
م�ضتمرة بوترية "طبيعية" 

للجزائر  اخلارجية  التجارة  حركة   بخ�ضو�س  و 
)ال�ضادرات والواردات(  قال الوزير اأنها "م�ضتمرة 
الوقاية  اإج��راءات  اإىل  وتخ�ضع  طبيعية"  بوترية 
ال�ضارمة منذ انت�ضار وباء كوفيد19- , مو�ضحا 
التجارية. احلركة  ا�ضتثنى  احلدود  اإغلق  قرار  اأن 

التجارية  احلركة  ف��اإن  امل�ضوؤول  نف�س  وح�ضب 
لل�ضادرات و الواردات "طبيعية" با�ضتثناء القرار 
و  الطبية  املنتجات  بع�س  ت�ضدير  ملنع  املطبق 
�ضمن  حددت  والتي  موؤقتة"  "ب�ضفة  الغذائية 
الوطنية  ال�ضوق  احتياجات  توفري  بغر�س  قائمة 
الوباء.و  انت�ضار  فرتة  خلل  اح��رتازي  كاإجراء 
ال�ضيد  عن  ال�ضادر  القرار  هذا  اأن  يقول  تابع 
الوزير الأول "ل يطبق باأثر رجعي", بحيث �ضيتم 
ا�ضتكمال كل العمليات املنجزة قبل �ضدوره , اإىل 
جانب املعاملت مع دول تون�س وليبيا وموريتانيا 
التي تخ�ضع اىل اتفاقيات موقعة �ضابقا.من جانب 
اآخر اأ�ضار الوزير اإىل اأن املتغريات على امل�ضتوى 
الدويل بعد انت�ضار وباء كوفيد 19- , وما �ضببه 
حركة  تراجع  و  العاملي  القت�ضاد  يف  ركود  من 
يف  بطئ  اىل  حتما  �ضتوؤدي  اخلارجية,  التجارة 
من  العديد  اأن  الوزير  التجارية.واأو�ضح  احلركة 
الطبية  املنتجات  بع�س  ت�ضدير  منعت  البلدان 
والغذائية لتوفري الحتياجات الداخلية ملواطنيهم, 
مما اأدى اىل تراجع حركة املوانئ التي تعمل باأقل 
طاقتها خلل هذه الفرتة.و طماأن رزيق املواطنني 
قائل اأن " اجلزائر قامت با�ضترياد كل ما حتتاج اليه 
اأ�ضوء  العتبار  يف  اآخذة   , �ضلع  و  منتجات  من 

الحتمالت لآثار انت�ضار هذا الوباء ".
ق/و

املوؤ�ض�ضة الوطنية للرتقية العقارية تقدم هبة 
لل�ضيدلية املركزية للم�ضت�ضفيات

و  العقارية  للرتقية  الوطنية  املوؤ�ض�ضة  قدمت 
هبة  باجلزائر  الثنني  اأم�س   القت�ضاديون  �رصكاوؤها 
و�ضعتها   طبية  م�ضتلزمات  و  معدات  يف  تتمثل 

حتت ت�رصف ال�ضيدلية املركزية للم�ضت�ضفيات.
الت�ضامنية  احلملة  اإط��ار  يف  الهبة  هذه  تندرج  و 
العمومية و اخلا�ضة  املوؤ�ض�ضات  الوطنية من طرف 
وب��اء  مواجهة  على  الطبية  امل�ضالح  مل�ضاعدة 

كوفيد19- بتوفري الو�ضائل اللزمة.
املمنوحة  الطبية  واملعدات  امل�ضتلزمات  تتمثل  و 
يف 60 �رصير اإنعا�س و 60 فرا�س خم�ض�س لأ�رصة 
فرا�س  طقم  و1.500  �رصير  طاولة  و60  الإنعا�س 
65 غطاء  3 قطع و  اأغطية �رصير من  ازرق و120 
مكثف  و19  و�ضادة  و65  واحدة  قطعة  ذو  �رصير 
و26  لرت   5 ببطاريات  م��زودة  حممول  اأك�ضجني 

مكثف اأوك�ضجني و10 م�ضتخرج للأك�ضجني.
للرتقية  الوطنية  للموؤ�ض�ضة  العام  املدير  واأك��د 
العقارية باملنا�ضبة اأن العملية نظمت يف اإطار احلملة 
انت�ضار  عقب  فيها  �رصع  التي  الوطنية  الت�ضامنية 
وباء كوفيد19- يف عدة وليات من الوطن, و التي 
تتطلب تظافر كل اجلهود ملواجهة اآثارها والتخفيف 

عن املر�ضى والأ�ضلك الطبية.
وطنية  وموؤ�ض�ضات  وزارية  قطاعات  عدة  كانت  و 
عمومية و خا�ضة قد �رصعت يف حملت ت�ضامنية 
متوين  و  الطبية  بامل�ضتلزمات  امل�ضت�ضفيات  لتزويد 
الوليات املت�رصرة من انت�ضار الوباء باملواد الغذائية 
و  معقم  هلم  و  اأقنعة  من  الوقاية  م�ضتلزمات  و 
ال�رصورية  يف هذا  املنتجات  قفازات و غريها من 

ق/والظرف ال�ضحي ال�ضعب الذي متر به البلد.
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م�ضاعدات غذائية لأزيد من 950 عائلة معوزة

منلـي احلـق  عبد 
---------------- 

ال���وادي,  ولي��ة  وايل  وق��ال 
باأن  �ضعيد,  بن  القادر  عبد 
املح�ضنني  من  املقدم  الدعم 
للمواد  بالولية,  واخليرّريين 
الوا�ضع,  ال�ضتهلك  ذات 
احلجر  م�ضعى  تدعيم  ق�ضد 
للمعوزين  وتقدميها  ال�ضحي, 
م��ن��اط��ق  يف  وامل��ت��واج��دي��ن 
مذكًرا  الرحل,  والبدو  الظل 
���ض��اح��ن��ات,   10 ب��ان��ط��لق 
املا�ضي  ���ض��ب��وع  الأ توجهت 

البليدة.  ولية  اإىل 
الأول  امل�ضوؤول  اأ�ضدى  فيما 
تعليمات  ال���ولي���ة,  ع��ل��ى 
العملية,  ع��ل��ى  ل��ل��ق��ائ��م��ني 
الفوري  التوزيع  ب�����رصورة 

ل���ه���ذه الإع�����ان�����ات ع��ل��ى 
اإي�ضالها  م��ع  م�ضتحقيها, 
للكتظاظ,  تفاديا  للمنازل 
�ضخرت  الدولة  اأن  اإىل  م�ضرًيا 
والب�رصية  املادية  الإمكانات 

العملية. هذه  لإجناح 
بن  ال�����وايل  اأو����ض���ح  ك��م��ا 
التوزيع  عمليات  اأن  �ضعيد, 
ن�ضئت  اأ خليا  اإط��ار  يف  تتم 
مب���وج���ب ت��ع��ل��ي��م��ة ال���وزي���ر 
ممثلو  عنها  ي�����رصف  الأول, 
م�ضالح  بتاأطري  الأحياء  جلان 
�ضيتم  نه  اأ اإىل  م�ضرًيا  البلدية, 
تعميم  املقبل,  الأربعاء  يوم 
لت�ضمل  الت�ضامنية  العملية 
وذل��ك  ري��غ,  وادي  بلديات 
مناطق  م��ن  ك��ث��ري  ل��وج��ود 
ح�����رصه��ا,  مت  ال��ت��ي  ال��ظ��ل, 

العملية  ه��ذه  اأن  م�ضيًفا 
لتعليمات  طبقا  م�ضتمرة 

اجلمهورية. رئي�س 
ف��اإن  �ضعيد,  ل��ن  وا���ض��ت��ن��اًدا 
الت�ضامنية,  العملية  ه��ذه 
ال�ضلطات  مرافقة  توؤكد  التي 
اأزم���ة  ظ��ل  يف  ل��ل��م��واط��ن��ني 
م�ضتمرة  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة 
ل��ت��م�����س اأك�����رب ع����دد م��ن 
مبناطق  القاطنة  ال��ع��ائ��لت 
ل�ضيما  ب��ال��ولي��ة,  ال��ظ��ل 
هناك  باأن  مفيًدا  منها,  املعوزة 
املتعاملون  بداه  اأ كبريا  جتاوبا 
الدعوة  مع  املحليون  اخلوا�س 
هذا  يف  ليهم  اإ وجهت  التي 

ن. ل�ضاأ ا
اأن  ال���وادي,  وايل  واأ���ض��اف 
�ضتم�س  اأخرى  عمليات  هناك 
اأح���ي���اء ع��ا���ض��م��ة ال��ولي��ة, 
مت  التي  الفقر  جيوب  لوجود 
خ�ضم  يف  وذل��ك  ها,  اإح�ضاوؤ
ت��ف�����ض��ي ف��ريو���س ك��ورون��ا 
اأ�ضدرها  التي  والتعليمات 
�رصورة  حول  الأول  الوزير 
الت�ضامن  ث��ق��اف��ة  تكري�س 
��ا ن��ح��و ال��ف��ئ��ات  خ�����ض��و���ضً

. له�ضة ا
خلل  مت  ذات��ه,  ال�ضياق  ويف 
التي  الت�ضامنية,  الهبة  هذه 
امل�ضتفيدين  ا�ضتح�ضان  لقت 

ح�ضة   250 ت��وزي��ع  م��ن��ه��ا, 
ون�ضة,  اميه  بلدية  لفائدة 
بلدية  ل��ف��ائ��دة  ح�ضة   100
ح�ضة   240 العلندة,  وادي 
العربي,  الطالب  بلدية  لفائدة 
بلدية  ل��ف��ائ��دة  ح�ضة   210
لفائدة  املاء و150 ح�ضة  دوار 
بالإ�ضافة  ق�ضة,  بن  بلدية 
البدو  لفائدة  ح�ضة   50 اإىل 

النخلة. ببلدية  الرحل 
فريق  اأي�ضا  القافلة  يرافق  كما 
التوعية  على  ب��دوره  ي�ضهر 
ال�ضكان  لفائدة  والتح�ضي�س 
الظل  مناطق  يف  القاطنني 
كورونا  فريو�س  خطورة  من 
الأحمر  الهلل  من  بتن�ضيط 
اجلمعوية  واحلركة  اجلزائري 

والت�ضامنية. اخلريية 
هذه  اأن  اإىل  ���ض��ارة,  الإ جت��در 
�ضاركت  الت�ضامنية,  العملية 
غرفة  الفلحية,  الغرفة  فيها 
احت��اد  وال�ضناعة,  التجارة 
الغابات,  حمافظة  التجار, 
وم�ضالح  ال��ن��ق��ل  م��دي��ري��ة 
الجتماعي,  الن�ضاط  مديرية 
ال��ه��لل الأح��م��ر اجل��زائ��ري 
الولئي,  ال�ضعبي  واملجل�س 
اجلمعوية  احلركة  جانب  اإىل 

اخلوا�س. واملتعاملني 

م�ضاعدة غذائية،   950 من  اأزيد  توزيع  ت�ضامنيتني، متثلت يف  اأم�س، عمليتني  يوم  الوادي،  ج�ضدت م�ضالح ولية 
نائية. بلديات   06 بـ  القاطنة  والفقرية  املعوزة  العائالت  لفائدة 

الـوادي 06 بلديات نائية يف  بـ  تقطن 

الرحل والبدو  الظل  مناطق  يف  املتواجدين  للمعوزين  تقدميها  �ضيتم  رئي�س •  م�����س,  اأ ي��وم  ك�����ض��ف, 
ال��ب��ل��دي  ال�ضعبي  امل��ج��ل�����س 
عبد  الوادي  يف  املقرن  لبلدية 
جمل�ضه  اأن  ت��وات��ي,  ال��غ��ن��ي 
للدعم  جلنة  �ضكل  قد  البلدي, 
ن�ضاطها  يف  و�رصعت  �ضناد  والإ

والتوعوي. الت�ضامني 
واأ����ض���اف ن��ف�����س امل��ت��ح��دث, 
وامل�ضاندة  ال��دع��م  خلية  اأن 
الهيئات  ع��دي��د  ت�ضم  ال��ت��ي 
واجل��م��ع��ي��ات ان��ط��ل��ق��ت يف 
والعائلت  الأ�ضماء  ت�ضجيل 
ت��وزي��ع  ج��ان��ب  اإىل  امل��ع��وزة 
مع  بالتن�ضيق  ح�ضة   490
كما  باملقرن,  �ضدق  جمعية 
ح�ضة   490 البلدية  وزع��ت 
ع��رب  دج,   6000 ب��ق��ي��م��ة 
اإىل  ���ض��ار  واأ ال��ربي��د,  مكاتب 

�ضتوزع  ح�ضة   600 هناك  اأن 
واأو���ض��ح  م�ضتحقيها,  على 
قدم  على  ت�ضري  العملية  اأن 

و�ضاق.
البلدية,  رئي�س  ح�ضب  مت  كما 
الأعمال  رجال  مع  اجتماع  عقد 
املا�ضي,  اخلمي�س  يوم  باملقرن 
العملية  ه��ذه  يف  للم�ضاهمة 
الظرف  هذا  مع  تزامنت  التي 
البلد  به  متر  ال��ذي  الع�ضيب 

كورونا. فريو�س  جائحة  مع 
.ع منل�ي 

ال�ضكان  اعتربها  مبادرة  يف   
والتقدير  الثناء  كل  ت�ضتحق 
�ضباب  الأول  م�����س  اأ ق��ام   ,
خليفة  بحا�ضي  ال�رصقية  حي 
ولية  عا�ضمة  �رصقي  الواقعة 
ثلثني  حوايل  بتوزيع  الوادي 
وذوي  امل��ع��وزي��ن  على  قفة 
م�ضاهمة  امل��ح��دود  ال��دخ��ل 
الت�ضامنية  الهبة  يف  منهم 
اخلريية  اجلمعيات  ملختلف 

. الوطن  عرب 
مع  ل��ل��ت��ح��ري��ر  ح��دي��ث  ويف 
الذين  امل�ضتفيدين  بع�س 
ع������ربوا ع����ن ارت��ي��اح��ه��م 

املبادرة  لهذه  وا�ضتح�ضانهم 
خففت  العملية   اأن  واأكدوا  ن 
ظل  يف  الحتياج  ة  وطاأ عنهم 
الذي  املنزيل  ال�ضحي  احلجر 
ملقاومة  اجل��م��ي��ع  ب��ه  ال��ت��زم 
فريو�س  وباء  تف�ضي  عدوى 
من  متمنني   , القاتل  كورونا 
هوؤلء  ميد  اأن  القدير  العزيز 
يف  والعون  بال�ضحة  ال�ضباب 
الجتماعي  التكافل  تنمية 
الوحيد  ال�ضبيل  يبقى  الذي 
من  معوزة  عائلت  ن��ق��اذ  لإ

احلياة.  ظروف  على  التغلب 
مبارك قدوده 

يف  التحدي  روح  الوباء  بث 
جامعة  بلدية  �ضباب  اأو�ضاط 
�ضارعوا  حيث  ال���وادي,  يف 
واح��د  ك��رج��ل  ال��وق��وف  اإىل 
خلل  م��ن  الأزم���ة,  ملواجهة 
واملحاليل  الكمامات  توفري 
اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  امل��ع��ق��م��ة, 
والتطهري  التعقيم  حملت 
بها  ق��ام  التي  والتح�ضي�س 
البلدية,  اأحياء  خمتلف  عرب 
امل��دين  امل��ج��ت��م��ع  كجمعية 
وم�ضالح  والتنمية  للرقي 
بيوت  خدام  وجمعية  البلدية 

ن. لرحما ا
ال��ت��ح�����ض��ي�����ض��ي��ة  احل��م��ل��ة   
وال���وق���ائ���ي���ة, رك�����زت يف 
الوعي  ن�رص  على  جمملها 

يف  للبقاء  ال�����ض��اك��ن��ة  ل��دى 
جتنب  امل�ضتطاع,  قدر  البيوت 
توزيع  التجمعات,  اأماكن  كل 
ال��ك��م��ام��ات وال���ق���ف���ازات, 
كيفية  ت�رصح  مطويات  توزيع 
فريو�س  خطر  م��ن  ال��وق��اي��ة 
ن�ضائح  ت��ق��دمي  ك���ورون���ا, 
الكبري  ال��ت��ه��اف��ت  ل��ت��ج��ن��ب 
وهذا  الغذائية,  امل��واد  على 
اأع�ضاء  انت�ضار  طريق  عن 
ح�ضب  الأحياء  عرب  اجلمعيات 

امليداين.  تواجدها 
املنتدبة  الولية  وايل  وح��ثرّ 
والفاعلني  اجلمعيرّات  املغري, 
على  امل����دين,  امل��ج��ت��م��ع  يف 
الترّوعوي,  ن�ضاطهم  موا�ضلة 
بخطورة  املواطن  وحت�ضي�س 

تطبيق  ي��ت��مرّ  مل  م��ا  ال��و���ض��ع 
ما  مدعرّ ارم  ال�ضرّ املنزيل  احلجر 
قناعه  واإ الوقاية,  باإجراءات 
���ي احل���ذر  ب�������رصورة ت���وخرّ
حتى  احلجر  قواعد  واح��رتام 

املنازل.  يف 
من  مه  وتقدرّ مته  قدرّ ما  ونظري 
ون�ضاطات  ن�ضانيرّة  اإ خدمات 
تبذله  مبا  وعرفانا  ت�ضامنيرّة, 
��ارة يف  م��ن جم��ه��ودات ج��برّ
والعمل  والترّوعية  الترّح�ضي�س 
ملواجة  ن�ضاين  الإ الت�ضامني 
وتعاونها  ك��ورون��ا,  فريو�س 
ه  توجرّ املحليرّة,  لطات  ال�ضرّ مع 
املغري,  املنتدبة  الولية  وايل 
احلركة  اإىل  وامتنان  ب�ضكر 
نات  ومكورّ الفاعلة  اجلمعويرّة 
��ن��ا  امل��ج��ت��م��ع امل�����دين, م��ث��مرّ
احلفاظ  اإىل  ودعاهم  جهودهم, 
وموا�ضلة  اللرّحمة  هذه  على 
ترقية  و���رصورة  الهبرّة,  هذه 
امل�ضاهمة  خلل  من  ن�ضاطهم 
وتزويد  الترّنمية,  جهود  يف 
بو�ضعيرّة  املحليرّة  لطات  ال�ضرّ
ونقاط  ال�ضعبيرّة,  الأح��ي��اء 
والترّن�ضيق  بالبلديرّات,  الظلرّ 

املنا�ضبة. احللول  اإيجاد  بغية 
.ع منل�ي 

ت�ضكلت جلنة للدعم والإ�ضناد

بلدية املقـرن ت�ضرع يف ن�ضاطها 
الت�ضامني والتوعـوي

من قبل �ضباب حي ال�ضرقية

توزيع ثالثني قفة م�ضاعدات غذائية 
على املحتاجني بحا�ضي خليفة

ح�ضور يف امليدان للوقاية والتح�ضي�س والتعقيم

�ضباب جامعة يوا�ضلون الفعـل الت�ضامني
مت غلق وب�ضفة موؤقتة الطرق الفرعية ملداخل وخمارج البلدية

بلدية البيا�ضة ترفع م�ضتوى احليطة واحلذر جراء انت�ضار 
كورونا

يف  البيا�ضة  بلدية  رفعت 
احليطة  م�ضتوى  ال���وادي, 
واحل�����ذر, ج����راء ان��ت�����ض��ار 
ي��ن مت  ف��ريو���س ك��ورون��ا, اأ
الطرق  قتة  موؤ وب�ضفة  غلق 
وخم��ارج  مل��داخ��ل  الفرعية 
م��ر  الأ ويتعلق  ال��ب��ل��دي��ة, 
اأحمد  البلدية  رئي�س  ح�ضب 
الغربية  باملداخل  زك��اي��رة 
امل��ت��ف��رع��ة ع��ل��ى ال��ط��ري��ق 
امل��وؤدي   403 رقم  الولئي 
ال���ض��ت��ق��لل,  اأح���ي���اء  اإىل 
جويلية,   05 ال�����ض��وم��ام, 
ح��ي��ث ي���ك���ون ال���دخ���ول 
البلدية  واىل  من  واخل��روج 
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق امل����زدوج 
الولئي  الطريق  من  املتفرع 
م��ق��ام  ن��ح��و   403 رق����م 
اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال�ضهيد, 
الرئي�ضي  البلدية  الطريق 
الطريق  وك���ذا   210 رق��م 
واملتفرع  لل�ضوالح  املوؤدي 

رقم  ال��ولئ��ي  الطريق  من 
.411

اأن  البلدية,  رئي�س  واأو�ضح 
بالتن�ضيق  البلدية  م�ضالح 
الك�ضفية  ف�����واج  الأ م��ع 
بعملية  تقوم  واجلمعيات 
القادمة  املركبات  كل  تعقيم 

البلدية. اإىل 
اإىل   , ���ض��ارة  الإ جت��در  كما 
�رصعت  البيا�ضة,  بلدية  اأن 
امل�ضاعدات  جمع  يف  موؤخرا 

املت�رصرين  على  لتوزيعها 
ه��ذه  ب�ضبب  وامل��ح��ت��اج��ني 
الت�ضامن  اإطار  يف  الأزمة, 
ما  الجتماعي  والتكافل 
ب��ني ال�����ض��ك��ان وخ��ا���ض��ة, 
يف  البلدية,  رئي�س  ح�ضب 
ال�ضعبة  ال���ظ���روف  ه���ذه 
اجلميع  من  تتطلب  والتي 
ال��ت��ح��ل��ي ب����روح ال��ت��اآخ��ي 

والتعبئة. والتاآزر 
.ع منل�ي 
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جمعية "اأ�ضد الأطل�س" باجللفة تخو�س رحالت 
ل�ضتك�ضاف الفوهات النيزكية

علي  حممد 
---------------- 

ال�ضيد  اجل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س  ف����اد  واأ
خلل  مت  نه  اأ القادر,  عبد  �ضويحة 
خرجة  تنظيم  اجلاري  مار�س  �ضهر 
"تني  النيزكية  بالفوهة  �ضياحية 
وتبعد  �ضالح  عني  بولية  بيدر" 
بحوايل  ت��راب��ي  م�ضلك  يف  عنها 
بدليل  وبال�ضتعانة  كيلومرت,   340
مع  وبتن�ضيق  املنطقة  من  �ضياحي 
و�ضلت  ه��ق��ار,  الأ ح��ظ��رية  دي���وان 
ال��ف��وه��ة  اإىل  ال���ن���ادي  جم��م��وع��ة 
ليلتني  مبوقعها  وب��ات��ت  النيزكية 

. ملتني كا
ل��ه��ذه  ال��ت��ح�����ض��ري  اأن  واأ����ض���اف 
اجللفة  ولي��ة  من  انطلقا  اخلرجة 
وجتنيد  املجموعة  تنظيم  �ضبقه 
للخرجة  ال��لزم��ة  الو�ضائل  ك��ل 
حيث  امل��غ��ام��رات��ي��ة,  ال�����ض��ي��اح��ي��ة 
الفوهة  م��وق��ع  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  مت 
ب���راز  واإ "افرتا�ضيا"  ال��ن��ي��زك��ي��ة 
يف  الرحلة  تكت�ضيها  التي  الأهمية 

املعريف. و  ال�ضياحي  اجلانب 
رحلت  هكذا  مثل  وخل�ضو�ضية 
الحتياطات  اأخ���ذ  مت   , �ضياحية 
املطلوبة  الرخ�س  منها  ال��لزم��ة 
ل��ل��و���ض��ول ل��ل��ف��وه��ة م���ن خ��لل 
الأهقار  حظرية  ديوان  مع  التن�ضيق 
بذات  ال�ضباب  وبيت  �ضالح  بعني 

ملدينة. ا
اجللفة  من  النطلق  موعد  وحدد 
بقافلة  ليل  ال�ضري  مغامرة  لتبداأ 
والأمتعة  بالعتاد  املحملة  النادي 
كم   1.000 تقارب  م�ضافة  لتخطي 
عا�ضمة  اإىل  ال�ضهوب  عا�ضمة  من 
اإىل  الو�ضول  وعند  "التيديكلت", 
ال�ضيارات  تغيري  مت  �ضالح  ع��ني 
رباعية  مركبات  بقافلة  والنطلق 

لدفع. ا
يف  ال��ن��ادي  جمموعة  واكت�ضفت 
النيزكية  ال��ف��وه��ة  نحو  طريقها 
الزوى"  "فقارة  بلدية  امل��وج��ودة 
والواقعة  �ضالح  ع��ني  ولي��ة  يف 
من  �ضل�ضلة  "تينغر",  ه�ضبة  على 
ال�ضا�ضعة  الت�ضاري�ضية  املظاهر 
اآ�ضفر  و  اآقمور"  "رق  غ��رار  على 
واحلجارة  احل�ضى  من  حمادات  وهم 
وع����رق ال���ري���ح واأودي������ة ك��ب��رية 
تعك�س  كل�ضية  �ضخرية  وه�ضبات 

البحري. ما�ضيها 
املواقع  من  بيدر"  "تني  فوهة 
غرابة  الأكرث  اجليولوجية 

التي  بيدر"  "تني  فوهة  قطر  يبلغ 
اجليولوجية  امل��ع��امل  اإح��دى  تعترب 
وق��در  ك��ل��م   4.5 غ��راب��ة,  الأك���رث 
مليون   70 يقارب  مبا  عمرها  اخلرباء 
دعاها  احللقات  متعددة  وهي  �ضنة 
الدائري. باحلادث  اجليولوجيا  علماء 
ح�ضب  اخل��رج��ة,  اأهمية  وتكت�ضي 
ومهتم  ب��اح��ث  ���ض��وي��ح��ة,  ح��ك��ي��م 

يف  اخل��رج��ة,  يف  ���ض��ارك  بالتاريخ 
للفوهة  الت�ضويرية  املظاهر  براز  اإ
ال�ضور  ع��دا  �ضحيحة  تعد  التي 
ال�ضناعية  الأقمار  من  لها  امللتقط 
ب�ضكله  امل��وق��ع  ت���ربز  ل  وال��ت��ي 

. لطبيعي ا
�ضمحت  التي  الرحلة  ه��ذه  وملثل 
ال�ضحاري,  اأحر  قلب  يف  بالتوغل 
النادي  وتنقل  املجازفة,  خماطر 
املهمة  الثقافية  احلظائر  اإحدى  اإىل 
الوطنية  احل��ظ��رية  وه��ي  ب��اجل��زائ��ر 
قطاعات  على  ت�رصف  التي  للأهقار 
منخف�س  بينها  من  كبرية,  جغرافية 

