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ملاذا ترف�ص اجلزائر التعامل مع ال�سريك االأملاين 
يف املجال ال�سحي؟

علجية عي�ص
-----------------

حتفظت اجلزائر يف الرد على  عر�ض 
الأملانية   ال�رشكات  اإحدى  به  تقدمت 
ومقره   ،  Stern Med GMBH
للجزائر  باأملانيا  رافين�سبورغ  يف 
جهاز   100( �سحية   معدات  لبيع 
VENTO 62 و  تنف�ض �سناعي و 
100 �سا�سة  200 حقنة كهربائية و 
اإ�سعاعية  اأقوا�ض  املعلمات،  متعددة 
ي�سمح  رقمي  نظام  م��ع  متنقلة 
بتنظري الفلور اأو الت�سوير ال�سعاعي 
قدره  معقول  مبلغ  مقابل  الرقمي(، 
الوزارة  اأن  اإل   ، يورو  مليون   4.1
رد  اأي  تقدم  مل  و  حتفظت  الو�سية 
املنتوجات  هذه  انتهاء  احتمال  اأمام   ،
متوفرة يف  تكون غري  قد  و  الطبية 
ارتفاع  اإىل  بالنظر  القادمة،  الأي��ام 
الأجهزة  هذه  على  العاملي  الطلب 
ب�سدة  الأطباء  يحتاجها  التي  الطبية 
يف كفاحهم �سد الوباء، و بالتايل فاإن 
اجلزائر �ستفّوت عليها فر�سة كبرية 
يف عالج مواطنيها، يف الوقت الذي 
ت�سعى فيه وزارة ال�سحة و ال�سكان 
التقليل  اإىل  امل�ست�سفيات  اإ�سالح  و 
جراء  بها  حلقت  التي  اخل�سائر  من 
مقتل  و  كورونا  فريو�ض  انت�سار 
خالل   من  املواطنني  من  الع�رشات 
بالعتاد  املركزية  �سيدليتها  تدعيم  
احلماية  و  الوقاية  و�سائل  و  الطبي 

�سد الفريو�ض التاجي.
ترغب  اجلزائر  اأن  تقرير  ك�سف  فقد 
يف  احل�سول على ما يزيد من مليون 
و 531 األف من الألب�سة الطبية من 
مرة  لال�ستخدام  و  الأن��واع  خمتلف 
واحدة،  و 500 األف نظارة واقية، و 
و�سعها حتت ت�رشف طاقم التمري�ض 
يف امل�ست�سفيات اجلزائرية  و متكينهم 

باأداء مهامهم  دون خوف من انتقال 
التقرير  ح�سب  العملية  ال��ع��دوى، 
دولية  مناق�سات  اإج��راء  تنتظر  ل 
لإجناز هذا الكم من الو�سائل الطبية 
الوقائية، كون املناق�سات كما جرت 
اإىل  حتتاج  و  زمنا  ت�ستغرق  العادة 
و  الإعالم،   اإعالن عنها يف و�سائل 
بالنظر اإىل اأن ال�سوق الوطنية تفتقر 
خا�سة   ، املجال  هذا  يف  مهنيني  اإىل 
بالن�سبة ل�سناعة لنظارات الوقائية، 
يف  خا�سة  ا�ستعجاليا  يبدو  فالأمر 
ال�سمت  هذا  بالذات،  الظرف  هذا 
الراأي  اأمام  ترك  اجلزائر  لزمته  الذي 
اجلزائر  كون  ت�ساوؤلت،  عدة  العام 
و  تاريخية  عالقات  باأملانيا  تربطها 

اقت�سادية.
حا�رشة  دوم���ا  اأمل��ان��ي��ا  ك��ان��ت  فقد 
خا�سة   ، اجلزائرية  ال�سوق  يف  بقوة 
الثقيلة   ال�����س��ن��اع��ات  جم���ال  يف 
جمال  يف  املناولة  و  )امليكانيكية( 
و  املتجددة  والطاقات  ال�سيارات 
ال�سيدلنية،  ال�سناعة  و  الكيمياء 

بها  قامت  التي  الزيارة  بعد  خا�سة 
مريكل،   اآجنيال  الأملانية  امل�ست�سارة 
الأع��م��ال  منتدى  ان��ط��الق  خ��الل 
ارتكزت  حيث  الأمل��اين،  اجلزائري 
املهاجرين  ملف  على  زي��ارت��ه��ا 
اجلزائريني املقيمني يف اأملانيا بطريقة 
اأي  التوقيع على  ، دون  غري �رشعية 
ال�ستثمار  جمال  يف  تدخل  اتفاقية 
على  حلولها  رغ��م  البلدين،  ب��ني 
راأ�ض وفد �سم رجال اأعمال ح�رشوا 
هذا  اأن  مالحظون  اأرجع  و  املنتدى، 
باإمكانها  اجلزائر  اأن  �سببه  الرتاجع 
ملواطنيها  الذاتي  الكتفاء  حتقق  ان 
اإىل  يلجوؤون  ترتكهم  ان  ميكن  ل  و 
 ، �رشعية(  الغري  الهجرة   ( احلرقة 
مداخيل  على  تعتمد  اأنها  بحكم 
تعي�ض  اأ�سبحت  اأن��ه  ث��م  النفط، 
ال��دول  عك�ض  الأمني  ال�ستقرار 
حروبا  تعي�ض  تزال  ما  التي  الأخرى 
تقرير  يف  العراق،  و  ك�سوريا  اأهلية 
200 موؤ�س�سة  اأكرث من  اأن  ُذِكَر  اآخر 
اأملانية يف خمتلف القطاعات  تن�سط 

اأكرب  اأملانيا  تعترب  و  اجل��زائ��ر،   يف 
مليار   3.2 بقيمة  للجزائر  مم��ول 
من  الرابعة  املرتبة  حتتل  و  دولر 
اأيام  فمنذ  الأج��ان��ب،   املوولني  بني 
كانت  بومدين،   ه��واري  الرئي�ض 
الأملانية  اخلربة  تف�سل  دوما  اجلزائر 
عملت  قد  و  م�ساريعها،  اإجن��از  يف 
اأملانيا على تكوين اإطارات جزائريني 
امليكانيكية  ال�سناعات  يف  خا�سة 
و  البالد  احتياجات  تلبية  اأجل  من   ،
يف  اأنه  اإل  املكننة،  �سيا�سة  تدعيم 
ال�سنوات الأخرية لوحظ تذبذب يف 
خا�سة  الأملانية  اجلزائرية  العالقات  
اعترب  القت�سادي، بحيث  املجال  يف 
البع�ض زيارة مريكل الثانية للجزائر 
الزيارة  عك�ض  اقت�ساديا،  بالفا�سلة 
التي  و   2008 يف  بها  قامت  التي 
كر�ست التعاون بني البلدين ل�سيما 
يف  و  القت�سادي  ال�سعيد  على 

جمال التكوين.

واأطباء يهجرون عياداتهم  اأطباء يغامرون 
خوفا من كورونا

اخلا�سة  التلقيحات  كل 
بالر�سع موؤجلة اإىل ما 
بق�سنطينة كورونا  بعد 

اجلزائر تعر�ص �سفقة دولية القتناء 500 األف نظارة واقية واألب�سة طبية، وحمللون يت�ساءلون:

منذ اأيام الرئي�ص هواري بومدين كانت اجلزائر دوما تف�سل اخلربة االأملانية يف اإجناز م�ساريعها، وقد عملت اأملانيا على تكوين اإطارات 
جزائرية يف ال�سناعات امليكانيكية، لكن اليوم يت�ساءل  متتبعون لل�ساأن الداخلي عن �سبب رف�سها التعامل مع ال�سريك االأملاين يف املجال 
ال�سحي خا�سة يف هذا الظرف بالذات و هي التي ربطت معه عالقات تاريخية و اقت�سادية  وكانت لها مع اأملانيا اتفاقيات عمل يف 

ال�سناعات الثقيلة ) امليكانيكية( �سواء تركيب ال�سيارات اأو اجلرارات الفالحية )املحركات(

اأ�سحت املوؤ�س�سات العمومية لل�سحة اجلوارية 
من  خلت  و   ، الوباء  ظهور  منذ  فارغة  �سبه 
الطبيب  ح�سور  من  يئ�سوا  الذين  املر�سى 
اخلا�ض  و  العمومي  النقل  و�سائل  انقطاع  و 
بكل  الوباء  اأطباء  واجه  حني  ففي  العمل،  عن 
�سجاعة  لإنقاذ املواطنني من املوت و حمايتهم  
غيابهم  الأخ�سائيون  الأطباء  وّقع  اخلطر،  من 
العمومية  املوؤ�س�سات  بع�ض  م�ستوى   على 
من  خوفا  ق�سنطينة  بولية  اجلوارية  لل�سحة 
تعر�سهم لالإ�سابة بفريو�ض كورونا، كما تفاجاأ 
التلقيح  عملية  تاأجيل  عن  بالإعالن  مواطنون 
قد  و  الوباء،  انتهاء  حني  اإىل  بالر�سع  اخلا�سة 

اأثار هذا الإعالن تخوف كبري لدى الأولياء
انت�سار  ب�سبب  العالج  حتى  موؤجل،  �سيئ  كل 
من  العديد  ت�سهده  ما  وه��و  ك��ورون��ا،  وب��اء 
�سبه  اأ�سحت  التي  الإ�ست�سفائية  املوؤ�س�سات 
فارغة، حيث �سجل اأطباء غيابهم بحجة الوقاية 
من انتقال العدوى ماعدا بع�ض الأطباء العامني 
الذي هم يف فرتة الرتب�ض على غرار املوؤ�س�سة 
اين  بومرزوق،  اجلوارية  لل�سحة  العمومية 
يوجد طبيب عام و طبيب نف�ساين فقط ، خا�سة 
و اأن هذه املوؤ�س�سة ت�سكوا من الغياب املتكرر 
لأطباء العيون، و انعدام الأطباء املخت�سني يف 
ال�ساأن  كذلك  و  املفا�سل،  و  العظام  امرا�ض 
بالن�سبة للموؤ�س�سة العمومية لل�سحة اجلوارية 
لالأ�سعة   م�سلحة  وج��ود  رغم  فياليل،  بحي 
حال   cliche ل�:  ندرة  اأن  اإل  املوؤ�س�سة  بهذه 
مرة  كل  يف  و  املر�سى،  احتياجات  تلبية  دون 
يقال لهم املوؤ�س�سة ل تتوفر على و�سائل اإجراء 
بن  العربي  موؤ�س�سة  اإىل  يحيلونهم  و  الأ�سعة، 
و�سط  رم�سان  عبان  ب�سارع  الواقعة  مهيدي 
يف  خمت�ض  طبيب  على  توفرها  بحكم  املدينة 
طب العظام، هذه الأخرية  تطلب منهم موافقة 

من طبيب امل�ست�سفى اجلامعي ابن بادي�ض.
الإ�ست�سفائية  للم�سالح  بالن�سبة  نف�سه  ال�سيء 
على م�ستوى م�ست�سفى ابن بادي�ض اجلامعي ،  
طب  م�سلحة  رف�ست  فقد  املثال  �سبيل  فعلى 
العيون بامل�ست�سفى ا�ستقبال املر�سى خوفا من 
انتقال العدوى، و بقي املر�سى يف ذهاب و اإيابا 
بحثا عن العالج، و يف كل مرة يقال لهم عودوا 
الطبيب،  و قد وقع  ياأتي  اأو بعد غد  رمبا  غدا 
الكالند�ستان،  �سائقي  ابتزاز  �سحية  املر�سى 
الواحد  للمقعد  النقل  ت�سعرية  ارتفعت  حيث 
يف  للمقيمني  بالن�سبة  �سواء  دج،   200 اإىل 
الولية، مثلما حدث  اأو خارج  املدينة  �سواحي 
زناتي  وادي  من  قدم  الذي  املواطنني  اأحد  مع 
ولية قاملة نحو م�سلحة جراحة للمخ و النخاع 
ال�سوكي مب�ست�سفى ابن بادي�ض اجلامعي لعالج 
راأ�سه  يف  املاء  وجود  من  يعاين  ،كان  ر�سيعه 
ا�ستقباله  رف�سوا  حيث  الأب،  ت�رشيح  ح�سب 
و اأحالوه اإىل م�ست�سفى عنابة، و عاد اأدراجه و 
و  عائلته،  و  تنقله  نقل  و�سيلة  عن  يبحث  هو 
الأزمة  الكالند�ستان يف خ�سم  �سيارات  حتى 
اأجرب  اأين  الأنف�ض،  ب�سق  عليها  العثور  اأ�سبح 
املواطن الوقوف ل�ساعات طويلة اإىل حني يعرث 
يقوم  املغامرات  من  نوع  هي  ينقله،  من  على 
اخلروج  على  الظروف  اأجربتهم  مواطنون  بها 
التعليمات  بعد  املزمنني،  املر�سى  بخا�سة  و 
باحلجر  العمومية  ال�سلطات  اأ�سدرتها  التي 
يبدو  ما  و على  البيوت،  البقاء يف  و  ال�سحي 
املواطن،  م�سالح  عطل  الوباء  هذا  انت�سار  فاإن 
و البع�ض وجد يف ظهوره متنف�سا للهروب من 

اأداء واجباته.
علجية عي�ض

اإجراءات حلرا�سة وتغطية 57 مركز 
اإيواء خا�ص باحلجر ال�سحي 

ال24  خالل  املدنية،  احلماية  وح��دات  قامت 
الوطني،  ال��رتاب  كافة  عرب  الأخ��رية  �ساعة 
حرا�سة  و  اأمنية  واأجهزة  اإجراءات  عدة  باتخاذ 
لتغطية 57 مركز اإيواء خا�ض باحلجر ال�سحي 
عرب 18 ولية وذلك يف اإطار ن�ساطات املديرية 
انت�سار فريو�ض كورونا،  بالوقاية من  املتعلقة 
اأورده بيان مل�سالح احلماية املدنية.و  ح�سب ما 
احلماية  وح��دات  اأن  امل�سدر  ذات  اأو���س��ح 
عملية   307 ب  الفرتة،  نف�ض  خالل  قامت، 
وتذكرهم  حتثهم  املواطنني  لفائدة  حت�سي�سية 
ال�سحي  احلجر  قواعد  احرتام  �رشورة  على 
ب�  القيام  اإىل  بالإ�سافة  الجتماعي،  والتباعد 
450 عملية تعقيم عامة م�ست عدة من�سئات 
وهياكل عمومية وخا�سة املجمعات ال�سكنية 
العملية  لهذه  املديرية   ال�سوارع خ�س�ست  و 
الرتب.كما  مبختلف  مدنية  حماية  عون   1780

خ�س�ست املديرية العامة للحماية املدنية عدة 
اإيواء  مركز   57 عرب  وحرا�سة  اأمنية  اأجهزة 

اخلا�ض باحلجر ال�سحي عرب 18 ولية.
و اأ�ساف البيان اأن �سخ�سا لقي حتفه و اأ�سيب 
اإ�سعافهم  مت  مرور  حادث   72 يف  اآخرون   80
امل�ست�سفيات  اإىل  نقلهم  و  احلوادث  مكان  يف 
املحلية.كما تدخلت م�سالح احلماية املدنية من 
اجل تقدمي الإ�سعافات الأولية ل� 04 اأ�سخا�ض 
خمتنقني جراء ا�ستن�ساقهم غاز اأحادي اأك�سيد 
و�سخان  املدفئة  جهاز  من  املنبعث  الكربون 
البويرة، اجللفة،  املاء داخل م�ساكنهم بكل من 
بال�سحايا  التكفل  مت  حيث  تب�سة،  و  تيارت 
مقبولة  حالة  يف  حتويلهم  ثم  املكان  عني  يف 
اىل املراكز ال�سحية املحلية من طرف احلماية 

املدنية.
ق/و

دعوة اإىل تفعيل "ال�سياحة عرب 18 والية
االفرتا�سية" للرتويج لوجهة اجلزائر 

اأ�سدى وزير ال�سياحة و ال�سناعة التقليدية 
و العمل العائلي، ح�سن مرموري، توجيهات 
اإىل جميع املوؤ�س�سات حتت الو�ساية يحثهم 
"ال�سياحة  تعزيز  ����رشورة  على  فيها 
الرتويج لوجهة اجلزائر،  ق�سد  الفرتا�سية" 

ح�سب ما اأفاد به بيان للوزارة.
دعا  مرموري  اأن  امل�سدر  ذات  اأو�سح  و 
التدابري  "اتخاذ جملة من  اإىل  توجيهاته  يف 
خللق  الرامية  الت�سامنية  الإج����راءات  و 
للوجهة  افرتا�سية  ترويجية  ديناميكية 
ال�سياحية +اجلزائر+ يف عز الأزمة ال�سحية 
على  فيها  يحثهم   ،"19+ +كوفيد  العاملية 
تفعيل  و  الرقمية  ال�سياحة  "تعزيز  �رشورة 
ما اأ�سبح يعرف اليوم بال�سياحة الفرتا�سية 
الرقمي  ال��رتوي��ج  و  امل��ن��ازل  �سياحة  اأو 
برجمة  خ��الل  م��ن  التقليدية  لل�سناعة 
يف  ت�ساهم  التي  الفرتا�سية  ال��زي��ارات 

التقليدي  للمنتج  و  اجلزائر  لوجهة  الرتويج 
اجلزائري دون عناء التنقل".