. تيديكالت" "
اأن  �ضويحة  حكيم  الباحث  ولفت 
الطبيعية  مبقوماتها  غنية  "اجلزائر 
وجهة  ت��ك��ون  اأن  ميكنها  ال��ت��ي 
وحمبي  املغامرة  ل��رواد  �ضياحية 
تراثها  ا�ضتغلل  وميكن  الطبيعة 
امل��ظ��اه��ر  يف  امل��ت��م��ث��ل  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
املتعددة,  و  املتنوعة  اجليولوجية 
الإخلل  دون  امل�ضتدامة  التنمية  يف 

الطبيعي. بالتوازن 
+اأ�ضد  نادي  جتربة  "تاأتي  واأ�ضاف 
اجلبلية  للن�ضاطات  الأط��ل�����س+ 
للتعريف  الرامية  املحاولت  �ضمن 
ق�ضد  الطبيعي  امل���وروث  ب��ه��ذا 
حركية  بعث  يف  وا�ضتغلله  تثمينه 
املناطق". هذه  �ضكان  تخدم  �ضياحية 

�ضامل,  بن  امل�ضعود  اأكد  جانبه,  من 
الرحلة  اأن  اجلمعية,  ب��ذات  ع�ضو 
فوهة  اكت�ضاف  اإىل  اإ�ضافة  كانت, 
امللحظات  مبختلف  ثرية  نيزكية, 
والتاريخ  والفلحة  اجليولوجيا  يف 
والعمران  والفيلولوجيا  واللهجات 
على  الأع�ضاء  عكف  اإذ  وغريها, 
ت�����ض��ج��ي��ل م��لح��ظ��ات��ه��م وط���رح 
مع  النقا�س  ب��اب  وفتح  �ضئلتهم  اأ
مثقفة  نخبة  وه��م  املنطقة  ب��ن��اء  اأ
�ضالح  عني  من  املجموعة  رافقت 
الدليل  راأ�ضهم  على  بيدر"  "تني  اإىل 

القادر". عبد  باحان  "بن 
عي�ضاوي,  بوعكاز  الدكتور  واعترب 
اجللفة  بجامعة  ث��ار  الآ علم  �ضتاذ  اأ
الفوهات  هذه  اأن  بالنادي,  وع�ضو 
على  �ضواهد  "مبثابة  هي  النيزكية 
القدمية  واملناخات  البيئات  تغري 
كونها  مميزة  ومظاهر  كوكبنا,  على 
وطبيعيا  جيولوجيا  تراثا  تختزن 
بدرا�ضة  الهتمام  اإىل  داعيا  فريدا", 
املناطق  ه��ذه  يف  احل��ي��اة  م��ظ��اه��ر 

تفيد  قد  وحفريات  م�ضح  واإج��راء 
بداية  عن  ت�ضور  بناء  اإع��ادة  يف 

اجلزائر. يف  احلياة 
وت�ضجيع  "دعم  اإىل  دع���ا  ك��م��ا 
لتنمية  خدمة  الثقافية  ال�ضياحة 
ال�����ض��ح��راء اجل���زائ���ري���ة ب��ع��ي��دا 
ع���ن ال���وج���ه���ات ال�����ض��ح��راوي��ة 

. " �ضيكية لكل ا
من  و"اأمقيد"  "مادنة"  فوهتي 

النادي ا�ستك�سافات  اأروع 
الأطل�س"  "اأ�ضد  جمعية  ب���داأت   
للفوهات  ال�ضتك�ضافية  رحلتها 
�ضويحة  يقول  باجلزائر,  النيزكية 
ببلدية  "مادنة"   مبوقع  القادر,  عبد 
الأغ��واط  بولية  الدلعة  حا�ضي 
قدر  بامتياز  جيولوجية  حتفة  وهي 
بحوايل  عمرها  اجليولوجيا  علماء 
اإىل  قطرها  وي�ضل  �ضنة  مليني   3

مرت.  60 وعمقها  كلم  75ر1 
اأع�ضاء  م��ن  امل��غ��ام��رون  وخ��ا���س 
لل�ضحراء  ره��ي��ب  حت��د  ال���ن���ادي 
قاحل  ت��راب��ي  م�ضلك  ب��ع��ب��وره��م 
مرتفعة  ح����رارة  ظ��ل  يف  ووع���ر 
ناهزت  وم�ضافة  عك�ضية  وري��اح 

كيلومرت.  60
بعني  النيزكية  "اأمقيد"  فوهة  موقع 
جيولوجية  حتفة  الأخرى  هي  �ضالح 
اأ�ضد  جمعية  لها  نظمت  ف��ري��دة, 
�ضهر  ا�ضتك�ضافية  رحلة  الأطل�س 
ظلت  اأن  ب��ع��د   2019 دي�����ض��م��رب 
اإل  يعرفها  ل  ال�ضنني  لع�رصات 
حالفهم  ال��ذي��ن  املخت�ضني  بع�س 
عزلة  ب�ضبب  اليها  بالذهاب  احلظ 
بحكم  بلوغه  �ضعوبة  و  امل��ك��ان 

ط��ب��ي��ع��ة ال�����ض��ح��راء 
. �ضية لقا ا

وت���ت���م���رك���ز ف��وه��ة 
الكتلة  يف  "اأمقيد" 
"مويدير"  اجل��ب��ل��ي��ة 
ام��ت��دادا  تعترب  ال��ت��ي 
ل�����ض��ل�����ض��ل��ة ال��ه��ق��ار 
اإىل  قطرها  وي�ضل 
عمقها  يقدر  و  550م 
ونتجت  65م,  بحوايل 
نيزك  ا���ض��ط��دام  ع��ن 
ب�����ض��ط��ح الر������س 
 100 ح����وايل  م��ن��ذ 
ح�ضب  ���ض��ن��ة,  ل���ف  اأ

العلماء. تقديرات 
الفوهة  الرحالة  ووجد 
بف�ضل  جيدة  حالة  يف 

/���ض��ن��ة(  15ملم  ( م���ط���ار  الأ ق��ل��ة 
حواف  ان��ح��راف  على  تعمل  التي 
�ضويحة  الباحث  ح�ضب  الفوهات, 

. حكيم
تقع  الفوهة  اأن  الباحث  واأو���ض��ح 
اآمقل"  "عني  ب��ل��دي��ة  ق��ل��ي��م  اإ يف 
�ضمن  وت��دخ��ل  مت��رنا���ض��ت  ولي���ة 
الثقافية  الوطنية  احلظرية  نطاق 
م�ضاحتها  تتجاوز  التي  للأهقار 
نطاقات  ت�ضم  م��رب��ع  كلم   633
و  ال�ضحراء  من  خمتلفة  جغرافية 
وه�ضبات  الهقار,  كتلة  يف  تتمثل 
"مرتوتك"  و  "تافدا�ضت"  منطقة 
"الأمدير"  جبال  و  "الأمدغور"  و 
منطقة  وكذا  "اآراك"  و  "اآهنت"  و 
ه�ضبة  حت��د  ال��ت��ي  "تيديكالت" 

"تادمايت".
برنامج  اأن  اجلمعية  رئي�س  واأك��د 
للفوهات  ال�ضتك�ضافية  الرحلت 
وي�ضتعد  م��ت��وا���ض��ل,  النيزكية 
للفوهة  رح��ل��ة  ق��ري��ب��ا,  لتنظيم 
تعد  والتي  تندوف  بولية  النيزكية  
اجليولوجية  املواقع  عجائب  اإحدى 
مواقع  الأرب��ع  بني  وم��ن  باجلزائر 
بفعل  اجل��ي��ول��وج��ي��ة  ل��ل��ت��ح��ولت 
منذ  الأر�س  على  النيازك  ت�ضاقط 

ال�ضنني. مليني 
"ا�ضد  جمعية  ن�ضاط  يقت�رص  ول 
اجلبلية  للن�ضاطات  الأطل�س" 
اإ�ضتك�ضافية  رحلت  تنظيم  على 
لفائدة  تنظيم  على  تعمل  ما  بقدر 
اأع�����ض��ائ��ه��ا وحم��ب��ي ال��رح��لت 
املواقع  لعديد  خرجات  والتخييم, 
وتقوم  وخ��ارج��ه��ا  اجللفة  ب��ولي��ة 
لغرا�ضة  تطوعية  حملت  بتن�ضيط 

البيئة. على  واملحافظة  الأ�ضجار 
حاجة  يف  الأطل�س"  "اأ�ضد  وتبقى 
املحلية  ال�ضلطات  ل��دع��م  ما�ضة 
املتمثل  العام  برناجمها  تنفيذ  بهدف 
يف  �ضبانية  ن�ضاطات  ت��ق��دمي  يف 
الريا�ضات  من  كثري  ويف  التخييم 
وكذا  ال�رصاعي  بالطريان  املتعلقة 
لرئي�س  وفقا  اجلبلية  الريا�ضات 

�ضويحة. القادر  عبد  اجلمعية 

ال�ضحراء  عمق  يف  �ضياحية  رحالت  اجللفة  ببلدية  اجلبلية  الأطل�س" للن�ضاطات  "اأ�ضد  ال�ضبانية  اجلمعية  نظمت 
ح�ضب  �ضالح،  "اأمقيد" بعني  فوهة  و  "مادنة" بالأغواط  فوهة  خا�ضة  النيزكية  الفوهات  عجائب  ل�ضتك�ضاف  اجلزائرية 

عليها. القائمني 

اجلزائرية ال�ضحراء  عمق  يف  �ضياحية  رحالت 

باجللفة  الأم��ن  م�ضالح  �ضطرت 
ال�ضحي  احلجر  لإج��راءات  تطبيقا 
�ضمان  بهدف  اأمنية  خطة  اجلزئي  
ي���ن مت  م���ن ال�����ض��ح��ة ال��ع��ام��ة اأ الأ
الراجلة  الفرق  من  املئات  ت�ضخري 
على  ���ض��واء  لل�رصطة  واملتنقلة 
عرب  اأو  الولية  عا�ضمة  م�ضتوى 
لل�ضهر   ل��ل��ولي��ة  ال11  ال��دوائ��ر 
ال�ضحي  احلجر  احرتام  مراقبة  على 
 19:00 ال�ضاعة  من  وذلك  اجلزئي  
 07:00 ال�ضاعة  غاية  اإىل  م�ضاءا 
منع  و  امل��وايل,  اليوم  من  �ضباحا 
با�ضتثناء  والتجمعات  التنقلت 
احل��الت  اأو  ال��رتاخ��ي�����س  ح��ام��ل��ي 

حتت  وذلك  الطارئة,  �ضتثنائية  الإ
اأم��ن  لرئي�س  امل��ب��ا���رص  �����رصاف  الإ
العملية  ه��ذه  ا�ضتهلت  ال��ولي��ة. 
الإعلن  مت  اأين  �رصطية   بدوريات 
م���ن خ���لل م���ك���ربات ال�����ض��وت 
دعوة  و  اجلزئي  احلجر  بداية  عن 
التطبيق  ���رصورة  اإىل  املواطنني 
اأج��ل  م��ن  التدابري  لهذه  ال�ضارم 
كورونا  فريو�س  تف�ضي  من  احل��د 
نقاط  و�ضع  ".مع  كوفيد19-   "
كافة  عرب  متحركة  و  ثابة  مراقبة 
و  اجللفة  مدينة  ���ض��وارع  و  اأزق��ة 

. دوائرها
م�ضطفى بوخالفة 

اجلزئي  ال�ضحي  احلجر  تدابري  لقيت   
للبلد  العليا  ال�ضلطات  اأقرتها  التي 
من  عدد  غ��رار  على  ورقلة  بولية 
الوقاية  اإط��ار  يف  الوطن  ولي��ات 
كوروونا,  فريو�س  وباء  انت�ضار  من 

املواطنني. من  تامة  ا�ضتجابة 
اأول  يف  ورقلة  مدينة  �ضوارع  بدت   
اقره  الذي  اجلزئي  احلجر  لبداية  ليلة 
رئي�س  من  بقرار  الداخلية  وزي��ر 
خالية  تبون   املجيد  عبد  اجلمهورية 
دوريات  ماعدا  واحلركة,  املارة  من 
هو  عما  يختلف  م�ضهد  يف  ال�رصطة 

. د معتا
ثابت  م��ن��ي  اأ ت�ضكيل  و���ض��ع  ومت 
الوطني  ال��درك  قبل  من  ومتحرك 
م���ن  الأ م�����ض��ال��ح  م��ع  بالتن�ضيق 
ال���ولئ���ي ع���رب ك���ام���ل ال���ولي���ة 
ملنع  الخ��ت�����ض��ا���س  ق��ل��ي��م  اإ ح�ضب 
با�ضتثناء  والتجمعات  التنقلت 
به  ف��اد  اأ كما  الرتاخي�س,  حاملي 
الإعلم  م�ضوؤول  �ضحفي  لقاء  يف 
الوطني  الأم��ن  مبديرية  والت�ضال 
بولية  املواطنني  اأن  �ضعيب  كانون 
بخطورة  كبريا  وعيا  اب��دوا  ورقلة 
ب�رصورة  �ضيما  ل  كرونا"  "فريو�س 
اجلزئي  املنزيل  احلجر  باإجراء  اللتزام 
املارة  من  تخلو  ال�ضوارع  تبداأ  حيث 
قبل  �ضاعة  بحوايل  املحلت  وتغلق 
من  القرار  هذا  �رصيان  فرتة  دخول 

ال�ضابعة  غاية  اإىل  م�ضاء  ال�ضابعة 
كما  امل����وايل,  ال��ي��وم  ���ض��ب��اح  م��ن 

لوحظ.
كانون  �ضعيب  الأول  امل��لزم  ونوه 
قبل  م��ن  ال���ض��ت��ج��اب��ة  ب��ه��ذه  ان���ه  
م�ضاحله  اأن  اإىل  م�ضريا  املواطنني 
قبل  م���ن  ك��ب��ريا  جت���اوب���ا  مل�����ض��ت 
وعيهم  على  دليل  وه��ذا  املواطنني 
ذات  اأن  اإل  م�ضيفا  الو�ضع  بخطورة 
الو�ضائل  جميع  �ضخرت  امل�ضالح 
تطبيق  اأج��ل  من  والب�رصية  املادية 

القرار. هذا 
ب�����رز ب��ع�����س امل��واط��ن��ني ال��ذي  واأ
قبيل  ال��ت��ح��ري��ر  ج��ري��دة  ل��ت��ق��ت��ه��م  اأ
اجلزئي,  ال�ضحي  احلجر  فرتة  دخول 
باحلجر  اإرادتهم  مبح�س  بادروا  نهم  اأ
�ضدور  قبل  ياما  اأ الذاتي  املنزيل 
اأخ��رى  جهة  من  موؤكدين  ال��ق��رار, 
يف  الأولياء  ودور  م�ضوؤولية  على 
التام  الل��ت��زام  على  بنائهم  اأ ح��ث 

اجلزئي. احلجر  بقرار 
يف  اعتادوا  الذين  ال�ضباب  وحتي 
مبحيط  ال�ضهر  على  ي��ام  الأ �ضالف 
والتزام  وع��ي  عن  ب��ان��وا  اأ اأحيائهم 
ك��ب��ريي��ن ب��ق��رار احل��ج��ر اجل��زئ��ي. 
ن�ضطة  للأ ودعما  اأخ��رى  جهة  ومن 
هذا  من  الوقاية  حول  التح�ضي�ضية 

اجلزئي.  باحلجر  واللتزام  الوباء 
فا�ضل بن  يو�ضف 

تفعيل احلجر ال�ضحي اجلزئي

اأمن اجللفة ي�ضع خمططا ميدانيا 
من اأجل تطبيقه

�ضكان ورقلة ي�ضتجيبون للحجر اجلزئي

الأمن ي�ضخر جميع الو�ضائل املادية 
والب�ضرية لتطبيق القرار

هذه الأجواء العامة خالل اليوم الأول من احلجر اجلزئي بتقرت 
لولية  العمومية  ال�ضلطات  �ضخرت 
الإج���راءات  اإط���ار  يف  املنتدبة  ت��ق��رت 
انت�ضار  يف  والتحكم  للت�ضدي  املتخذة 
كافة   ,)19 )كوفيد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
لللتزام  املدنية  و  م��ن��ي��ة  الأ طاقاتها 
و   , اجلزئي  ال�ضحي  احلجر  ب��اإج��راءات 
ال�ضاعة  من  ابتداء  تطبيقه  ب��داأ  ال��ذي 
تطبيقا  وهذا   , الأحد  م�ضاء  من  ال�ضابعة 
 , بالبلد  العليا  ال�ضلطات  لتعليمات 
وكاملة  وا�ضعة  ال�ضتجابة  كانت  حيث 
ال�ضحي  احل��ج��ر  م��ن  الأوىل  بالليلة 
املقاطعة  بلديات  كامل  م�ضتوى  على 
وحدات  نظمت  حيث   , تقرت  داري��ة  الإ
من  �ضل�ضة  ال�رصطة  و  الوطني  ال��درك 

امتثال  من  للتاأكد  بتقرت  ال��دوري��ات 
و   , التجول  ع��دم  ل��ق��رار  ���ض��خ��ا���س  الأ
بكر  بو  اأ ال�ضيد  ورقلة  ولية  وايل  اأكد 
ال�ضتثنائي  التنقل  اأن  بو�ضتة  ال�ضديق 
على  ب��ن��اء  ي��ك��ون  ال��ف��رتة  ه��ذه  خ��لل 
الوايل  من  مم�ضي  ا�ضتثنائي  ترخي�س 
�ضاء  روؤ اأو  لتقرت  املنتدب  ال��وايل  و  اأ
ا�ضت�ضدار  فقط  لهم  املخول  ال��دوائ��ر 
امل�ضلمة  التنقل  رخ�س   " الت�ضخرية  هاته 
و   ,  " ف��ردي��ة  ت��ظ��ل  مهنية  ل��دواع��ي 
الرتخي�س  منح  امل�ضوؤول  ذات  اأ�ضتثنى 
بع�س  وك���ذا   , ال��ع��م��وم��ي  ل��ل��ق��ط��اع 
الق�ضوى  لل�رصورة  اخلا�ضة  ال�رصكات 
يف  التنقل  عمالها  على  يتوجب  التي   ,

املر�ضى  اإىل  بالإ�ضافة   , احلجر  ف��رتة 
ناقلي  و   , امل�ضت�ضفى  يق�ضدون  الذي 
املواد  غرار   على  ال�رصورية  الب�ضائع 
مرخ�س  جتاري  ن�ضاط  وكل   , الغذائية 
اأو���ض��ح  ك��م��ا   , ف��ق��ط  حم��ل��ه  بفتح  ل��ه 
ال�ضحة  مل�ضالح  الرتخي�س  اىل  الوايل 
املعنيني  ال�ضيادلة  فيهم  مبا  العمومية 
لل�ضحة  اخلوا�س  املمار�ضني  و  باملداومة 
اأن  كما   , ال��ولي��ة  اقليم  ع��رب  بالتنقل 
تبقى  الليلية  باملداومة  املعنية  ال�ضيادلة 
قال ذات  , و  اجلزئي  مفتوحة خلل احلجر 
اأي�ضا  يخ�س  املنع  اإج��راء  اأن  املتحدث 
ال�ضتثنائية     احلالت  يف  اإل  الإعلميني 

التجاين  ن-ق- 
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�ضباب اأولد عدي لقبالة بامل�ضيلة ي�ضنعون كمامات 
طبية واألب�ضة واقية 

ر�ضيد غربي
-----------------

ل�ضيما خلل هذا الظرف ال�ضحي 
عدد  ارت��ف��اع  ج��راء  ال�ضتثنائي 
»كورونا«  بفريو�س  الإ�ضابات 
ال�ضحايا  من  العديد  خلف  الذي 
دول  من  الكثري  ويف  بلدنا  يف 
العامل. متطوعو اأولد عدي لقبالة 
اجلزائر  �ضباب  خرية  من  بامل�ضيلة 
اخلياطة  ور���ض��ة  بتحويل  ق��ام��وا 
خل�رص  احل���اج  �ضاحبها  خا�ضة 
الوقائية  الكمامات  ق�ضمية خلياطة 
ال�ضت�ضفائية  املوؤ�ض�ضات  لفائدة 
التي  الفاعلة  الهيئات  وخمتلف 
امل�ضاهمة  اأج��ل  من  حاليا  تن�ضط 
الفريو�س  ه��ذا  على  الق�ضاء  يف 
على  الأرواح  وح��ف��ظ  ال��ق��ات��ل, 
الأمن  واأجهزة  امل�ضت�ضفيات  غرار 
و�ضلمة  اأم��ن  على  ت�ضهر  التي 
الأيام  هذه  ت�ضهر  حيث  املواطنني, 
وال�ضائقني  ال�ضكان  ح��ث  على 
املنزل  يف  البقاء  ���رصورة  على 
واح��رتام  العدوى  لتف�ضي  تفاديا 
زارت  وقد  املنزيل.  احلجر  قواعد 
»ال��ت��ح��ري��ر« هذه  اأم�����س ج��ري��دة 
الور�ضة  لتقف على ن�ضاط هوؤلء 
منذ  ينطلقون  الذين  املتطوعني 
ال�ضاعات الأوىل من ال�ضباح بكل 
الكمامات  خلياطة  وجدية  ع��زم 
الوقائية. تخ�ضي�س احل�ضة الأكرب 
خل�رص  احلاج  ال�ضيد  للم�ضت�ضفيات 

ڨ�ضمية
 . اأم���ري  ك��ح��ول  ح�����ض��ان.  �ضاكي 
م��راد  �ضامح   ,ت��رك��ي  عطاالله  
اأول��ي��اء  جمعية  رئي�س  م��ق��ورة 
ال�ضباب  م��ن  وغ��ريه��م  التلميذ. 
تغيري  ف�ضلوا  الذين  املتطوعني, 
ال��ك��م��ام��ات  خل��ي��اط��ة  مهنتهم 
يف  �ضعرها  ارتفع  بعدما  الوقائية, 
الواحدة  ثمن  لي�ضل  ال�ضيدليات 
منها اإىل 150دج, ويف هذا ال�ضدد 
اأن  ال�ضيد احلاج خل�رص ق�ضمية  اأكد 
باأن  الإميان  مبداأ  من  جاءت  الفكرة 
هذا  يف  اأبنائها  اإىل  بحاجة  اجلزائر 
الظرف الطارئ, لتوفري الكمامات 

اإىل  امل�ضاعدة  يد  ومد  بالأ�ضواق 
بقيت  التي  احليوية  امل�ضالح  جميع 
امليدان, ملحاربة  اأطقمها جمندة يف 
اأن  م�ضيفا  القاتل,  الفريو�س  هذا 
انطلقت  الكمامات  �ضنع  عملية 
بتقدمي  ميدانيا  لتتج�ضد  فكرة  من 
اإىل  الكمامات  م��ن  كبري  ع��دد 
ح�ضب  ال�ضحية,  الهيئات  خمتلف 
بعملية  نتكفل  من  ونحن  طلب 
اإىل  اأي�ضا  اأ�ضار  كما   , توزيعها 
من  جلبها  مت  قد  الأولوية  املادة  اأن 
فتحوا  الذين  املح�ضنني  بع�س  قبل 
القما�س  لقتناء  حملتهم  اأب��واب 
اإىل  ال�����ض��ي��اق  ذات  يف  م�����ض��ريا 
لتفعيل  اجلميع  تكاثف  ���رصورة 
بني  والتن�ضيق  املجهودات  ه��ذه 
جتاوز  اأجل  من  امل�ضالح  خمتلف 
العديد  اأن  اإىل  م�ضريا  املحنة,  هذه 
اأبدوا  اجلن�ضني,  من  اخلياطني  من 
خلياطة  ال��ت��ع��اون,  يف  رغبتهم 
الكمامات الوقائية, كما دعا ال�ضيد 
املح�ضنني  ق�ضمية   خل�رص  احل��اج 
اخلياطة,  ور�ضة  من  التقرب  اإىل 
غرار  على  الأولية  امل��ادة  لتوفري 
وال�ضفائر,  واخليط  »القما�س« 
كبرية  بكميات  الكمامات  خلياطة 
التي  الطبية  الأطقم  اإىل  وتوفريها 
غلء  اإليها.  ما�ضة  بحاجة  ه��ي 
ويف  التطوع  وراء  الوقاية  مواد 
الإ�ضابة  حالت  عدد  ارتفاع  ظل 
�ضهدت  »ك���ورن���ا«,  ب��ف��ريو���س 
بالولية  ال�ضيدليات  خمتلف 
التي  الكمامات  على  متزايدا  طلبا 
يتجاوز  ل  القريب  بالأم�س  كانت 
�ضعرها ال�30 دج فقط, لريتفع بني 
ع�ضية و�ضحاها اإىل 150 دج حيث 
الفر�ضة  ال�ضما�رصة  بع�س  ا�ضتغل 
الذين  املواطنني,  جيوب  ل�رصب 
الكمامات  اقتناء  على  تهافتوا 
امل�ضتهلك  حماية  مبنظمة  دفع  ما 
فتح  يف  بالتعجيل  املطالبة  اإىل 
ارتفاع  �ضبب  حول  معمق  حتقيق 
وخمتلف  ال��ك��م��ام��ات  اأ���ض��ع��ار 
بال�ضيدليات  الوقائية  امل���واد 
يلهثون  الذين  املخالفني  وردع 

هذا  خ��لل  ال�رصيع  ال��رب��ح  وراء 
ومل  ال�ضتثنائي,  ال�ضحي  الظرف 
املواد  اأثمان  رفع  ظاهرة  تقت�رص 
بل  التجزئة,  جتار  على  الوقائية 
بيع  حملت  حتى  اأنه  لحقا  تبني 
للرفع  الظرف  ا�ضتغلوا  باجلملة 
من �ضعرها وهو الأمر الذي ا�ضتاء 
املبادرة  تعميم  املواطنون.  منه 
على  تقت�رص  مل  الكمامات  خياطة 
تعدتها  واإمن��ا  ع��دي,  اأولد  بلدية 
مركز  ففي  اأخرى  ور�ضة  فتح  اإىل 
ال�ضباب  اأقبل بع�س  الولية, حيث 
الكمامات  خياطة  على  املتطوع 
للأطقم  اخلا�ضة  الألب�ضة  وحتى 
العديد  يف  ا�ضتكت  التي  الطبية 
الو�ضائل  هذه  ندرة  من  املرات  من 
ال�ضحية,  بامل�ضت�ضفيات  الوقائية 
العديد  ب��ادر  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
األب�ضة  بخياطة  املتطوعني  م��ن 
اجلهات  على  وتوزيعها  وقائية 
التي  املبادرة  وهي  حتتاجها,  التي 
حيث  والت�ضجيع,  الثناء  ت�ضتحق 
اجلزائري  ال�ضباب  اأن  اليوم  برهن 
على  ق��ادر  م�ضتوياته  مبختلف 
وطواعية  ح��زم  بكل  الت�ضدي 
منهم  اإميانا  القاتل  الفريو�س  لهذا 
بخري  املحنة  �ضتتجاوز  اجلزائر  باأن 
اأبنائها  �ضواعد  بف�ضل  خري  وعلى 
امل�ضاعدات  من  كمية  املخل�ضني. 
مع  وب��امل��وازاة  الظل  مناطق  اإىل 
من  العديد  اأطلقت  املبادرات,  هذه 
مبادرات  والهيئات,  اجلمعيات 
مل�ضاعدة  ال�ضباب  لتجنيد  خا�ضة 
مناطق الظل, يف جتاوز اآثار احلجر 
القاتل  الفريو�س  هذا  تف�ضي  ومنع 
مديرية  غرار  على  و�ضطهم,  يف 
التي  والأوق��اف,  الدينية  ال�ضوؤون 
اجلميع  على  اأن���ه  اإىل  اأ���ض��ارت 
املعوزة,  العائلت  مع  ال��وق��وف 
ح�ضة  ت�ضليمهم  الظل  مناطق  يف 
ومواد  والقفازات  الكمامات  من 
الوقاية  يف  ل�ضتعمالها  التنظيف, 
لهذا  »كوفيد19«,  فريو�س  من 
الذي  املتطوع  ال�ضباب  لنا  اأك��د 
خل�رص  احل��اج  ور�ضة  يف  وجدناها 

ال�ضكان  ه��وؤلء  ين�ضوا  مل  اأنهم 
تخ�ضي�س  و�ضيتم  املحرومني, 
امل�ضنوعة  الكمامات  من  كمية 
داعيا  عليهم,  لتوزع  بالور�ضة 
املوؤ�ض�ضات  واأ�ضحاب  املح�ضنني 
الكربى  القت�ضادية  وال�رصكات 
يد  مد  وامل�ضاركة يف  التطوع  اإىل 
الأولوية  امل��ادة  بتوفري  امل�ضاعدة 
خياطة  بغية  الور�ضات,  هذه  يف 
الكمامات  من  ممكن  ع��دد  اأك��رب 
ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات  وتوفريها يف 
على  جمانا  لتوزيعها  اجل��واري��ة 
التي  امل��ن��اط��ق  ب��ه��ذه  امل��واط��ن��ني 
التنمية.  يف  كبريا  تعرثا  ت�ضهد 
مواجهة اأية ندرة حمتملة ويف هذا 
مقورة,  مراد  ال�ضيد  اأكد  ال�ضدد 
اأن  التلميذ  اأولياء  جمعية  رئي�س 
ور���ض��ات  خمتلف  يف  ال�ضباب 
اخل��ي��اط��ة, جم��ن��د ل��ت��وف��ري ع��دد 
ال�ضحية,  الكمامات  من  كبري 
اأن  للجميع  يربهن  حتى  وه��ذا 
وم�ضتعد  وطني  اإن�ضان  اجلزائري 
التي  الأزمات  اأيام  يف  للت�ضحية 
الرهان  اأن  موؤكدا  البلد,  تعي�ضها 
من  كبرية  كميات  ت�ضنيع  هو 
فقط  لي�س  وتوزيعها  الكمامات 
على ولية امل�ضيلة واإمنا حتى باقي 
كا�ضفا  ل؟  ومل  الوطن  ولي��ات 
منذ  كمامة  األ��ف   15 اإنتاج  عن 
يتم  اأنه  م�ضيفا  العملية,  انطلق 
طبية  وقائية  األب�ضة  خياطة  الآن 
العمل  هذا  اأن  ال�ضحية.   للأطقم 
مواجهة  منه  الهدف  التطوعي 
الكمامات  يف  تقع  قد  ن��درة  اأي��ة 
امل�ضاربة  ظاهرة  على  والق�ضاء 
كاهل  اأثقلت  التي  الكمامات  يف 
جمندون  واأننا  الب�ضيط,  املواطن 
من  العديد  التحاق  ونطلب  بل 
امل�ضيلة  ولي���ة  يف  اخل��ي��اط��ني 
من  ك��ب��رية  ك��م��ي��ات  ل�ضناعة 
ال�ضوق  بها  ندعم  حتى  الكمامات 
املحرومني  على  جمانا  ونوزعها 
وباقي  ال�ضت�ضفائية  واملوؤ�ض�ضات 
�ضبيل  يف  امل��ج��ن��دة  الأ����ض���لك 

الق�ضاء على هذا الوباء املعدي.

 • اإنتاج 1000 األف كمامة و �ضناعة األب�ضة وقائية طبية 
 نداء م�ضتعجل للمح�ضنني بتوفري املادة الأولية واخلياطني لاللتحاق بالور�ضات ل يزال ال�ضباب بلدية اأولد عدي لقبالة وكعادته يربهن 

اأنه واقف وم�ضتعد للت�ضدي جلميع الأزمات التي متر بها البالد وقادر على التغلب على خمتلف ال�ضعاب واملحن التي تواجه الوطن.

دعما ملجهودات الت�ضدي للوباء

 متكنت وحدات املجموعة الإقليمية 
اإطار  يف  ببجاية   الوطني  للدرك 
ال��وق��اي��ة واحل�����ض��ور ال��ردع��ي يف 
اجلرمية,  اأ�ضكال  كل  �ضد  امليدان 
حل�رص  الإدارية  القرارات  وتطبيق 
كورونا,  وب��اء  فريو�س  وتف�ضي 
يتطلب  احلايل  الو�ضع  اأن  باعتبار 
وقائية  و  احرتازية  اإجراءات  اتخاذ 
الطابع  ذات  الن�ضاطات  لكل 
للمواطنني  امل�ضتقطبة  اجلماهريي 
املحلت  جميع  غلق  املت�ضمن 
الكحولية  امل�رصوبات  ببيع  اخلا�ضة 
كمية  حجز  م��ن  وجت��زئ��ة(  )جملة 
الكحولية  امل�رصوبات  من  معتربة 
تعود  و  )�ضمة(   التبغ  من  وكمية 
قيام  اأثناء  الأوىل  الق�ضية  وقائع 
للدرك  الإقليمية  الفرقة  اأف���راد 
امل��رور  ب�رصطة  بالق�رص  الوطني 
بقرية  الثابت  ال�ضد  م�ضتوى  على 
الفناية,  لبلدية  التابعة  بوربعطا�س 
اإي�ضيزي  نوع  �ضاحنة  انتباههم  لفت 
ال�ضاحنة  بتوقيفها   قاموا  حيث   ,
امل�ضمى  ط��رف  من  مقتادة  كانت 
�ضنة   32 العمر  من  البالغ  )ت,ع( 
عند  جيجل  ولي���ة  م��ن  ي��ن��ح��در 
العثور  مت  دقيقا  تفتي�ضا  تفتي�ضها 
حتوي  كرتونية  علب  متنها  على 
مادة ال�ضمة دون �ضند قانوين مموهة 
عددها  والفواكه,  اخل�رص  ب�ضناديق 
قدره  اإجمايل  بوزن  كي�س   75000
2250كلغ, وبقيمة مالية قدرت ب 
الت�ضال  بعد  �ضنتيم.  مليون   750
لدى  اجلمهورية  وكيل  بال�ضيد 
ال�ضلعة  حجز  مت   , اأميزور  حمكمة 

اأم��لك  م�ضالح  اإىل  وت�ضليمها 
للدرك  الإقليمية  الفرقة  الدولة 
يف  حتقيق  فتحت  بالق�رص  الوطني 
املح�رص  اإجن��از  و�ضيتم   الق�ضية 
الق�ضائية  اجلهات  اإىل  واإر�ضاله 
الثانية  الق�ضية  اأم��ا   املخت�ضة. 
ترجع حيثياتها اإىل ورود معلومات 
الإقليمية  ال��ف��رق��ة  اإىل  م��وؤك��دة 
مفادها  ب��اأدك��ار  الوطني  ل��ل��درك 
من  كمية  ينقل  �ضخ�س  وج��ود 
وجود  دون  الكحولية   امل�رصوبات 
اإثرها   على   , بذلك  ت�ضمح  رخ�ضة 
بو�ضع  الإقليمية  الفرقة  اأفراد  قام 
على  ومتحرك  ثابت  اأمني  ت�ضكيل 
 12 رقم  الوطني  الطريق  م�ضتوى 
وبجاية  اأذكار  بلديتي  بني  الرابط 
توقيف  من  الأخ��ري  يف  ليتمكنوا 
امل�ضمى   يقودها  بيجو  نوع  �ضيارة 
�ضنة   30 العمر  من  البالغ  )ق,م( 
العثور  , مت  ينحدر من ولية بجاية 
امل�رصوبات  من  كمية  متنها  على 
ال��ك��ح��ول��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة الأن����واع 
وح��دة    962 ب  قدرت  والأحجام 
دج.   108440 املالية  قيمتها  بلغت 
لدى  اجلمهورية  وكيل  من  وبقرار 
حجز  مت   , عي�س   �ضيدي  حمكمة 
م�ضالح  اإىل  وت�ضليمها  ال�ضلعة 
اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال��دول��ة,  اأم���لك 
الفرقة   , املح�رص  ال�ضيارة يف  و�ضع 
باأذكار  الوطني  للدرك  الإقليمية 
و�ضيتم   الق�ضية  يف  حتقيق  فتحت 
اإىل اجلهات  اإجناز املح�رص واإر�ضاله 

املخت�ضة.  الق�ضائية 
كرمي. ت

حجز كمية من امل�ضروبات الكحولية 
وال�ضمة املقلدة ببجاية 

اإىل  ال��رام��ي��ة  ملهامها  موا�ضلة 
 , العامة  ال�ضحة  على  احل��ف��اظ 
ولية  باأمن  ال�رصطة  قوات  متكنت 
بلعبا�س من حجز كمية من  �ضيدي 
لل�ضتهلك  �ضاحلة  غري  احلليب 
الإج��م��ايل  وزن��ه��ا  ق��در  الب�رصي 
قبل  للبيع  موجهة  كانت  لرت   147
بالتن�ضيق  واإتلفها  حجزها  يتم  اأن 
املخت�ضة,حيثيات  اجل��ه��ات  م��ع 
اأف��راد  ق��ي��ام  اإىل  ت��ع��ود  الق�ضية 
بعمليات  الولية  باأمن  ال�رصطة 
���ض��وارع  م�ضتوى  على  مراقبة 
�ضاحنة  انتباههم  لفت  اأين  املدينة, 
اأمرها,  يف  م�ضتبه   JMC نوع  من 
حتوي  اأن��ه��ا  تبني  تفتي�ضها  بعد 
ذات  احلليب  اأك��ي��ا���س  م��ن  كمية 
اخللفي  ال�ضندوق  01 لرت يف  �ضعة 

�رصوط  فيها  تنعدم  التي  لل�ضاحنة 
يف  بلغت  حيث   , والنظافة  التربيد 
جمموعها 147 كي�ضا مبجموع 147 
�ضاحلة  غري  اأنها  تبني  حيث  ل��رت, 
مت  والتي  الب�رصي,  لل�ضتهلك 
اجلهات  م��ع  بالتن�ضيق  اإت��لف��ه��ا 
املخت�ضة , هذه العمليات تدخل يف 
عمليات  على  الرقابة  ت�ضديد  اإطار 
الوا�ضع  ال�ضتهلك  ذات  املواد  بيع 
التلف,  ال�رصيعة  الغذائية  وامل��واد 
ولية  اأمن  م�ضالح  تبا�رصها  التي 
�ضبقتها  والتي  بلعبا�س,  �ضيدي 
التي  املماثلة  العمليات  من  العديد 
معتربة  كميات  حجز  اإىل  اأف�ضت 
ال�ضحة  املواد, حفاظا على  من هذه 

امل�ضتهلكني. و�ضلمة  العامة 
م.رم�ضاين

حجز 147 لرتا من احلليب 
غري �ضالح لال�ضتهالك ببلعبا�س

ل��ق��ي ���ض��ب��ي��ح��ة اأم�������س ث��لث 
حادث  يف  م�رصعهم  اأ�ضخا�س 
وادي  ببلدية  وق��ع  مميت  م��رور 
الأليم  احل��ادث   . مبيلة  العثمانية 
و  �ضاحنة  ا���ض��ط��دام  يف  مت��ث��ل 
الطريق  م�ضتوى  على  �ضيارة 
امل�ضمى  باملكان   05 رقم  الوطني 
وادي  بلدية  البي�ضاء  عني  م�ضتة 
احلادث  خلف  حيث  مبيلة  العثمانية 
ما  اأعمارهم  ترتاوح  �ضحايا   03
يف  متوفني  �ضنة   31 و   27 بني 

حم�ضورين  ك��ان��وا  امل��ك��ان  ع��ني 
مت  ال�ضحايا   . ال�ضيارة  داخ��ل 
القطع  اأدوات  با�ضتعمال  اإخراجهم 
طرف  من  حولوا  و  التفكيك  و 
اأعوان احلماية املدنية اإىل م�ضلحة 
مب�ضت�ضفى  الطبية  ال�ضتعجالت 
جهتها  وم��ن  العثمانية  وادي 
املخت�ضة  الأمنية  امل�ضالح  فتحت 
احلادث  ملب�ضات  ملعرفة  حتقيقا 

املاأ�ضاوي.
مهناوي بوجمعة 

3 قتلى يف حادث مرور مميت بوادي 
العثمانية مبيلة  

املمتدة  الفرتة  خلل  ح�ضيلتها  يف 
غاية  واىل  مار�س  ال27  بني  ما 
حيث   اجل���اري  اف��ري��ل  م��ن  ال04 
الوطني  ال��درك  م�ضالح  متكنت 
بغليزان  الإقليمية  باملجموعة 

ال27  مابني  املمتدة  الفرتة  خلل 
من  اجل��اري  افريل  و04  مار�س 
ب�ضبب  باملح�رص  مركبة   98 و�ضع 
بتعليق  املتعلقة  التدابري  خمالفة 
�ضخ�ضني  من  باأكرث  التنقل  النقل, 

حتث  الإطار  نف�س  يف  املركبة,  يف 
املواطنني  كافة  املجموعة  قيادة 
الإج�����راءات  تطبيق  اأج���ل  م��ن 
املنازل  يف  البقاء  مع  الوقائية 
الق�ضوى  لل�رصورة  اإل  واخلروج 

مكافحة  اإطار  يف  تندرج  العملية 
امل�ضتجد  كورونا  فريو�س  انت�ضار 
وق��رارات  لتعليمات  وجت�ضيدا 
ال��و���ض��اي��ا الل��ت��زام ب��اإج��راءات 
الوقاية.                    اأبو ع�ضام

و�ضع 98 مركبة باملح�ضر ملخالفتهم اجراءات الوقاية من فريو�س كورونا



ك �ضباب بلوزداد يتربعون  ُمالاّ
ملحاربة كورونا

تربع كبري من احتاد العا�ضمة ملواجهة كورونا

ــاين  الأمل ـــدوري  ال اأنــديــة  ح�سلت 
الأخ�سر  ال�سوء  على  القدم  لكرة 
ــات الــيــوم  ــب ــدري ــت ل�ــســتــئــنــاف ال
ـــني، واخـــتـــارت الأنـــديـــة  ـــن الث
جمموعات  يف  الالعبني  تــدريــب 
ــني اأو  ــن ــني اث ــب �ــســغــرية مــن لع

ثالثة و�سط اإجراءات 
احــــرتازيــــة قــا�ــســيــة لــلــحــد من 
امل�ستجد  كورونا  فريو�ص  انت�سار 

)كوفيد19-(.
اأملانيا  يف  الــقــدم  ــرة  ك وتــوقــفــت   
رابطة  وقالت  تقريبا،  �سهر  منذ 
الدوري اإن التوقف �سي�ستمر حتى 
على  ــاري  اجل اأبريل/ني�سان   30
للدرجات  بالن�سبة  تقدير  ــل  اأق

الأعلى. 
على  الأندية  ح�سلت  ذلك  ورغم 
للتدريب  للعودة  الأخ�سر  ال�سوء 
�سلطات  قبل  مــن  الأ�ــســبــوع  ــذا  ه

الوليات والحتاد الأملاين للعبة.
 وقرر حامل اللقب بايرن ميونيخ 
جمموعات  يف  لعــبــيــه  ــب  ــدري ت
�سغرية للحد من خماطر الإ�سابة 
ــص، وقــــال الـــنـــادي يف  ــريو� ــف ــال ب
كافة  نتبع  نحن  "بالتاأكيد  بيان 
املوؤكد  من  ال�سحية،  ــادات  ــس الإر�
مــن  ممـــنـــوعـــة  اجلـــمـــاهـــري  اأن 
نادي  ويطلب  التدريبات.  ح�سور 
ال�ستمرار  اجلمهور  مــن  بــايــرن 
ونرجوكم  التعليمات،  اتــبــاع  يف 
التدريب  مركز  اإىل  القدوم  عدم 

اخلا�ص بالنادي".

ـــو الـــفـــريـــق يف  ـــب  وتــــــدرب لع
خم�سة  منها  كل  ت�سم  جمموعات 
تالم�ص  اأي  دون  لــكــن  ــني،  ــب لع
فعل  وكـــذلـــك  الـــالعـــبـــني،  بـــني 
مون�سنغالدباخ  بورو�سيا  فريقا 

وفولف�سبورغ واأندية اأخرى.
 وتدرب لعبو بادربورن -متذيل 
�سغرية  جمموعات  يف  الرتتيب- 
باومغارت  �ستيفن  املدرب  بقيادة 
ــودة  ـــذي �ــســدد عــلــى اأهــمــيــة ع ال
اأر�ــص  على  للممار�سة  الالعبني 

امللعب.
عودة  املهم  "من  باومغارت  وقــال   
بالكرة  اللعب  ملمار�سة  الالعبني 

�سبب  ـــو  ه ــــذا  ه جــــديــــد..  ـــن  م
فيها  يتم  التي  التدريبات  وجــود 
واأ�سار  الكرة"،  نقل  على  الرتكيز 
البدنية  اللياقة  تدريبات  اأن  اإىل 

والأحمال �ستتم ب�سورة فردية.

ورغم عودة التدريبات، مل يحدد 
الحتاد الأملاين لكرة القدم موعدا 
بعد ل�ستئناف املناف�سات، وت�سبب 
كبرية  مالية  خ�سائر  يف  التوقف 
اأندية  عــدة  و�ساهمت  لالأندية، 
مالية  بتربعات  الأول  الدوري  يف 
يف  تاأثرا  الأكرث  الأندية  مل�ساعدة 

الدرجتني الأوىل والثانية.

 وارتفع عدد الإ�سابات بالفريو�ص 
اأكرث  اإىل  اأملانيا  يف  العدوى  �سريع 
ت�سبب  كما  حــالــة،  ــف  األ  100 مــن 
 1600 نــحــو  ـــاة  وف يف  ــص  ــريو� ــف ال

�سخ�ص يف البالد حتى الآن.

الأملانية  الأنــديــة  ــودة  ع ومتنح   
ب�ساأن  ـــل  اأم ــة  ــارق ب لــلــتــدريــبــات 
املو�سم  مباريات  ا�ستكمال  اإمكانية 
اأخرى  اأندية  تدفع  وقد  احلــايل، 
ل�ستئناف  الكربى  الــدوريــات  يف 
حتديد  انــتــظــار  يف  الــتــدريــبــات، 
مالعب  اإىل  احلياة  ــودة  ع موعد 

كرة القدم.

ي�ستعد 
الحتـــاد 
الـــدويل 
لــــكــــرة 
الــــقــــدم 
ــا(  ــف ــي )ف
مل  للتعا
مـــــــــــــــع 
ى  و ل�سكا ا
والــطــعــون 
بـــــــ�ـــــــســـــــاأن 
ـــص اأجــــــــور  ـــ� ـــي ـــف ـــخ ت
ــني، وحتــديــد  ــب ــالع ال
اإر�ــــســــادات لــالأنــديــة 
ت�سعى  التي  والحتــــادات 
خالل  التكاليف  خلف�ص 
ب�سبب  الــتــوقــف  فـــرتة 
كورونا،  فريو�ص  تف�سي 
وذلك يف وثيقة داخلية 

اطلعت عليها رويرتز.
ــــرت مــ�ــســكــلــة  وتــــفــــّج
يف  ـــب  ـــروات ال تخفي�ص 
تقبل  بينما  ـــرتا،  ـــل اإجن
دول  يف  الـــالعـــبـــون 
اأملانيا  -مــثــل  ـــرى  اأخ
التخفي�ص  واإ�سبانيا- 

املوؤقت يف اأجورهم.

جميع  يف  القدم  كــرة  توقف  ومــع 
الفيفا  العامل تقريبا، يدرك  اأنحاء 
مع  التعامل  عليه  يكون  رمبــا  ــه  اأن
التــفــاقــات  ــن  م خمتلفة  �سل�سلة 
يف  ويــحــث  املحتملة،  والــ�ــســكــاوى 
تخفي�ص  اأي  يكون  اأن  اإر�ــســاداتــه 

"متنا�سبا".
الفيفا  عمل  جمموعة  واجتمعت 
اخلا�سة بالتعامل مع اأزمة فريو�ص 
واتفقت  املا�سي،  الأ�سبوع  كورونا 
من  النطاق  وا�سعة  جمموعة  على 
امل�سائل، وخل�ست الأمر يف الوثيقة 
الالعبني  عقود  اأن  ت�سمنت  التي 
يونيو/حزيران،  يف  تنتهي  التي 
يــجــب متــديــدهــا حــتــى نــهــايــة اأي 

مو�سم يتم ا�ستئنافه.
اأن  الداخلية  الوثيقة  ــح  وتــو�ــسّ
ب�سكل  يجب  ــرارات  ــق ال هــذه  مثل 
حتمي اأن تعك�ص القوانني الوطنية 
دولة،  كل  يف  املحددة  والتفاقات 
جتنب  اأهمية  على  �ــســددت  لكنها 
بطولت  يف  الكبرية  الختالفات 

الدوري والأندية املت�سابهة.
ـــة وروابــــط  ـــدي كــمــا طــالــبــت الأن
اإىل  بالتو�سل  والالعبني  ــدوري  ال

متنا�سبة". جماعية  "اتفاقات 
التوجيهية  املبادئ  تكون  اأن  ويجب 

دفع  "�سمان  التفاقات  هذه  وراء 
واملدربني  الالعبني  اأجور  من  جزء 
ا�ستقرار  وحماية  التقا�سي  وجتنب 
ــص  ــال� ــان عـــدم اإف ــم ــس ــود و� ــق ــع ال
العتبار  يف  الو�سع  مع  الأنــديــة، 
كوفيد19-  ملر�ص  املــايل  التاأثري 

على الأندية".
الوثيقة  تن�ص  حــا�ــســم،  وب�سكل 
الذين  وموظفيها  الأندية  اأن  على 
"ومل  لتفاقات  التو�سل  ميكنهم  ل 
اأو  الو�سع  الوطني  القانون  يو�سح 
غري  اجلماعية  التفاقات  تكون 
الــقــرارات  ــاإن  ف للتطبيق"،  قابلة 
العقود  لتغيري  ب�ساأنهم  الأحادية 
تعترب  عندما  فقط  بها  "�سُيعرتف 
ف�ص  جلــنــة  بــوا�ــســطــة  معقولة" 
املنازعات اأو جلنة اأو�ساع الالعبني 

يف الفيفا.
اأن  الــوثــيــقــة  يف  الــفــيــفــا  ــب  ــت وك
"املقبولة"  التعاقدية  التغيريات 
الــو�ــســع  العـــتـــبـــار  يف  ــذ  ــاأخ ــت ــس �
اأي  وتنا�سب  للنادي  القت�سادي 
تعديل على الأجور مع �سايف دخل 

الالعب بعد هذا التعديل.
ما  العتبار  يف  الفيفا  �سياأخذ  كما 
جميع  على  القرار  تطبيق  مت  اإذا 
معني  عــدد  على  اأم  النادي  لعبي 

منهم، وما اإذا حاول النادي التو�سل 
لتفاق مع املوظفني اأو ل.

و�سُتقدم وثيقة الفيفا التي تلخ�ص 
اإىل  العمل  جمموعة  نظر  وجهة 

مكتب جمل�ص الفيفا لعتمادها.
وقال متحدث با�سم الفيفا اإنه لي�ص 
مقرتحات  على  بالتعليق  خمــول 
ميكنه  "ول  املجل�ص،  اإىل  مقدمة 

ا�ستباق هذا القرار".
فريو�ص  عمل  جمموعة  وتتكون 
ومن  اللعبة،  ممثلي  مــن  ــا  ــورون ك
والحتـــادات  الفيفا  اإدارة  بينهم: 
ــة ورابـــطـــة  ــي ــن ــوط الـــقـــاريـــة وال
ـــة الأوروبــــيــــة والحتــــاد  ـــدي الأن
ــني  ــرتف ــح الـــــــدويل لـــالعـــبـــني امل
واملنتدى العاملي لبطولت الدوري.

�ضوء يف اآخر النفق.. اأندية اأملانيا تعود للتدريبات

بعد اعرتا�س جنوم الربميريليغ..

 الفيفا يتدخل حل�ضم اأزمة تخفي�س اأجور الالعبني

عي�ضى ماندي يعي�س حالة خوف على عائلته ب�ضبب كورونا
ــات جنم  ــي ــوم يــطــغــى اخلــــوف عــلــى ي
ماندي،  عي�سى  اجلــزائــري،  املنتخب 
عن  الــتــعــبــري  يف  ــر  ــاأخ ــت ي مل  ــــذي  ال
"فران�ص  ملجّلة  ت�سريحات  يف  م�ساعره 
املنزيل  احلجر  من  ــك  وذل فوتبول"، 
الذي َيفر�سه فريو�ص كورونا امل�ستجد 
انت�ساره  بعد  اإ�سبانيا،  يف  اجلميع  على 

وت�سببه مبئات الوفيات يوميًا.
ــوي من  ــق ـــرّب املــدافــع املــحــوري ال وع
ظل  يف  كثرياً،  عائلته  على  خ�سيته 
اأرقام  تعرفه  الذي  الت�ساعدي  املنحى 
ــام  الأي يف  بفرن�سا  واملــوتــى  امل�سابني 
خائف  "اأنا  ـــال:  ق حــيــث  الأخـــــرية، 
اإ�سبانيا  وخا�سة  اجلميع،  �سّحة  على 
كرة  اأما  عائلتي،  توجد  حيث  وفرن�سا 

القدم فهي اأمر ثانوي حاليًا".
ووّجه عي�سى ماندي ر�سالة للجماهري 
الر�سمي  احل�ساب  عــرب  اجلــزائــريــة، 

"في�سبوك"،  مبوقع  القدم  كرة  لحتاد 
اأن  فعاًل  "اأردت  قال:  عندما  اأيام،  قبل 
بيوتكم،  يف  لتبقوا  بر�سالة،  لكم  اأبعث 

خطري  حاليًا  نعي�سه  الذي  الوباء  لأن 
جداً ويتف�سى ب�سرعة فائقة".