ذات  --ح�سب  الإج��راءات  هذه  �ساأن  ومن 
املق�سد  "اختيار  يف  ت�ساهم  اأن  امل�سدر-- 
منتجات  واخ��ت��ي��ار  ال��داخ��ل��ي  ال�سياحي 
وباء  بعد  ما  الوطنية  التقليدية  ال�سناعة 
"�سيا�سة  مع  يتما�سى  ما  هو  و  كورونا"، 
فريو�ض  لكافة  الدولية  التوعوية  احلملة 
املنظمة  اأطلقتها  التي  امل�ستجد  كورونا 
يف  +البقاء  �سعار  حتت  لل�سياحة  العاملية 

املنزل اليوم يعني ال�سفر غدا+".
اجلديدة  التقنية  ه��ذه  اأن  البيان  واأف���اد 
التويرت  الفاي�سبوك،  �سفحات  عرب  متوفرة 
وال�سناعة  ال�سياحة  لوزارة  والإن�ستغرام 
البوابة  اأو  العائلي  والعمل  التقليدية 

."visitalgeria" اجلزائرية لل�سياحة
ق/و



العودة اإىل النظام القدمي باال�ستعانة بتجار التجزئة واجلملة

ال�سميد  ملادة  املبا�سر  البيع  من  املطاحن  منع 
للمواطنني

لوؤي ي
--------------------

وبعث الأمني العام لوزارة التجارة تعليمة 
 48 م�ستوى  على  الولئيني  امل��دراء  اإىل 
اإبالغ  ب�رشورة  خاللها  من  باأمرهم  ولية، 
بالوقف  الإنتاجية  ال��وح��دات  م�سوؤويل 
الفوري لبيع مادة ال�سميد بطريقة مبا�رشة 
على  خطر  م��ن  ت�سكله  مل��ا  للمواطنني 

�سحتهم.
على  التجارة  ل��وزارة  العام  الأم��ني  واأك��د 
اإىل  الإنتاجية  الوحدات  توجيه  ���رشورة 
ال�ستعانة  من خالل  القدمي  بالنظام  العمل 
املوزعني  وكذلك  واجلملة  التجزئة  بتجار 

من اأجل بيع مادة ال�سميد.
العام لوزارة  الأمني  و�سبق ملحمد بو�سامة 
ال�سناعة واملناجم اأن اأكد اأن املنتوج الوطني 
من مادة ال�سميد ي�ستجيب للطلب الوطني 
واأن الندرة املفتعلة �سببها امل�ساربة وبع�ض 

اخللل يف التوزيع.
اجلزائرية،  ل��الإذاع��ة  بو�سامة  واأو���س��ح 
عبد  الأول  الوزير  اأن  املا�سي  الأ�سبوع 
العزيز جرد اأعطى تعليمات بفتح كل نقاط 
البيع التابعة ملجمع "اغروفيد" لل�سناعات 
على  املتزايد  للطلب  لال�ستجابة  الغذائية 

اأن هناك  اإىل  ال�سميد والفرينة لفتا  مادتي 
فرينة  مطحنة  و29  �سميد  مطحنة   27
حتتاجه  ما  لتوفري  طاقتها  بكامل  تعمل 

ال�سوق الوطنية.
ويف ظرف ع�رشة اأيام فقط حجزت م�سالح 
مادة  من  طنا   33 الغ�ض  وقمع  التجارة 
"ال�سكر،  من  اأطنان   6.6 ف�سال  ال�سميد، 
"الفرينة"،  من  اأطنان  ثالثة  اإىل  بالإ�سافة 
اأي�سا حجزت ذات امل�سالح خالل ن�ساطاتها 
التفتي�سية املتفرقة خم�سة بناطيل من مادة 
من  قنطارا   86 اإىل  بالإ�سافة  "املايزينة"، 
املعجنات  من  قنطارا  و15  اجلافة،  البقول 

اأم��ن  م�سالح  متكنت  اأي�سا  الغذائية، 
امل�ساربة  حماربة  اإطار  يف  اجلزائر  ولية 
من  و1856لرتا  احلليب،  من  لرتا   3327
الغذائية  املواد  من  وحدة  و15961  الزيت، 
التنظيف  وامل�رشوبات،و645 لرتا من مواد 
باملواد  املتعلق  ال�سق  ويف  اأي�سا  املنزيل. 
 12 يف  متّثلت  املحجوزة،  ال�سيدلنية  �سبه 
و207  و5اآلف  طبيا،  قفازا   785 و  األف 
حملول كحويل مطّهر، ف�سال عن 14 األف 
و158اآلة  طّبيا  قناعا  و183  كمامة،  و33 
طبّية، بالإ�سافة اإىل حجز �سبع اآلت طهي 

القهوة، و�ست ماكينات خياطة.

تلقت املديريات الوالئية للتجارة تعليمات بال�سروع الفوري يف منع بيع مادة ال�سميد من قبل الوحدات االإنتاجية 
واملطاحن ب�سكل مبا�سر اإىل املواطنني على خلفية الطوابري الطويلة والفو�سى اأثناء عملية بيعها.

جامعة  يف  الأوبئة  علماء  من  فريق  اأكد 
التي  البلدان  اأن  الأمريكية  تك�سا�ض 
توجد  ال�سل،  �سد  للتطعيم  برامج  لديها 
اأقل  التاجي  بالفريو�ض  اإ�سابة  بها حالت 

بع�رش مرات مقارنة بالدول الأخرى.
متخ�س�سة،  درا�سة  يف  علماء  وق��ارن 
معدلت انتقال العدوى والوفيات ب�سبب 
للتطعيم  برامج  ووج��ود   ،"-19 "كوفيد 

�سد ال�سل يف 178 دولة.
مدى  "على  اأنه  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
بالفريو�ض  الإ�سابة  معدل  كان  يوما،   15
التاجي، يبلغ 38 �سخ�سا لكل مليون يف 
ال�سل،  التطعيم �سد  فيها  التي مت  البلدان 
بينما كان معدل الإ�سابة بالوباء يف حالة 
لكل   358 التطعيم  هذا  مثل  وجود  عدم 
يف  الوفيات  معدل  اأن  ُر�سد  مليون.كما 
�سد  تطعيم  برامج  لديها  التي  البلدان 

 40 مبقابل  مليون،  لكل   4.28 يبلغ  ال�سل 
لديها  لي�ض  التي  البلدان  يف  مليون  لكل 
الأوبئة  علماء  الربامج.واأجرى  هذه  مثل 
الأمريكيني، يف وقت �سابق، درا�سة مماثلة 
الوفيات  معدل  بني  اأي�سا عالقة  ووجدوا 
بلدان  يف  التاجي  ال��ف��ريو���ض  ب��ع��دوى 
 "BCG" للقاح  ا�ستخدامها  خمتلفة ومدة 
املخ�س�ض ملكافحة ال�سل، ومدى انت�ساره.
اللقاح  اأن  العلماء  ه���وؤلء  واكت�سف 
الإ�سابة  م�ستوى  من  يقلل  ال�سل  �سد 
اإىل  باحثني  دفع  الذي  الأمر  بالفريو�ض، 
معدل  انخفا�ض  بني  اجلمع  ب��اأن  القول 
هذا  يجعل  اأن  ميكن  والإ�سابة  الوفيات 
اأحد الأدوات الرئي�سة يف مكافحة  اللقاح 
الفرع  با�رش  التاجي.ولال�سارة  الفريو�ض 
اأمريكن  لربيتي�ض  تكنولوجي  البيو 
توباكو، "كانتوكي بيوبرو�سي�سنغ"، بداية 

من ال�سهر اجلاري يف تطوير لقاح لفريو�ض 
اللقاح  جتريب  ويتم  كوفيد19-.  كورونا، 
وياأمل م�سريو  الراهن.  الوقت  خمربيا يف 
 1 بني  ما  ت�سويق  يف  النطالق  ال�رشكة 
و3 ماليني جرعة اأ�سبوعيا بداية من جوان 

القادم يف حال وافقت عليه احلكومات.
وجاء يف بيان اأ�سدرته ال�رشكة اأن اللقاح 
اجلاري جتريبه ي�ستغل تكنولوجيا جديدة 
النمو.  �رشيعة  التبغ  نبتة  يف  م�ستعملة 
ي�ستعمل  اللقاح  اأن  البيان  اأو���س��ح  و 
اخرتاع  برباءة  لها  م�سهود  تكنولوجيا 
منو  يف  الإ����رشاع  غ��اي��ة  حتقق  كونها 
اأن هذه  ال�رشكة  واأ�سافت  التبغ.  نباتات 
من  متكن  مزايا  على  تتوفر  التكنولوجيا 
بتكنولوجيا  مقارنة  الفريو�ض  مقاومة 

التقليدي. اللقاح  اإنتاج 
لوؤي ي

لقاح �سهري اأخذته معظم الدول االإفريقية وراء احلد من تف�سي 
كورونا

علماء االأوبئة يف جامعة تك�سا�ص االأمريكية يك�سفون يف درا�سة  

اإلربعاء 08 أفريل 2020 م الموافق لـ 14 شعبان 1441هـ

تدعيم �سبكات توزيع املواد الغذائية
 حت�سبا ل�سهر رم�سان

وزير الفالحة يعلن عن التدابري الالزمة ب�سبب الظرف اال�ستثنائي

الريفية  والتنمية  الفالحة  وزي��ر  اأك��د 
ت�رشيحات  يف  اأم�ض  عوماري  �رشيف 
جميع  اأن  الوطنية  الإذاع��ة  بها  خ�ض 
�سبكات  لتدعيم   ، اتخاذها  مت  التدابري 
ال�ستهالك  ذات  الغذائية  املواد  توزيع 
اخلا�سة  امل�ستلزمات  وتوفري   ، الوا�سع 
ال�ستثنائي  الظرف  باملواطنني خالل هذا 
الذي  الف�سيل  رم�سان  �سهر  وخالل 

الأبواب. على  اأ�سبح 
والتنمية  ال��ف��الح��ة  وزي���ر  وك�����س��ف 
م�ساحله  اأن  عوماري  �رشيف  الريفية 
من  التي  التدابري  كل  اتخاذ  با�رشت  قد 
ال�ستهالك  وا�سعة  مواد  توزيع  �ساأنها 
هذا  يف  خ�سو�سا  ندرتها  من  واحلد   ،
الكرمي. رم�سان  �سهر  وخالل  الظرف 
قد  "الإجراءات  اأن  عوماري  واأ�ساف 
م�ستوى  على  اأ�سهر   3 منذ  ب���داأت 
جميع  وتوفري  التدابري  لتعزيز  احلكومة 

 ، التوزيع   ، املخازن  الأ�سا�سية من  املواد 
"هذه  اأن  اإىل  الأ�سواق".م�سرياً  وتنظيم 
اإطارها  الإجراءات كانت قد و�سعت يف 
لكنها  رم�سان  ل�سهر  حت�سريا  العادي 
م�سيفًا  كورونا  وباء  اأزمة  �سادفت   ،
التدابري  هذه  تعزيز  الآن  جاري  "لهذا 
والتحكم  تو�سيعها  على  وال��ع��م��ل 
اأكد  التدابري  لهذه  اأكرث".ودعما  فيها 
"مت  اأنه  الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير 
الديوان  نقاط  كل  م�ستوى  على  التجند 
الوطني  وال��دي��وان  للحبوب  الوطني 
العديد  جتنيد  مت  ،كما  والفواكه  للخ�رش 
وتعمل  �سُت�سخر  ،التي  الدواوين  من 
اأجل  من  التوزيع  �سبكات  تدعيم  على 
حماربة كل حماولت الحتكار .كما اأنه 
مقبولة  وباأ�سعار  وفري  منتوج  �سُتقدم 

ا�ستثناء". دون  املواطنني  كل  لدى 
لوؤي ي

03
العدد
1973

الكرمي  القراآن  ببث  ال�سلطات  رخ�ست 
بعد  امل�ساجد،  يف  ال�سوت  مكربات  عرب 
اجلماعة  �سالة  تعليق  قرار  من  اأ�سابيع 
فريو�ض  مواجهة  تدابري  �سمن  واجلمعة، 

كورونا.
واأو�سحت وزارة ال�سوؤون الدينية يف بيان 
طرف  من  امللحة  للطلبات  "ا�ستجابة  اأنه 
املواطنني لبث القراآن الكرمي عرب مكربات 
ببث  الأئمة  نوّجه  بامل�ساجد،  ال�سوت 
مكربات  عرب  الكرمي  القراآن  ت�سجيالت 
قبل  �ساعة  ن�سف  بامل�ساجد  ال�سوت 
الوزارة من مديريها  الظهر".وطلبت  اأذان 
التوقيت  ل�سبط  التن�سيق  الوليات  عرب 
اأو  زي��ادة  الكرمي  ال��ق��راآن  لبث  اليومي 
نق�سانا عن ن�سف �ساعة يوميًا، اأو الأيام 
املا�سي،  مار�ض   17 فيها.ويف  يبث  التي 

اأ�سدرت ال�سلطات قراراً بتعليق �سلوات 
البالد،  اجلمعة واجلماعة يف كافة م�ساجد 
اإطار  يف  اخلم�ض،  ال�سلوات  اأذان  بث  مع 

تدابري ملواجهة انت�سار فريو�ض كورونا.
وع��ق��ب ال��ق��رار، ظ��ه��رت دع���وات من 
�سبكات  ع��رب  ون��ا���س��ط��ني  م��واط��ن��ني 
التوا�سل الجتماعي، من اأجل بث درو�ض 
املنزيل،  باحلجر  اللتزام  حول  توعوية 
امل�ساجد  مكربات  عرب  القراآن  وكذلك 
خلفها  القلق  حالة  بعد  الطماأنينة،  لبث 
�سابق  وقت  يف  الفريو�ض.واأمرت  انت�سار 
الأئمة  والأوقاف،  الدينية  ال�سوؤون  وزارة 
يف  بالبقاء  لإدارتها  املنتمني  واملوظفني 
و�سعية  يف  لي�سوا  لأنهم  عملهم،  اأماكن 
تنفيذ  م�سوؤولية  باأن  اإياهم  مذكرة  عطلة، 
قائمة  تظل  امل�ساجد  وت�سيري  القرارات 

وتقع على عاتقهم، كما دعتهم اأي�سا اإىل 
مرافقة املوؤذنني واملكلفني بالآذان.

والأوق��اف  الدينية  ال�سوؤون  مدير  ودعا 
الولئيني، اأئمة امل�ساجد وموظفني التابعني 
ومقرات  بامل�ساجد  اللتحاق  اإىل  لإدارة 
العمل للبقاء يف مكاتبهم، للتدخل يف حال 
من  ال�سادرة  القرارات  وتنفيذ  ال�رشورة 
ال�سوؤون  لوزارة  الفتوى  وجلنة  الو�ساية 

الدينية.
بامل�ساجد  اللتحاق  اإىل  الأئمة  دعت  كما 
ملرافقة املوؤذنني واملكلفني بالأذان امللزمني، 
وذكرت  اخلم�ض،  ال�سلوات  اأذان  برفع 
بها  خرجتها  التي  ب��الإج��راءات  ال��وزارة 
جلنة الفتوى، والقا�سية بعدم اإقامة �سالة 

اجلمعة ولو للموظفني بامل�ساجد.
لوؤي ي

الرتخي�ص لالأئمة ببث القراآن الكرمي عرب مكربات امل�ساجد
ا�ستجابة للطلبات امللحة من طرف املواطنني

تاأجيل ت�سديد اأق�ساط القرو�ص امل�ستحقة 
واإعادة جدولة قرو�ص للزبائن

تدابري ا�ستثنائية للموؤ�س�سات املالية والبنوك متا�سيا و تداعيات وباء كورونا

الثالثاء  اأم�����ض  اجل��زائ��ر  بنك  ك�سف 
و  ال�ستثنائية  التدابري  من  جملة  عن 
و  املالية  للموؤ�س�سات  ت�سمح  الظرفية 
جتاه  التمويلية  قدراتها  برفع  البنوك 
من  املت�رشرة  القت�سادية  املوؤ�س�سات 

كورونا. وباء  تداعيات 
انه  اأم�ض  له  بيان  يف  اجلزائر  بنك  واأكد 
ملجابهة  املتخذة  الإج��راءات  اإط��ار  "يف 
جائحة  تف�سي  عن  املنجرة  التبعات 
منه  اإدراكا  و  اجلزائر،  بنك  فاإن  كورونا، 
و  الوطني  القت�ساد  حماية  ب�رشورة 
ملوا�سلة  ال�رشورية  ال�رشوط  توفري 
ب�سفة  الإنتاجية  املوؤ�س�سات  ن�ساط 
التدابري  من  �سل�سلة  اتخذ  منتظمة، 
�سمن  تندرج  الظرفية،  و  ال�ستثنائية 
الآث��ار  لتخفيف  الوطنية  امل�ساعي 
العاملي". ال��وب��اء  ل��ه��ذا  القت�سادية 
مت  انه  البنك  اأو�سح  ال�سدد،  هذا  ويف 
يف  موؤرخة   05-2020 التعليمة  اإ�سدار 
"بالإجراءات  املتعلقة   ،2020 اأفريل   6
الأحكام  بع�ض  لتخفيف  ال�ستثنائية 

و  البنوك  على  املطبقة  الح��رتازي��ة 
املوؤ�س�سات املالية وهذا من اأجل ال�سماح 
التمويلية  قدراتها  برفع  الأخرية  لهذه 
القت�سادية".وح�سب  املوؤ�س�سات  جتاه 
املتخذة  التدابري  اأهم  فان  امل�سدر  ذات 
تاأجيل  يف  تتمثل  ال�سبيل  ه��ذا  يف 
امل�ستحقة  القرو�ض  اأق�ساط  ت�سديد 
للزبائن  ق��رو���ض  ج��دول��ة  اإع����ادة  اأو 
تف�سي  عن  الناجمة  بالظروف  املتاأثرين 
ت�سمنت  19".كما  "كوفيد  وب���اء 
الج�����راءات م��وا���س��ل��ة ال��ت��م��وي��الت 
ت�سديد  تاأجيل  من  امل�ستفيدين  للزبائن 
اإ�سافة  جدولتها  اإع��ادة  اأو  القرو�ض 
ملعامل  الأدن����ى  احل��د  تخفي�ض  اإىل 
املالية،  املوؤ�س�سات  و  البنوك  �سيولة 
املتاحة.كما  التمويالت  م�ستوى  لرفع 
و  البنوك  اإعفاء  اأي�سا  الإجراءات  ت�سمل 
تكوين  اإجبارية  من  املالية  املوؤ�س�سات 
اأموالها  من  املقتطعة  الأم��ان  و�سادة 

اخلا�سة.
لوؤي ي

توجه ال�ستئناف درو�ص التكوين املهني
 عرب التلفزيون واليوتوب

القطاع �ساهم يف اإنتاج 300 األف كمامة و3 اآالف بذلة طبية

والتعليم  التكوين  وزي���رة  اأك���دت 
يف  اأم�����ض  فريحة  ب��ن  ه��ي��ام  املهنيني 
الإذاعية  القناة  بها  خ�ست  ت�رشيحات 
 300 ب�  قطاعها  م�ساهمة  عن  الأوىل 
طبية  بذلة  اآلف  و3  طبية،  كمامة  األف 
اأ�ساتذة  اإنتاج  من  الدولية  املعايري  وفق 
الوطني  ال��رتاب  عرب  املراكز  وتقنيي 
املدية  معهد  ت�سخري  اإىل  اإ���س��اف��ة 
مل�ساعدة  الطبية  الأج��ه��زة  ل�سيانة 
مديريات  مع  بالتن�سيق  امل�ست�سفيات 

ل�سحة. ا
التكوين  قطاع  اإن  فريحة  بن  وقالت 
اأ�ستاذا   870 ع��رب  والتمهني  املهني 
يقدم  الوطن  رب��وع  كل  يف  متطوعا 
مكافحة  يف  للم�ساعدة  جبارة  جهودا 
وباء كورونا، موؤكدة انه لغاية الأ�سبوع 
باإنتاج  القطاع  عمال  �ساهم  املا�سي 

طبية   بذلة  اآلف  و3  كمامة  األف   300
بجهد  م�سيدة  امل�ست�سفيات  ل�سالح 
ال�سياق  هذا  يف  داعية  القطاع،  عمال 
ال�سالمة  مبعايري  اللتزام  �رشورة  اإىل 
الوزيرة  املراكز.واأكدت  داخل  والوقاية 
ا�ستئناف  الآن  يبحث  ال��ق��ط��اع  اأن 
واملرتب�سني  للممتهنني  ال��درو���ض 
عرب  النظرية  اجل��وان��ب  با�ستكمال 
اجلزائري  التلفزيون  عرب  تبث  درو�ض 
املخ�س�سة  الرقمية  الأر�سيات  وعرب 
يتعلق  فيما  خا�سة  ال��غ��ر���ض،  لهذا 
ك�سيانة  ال�رشورية  بالتخ�س�سات 
ال�سيارات  وتركيب  الطبية،  الأجهزة 
الأو�ساع  حت�سن  غاية  اإىل  وال�سياحة، 
والعملي  التطبيقي  اجلانب  وا�ستكمال 

به. املعمول 
                                         لوؤي ي



04 األربعاء 08 أفريل 2020 م الموافق لـ 14 شعبان 1441هـ
العدد
1973

تاأجيل امتحان اثبات امل�ستوى لدورة 2020 
اإىل موعد الحق

لوؤي ي
----------

المتحان  تاأجيل  مت  اأنه  الرتبية  وزارة  بيان  واأفاد 
املزمع اجراوؤه يوم الثالثاء 21 اأفريل 2020 وذلك 
يف  القرار،  هذا  لحقا.وياأتي  �ستحدد  فرتة  اإىل 
من  للحد  والوقائية  الحرتازية  الإج��راءات  اإطار 
اأكد  جهته  املُ�ستجد.من  كورونا  فريو�ض  انت�سار 
التدري�ض  مل�ستخدمي  امل�ستقل  الوطني  املجل�ض 
يف  الف�سل  اأن  للرتبية  الأط��وار  ثالثي  للقطاع 
مواعيد المتحانات الر�سمية �سابق لأوانه يف هذه 
عن  ومتابعة  تريثا  تفر�ض  والتي  بالذات  الفرتة 
اللجنة  بقرارات  مرتبط  تدريجي  وتفاعل  كثب 
اجلزائر. يف  كورونا  وباء  تف�سي  ملتابعة  الوطنية 
واأكدت "الكناب�ست" يف مقرتحات رفعها لوزارة 
املدر�سية  الوترية  �سريورة  اأن  الوطنية  الرتبية 
خالل الف�سلني الأول والثاين والتي كانت عادية 
يف جمملها عرب جميع وليات الوطن قد �سمنت 
جميع  يف  التالميذ  لأبنائنا  علميا  حت�سيال  لنا 

باإنقاذ  كفيل  وهو  التعليمية  وامل�ستويات  املراحل 
النقابة  و�سددت   .2019/2020 الدرا�سية  ال�سنة 
باأن احل�س�ض التعليمية التي تقدم عرب الف�ساءات 
باأي  ميكنها  ل  والتلفزيونية  الإذاعية  اللكرتونية 
حال من الأحوال اأن تعو�ض اأو حتل حمل الدرو�ض 
تربوية  عملية  اأي  اأن  بحكم  الق�سم،  يف  املقدمة 

الفر�ض.ودعا  تكافوؤ  مبداأ  على  ترتكز  اأن  يجب 
التدري�ض  مل�ستخدمي  امل�ستقل  الوطني  املجل�ض 
���رشورة  اإىل  للرتبية  الأط���وار  ثالثي  للقطاع 
ونف�سية  اأوىل،  بدرجة  للتالميذ  ال�سحية  املرافقة 
امل�ستوى  يف  بيداغوجية  وعلمية  ثانيا،  معنوية 

الثالث والأخري.

2020، اخلا�ص باملتعلمني عن بعد. اإثبات امل�ستوى لدورة  ك�سفت وزارة الرتبية الوطنية اأم�ص عن تاأجيل امتحان 

الر�سمية  االمتحانات  تخ�ص  قرارات  اتخاذ  يف  بالرتيث  لفائدة زبائنها الرئي�سيني )موؤ�س�سات و هيئات("الكناب�ست" تطالب 

نفطال تطلق خدمة 
التعبئة عن بعد 
لبطاقات الوقود

اأطلقت ال�رشكة الوطنية لت�سويق املنتجات 
البرتولية “نفطال” خدمة التعبئة عن بعد 
لبطاقات الوقود لفائدة زبائنها الرئي�سيني 

)موؤ�س�سات و هيئات(.
و اأو�سح  مدير الت�سال بال�رشكة جمال �رشدود 
انه “اأ�سبح باإمكان زبائننا الرئي�سيني املتوفرين 
على بطاقة الدفع اللكرتوين للوقود اأن يعبئوا 

عن بعد بطاقاتهم من خالل القيام بتحويالت 
بنكية اأو بريدية لتزويد ح�ساباتهم دون احلاجة 

اإىل التنقل لوكالتنا”.
و اأ�ساف ذات امل�سدر اأن “هذا الإجراء قد اتخذ 
من اجل التقلي�ض من التنقالت، �سيما يف هذه 

الو�سعية ال�سحية التي متر بها البالد و التي 
تتميز بانت�سار وباء فريو�ض كورونا”.

كما اأ�سار اإىل اأن بطاقات الوقود اللكرتونية 
“بطاقة نفطال”، خم�س�سة للزبائن املوؤ�س�ساتيني 

و الهيئات التي لها حظرية �سيارات كبرية، مما 
ي�سمح بالدفع اللكرتوين للوقود على م�ستوى 

حمطات اخلدمات التابعة لهذه املوؤ�س�سة.
ق/و

يف اإطار التدابري الوقائية من وباء كوفيد19-

وكالة عدل متدد اآجال دفع 
م�ستحقات االإيجار ب�سهر اآخر

لتح�سني  الوطنية  للوكالة  التابع  العقاري  الت�سيري  فرع  اأعلن 
دفع م�ستحقات  متديد مدة  عن  "جي�ستيمو"  ال�سكن وتطويره 
"عدل"،  بالإيجار  البيع  لفائدة قاطني �سكنات  الإيجار ب�سهر 

وذلك يف اإطار التدابري الوقائية من وباء كوفيد19-.
وكالة  �سفحة  على  ن�رش  بيان  يف  "جي�ستيمو"  واأو�سحت 
فاتورة  ت�سديد  اآجال  متديد  "مت  اأنه  الفاي�سبوك  على  "عدل" 
م�سيفة  املقرر"   املوعد  عن  اأخر  �سهر  ملدة  والأعباء  الإيجار 
الأ�سخا�ض  تنقل  عملية  من  "للتقلي�ض  يهدف  القرار  هذا  اأن 

وكاإجراء وقائي للحفاظ على زبائنها من انت�سار كورونا".
املنت�سبني  �سحة  على  "للحفاظ  البيان-  -ح�سب  القرار  وجاء 
ال�سلطات  وتعليمات  قرارات  مع  ومتا�سيا  �سكناتها  وقاطني 
القا�سية  اجلمهورية  رئي�ض  ال�سيد  راأ�سها  البالد وعلى  العليا 
بت�سهيل كل الإجراءات التي من �ساأنها حماية �سحة املواطن 

واملجتمع من تف�سي جائحة كورونا".
ال�سهرية  اآجال دفع ال�سرتاكات  وعلى هذا الأ�سا�ض، مت متديد 
"جتنبا لأي احتكاك من �ساأنه نقل اأو تناقل هذا الوباء بالإ�سافة 
املنزيل"،  احلجر  بتعليمات  اللتزام  الوكالة ب�رشورة  اإميان  اإىل 

ي�سيف نف�ض امل�سدر.
املا�سي  "جي�ستيمو" اتخذت قرارا مماثال �سهر مار�ض  وكانت 

كاإجراء ينخرط يف نف�ض امل�ساعي الوقائية من الوباء.
ق/و

ح�سبما اأفاد به بيان للمجل�ص

اإن�ساء الهيئة ال�سرعية لالإفتاء لل�سناعة املالية 
االإ�سالمية

الإ�سالمي  املجل�ض  �سادق 
الهيئة  اإن�ساء  على  الأعلى 
لالإفتاء  الوطنية  ال�رشعية 
الإ�سالمية،  املالية  لل�سناعة 
ح�سبما اأفاد به بيان للمجل�ض.

مبنح  الهيئة  ه��ذه  و�ستقوم 
ال�رشعية  املطابقة  �سهادة 
امل��وؤ���س�����س��ات  و  ل��ل��ب��ن��وك 
التي  "املهمة  هي  و  امل�رشفية 
�ستكون �سندا لبنك اجلزائر يف 
توطني ال�سريفة ال�سالمية"، 

وفقا لنف�ض امل�سدر.

و ياأتي اإن�ساء الهيئة ال�رشعية 
لل�سناعة  لالإفتاء  الوطنية 
تنفيذا  الإ���س��الم��ي��ة  املالية 
املوؤرخ   20-02 رقم  للنظام 
املحدد   2020 مار�ض   15 يف 
املتعلقة  البنكية  للعمليات 
و  الإ���س��الم��ي��ة  بال�سريفة 
طرف  من  ممار�ستها  قواعد 
املالية  املوؤ�س�سات  و  البنوك 
الر�سمية  اجلريدة  يف  ال�سادر 

رقم 16.
املحدد  النظام  �سيعمل  و   "

املتعلقة  البنكية  للعمليات 
و  ال���س��الم��ي��ة  بال�سريفة 
يندرج  الذي  ممار�ستها  قواعد 
رئي�ض  ب��رن��ام��ج  اط���ار  يف 
عمل  خمطط  و  اجلمهورية 
هدفني  حتقيق  على  احلكومة 
التقليل  وه��م��ا:  رئي�سني 
امل��ايل  الكتناز  ظ��اه��رة  م��ن 
للمواطنني  ال�ستجابة  و 
بهذا  التعامل  يف  الراغبني 
ال�رشيعة  اأحكام  وفق  النظام 
من  التقليل  و  الإ�سالمية 
لظاهرة  ال�سلبية  الآث����ار 
اإط��ار  يف  امل��وازي��ة  ال�سوق 
للحكومة  اجلديدة  التوجهات 
ت�سجيع  يف  اجل���زائ���ري���ة 
وعزمية  الإ�سالمية  ال�سريفة 
هذا  جت�سيد  يف  اجلزائر  بنك 
النظام"، ي�سيف بيان املجل�ض 

الإ�سالمي الأعلى.
ق/و

رزيق يوؤكد: 

حركة ال�سادرات 
والواردات باجلزائر 

م�ستمرة بوترية طبيعية
اأكد وزير التجارة كمال رزيق، اأن حركة  التجارة 

اخلارجية للجزائر م�ستمرة بوترية طبيعية 
وتخ�سع اإىل اإجراءات الوقاية ال�سارمة منذ 
انت�سار وباء كوفيد19-، م�سريا اإىل اأن قرار 

اإغالق احلدود ا�ستثنى احلركة التجارية.
وقال رزيق: “احلركة التجارية لل�سادرات 

والواردات طبيعية با�ستثناء القرار املطبق ملنع 
ت�سدير بع�ض املنتجات الطبية والغذائية ب�سفة 
موؤقتة والتي حددت �سمن قائمة بغر�ض توفري 

احتياجات ال�سوق الوطنية كاإجراء احرتازي خالل 
فرتة انت�سار الوباء.واأ�سار وزير التجارة اإىل اأن 
هذا القرار ال�سادر عن الوزير الأول ل يطبق 

باأثر رجعي، بحيث �سيتم ا�ستكمال كل العمليات 
املنجزة قبل �سدوره، اإىل جانب املعامالت مع 

دول تون�ض وليبيا وموريتانيا التي تخ�سع اىل 
اتفاقيات موقعة �سابقا.

هذا وطماأن رزيق املواطنني قائال اأن “اجلزائر 
قامت با�سترياد كل ما حتتاج اإليه من منتجات 

و�سلع، اآخذة يف العتبار اأ�سوء الحتمالت لآثار 
انت�سار هذا الوباء “.

ق/و

تو�سيع احلجر ال�سحي 

�سركات التاأمني تقرر العمل بدوام جزئي ل�سمان خدماتها  
بتعديل  التامني  �رشكات  اأغلبية  قامت 
وكالتها  م�ستوى  على  العمل  �ساعات 
التجارية من اأجل �سمان ا�ستمرار تقدمي 

خدماتها لفائدة املوؤمنني.
ومن اأجل التكيف مع الإجراءات اجلديدة 
املتعلقة بتو�سيع احلجر ال�سحي اجلزئي 
)من  ال��وط��ن  ولي���ات  جم��م��وع  على 
متديد  و  �سباحا(  ال07  اإىل   19 ال�ساعة 
ال07  ال15  ال�ساعة   ( ال�ساعي  احلجم 
�رشكات  جلاأت  وليات،  لت�سع  �سباحا( 
على  عملها  �ساعات  اإىل حتديد  التامني 

م�ستوى وكالتها.
و �سي�سمح هذا التدبري ل�رشكات التاأمني 
ب�سمان ا�ستمرار تقدمي خدماتها لزبائنها 

ل�سيما املوؤمنني يف فرع ال�سيارات .
يف هذا الإطار، اأعلنت ال�رشكة الوطنية 
بالن�سبة  العمل  �ساعات  اأن  للتاأمينات 
لوكالتها ميتد من ال08 و 30 د �سباحا 
بالن�سبة  زوال  ال13  ال�ساعة  اىل 
ال�سحي  باحلجر  املعنية  ل��ل��ولي��ات 
متتد  فيما  �سباحا  ال07  اإىل  ال15  من 
 30 �ساعات العمل من ال08 �سباحا و 
دقيقة اىل ال�ساعة ال15 زوال بالن�سبة 

جلميع الوليات الأخرى.
للتامني  اجلزائرية  ال�رشكة  قررت  كما 
�ساعات  حجم  تقلي�ض  التاأمني  اإعادة  و 
و  ال08  ال�ساعة  من  لوكالتها  العمل 
بالوليات  زوال   13 ال�ساعة  اإىل  د   30

ال�ساعة  من  ال�سحي  للحجر  اخلا�سعة 
ال15 اإىل ال07 �سباحا مع الإبقاء على 
نف�ض �ساعات العمل بالوليات الأخرى 

ح�سب ال�رشكة.
اجلزائرية  ال�رشكة  اتخذته  الإجراء  نف�ض 
بان  زبائنها  اأعلمت  التي  للتاأمينات 
 30 �ساعات العمل �ستمتد من ال08 و 
د اىل ال�ساعة ال13 بالن�سبة للوكالت 
و  العا�سمة  اجلزائر  من  لكل  التجارية 
وهران و بجاية و تيزي وزو و تلم�سان و 
املدية و عني الدفلى و تيبازة و �سطيف، 
اأي الوليات املعنية باحلجر ال�سحي من 

ال15 اإىل 07 �سباحا .
بدورها جلاأت �رشكات اخرى على غرار 

كا�ض للتاأمينات اإىل العمل بدوام جزئي 
ال13  اإىل  د   30 و  ال08  ال�ساعة  من 
زوال عرب جميع وليات الوطن تطبيق 
لإجراءات احلجر ال�سحي التي اتخذتها 
انت�سار  ملكافحة  العمومية  ال�سلطات 

وباء كورونا .
ويذكر اأن اإجراء احلجر ال�سحي اجلزئي ) 
ال�ساعة 19 اإىل 07 �سباحا( مت تو�سيعه 
لي�سمل جميع وليات الوطن ابتداء من 
ال�ساعة  من  متديده  مت  فيما  الأحد  اأم�ض 
لت�سع  بالن�سبة  ال07 �سباحا  اإىل  ال15 
وليات و هي اجلزائر العا�سمة و وهران 
و بجاية و �سطيف و تيزي وزو و تيبازة 
و  املدية.  و  الدفلى  عني  و  تلم�سان  و 

للحجر  تخ�سع  البليدة  ولي��ة  تبقى 
ال�سحي الكامل .  