الــوقــايــة  ــري  ــداب ت "اتخذوا  وتــابــع: 

لأقربائكم،  خا�سة  لكن  اأوًل،  لكم 
ــروف  ــظ ـــذه ال ـــالل ه واأ�ــســانــدكــم خ
فيها  نكون  اأن  يجب  التي  ال�سعبة، 
�ساء  اإن  قريبًا  و�سنلتقي  مت�سامنني، 

اهلل".
على �سعيد اآخر، يتهّياأ ماندي للرحيل 
نهاية  يف  بيتي�ص  ـــال  ري ــه  ــادي ن ــن  ع
كاملة  موا�سم   4 ق�سى  اأن  بعد  املو�سم، 
ت�سري  اإذ  الأندل�سي،  الــنــادي  برفقة 
وجهته  اأن  اإىل  الأخــــرية  التقارير 
املمتاز،  الإنكليزي  الـــدوري  �ستكون 

عرب بوابة نادي وي�ست هام يونايتد.
وجنح ماندي يف اإثبات قدراته العالية 
لي�سبح  اجلــزائــري،  املنتخب  برفقة 
اأ�سا�سيًا يف ت�سكيلة املدير الفني،  لعبًا 
اأمم  كاأ�ص  بلقب  وتّوج  بلما�سي،  جمال 
التي  ـــرية  الأخ ن�سختها  يف  اأفريقيا 

غابت عن بلده منذ 1990.

�سباب بلوزداد، يوم الأحد،  لنادي  املالكة  ال�سركة  قررت 
على  مل�ساعدتها  اجلــزائــريــة،  الــدولــة  لفائدة  الــتــربع 

.COVID-19 الت�سدي لنت�سار وباء
ح�سابه  عرب  ن�سره  بيان  يف  البلوزدادي،  النادي  وك�سف 
مدار"  "جممع  ال�سركة  اتخاذ  عن  في�سبوك  على  الر�سمي 
كورونا  ــة  اأزم ظل  يف  الت�سامنية  التدابري  من  حزمة 
ــارات  والإط التنفيذيني،  ــدراء  امل تنازل  منها  الراهنة، 
العليا لل�سركة الأم وخمتلف ال�سركات الفرعية عن راتب 

�سهر كامل.
روح  على  الثناء  ــدد  جت ")ال�سركة(  البيان:  ــاف  ــس واأ�
اجلــزائــري  ال�سعب  بها  متيز  التي  والعطاء  الت�سامن 
عن  يرفع  اأن  وجل  عز  اهلل  ن�ساأل  الوباء،  هذا  ملحاربة 

بلدنا احلبيب هذا البالء".
احلمالت  �سمن  تدخل  املــبــادرة  هــذه  اأن  الــنــادي  واأكــد 
التطوعية للمجمع، بعد اأن �ساهم يف وقت �سابق بتزويد 
التجهيزات  من  بكمية  اجلزائرية،  امل�ست�سفيات  بع�ص 

الطبية، واأجهزة الإنعا�ص.

مببلغ  تربعه  الأحد،  يوم  جلول،  عا�سور  بقيادة  العا�سمة،  احتاد  نادي  اإدارة  جمل�ص  اأعلن 
جهود  يف  اجلزائرية  ال�سلطات  مل�ساعدة  الطبية،  املعدات  من  معترب  وعدد  يورو،  األف   500

احلد من انت�سار فريو�ص كورونا امل�ستجد.
وذكر النادي العا�سمي يف بيان، عرب �سفحته الر�سمية على "في�سبوك"، اأن رئي�سه عا�سور 
جلول، اأ�سرف على ت�سليم عدد معترب من اأجهزة التنف�ص والإنعا�ص، وكذلك اأنظمة مراقبة 

نب�سات القلب، واأجهزة التخدير، وبقية املواد ال�سرورية ملكافحة املر�ص.
واأ�ساف البيان اأن اإدارة الإحتاد، قدمت �سًكا بنكًيا بقيمة 500 األف يورو، لفائدة ال�سندوق 

الوطني املخ�س�ص جلمع التربعات، للم�ساهمة يف الت�سدي لنت�سار فريو�ص كورونا.
رواتبهم  من  بجزء  التربع  قــرروا  املالكة،  ال�سركة  م�سوؤويل  اأن  بيانه  يف  النادي  وتابع 

ال�سهرية.

وفاة والدة جوارديول 
ب�ضبب كورونا

بن نا�ضر مع ميالن: 

هذا  اأن  اأتخيل  "مل 
�ضيحدث"

فيورنتينا ُيعلن �ضفاء ثالثي الفريق 
من فريو�س كورونا

وزارة ال�ضباب و الريا�ضة تبداأ 
م�ضاوراتها مع الحتادات حول 

الإجراءات املتخذة يف حال 
التوقف النهائي للمناف�ضات

الإثنني،  ام�ص  م�ساء  �سيتي،  مان�س�سرت  نادي  اأعلن 
الفريق  مدرب  والــدة  ماريو،  �سال  دولور�ص  وفاة 
بفريو�ص  اإ�سابتها  بعد  جـــوارديـــول،  جو�سيب 

كورونا امل�ستجد.
 واأكد النادي الإجنليزي وفاة والدة جوارديول يف 
 82 وعمرها  بر�سلونة،  مبدينة  مانري�سا  منطقة 

�سنة. 
النادي  يف  من  "كل  ر�سمي  بيان  يف  الــنــادي  ــال  وق
على  الع�سيب  الوقت  هذا  يف  احلارة  تعازيه  ير�سل 

بيب وعائلته وجميع اأ�سدقائهم".
وكان جوارديول قد بعث بر�سالة فيديو اإىل ع�ساق 
اإىل  فيها  يدعوهم  اأيـــام،  قبل  �سيتي  مان�س�سرت 
املحنة  جتاوز  اأجل  من  املنزل  يف  بالبقاء  اللتزام 

احلالية.

يعد النجم اجلزائري اإ�سماعيل بن نا�سر من اأف�سل 
جتميده  مت  الذي  الكروي  املو�سم  يف  ميالن  لعبي 
رغم  اجلديد،  كورونا  فريو�ص  ب�سبب  اإيطاليا  يف 
انتقاله  بعد  الفريق  مع  الأول  مو�سمه  يق�سي  اأنه 

ال�سيف املا�سي قادمًا من نادي اإمبويل.
تي  "ميالن  لقناة  ال�ساب  الو�سط  لعــب  ــدث  وحت
مثل  كــبــري  نـــاد  قمي�ص  بحمل  فــخــره  ــن  ع يف" 
بلقب  فوزاً  الأكرث  ُيعترب  الذي  "الرو�سونريي"، 
العمالق  بعد  ـــرات(،  م  7( اأوروبـــا  اأبــطــال  دوري 

الإ�سباين ريال مدريد )13 مرة(.
زلت  "ما  ت�سريحاته:  يف  نا�سر  بن  وقال 

الــذي  بالقمي�ص  منزيل  يف  اأحتفظ 
مبلعب  ميالن  مع  مرة  اأول  به  لعبت 

�سان �سريو �سد بري�سيا. اإنها حلظات 
اأعوامًا للوراء ملا  ل تن�سى، ولو عدت 

كنت اأتخيل اأن هذا �سيحدث".
واأ�ـــســـاف لعـــب اأر�ــســنــال 

ترى  "عندما  ال�سابق: 
و�سعار  ميالن  �سعار 

ال�سبعة  الأبطال 
ذراعـــك،  على 

�ــســتــ�ــســعــر 
ــــيء  ــــس ــــ� ب

جــمــيــل. 
هديف الآن 
اأحت�سن  اأن 
اأكــــــــــرث، 
�سعيد  واأنــا 

ـــــودي  ـــــوج ل
لأجتهد  و�ساأ�سعى  هنا 

ــــل  ـــم واأوا�ــــس ـــل ـــع واأت
التطور مع فريقي".

بن  اإ�سماعيل  وكان 
نا�سر )22 عامًا(، 

ـــــــد خـــطـــف  ق
الأ�ـــــــســـــــواء 
اأمم  ببطولة 

اأفـــريـــقـــيـــا 
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منتخب  ـــع  م مبــ�ــســر 
اختيار  مّت  اإذ  اجلزائر، 
بامل�سابقة  لعــب  اأف�سل 
بعدما �ساهم يف فوز منتخب 
بالتاج  ال�سحراء"  "حماربي 
ما  وهــو  عامًا،   30 منذ  املفقود 
للتعاقد  ميالن  بـــاإدارة  عّجل 
ــد من  ــدي ــع مــعــه وخــطــفــه مـــن ال

الأندية التي كانت ترغب يف �سمه.

خمتلف  ا�ستدعاء  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  تعتزم 
اليوم  من  ابتداء  اجلزائرية  الريا�سية  الحتــادات 
حال  يف  اتخاذها  املعول  الجــراءات  ملناق�سة  الحد، 
اللغاء الر�سمي للمو�سم احلايل ب�سبب تف�سي فريو�ص 

كورونا.
و�سرح املدير العام للريا�سة بالوزارة، ندير بلعياط : 
''بعد تاأجيل الألعاب الأوملبية و�سبه اأوملبية اإىل �سيف 
2021 بطوكيو، �سنت�سل بالحتادات وذلك ابتداء من 
اليوم )الأحد( ومن بينها الريا�سات اجلماعية وذلك 
التوقف  حال  يف  املتخذة  الجـــراءات  عن  للحديث 
كورونا  فريو�ص  تف�سي  ب�سبب  للمناف�سات  النهائي 

وكذا من اأجل اإعادة النظر يف برنامج التح�سريات".
ت�سررا  الأكرث  اجلماعية  الريا�سات  احتادات  وتبقى 
من الو�سع احلايل لأنه يف نهاية كل مو�سم يتم حتديد 
الأندية البطلة، الأندية التي ت�سقط وكذلك الفرق 

التي تتاأهل ملختلف املناف�سات القارية واجلهوية.
الأ�سبوع  قررت  قد  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  وكانت 
ابريل   19 غاية  اىل  املناف�سات  تعليق  متديد  الفارط 
وحماربة  بالوقاية  املتعلق  املخطط  �سمن  ــك  وذل

جائحة فريو�ص كورونا.
الوقائية املتخذة كذلك، غلق كل  التدابري  ومن بني 
والرتفيهية  ال�سبانية  واملوؤ�س�سات  الريا�سية  املن�ساآت 
التن�سيط  لهيئات  العامة  اجلمعيات  كــل  وتاأجيل 

الريا�سي.
''�سنة  فكرة  ــاإن  ف املخت�سني،  من  العديد  نظر  ويف 
اجلماعية  او  الفردية  للريا�سات  بالن�سبة  بي�ساء'' 

تبقى جد واردة ب�سبب تف�سي فريو�ص كورونا.
العادية  العامة  اجلمعيات  ملف  فاإن  اأخرى،  جهة  من 
ــادات  ــالحت ل بالن�سبة   2019 الــريــا�ــســي  للمو�سم 
الريا�سية مل يغلق بعد، بعد اإجراء 20 جمعية فقط 

قبل انت�سار وباء كورونا العاملي يف اجلزائر.
ملف  بعد  نغلق  ''مل  ال�سدد:  هــذا  يف  بلعياط  وقــال 
حيث   2019 الريا�سي  للمو�سم  العادية  اجلمعيات 
الآن  العامة.  جمعياتها  فقط  احتــاديــة   20 نظمت 
التطرق  قبل  اجلمعيات  بقية  بــرجمــة  �سنحاول 
العهدة  باختتام  املتعلقة  النتخابية  للجمعيات 

الأوملبية''.
الأوملبية  العهدة  متديد  امكانية  حــول  �ــســوؤال  ويف 
طوكيو  اأوملبياد  تاأجيل  بعد  وذلك  اآخر  لعام  اجلارية 

اىل 2021، اأجاب بلعياط:
تن�ص  ل  اجلزائرية  الريا�سة  تخ�ص  التي  ''القوانني 
الألــعــاب  بتاأجيل  خا�سة  ا�ستثنائية  حــالــة  على 
اأحكام قانون  الأوملبية او الغائها. على كل حال، فاإن 
وتلك  البدنية  الن�ساطات  بتطوير  املتعلقة   13/05
املوؤرخ   14-330 رقم  التنفيذي  املر�سوم  يف  املوجودة 
2014، املحددة ل�سروط تنظيم وعمل  27 نوفمرب  يف 
الحتاديات الريا�سية الوطنية وو�سعياتها القانونية، 

وا�سحة وحمددة للعهدة باأربع �سنوات''.
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  ANEP  GRATUIT       التحرير 2020/04/07 

اأعلن نادي فيورنتينا يف بياٍن ر�سمي، عن �سفاء ثالثة من 
لعبيه تعر�سوا لالإ�سابة بفريو�ص كورونا اجلديد خالل 
جريمان  كــوتــروين،  باتريك  وهــم  املا�سية،  الأ�سابيع 

بازيال ودو�سان فالهوفيت�ص.
فح�ص  عينات  فــاإن  "البنف�سجي"،  النادي  بيان  وح�سب 

اآخر  بعد  �سلبية  ظهرت  الثالثي  لهذا  بالن�سبة  كورونا 
فح�ص، وهي مفاجاأة �سارة بالن�سبة جلماهري النادي، وحتى 

هذا  من  ت�سرراً  العامل  بلدان  اأكرب  اأحد  تعد  التي  اإيطاليا  يف 
الوباء.

التي  الختبارات  اأن  اإىل  ي�سري  اأن  فيورنتينا  نادي  "ي�سّر  فيورنتينا:  بيان  يف  وجاء 
وفالهوفيت�ص،  بيزل  كوتروين،  للثالثي  بالن�سبة  املا�سية  القليلة  الأيــام  يف  اأجريت 

اأظهرت نتائج �سلبية من فريو�ص كوفيد 19".
كل  تقدمي  حاولوا  الذين  امل�ست�سفى  يف  واملمر�سني  الأطباء  ن�سكر  اأخرى  "مرة  وتابع: 
م�ساعدتهم لالعبني، وكذلك جميع اأولئك الذين يحتاجون للرعاية يف هذه اللحظات 

احلرجة، التي مير بها بلدنا والعامل باأ�سره".
كوروا  فورزا  و�سركة  املوؤ�س�سات  بع�ص  جانب  اإىل  فيورنتينا  نادي  "قام  البيان:  وختم 
بجمع تربعات تتجاوز 760 األف يورو، �ستتوجه ل�سراء الأدوية واملواد الالزمة ملكافحة 

هذا الوباء الرهيب".
واأ�ساب فريو�ص كورونا اجلديد، العديد من لعبي الدوري الإيطايل على غرار ثالثي 
فيورنتينا كثالثي يوفنتو�ص، ديبال، روغاين وماتويدي، وو�سول اإىل دانييل مالديني 

لعب ميالن ووالده الأ�سطورة باولو مالديني، ولعبني اآخرين.
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اأ�ضرى فل�ضطينيون

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

ح�ضلت  العاملية  ال�ضحة  منظمة  تقارير  �ضمن 
الإجراءات  ت�ضنيف  على  فخر  وبكل  فل�ضطني 
باملرتبة  الفل�ضطينية  احلكومة  اتخذتها  التي 
����رصورة  ايل  ي��دف��ع��ن��ا  وه���ذا  ع��امل��ي��ا  الويل 
عرب  وتعزيزها  املبذولة  اجلهود  يف  ال�ضتمرار 
�ضعبة  كانت  ولو  الإج��راءات  من  املزيد  اتخاذ 
ال�ضيطرة  حتت  من  المور  تخرج  ل  ان  اجل  من 
رغم  ال�ضحي  النظام  على  احلفاظ  اجل  ومن 
�ضلطات  تتخذها  التي  والعقبات  املعيقات  كل 

الحتلل.
تتعمد  الحتلل  �ضلطات  ان  وا�ضحا  بات  لقد   
الفل�ضطيني  املناطق  يف  كورونا  فريو�س  ن�رص 
ال�ضلطة  ت�ضاعد  او  الإط���لق  على  تبِد  ومل 
على  اأبقت  بل  الوباء  مكافحة  يف  الفل�ضطينية 
تقدمي  دون  وتركهم  برتحيلهم  وقامت  العمال 
وفقا  وفح�ضهم  حالتهم  معاينة  او  لهم  العلج 
عدم  اي�ضا  وتتعمد  املتبعة  الدولية  للإجراءات 
م�ضريهم  يواجهون  وتركهم  الأ���رصى  فح�س 
اعتقالت  بحملة  تقوم  وباملقابل  املجهول 
وتعر�س  �ضجونها  يف  باملعتقلني  وال���زج 
مع  الحتكاك  ايل  بالقوة  املعتقلني  املواطنني 
واملعايري  املوا�ضفات  اتباع  دون  الحتلل  جنود 
باملواطنني  الح��ت��ك��اك  تتعمد  حيث  الطبية 
املداهمات  على  القائمة  �ضيا�ضتها  وا�ضتمرار 
ان  املحتمل  من  الذين  جنودها  قبل  من  الليلة 

وبالتايل  كورونا  بفريو�س  م�ضابني  يكونوا 
واأ�رصهم  للمعتقلني  ال��ع��دوى  بنقل  يقومون 
لي�س  العتقالت  هذه  ان  وخا�ضة  مبا�رص  ب�ضكل 
العتداءات  تلك  وان  لل�ضتمرار  مربر  اي  لها 
ا�ضتمرار  على  القائمة  و�ضيا�ضتها  ال�رصائيلية 
للقانون  فا�ضحا  انتهاكا  ت�ضكل  العتقالت 
وخا�ضة  الدولية  املنظمات  على  وبات  الدويل 
الأحمر  وال�ضليب  العاملية  ال�ضحة  منظمة 
الدويل التدخل لدى الحتلل من اجل وقف هذه 
املواطنني  ملنازل  الليلية  واملداهمات  ال�ضيا�ضة 
على  والعمل  املحتلة  القد�س  يف  وخا�ضة 
الأ�رصى  �رصاح  لإطلق  الحتلل  على  ال�ضغط 
اد  فوؤ الأ�ضري  وخا�ضة  الفل�ضطينيني  املر�ضي 
من  يعاين  والذي  �ضنا  املعتقلني  اكرب  ال�ضوبكي 
باخلطر  مهددة  باتت  حياته  وان  متعددة  اأمرا�س 
ال�ضجانني  اأو�ضاط  يف  كورونا  وباء  انت�ضار  بعد 

الفل�ضطينيني. املعتقلني  وبع�س 
واملوؤ�ض�ضات  الهيئات  تتخذ  ان  املهم  من  وبات 
ال�ضيا�ضية  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  الفل�ضطينية 
داعما  موقفا  امل��دين  املجتمع  وموؤ�ض�ضات 
الرئي�س  يقودها  التي  والإج����راءات  للجهود 
ا�ضتية  حممد  ال��وزراء  ورئي�س  عبا�س,  حممود 
وباء  خطر  من  الفل�ضطيني  ال�ضعب  حلماية 
تلك  ودع��م  الإن�ضانية  يهدد  ال��ذي  ك��ورون��ا 
احلكومة  اتخذتها  التي  ال�ضتثنائية  الإجراءات 
الفل�ضطيني  املجتمع  حماية  �ضاأنها  من  والتي 
جهود  اي  توحيد  من  بد  ول  ال�ضكان  و�ضحة 

والب�رصية  املادية  الإمكانات  كافة  وت�ضخري 
ال�ضحة  وحماية  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ملواجهة 
وتعاون  تطوير  واأهمية  فل�ضطني  دولة  العامة يف 
هذا  ويف  التطوعية  اجلهود  كافة  لتعزيز  اجلميع 
ورجال  الفل�ضطينية  اجلاليات  من  بد  ل  ال�ضياق 
وال�ضتات  الوطن  يف  الفل�ضطينيني  الأعمال 
احلكومة  اأن�ضاأته  الذي  عز(  وقفة  )�ضندوق  دعم 
الطبية  امل�ضتلزمات  توفري  يف  جهودها  مل�ضاندة 
اإىل تكاتف  التي حتتاج  اللزمة يف هذه الظروف 
ال�ضعب  قطاعات  كافة  وت�ضامن  وت��ع��اون 
ال�ضلمة  على  للحفاظ  تواجد  اأينما  الفل�ضطيني 

الفل�ضطينية. الب�رصية  والقيمة  وال�ضحة 
ال�ضعب  ت��اري��خ  م��ن  مهمة  مرحلة  يف  ن��ن��ا  اإ
وتكالب  ال�رصاعات  تلك  ظل  ويف  الفل�ضطيني 
عدوانه  وا�ضتمرار  القمعية  واأجهزته  الحتلل 
من  املطلوب  بات  الفل�ضطيني  ال�ضعب  على 
بتحمل  وبرملاناته  وموؤ�ض�ضاته  الدويل  املجتمع 
يواجه  الذي  الفل�ضطيني  ال�ضعب  جتاه  امل�ضوؤولية 
وال�ضغط  والوباء  الحتلل  �ضيا�ضات  اأب�ضع 
واإجراءاته  �ضيا�ضته  عن  للتوقف  الحتلل  على 
والإفراج  البيوت  وهدم  وا�ضتيطان  اعتقال  من 
�ضادرتها  ال��ت��ي  الفل�ضطينية  الأم���وال  ع��ن 
غزة  قطاع  عن  احل�ضار  ورف��ع  حق  وجه  بغري 
جهود  عرقلة  لوقف  الحتلل  على  وال�ضغط 
ال��وب��اء  م��واج��ه��ة  يف  الفل�ضطينية  احل��ك��وم��ة 
العمال  جتاه  احتلل  كقوة  م�ضوؤوليتها  وحتمل 

القد�س. مدينة  يف  اأهلنا  وجتاه  الفل�ضطينيني 

الحتاليل« كورونا  »وباء  من  الفل�ضطيني  ال�ضعب  حماية 

الح��ت��لل  اإن  الأ����ض���ري,  ن���ادي  ق���ال 
قرابة  اعتقال  يوا�ضل  الإ�رصائيلي 
)180( طفًل يف �ضجونه, رغم النداءات 
عنهم,  ب��الإف��راج  الراهنة  واملطالبات 
انت�ضار عدوى فريو�س )كورونا(,  اء  جررّ
وال���ذي اأ���ض��اف خ��ط��راً ج��دي��داً على 
ا�ضتمرار  خطر  اإىل  اإ�ضافة  م�ضريهم, 
فيها  تتوفر  ل  �ضجون  يف  اعتقالهم 
اأدنى �رصوط اخلا�ضة بحماية طفولتهم. 
�ضدر  تقرير  يف  الأ�ضري  نادي  واأ�ضاف 
الفل�ضطيني  الطفل  يوم  مبنا�ضبة  عنه, 
ني�ضان/  من  اخلام�س  ُي�ضادف  ال��ذي 
اأبريل من كل عام, اإن ما جرى بالأم�س 
يف �ضجن "عوفر" من قيام اإدارة ال�ضجن 
اأن  بحجر طفلني من الأ�رصى, بدًل من 
كل  داعيًا  خطري,  اأمر  �رصاحهما,  ُتطلق 
وعلى  الدولية  الخت�ضا�س  جهات 
���رصورة  اإىل  "اليوني�ضف"  راأ�ضها 
التدخل العاجل لإطلق �رصاح الأ�رصى 
الأطفال. وبني نادي الأ�ضري يف تقريره, 
اأن الحتلل الإ�رصائيلي ينتهج �ضيا�ضة 
كجزء  الفل�ضطينيني,  الأطفال  اعتقال 
واأدواتها,  العنيفة  بنيته  من  اأ�ضا�ضي 
طفولتهم,  �ضلب  خللها  من  وُيحاول 
ول  وم�ضتقبلهم,  م�ضريهم  وتهديد 
املُ�ضتخدمة  العنيفة  اأدوات���ه  تختلف 
اأدواته  عن  م�ضتواها  يف  الأطفال  بحق 
هذه  وت��ب��داأ  الكبار,  املعتقلني  بحق 
الأوىل  العتقال  حلظة  منذ  الإجراءات 
ال�ضجون.  يف  احتجازهم  حتى  لهم, 
ج�ضيمة  انتهاكات  الحتلل  وُينفذ 
اإلقاء  حلظة  منذ  الأطفال  الأ�رصى  بحق 
والتي  واحتجازهم,  عليهم  القب�س 
تتناق�س مع ما ن�ضت عليه العديد من 
الطفولة,  بحماية  اخلا�ضة  التفاقيات 
اعتقالهم  عمليات  خ��لل  من  وذل��ك 

�ضاعات  يف  منازلهم  م��ن  املنظمة 
التحقيق  مراكز  اإىل  الليل  من  متاأخرة 
اأو  طعام  دون  واإبقائهم  والتوقيف, 
يف  و�ضلت  طويلة  ل�ضاعات  ���رصاب 
توجيه  ليومني,  املوثقة  احلالت  بع�س 
اإليهم,  البذيئة  والأل��ف��اظ  ال�ضتائم 
تهديدهم وترهيبهم, انتزاع العرتافات 
دفعهم  والتهديد,  ال�ضغط  حتت  منهم 
باللغة  املكتوبة  الإفادات  على  للتوقيع 
من  حرمانهم  ترجمتها,  دون  العربية 
اأحد  ح�ضور  ب�رصورة  القانوين  حقهم 
التحقيق,  خ��لل  واملحامي  الوالدين 
وغري ذلك من الأ�ضاليب والنتهاكات, 
كما ول تتوانى �ضلطات الحتلل عن 
تهمة,  اأي  دون  اإداري��ًا  الأطفال  اعتقال 
للأطفال  املوجهة  التهم  اأن معظم  علمًا 
مطلع  ومنذ  احل��ج��ارة.  باإلقاء  تتعلق 
ق�ضية  �ضهدت   ,2020 اجل��اري  العام 
الأط��ف��ال حت��ولت خطرية,  الأ����رصى 
اإدارة �ضجون الحتلل فر�ضها  حاولت 
التحولت  ال�ضجون, ومتثلت هذه  داخل 
دون  الأطفال  الأ�رصى  نقل  ق�ضية  يف 
�ضجن  اإىل  "عوفر"  �ضجن  من  ممثليهم 