اتخذت  قد  التامني  �رشكات  كانت  و 
تقليل  اجل  من  اإج��راءات  عدة  قبل  من 
ل�سيما  وكالتها  اىل  الزبائن  تنقالت 
الكتتاب و جتديد التامني على ال�سيارة 
عن  الت�رشيح  اأج��ال  ومتديد  بعد  عن 

الكوارث.
التي تبقى  البليدة   و بخ�سو�ض ولية 
خا�سعة للحجر ال�سحي الكامل، جلاأت 
التجديد  اإىل  التاأمني  �رشكات  اأغلبية 
ملواطني  ال�سيارات  تامني  لعقود  الآيل 

هذه الولية.    
ق/و 
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اأمن البيا�سة ي�ساهم يف جميع احلمالت الت�سامنية 
للحد من انت�سار فريو�ص كورونا

اأبو زياد 
---------------- 

بالدوريات  القيام  جانب  فاإىل 
فيه  ا�ستبه  من  كل  لتوقيف 
ي�سيء  عمل  اأي  ملمار�سة  ليال 
اأو  اأعمارهم  مبختلف  املواطنني 
قيامهم   ثناء  اأ اأي�سا  ممتلكاتهم 
الليل  خالل  متتالية  بدوريات 
غلق  لأج���ل   ، ال��ن��ه��ار  ويف 
���س��خ��ا���ض  ال��ط��ري��ق ع��ل��ى الأ
ل���ت���ف���ادي جت��م��ع��ات��ه��م  يف 
�سورة  يف   ، الأماكن  خمتلف 
امل�سموح  التجارية  املحالت 

اليومي  ن�ساطها  مبمار�سة  لها 
خ��دم��ة ل�����س��ك��ان ال��ب��ل��دي��ة ، 
املختلفة  الأج��ه��زة  �ساعفت 
امل��ي��دان  يف  ج��ه��وده��ا  م���ن 
ال�سكان  توعية  خ��الل  م��ن 
خ�����س��و���س��ا ك��ب��ار ال�����س��ن 
الأمور  لأخذ  بنائهم  لأ ومنها 
ال�ستهتار  وع��دم   ، بجدية 
الفريو�ض  م��ن  ال��ن��وع  ب��ه��ذا 
نهم  لأ حياتهم  على  اخلطري 
واأك��رث  ال�سن  يف  متقدمون 
ع��ر���س��ة ل��ل��خ��ط��ر وم��ن��ه��ا 
منازلهم  من  اخل��روج  تفادي 

توعية  يف  اأي�سا  وامل�ساركة 
اأو  القادمة  املركبات  اأ�سحاب 
البلدية  تراب  خارج  املتنقلة 
جتاه  اأو  الولية  عا�سمة  نحو 
 ، امل��ج��اورة  البلديات  بع�ض 
اأي�سا  با�رشت  هذا  جانب  اإىل 
التي  احل��م��الت  تنظيم  يف 
البلدية  م�سالح  بها  تقوم 
الر�سمية  الهيئات  وخمتلف 
الك�سافة  ف��رق  ���س��ورة  يف 
���س��الم��ي��ة واجل��م��ع��ي��ات  الإ
املركبات  تعقيم  يف  املعتمدة 
من  املخ�س�سة  امل��داخ��ل  يف 

وكذا   البلدية  م�سالح  طرف 
يق�سدها  ال��ت��ي  م���اك���ن  الأ
���س��ورة  يف  ����س���خ���ا����ض  الأ
العالج  وقاعات  امل�ست�سفى 
واملوؤ�س�سات  الربيد  ومراكز 
ت�ستقبل  ال��ت��ي  الأخ�����رى 
وهو  النهار   خالل  املواطنني 
ا�ستح�سان  لقي  الذي  العمل 
عن  ع��ربوا  الذين  املواطنني 
الأجهزة  به  تقوم  ملا  ارتياحهم 

. بالبيا�سة  الأمنية 

البالد عمال  بها  التي متر  االأزمة  اأنواعها مبا هو مطلوب خالل  البيا�سة مبختلف  لبلدية  االأمنية  تقوم  االأجهزة 
البلدية . �سكان  و�سط  انت�سار فريو�ص كورونا  التقليل من  امل�ساهمة يف  الدولة الأجل  بها  التي جاءت  بالتو�سيات 

االأمكنة  متواجد يف كل 

ع��م��ران،  �سيدي  اخل��ري  �سباب 
ت�سامنية  ع��م��ل��ي��ات  ت��ن��ظ��ي��م 
�سيدي  اخل��ري  �سباب  ي��وا���س��ل 
ع����م����ران، ت��ن��ظ��ي��م ع��م��ل��ي��ات 
م�ساعدة  ت�سمل  ت�سامنية، 
الظروف  هذه  يف  املعوزة  الأ�رش 
بدايتها  كانت  حيث  الع�سيبة، 
للبلدية  التابعة  املدا�رش  خمتلف 
الأ�رش  لبع�ض  املعانات  ظل  يف 
جراء  ترتب  وما  والفقرية  املعوزة 

ال�سحي. احلجر 
اخل��ري  ���س��ب��اب  ع�سو  وح�����س��ب 
توزيع  مت  فقد  ع��م��ران،  �سيدي 
م��واد  يف  مت��ث��ل��ت  ح�����س��ة،   20
ال�ستهالك،  وا�سعة  الغذائية 
اخل�رشوات  بع�ض  توزيع  وكذا 
ال�سمرة  بقرية  العائالت  لفائدة 

القرى. لباقي  متتد  اأن  على 
.ق فوزي 

ببلدية  اليقظة  جلنة  ب��ا���رشت 
من  عملها،  ال���وادي  يف  تندلة 
خ���الل ت��ك��ث��ي��ف الج��ت��م��اع��ات 
الأحياء،  بلجان  يتعلق  مبا  اخلا�سة 
املعوزة،  العائالت  اإح�ساء  لأجل 
خالل  م�ساعدات  اإىل  املحتاجة 
بالإ�سافة  ال�سحي،  اجلحر  فرتة 
هذه  ت��وزي��ع  يف  امل�ساهمة  اإىل 
املتطوعني  واإح�ساء  امل�ساعدات 
م�سخرة  �سيارات  من  والعتاد 
ل��ن��ق��ل امل��واط��ن��ني وع��م��ل��ي��ات 
برنامج  وفق  حي  لكل  التعقيم 
الأحياء،  ممثلي  قبل  من  م�سطر 
الله  "عبد  ب��ه  ف����اد  اأ ح�سبما 

للبلدية. العام  الأمني  عجاميي" 
كما  املتحدث،  نف�ض  واأ���س��اف 

���س��ه��دت ال��ل��ق��اءات ح�����س��ور 
بتدخالتها  الأمنية  ال�سلطات 
والتح�سي�ض  التوعية  ناحية  من 
للمكوث  امل��واط��ن��ني  ودع����وة 
اإل  اخل���روج  وع��دم  بيوتهم  يف 
ل��ل�����رشورة امل��ل��ح��ة م��ن اأج��ل 
وجتنيب  العدوى  �سل�سلة  قطع 
على  عقباه.  يحمد  مال  ال�سكان 

قوله. حد 
اأن  عجاميي،  الله  عبد  ���س��ار  واأ
حتر�ض  بالبلدية،  اليقظة  جلنة 
الو�سع  بخطورة  التذكري  على 
وبذل  التكافل  على  واحل��ر���ض 
�سالمة  اأجل  من  اجلهد  من  املزيد 

. جلميع ا
.ع منل�ي 

جتار  من  جملة  طرحه  ت�ساوؤل 
الوادي  بولية  والفواكه  اخل�رش 
ل��ذات  ال��ت��ج��ارة  م��دي��ري��ة  على 
اجلملة  �سوق  نقل  حول  الولية 
�سوق  م��ن  ال��ق��دمي  م��ك��ان��ه  م��ن 
الذي  اجلديد  ال�سوق  اإىل  ليبيا 
 ، مدة  منذ  الأ�سغال  به  انتهت 
بع�ض  مع  للتحرير  حديث  ويف 
القت�سادية  لل�سوؤون  متتبعني 
القدمي  ال�سوق  ف��اإن  وال�سحية 
�سحيا  خ��ط��را  ي�سكل  اأ���س��ب��ح 
اخل�رش  جت��ار  من  مرتاديه  على 
ملا  املت�سوقني  وحتى  والفواكه 
ازدحام  من  ال�سوق  هذا  يعرفه 
وامل��رك��ب��ات  لالأ�سخا�ض  كبري 
مل�سافة  مراعاة  دون  والعربات 
لأي  جتنبا  الأ�سخا�ض  بني  الأمان 
عدوى ، كما يرى هوؤلء املتتبعني 
اجلديد  اجلملة  �سوق  ت�سغيل  اأن 

التي  الوبائية  ال��ظ��روف  اأملته 
انت�سار  ج��راء  ال��ب��الد  تعي�سها 
امل�ستجد  كورونا  فريو�ض  وباء 
عن  ال��دول  اأعتى  عجزت  ال��ذي 
يف  ا�ستفحاله  بعد  مقاومته 
ثمن  دف��ع��ت  ال��ت��ي  جمتمعاتها 
بهذا  وا�ستهتارها  ا�ستخفافها 

القاتل.. الفريو�ض 
الإع��الم��ي  امل��ن��رب   وم���ن ه���ذا 
ال���ت���ح���ري���ر ي��ن��ا���س��د ه����وؤلء 
ال�سحية  بال�سوؤون  املهتمون 
ولي���ة  يف  والق���ت�������س���ادي���ة 
لتدخل  ال��ولي��ة  وايل  ال���وادي، 
اأوام��ره  باإ�سداء  املوقف  نقاذ  لإ
ومديرية  املحلية  لل�سلطات 
�سوق  فتح  يف  بالإ�رشاع  التجارة 

الآجال. اأقرب  يف  اجلديد  اجلملة 
مبارك قدوده 

رئي�ض  م�����ض،  اأ ي��وم  ك�سف، 
الوادي،  يف  ون�سة  اميه  بلدية 
اإطار  يف  مت  نه  اأ كعلة،  بوبكر 
املت�رّشرة،  بالعائالت  التكفل 
به  متر  الذي  الو�سع  هذا  جراء 
اليقظة  جلنة  ت�سكيل  البالد، 
م��ك��ون��ة م��ن جل���ان الأح��ي��اء 
وامل��ج��ت��م��ع امل����دين وع��دي��د 
ال��ف��اع��ل��ني ب��ق��رى وم��دا���رش 

. ية لبلد ا
ن��ه  اأ كعلة،  بوبكر  واأ���س��اف 
ال��ع��ائ��الت  ق��وائ��م  اإع����داد  مت 
مع  بالتن�سيق  امل��ت�����رّشرة 
اأن  م�����س��ريا  ال��ي��ق��ظ��ة،  جل��ن��ة 
�سخرت  ال��ب��ل��دي��ة  م�����س��ال��ح 
ك���ل الم��ك��ان��ي��ات امل��ادي��ة 
تف�سي  مل��واج��ه��ة  والب�رشية 
قامت  حيث  كورونا،  فريو�ض 

تنظيمية  اإج�����راءات  ب��ع��دة 
قطاعات  م�ست  وحت�سي�سية 
مع  ال��ب��ل��دي��ة،  داخ���ل  معينة 
وال��ط��رق��ات  الأح��ي��اء  تعقيم 
العمومية،  ���س�����س��ات  وامل��وؤ
حت�سي�سية  بلقاءات  والقيام 

املدين. املجتمع  مع 
البلدية،  رئي�ض  اإىل  وا�ستناًدا 
الجتماعات  عديد  عقد  مت  فقد 

ورجال  اجلمعوية  احلركة  مع 
التربع  ومت  والتجار  الأعمال 
الغذائية،  القفف  من  مبجموعة 
من  البلدية  ا�ستفادت  حني  يف 
م�سالح  طرق  من  ح�سة   250
العملية  اإط���ار  يف  ال��ولي��ة 
العائالت  لفائدة  الت�سامنية 
بالبلدية. الظل  مبناطق  املعوزة 
.ع منل�ي 

ت��ف��ادي��ا لن��ت�����س��ار ج��ائ��ح��ة 
 19 كوفيد  ك��ورون��ا  فريو�ض 
للمواطنني،  وحماية  امل�ستجد 
للعمل  ن��وار  الأ جمعية  قامت 
الطالب  ب��ب��ل��دي��ة  ال��ت��ط��وع��ي 
بتنفيذ  ال���وادي،  يف  العربي 
تطهري  واأعمال  وقائية  حملة 
وت��ع��ق��ي��م وا����س���ع���ة ور����ض 
لفائدة  �سخروها  التي  املبيدات 
واخلريي. التطوعي  العمل  هذا 

التعقيم  عملية  �سملت  وق��د 

ال�سارع  غرار  على  الأحياء  جل 
الدرك  فرقة  مقرات  الرئي�سي، 
العيادة  الدائرة،  اأمن  الوطني، 
امل��ت��ع��ددة اخل��دم��ات، امل��رك��ب 
التطهري  اأع��م��ال  ال��ري��ا���س��ي، 
املركز  جميع  �سملت  والتعقيم 
انت�سار  م��ن  للحد  احل���دودي 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض 
و�سالمة  �سحة  على  حفاظًا 

العاملني. جميع 
نوار  الأ جمعية  رئي�ض  وح�سب 

العملية  فاإن   ، التطوعي  للعمل 
للعمل  جمندون  وهم  م�ستمرة 
ه��ذا  واأن  خ��ا���س��ة  اخل����ريي، 
داعيا  النت�سار  �رشيع  الوباء 
بلدية  و���س��ك��ان  امل��واط��ن��ني 
اللتزام  اإىل  العربي  الطالب 
ال�سحي  احل��ج��ر  بتعليمات 

الوباء. لتف�سي  تفاديا 
رئي�ض  اأكد  ال�سياق،  نف�ض  ويف 
التن�سيق  �رشورة  على  اجلمعية 
بدءا  الفاعلني  خمتلف  بني  ما 

لت�سهيل  ال��ب��ل��دي��ة  مب�����س��ال��ح 
جانب  اإىل  التعقيم،  عملية 
وامل��واط��ن��ني  امل���دين  املجتمع 
التجمع  عدم  اإىل  دعاهم  الذين 
احلجر  بتعليمات  وال��ت��ق��ي��د 
حالة  اأي  ن�سجل  ل  حتى  املنزيل 
وانطلق  هذا  ببلديتنا،  اإ�سابة 
جمع  يف  اجلمعية  متطوعو 
وا�ستهالكية  غ��ذائ��ي��ة  م��واد 

واملحتاجني. الفقراء  لفائدة 
.ع منل�ي 

املجتمع  ي�سهدها  كبرية  حركية 
احلدودية  املاء  دوار  ببلدية  املدين 
انت�سار  مع  تزامًنا  ال��وادي،  يف 
وذل���ك من  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ض 
ت�سامنية  بحمالت  القيام  خالل 
الأح��ي��اء  تعقيم  يف  وامل�ساركة 

العمومية. واملوؤ�س�سات 
جمعية  اأطلقت  ذاته،  ال�سياق  ويف 
دوار  ببلدية  والإح�سان  الب�سمة 
قفة  م�����رشوع  احل��دودي��ة،  امل���اء 
الأزمة  هذه  ظل  يف  معوز،  لكل 
البالد،  تعرفها  التي  الع�سيبة 
بتغطية  اجلمعية  ق��ام��ت  حيث 
���رشة  اأ  50 ي��ف��وق  م��ا  ح��اج��ي��ات 

امل�ساجد  ئ��م��ة  اأ مبعية  م��ع��وزة، 
بعد  وذل��ك  البلدية،  وم�سالح 
الفقراء  لفائدة  م�ساعدات  جمع 
ال�سيخ  باميه  بقرى  واملحتاجني 

مي. لغنا وا
الب�سمة  جمعية  رئي�ض  وح�سب 

والإح�����س��ان، ع��ادل 
هذه  فاإن  �سعد،  بن 
اخل��ريي��ة،  العلمية 
التكفل  اإىل  تهدف 
ممكن  ع���دد  ب��اأك��رب 
املعوزة  الفئات  من 
بالبلدية،  واملحتاجة 
ال��ظ��رف  ه����ذا  يف 

البالد. به  متر  الذي  الع�سيب 
وت�����س��م امل�����س��اع��دات وم���واد 
اليتامى  لفائدة  �سا�سية،  اأ غذائية 
املعوزة،  والعائالت  والأرام���ل 
وت�سمل  حم�سنون،  بها  تبدع 
م�����س��ت��ل��زم��ات غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي 

ب�سكل  العائالت  هذه  حتتاجها 
ال��ظ��رف  ه���ذا  ظ��ل  ي��وم��ي، يف 
ذات  توا�سل  كما  الع�سيب. 
مبعية  التعقيم  عمليات  اجلمعية 

املتطوعني. من  عدد 
.ع منل�ي 

ت�سمل م�ساعدة االأ�سر املعوزة يف هذه الظروف الع�سيبة

�سباب اخلري �سيدي عمران يوا�سل 
تنظيم عمليات ت�سامنية

من خالل تكثيف عمل جلان االأحياء

ببلدية تندلة تتخذ جملة من اإجراءات 
للحد من انت�سار فريو�ص كورونا

قالوا اأن ال�سوق القدمي اأ�سبح ي�سكل خطرا �سحيا على مرتاديه 

جتار اخل�سر والفواكه يت�ساءلون: متى 
�سيفتح �سوق اجلملة اجلديد للخ�سر 

والفواكه ؟ 

يف اإطار العمليات الت�سامنية وامل�ساعدات ملواجهة فريو�ص كورونا

م�سالح بلدية اميه ون�سة تن�سب جلانا الإح�ساء العائالت املعوزة

جمندون للعمل اخلريي

جمعية االأنوار للعمل التطوعي ببلدية الطالب العربي يف حملة تعقيم وتطهري 
وا�سعة

بدوار املاء احلدودية

جمعية الب�سمة واالإح�سان تطلق م�سروع قفة لكل معوز

بالقرب من م�ست�سفى بن عمر اجليالين

تخ�سي�ص فندق الإقامة االأطقـم الطبية
امل��دين  املجتمع  اأك��ادمي��ي��ة  ب���ادرت، 
وبغية  الهيئات  عديد  مع  بالتن�سيق 
الأطقم  وحماية  الراحة  اأجواء  توفري 

مب�سلحة  الطبية  و�سبه  الطبية 
بتخ�سي�ض  امل��ع��دي��ة،  م��را���ض  الأ
م�ست�سفى  من  قريب  خا�ض  فندق 

قامة  لإ الوادي،  اجليالين يف  بن عمر 
الإج���راءات  الأط��ق��م، يف ظ��ل  ه��ذه 
فريو�ض  لنت�سار  وتفادًيا  الوقائية، 

امل��ب��ادرة  ه��ذه  لق��ت  فيا  ك��ورون��ا، 
الطبيبة. الأطقم  ا�ستح�سان 

ي�سني حممد 
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تاأخر وغيابات باجلملة ملوظفي القاعدة املتعددة 
اخلدمات بامنديل بورقلة 

فا�سل بن  يو�سف 
---------------- 

اخلدمات  امل��ت��ع��ددة  ع��ي��ادة  ت�سهد 
بحي  يو�سف  ب��ن  م��دق��ن  املجاهد 
تهاونا  ورق��ل��ة  ب��ولي��ة  بامنديل 
للعمال  متكررة  وغيابات  كبريا 
جعل  ال��ذي  م��ر  الأ وه��و  بالعيادة 
البحث  دوامة  يف  يدخلون  ال�سكان 
واآخ���رون ع��ربوا عن  ال��ع��الج  ع��ن 
ت�سهده  البالد  وان  خا�سة  تدمرهم 
ظل  يف  خطرية  �سحية  اأو���س��اع��ا 
كورونا  جلائحة  الرهيب  النت�سار 
بهذا  للم�سابني  املتزايد  وال��ع��دد 

الفتاك. الفريو�ض 
على  ال��ق��ائ��م��ون  ج��ه��ت��ه��م،  وم���ن 
ال��ع��ي��ادة وخ���الل ت��ق��رب ج��ري��دة 

هذه  �سبب  ارجعوا  منهم  التحرير 
نقل  غياب  اإىل  والتاأخر  الغيابات 
توقفت  بعدما  املنطقة  عن  العمل 

اأ�سبح  ي��ن  اأ النقل  م�سائل  جميع 
ي�ستنجدون  والأطباء  املمر�سون 
وباأ�سعار  الكلوندي�ستا  ب�سيارات 

و�سولهم  تكلفة  تبلغ  حيث  باهظة 
 300 م��ن  اأك��رث  عملهم  مقر  اإىل 
جعلهم  الذي  الأمر  جزائري  دينار 
قطاع  على  القائمني  ينا�سدون 
و�سيلة  توفري  ب�����رشورة  ال�سحة 

عملهم. اأماكن  اإىل  لإي�سالهم  نقل 
ورقلة  ولية  وايل  تطمينات  ورغم 
بتوفري  بو�ستة  ال�سديق  بوبكر 
العيادة  عمال  اأن  اإل  للعمال،  النقل 
ببامنديل  اخل���دم���ات   امل��ت��ع��ددة 
هذه  من  م�ستثنني  نف�سهم  اأ وجدوا 
�سناع  على  لزاما  ليبقى  التعليمة، 
اتخاذ  ����رشورة  ب��ال��ولي��ة  ال��ق��رار 
ت�سهيل  �سانها  من  التي  الجراءات 
هذه  مثل  يف  البي�ساء  املاآزر  عمل 

 . ال�ستثنائية  الظروف 

العديد  تاأخر وغياب  لها عن غ�سبهم وتذمرهم جراء  املجاورة  بامنديل واالأحياء  �سكان حي  العديد من  اأعرب 
املر�سى  الذي جعل  االأمر  باملنطقة وهو  يو�سف  بن  املجاهد مدقن  املتعددة اخلدمات  بقاعة  االأطباء واملمر�سني  من 

اأمرهم. من  للعيادة يف حرية  القا�سدين 

النقل بغياب  يتحججون  املوظفون 

ورق على  حرب  للعمال  النقل  بتوفري  الوالية  وايل  تعليمات   •

يف  للم�ساهمة  مبادراتها  اإط��ار  يف 
جمعية  كورونا،قامت  وباء  حماربة 
الأغواط  بولية  الإح�سان  �سواعد 
وخمتلف  ال��ولئ��ي  مكتبها  ع��رب 
ن�ساطات  البلدية،بعدة  مكاتبها 
امل��واط��ن��ني  وت��وع��ي��ة  لتح�سي�ض 
"كوفيد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  مبخاطر 
نظافة  حمالت  يف  وامل�ساركة   "19
وال�سوارع،اإ�سافة  الأحياء  وتعقيم 
وثمانية  كمامة  األف  من  اأكرث  توزيع 
ن�سائح  تت�سمن  م��ط��وي��ة،  األف 
وت��وج��ي��ه��ات ل��ت��ج��ن��ب الإ���س��اب��ة 

م�ساعدات  وزعت  كما  بالفريو�ض، 
العائالت  من  العديد  على   غذائية 
وذوي  وامل���ح���ت���اج���ني   ال���ف���ق���رية 
حالة  ظل  يف  اخلا�سة،  الحتياجات 
وال�سحي،واأو�سح  املنزيل  احلجر  
للجمعية  ال��ولئ��ي  املكتب  رئي�ض 
العملية  اأن  بو�رشيط  الأمني  حممد 
ب��ال��ولي��ة  ب��ل��دي��ات  ع���دة  �سملت 
فلو  واأ �سهرة  بن  نا�رش  بن  كبلدية 
من  العديد  مب�ساهمة  وغريها،وهذا 
واملت�سامنني.                                                             املح�سنني 
بو�رشيط   القادر  عبد 

مكتب  و���س��ع  ���س��ب��وع  الأ ه���ذا  مت 
باملقاطعة  اخلدمة  حيز  متنقل  بريدي 
اأدرار،  بولية  تيميمون  داري���ة  الإ
وايل  العملية  على  ����رشف  اأ حيث 
امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ض  رف��ق��ة  اأدرار 
وح��دة  وم��دي��ر  ال��ولئ��ي  ال�سعبي 
ال�سلطات  ع��ن  ومم��ث��ل  ب��ال��ولي��ة 
من  اإط��ارات  بح�سور  الع�سكرية 
الربيد،  ووح��دة  ال��ولي��ة  م�سالح  
حتت  املو�سع  املتنقل  املكتب  ويعد 
الذي  بعد  نوعه  من  الثاين  اخلدمة 
الولية  بعا�سمة  اخلدمة  حتت  و�سع 

على  املكتب  �سي�سهر  و  اأدرار، 
الربيدية  امل��ال��ي��ة  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 
واملناطق  الق�سور  م�ستوى  على 
تيميمون،  املنتدبة  بالولية  املعزولة 
حتت  املو�سع  املكتب  يقدم  حني  يف 
خدماته  الولية،  بعا�سمة  اخلدمة 
املوؤ�س�سات  وعمال  الأحياء  ل�سكان 
عملية  ق���دم  وال���ذي  ال��ع��م��وم��ي��ة، 
لرجال  املا�سي  اجلمعة  يوم  خدمات 
تقربه  خالل  من  بالولية  ال�رشطة 

الولية. اأمن  مقر  من 
الرحمن عبد  بلوايف 

العائالت  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�����رشرت 
كما  اأو  ال�سعيف،  ال��دخ��ل  ذات 
من  ال������ذراع"  "بخدام  ي��ع��رف 
بعد  كورونا،خا�سة  وب��اء  تف�سي 
ال��ور���س��ات  ���س��غ��ال يف  الأ ت��وق��ف 
���س�����س��ات اخل��ا���س��ة وك��ذا  وامل��وؤ

التجارية. املحالت 
اخلريين  ال�سباب  العديد من  مما جعل 
ڨرينڨو  كمجموعة  اجللفة،  بولية 
غرار  اخلري،وعلى  �سباب  وجمموعة 
بجمع  الوطن،يقومون  �سباب  باقي 
من  العديد  الغذائية،وتوزيع  املواد 

العائالت  على  الغذائية  القفف 
بلديات  كل  يف  واملعوزة  الفقرية 
كبريا  انطباعا  ترك  اجللفة،مما  ولية 

املحرومة. الفئات  هذه  لدى 
اأ�سحاب  ال�سياق،نا�سد  ذات  يف 
واملح�سنني،  املواطنني  امل��ب��ادرات 

هكذا  مثل  يف  امل�ساهمة  اأج��ل  من 
الأعمال  رجال  مبادرات،وخا�سة 
جلهم  غاب  اجللفة،حيث  ولية  يف 
ذات  يف  اخل��ريي��ة  امل��ب��ادرات  ع��ن 

لولية  ا
حممد راقد 

امل�ستقبل  ح��ي  ���س��ك��ان  ي��ع��اين   
اجتماعي  �سكنات   ( جنوبي   03
من  جملة  م��ن  ت��ق��رت  ببلدية   )
ح�سب  اأمدها،  طال  الن�سغالت 
ت���ي يف  ت�����رشي��ح ق��اط��ن��ي��ه، ي���اأ
ال�رشف  �سبكة  غياب  مقدمتها 
البناءات  م��ن  للعديد  ال�سحي 
راج��ع  وه���ذا   ، ح��دي��ث��ا  امل�����س��ّي��دة 
املياه  جمع  حفر  رب��ط  غياب  اىل 
ال�سحي  ال�رشف  ب�سبكة  القذرة 

ن��ا���س��دوا  و   ، ب��احل��ي  امل���وج���ودة 
ربط  ب�رشورة  املحلية  ال�سلطات 
ال�سحي  ال�رشف  ب�سبكة  بيوتهم 
اأكد  و   ، م��را���ض  اأ حل��دوث  تفاديا 
اأ�سبحت  الو�سعية  اأن  ال�سكان 
قنبلة   ، احلايل  الوقت  يف  ت�سّكل 
م�سارف  على  ننا  اأ خ�سو�سا  بيئية 
اأك���دوا  فيما   ، ال�سيف  ف�سل 
مل  ال�سحي  ال�����رشف  �سبكة  ّن  اأ
ال�سكنات  كل  لت�سمل  ت�ستكمل 

احلي  واأن  خا�سة   ، امل�ستقبل  حي 
اأدى  ما  وه��و  م�ستمر  تو�سع  يف 
ب��ال��ط��رق  ال���س��ت��ع��ان��ة  اإىل  ب��ه��م 
ب�سكل  �ساهمت  والتي  البدائية 
الكريهة  الروائح  انت�سار  يف  كبري 
حياة  ت���وؤرق  ال��ت��ي  احل�����رشات  و 
احلي  اإن  ال�سكان  وقال   ، ال�سكان 
كبري  بيئي  ت���ردي  ح��ال��ة  ي�سهد 
 ، القمامة  و  الردوم  انت�سار  ب�سبب 
ب�رشورة  ال�سكان  ذات  طالب  كما 

 ، الغر�ض  لهذا  م�ساعب  ن�ساء  اإ
 14 حوايل  اأن  ن�سري  اأن  اإىل  يبقى 
على  يعتمدون  تقريبا  م�سكنا 
املياه  ل�����رشف  التقليدية  ب���ار  الأ
قد  م��ا  و  التجمع  ب��ه��ذا  ال��ق��ذرة 
م��رور  م��ع  خم��اط��ر  م��ن  ت�سكله 
جدي  مب�رشوع  ويطالبون  الزمن. 
ال�سوداء  النقطة  هذه  على  للق�ساء 

نهائية.  ب�سفة 
التجاين ن-ق- 

بورقلة  ال�رشطة  م�سالح  توا�سل 
اأطلقتها  التي  التوعوية  حمالتها 
 2020 م��ار���ض   17 ت��اري��خ  م��ن��ذ 
ملواجهة  الوطنية  احلملة  مع  متا�سيا 
ت��ف�����س��ي ف��ريو���ض ك���ورون���ا ،ع��رب 
بكامل  امليدانية  خرجاتها  تكثيف 
مرافقة  اإىل  اإ�سافة  الولية  ت��راب 
بتدخالت  امليدانية  الن�ساطات  هذه 
اجلزائر  ذاع��ة  اإ اأثري  عرب  وتوجيهات 
الت�سال  خلية  ورقلة...وعكفت  من 
الولية  باأمن  العامة  والعالقات 
احل�سة  اأعداد  كافة  تخ�سي�ض  على 
التي  ال�رشطة"،  مع   " الأ�سبوعية 
ال�ساعة  على  اأح��د  ي��وم  ك��ل  تبث 
املو�سوع،  ح��ول  �سباحا،   09:00

من  امل�سالح  ذات  حر�ست  ي���ن  اأ
املوجه  املنرب  ه��ذا  ا�ستغالل  خ��الل 
املحلي  باملجتمع  امل��واط��ن��ني  اإىل 
مبنازلهم  املتواجدين  منهم  خا�سة 
ا�ست�سافة  على   ، املركبات  و�سائقي 
خمتلف  ع��ن  ومم��ث��ل��ني  اأخ�����س��ائ��ي��ني 
 ، ب��امل��و���س��وع  املعنية  ال��ق��ط��اع��ات 
اإط��ارات  و  اأ ال�سحة  قطاع  خا�سة 
ال�����رشط��ة امل��ك��ل��ف��ني ب��اخل��رج��ات 

التوعوية. امليدانية 
حلمياتكم   " ن���داء  م��ن  وان��ط��الق��ا 
وجهه  لكم"  منيع  ح�سن  بيوتكم 
الوطني  ل��الأم��ن  امل��راق��ب  الطبيب 
ال��ت��اب��ع ل��ل��م�����س��ل��ح��ة ال��ولئ��ي��ة 
الجتماعي  الن�ساط  و  لل�سحة 

توعوية  اإر���س��ادات   ، والريا�سات 
اإىل  منوها  للم�ستمعني،  وحت�سي�سية 
تو�سيات  بكافة  اللتزام  ���رشورة 
ال�سحة  اأخ�سائيي  وت��وج��ي��ه��ات 
يف  بالبقاء  منها  تعلق  ما  خا�سة 
الحتكاك  ع��ن  والب��ت��ع��اد  امل��ن��ازل 
بني  ال��زي��ارات  حتى  والتجمعات 
جانب  على  التاأكيد  مع   ، العائالت 
اليدين  وتطهري  والنظافة  الوقاية 
ك��ون  م��اك��ن،  الأ خمتلف  وتعقيم 
هي  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف  ال��وق��اي��ة 
هذا  تف�سي  ملواجهة  الوحيد  احل��ل 

لفريو�ض. ا
ال�رشطة  اإط��ارات  اأك��د  جهتهم  من 
اأع��داد  خمتلف  يف  �ساركوا  الذين 

التدخالت  كذا  ذاعية  الإ احل�س�ض 
على  اليومية  ذاع��ي��ة  الإ واخلرجات 
بالتعليمات  الل���ت���زام  �����رشورة 
عن  ال�������س���ادرة  وال��ت��وج��ي��ه��ات 
خا�سة   ، البالد  يف  العليا  ال�سلطات 
البقاء  ب�����رشورة  منها  تعلق  م��ا 
التجمعات  ت��ف��ادي  ال��ب��ي��وت،  يف 
املحالت  م��ام  اأ املكتظة  والطوابري 
ال�سحية  م��ان  الأ م�سافة  اح��رتام   ،
�سخ�سني  بني  الأقل  على  مبرت  املحددة 
من  يوميا  به  القيام  يتم  ما  وهو   ،
وفق  ت�سكيلها  مت  �رشطية  فرق  قبل 
ورقلة  ولية  اأمن  رئي�ض  تعليمات 
امليدانية. اخلرجات  هاته  انطالق  منذ 
التجاين  ن-ق- 

لالأمن  الولئية  امل�سلحة  �سجلت 
اأدرار  ولي���ة  ب��اأم��ن  العمومي 
�سنة  م��ن  م��ار���ض  �سهر  خ��الل 
10حوادث    ،2020 اجل��اري��ة 
عن  اأ�سفرت  ج�سمانية،  م��رور 
اإ�سابات  و09   قتيلني  ت�سجيل 
تعود  لأ�سباب  اخلطورة  متفاوتة 
الب�رشي،  العن�رش  اإىل  الغالب  يف 
من  امل�سلحة  ذات  مت��ك��ن��ت  و 
املرورية  املراقبة  حواجز  خ��الل 
خمارج  و  مداخل  عرب  املنت�رشة 
الراكبة  والدوريات  اأدرار  مدينة 
قليم  اإ م�ستوى  على  وال��راج��ل��ة 
ت�سجيل102  من  الخت�سا�ض 
جمملها  يف  تعلقت  مرورية  جنحة 
دون  النارية  ال��دارج��ات  بقيادة 
ال�سياقة  رخ�سة  على  احل��ي��ازة 
وعدم  التاأمني  �سهادة  انعدام  مع 
التقنية  املراقبة  حما�رش  �رشيان 
يف  ال���س��ت��م��رار  و  للمركبات 
ب�سحب  التبليغ  رغ��م  قيادتها 
اإىل  بالإ�سافة  ال�سياقة،  رخ�سة 
�سمحت  و  تن�سيقية،  جنحة   86
بت�سجيل  الإح�سائيات  نف�ض 
اإح�ساء  مع  اأخرى،  خمالفة   665
للمركبات  توقيف  حالة   318
ا�ستوجبت  النارية  وال��دراج��ات 
و  احلظرية،  يف  حالة   68 و�سع 
لرخ�ض  �سحب  حالة   193 ت�سجيل 
عالوة  التعليق،  لغر�ض  ال�سياقة 
فرقة  �سجلت  ف��ق��د  ذل��ك  ع��ل��ى 
البيئة  وحماية  العمران  �رشطة 
يف  وذل��ك  املخالفات  م��ن  ع��ددا 

املبذولة  امليدانية  املجهودات  ظل 
مل��ح��ارب��ة خم��ت��ل��ف امل��خ��ال��ف��ات 
متثلت  والعمران  بالبيئة  املا�سة 
متعلقة  خمالفة   14 ت�سجيل  يف 
خمالفات  وت�سجيل04   بالعمران 
واملياه  وال�سحة  البيئة  جمال  يف 
ممثال  اأدرار  ولي��ة  اأم��ن  وي�سعى 
لالأمن  ال��ولئ��ي��ة  امل�سلحة  يف 
املجهودات  تكثيف  اإىل  العمومي 
ل��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ح����وادث امل���رور 
حركة  تنظيم  ع��ل��ى  ال�سهر  و 
عرب  املواطنني  حت�سي�ض  و  املرور 
مل�ستعملي  توعية  حمالت  تنظيم 
راجلني،  و  ���س��واق  م��ن  الطريق 
العمليات  قاعة  وا�ستقبلت  هذا 
نف�ض  خ��الل  اأدرار  ولي��ة  لأم��ن 
هاتفية  م��ك��امل��ة   487 ال�����س��ه��ر 
موزعة  املواطنني  قبل  من  واردة 
اخل�رشاء15/48و  الأرق��ام  على 
 ،17 النجدة  �رشطة  104وخط 
  50 يف  امل��ك��امل��ات  ه��ذه  ومتثلت 
امل�ساعدة  بتقدمي  خا�سة  مكاملة 
متعلقة  مكاملة  و71  والإغ��اث��ة، 
والتوجيه،  ال���س��ت��ع��الم  بطلب 
بالتبليغ  خا�سة  مكاملة   102 و 
ال�رشقة  و  امل���رور  ح���وادث  ع��ن 
الخ��ت��ف��اء،  وح���الت  احل��رائ��ق  و 
امل�����س��ال��ح  ذات  ���س��ج��ل��ت  ك��م��ا 
بطلب  ال�سلة  ذات  هاتفية   159
جانب  اإىل  ال��ت��دخ��الت  خمتلف 
باأمور  تتعلق  مكاملة   105 ورود 

اأخرى.                                         
الرحمن عبد  بلوايف   

جمعية �سواعد االإح�سان باالأغواط 
تنظم عدة ن�ساطات ملواجهة كورونا

و�سع مكتب بريدي متنقل حيز اخلدمة 
بتيميمون 

بعد ت�سرر العديد من العائالت ب�سبب تف�سي وباء كورونا

اأبناء اجللفة يوزعون م�ساعدات غذائية على املعوزين

مطلب عديد ال�سكان

ربط �سكنات بحي امل�ستقبل يف تقرت ب�سبكة ال�سرف ال�سحي 

يف عملية حت�سي�سية وتوعوية

�سرطة ورقلة تعزز من تدخالتها االإذاعية ملواجهة فريو�ص كورونا
يف ح�سيلة ل�سهر مار�ص املن�سرم 

اأمن اأدرار ي�سجل 665 خمالفة و487 
مكاملة
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تفكيك �سبكة وطنية خمت�سة يف املتاجرة باملهلو�سات
 يف متو�سنت 

عبد الكرمي تلم�ساين 
-----------------

وب��ع��د و���س��ع خ��ط��ة اأم��ن��ي��ة 
من   02 ت��وق��ي��ف  مت  حم��ك��م��ة 
مركبة  م��ن  ع��ل��ى  اأف���راده���ا 
تلب�ض  حالة  يف  هم  و  �سياحية 
املوؤثرات  من  كمية  نقل  ب�سدد 
اجتاه  وهران  مدينة  من  العقلية 
موا�سلة  متو�سنت  عني  مدينة 
اإذن  اإ���س��دار  بعد  و  للتحقيق 
ملدينة  الخت�سا�ض  بتمديد 
اأحد  منزل  تفتي�ض  بعد  و  وهران 

النتائج  كانت  فيهم  امل�ستبه 
من  اأخرى  كمية  بحجز  اإيجابية 
بالإ�سافة  العقلية  ث��رات  امل��وؤ

توقيف  ،مع  بي�ساء  اأ�سلحة  اإىل 
يتعلق  و  ال�سبكة  اأف��راد  باقي 
ع  "املدعو/ع  من  بكل  الأم��ر 

36 �سنة ،  اأ  29 �سنة ، املدعو و 
ق  و/   �سنة   32 ح  م  املدعوتان 
بعد  فيهم  "امل�ستبه  �سنة   29 ر 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  تقدميهم 
و  متو�سنت  عني  حمكمة  ل��دى 
ال�سيد  على  امللف  اأح��ال  الذي 
اأ�سدر  ي��ن  اأ التحقيق  قا�سي 
املدعو ع  ايداع يف حق كل  اأمر 
 36 اأ  و  املدعو  و  �سنة   29 ع 
من  كل  ا�ستفادت  فيما  �سنة 
و  �سنة   32 ح  م  امل��دع��وت��ني/ 
ا�ستدعاء  من  �سنة   29 ر  ق   /

�رش.  مبا

باأمن  الق�سائية  لل�سرطة  الوالئية  للم�سلحة  التابعة  املخدرات  تهريب  مكافحة  فرقة  عنا�سر  االأخرية  ال�ساعات  يف  متكنت 
اأ�سخا�ص من بينهم امراأتان خمت�سة يف املتاجرة باملوؤثرات  عني متو�سنت ،من و�سع حد ل�سبكة وطنية متكونة من04 اأربعة 
حت�سلت  موؤكدة  ملعلومات  ا�ستغالال  جاءت  العملية  دومينو"هذه  "اك�ستازي  نوع  من  مهلو�سا  قر�سا   682 حجز  ومت  العقلية  

عليها ذات العنا�سر تفيد بالن�ساط امل�سبوه الأفراد ال�سبكة .