"الدامون", حيث تعر�س الأطفال الذين 
جرى نقلهم اإىل اعتداءات على يد قوات 
وتهديدهم,  منهم,  عدد  وعزل  القمع, 
فيها  تتوفر  ل  ظروف  يف  واحتجازهم 
وفر�س  الآدمي,  العي�س  �رصوط  اأدنى 
من  عائلتهم  وحرمان  عليهم  عقوبات 
الأ�رصى  اعتربه  الذي  الأمر  زيارتهم, 
خطرياً  حتوًل  احلقوقية,  واملوؤ�ض�ضات 
ُمنجزاتهم,  اأهم  اأحد  ل�ضلبهم  وحماولة 
واملتمثل بوجود م�رصفني على الأ�رصى 
لتنظيم  ال�ضجون,  داخ��ل  الأط��ف��ال 
مواجهة  يف  وم�ضاعدتهم  حياتهم 
 ,2015 عام  و�ضكل  العتقال.  ظروف 
الأطفال  م�ضري  على  خطرياً  منعطفًا 
ق�ضيتهم  �ضهدت  وفيها  الأ����رصى, 
اإق��رار  منها  التحولت,  من  العديد 
العن�رصية  القوانني  لعدد من  الحتلل 
ُت�رصع  التي  القوانني,  م�ضاريع  وتقدمي 
الأطفال,  بحق  عالية  اأحكام  اإ�ضدار 
اأكرث  اإىل  احل��الت  بع�س  يف  و�ضلت 
احلكم  وح��ت��ى  ���ض��ن��وات,  ع�رص  م��ن 
الأطفال  بحق  الحتلل  ويطبق  املوؤبد. 
فيما  الع�ضكري,  القانون  ال�ضفة  يف 

القانون  ال�ضتثنائية يف  اإجراءاته  ُيطبق 
القد�س,  اأطفال  الإ�رصائيلي على  املدين 
التي  الت�ضنيف  �ضيا�ضات  من  كجزء 
الفل�ضطينيني,  على  فر�ضها  حُت��اول 
فر�ضتها  التي  التق�ضيمات  وتر�ضيخ 
القانون  ُتطبق  اأنها  ومع  الأر�س,  على 
القد�س,  اأطفال  الإ�رصائيلي على  املدين 
ا�ضتدعاء  اإىل  الأم��ر  بها  و�ضل  فقد 
تتجاوز  مل  عائلتهم,  ع��رب  اأط��ف��ال 
جرى  كما  �ضنوات  اخلم�س  اأعمارهم 
يف بلدة العي�ضاوية خلل العام املا�ضي 
اعتقالت  ن�ضبة  اأعلى  وتعترب   .2019
بني �ضفوف الأطفال يف مدينة القد�س, 
اعتقال  عمليات  اأطفالها  يواجه  حيث 
متكررة, بع�س الأطفال مل يتمكن على 
تعليمه  ا�ضتكمال  من  �ضنوات  م��دار 
اء عمليات احلب�س  ب�ضبب العتقال, وجررّ
خلله  من  ا�ضتهدفت  ال��ذي  املنزيل 
الن�ضيج الجتماعي  �ضلطات الحتلل, 
و�ضهريًا  الأطفال,  ل�ضيما  املقد�ضي, 
بني  اعتقال  ح���الت  اأع��ل��ى  ُت�ضجل 
�ضفوف الأطفال يف القد�س مقارنة مع 
وهذه  الأخرى.  الفل�ضطينية  املحافظات 
الأطفال  الأ���رصى  عن  املعطيات  اأب��رز 
الأ���رصى  يقبع  الحتلل:  �ضجون  يف 
الأطفال يف ثلثة �ضجون وهي: عوفر, 
 2015 عام  ومنذ  وال��دام��ون,  جم��دو, 
�ُضجلت اأكرث من 6700 حالة اعتقال بني 
�ضفوف الأطفال والفتية الفل�ضطينيني, 
اعتقال  لعمليات  ن�ضبة  اأعلى  وكانت 
الأخ��رية  �ضهور  الثلثة  يف  الأط��ف��ال 
بداية  �ضهدت  التي   2015 ع��ام  من 
حالت  بلغت  حيث  ال�ضعبية,  الهبة 
العتقال بني �ضفوف الأطفال يف ذلك 
العام 2000 حالة, تركزت غالبيتها يف 

القد�س

نادي الأ�ضري: الحتالل يوا�ضل اعتقال الأطفال رغم النداءات بالإفراج 
عنهم يف ظل انت�ضار )كورونا(

اأخبار فل�ضطني

الأ�ضري حممد عادل 
ح�ضن داوود

اأ�ضرى ققيلية عميد 
داوود  ح�ضن  عادل  حممد  يعرف 
بتاريخ  اعتقاله  جرى  ب�"اأبوغازي", 
حكم  بحقه  و�ضدر   ,8/12/1987
النتماء  بتهمه  احلياة,  مدى  بال�ضجن 
الفل�ضطيني  الوطني  التحرير  حركة  اإىل 
�ضيارة  على  حارقة  زجاجة  واإلقاء  فتح, 
على  منهم  اثنني  ومقتل  م�ضتوطنني 
من  قلقيلية,  جنوب  اللتفايف  ال�ضارع 
امل�ضتوطنات,  جمال�س  رئي�ضة  بينهما 
الحتلل  �ضلطات  هدمت  اعتقاله  وبعد 

عائلته. منزل 
الأ�ضنان وت�ضاقط  اآلمًا يف  يعاين حممد 
ا�ضطرابات  يعاين  كما  بع�ضها, 
�ضديدة  واآلمًا  املعدة,  يف  متوا�ضلة 
الركب,  منطقة  وخا�ضة  املفا�ضل  يف 
ويعاين  ال�ضدفية,  ملر�س  وا�ضتفحاًل 
عالية  بن�ضبة  اجللد  يف  ح�ضا�ضية  من 
يف  ونزف  لديه  اجللد  ت�ضقق  يف  ت�ضببت 

الأحيان. بع�س 
خلف  يزال  ل  وهو  ووالدته  والده  فقد 
اإطلق  الحتلل  ورف�س  الق�ضبان, 
التي  الإفراج  عمليات  �ضمن  �رصاحه 
يف  وكذلك  اأو�ضلو,  اتفاق  عقب  متت 

�ضاليط[. ]�ضفقة  الأحرار  وفاء  �ضفقة 
يقول وائل داود, �ضقيق حممد: "قبل يوم 
ومن  الأغرا�س,  والدي  و�ضع  الزيارة, 
جيبه  يف  ال�ضخ�ضية  �ضورنا  �ضمنها 
العائلة  �ضور  وكانت  ين�ضاها,  ل  كي 
ويف  الأغرا�س,  هذه  �ضمن  من  اجلديدة 
حلافلة  الذهاب  قبل  الليل  منت�ضف 
�ضدرية  ذبحة  والدي  اأ�ضابت  الزيارة 
بعد  وتويف  للم�ضت�ضفى  اإثرها  على  نقل 

اأيام". خم�ضة 
وهي  احلياة,  اأي�ضًا  الوالدة  "وفارقت 
الأ�ضري  �ضقيقي  �ضم  ب�ضوق  تنتظر 
هذه  حتى  له  والزيارة   , حراً ي�ضبح  حني 
ملرة  �ضنوية  بزيارة  جداً  مقيدة  اللحظة 
وزيارة  العائلة,  من  اأ�ضماء  لعدة  واحدة 
له  اأخرى  نك�ضة  هي  �ضنة  كل  واحدة 

." ولنا
ي�ضتمر  اأن  يكفي  وا�ضحة,  "ر�ضالتي 
العمر  �رصيبة  بدفع  القدامى  الأ�رصى 
فاأبواب  الأ�رص,  من  عقود  ثلثة  بعد 
ا�ضتبدلت  وحجارته  ونوافذه  ال�ضجن 
بناء  اأ من  وجيل  الأ�رص,  داخل  وهم 
واأجنب  وتزوج  الدنيا,  اإىل  جاء  العائلة 
عذاٌب  وهذا  الأ�رص,  داخل  و�ضقيقي 

عذاب". بعده  لي�س 

مبنا�ضبة يوم الطفل الفل�ضطيني
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فريو�س كورونا: 

ترامب يرى "بارقة اأمل" على انخفا�س حدة الوباء

علي حممد  قراءة/ 
------------------ 

مركز  ن��ي��وي��ورك,  ولي���ة  وك��ان��ت 
املتحدة,  الوليات  يف  الوباء  انت�ضار 
حالت  عدد  بانخفا�س  ف��ادت  اأ قد 
الوفيات.  وعدد  اجلديدة,  الإ�ضابات 
نه  باأ النخفا�س  ترامب  وو�ضف 
من  ح��ذر  لكنه  جيدة",  "علمة 
ح��دوث وف��ي��ات اأك��رث, م��ع اق��رتاب 
يف  "ذروته"  ب��ل��وغ  م��ن  ال���وب���اء 
ترامب  وق��ال  امل��ت��ح��دة.  ال��ولي��ات 
اليومي:  ال�ضحفي  مت��ر  امل��وؤ خ��لل 
هذا  ذروة  املقبلة  ي��ام  الأ "�ضت�ضهد 

الوباء".
الفرق  م��ن  امل��زي��د  اأن  اإىل  ���ض��ار  واأ
يف  مبا  الطبية,  والإمدادات  واملعدات 
التنف�س,  واأجهزة  الكمامات  ذلك 
حتتاج  التي  الوليات  اإىل  �ضرت�ضل 

غريها. من  اأكرث  امل�ضاعدة  اإىل 
فريق  ع�ضوة  بريك�س,  ديربا  وقالت 
كورونا,  بفريو�س  اخلا�س  الرئي�س 
�ضبانيا,  واأ اإيطاليا  يف  الو�ضع  اإن 
الإ�ضابة  ح��الت  انخف�ضت  حيث 
ي���ام  واأع����داد ال��وف��ي��ات خ���لل الأ
�ضيكون  مبا  بالأمل  "يب�رص  الأخرية: 

لدينا". امل�ضتقبل  عليه 
مت��ر  امل��وؤ يف  ب��ري��ك�����س  واأ���ض��اف��ت 
خ��لل  "ناأمل  نف�ضه:  ال�ضحفي 
ن�ضهد  اأن  يف  امل��ق��ب��ل  ���ض��ب��وع  الأ
احل���الت يف  ع���دد  ا���ض��ت��ق��رارا يف 
انت�ضار  فيها  ب���داأ  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق 

�ضابيع". اأ قبل  الفريو�س 

اخلرباء؟ راأي  هو  ما 
عنه  عرب  ال��ذي  التفاوؤل  ه��ذا  لكن 
مع  يت�ضارب  وبريك�س  ت��رام��ب 
ال��ولي��ات  يف  اخل���رباء  ك��ب��ار  اآراء 
نتوين  اأ دكتور  بينهم  ومن  املتحدة, 
�ضابق  وقت  يف  قال  الذي  فاوت�ضي, 
الق�ضري  امل��دى  على  التوقعات  اإن 

�ضيئة". "حقيقة 
الوليات  يف  العام  اجل��راح  وح��ذر 
���ض��ب��وع  الأ ه���ذا  اأن  م��ن  امل��ت��ح��دة 
حياة  يف  الفرتات  "اأق�ضى  �ضيكون 

حزنا". واأ�ضدها  الأمريكيني 
حديثه  يف  دام��ز  اآ ج��ريوم  واأ���ض��اف 
"�ضتكون  نيوز:  فوك�س  حمطة  اإىل 
مثل  لينا  اإ بالن�ضبة  اللحظات  تلك 
و١١  ه���ارب���ر,  ب���ريل  )ه��ج��وم��ي( 

. " �ضبتمرب
قالت  قد  املتحدة  الوليات  وكانت 
بلغت  املوؤكدة  الإ�ضابات  حالت  اإن 
الوفيات  ع��دد  واإن   ,٣٣٧,٢٧٤
بلغ  ك��وف��ي��د-١٩  ف��ريو���س  ب�ضبب 
ي�ضل  رق��م  اأع��ل��ى  وه��ذا   ,٩٦١٩

العامل. يف  ليه  اإ
اأي�ضا؟  ترامب  قاله  الذي  ما 

ترامب  م��ري��ك��ي  الأ الرئي�س  ك��ان 
موؤمتره  من  كبريا  ج��زءا  كر�س  قد 
ا�ضتخدام  ملناق�ضة  الأحد  ال�ضحفي 
علج  يف  للملريا  م�ضاد  ع��ق��ار 

املتحدة. الوليات  يف  كوفيد-١٩ 
يعرف  الذي  العقار,  اإن  ترامب  وقال 
اأظهر  هايدروك�ضيكلوركاين,  با�ضم 
لحتمالت  وفعالة"  قوية  "علمات 

. ثريه تاأ
نه  اإ يقولون  اخل��رباء  معظم  ولكن 
على  تربهن  علج  جتارب  توجد  ل 

.19 كوفيد-  علج  يف  فعاليته 
الأغ��ذي��ة  دارة  اإ واف��ق��ت  ذل��ك  وم��ع 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  والأدوي����ة 
حالة  "يف  العقار  ا�ضتخدام  على 
كوفيد-١٩  مر�ضى  مع  الطوارئ" 

امل�ضت�ضفى. اإىل  نقلوا  الذين 
 ٢٩ طلبت  دارته  اإ اإن  ترامب  وقال 
نها  واإ ال��ع��ق��ار,  م��ن  جرعة  مليون 
املتحدة. الوليات  اأنحاء  يف  �ضتوزع 
ثرا,  موؤ العقار  كان  ذا  "اإ واأ�ضاف: 
ن��ن��ا مل  ف�����ض��ي��ك��ون م��ن امل��خ��ج��ل اأ
ل�ضت  نا  اأ مبكر.  وقت  يف  ن�ضتخدمه 

�ضليم". ح�س  لدي  ولكن  طبيبا, 
ركود  من  حتذر  وفرن�سا 

منذ  �سواأ  الأ هو  اقت�سادي 
الثانية العاملية  احلرب 

الفرن�ضي  القت�ضاد  وزي��ر  ح��ذر 
�ضت�ضهد  بلده  اأن  من  لومري  برونو 
منذ  من��و  معدل  ���ض��واأ  اأ  2020 ع��ام 
يتجاوز  اأن  ي�ضتبعد  مل  ذ  اإ  ,1945
 2009 يف  �ضجل  الذي  املعدل  بكثري 
عام  ال��ك��ربى  امل��ال��ي��ة  الأزم���ة  ث���ر  اإ
املئة.  يف   2,2- حينها  وبلغ   ,2008
قطاعات  عدة  بتوقف  ذلك  وف�رص 
ال�ضحي  احلجر  ب�ضبب  العمل  عن 

كورونا. وباء  لحتواء  املفرو�س 
الفرن�ضي  القت�ضاد  وزي��ر  ح��ذر 
فرن�ضا  اأن  من  الإثنني  لومري  برونو 
ركود  اأ�ضواأ   2020 خلل  �ضت�ضهد 

العاملية  احلرب  نهاية  منذ  اقت�ضادي 
ك��ورون��ا  ف��ريو���س  نتيجة  الثانية 

."-19 "كوفيد
جل�ضة  خ��لل  لومري  ب��رون��و  وق��ال 
م����ام جل��ن��ة ال�����ض��وؤون  ا���ض��ت��م��اع اأ
ال�ضيوخ  جمل�س  يف  القت�ضادية 
منو  م��ع��دل  �ضواأ  "اأ اإن  الفرن�ضي 
 ,1945 العام  منذ  فرن�ضا  لته  �ضجرّ
الأزم��ة  بعد   2009 العام  يف  ك��ان 
وبلغ   ,2008 ع��ام  الكربى  املالية 
ننا  اأ "يبدو  م�ضيفا  املئة"  يف   2,2-
 "-2,2% ن�ضبة  بكثري  �ضنتخطى 

ال�ضنة. هذه 
ال�ضدمة  حجم  ذل��ك  "مرد  وت��اب��ع 
مع  نواجهها"  التي  القت�ضادية 
عن  القطاعات  من  العديد  توقف 
الذي  ال�ضحي  احلجر  ب�ضبب  العمل 
لحتواء  �ضعيا  ال�ضلطات  فر�ضته 

كورونا. فريو�س  وباء  تف�ضي 
�ضابقا  قدرت  قد  احلكومة  وكانت 
اأقرتها  التي  املعدلة  ميزانيتها  يف 
ي�ضل  اأن  ذار  مار�س/اآ منت�ضف  يف 
 1% اإىل  القت�ضادي  النكما�س 
�ضار  اأ لومري  برونو  لكن  ال�ضنة,  هذه 
الن�ضاط  تراجع  اأن  اإىل  ي��ام  اأ بعد 

بكثري. اأكرب  �ضيكون  القت�ضادي 
ين�ضي",  "اإ معهد  اأرق��ام  وبح�ضب 
يكلف  املنزيل  احلجر  من  �ضهرا  فاإن 
من  ن��ق��اط  ث��لث  ح���واىل  فرن�ضا 
مدى  على  الداخلي  ناجتها  اإجمايل 
�ضت  ح��واىل  �ضهرين  وكلفة  ع��ام, 

نقاط.

املتحدة قد  الوليات  اأن تكون حالت الإ�ضابة بفريو�س كورونا يف م�ضت�ضفيات  اأمله يف  الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب، عن  عرب 
الب�ضر.  مرمى  يف  اأمل"  "بارقة  يرى  اإنه  قائال  حدتها"،  "انخف�ضت 

كورونا يعيد رئي�ضا عربيا اإىل الق�ضر 
الرئا�ضي

م�ضاعد مريكل يف�ضح عن نواياها 
حيال ال�ضتمرار لولية خام�ضة

رو�ضيا تقل�س اإنتاجها النفطي يف اأبريل 
رغم انتهاء �ضالحية اتفاق "اأوبك+"

اإندوني�ضيا ت�ضجل اأكرب ارتفاع يومي 
يف حالت الإ�ضابة بكورونا

جتارب اأثبتت جناعتها  ، بح�ضب خرباء 

كوبا، بولندا وتركيا يتو�ضلون اإىل دواء لعالج كورونا 

ا���ض��ط��ر ت��ف�����ض��ي ف��ريو���س ك��ورون��ا 
للعودة  �ضعيد  قي�س  التون�ضي  الرئي�س 
نحو  بعد  الرئا�ضي,  قرطاج  ق�رص  اإىل 
للبلد,  رئي�ضا  تن�ضيبه  من  اأ�ضهر   6
املتوا�ضع  بيته  يف  قامة  بالإ ومت�ضكه 

تون�س. العا�ضمة  باملنيهلة,غرب 
رئي�س  لأمن  العامة  دارة  الإ واأعلنت 
الهامة  الر�ضمية  وال�ضخ�ضيات  الدولة 
"تاأمينا  نه  باأ الأح��د  م�ضاء  تون�س,  يف 
الظروف  هذه  يف  الدولة  ل�ضتمرارية 
بجائحة  املتعلقة  ال�ضتثنائية  ال�ضحية 
ح�ضور  �رصورة  اإىل  وبالنظر  كورونا, 
يف  انقطاع  ب��دون  اجلمهورية  رئي�س 
من  الرئي�س  انتقال  تاأمني  مت  مكتبه, 
ق��ام��ة  الإ اإىل  باملنيهلة  �ضكناه  مقر 

قرطاج". بق�رص  الر�ضمية  الرئا�ضية 
رئي�س  مهام  ت�ضلم  قد  �ضعيد  وك��ان 
املا�ضي,  اأكتوبر   23 يوم  اجلمهورية 
الرئا�ضي  بالق�رص  قامة  الإ رف�س  لكنه 
املتوا�ضع  منزله  يف  بال�ضكن  ومت�ضك 

املنيهلة. مبدينة 
ال�ضتثنائي  ال�ضحي  الو�ضع  اأن  غري 
تف�ضي  ج���راء  ال��ب��لد  تعي�ضه  ال���ذي 
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا, دف���ع ال��رئ��ي�����س 
ال�ضتقرار  قرار  اتخاذ  اإىل  التون�ضي, 
بالنظر  بقرطاج  الرئا�ضي  بالق�رص 

رئا�ضية  قرارات  اتخاذ  اإىل  احلاجة  اإىل 
اأع�ضاء  مع  امل�ضتمر  والت�ضاور  عاجلة 
فريو�س  تف�ضي  اأزم��ة  ب�ضاأن  احلكومة 

. كورونا
عر�س  كبرية  �ضجة  ث��ار  اأ حينها  ويف 
رئي�س  ت��رك  كيف  فيه  يظهر  فيديو 
�ضعيد  قي�س  املنتخب  اجل��م��ه��وري��ة 
منزله  اإىل  وع��اد  الرئا�ضي  الق�رص 
من  ك���ان  ل��ي��ل��ة  اأول  يف  ب��امل��ن��ي��ه��ل��ة 
قرطاج. ق�رص  يف  يق�ضيها  اأن  املفرت�س 
التون�ضي  الرئي�س  معار�ضو  وانتقد 
هجر  قراره  اجلامعة  �ضفوف  من  الآتي 
تاأمني  اأن  واعتربوا  الرئا�ضي,  الق�رص 
الرئا�ضي  الق�رص  م��ن  يوميا  تنقله 
املنيهلة  بجهة  م�ضكنه  اإىل  بقرطاج 
عن  كيلومرتا   28 ح��وايل  تبعد  التي 
تعطيل  يف  يت�ضبب  الرئا�ضي  الق�رص 
كلفتها  ع��ن  ف�ضل  امل����رور,  ح��رك��ة 
األف   200 ب�  رت  ُقدرّ التي  العالية  املالية 
دولر(  األف   70 )حوايل  تون�ضي  دينار 
�ضيارات  ت��وف��ري  كلفة  ه��ي  �ضهريا, 
ومروحية  لغام  اأ وكا�ضحة  م�ضفحة 
ع�����ض��ك��ري��ة ي��وم��ًي��ا حل��م��اي��ة امل��وك��ب 

�ضي. ئا لر ا
ق.د

مكتب  م��دي��ر  ب���راون  هيلجه  ق��ال 
مريكل,  اأنغيل  ملانية  الأ امل�ضت�ضارة 
على  طراأ  قد  تغريا  اأن  يعتقد  ل  نه  اإ
ال�ضعي  عدم  اإزاء  امل�ضت�ضارة  خطط 
الذي  اجلدل  عقب  خام�ضة,  لولية 

ذلك. حيال  "بيلد"  �ضحيفة  ثارته  اأ
"اأر.تي.اإل/ ملحطة  براون  واأ�ضاف 
الوقت  اأن  اأعتقد  "ل  اإن-تي.يف": 

لقد  كهذا..  �ضيء  ملناق�ضة  منا�ضب 
يف  الأخرية  فرتتها  هي  هذه  اإن  قالت 
تغري  قد  �ضيئا  اأن  اأعتقد  ول  املن�ضب 

ذلك". بخ�ضو�س 
عاما,   15 منذ  ملانيا  اأ مريكل  وتقود 
لولية  ت�ضعى  لن  نها  اإ �ضابقا  وقالت 

.2021 عام  خريف  يف  جديدة 
ق.د

خف�ضت  رو�ضيا  اأن  بيانات  ك�ضفت 
بريل  اأ �ضهر  مطلع  النفطي  نتاجها  اإ
رفع  من  الرغم  على  طفيف,  بنحو 
كانت  التي  ن��ت��اج  الإ على  القيود 
"اأوبك+"  اتفاق  مبوجب  مفرو�ضة 
املنتجة  ال��دول  جمموعة  بني  امل��ربم 
اأن  ال��ب��ي��ان��ات,  واأظ��ه��رت  ل��ل��خ��ام. 
خ��لل  ن��ت��اج��ه��ا  اإ خف�ضت  رو���ض��ي��ا 
اجل��اري  ال�ضهر  من  الأوىل  ي��ام  الأ
يف  مب�ضتواه  مقارنة   0.4% بن�ضبة 

املا�ضي. مار�س  �ضهر 
نتاج  الإ اأن  اإىل  البيانات  واأ�ضارت 
اإىل  امل��ذك��ورة  الفرتة  خ��لل  و�ضل 

النفط  من  برميل  مليون   11.24
اليوم. يف 

رو�ضيا  نتاج  اإ فاإن  للبيانات  ووفقا 
 11.29 املا�ضي  ال�ضهر  بلغ  النفطي 
وهو  ال��ن��ف��ط,  م��ن  برميل  مليون 
�ضهر  م�ضتوى  م��ن  ق��ري��ب  م��ع��دل 

املا�ضي. فرباير 
"اأوبك+"  حت��ال��ف  دول  و�ضتعقد 
القادم,  اخلمي�س  اآخرين  ومنتجني 
برام  اإ �رصوط  لبحث  طارئا  اجتماعا 

الطاقة. اأ�ضواق  لدعم  جديدة  اتفاق 
ق.د

ال�ضحة  وزارة  يف  امل�����ض��وؤول  اأع��ل��ن 
اأم�س  يوريانتو,  اأحمد  ندوني�ضية  الإ
اإ�ضابة  حالة   218 ت�ضجيل  عن  الثنني, 
ج��دي��دة م��وؤك��دة ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 
الإج��م��ايل  ال��ع��دد  لي�ضل  امل�ضتجد, 
وتعد  ح��ال��ة.   2491 اإىل  للإ�ضابات 
يومي  ارتفاع  اأكرب  اجلديدة  الإ�ضابات 
املر�س يف  انت�ضار  بدء  الإعلن عن  منذ 
واأ�ضاف  �ضكانا.  العامل  دول  اأكرب  رابع 
حالة   11 ت�ضجيل  مت  ن��ه  اأ يوريانتو 
للوفيات  الإجمايل  العدد  لي�ضل  وفاة, 
 192 تعافى  بينما  ح��الت,   209 اإىل 
ويدودو  جوكو  الرئي�س  وكان  �ضخ�ضا. 
عامة  �ضحية  ط��وارئ  حالة  اأعلن  قد 
الفريو�س.  تف�ضي  لحتواء  حماولة  يف 
املبكر  للإفراج  ندوني�ضيا  اإ وت�ضتعد 
اإط��ار  يف  �ضجني  ل��ف  اأ  30 ح��وايل  عن 

اأعداد  يف  حمتملة  زيادة  لتجنب  �ضعيها 
امل�ضتجد  كورونا  بفريو�س  امل�ضابني 

املكد�ضة. �ضجونها  يف 
وزارة  اأ���ض��درت��ه��ا  وثيقة  وت�ضرتط 
يكون  اأن  ن�����ض��ان,  الإ وح��ق��وق  ال��ع��دل 
على  للح�ضول  ه��ل��ني  امل��وؤ ال�ضجناء 
 3 ق�ضوا  الذين  بني  من  مبكر  ف��راج  اإ
و�ضيكون  حمكوميتهم,  م��دة  اأرب���اع 
ق�ضوا  ذا  اإ لذلك  موؤهلني  الأح���داث 