تتكون من اأربعة اأفراد 

متوا�سلة   اجل��ه��ود  لزال����ت 
املجتمع  ف��ع��ال��ي��ات  مل��خ��ت��ل��ف 
امل���دين وك���ذا اأع����وان الأم���ن 
خمتلف  ع��رب  املدنية  واحلماية 
تلم�سان  ولي��ة  بلديات  اأحياء 
الإداري���ة  باملوؤ�س�سات  وك��ذا 
وخمتلف  ال�سحية   وامل��راك��ز 
تعقيم  على  زي���ادة  املن�ساأت 
بالبلديات  ال�����س��وارع  ك��ام��ل 
تف�سي  من  احل��د  بهدف  وذل��ك 
الولية  واأن  علما  كورونا  وباء 
�سجلت  ال�سديد  ول��الأ���س��ف  
على  زي���ادة  م��وؤك��دة  37حالة 
ع�����رشات ح���الت ال���س��ت��ب��اه ، 
تتوا�سل  اأخ����رى  ج��ه��ة  وم���ن 
حول  التح�سي�سية  احل��م��الت 

من  عدد  قبل  من  الوباء  خطورة 
اأخ�سائيني  ومب�ساركة  اجلمعيات 
خالل  قامت  وقد  ال�سحة   يف 
جمعية  الفارطة  القليلة  ي��ام  الأ
ال�سكري  لداء  براهيمي حممدود 
مت  وتوعوية  حت�سي�سية  بحملة 
انتقال  لكيفية  التطرق  فيها 
الوقائية  الطرق  واأهم  الفريو�ض 
ل�سيما  الن��ت��ق��ال  ع��دوى  م��ن 
الأمان  م�سافة  واحرتام  النظافة 
امل�سابني  من  الق��رتاب  وع��دم 
يزداد حدة عرب  الذي  الوباء  بهذا 
وجود  دون  العامل  دول  كامل 
اأح�سن  الوقاية  لتبقى  له  لقاح 

للعالج. طريقة 
                           ع بوتليتا�ض

حمالت التعقيم والتح�سي�ص 
متوا�سلة مبختلف بلديات تلم�سان

للحد من تف�سي وباء كرونا

املوؤكدة  الإ�سابات  عدد  ارتفع 
 19 ب��ف��ريو���ض ك��ورن��ا ك��وف��ي��د 
حالت  اأربعة  اإىل  خن�سلة  بولية 
ال�سحة  مديرية  �سجلت  اأن  بعد 
الثنني  اأم�ض  نهار  جديدة  حالة 
من  تبلغ  م�سابة  ام���راأة  وه��ي 
مبدينة  مقيمة  �سنة  العمر42 
حالتها  ت�سخي�ض  مت  وقد   ، قاي�ض 
علي  ال�ست�سفاية  باملوؤ�س�سة 
مقر  خن�سلة  مبدينة  بو�سحابة 
العدد  لريتفع   ، الولية  عا�سمة 
اإىل  ح��الت  ث��الث  كانت  بعدما 
الإ�سابة  هذه  واأم��ام  حالت   04
مديرية  جددت   ، بالولية  الرابعة 
كافة  اإىل  دع��وت��ه��ا  ال�����س��ح��ة 

بالتجند  واملواطنني  املواطنات 
الإج����راءات  مبختلف  ب��الل��ت��زام 
ال�سالمة  قواعد  واإتباع  التقيدية 
امل��ن��ازل  يف  وال��ب��ق��اء  ال�سحية 
لل�رشورة  اإل  اخل���روج  وجت��ن��ب 
امل��ل��ح��ة وال��ق�����س��وى م��وؤك��دة 
بيانها  خ��الل  من  و  اأخ��رى  م��رة 
ل��ن��ه��ار اأم�����ض الث��ن��ني امل��واف��ق 
الأم��ر  اأن   2020  /06/04 ليوم 
احلر�ض  من  مزيدا  يتطلب  اأ�سبح 
وقت  اأي  م��ن  اأك���رث  وال��ي��ق��ظ��ة، 
املديرية  بيان  هذا  كان   ، م�سى 
الولية  ت�سجيل  فيه  اأكدت  الذي 
كورونا   بيفرو�ض  رابعة  لإ�سابة 
كوفيد 19.             ونا�ض لزهاري

ت�سجيل حالة رابعة موؤكدة بفريو�ص 
كورونا بخن�سلة

املخدرات  مكافحة  فرقة  متكنت 
الولئية  للم�سلحة  التابعة 
ولية  باأمن  الق�سائية  لل�رشطة 
الأ�سبوع  نهاية  خ��الل  بجاية 
 03 على  القب�ض  من  املن�رشم 
اأ���س��خ��ا���ض ي��ح��رتف��ون ت��روي��ج 
ببجاية،  الق�رش  مبدينة  املخدرات 
و   25 بني  ما  اأعمارهم  ت��رتاوح 
بعد  ج��اءت  العملية  �سنة،   47
م�سالح  اإىل  معلومات  ورود 
�سخ�ض  قيام  مفادها  ال�رشطة 
م�����س��ب��وه ب��رتوي��ج امل��خ��درات 
حافة  من  متخذا  الق�رش  مبدينة 
بكثافة  املتميز  بر�سي�ض  واد 
لرتويجها،  مكانا  الأح��را���ض 
مت  فيه  امل�ستبه  توقيف  ولأج��ل 
اإثرها  على  حمكمة  خطة  و�سع 

باأن  تبني  اأين  حتركاته،  تر�سد  مت 
من  الهروب  لأجل  فيه  امل�ستبه 
برتويج  يقوم  ال�رشطة  رقابة 
حيث  بر�سي�ض  بواد  املخدرات 
خمتلف  من  الزبائن  ي�ستقبل 
الوقت  اختيار  وبعد  الأع��م��ار، 
امل��ك��ان  م��داه��م��ة  مت  امل��ن��ا���س��ب 
حالة  يف  فيه  امل�ستبه  واإيقاف 
اآخرين  �سخ�سني  رفقة  تلب�ض 
كمية  بحوزتهم  �سبط  وق��د 
بي�ساء،  واأ�سلحة  املخدرات  من 
من  ب��اأك��رث  يقدر  م��ايل  ومبلغ 
عائدات  من  يعد  دج،   40،000
بالإ�سافة  امل��خ��درات،  ترويج 
لتقطيع  ت�ستعمل  حادة  اأداة  اإىل 

املخدرات.              
                                   ك. ت

3 اأ�سخا�ص بتهمة  اإلقاء القب�ص على 
ترويج املخدرات بالق�سر ببجاية  

من والية �سعيدة

من  اجل��زائ��ري��ة  الإذاع���ة  تعمل   
وانت�سار  ظهور  بداية  منذ  تب�سة 
على  امل�ستجد  كورونا  فريو�ض 
خمتلف  حول  املواطنني  حت�سي�ض 
من  الوقائية  والأ�ساليب  الطرق 
تكييف  خالل  من  اجلائحة  هذه 
ال��رباجم��ي��ة  �سبكتها  حم��ت��وى 
الراهن.وتبث  والظرف  متا�سيا 
�سواء  اأمواجها  عرب  تب�سة  اإذاعة 
اأو  ال�سناعي  القمر  طريق  عن 
ت�ست�سيف  ح�س�سا  الإن��رتن��ت 
وباحثني  واأئمة  خمت�سني  اأطباء 
عن  وممثلني  الجتماع  علم  يف 
املدنية  واحلماية  الأمنية  الأ�سالك 
باملو�سوع  �سلة  له  من  وك��ل 

ح��ول  امل�ستمعني  لتح�سي�ض 
ب�رشورة  و  اجلائحة  هذه  خطورة 
لديهم  واحلذر  احليطة  درجة  رفع 
هذا  ب���ه.ويف  ل��الإ���س��اب��ة  جتنبا 
املوؤ�س�سة  هذه  مدير  اأفاد  ال�سياق 
اليوم  عوين  التوفيق  الإعالمية 
الثالثاء باأن "الإذاعة اجلزائرية من 
الرباجمية  �سبكتها  كيفت  تب�سة 
احلايل  ال�ستثنائي  الو�سع  مع 
لدى  �سحية  ثقافة  خلق  بهدف 
اأكرب  من  قربها  بحكم  امل�ستمعني 
وحت�سي�سهم  باملجتمع  �رشيحة 
"كوفيد  فريو�ض  خطورة  حول 
كبرية  ب�سورة  انت�رش  الذي   "19
بكل دول العامل.وعلى الرغم من 

موؤكدة  قليلة  ح��الت  ت�سجيل  
موقعها  اأن  اإل  تب�سة  ب��ولي��ة 
ولي��ة  كونها  بحكم  اجل��غ��رايف 
عبور  نقطة  يجعلها  ح��دودي��ة 
من  واأجانب  جزائريني  مل�سافرين 
لهذا  حاملني  يكونوا  اأن  املحتمل 
ي�ستوجب  ما  وه��و  الفريو�ض" 
"تعزيز  املتحدث-  ذات  -ح�سب 
حت�سي�ض  و  الوقائية  التدابري 
الوقائية  الطرق  حول  املواطنني 
ال��ت��ي حت��م��ي من  ال��ب�����س��ي��ط��ة 

الفريو�ض". بهذا  الإ�سابة 
اإذاع��ة  تبث  ال�سدد  ه��ذا  ويف 
من  �ساعة   13 مدار  على  تب�سة 
املتوا�سل وم�سات  اليومي  البث 

حت�سي�سية  وح�س�ض  اإ�سهارية 
خالل  م��ن  ب��امل��ر���ض  للتعريف 
ا�ست�سافة اأطباء خمت�سني و�رشح 
اإىل  اإ�سافة  العدوى  انتقال  طرق 
الواجب  الوقائية  التدابري  اأه��م 
ح�سب  انت�ساره  ملنع  بها  اللتزام 
"كما  امل�����س��وؤول.واأ���س��اف  ذات 
املبا�رش مع  للتوا�سل  تتيح ف�ساء 
الت�سالت  خالل  من  امل�ستمعني 
واحل�سول  لال�ستف�سار  الهاتفية 
قبل  من  مبا�رشة  اإج��اب��ات  على 
الواردة  التعليقات  اأو  املخت�سني 
لالإذاعة  الر�سمية  ال�سفحة  عرب 

الفاي�سبوك".  عرب 
الزين �سو�سه حممد 

اإذاعة تب�سة تربمج لقاءات مع خمت�سني للتح�سي�ص مبخاطر كورونا

يف اإطار مكافحة ظاهرة التجارة 
متكنت  امل�ساربة،  و  �رشعية  غري 
الق�سائية  ال�����رشط��ة  ق���وات 
خالل  ارهيو  وادي  دائرة  باأمن 
كمية  حجز  من  الأ�سبوع  هذا 
و  التعقيم  م��واد  م��ن  معتربة 

لتنظيف. ا
اثر مراقبة  الق�سية جاءت على   
مت  اأي��ن  التجارية،  للمحالت 
ليتبني  املحالت  اإح��دى  مراقبة 

بتغيري  ق��ام  املحل  �ساحب  اأن 
العقاقري  لبيع  حمل  من  ن�ساطه 
اإن�ساء  اإىل  املنزلية  والأواين 
مواد  ل�سناعة  وهمية  موؤ�س�سة 
حجز  ليتم  والتعقيم،  التنظيف 
الرائحة  م��ادة  م��ن  كلغ   200
براميل،  يف  م��ع��ب��اأة  امل��ع��ط��رة 
غ�سيل  �سائل  م��ن  كلغ   600
�سائل  من  كلغ   820 املالب�ض، 
لرت   10320 الأواين،  غ�سيل 

من  لرت   800 اجلافيل،  مادة  من 
 KLKO نوع  من  الأولية  املادة 
بتح�سري  خ��ا���س��ة    OLEO
15 كلغ من مادة  �سائل اجلافيل، 
 270 ال�سائل،  �سابون  حت�سري 
مادة  اخلل،125لرت  �سائل  لرت 
 IBERCHEMنوع من  اأولية 
نوع  م��ن  اأول��ي��ة  م��ادة  50،لرت 
LAVANDANA ، 50لرتا 
 FEURSDETE، اأولية  مادة 

لتح�سري  اأولية  مادة  لرتا   275
100 لرت من املادة  �سائل اإزي�ض، 
�سائل  بتح�سري  خا�سة  الأولية 
امللح،50  مادة  كلغ   45 قريزيل، 
ك��ل��غ م��ن م���ادة ال�����س��ودي��وم، 
فارغة  بال�ستيكية  ق��ارورات 
التنظيف  مواد  بتعبئة  خا�سة 
اآلتي  اىل  بالإ�سافة  والتعقيم 

املواد. مزج وخلط 
اأبو ع�سام

الك�سف عن موؤ�س�سة وهمية ل�سناعة مواد التنظيف والتعقيم  

قافلة  الأ�سبوع  هذا  بحر  غادرت 
�ساحنة   14 من  تتكون  ت�سامنية 
والفرينة  ال�سميد  مبادتي  حمملة 
ولية  باجتاه  �سعيدة  ولي��ة  من 
اأعطى  ال��ت��ي  البليدة.القافلة 
ال�سلطات  رفقة  ال��ولي��ة  وايل 

اإ���س��ارة  وامل��دن��ي��ة  الع�سكرية 
انطالقتها ،تاأتي يف اإطار م�ساندة 
يف  كدعم  البليدة  ولي��ة  �سكان 
ذات  الأ�سا�سية  باملواد  التموين 
.وح�سب  الوا�سع  ال�ستهالك 
وايل ولية �سعيدة �سعيود �سعيد 

ل�50 طنا  قرابة  القافلة حتمل  فاإن 
الأ�سا�سية  الغذائية  املواد  هذه  من 
من  معتربة  كميات  اإىل  اإ�سافة 
�سفيد  نوعية  من  املعدنية  املياه 
من  مب�ساهمة  ،ج��اءت  و�سعيدة 
من  املح�سنني  م��ن  ع��دد  ط��رف 

القت�سادية  املوؤ�س�سات  اأ�سحاب 
وبع�ض الهيئات العمومية والذين 
جتندوا ح�سب ذات امل�سوؤول لدعم 
العمومية  ال�سلطات  جمهودات 
كورونا   وباء  انت�سار  جمابهة  يف 
كوفيد 19.         عامر ال�سباعي 

قافلة ت�سامنية تتكون من 14 �ساحنة لدعم �سكان البليدة

لريتفع العدد بعدما كان 03 حاالت

م�ساء  تي�سم�سيلت  ولية  �سجلت 
جديدة   اإ�سابة  ح��الت   4 الأح���د  
حالتى  بينها  من  كورونا  بفريو�ض 
وفاة  لي�سل العدد الإجمايل اإىل  5 
م�سدر  وك�سف   . بالولية  حالت 
كانت  امل�سجلة  احل��الت  اأن  طبي 

باملوؤ�س�سة  ال�سحي   احلجر  يف 
ويتعلق  احلد  بثنية  الإ�ست�سفائية 
وزوجته  ال�سحة  يف  مبتقاعد  الأمر 
احلجر  يف  تعمل  كانت  وممر�سة 
واإمرائتني  املوؤ�س�سة  بذات  ال�سحي 
احل��الت  ه��ذه  اكت�ساف  وعقب   ،

املوؤ�س�سة  اأدخل  بالفريو�ض  امل�سابة 
رعب  ح��ال��ة  يف  الإ�ست�سفائية 
و�سباق مع الزمن ملحا�رشة انت�سارا 
لفريو�ض، اأين مت نقل الطاقم الطبي 
فندق  اإيل  احلجر  مب�سلحة  املكلفة 
كاإجراء  ال�سحي  للحجر  خا�ض 

وقائي ومبا�رشة التحقيقات امليدانية 
نف�ض  املتوفني وح�سب  عائالت  مع 
امل�سدر اأنه هناك 4 حالت اأخرى مل 
بينها  من  وحتاليلها  نتائجها  تر�سل 
حالة وفاة لمراأة تبلغ من العمر 93 
�سنة .                    زغارية حميد 

ت�سجيل 4 حاالت جديدة مل�سابني بفريو�ص كورونا بتي�سم�سيلت 

من قبل اأمن  وادي ارهيو  بغليزان 



دوالر  مليون  "الفاف" يجمع 
ملواجهة كورونا

اأتلتيكو مدريد ُيعيد اهتمامه ب�سم ماندي جتدد احلديث عن اإمكانية مغادرة 
كري�ستيانو  الــربتــغــايل  الــنــجــم 
رونالدو لنادي يوفنتو�ص يف نهاية 
التقارير  وتوالت  احلــايل،  املو�سم 
تكون  قد  ــودة  ع تفا�سيل  ب�ساأن 

قريبة اإىل ريال مدريد.
ــة �ــســبــورت  ــف ــي ــح ــس وذكـــــــرت �
الإيطايل  الــنــادي  اأن  الإ�سبانية 
م�ستعد للتخلي عن رونالدو مقابل 
باأربعني  اأقل  اأي  يورو،  مليون   60

دفعه  الذي  املبلغ  عن  يورو  مليون 
2018 ل�ستقدام اللعب  يف �سيف 

من ريال مدريد.
ــادي  ن اأن  ال�سحيفة  ــت  ــح ــس واأو�
يف  جديا  يفكر  العجوز  ال�سيدة 
من  القادمة  للعرو�ص  ال�ستماع 
ــك  ــايل، وذل ــغ ــربت ـــل جنــمــه ال اأج
عن  الناجتة  املالية  الأزمة  ب�سبب 
كورونا  فريو�ص  تف�سي  تداعيات 

امل�ستجد )كوفيد19-(.