املدة. ن�ضف 
هناك  اأن  ر�ضمية  ب��ي��ان��ات  وت��ظ��ه��ر 
وهو  ندوني�ضيا,  اإ يف  �ضجينا   270386
طاقة  عن  املثلني  من  باأكرث  يزيد  ما 
حملة  اأدت  اأن  بعد  ال�ضجون  ا�ضتيعاب 
اأع��داد  زي��ادة  اإىل  امل��خ��درات  ملكافحة 

. نني مل�ضجو ا
ق.د

تطبيق  يف  �ضتبداأ  اأنها  كوبا  اأعلنت 
من  بالوقاية  ي�ضمح  وقائي  ع��لج 
مكافحتها  اإط��ار  يف  اأمرا�س,  عدة 
كوبا  واأعلنت  ك��ورون��ا.  لفريو�س 
تطبيق  يف  �ضتبداأ  اأنها  الإثنني  اأم�س 
ع���لج وق��ائ��ي مل��ك��اف��ح��ة ف��ريو���س 
"منتج  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و  ك��ورون��ا, 
ي�ضمح  ال���ذي  املثلية"  للمعاجلة 
ي�ضتخدم  اأمرا�س  عدة  من  بالوقاية 

الل�ضان. حتت  قطرات  �ضكل  على 
وزارة  يف  الأوبئة  علم  مدير  واأعلن 
دورا  فران�ضي�ضكو  الكوبية,  ال�ضحة 
من  بالوقاية  ي�ضمح  الذي  "الدواء  اأن 
نفلونزا  الأ مثل  املختلفة  الأمرا�س 
وح��م��ى ال�����ض��ن��ك والل��ت��ه��اب��ات 
تطبيقه  �ضيتم  النا�ضئة,  الفريو�ضية 
لهذا  يكون  اأن  دون  ال�ضكان  على 

جانبية". اأعرا�س  اأي  الدواء 
مت��ر ���ض��ح��ايف يف  م��وؤ واأ���ض��اف يف 
اأن  ه��اف��ان��ا,  ال��ك��وب��ي��ة  العا�ضمة 
مكونات  ت�ضتخدم  املثلية  "املعاجلة 
واحل��ي��وان  النبات  ع��امل  م��ن  فعالة 
وهي  خم��ف��ف,  وب�ضكل  وامل��ع��ادن 
اإىل  ي��ه��دف  تكميلي  طبي  ع��لج 
اأع��را���س  وتخفيف  اجل�ضم  تقوية 
من  التقليل  يف  وي�ضاعد  الأمل, 

احليوية". امل�ضادات  ا�ضتخدام 
باإر�ضال  ت�ضتمر  كوبا  اأن  ويذكر 
خ�ضم  يف  اخل��ارج  اإىل  طبية  طواقم 
حيث  ك��ورون��ا,  ف��ريو���س  انت�ضار 
الدول  بع�س  اإىل  امل�ضاعدة  قدمت 
فيها  يتف�ضى  ال��ت��ي  الأوروب���ي���ة 
وخا�ضة  �رصيع  ب�ضكل  الفريو�س 
طبية,  فرق  باإر�ضال  وقامت  اإيطاليا, 
مكافحة  يف  �ضارك  من  بينهم  من 
وبلغت  اأفريقيا.  يف  ي��ب��ول  اإ حمى 
كورونا  بفريو�س  ال�ضابات  عدد 

و8  تقريبًا,  اإ�ضابة   300 كوبا  يف 
الفريو�س. جراء  وفيات 

بعد  اإيجابية  نتائج  تركيا: 
احليوانات على  لقاح  جتربة 

ع�ضو  حت��دث  ن  اأخ���رى  ج��ه��ة  م��ن 
اإجراء  عن  الرتكية  العلمية  اللجنة 
ي��ج��اب��ي��ة ل��ل��ق��اح خ��ا���س  جت���ارب اإ
على  م��رة  لأول  ك��ورون��ا  لفريو�س 
اللجنة  ع�ضو  ف���اد  واأ  . احليوانات 
كارا"  "اأتي�س  ال��رتك��ي��ة  العلمية 
خا�س  للقاح  اإيجابية  جتارب  باإجراء 
على  م��رة  لأول  ك��ورون��ا  لفريو�س 

. احليوانات 
ن�رصت  م��ا  وف���ق  ك���ارا  واأ����ض���اف 
وكالة  وترجمت  "هربلر"  �ضحيفة 
لقاح  ج��رب��ن��ا   " ب��و���ض��ت  ن��ي��وت��رك 
احليوانات  على  التاجي  الفريو�س 
نتيجة  على  وح�ضلنا  م��رة,  لأول 

بية". يجا اإ
م�ضتمرة  الدرا�ضات  اأن  على  و�ضدد 

ال��ع��لج  ي��ج��اد  اإ ب�����ض��اأن  ت��رك��ي��ا  يف 
اأثر  ال��ذي  للوباء  ال��لزم  واللقاح 

باأ�رصه. العامل  على 
اجلزيئية  البيولوجيا  اأ�ضتاذة  وكانت 
بوغازجي  جامعة  يف  الوراثة  وعلم 
قبل  قالت  اأوزورن  ن�رصين  الرتكية 
فريو�س  لعلج  حمليًا  دواًء  اإن  يام  اأ
 4 بعد  ج��اه��زاً  �ضيكون  ك��ورون��ا 

عام. بعد  واللقاح  �ضهور 
ن��ت��اج  اإ مت  "لقد  اأوزورن:  وق��ال��ت 
الفريو�س  دواء  با�ضتخدام  اللقاح 
اأن  املفرت�س  ومن  الأ�ضلي,  التاجي 
اأ�ضهر  اأربعة  بعد  الدواء  نتاج  اإ يتم 

الأقل". على  عام  بعد  اللقاح  واأن 
ال�ضحة  وزارة  اأن  اإىل  ���ض��ارت  واأ
واخلرباء  الأطباء  من  العديد  جمعت 
لفريو�س  ل��ق��اح  ن��ت��اج  اإ ل��درا���ض��ة 
يريدون  "النا�س  م�ضيفًة  كورونا, 
عمره  الفريو�س  لكن  فورية,  نتائج 
اأن  علينا  وي��ج��ب  ���ض��ه��ر,  اأ ث��لث��ة 
التجارب  خ��لل  من  اللقاح  نخترب 
تبداأ  اأن  اخلطاأ  فمن  احليوانات,  على 

هناك  ولكن  الإن�ضان,  مع  مبا�رصة 
ذلك". يفعل  من 

اإىل  الأم���ر  و���ض��ل  ذا  اإ وتابعت" 
بذلك,  �ضنقوم  ننا  فاإ الأخرية,  النقطة 
على  نحن  بذلك,  نو�ضي  ل  لكننا 
هذه  عند  ل�ضنا  لكننا  بالو�ضع,  علم 

. لنقطة" ا
ت��رك��ي��ا ع���دد ك��ب��ري من  و���ض��ج��ل��ت 
بفريو�س  والإ���ض��اب��ات  ال��وف��ي��ات 
الوفيات  عدد  و�ضل  حيث  كورونا, 
ع��دد  و����ض���ل  ف��ي��م��ا   ,501 اإىل 

.23,934 اإىل  الإ�ضابات 

دواء  اإىل  تتو�سل  بولندا 
طريق  عن  ي�ستخدم 

ق �ستن�سا ل ا

اأبحاث  مركز  اأعلن  اأخرى,  جهة  من 
ناجع  دواء  اىل  تو�ضله  عن  بولندي 
يف  كورونا  فريو�س  ن�ضاط  يوقف 

ال�ضتن�ضاق,  طريق  عن  اجل�ضم 
علي حممد 
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الكاتبة لبنى زرقي يف حوار ل"التحرير":

الق�ضية التي اأردت طرحها ومعاجلتها هي انقاذ 
الروح من الأوهام

اأ . خل�ضر . بن يو�ضف 
------------------ 

ولدة  عن  التحرير:حديثينا 
زمنها،   ، الكتابة عندك  فكرة 

؟ ظروفها  �ضياقها، 
هي  عندي  الكتابة  فكرة  ولدة 
اإرادت��ي  مبح�س  اأ�ضابني  هو�س 
جتربة  ظ��رف��ه��ا  ك��ان  وق��ن��اع��ت��ي 

حياتي غريت  فا�ضلة 
بكتابتك  يتعلق  التحرير:فيما 

فكرة  ح�ضرتك  هل  ملوؤلفك 
مو�ضوع  ثم  اأول  الكتابة 

املو�ضوع  اأن  اأم  ثانيا  الكتابة 
اإىل الكتابة  هو الذي دفعِك 

حوله؟
ثم  ال��ك��ت��اب��ة  ف��ك��رة  ح�رصتني 
لأ�ضتوحي  ثانيا  الكتابة  مو�ضوع 

الفكرة  تو�ضيل  اأجل  من  بقلمي 
الكتاب  ِمن  التحرير:َمن 

تعجبك  الأحياء  اجلزائريني 
الكتابة  مميزات  وما  كتاباتهم 

عندهم يف نظرك؟
اجلزائريني  الكتاب  اأروع  م��ن 
و  م�ضتغامني  اأح��لم  هم  الأحياء 
مميزات  ,م��ن  الها�ضمي  مليكة 
هي  نظري  يف  عندهم  الكتابة 
العقل  ثقافة  ثم  لهية  الإ املوهبة 

�ضع لوا ا
لبنى  تكتب  التحرير:ملاذا 

وملن ؟
تو�ضيل  اأج��ل  من  لبنى  تكتب 
جمتمع  اإىل  جتاربها  و  اأفكارها 

لهام الإ من  يخلوا  كاد 
اأول  قلبي  التحرير:جنني 
اأن  اإ�ضدارتك ،هل ميكن 

 ، املنجز  حتدثينا عن هذا 
؟ منها  والهدف  الت�ضمية  و�ضبب 

"جنني  الكتاب  ت�ضمية  �ضبب 
وظ��روف  الح��ت��واء  "هو  قلبي 
يحتوي  حيث  القا�ضية  الق�ضة 
ذاكرتي  يف  وردت  اأ�ضماء  على 
اأ�ضباب  لعدة  النوع  هذا  اخرتت   ,
اأول��ه��ا جت��ن��ب ال��ت��ق��ي��د ب��اخل��ي��ال 
وال��ت��ح��رر م��ن ك��ل ال��ق��وان��ني 
التملك  من  التخل�س  عن  بحثًا 
التغيري  ع���امل  يف  وال���دخ���ول 
اإىل  يحتاج  احلب  مقولة  واإدراك 
احلياة  ي�ضتغلون  اأوفياء  اأ�ضخا�س 

بهم خا�س  عامل  خلق  يف 
هو  هل  قلبي،  التحرير:جنني 
حقيقية  ق�ضة  عالج  هل  موؤلف 

واقعية عن ذاتك ؟
بدايتها  ق�ضة  ه��و  قلبي  جنني 
 , جتربتي  عن  تتحدث  حقيقية 
اخليال وحي  من  فهي  النهاية  ما  اأ

الفكرة  التحرير:ماهي 
والق�ضية  للموؤلف  الرئي�ضية 
اأردت طرحها  التي  املركزية 

؟ ومعاجلتها من خالله 
والق�ضية  الرئي�ضية  ال��ف��ك��رة 
طرحها  اأردت  ال��ت��ي  امل��رك��زي��ة 
من  روح  نقا�س  اإ هي  ومعاجلتها 
التي  الوردية  والأحلم  الأوهام 
اخليبات  عامل  اإىل  �ضاحبها  تاأخذ 
النف�ضية  الثقة  اقتبا�س  و�رصورة 

ا�ضتخل�س و  علج  بكونها 
ا�ضتوحيت  اأين  التحرير:من 
عن  اأ�ضقطتها  وهل  ن�ضو�ضك 

حتقيق  يف  متكنت  وكيف  نف�ضك 
الن�ضي ؟ التوازن  ذلك 

طريق  عن  ن�ضو�ضي  ا�ضتوحيت 
ق�ضاوة  باخت�ضار  اأو  ال��ف��ك��ر 
ما  اأ  , بها  م��ررت  التي  التجربة 
ترتبت  فالفكرة  ال��ت��وازن  ع��ن 
اخذت  ن�ضية  ر�ضائل  طريق  عن 
ت�ضغل  ف��ك��ري��ة  ج��اذب��ة  ط��ري��ق 

اليد كتابة 
التحرير:م�ضاريعك 

امل�ضتقبلية  وطموحاتك 
ال�ضخ�ضي  امل�ضتويني  على 

والإبداعي ؟
امل�ضتقبلية  طموحاتي  عن  م��ا  اأ
مرتبطة  ف��ه��ي  م�����ض��اري��ع��ي  و 
بالن�ضبة  حتقيقها  ومدى  باأحلمي 
اأ�ضعى  نا  فاأ بداعي  الإ للم�ضتوى 
اهتمامي  و  حتفيزاتي  متام  اإ على 
م�ضاعدتي  و  الذات  يخ�س  الذي 
بالن�ضبة  ما  اأ  , ال�رصطان  ملر�ضى 
تاأمل  ال�ضخ�ضي  للم�ضتوى 
اأك���ون  اأن  واأح���لم���ي  روح���ي 
ماهرة  كاتبة  و  امل�ضتقبل  ممر�ضة 

اأخرية  التحرير:كلمة 
ه��داء  اإ اأجمل  نف�ضي  اإىل  اأه��دي 
وكاتبة  الأج��ي��ال  �ضيدة  بكوين 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل اح���رتام���ي وح��ب��ي 
بقول  تعطرت  ال��ت��ي  اأم��ي  اإىل 
�ضاندين  ال��ذي  ب��ي  اأ و  اليجاب 
اأخواتي  واإىل  ال�ضتناد  مبفتاح 
ب��الأخ�����س خ��ري ال��دي��ن زرق��ي و 
واإىل كل من دعمني  هدى زرقي 
و  حممدي  رمي�ضاء  الكاتبة  منهم 
فاطمة  و  خليج  مرمي  �ضديقاتي 

بلجيليل  �ضمية  و  باهي 

اأع�ضاء  " متحدثة حتفيزية مهتمة بتطوير الذات و ع�ضو من  اأو ل تكن  " كن  16�ضنة من ولية عني الدفلى �ضاحبة فكرة  لبنى زرقي 
ال�ضرطان حماربة  جمعية 

من تنظيم اجلمعية الوطنية لل�ضباب املثقف 

حملة"اأبقى يف دارك" فيديوهات حت�ضي�ضية للحد من تف�ضي فريو�س كورونا 

دعوة الرت�ضح ملهرجان افرتا�ضي للفيلم 
املنزيل

اأط��ل��ق��ت اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
ل��ل�����ض��ب��اب اجل���زائ���ري امل��ث��ق��ف 
ميلة  لبلدية  ال��ب��ل��دي  امل��ك��ت��ب 
متثلت  حت�ضي�ضية  توعوية  حملة 
ملختلف  ف��ي��دي��وه��ات  ب���ث  يف 
ال�ضاحة  يف  الفاعلني  و  الن�ضطاء 
الثقافية   و  العلمية  و  دب��ي��ة  الأ
توجيهاتهم  و  ن�ضائحهم  لتقدمي 
التي  كورونا  جائحة  بخ�ضو�س 
الهدف   . العامل  بلدان  جميع  م�ضت 
�ضعار   حملت  التي  احلملة  هذه  من 
ك�ضف  ح�ضبما  دارك"   يف  "اأبقى 
غي�ضي  �ضمري  املكتب  رئي�س  عنه 
طرف  م��ن  فيديوهات  ت�ضجيل 
عرب  وبثها  املجتمع  يف  فاعلني 
للجمعية  الفاي�ضبوكية  ال�ضفحة 
توجيهية  ن�ضائح  تقدمي  بغر�س 
ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��ن  للوقاية 
و�ضط  ال��ع��دوى  انتقال  جتنب  و 
عرب  ذل��ك  ع��ن  ف�ضل  املجتمع 

كذا  و  وال�ضعراء  الكتاب  بع�س 
ال�ضاعر  غ��رار  على  اإع��لم��ي��ني 
ال��ط��اه��ر ب��و���ض��ب��ع,  ال��روائ��ي��ة 
القدير  ال�ضحفي   , علل  زكية 
املتميز  وال�ضحفي  بلخري  احلا�ضن 
  , ميلة  ذاع���ة  اإ م��ن  ث��اب��ت  اأح��م��د 
وكذا  مهناوي  بوجمعة  الإعلمي 
من  والدب����اء  ال��ف��اع��ل��ني  بع�س 
م�ضاركة  ل�ضيما  الولية  خارج 
ولية  من  فداوي  �ضلمى  الروائية 
بوجردة  امل�رصحي  املخرج   , قاملة 
الكاتب   , جيجل  ولية  من  ه�ضام 
 , الدفلى  عني  من  فتاحني  �ضعيد 
وكذا  عبدون  �ضعدون  دي��ب  والأ
الدين  وعز  الآغا  �ضامة  اأ الر�ضام 
اأهرا�س  �ضوق  ولية  من  كوثاري 
املبادرة  هذه  ثمنوا  حيث  وغريهم 
ال�ضباب  جمعية  بها  قامت  التي 
من  اجلميع  داعني  املثقف  اجلزائري 
اإىل  بثت  التي  الفيديوهات  خلل 

واأخذ  بامل�ضوؤولية  التحلي  �رصورة 
الحتكاك  وجتنب  واحلذر  احليطة 
هذا  حل�رص  التجمعات  تفادي  و 
يف  اجلميع  اأج��م��ع  كما   . ال��وب��اء 
التي  التح�ضي�ضية  احلملة  ه��ذه 
طرف  من  كبريا  ا�ضتح�ضانا  لقت 
الفاي�ضبوكية  لل�ضفحة  املتابعني 
املكوث  ���رصورة  اإىل  للجمعية  
اإل  اخل���روج  وع���دم  امل��ن��ازل  يف 
اأجنع  كحل  الق�ضوى  لل�رصورة 
. كورونا  فريو�س  انت�ضار  لتفادي 
اجلمعية  هذه  فاإن  بالذكر  وجدير 
ال��ث��ق��ايف  احل��ق��ل  يف  ال��ن��ا���ض��ط��ة 
ذات  جمعية  تعترب  ميلة   بولية 
املنخرطون  ي�ضرتك  ثقايف  طابع 
و�ضائلهم  و  معارفهم  ت�ضخري  يف 
ترقية  اأج��ل  من  تطوعية  ب�ضفة 
اإط��ار  يف  ت�ضجيعه  و  ن�ضاطها 
غري  لغر�س  و  ال��ع��ام  ال�ضالح 
خ��لل  م���ن  ت�����ض��ع��ى  و  م���رب���ح 

من  جمموعة  حتقيق  اإىل  ن�ضطتها  اأ
هداف الأ

املعار�س  و  الثقافية  يام  الأ قامة  كاإ
يام  الأ تنظيم  و  للثقافة  الداعمة 
الفكرية  وال��ن��دوات  الدرا�ضية 
خمتلف  تدعيم  كذا  و  العلمية  و 
تنظيم  و  ال�����ض��ب��اب��ي��ة  امل��واه��ب 
الثقايف   للتبادل  قوافل  و  رحلت 

 .
مهناوي  بوجمعة 

"�ضوء  الثقافية  اجلمعية  اأعلنت 
ب��اب  ف��ت��ح  ع���ن  املتو�ضط" 
ال�ضينمائيني  لفائدة  الرت�ضح 
يف  امل�ضاركة  اأج��ل  من  الهواة 
للفيلم  الف��رتا���ض��ي  املهرجان 
ال��ذي   DOMUM امل��ن��زيل 
 25 اإىل   20 من  فعالياته  تعقد 
التوا�ضل  مبواقع  اجلاري  اأفريل 

للمنظمني. وفقا  الجتماعي 
جلميع  م��ف��ت��وح��ة  وامل�����ض��اب��ق��ة 
امل�ضاركة  تكون  حيث  الأعمار 
فيديو  اأفلم  و  اأ ق�ضرية  باأفلم 
دقائق  الثلثة  تتجاوز  ل  اآرت 
م�ضورا  العمل  يكون  اأن  على 

املنزل. داخل 
امل�ضاركة  املنظمون  حدد  كما 
اأن  ع��ل��ى  ف��ق��ط  واح���د  ب��ع��م��ل 
ي��ك��ون ت�����ض��وي��ره ب��ال��ه��ات��ف 
وتركيبه  الكامريا  اأو  املحمول 
الهاتف  بربامج  ح�رصيا  يكون 
ف��لم  الأ تر�ضل  حيث  املحمول 
ل���ك���رتوين  ع��ل��ى ال���ربي���د الإ
بريل  اأ  20 تاريخ  قبل  للمهرجان 
وملخ�س  فنية  ببطاقة  مرفقة 

اأ�ضطر. ثلثة  يتجاوز  ل 
من  اأفلم  ثلثة  تتويج  و�ضيتم 
-املختارة  امل�ضاركة  الأفلم  بني 
متكونة  حتكيم  جلنة  طرف  من 
حمرتفني-  �ضينما  مهنيي  من 
ت�ضويت  ع��ل��ى  ب��ن��اء  وه����ذا 

اجلمهور.
برعاية  املهرجان  ه��ذا  وينظم 
لولية  الثقافة  م��دي��ري��ة  م��ن 
املركز  مع  وبال�رصاكة  عنابة 
ومهرجان  لل�ضينما  اجل��زائ��ري 
بتون�س  الهواة  ل�ضينما  قليبية 
ال�ضينمائية  دم�ضق  يام  اأ وكذا 

. يا ر ب�ضو
اإىل  ال��ت��ظ��اه��رة  ه��ذه  وت��ه��دف 
ت��ن�����ض��ي��ط امل�����ض��ه��د ال��ث��ق��ايف 
امل��ت��وق��ف ع��رب ك��ل ال��ولي��ات 
اإج����راءات  ب�ضبب  اجل��زائ��ري��ة 
اأو  اجل��زئ��ي  ال�����ض��ح��ي  احل��ج��ر 
الوقاية  اإطار  يف  املتبعة  الكلي 
م��ن ف��ريو���س ك��ورون��ا ال��ذي 
بني   180 من  اأك��رث  يف  ينت�رص 

قليم. واإ بلد 
ق/ث

اأطلقت حملة ت�ضامنية مع كتابها ب�ضبب كورونا 

دار يوتوبيا .. موؤ�ض�ضة اإيجابية ت�ضهم 
يف ن�ضر ثقافة العمل اخلريي والإن�ضاين 

للن�رص  ي��وت��وب��ي��ا   دار  اأع��ل��ن��ت 
مديرها  عرب  بتيارت  والتوزيع 
عبد  بعطو�س  �ضتاذ  الأ التنفيذي 
التوا�ضل  من�ضات  على   , القادر 
الج��ت��م��اع��ي اإط����لق م��ب��ادرة 
اإىل  ترمي  ن�ضانية  اإ ت�ضامنية 
ثقافة  ون�رص  الأخوي  احل�س  تنمية 
والتلحم  والت�ضامن  التعاون 
املوؤ�ض�ضة  عليها  ب���ت  داأ ال��ت��ي 
والتنفيذي  داري  الإ وطاقمها 
�ضا�ضية  الأ املبادئ  من  انطلقا 
 , املوؤ�ض�ضة  عليها  ت�ضري  التي 
التي  للمواقف  وف��اء  وع��رب��ون 
بوقوفهم  يوتوبيا  كتاب  خلدها 
حمطات  يف  ال���دار  ج��ان��ب  اإىل 
اأع��ل��ن  ال��ت��ي  اخل��ط��وة   , ك��ث��رية 
بعطو�س  املوؤ�ض�ضة  مدير  عليها 
فريو�س  تداعيات  لتحدى  هي 
وامل��ع��روف   , امل�ضتجد  ك��ورون��ا 
فحوى    ,  19 ك��وف��ي��د   ب��ا���ض��م 
اإعانات  تقدمي  يف  تتمثل  املبادرة 
ميلكون  ل  الذين  لكتابها  مالية 
 , مادية  ذائقة  من  ويعانون  دخل 
الذين  الكتاب  اإرجاء  اإىل  اإ�ضافًة 
م�ضتحقاتهم  دف��ع  ميكنهم  ل 
والواجب  عليهم  املرتتبة  املالية 
 01 ت��اري��خ  غ��اي��ة   اإىل  دفعها  
ابقاء  عن  ف�ضل   ,  2020 جوان 
يف  مفتوحا  الآج��ال  انتهاء  باب 
هذا   , اجل��ائ��ح��ة  ا���ض��ت��م��رار  ح��ال 
ونداءاتها  دعواتها  الدار  وجددت 
الكتاب  اإىل  واخلريية   ن�ضانية  الإ
مادي  بو�ضع  يتمتعون  الذين 
من  زملئهم  م�ضاعدة  اإىل  جيرّد 
املر�ضى  اأو  املعوزين  الكتاب 
العون  يد  ومد   , مزمنة  باأمرا�س 
والنف�ضي  املعنوي  الدعم  تقدمي  و 

ال�ضحة  م�ضتخدمي  من  لكتابها  
للظروف  نظرا  بي�س  الأ واجلي�س 

بها ميرون  التي 
فر�ضها  وكبرية  كثرية  حتولت 
بدار  حدا  مما   , امل�ضتجد  الواقع 
امل��ب��ادرة  اإط���لق  اإىل  يوتوبيا 
وه��ي   , والت�ضامنية  اخل��ريي��ة 

جزائريًا نوعها  من  الأوىل 
اإح���دى  ه��ي  ال����دار  اأن  ُي��ذك��ر 
العمل  اإىل  ت�ضموا  التي  ال��دور 
اإىل  وتهدف  واخل��ريي  ن�ضاين  الإ
وتطويره  اخلريي  امل�ضتوى  رفع 
املجتمع  تنمية  يف  وامل�ضاهمة 
والإعانات  الن�ضاطات  مبختلف 
من  ال��ه��دف   , ت�ضخرها  ال��ت��ي 
واملتعاملني  كتابها  دعم  املبادرة 
على  عودتنا  التي  املوؤ�ض�ضة  مع 
 , ن�ضانية  واإ خ��لق��ة   م��ب��ادرات 
تقدمي  على  للموؤلفني  حتفيزا 
يف  اجل���ودة  ع��ايل  ث��ق��ايف  منتج 
املعرفية  التخ�ض�ضات  خمتلف 
اخل��ط��وات  م��ن  ح��زم��ة  �ضمن   ,
املوؤ�ض�ضة  تقدمها  التي  النوعيرّة 
معر�س  م��ن  امل��ق��ب��ل��ة   ل��ل��دورة 

للكتاب  الدويل  اجلزائر 
ت�رصف  حت��ت  و���ض��ع��ت  ال����دار 
اإىل  وامل���ب���ادري���ن  امل�����ض��اه��م��ني 
الإلكرتوين  الربيد  خدمة  العملية 
تقدمي  اأجل  من  معها  للتوا�ضل 
على  التربع  اأو  الإعانة  طلبات 
من  الإع���ان���ة  ع��م��ل��ي��ة  ت��ت��م  اأن 
طرف  من  التربع  اأو  الدار  طرف 
�رصية  بكلرّ  لزملئهم  الكتاب 
تلتزم  اأخ��لق��ي  واج���ب  وه��ي   ,
مديرها  ح�ضب  ال��دار  دارة  اإ به 

ي  لتنفيذ ا
يو�ضف بن   . خل�رص   . اأ 
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ي�ضوق  اأن  يف  ورغب  ال��دول,  اإح��دى  البابا  زار 
قال  طويل.  وقت  منذ  ي�ضقها  مل  التي  ال�ضيارة 
ال�ضيارة,  اأ�ضوق  اأن  اأري��د  جانًبا,  قف  لل�ضائق 

ا�ضتقت اإىل ال�ضياقة. اجل�س يف اخللف مكاين.
قدميا  حلما  ينجز  هو  ها  بال�ضيارة,  البابا  انطلق 
بينه  حاجزا  وقف  من�ضبه  لكن  راوده  ما  كثريا 
ن�ضف  ي�ضغر  بنف�ضه  �ضعر  ال�ضيارة,  قيادة  وبني 
يف  كيلومرًتا   100 اإىل  ال�رصعة  �ضاعف  قرن, 
 120 اإىل  ال�رصعة  رفع  بال�ضعادة,  �ضعر  ال�ضاعة, 
كيلومرًتا يف ال�ضاعة, انتع�س كثرًيا, رفع ال�رصعة 
اإىل 160 كيلومرًتا يف ال�ضاعة وبداأ يدندن اأغاين 
تعرت�س  �رصطة  دورية  فجاأة  ال�ضباب,  اأيام  من 

طريقة وت�ضري له اأن يقف جانًبا.
اأقرتب ال�رصطي وتفاجاأ: اأنت البابا؟

-اأجل اأنا هو.
-انتظر

مل يعرف ال�رصطي كيف يت�رصف. ذهب ليت�ضل 
اأوق��ف  اأن��ه  له  ���رصح  امل�����ض��وؤول.  ال�ضابط  مع 
 160 اإىل  تنطلق ب�رصعة جنونية و�ضلت  �ضيارة 
يت�رصف  يعرف كيف  ول  ال�ضاعة,  كيلومرًتا يف 

مع �ضاحبها.
-من �ضاحب ال�ضيارة؟
-�ضخ�ضية هامة جًدا.

-من هو؟ هل هو وزير.. ؟
-اأهم.

-قائد اجلي�س؟
-اأهم.

-رئي�س احلكومة؟
-اأهم.

-رئي�س الدولة؟
-اأهم.

-رئي�س اأمريكا؟
-اأهم.

 -من هو هذا ال�ضخ�س املهم اإىل هذه الدرجة؟
-اإنه اأهم من اأهم �ضخ�ضية يف العامل.

-من �ضيكون .. اهم من بابا الفاتيكان؟
-اأهم.

من  الأر�س,  على  الله  نائب  هو  الفاتيكان  -بابا 
اأهم منه؟!

-بابا الفاتيكان هو ال�ضائق لتلك ال�ضخ�ضية!!

�ضائق ل�ضخ�ضية هامة 
جدا

اجلديدة,  ال�ضفقة  من  اأرباحه  يح�ضب  كان 
الفنانة  لأغنية  وي�ضتمع  ب�ضعادة  يبت�ضم 

وهبي: هيفاء  الكبرية 
ال��واوا  خلى  ال��واوا  بو�س  ال��واوا  ليك   "

ي�ضح
ملا بو�ضتو الواوا �ضيلتو �ضار الواوا بح "

املليني  يوظف  كيف  م�ضغول  فكره  كان 
اأرباح ترفع  اجلديدة, وكم �ضتدر عليه من 

القت�ضادية. مكانته  من 
ثمنه  يقل  ل  فاخر  كوباين  �ضيجار  اأ�ضعل 
عن 100 دولر اأمريكي, نفث دخانه مبتعة 
وانب�ضاط, حني فجاأة �ضاهد رجل وزوجته 
ورثة  ممزقة  مبلب�س  اأولد  اأربعة  وحولهم 
و�ضبه حفاة ياأكلون ح�ضائ�س نبتت بجانب 

الطريق.
مبا ان ال�ضيد منري ولد يف بيت فقري �ضابقا, 
هو  اخلري  فعل  ان  وقرر  يرى,  ملا  قلبه  رق 
الله ورمبا  ان�ضاين, ويك�ضبه ر�ضاء  واجب 
انه  مع  احل�ضاب,  ي��وم  �ضفحته  يبي�س 
له  ت�ضمن  املالية  مكانته  ان  قناعة  على 
يدفن  لن  فهو  ال�ضماء,  يف  اأي�ضا  مكانة 

وانيقة  وا�ضعة  بغرفة  بل  ال��رتاب  حتت 
لأبناء  وجهزها  بناها  واخلارج,  الداخل  من 

يوم يحني رحيلهم. العائلة 
رق قلبه ملراأى الأولد ووالديهما.

منها,  ترجل  ال��ف��رياري,  �ضيارته  اأوق��ف 
اقرتب للرجل وزوجته واولدهما و�ضاأل:

ت�رص  ال   .. احل�ضائ�س  تاأكلون  مل��اذا   -
؟ ب�ضحتكم

- ك��م��ا ت��رى ي��ا ���ض��ي��دي, ن��ح��ن ف��ق��راء 

حتى  البيت  يف  لدينا  ولي�س  وجائعني, 
ك�رصة خبز للأولد.

- هذا اأمر موؤ�ضف .. اذن �ضاأدعوكم لوجبة 
ل�ضيارتي. ا�ضعدوا  فاخرة يف منزيل, 

وال  جملته  منري  ال�ضيد  اأكمل  اأن  ما 
الفرياري,  ل�ضيارة  يرك�ضون  الأولد 

وورائهم والدهم وامهم.
منري  ال�ضيد  بيت  نحو  الفرياري  انطلقت 
حلموا  ما  كثريا  وجبة  يتوقعون  والأولد 

ان  بال�ضعادة  ي�ضعرون  والوالدين  عليها, 
هذا  منزل  من  الطيبات  بع�س  يتذوقوا 
فقر  من  اأولده��م  ينقذ  ذلك  لعل  الغني, 

الدم الذي يعانون منه.
نحو  �ضخمة  بوابة  من  الفرياري  دخلت 
�ضدرها  يف  ج��دا,  كبرية  ار���س  م�ضاحة 
كبرية  حديقة  الق�رص  وامام  كبري,  ق�رص 
ا�ضكال  من  والزهور  النباتات  متلأها  جدا 
الأر���س  م�ضاحة  ع��دا  متعددة,  وال��وان 
واحوا�س  املتنوعة,  باأ�ضجارها  الوا�ضعة 

متنوعة. مبزروعات  عديدة 
من  م�ضدومون  وهم  ال�ضيارة  من  نزلوا 
قال  حوله,  الأر�س  وات�ضاع  الق�رص  جمال 

منري: ال�ضيد 
احلديقة؟  ه��ذه  ت��رون  هل   .. تف�ضلوا   -
النباتات  ويق�س  يرعاها  ال��ذي  العامل 
ال��زه��ور,  ج��م��ال  على  تغطي  ل  حتى 
تف�ضلوا,  اأ�ضبوع,  منذ  وغائب  مري�س 
ال�ضبع,  حتى  كلوا  يوؤكل,  مما  الكثري  هنا 
من  واأنظف  اأف�ضل  حديقتي  نباتات  ان 

ال�ضارع. نباتات 

العــاهرة البتـــول...!!  )ق�ض�س من الأدب ال�ضاخر(
لــ: نبيل عودة

اإلــى جميــع الأقــــالم
طريق  عن  ...را�ضلونا  وم�ضاهماتكم  موا�ضيعكم   ل�ضتقبال    ، اأرحب  ف�ضاءا  لكم  تخلق  التحرير  جريدة  الأدبية  م�ضاهماتكم  لكل   
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املهمـــة الإن�ضـانيـــة
رجل  بقيادة  رج��ال  جمموعة  و�ضلت 
اإىل ال�ضني مبهمة  املهمات اخلا�ضة يوري, 
قطيع  ن�ضل  لتح�ضني  عظيمة  اإن�ضانية 
وظيفي  خلل  يعاين  الذي  ال�ضيني,  البقر 

الطبيعي. النمو  يف 
منذ حطت قدماه على ار�س املطار لحظ 
نادر  بجمال  يتمتعن  ال�ضينيات  اأن  يوري 
باملركز  فورا  ات�ضل  تقاوم.  ل  وجاذبية 
كان  اإذا  م�ضتف�رصا  اأوفده  الذي  البيطري 
بتكليفهم  املهمة  ا�ضتبدال  بالإمكان 
ن�ضل  ب��دل  ال�ضينيات  ن�ضل  بتح�ضني 

البقر؟
بني  الت��ف��اق  ان  قاطعا  اجل���واب  ك��ان 
من  انتدب  وقد  وحمدد  وا�ضح  الدولتني 
مهمة  لتنفيذ  الوطن  يف  الزراعة  وزارة 
اللتزام  وعليه  نوعها  من  فريدة  بيطرية 

باملهمة.
انتهاء  موعد  واق��رتب  اأ�ضبوعان  م�ضى 
بقيت  ال�ضيني,  البقر  مع  البيطرية  املهمة 
البقر,  اإ�ضطبلت  يف  واح��دة  ليلة  لهم 
الزملء  ان�ضغال  ي�ضتغل  ان  �رصه  يف  قرر 
اىل  الليلة  تلك  مهمته  م��ن  وي��ه��رب 
معا�رصة �ضينية ح�ضناء بدل بقرة �ضخمة.

ان�ضغال زملئه مبهامهم, وهرب من  انتهز 
الإ�ضطبل.

البلدة  على  اطل  ان  فما  جيدا,  حظه  كان 
ال�ضبايا  ع�رصات  �ضاهد  حتى  املجاورة 
معنوياته  ارتفعت  اجلميلت.  ال�ضينيات 
وثارت �ضهوته للبدء فورا بالن�ضهار مع 

ح�ضناء. �ضينية 
يجهل  لأنه  دولرات  بع�رصة  يوري  لوح 
بدون  جماعه  ميكن  والبقر  ال�ضينية  اللغة 
ال�ضينيات  لكن  دولرات,  وب��دون  لغة 
فهم  وذك��ي  مفكر  وه��و  �ضعبة  لغتهم 
ي�ضنع  ال�ضينيني  ب��لد  يف  ال��دولر  ان 

العجائب.
تاأملهن  حوله..  ال�ضينيات  جتمعت  فورا 

واختار من راآها الأجمل.

�ضباحا  ا�ضتيقظ  العمر..  من  ليلة  ق�ضى 
نظر  �ضاقيه.  بني  �ضديد  باأمل  ي�ضعر  وهو 
اىل نف�ضه وهاله ما راأي من الوان �ضفراء 

وحمراء وزرقاء وحكة قوية ..
ف��ورا م��ع و���ض��ول ال��ط��ائ��رة ع��ائ��دا من 

اإىل عيادة طبيب. ال�ضني, توجه 
ر�ضمية  مهمة  يف  كان  انه  للطبيب  �رصح 
لكنه يف  البقر,  ن�ضل  لتح�ضني  ال�ضني  يف 
ن�ضل  لتح�ضني  جهده  كر�س  الأخري  اليوم 

�ضاحرة. بل  جميلة,  �ضينية 
قال الطبيب ان و�ضعه بالغ ال�ضعوبة ول 
حت�ضني  و�ضيلة  قطع  عملية  اإجراء  من  بد 
على  خطرا  ت�ضكل  باتت  لأنها  الن�ضل 
له  نقلته  الذي  املر�س  ا�ضتفحل  اذا  حياته 

ال�ضينية.
القطع,  عملية  يرف�س  انه  بقوة  �رصخ 
ان  ويريد  العمر  مقتبل  يف  رج��ل  فهو 
عملية  يقبل  ان  ميكن  ول  بالن�ضاء  يتمتع 

رجولته. ا�ضتئ�ضال 
ب�ضعور  ال��ط��ب��ي��ب  ع��ي��ادة  م��ن  خ���رج 
لدى  ا�ضتف�رص  ال�ضديد,  واخل��وف  الياأ�س 
غري  علج  و�ضيلة  عن  الأطباء  ع�رصات 
حل  ل  ان  اجلميع  راأي  كان  ال�ضتئ�ضال. 

اآخر هناك.
اإىل حد النتحار, لكن الطبيب  كاد ي�ضل 
الأخري قال له انه يوجد يف املدينة القريبة 

لعله  ال�ضينية,  بالطريقة  يعالج  �ضيني 
مل�ضكلتك. حل  ميلك 

اإىل  وانطلق  داب��ت��ه  ي��وري  رك��ب  ف��ورا 
عيادة  و�ضل  ما  و�رصعان  القريبة  املدينة 

ال�ضيني. املعالج 
يوري  له  قال  ال�ضيني,  املعالج  فح�ضه 
قطع  عملية  اإج��راء  كان  الأطباء  راأي  ان 
يحب  زال  ما  لأن��ه  ذلك  يرف�س  وهو   ..
الن�ضاء, والقطع قد يفقده  احلياة ومعا�رصة 
البيطرة,  ق�ضم  الزراعة  وظيفته يف وزارة 
لتح�ضني  الأقطار  خمتلف  اإىل  يوفد  حيث 

البقر. ن�ضل 
���رصورة  ل  ال�ضيني:  املعالج  ل��ه  ق��ال 
عن  �ضيًئا  يعرفون  ل  اأط��ب��اوؤك  للقطع, 

تطور هذا املر�س.
���رصورة  ل  حقا,  للتاأكد:  ي��وري  ق��ال 

!! انا �ضعيد  للقطع؟ كم 
.. �ضاعرا ان جبل  العيادة  وبداأ يرق�س يف 
ال�ضيني  املعالج  لكن  كتفيه.  عن  نزل  قد 

مل يفهم �ضعادة يوري, قال له:
جيدا,  تفهمني  مل  انت  يوري,  عزيزي   -
املر�س  هذا  لأن  قطع,  لعملية  �رصورة  ل 
ل  ال�ضينية  الفتاة  من  اأ�ضابك  ال��ذي 
قطع,  عملية  ب��اإج��راء  تعذيبك  ي�ضتحق 
انه  و���ض��رتى  اأخ���رى  اأي���ام  ع��دة  انتظر 

عملية!! بل  لوحده  �ضي�ضقط 

ال�ضيد منري رجل غني جدا، خرج من مكتبه، ركب �ضيارته الفرياري الفاخرة وانطلق بها اىل بيته. كان �ضعيدا مبا اجنزه يف حياته من امول وامالك تكفي 
لأحفاد اأحفاده حتى ع�ضرات الأجيال دون ان يرهقوا اأنف�ضهم بالعمل.

و�ضع املحا�رص قدمه على مدخل القاعة 
ف�ضاد ال�ضمت, كان ذلك اللقاء الأول مع 
باأنظاره  حما�رص العلوم ال�ضيا�ضية. جال 
ح�ضورنا  مدى  او  وجوهنا  يدر�س  كاأنه 
ال�ضيا�ضية.  درا�ضتنا  لبدء  وجاهزيتنا 
اأكرب من  يبدو  ال�ضميكة جتعله  نظاراته 
جيله بعقد كامل على الأقل. قال بعد ان 
جال بعينيه بيننا عرب نظاراته ال�ضميكة:

- انا حما�رص مو�ضوع العلوم ال�ضيا�ضية, 
اإلقائي  اثناء  القاعة  يف  احلديث  اأحب  ل 
�ضوؤال  طرحت  اإذا  فقط  حما�رصتي, 

ا�ضمح ملن يرفع اأ�ضبعه ان يجيب.
وتابع يقول: 

وج��ولت  �ضولت  له  �ضيا�ضي  اأن��ا   -
وجتارب �ضيا�ضية �ضتفيدكم يف التعرف 
�ضار  اإذا  امل�ضتقبل  ملمار�ضتها يف  عليها 
نواجه  كيف  مثل  �ضيا�ضيا.  اأح��دك��م 
�ضيا�ضيني معادين؟ مبدئي الذي ل يتغري 
اين �ضيا�ضي م�ضتقيم ودميقراطي... ارى 
القاعة, ح�ضنا  اأ�ضبعا مرتفعا يف و�ضط 
ما  بطرح  الطالبة  اأيتها  لك  �ضاأ�ضمح 

لديك.
عن  ا�ضمع  مل  دك��ت��ور  ال��ي��وم  حتى   -
كما  ودمي��ق��راط��ي  م�ضتقيم  �ضيا�ضي 
يجل�ضوا  ان  ما  طرفة,  من  لها  يا  تقول. 
اآلهة  اأ�ضباه  ي�ضبحوا  حتى  من�ضب  يف 
يلفظونها...حتى  كلمة  كل  قبول  يجب 
حقا  هل  له.  الت�ضفيق  يجب  �رصاتهم 
يوجد مثل هذا املخلوق �ضيا�ضي م�ضتقيم 

ودميقراطي؟
- �ضوؤال هام, م�ضتقيم لي�س �رصطا, لكني 

اأحتدث عن نف�ضي وجتربتي وقناعاتي.
امل�ضتقيم  ال�ضيا�ضي  اأ�ضتاذي  اذن   -
والدميقراطي, ا�ضمح يل ب�ضوؤال جمنون: 
هل ميكن ان نقول انه توجد عاهرة بتول؟!

العاهرة 
البتول...!!

من اأين ك�ضبت هذه الأموال؟
البلد فتحها  - منذ ركعت يف الكني�ضة لوداع 
الله بوجهي, اأ�ضبح احلديد اخلردة جتارة مربحة, 
العمال,  من  وعدد  �ضاحنات  عدة  لدي  اليوم 
بعد  وجهي  يف  فتحها  امل�ضيح  بيتا,  ا�ضرتيت 
ان رجوته يف �ضلتي الوحيدة ان يتطلف بي 

وبالأولد.
- انا كاهن وا�ضلي يوميا باإخل�س عدة مرات, 
ول نح�ضل على ما ي�ضاعدنا يف تغيري مقاعد 

الكني�ضة مثل ؟
بال�رصاخ  ول  بالكم,  لي�ضت  ال�ضلة   -
وال�ضوت املرتفع, لي�ضت بال�ضكل الذي نظهر 
به يف ال�ضارع مبلب�س غريبة عجيبة. ال�ضلة يا 
اأبونا اخلوري من القلب والقلب ل يغري �ضكله 

ول قوة دقاته.
وعدة  القلب  ومن  ب�ضمت  اأ�ضلي  لكني   -

مرات كل يوم؟
- يبدو انك ملحاح يا ابونا اخلوري .. هل تظن 

ان الله يحب الرثثرة والإحلاح...؟!

اهلل ل يحب امللحاحني

دعــوة لوجبــة فـاخــرة
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ميثاق �سرفنا الإعالمي
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1آيل يعمل عمل االنسان يف الصناعة o خوف مرضي
2عاصمة فزنويال o للنفي

3أجادل يف البيع والشراء o عمل جيب القيام به
4معتِد o جهاز لغزل النسيج

5جزيرة مصرية يف البحر األمحر
6حتول الشيء من مادة طرية إىل ألياف

7حرف للداللة على املعىن o تاجر الفراء
8عشبة طبية توصف للقحة

9ملتقى العصابة o تسبب بضعف السمع
 o 10جمموعة عربات مرتبطة الستعماالت االنقل

مؤسسة صحافية

أفقــــــــــــــــــي

 o 1يستعان به على ركوب الفرس
حجر البناء

2جمموعة مناطق مزروعة يف 
الصحراء o للنداء

3خملوقات صغرية مؤذية تقفز 300 
ضعفا من طوهلا o ثعبان ضخم هاصر
4ثالثة ارباع وارف o من أوراق اللعب 

)الكوتشينة(
 o 5تسدان ونستغين عن اآلخرين

حرفان من نور
6خض

7اشكال وامناط مرسومة o هدم 
بشدة

8حرفان من صاغ o نبات يشبه 
الفجل

9بلد املليون شهيد o ثعبان شديد 
السمية

10حضارة ما بني النهرين o بنت 
الرسول األكرم

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  

حدث يف مثل هذا اليوم
ا�ضتقاللها  تعلن  �ضربيا   -  1992

ووراثتها ليوغو�ضالفيا املفككة.
جناة الرئي�س الفل�ضطيني يا�ضر 

عرفات من حادث حتطم طائرته 
يف ال�ضحراء الليبية اأثناء 

عا�ضفة رملية، وقد اأ�ضفر احلادث 
عن مقتل طياريني ومهند�س 

للطريان.
الإبادة  عملية  بداية   -  1994

اجلماعية يف رواندا.
القوات  دخول  بداية   -  2003

الأمريكية اإىل العا�ضمة العراقية 
بغداد وذلك بعد اأيام من 

بدء احلملة الع�ضكرية الربية 
واجلوية للحرب الأمريكية على 

العراق.
ال�ضحة  منظمة  تاأ�ضي�س   -  1948

العاملية.
ال�ضويدي  انتخاب   -  1953

داغ همر�ضولد اأميًنا عاًما لالأمم 
املتحدة.

ا�ضتقالل  عن  الإعالن   -  1956
املغرب من اإ�ضبانيا.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

    وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات
مديرية الصحة والسكان لوالية ورقلة

العنوان/ شارع سي الحواس ورقلة
التعريف الجبائي :408016000030041

إعالن عن المنح المؤقت
رقم : 10 / م ص س/ 2020

             تعلن مديرية الصحة والسكان لوالية ورقلة عن المنح المؤقت للصفقة المتعلقة بـ : دراسة ومتابعة 
من اجل إعادة االعتبار للمؤسسة العمومية االستشفائية بورقلة بعد إجراءات طلب العروض المفتوح باشتراط 

القدرات الدنيا تحت رقم 26/م ص س /2019 والتي تم اإلعالن عنها في جرائد التالية /
Le rédacteur بتاريخ 02 فيفري 2020 باللغة الفرنسية 

التحرير بتاريخ 02 فيفري 2020 باللغة العربية
 وذلك على النحو التالي:

العالمة التقنيةالمؤسسة
100/

المبلغ بكل الرسوم
)دج(

مدة
الدراسة

المالحظة

تجمع دراسة ومتابعة
دادة جمال الدين -

محمدي لخضر
الرقم الجبائي لوكيل

التجمع دادة جمال الدين
186390600750174

80.54
نقطة

اقل عرض 55 يوم9.300.000.00
مالي

          يستطيع المتعهدون الراغبون في اإلطالع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية والمالية 
االتصال بمديرية الصحة والسكان لوالية ورقلة شارع سي الحواس - مصلحة التخطيط والسكان - في أجل 

أقصاه ثالثة )03( أيام ابتداء من اليوم األول لنشر اإلعالن عن المنح المؤقت للصفقة . 
يستطيع المتعهدون الذين لديهم احتجاج تقديم طعونهم إلى لجنة الصفقات العمومية لوالية ورقلة في أجل ال 
يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ صدور هذا اإلعالن في النشرة الرسمية للمتعامل العمومي BOMOP أو 

في الصحف الوطنية.

  ANEP Nْ 2030000510      التحرير 2020/04/07 
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حـدث وال حـرج
ولة اجلمهورية 

يتربعون 
برواتبهم 

ال�سهرية 
ملجابهة كورونا

قرر ولة اجلمهورية 
التربع ب�سهر واحد من اأجرهم، 

م�ساهمة منهم يف اجلهد 
الوطني ملجابهة فريو�ص 
كورونا املُ�ستجد، ح�سبما 

اأفاد به بيان لوزارة 
الداخلية.وتاأتي هذه 

امل�ساهمة املالية تعزيزا 
مبجهودات الت�سامن الوطني 

وروح التعاون الجتماعي، 
الراميني اإىل تخطي ظرف 

الأزمة ال�سحية احلالية 
وتذليل اآثارها -ح�سب 

امل�سدر ذاته-.

يف اأول ليايل 
احلظر ،غزت 
اجلمال �سوارع 
مدينة حا�سي 
م�سعود ، حيث 
وجدت راحتها 

يف خلو ال�سوارع  
من ال�سيارات و 

الراجلني.