وت�سعى اإدارة يوفنتو�ص اإىل تقليل 
عبء  من  التخل�ص  عرب  التكاليف 
الذي  لرونالدو  ال�سنوي  الراتب 
30 مليون يورو �سنويا،  يتلقى نحو 

اإ�سافة اإىل مكافاآت ومنح اأخرى.
يــورو  مليون   60 مبلغ  اأن  ورغــم 
بامل�ستوى  مقارنة  ب�سيطا  يعترب 
النتقالت  �سفقات  بلغته  الــذي 
يف املوا�سم الأخرية، فاإن اخليارات 
اأغلب  عجز  ظل  يف  حمدودة  تبدو 

بالراتب  التكفل  ــن  ع الأنــديــة 
ال�سخم لرونالدو.

عــودة  عــن  ال�سحيفة  وحتــدثــت 
العمر  من  البالغ  للعب  حمتملة 
مــدريــد،  ــــال  ري اإىل  عــامــا   35
ــب  ــلع ــور ال ــس ــ� ــح وا�ــســتــدلــت ب
الأول  يف  الكل�سيكو  مــواجــهــة 
املــا�ــســي مبلعب  ـــص/اآذار  ـــار� م مــن 
�سانتياغو برنابيو، وما اأحاط تلك 
حنني  توؤكد  تقارير  من  الــزيــارة 
ال�ساهد  امللعب  لأجـــواء  رونــالــدو 
م�سريته  ــن  م مهمة  فـــرتة  عــلــى 

وعدد كبري من اإجنازاته.
�سبورت  �سحيفة  ت�ستبعد  ومل 
جت�سد  اإن  لرونالدو  ــر  اآخ خيارا 
نادي  اأن  واأكـــدت  الرحيل،  ــرار  ق
يكون  ــد  ق يــونــايــتــد  مان�س�سرت 
ــه  الــوجــهــة املــثــالــيــة لــلعــب لأن
ينتقل  �سفقة  �سمن  يدخل  قد 
مبوجبها الفرن�سي بول بوغبا اإىل 

يوفنتو�ص.
تعاقد  اأن  ال�سحيفة  واأو�ــســحــت 
رونالدو مع اأي فريق �سيعني جني 
املبيعات  بف�سل  اإ�سافية  مداخيل 
مير  ذلـــك  اأن  ــري  غ والــتــ�ــســويــق، 
ال�سخم  الراتب  �سمان  عرب  اأول 
الأخرية  موا�سمه  يق�سي  للعب 

يف ميادين كرة القدم.

اعرتف الدويل اجلزائري، ريا�ص 
�سناعة  يف�سل  ــه  ــاأن ب بــودبــوز، 
احلا�سمة  التمريرات  ومنح  اللعب 
الت�سجيل  ــل  اأج من  لزملئه 
الأهــــداف  ت�سجيل  ـــدل  ب
ذلك  بــاأن  جازما  بنف�سه، 
باإح�سا�ص  ي�سعر  يجعله 
اإىل  م�سريا  جــدا،  خا�ص 
�سعبة  فــرتة  يعي�ص  اأنــه 
ـــاد عــن  ـــع ـــت ــب الب ــب ــس ــ� ب
قدم  كــرة  كلعب  يومياته 
 15 من  ــد  اأزي منذ  عليها  اعتاد 

�سنة يف عامل الحرتاف.
وقال لعب �سانت اإيتيان الفرن�سي 
ــص  اأ� ـــص  اأ� “ام  ملــوقــع  ت�سريح  يف 
ال�سابق  فريقه  من  املقرب  �سي” 
مركزه  على  تعليقا  مونبولييه، 
الأخ�سر:  امل�ستطيل  فوق  املف�سل 
ت�سجيل  يف  املــ�ــســاهــمــة  “اأحب 
ب�سراحة  لــلأهــداف..  الآخــريــن 
ـــريا، ل يــوجــد  ـــث اأحـــــب ذلــــك ك

الــذي  ــك  ذل مــن  اأح�سن  اإح�سا�ص 
املرمى  اأمام  ت�سل  عندما  به  ت�سعر 
اآخــر،  للعب  الهدف  كــرة  ومتنح 
قبل  ذلك”،  من  اأح�سن  يوجد  ل 
اأن ي�سيف: “لقد كربت على ذلك، 
راأ�سي  ويف  الفر�ص  �سناعة  اأحــب 
يع�سق  ــب  لع اأنــا  مهاجما،  ل�ست 
كما  احلا�سمة”،  التمريرات  منح 
مل يفوت لعب “اخل�سر” الفر�سة 
تعليق  بقرار  تاأثره  على  للتاأكيد 
كورونا،  ب�سبب  الكروي  الن�ساط 
عن  البتعاد  ال�سعب  “من  و�سرح: 
لقد  القدم،  كرة  كلعبي  يومياتنا 
ولقاء  يوميا  التدرب  على  تعودنا 
زملئنا ب�سكل دائم والبتعاد عن 

ذلك �سعب جدا”.
يف  طويلة  لفرتة  بــودبــوز  ولعب 
بقيمة  ا�سما  �سنع  اأيـــن  فرن�سا 
بدليل   ،1″ “الليغ  يف  بها  معرتف 
ــاره مــن طــرف اأنــ�ــســار نــادي  ــت اخ
املثالية،  الت�سكيلة  �سمن  �سو�سو 

ال�سهرية  الفرن�سية  للمدر�سة 
باكت�ساف املواهب، خلل الع�سرية 
يف   ،)2010-2020( الأخـــــرية 
الب�سمة  اإعـــادة  �ساأنه  من  موقف 
بعد  “اخل�سر”  لــلعــب  والــثــقــة 
املــو�ــســمــني  يف  ــواه  ــت ــس ــ� م تـــراجـــع 
ــارط مع  ــف الأخـــرييـــن، املــو�ــســم ال
فيغو  و�سيلتا  اإ�سبيلية  بيتي�ص 
الإ�سبانني واملو�سم احلايل مع �سانت 
ي�ستعيد  اأن  قبل  الفرن�سي،  اإيتيان 
مع  الــفــارط  ال�سهر  بريقه  بع�ص 
نهائي  اإىل  بتاأهيله  الأخري  النادي 
ترك  بودبوز  وكــان  فرن�سا،  كاأ�ص 
لعبه  فــرتة  يف  طيبة  انطباعات 
حيث  و2013،   2008 بني  ما  معه 
�سناعة  بني  ما  هدفا   52 يف  اأ�سهم 
مباراة   180 جملة  من  وت�سجيل 

�سارك فيها يف خمتلف امل�سابقات.
املركز  بــودبــوز،  احتل  ــك،  ذل اإىل 
الــرتتــيــب اخلــا�ــص  الــ�ــســاد�ــص يف 
للفر�ص  �سناعة  اللعبني  باأكرث 

يف الـــدوريـــات اخلــمــ�ــص الــكــربى 
واإ�سبانيا  )اإجنــلــرتا  اأوروبـــا  يف 

وفرن�سا(  واإيطاليا  واأملانيا 
ـــلل الــعــقــد الأخــــري،  خ

�سبكة  لأرقــــــام  ــا  ــق وف
للإح�سائيات،  “اأوبتا” 

ـــــا يـــدعـــم  وهـــــــو م
بع�سقه  ت�سريحه 

ــــة  ــــاع ــــن ــــس ــــ� ل
و�سنع  الفر�ص، 
الو�سط  ــب  لع
ــــــري  ــــــزائ اجل

يف  فر�سة   663
ما الع�سرية الأخرية،  متقد

على  عاملية  جنــوم  عــدة  على 
دي  كيفني  البلجيكي  غـــرار 

 653 الــــذي �ــســنــع  بـــرويـــن 
ــة والأرجــنــتــيــنــي  فــر�ــس

اأنخل دي ماريا الذي �سنع 
فر�سة.  631

تتخبط  ال�سحية،  حمنتها  خ�سم  يف 
اأ�سابيع  عدة  منذ  الإيطالية  الأندية 
كرة  مناف�سات  با�ستئناف  يتعلق  ما  يف 
كورونا  فــريو�ــص  تف�سي  بعد  الــقــدم 
اإذا  املعلوم  غري  من  يزال  ل  امل�ستجد. 
ظل  يف  �ستقام  املتبقية  املباريات  كانت 

بع�ص املواقف الرا�سخة للأندية.
Reutersالدوري الإيطايل لت�سيو

كبرية  ــزل  ع ــرتة  ف اإيــطــالــيــا  تعي�ص 
يف  الرهيبة  خ�سائرها  بعد  ــًا،  ــن راه
الأرواح نتيجة تف�سي جائحة كورونا، 
الأوىل  الــدرجــة  اأنــديــة  مديري  لكن 
لإيــ�ــســال  خمتلفة  و�ــســائــل  ــدون  ــج ي
و�سائل  يف  اآرائهم  عن  وا  عربرّ �سوتهم. 
بع�ص  بت  �سررّ والتي  املحلية،  الإعــلم 
حت�سى  ل  لــقــاءات  مــن  الجتماعات 
اأو  الــرابــطــة  نظمتها  الفيديو  عــرب 

الحتاد املحلي.
رف�ص  مع�سكر  كـــان  طــويــلــة  لــفــرتة 
 22 ال�ستئناف م�سيطراً يف اإيطاليا. يف 
ت�سيلينو  ما�سيمو  اعترب  اآذار/مــار�ــص، 
"املو�سم انتهى"  رئي�ص نادي بري�سيا اأن 
املو�سم  اىل  يوؤجل  ان  يجب  �سيء  و"كل 
الــذي  كــورونــا  تف�سي  ب�سبب  املقبل" 

�سبهه بـ "الطاعون".
اأ�ساف بعد اأيام قليلة "ا�ستئناف اللعب 
م�ستعد  اأنــه  معترباً  جنونًا"،  �سيكون 

جميع  وخ�سارة  فريقه  اإح�سار  لعدم 
مبارياته بحال عودة املناف�سة.

اأوربانو  لتورينو  النافذ  الرئي�ص  وكان 
يل  "بالن�سبة  عينه  اخلــط  يف  كايرو 
منح  يتم  لــن  الــــدوري.  انتهى  فقد 

اللقب".
للمو�سم  النهائي  الوقف  ان�سار  ومــن 
اأندية يف املناطق الكرث  احلايل، جند 
بري�سيا،  غرار  على  بالفريو�ص  تاأثرا 

وفريقي ميلنو وتورينو.
لكن هناك اأي�سًا اأندية مهددة بالهبوط 
اإىل الدرجة الثانية، على غرار جنوى 
تورينو  او   )16( �سمبدوريا   ،)17(

.)15(
                  

"عالم فيروسات"       

املطالبني  جمموعة  يقود  املقابل،  يف 
لوتيتو  كلوديو  ــدوري،  ال با�ستئناف 
الدوري  و�سيف  لت�سيو،  نادي  رئي�ص 
املت�سدر  يوفنتو�ص  عن  نقطة  بفارق 

وحامل اللقب.
يف 24 اآذار/مار�ص املا�سي نقلت �سحيفة 
لوتيتو  بــني  حديثًا  "توتو�سبورت" 
يوفنتو�ص  ورئي�ص  لت�سيو  رئي�ص 

اأندريا اأنييلي مل ينكره الطرفان.
الأرقــــام؟  راأيــــت  "هل  لوتيتو  قـــال 

مع  اأحتـــدث  لكني  تنخف�ص!  هــي  اآه، 
اخلط  يف  ومتواجدين  مطلعني  اأطباء 
رد  الفريق".  اأطباء  ولي�ص  الأمــامــي، 
امل�سككني  بني  اآنــذاك  امل�سنف  اأنييلي 
"اآه، نعم، بالتاأكيد. ثم  بعودة الدوري 

اأنت اأ�سبح عامل فريو�سات...".
واأ�سبح  ر  تــطــورّ اأنييلي  مــوقــف  لكن 
التي  الــعــودة،  اأن�سار  مــن  يوفنتو�ص 
اأ�سبحت متلك الغالبية مع فريق بهذا 

الثقل.
الــذي  الفريق  رئي�ص  موقف  تاأكيد 
يتخذ من مدينة تورينو مقراً له، جاء 
الأوروبــي  للحتاد  م�سرتك  بريد  من 
ع الروابط الأوروبية  لكرة القدم، جتمرّ
التي  ــة الأوروبـــيـــة  ــدي ــة الأن ــط وراب

يراأ�سها اأنييلي.
كتبوا اخلمي�ص "نعتقد اأن قراراً باإلغاء 
املرحلة  ــذه  ه يف  املحلية  امل�سابقات 

املبكرة لن يكون مربراً".
                  

 استدعاء الالعبين               

ـــاد  ـــان الحت مــنــذ بـــدايـــة الأزمـــــة ك
ل�ستئناف  املنا�سلني  مــن  اليــطــايل 
الدوري. لكن يبقى ال�سوؤال عن املوعد 

املجهول.
غابرييلي  ــــاد  الحت رئــيــ�ــص  ـــدث  حت

ــن عـــدة خـــيـــارات. لكن  غــرافــيــنــا ع
حيث  ايار/مايو،   20 هو  تردداً  الأكرث 
متاأخرة  مباريات  اأربــع  خو�ص  ميكن 

من املرحلة 25.
ثلثة  عن  يتحدثون  املراقبني  معظم 
التح�سري،  مــن  ـــل  الأق على  اأ�سابيع 
يف  التمارين  تعاود  اأن  يتعني  وبالتايل 

نهاية ني�سان/اأبريل.
ومن هذا املنظور، يتعني على الأندية 
الذين  الأجانب  لعبيها  ت�ستدعي  اأن 
ملدة  يبقوا  اأن  ويجب  اإيطاليا،  غــادروا 
14 يومًا يف حجر منزيل فور عودتهم. 

ديلي  "كوريريي  �سحيفة  كــتــبــت 
غادر  الذي  اإنرت،  اأن  �سبورت" الثلثاء 
�سبعة من لعبيه الرا�سي اليطالية، 
الثنني  ميلنو  اىل  العودة  منهم  طلب 

املقبل.
يف  الــتــفــكــري  وقــــت  حــــان  اإذا  ــن  ــك ل
�سحفي  بيان  كل  فاإن  املقبلة،  املرحلة 
بعبارة  م�سحوبًا  يــكــون  حــديــث  اأو 
ت�سمح  "عندما  تقليدية  اأ�سبحت 
بذلك".  وال�سلطات  ال�سحية  الظروف 
من  هو  الفريو�ص  �سيكون  النهاية،  يف 

يقرر.

�سيخ�سر ع�سرات املاليني.. يوفنتو�ص يخطط لبيع رونالدو

ل منح التمريرات احلا�سمة بودبوز: ل�ست مهاجما واأف�سّ

الدوري االإيطايل: ا�ستئناف اأم اإلغاء اأم تاأجيل؟ التخبط �سيد املوقف

حمرز يت�سامن مع غوارديوال بر�سالة على اإن�ستغرام
حمرز  ريا�ص  اجلزائري  النجم  وجه 
نــادي  يف  الفني  ملــديــره  ــم  دع ر�سالة 
بيب  الإنــكــلــيــزي،  �سيتي  مان�س�سرت 
بعد  والــدتــه  فقد  ــذي  ال ــول،  ــواردي غ
كورونا  بفريو�ص  للإ�سابة  تعر�سها 

اجلديد.
"حماربي  مــنــتــخــب  قـــائـــد  ونــ�ــســر 
ال�سحراء" ر�سالته عرب موقع التوا�سل 
كتب:  حيث  )اإن�ستغرام(  الجتماعي 
تلقينا  بعد  لنا  للغاية  عاطفي  "يوم 
اخلرب املاأ�ساوي، كل التعازي واحرتامي 
الفرتة  هذه  خلل  وعائلته  للمدرب 

الع�سيبة".
قد  �سيتي،  مان�س�سرت  ـــادي  ن ـــان  وك
والدة  كاريو  �سال  دولــورز  وفــاة  اأعلن 
عامًا(   82( يناهز  عمر  عن  غوارديول 

كــورونــا  بــفــريو�ــص  اإ�سابتها  ب�سبب 
بر�سلونة  مبدينة  منزلها  يف  اجلديد، 

باإ�سبانيا، التي تعترب اأحد اأكرث بلدان 
اجلائحة،  هــذه  ــن  م تــ�ــســرراً  ــامل  ــع ال

وامل�سابني  ال�سحايا  من  الآلف  بوجود 
من �سكانه.

لنادي  ال�سابق  الفني  املــديــر  وتلقى 
الدعم  ر�سائل  من  العديد  بر�سلونة 
�ــســواء من  ــم،  ــي الــظــرف الأل ــذا  بعد ه
�سيتي،  مان�س�سرت  فــريــقــه  لعــبــي 
غرار  على  ــرى  الأخ الأندية  وكذلك 
ريال مدريد الذي ن�سر بيانًا يوؤكد فيه 

ت�سامنه مع غوارديول.
ر�سائل  كذلك  ن�سر  قــد  حمــرز  ــان  وك
الــتــي تعترب  لــبــلــده اجلـــزائـــر،  دعـــم 
اجتاحها  التي  البلدان  بني  من  كذلك 
ر�سائل  عرب  ــذا  وه كــورونــا،  فريو�ص 
ر�سالة  يف  وقائية،  وتوجيهات  توعية 
عرب  �سابق  وقــت  يف  ن�سرها  قــد  كــان 

اجلزائري ح�سابه باإن�ستغرام. الحتاد  اأطلقها  التي  التربعات  حملة  تخطت 
انت�سار  مكافحة  جهود  لدعم  الــقــدم،  لكرة  "الفاف" 

فريو�ص كورونا امل�ستجد يف البلد، عتبة املليون دولر.
الإعـــلم  مديرية  رئي�ص  عــبــود،  ــاي  ب �سالح  وك�سف 
احلكومي،  للتلفزيون  ت�سريح  يف  اجلزائري،  بالحتاد 
م�ساء اليوم الإثنني، اأن العملية حققت اأكرث من اأهدافها، 
حتت  تعمل  التي  الروابط  تفاعل  نف�سه  الوقت  يف  مثمنا 

لواء الحتاد.
اإىل  و�سل  الآن  حتى  جمعه  مت  الــذي  املبلغ  اأن  واأو�سح 
عند  جتــاوزه  �سيتم  الرقم  هذا  اأن  موؤكدا  دولر،  مليون 

اإغلق العملية يف ال�ساعات املقبلة.
زط�سي،  الــديــن  خــري  الحتـــاد  رئي�ص  اأن  عــبــود،  واأكـــد 
الأيــام  يف  للعملية  النهائية  احل�سيلة  عــن  �سيك�سف 

القريبة جدا.
حالة،   173 بلغ  اجلزائر  يف  كورونا  وفيات  عدد  اأن  يذكر 
التي  احل�سيلة  وفق   ،1423 اإىل  الإ�سابات  ارتفعت  بينما 

اأعلنتها وزارة ال�سحة ام�ص.