صـــورة و تعــليق 

الثالثة  العني 

ونه,  كوفيد 19 هكذا ي�ضمرّ
على عادة العملء 

الذين ين�ضطون باأ�ضماء 
م�ضتعارة, كوفيد عميٌل 

اأو �ضاحٌر ي�ضع على 
راأ�ضه طاقية اإخفاء 

ت ت�ضميته ,  اإن �ضحرّ
يحمل يف يده �ضلحا, 

ينتقل من مكان لآخر, يعرب القارات دون جواز 
اأو تاأ�ضرية �ضفر, لكننا ل نراه, ل ن�ضمع �ضوته, 

يت�ضلل كما يت�ضلل العميل او اجلا�ضو�س , ي�ضكن 
, هل نحتاج اإىل رقية  اأج�ضادنا كمن اأ�ضابه ِجنٌّ

�رصعية لطرده؟ و هل يكون لها مفعول يف زمن 
ا اأن نوؤمن بالعلم اأي  الوباء؟ , اأمامنا خيار واحد اإمرّ

بالطب احلديث فن�ضت�ضلم له و جنعل اأنف�ضنا فئران 
جتارب, اأم نوؤمن بالطب ال�رصعي اأي التداوي 
قاة, ال�رصاع بني العلم و  بالقراآن فن�ضت�ضلم للرُّ

الطب ال�رصعي �رصاع اأزيل, وكان هناك تعار�س 
بني العلماء و الرقاة , حيث �ضكل جدل و ل اأحد 

تو�ضل اإىل نتيجة ملمو�ضة, لكن ل اأحد متكن من 
اإلغاء الآخر, علمتنا التجارب اأن بع�س الأمرا�س 

ل ميكن اإخ�ضاعها اإىل الرقية ال�رصعية لأنها حتتاج 
اإىل عمليات جراحية كاإزالة اخلليا ال�رصطانية اأو 

برت ع�ضو ما l’ablation اأو زرع ع�ضو مكان 
ع�ضو اأ�ضبح غري قابل للحياة )الكلى(, ففي 

حالت معينة فقط نحتاج فيها اإىل الرقية ال�رصعية 
كمن يتعر�س مل�س من اجلنرّ و العياذ بالله اأو 

�ضخ�س اأ�ضابته عني ح�ضود فهذه الظواهر ل حتتاج 
الذهاب اإىل عيادة طبيب اأو امل�ضت�ضفى, و ل جتدي 

معها العقاقري ) برا�ضيتامول(, الإن�ضان يف حياته 
يتعر�س لأمرا�س ع�ضوية و اأمرا�س روحية, و يف 

حالة فريو�س كورونا )كوفيد19( طبعا ل يحتاج 
امل�ضاب اإىل رقية �رصعية لأن الفريو�س من �ضنع 

ب�رص, و هذا يحتاج اإىل علج طبي مادي.
 ل ميكن طبعا التنكر ملا و�ضلت اإليه العلوم و 

بخا�ضة العلوم الطبية, و اكت�ضاف الأطباء للدواء, 
كما اأننا ل�ضنا يف زمن عي�ضى اأو يو�ضف عليهما 
ال�ضلم اللذان �ضخر لهما الله القدرة على �ضفاء 

املر�ضى, اإذا قلنا اأن بع�س الرقاة انحرفوا عن 
م�ضار النبوة, و جعلوا من الرقية ال�رصعية جتارة و 
و�ضيلة للربح, و وقعت ظواهر اخرى دفعت بوزارة 
ال�ضوؤون الدينية و الأوقاف يف اجلزائر ) كعينة( اإىل 

منع الرقية داخل بيوت الله, فمنذ ظهور الوباء و 
نحن نقراأ عن تو�ضيات اأطباء و خرباء بالبقاء يف 
البيت و عدم اخلروج اأو الإحتكاك, جتنبا لإنتقال 

العدوى, و لزم النا�س بيوتهم و كاأن احلياة توقفت, 
مل يتدخل علماء الدين يف تف�ضري هذه الظاهرة 

التي اأملت بكل ال�ضعوب, و مل ت�ضدر اأيرّ فتوى 
ماعدا البقاء يف البيت و غلق الأماكن العمومية 

مبا فيها بيوت الله, و هي الفتوى التي اأجازتها 
هيئة كبار العلماء بالأزهر و قالت اأن من اأعظم 

مقا�ضد �رصيعة الإ�ضلم حفُظ النفو�س وحمايتها 
و وقايتها من كل الأخطار والأ�رصار, و نف�س 

الفتوى اأ�ضدرتها هيئة العلماء بال�ضعودية, فاإذا 
�ضلمنا بهذه الفتوى و تقارير الأطباء يعني ذلك 

اأننا نهرب من املوت اأي اأننا نهرب من قدرنن 
نقدم القرابني للألهة على عادة ال�ضعوب القدمية 

ل�ضمان احلياة و بقائنا اأحياء؟ تقول بع�س ال�ضاطري 
ان رومولو�س ) موؤ�ض�س روما ال�ضطوري و اأول 
ملوكها( يف عام 715 قبل امليلد �ضحى باأخيه 

التواأم رميو�س فاألقى به من على الأ�ضوار ظنا منهم 
اأن دم القرابني �ضوف ي�ضمن دميوتهم على الأ�ضوار 
, و اأن الآلهة تريد ن�ضيبها من هذه الهبات, املوت 
ياأتي على غفلة, يت�ضلل كما يت�ضلل الفريو�س, ل 
ن�ضعر بت�ضلله, و قد ياأخذ املوت الإن�ضان ال�ضليم 
املعافى قبل العليل, فلماذا نوقف احلياة و نهرب 

من اأقدارنا اإذن ؟

كوفيد19 ..بني 
الطب احلديث و الطب 

الروحاين
هل نهرب من أقدارنا؟

بقلم: علجية عيش

اخرتاق كورونا.. اكت�شاف عقار متوفر حول العامل 
ميكنه قتل COVID-19 خالل 48 �شاعة

زعم باحثون اأن عقارا لقمل الراأ�س "م�ضادا للطفيليات" متوفر حول العامل, 
ميكنه قتل COVID-19 يف املخترب يف غ�ضون 48 �ضاعة.واأظهرت 

درا�ضة اأجرتها جامعة "مونا�س" الأ�ضرتالية, اأن جرعة واحدة من عقار 
Ivermectin  ميكن اأن توقف منو فريو�س SARS-CoV-2 يف اخلليا 

املزروعة خمتربيا.وقال الدكتور كايلي واغ�ضتاف, من معهد الطب احليوي 
يف "مونا�س": "وجدنا اأنه حتى جرعة واحدة ميكنها ب�ضكل اأ�ضا�ضي اإزالة 

جميع احلم�س النووي الريبي الفريو�ضي )اإزالة املواد الوراثية للفريو�س ب�ضكل 
فعال( خلل 48 �ضاعة, واأنه حتى يف غ�ضون 24 �ضاعة كان هناك انخفا�س كبري حقا".ويف حني اأنه من 
غري املعروف كيف يعمل Ivermectin على الفريو�س, فمن املرجح اأن العقار يوقفه عن طريق تثبيط 

قدرة اخلليا امل�ضيفة على م�ضحه.وتتمثل اخلطوة التالية يف حتديد الباحثني للجرعة الب�رصية ال�ضحيحة, 
للتاأكد من اأن امل�ضتوى امل�ضتخدم يف املخترب اآمن للب�رص.وقال الدكتور واغ�ضتاف: "يف الأوقات التي نواجه 

فيها جائحة عامليا ول يوجد علج معتمد, اإذا كان لدينا مركب متاح بالفعل يف جميع اأنحاء العامل, فقد 
ي�ضاعد النا�س يف وقت اأقرب. من الناحية الواقعية �ضي�ضتغرق الأمر بع�س الوقت قبل اأن يتوفر اللقاح 

على نطاق وا�ضع.

عبد القادر بن �ضالح يتربع ب�ضهر من راتبه 
ملواجهة كورونا

اأعلن رئي�ص الدولة ال�سابق عبد القادر بن �سالح، اأم�ص 
الإثنني،  عن تربعه براتب �سهري كم�ساهمة  يف الهبة 

الوطنية ملواجهة خطر تف�سي وباء كورونا.
وجاء يف بيان لنب �سالح اأنه “يف هذه الظروف ال�سعبة 
والإ�ستثنائية  التي تواجهها بالدنا، والتي متلي 

التعبئة والتجنيد لاللتزام بالتدابري الوقائية، 
نحتاج اإىل ذلك الت�سامن الوطني املعهود لدى 

�سعبنا لجتياز هذه الأيام الع�سيبة، وكتعبري 
عن م�ساهمتي ال�سخ�سية املتوا�سعة يف هذه 

الهبة الوطنية ملواجهة خطر تف�سي وباء 
كورونا اأتربع براتب �سهري للح�ساب املفتوح 

لهذا الغر�ص”.

جورجينا تهتم باأناقة 
كري�ضتيانو رونالدو

ظهرت جورجينا 
رودريغز, 

اهتمامها باأناقة, 
�ضديقها النجم 

كري�ضتيانو 
رونالدو, خلل 

الفرتة احلالية من احلجر املنزيل ب�ضبب كورونا.و 
ن�رص كري�ضتيانو رونالدو, مقطع فيديو عرب 

ح�ضابه اخلا�س على “تويرت”, اأظهر من خلله 
�ضديقته جورجينا, و هي حتلق �ضعره.وعلق جنم 
نادي جوفنتو�س الإيطايل: “ابقي يف منزلك, و 

حافظ عل اأناقتك”.
يذكر اأن كري�ضتيانو رونالدو, يتواجد منذ فرتة 

بداية احلجر ال�ضحي, رفقة عائلته بجزيرة ماديرا, 
يف الربتغال.



  

لقد احدث كورونا �سيئا فرّيا، لقد اأعاد النظر فيما 
جمتمعية،  م�سلمات  و  ثوابتًا  البع�ص  يعتربه  قد 
فقط  ولي�ص  ال�سائدة  الثقافة  بتغيري  األزمنا  لقد 
البحث عن عالج دوائي.اإن املجتمعات التي تتبنى 
�سابطة  قوانني  تر�سانة  وفق  �سارًما  ثقافًيا  نهجا 
و�سنغافورة  ال�سني  مثل  الجتماعي،  لل�سلوك 
ــن الــقــواعــد  ــي لــديــهــا الــعــديــد م ــت والــنــمــ�ــســا، وال
م�ستويات  على  مواطنوها  اعتاد  حيث  والعقوبات 
يتميز  الــذي  امل�سرتك  الثقايف  احل�ص  من  عالية 
تعزيز  اإىل  يهدف  الــذي  و  والحـــرتاز  باملراقبة 
املجتمعات  تلك  عك�ص  الن�سباطي.  ال�سلوك 
احليز  وفــق  ي�سري  ل  ثقافًيا  نهجا  تتبنى  التي 
املتحكم به يف دول مثل الوليات املتحدة واإيطاليا 
ت�ساحما  واأكرث  اأ�سعف  قواعد  فلديها  والربازيل، 
م�ستويات  يف  الختالفات  هذه  من  جعل  وت�ساهال 
�سيئا  كورونا  لٌيحدث  الت�سامح  مقابل  يف  ال�سرامة 
بقوانينها  قرون  عرب  ٌو�سمت  التي  فالدول  فريا 
ال�ستبدادية و طولبت بتعديل مناهجها الثقافية 
مرتع  تاريخها  عرب  كانت  بانها  متعللني  ال�سارمة 
للمجاعات واحلروب والكوارث و تف�سي الأمرا�ص، 
الــدول  ــدرك ال حــني اتــى كــورنــا ان هــذه  و مل ن
القرون  تلك  مر  على  ال�سعبة  بالطريقة  تعلمت 
والنظام  ال�سارمة  القواعد  من  ال�ستفادة  كيفية 
املقابل،  يف  الأرواح.  لإنقاذ  املن�سبط  الجتماعي 
التهديدات  من  القليل  واجهت  التي  الثقافات  فاإن 
– مثل الوليات املتحدة – كان لديها دائًما رفاهية 
قد  ها  لكن  ت�ساحًما،  واأكرث  مت�ساهلة  ثقافة  تبني 
تبني اأن هذا الرتاخي ي�ساهم يف م�ساعفة املخاطر، 
باملقارنة بال�ستجابة الأكرث كفاءة وفعالية التي 
ال�سني  مثل  ال�سارمة  املجتمعات  ثقافة  اأظهرتها 
اأن  كورونا  مواجهة  يف  كوجن  وهوجن  �سنغافورة  و 
الآن من تف�سي للفريو�ص ال  املجتمعات  ما ت�سهده 
والت�ساهل  احلكومات  تلك  لرتاخي  �سارخ  منوذج 
لل�سرامة  تخ�سع  ل  ثقافة  ــق  وف لها  املجتمعّي 
امل�سرتك  الثقايف  ال�سبط  قوانني  عرب  والن�سباط 
فريا،  ب�سيئ  كورونا  جاء  .حقيقة  العام  للح�ص 
اأمم  الأقنعة،  اأ�سقط  و  ال�سائدة  املفاهيم  فغري 
التاأميم  ناه�سوا  ممــن  املــوؤ�ــســ�ــســات  و  الــ�ــســركــات 
يعرتفون  هاهم  و  اأخطاء  تاريخنا  يف  واعتربوه 
املجتمعات  لثقافة  ال�سارمة  ال�سبط  قوانني  اأن 
قهرا.  و  ا�ستبدادا  القريب  بالأم�ص  كانت  و  حال 
و  اأعرافها  الــدول  مفاهيم  من  كورونا  غريت  لقد 
وجه  غريت  كما  واقت�سادها  �سيا�ساتها  ثقافاتها 

الإن�سان و ذاته و جاءت حقيقًة ب�سيء فري.

بقلم: الأ�ضتاذ رقيق عبد اهلل 

توزيع الأجهزة الكا�ضفة امل�ضتوردة عن كورونا على
 15 ملحقة ملعهد با�ضتور  

ازدياد عدد امل�سابني بكورونا مرتبط بتزايد ملحقات املعهد ،بن بوزيد:

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

�سبب  اليوم"،  "رو�سيا  قناة  عرب  مداخلته  خالل  الوزير  واأرجع 
�سرعة انت�سار كورونا يف اجلزائر، اإىل تقارب العالقة اجلزائرية 
�سوي�سرا..،  اإيطاليا،  كفرن�سا،  ــة  ــي الأوروب ــدول  ال بع�ص  مع 
من  اجلزائر  تدخل  كانت  حــالت  هناك  اأن  "حتى  لي�سرت�سل 
اخلارج حاملة للفريو�ص دون اأعرا�ص".وبخ�سو�ص الإمكانيات، 
اأقر املتحدث باأن اجلزائر ُتعاين من نق�ص يف التجهيزات خا�سة 
واأنها مل تكن م�ستعدة ملجابهة فريو�ص من هذا النوع ك�سائر دول 
با�سترياد  التقييد  اإىل  ال�سعف  �سبب  مرجًعا  املتقدمة،  العامل 
اأجهزة الك�سف.واأ�سار امل�سوؤول الأول يف وزارة ال�سحة يف ال�سياق 
الفريو�ص  عن  الك�سف  اأجهزة  ت�ستورد  اجلزائر  اأن  اإىل  نف�سه، 
اجلزائر  اإىل  ي�سل  اأن  ُينتظر  اإذ  ال�سني،  من  "كورونا"  املُ�ستجد 
�سيتم  والتي  الكا�سفة  الأجهزة  اآلف  مئات  الأ�سبوع  هذا  خالل 
15 ملحق ملعهد با�ستور يف اجلزائر خالل الأ�سبوع  توزيعها على 
بتزايد  بكورونا  امل�سابني  عدد  ازدياد  الوزير  ربط  القادم.كما 
الوليات،  مبختلف  ا�ستحداثها  مت  التي  با�ستور  معهد  ملحقات 
اإيجابية ملن يخ�سعون لربوتوكول العالج  مربزا ت�سجيل نتائج 
تتكفل  التي  امل�ست�سفيات  م�ستوى  على  املر�سى  من  بالكلوروكني 

بعالج الإ�سابات املوؤكدة بالفريو�ص امل�ستجد.

ا�ضتبعد وزير ال�ضحة وال�ضكان واإ�ضالح امل�ضت�ضفيات، عبد الرحمان بن بوزيد فر�ضية تف�ضي فريو�س كورونا يف اجلزائر 
ب�ضبب تاأخر اجلزائر يف اتخاذ الإجراءات بغلق احلدود مع القارة الأوروبية بالدرجة الأوىل ُم�ضددا باأن الإجراءات الوقاية 

باملطارات وقتها كانت مفعلة على امل�ضافرين.
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حجز 5000 وحــــــدة
 من امل�ضروبات الكحولية 

ب�ضطيــــــــف 

حجز اأكرث من 06 قناطري من اللحوم البي�ضاء الفا�ضدة بتيزي وزو

حجز اأزيد من 14األف كمامة و12األف و700 قفاز طبي بالعا�ضمة 

فر�س حجر كلي و�ضامل على وليات الوطن اأمر وارد

�ضاعة  24 خالل  ولية   11 على  موزعة  كورونا  بفريو�س  وفاة   21

يف ق�ضية اأوقف ب�ضببها بتاريخ 11 �ضبتمرب املا�ضي

تاأجيل حماكمة كرمي طابو اإىل 27 اأفريل اجلاري

خمتلف  حمــاربــة  اإىل  الــرامــيــة  اأن�سطتها  ـــار  اإط يف 
اأمن  م�سالح  متكنت  والقت�سادية،  املالية  اجلرائم 
واملالية  القت�سادية  بالفرقة  ممثلة  �سطيف  ولية 
حد  و�سع  من  الق�سائية  لل�سرطة  الولئية  بامل�سلحة 
امل�سروبات  بيع  جمال  يف  ين�سطون  اأفراد   04 ملمار�سات 
 5000 الـ  يناهز  ما  حجز  مع  رخ�سة  دون  الكحولية 
وحدة منها بقيمة مالية قاربت الواحد مليار �سنتيم.

اأفراد  اإىل  وردت  معلومات  على  بناء  جاءت  العملية 
لل�سرطة  الــولئــيــة  بامل�سلحة  اجلنائية  الــفــرقــة 
تورط  اإىل  ت�سري  كانت  والتي  الولية،  باأن  الق�سائية 
�ساحب حمل كائن باملخرج اجلنوبي لعا�سمة الولية 
حيث  رخ�سة،  دون  الكحولية  امل�سروبات  بيع  يف 
اأكدت  ملراقبة  املحل  �ساحب  و�سع  اإىل  املحققون  جلاأ 
تورطه يف هذا الفعل املجرم قانونا، وذلك بعد �سبط 
 1500 اأزيد من  اأقتنى من عنده  �ساحب �سيارة نفعية 
ا�ست�سدار  مت  الكحولية.حيث  امل�سروبات  من  وحدة 
اإذن ومن وكيل اجلمهورية لتفتي�ص املحل، ليتم حجز 
امل�سروبات  من  وحدة   3500 الـ  ناهزت  اإ�سافية  كمية 
الق�سائية  ال�سبطية  قامت  بداخله.وقد  الكحولية 
املتورطني  �سد  جــزائــي  ملف  ــاز  ــاإجن ب ــا  ــره اإث على 
الكحولية  امل�سروبات  ونقل  بيع  ق�سيتي  يف  الأربعة 

دون رخ�سة، ومت تقدميهم اأمام العدالة .
اأ�سامة فخر الدين قي�سي

دوالة،  بني  دائــرة  اأمن  م�سالح  متكنت 
البي�ساء  اللحوم  من  كغ   623 حجز  من 
ــالم  الإع خلية  بيان  ــر  وذك الفا�سدة، 
"ا�ستمرارا لدوريات  اأنه  الولئي  لالأمن  
بها  تــقــوم  الــتــي  واملــراقــبــة  التفتي�ص 
م�سالح اأمن ولية تيزي وزو بالتن�سيق 

امل�سالح  وخمتلف  التجارة  مديرية  مع 
وقمع  امل�ستهلك  حماية  ق�سد  املعنية، 
واملنتوجات  ال�سلع  يف  والغ�ص  امل�ساربة 
متكنت  ال�ستهالك،  وا�سعة  الغذائية 
خالل  دوالــة  بني  دائــرة  ــن  اأم م�سالح 
ــن حــجــز كمية  مــيــدانــيــة، م ــة  ــرج خ

كانت  البي�ساء  الــلــحــوم  مــن  معتربة 
يحوز  ــد،  ــربي ت �ساحنة  على  حمملة 
للمنتجات  �سحية  �سهادة  على  �ساحبها 
غري  حيواين  م�سدر  ذات  اأو  احليوانية 
على  توزيعها  ليتم  وذلـــك  مطابق"، 
بيع  يف  املتخ�س�سة  التجارية  املحالت 

نف�ص  على  الــوقــوف  مت  اأيــن  الــلــحــوم، 
من  معتربة  كمية  حجز  مــع  املخالفة 
بـ623  كميتها  املقدرة  البي�ساء  اللحوم 
نف�ص  ي�سيف  اأ�سنافها،  مبختلف  كغ 

البيان.
ق/و

يف  اجلزائر  وليــة  اأمــن  م�سالح  اأوقفت 
يف  امل�ساربة  لظاهرة  حماربتها  اإطـــار 
بالتزامن  موؤخرا  ظهرت  التي  الأ�سعار 
مع انت�سار فريو�ص كورونا، 388 خمالف 
تعلقت  التي  اجلرائم  خمتلف  يف  تورط 
وكذا  الغذائية  املواد  خمتلف  بتكدي�ص 
ومن  الندرة  خلق  اأجل  من  ال�سيدلنية 

ثم امل�ساربة يف اأ�سعارها.
ـــام  الأي خـــالل  املــ�ــســالــح  ذات  حــجــزت 
ــادة  م ــن  م 33طنا  ــة،  ــارط ــف ال القليلة 
من  ــان  ــن اأط  6.6 ــن  ع ف�سال  ال�سميد، 
"ال�سكر، بال�سافة اإىل ثالثة اأطنان من 
امل�سالح  ذات  حجزت  اأي�سا  "الفرينة"، 

املتفرقة  التفتي�سية  ن�ساطاتها  خالل 
"املايزينة"،  مــادة  من  بناطيل  خم�سة 
البقول  مــن  86قنطار  اإىل  بالإ�سافة 
املعجنات  ــن  م قــنــطــارا  و15  اجلــافــة، 
الغذائية، كما متكنت م�سالح اأمن ولية 
اجلزائر يف اإطار حماربة امل�ساربة 3327 
لرتا من احلليب، و1856لرتا من الزيت، 
الغذائية  املـــواد  ــن  م ـــدة  وح و15961 
وامل�سروبات،و645 لرت من مواد التنظيف 
باملواد  املتعلق  ال�سق  ويف  اأي�سا  املنزيل. 
يف  متّثلت  املحجوزة،  ال�سيدلنية  �سبه 
12 األف و 785 قفاز طبي، و5اآلف و207 
حملول كحويل مطّهر، ف�سال عن 14األف 

و158اآلة  طّبي  قناع  و183  كمامة،  و33 
اآلت  �سبع  حجز  اإىل  بالإ�سافة  طبّية، 

طهي القهوة، و�ست ماكينات خياطة.
ق/و

واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة  �سجلت 
امل�سابني  عدد  يف  ارتفاعا  امل�ست�سفيات، 
فيما  1423حالة،  بـ  كورونا  بفريو�ص 
خالل  �سخ�سا   21 وفاة  يف  الوباء  ت�سبب 

الأخرية. �ساعة   24
بوزارة  الوقاية  مدير  اأعلنه  ما  وح�سب 
حالت   103 ت�سجيل  مت  فقد  ال�سحة، 
ارتفع  فيما  بكورونا،  م�سابة  جديدة، 

اإجمايل عدد الوفيات اإىل173.
واأ�سار جمال فورار، اأن حالت الإ�سابة 
موزعة عرب 45 ولية، فيما مت ت�سجيل 
21 وفاة جديدة موزعة عرب 11 ولية، 
التي  للحالت  الإجمايل  العدد  ويبقى 

متاثلت لل�سفاء 90.
ويبلغ عدد املر�سى املتواجدين بالعناية 
املركزة ب�سبب فريو�ص كورونا 46، فيما 
تبقى 488 حالة حتت الرعاية ال�سحية. 
ويبلغ عدد احلالت التي تخ�سع للعالج 
ح�سب الربوتوكول اجلديد 626 حالة.

عبد  الــ�ــســحــة  ــــر  وزي ي�ستبعد  ومل 
كلي  حجر  فر�ص  بوزيد،  بن  الرحمان 
و�سامل على وليات الوطن يف حال ازداد 

عدد الإ�سابات بفريو�ص كورونا.
لقناة  ت�سريح  يف  ال�سحة  وزيــر  وقــال 
ارتفاع  حــال  يف  ــه  اأن اليوم”،  “رو�سيا 
الــــــوزارة تقدم  فــــاإن  اأكــــرث  ــــالت  احل

للبالد  العليا  ال�سلطات  اإىل  احل�سيلة 
للحجر  تو�سيع  يكون  اأن  جــدا  وممكن 

اجلزئي لي�سبح كليا.
لدى  الوعي  قلة  على  الوزير  وتاأ�سف 
الن�سباط  ـــدم  وع ــني  ــن ــواط امل بع�ص 
خ�س�ست  الــــوزارة  واأن  جــدا،  موؤ�سف 
الأحياء  اإىل  تتنقل  حت�سي�سية  �سيارات 
حت�سي�ص  اأجــــل  مـــن  الـــقـــرى  وبــعــ�ــص 

املواطنني واإجراء الفحو�سات لهم.
املتوفني  اأغلب  اأن  املتحدث  ذات  ــد  واأك
ــال  رج ــم  ه كـــورونـــا  ــص  ــريو� ف ب�سبب 

م�سنون يعانون من اأمرا�ص مزمنة.
التعليم  وزير  ك�سف  ذاته  ال�سياق  ويف   

الدين  �سم�ص  العلمي،  والبحث  العايل 
جامعات،   6 ت�سخري  مت  اأنــه  �سيتور، 
لإجناز �سرائط حتاليل ك�سف كورونا يف 

ظرف �ساعات.
وزير  رفقة  قادته  التي  الــزيــارة  ويف 
براهم،  علي  اآيــت  فرحات  ال�سناعة، 
العلمي  البحث  م�ساريع  على  للوقوف 
لأول  اأنه  �سيتور  اأكد  كورونا،  ملواجهة 
العايل  التعليم  بني  تن�سيقا  ن�سهد  مرة 
ت�سخري  �سيتور  مت  حيث  وال�سناعة، 
فريو�ص  بت�سخي�ص  تقوم  جامعات   6

كورونا بالتن�سيق مع معهد با�ستور.
لوؤي ي

الثنني  اأم�ص  القليعة  حمكمة  قامت 
ال�سيا�سي  النا�سط  حماكمة  بتاأجيل 
�سهر  من  الـ27  تاريخ  اإىل  طابو"  "كرمي 
التي  الق�سية الأوىل  اأفريل اجلاري، يف 
باإحباط  اأ�سا�سا  واملتعلقة  فيها  يتابع 

الروح املعنوية لأفراد اجلي�ص.
وكان منتظرا اأن يحاكم طابو اأم�ص على 
الق�سية  يف  القليعة،  حمكمة  م�ستوى 

11 �سبتمرب  التي اأوقف ب�سببها بتاريخ 
يتم  اأن  قبل   ،2019 املا�سية  ال�سنة  من 
الإفراج عنه بتاريخ 25 من نف�ص ال�سهر، 
له  لتوجه  ثانية،  مرة  اعتقل  اأنه  غري 
 26 بتاريخ  ثانية  ق�سية  يف  اأخرى  تهم 
�سبتمرب.وحول الق�سية الثانية، يذكر 
مار�ص   4 بتاريخ  حوكم  طابو  كرمي  اأن 
اأعمال  على  التحري�ص  بتهم،  املا�سي، 

العنف ق�سد الإ�سرار بالدفاع الوطني، 
الوطنية  الــوحــدة  ب�سالمة  وامل�سا�ص 
مواقع  على  فيديوهات  ون�سر  ــداد  واإع
التم�ست  حيث  الجتماعي،  التوا�سل 
النيابة عقوبة 4 �سنوات �سجنا، وغرامة 
مالية بـ200 األف دينار يف حقه، قبل اأن 
ي�سدر احلكم بتاريخ 11 مار�ص باإدانته 
نــافــذة،  اأ�ــســهــر   6 منها  �سجنا،  ب�سنة 

�سجن  من  يخرج  اأن  منتظرا  كان  حيث 
املا�سي، لكن  26 مار�ص  القليعة، بتاريخ 
قدمته  الذي  الطعن  بعد  ا�ستقدامه  مت 
اجلزائر  ق�ساء  جمل�ص  ــدى  ل النيابة 
العقوبة  ورفــعــت  مــار�ــص،   25 بتاريخ 

�سده اإىل �سنة �سجنا نافذا.
لوؤي/ي 

كورونــا.. 
�ضيئـــا فريــاّا
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