يوا�سل فريق اأتلتيكو مدريد الإ�سباين، 
و�سع  حيث  دفاعه  خط  لتدعيم  �سعيه 
بع�ص الأ�سماء من اأجل ا�ستهدافها خلل 
املقبلة،  ال�سيفية  النــتــقــالت  ــرتة  ف
ا�ستثنائية  تكون  اأن  املنتظر  من  والتي 
بها  مير  التي  الظروف  ب�سبب  املرة  هذه 

العامل حاليًا جراء وباء كورونا.
ديبورتيفو"  "موندو  ل�سحيفة  ووفقًا 
ـــاإن املــــدرب الإ�ــســبــاين  الإ�ــســبــانــيــة، ف
ــوين املـــديـــر الــفــنــي  ــي ــم ــي ــس ديــيــغــو �
ب�سم  اهتمامه  "للروخيبلنكو�ص" اأعاد 
الذي  ماندي،  عي�سى  اجلزائري  النجم 

يتجه اإىل مغادرة فريقه ريال بيتي�ص، 
اإعــلمــيــة  تــقــاريــر  اأكـــدتـــه  ــا  م ح�سب 

�سابقة.
مدريد  اأتلتيكو  فريق  اهتمام  ُيعد  ول 
فقد  اليوم،  وليد  ماندي  عي�سى  ب�سم 
كان هذا النادي يريد �سمه �سيف العام 
املا�سي، خلل بحثه عن بديل للفرن�سي 
اإىل  انتقل  ــذي  ال هرينانديز  لوكا�ص 
دييغو  يف�سل  اأن  قبل  ميونخ،  بايرن 
هومري�سو  ماريو  مع  التعاقد  �سيميوين 

من فريق اإ�سبانيول.
ورغم اهتمام فريق اأتلتيكو مدريد، اإل 

اإقناع  يف  ياأمل  زال  ما  بيتي�ص  ريال  اأن 
الــذي  عقده  بتجديد  مــانــدي  عي�سى 
يف   ،)2021( املقبل  العام  �سيف  ينتهي 
خو�ص  �سنة  الـ28  �ساحب  ُيحاول  وقت 
مع  جناحة  �سنوات  بعد  جديدة  جتربة 

النادي "الأندل�سي".
الفريق  مــدريــد  اأتلتيكو  ُيعترب  ول 
ــري  ــزائ ــب يف �ــســم اجل ــراغ الــوحــيــد ال
عي�سى ماندي، بل يلقى اللعب ال�سابق 
من  اهتماما  الفرن�سي،  رمي�ص  لنادي 
اأندية اإنكليزية على غرار اأندية اأ�ستون 

فيل ووي�ستهام.

اإيكاردي يعود خلطط
ريال مدريد 

رو�سيا ترد على اتهامات 
اأمريكا حول مونديال 2018

بن طالب مر�سح للعودة اإىل 
جحيم �سالك االأملاين املو�سم 

القادم �سحفي  تقرير  ك�سف 
ــودة  ــن ع ــاين، ع ــب ــس اإ�
مــاورو  الأرجنتيني 
اإنرت  مهاجم  اإيكاردي 
ل�سفوف  واملُعار  ميلن، 
جــريمــان،  �ــســان  باري�ص 

خلطط ريال مدريد.
وميلك البي اإ�ص جي خيار �سراء اإيكاردي مقابل 70 
مليون يورو، لكن النادي الفرن�سي ل ُيخطط ل�سمه 

ب�سكل نهائي حتى الآن.
عن  نقل  ديبورتيفو"،  "موندو  �سحيفة  وبح�سب 
فاإن م�ستقبل  اإيطالية وفرن�سية،  تقارير �سحفية 
اإيكاردي قد يكون بعيًدا عن باري�ص �سان جريمان، 
وعلى وجه التحديد �سيكون بني يوفنتو�ص وريال 

مدريد.
ي�سع  كان  مدريد  ريال  اأن  اإىل  ال�سحيفة،  واأ�سارت 
قائمة  ـــص  راأ� على  طويلة  ــرتة  ف منذ  اإيــكــاردي 
لكن  �سمه،  املا�سي  املو�سم  ـــاول  وح املطلوبني، 

اللعب رحل للبي اإ�ص جي.
خلطط  بقوة  عــاد  اإيــكــاردي  بــاأن  التقرير،  واأفــاد 
باإمكانيات  لعـــب  ـــود  وج اأن  حــيــث  ــي،  ــريجن امل
�سيكون  ــورو،  ي مليون   70 ومبقابل  الأرجنتيني 

فر�سة كبرية يف املريكاتو.
ويرغب ريال مدريد يف التعاقد مع مهاجم يف ظل 
تقدمي  وعــدم  فقط،  بنزميا  كرمي  على  اعتماده 

يوفيت�ص املنتظر منه.

ــم الــرئــيــ�ــص  ــس ــا� ــدث ب ــح ــت ــى م ــف ن
الرو�سي، فلدميري بوتني، اليوم 

الوليات  ادعـــاءات  الثلثاء، 
تكون  قد  رو�سيا  باأن  املتحدة 
ــني  ــوؤول ــس ــ� ـــى، مل ـــس دفـــعـــت ر�
ــدويل  ال ـــاد  الحت يف  �سابقني 

اأجل  من  )فيفا(،  القدم  لكرة 
ا�ست�سافة  حق  على  احل�سول 

كاأ�ص العامل 2018.
يف  بي�سكوف،  دمييرتي  املتحدث  وقال 

ت�سريحات ن�سرتها وكالة الأنباء الرو�سية )تا�ص(: 
"رو�سيا ح�سلت على حق ا�ست�سافة بطولة العامل، 

على اأ�س�ص قانونية متاما". 
تنظيم  على  رو�سيا  ح�سول  اأن  بي�سكوف  واأ�ساف 
فنحن  ر�سى،  باأي  علقة  اأي  له  يكن  "مل  املونديال 

ننفي الأمر ب�سكل قاطع".
فهم  ن�ستطيع  ول  اإعلمية،  تقارير  "قراأنا  وتابع 

الداعي منها".

م�سري  عن  احلديث  الأملانية  ال�سحافة  توا�سل 
طالب،  بــن  نبيل  ــري  ــزائ اجل الـــدويل  وم�ستقبل 
حيث  القادمة،  ال�سيفية  التحويلت  فرتة  خلل 
اإىل  جمــددا  للعودة  مر�سح  اللعب  اأن  اإىل  اأ�سارت 
النادي  فيه  يبحث  وقت  يف  الأملاين،  �سالك  جحيم 
الــدويل  من  نهائيا  للتخل�ص  املثلى  الكيفية  عن 
نيوكا�سل  ــع  م حــالــيــا  ين�سط  ـــذي  ال اجلـــزائـــري 
مع  اأ�سهر،   6 لفرتة  اإعــارة  �سكل  على  الإجنليزي، 
مليون  بـ10  املقدر  ال�سراء  بند  تفعيل  اإمكانية 

يورو.
نادي  فاإن  الأملانية،   ”24 “روهر  �سحيفة  وح�سب 
قائمة  �سمن  الــلعــب  و�ــســع  الأملـــاين   04 �سالك 
املعرو�سني للبيع هذا ال�سيف وياأمل يف يبيع عقده 
على  يــورو  مليني  بع�سرة  مقدرة  مالية  بقيمة 
ت�سبب  التي  الكثرية  امل�ساكل  ب�سبب  وهذا  الأقل، 
يف  ال�سابقة،  الفرتة  خلل  النادي  يف  اللعب  فيها 
طرف  من  ال�سراء  بند  تفعيل  مكانية  باتت  وقت 
اإدارة نيوكا�ستل الإجنليزي م�ستبعدة للغاية، وفقا 
التي  املالية  ــة  الأزم ب�سبب  وذلــك  م�سادر،  لعدة 
الأخرية،  الفرتة  يف  الإجنليزية  الأندية  �سربت 
من جراء اإيقاف الن�ساط الكروي بعد اأزمة كورونا 
ا�سطرت  لذلك،  وتبعا  باأ�سره.  العامل  �سربت  التي 
ال�سراء  “املاغبايز” للرتاجع عن تفعيل بند  اإدارة 

لأ�سباب اقت�سادية بالأ�سا�ص.
واكتفى بن طالب بامل�ساركة يف 6 مباريات فقط مع 
بواقع  امل�سابقات،  خمتلف  يف  الإجنليزي،  النادي 
اأو  ي�سجل  مل  دقيقة،   542 ــدود  ح يف  لعب  وقــت 
ي�سنع فيها اأي هدف، حيث مل ي�ستعد هذا الأخري 
مرمى  يف  جعله  ما  وهــو  بعد،  م�ستوياته  اأف�سل 

نريان جماهري ناديه الإجنليزي.
الأخــرية  ال�سنوات  يف  اجلزائري  ــدويل  ال وعانى 
الفريق  عن  اإبعاده  وقع  كما  الإ�سابات،  لعنة  من 
الأول ل�سالك 04 الأملاين يف عدة منا�سبات لأ�سباب 
اإمكاناته..  على  كبري  ب�سكل  اأثر  ما  وهو  تاأديبية، 
يف  اأي�سا  اأ�سهم  اللعب  ميادين  عــن  الغياب  ــذا  ه
موقع  يف  ال�سوقية  قيمته  يف  حاد  هبوط  ح�سول 
 5 ملبلغ  تراجعت  حيث  ماركات”،  “تران�سفري 
يجمع  الــكــبــرية،  موهبته  يـــورو.ورغـــم  مــليــني 
مر  اجلــزائــري  ــدويل  ال اأن  امللحظني  من  العديد 
“ال�ساحرة  عامل  يف  للغاية  كبرية  م�سرية  بجانب 
مل  رائعة  لإمكانات  امتلكه  بحكم  امل�ستديرة”، 
بن  اأن  اإىل  ــارة  ــس الإ� ا�ستثمارها.وجتدر  يح�سن 
طالب مل يظهر مع املنتخب 
ـــرث من  الــوطــنــي مــنــذ اأك
منذ  وحتـــديـــدا  ــنــة،  �ــس
يف  بنني  اأمـــام  املواجهة 
اأمم  كـــاأ�ـــص  تــ�ــســفــيــات 
 .2019 م�سر  اإفريقيا 
يف  الأخــري  هذا  وميلك 
مباراة   35 ر�سيده 
بـــقـــمـــيـــ�ـــص 
 ” خل�سر ا “
فيها  �سجل 
اأهداف.  5
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اأ�سرى فل�سطينيون

بقلم: جهاد اأحمد �سالح
-----------------------------

مكافحة  يف  ال��ع��امل  يبحث  ال��ذي  ال��وق��ت  يف 
و�سع  ال��ذي  الوقت  ويف  ال��ك��ورون��ا،  جائحة 
مركزية  ق��اع��دة  على  الإن�سانية  ال��ع��الق��ات 
وم�سريه  حياته  ق�سية  عن  البحث  يف  جديدة، 
كانت  التي  القدمية  العن�رشية  القيم  عن  بعيداً 
والتفوق  ال��ق��وة  عن�رش  م��ن  قوتها  ت�ستمد 
ي�سود  الذي  احلايل  الن�سغال  اإن  الع�سكري. 
والنا�ض  الإن�سان  ق�سية  يبدو  جوهره  يف  العامل 
ظل  يف  �ستعي�ض  كيف  عن  تبحث  ككائنات  فيه 
والفئات  الطبقات  بني  يفّرق  ل  تاريخي  وباء 
فيح�سد  العامل،  جمتمعات  من  جمتمع  اأي  يف 
وجتمعات.  اأف��راد  من  ي�سادفه  ما  رحمة  بال 
املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  دع��ا  ال��ذي  الأم��ر 
بوقف  ويطالب،  ي�رشح،  لكي  مون"  كي  "بان 
بالعامل  املت�سارعة  القوى  بني  النار  اإط��الق 
تنا�سى  اأو  ن�سي،  لكنه  اجلبهات،  خمتلف  يف 
اإ�رشائيل  يف  العن�رشية  �سجون  اإىل  الإ�سارة 
الفل�سطينيني.  املعتقلني  ب���اآلف  تعج  ال��ت��ي 
احلكومات  �سلطات  بادرت  الذي  الوقت  ويف 
لأ�سباب  �سجونها،  يف  املعتقلني  �رشاح  باإطالق 
لهذا  جتنبًا  بل  كرمًا،  لي�ض  وجنائية،  �سيا�سية 
ظروف  يف  الأف��راد  من  فيه،  املبالغ  التكدي�ض 
انت�سار  اإىل  بالنتيجة  ت��وؤدي  �سحيحة،  غري 
من  ب��دًل  وخ��ارج��ه،  ال�سجن  داخ��ل  امل��ر���ض، 
اعتبار  على  الإن�سان  ق�سية  وو�سع  مواجهته 

الهدف  واأنه  املواجهة،  هذه  يف  الرحى  قطب  اأنه 
العن�رشية  عن  بعيداً  احلياة  هذه  يف  الأ�سمى 
القدمية.  قيمها  ن�رش  يف  ال�سيا�سية  واأهدافها 
العام  الأم��ني  ونطالب،  لن�سري،  نتوقف  وهنا 
احلادة  العن�رشية  اإىل  بالإ�سارة  املتحدة  لالأمم 
الكورونا،  جائحه  قبل  العامل  قيم  ت�سود  التي 
العن�رشية  ال�سجون  ق�سية  بينها  من  وبعدها 
العالقات  عن  بعيداً  غريها،  قبل  اإ�رشائيل  يف 
تفر�ض  التي  ال��دول  بني  املعقدة  ال�سيا�سية 
لنا،  واآن  املتحدة.  الأمم  موؤ�س�سات  يف  قراراتها 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  رئي�ض  نطالب  اأن 
املختلفة  الإعالم  و�سائل  اأمام  يوميًا  يظهر  الذي 
جائحة  مواجهة  يف  الأعظم  القوة  اأنه  ويّدعي 
للتخل�ض  واللقاح،  ال��دواء،  وايجاد  الكورونا، 
العن�رشية،  اأن  يديه  بني  ن�سع  اأن  �رشورها،  من 
والأحكام  الإ�رشائيلية  ال�سجون  هذه  واأ�سا�سها 
�سلب  يف  ه��ي  الفل�سطينيني  �سد  اجل��ائ��رة 
التي  هي  العن�رشية  مواجهة  واأن  الوباء  هذا 
ل  اهتمام  طابع  وتكت�سب  ال��ع��امل،  �ست�سود 
بنزعة  والإق���رار  الهتمام  باأن�سنة  منه،  مفر 
�سائدة  كانت  التي  الإن�سانية  من  التجريد 
من  والهدف  الإ�رشائيلية  ال�سجون  اإدارة  يف 
باإطالق  و�سوريا  ي��ران  اإ مطالبة  اإن  ورائ��ه��ا. 
يواكبها  يجب  �سجونهما  يف  املعتقلني  �رشاح 
الفل�سطينيني  �رشاح  باطالق  اإ�رشائيل  مطالبة 
بالأهداف  التام،  وعينا  مع  �سجونها  يف  املعتقلني 
من  الأمريكية  الإدارة  تريدها  التي  ال�سيا�سية 

ل�سنا،  ننا  اأ كما  امل�سبوهة.  الدعوات  هذه  وراء 
يطالب  الذي  الفل�سطيني،  الر�سمي  املوقف  مع 
الأطفال  �رشاح  باإطالق  الأقل(  )على  اإ�رشائيل 
للكل  احلرية  نيل  وب�سّدة  نطالب،  بل  والن�ساء، 
من  التجريد  اإن  الق�سبان.  خلف  الفل�سطيني 
فقط  لي�ض  ب�سماته  ي��رتك  ال��ذي  الإن�سانية، 
وو�سعوا  اإن�سانيتهم،  �ُسلبت  الذين  اأولئك  على 
اأر�سهم،  ع��ن  دفاعهم  و���س��ودر  بال�سجون، 
�سيء  كل  وقبل  اأي�سًا،  بل  امل�رشوعة،  وحقوقهم 
من  الإن�سانية،  تلك  �سلبوا  الذين  اأولئك  على 
مواجهة  واحتالل وعن�رشية، يف  ُم�ستعمرة  قوى 
ذاته  بحد  وهو  اأخ��رى.  جائحة  واأي  الكورونا، 
بل  للمحتل،  الزائف  الإح�سان  يقّدمه  كرمًا  لي�ض 
ما  واأن�سنة  القدمية  العن�رشية  قيمة  عن  التخلي 
الفل�سطينية  الأر�ض  هذه  على  بقائه  من  ميّكن 
واذا  الحتالل و�رشوطه.  بعيدة عن  بقيم جديدة، 
بالرغم عّنا، مت�سيًا  الأيام قد قبلنا  كنا يف يوم من 
الحتالل  هذا  على  بالقبول  علينا،  فر�ض  مبا 
الدوافع،  وبنف�ض  ننا،  فاإ وطننا،  من  بقعة  على 
باإطالق  العاملي  العام  وال��راأي  املحتل،  نطالب 
ال�سجون  من  الفل�سطينيني  معتقلينا  كافة 
اإن�سانية  بقيم  ق�سيتنا  واأن�سنة  الإ�رشائيلية 
واأية  الكورونا....  جائحة  مواجهة  يف  جديدة، 
م�ساألة  باأن  حيينا،  ما  نن�سى  وان  اأخرى.  كورونا 
الإ�رشائيلية  ال�سجون  من  الأ�رشى  �رشاح  اإطالق 
العن�رشية  مواجهة  يف  املركزية  ق�سيتنا  هي 

بالدنا. جتتاح  التي  والفا�سية 

االإ�سرائيلية ال�سجون  يف  االأ�سرى  والفل�سطينيون   ... كورونا 

الأ�رشى  بق�سايا  املخت�ض  الباحث  اأكد 
للدرا�سات  الأ�����رشى  م��رك��ز  وم��دي��ر 
�سلطات  اأن  حمدونة  راأف��ت  الدكتور 
يف  الوحيدة  تكاد  الإ�رشائيلي  الحتالل 
يف  الأ����رشى  على  تتحفظ  من  العامل 
من  املتكررة  الدعوات  رغم  �سجونها 
عن  لالفراج  العاملية  احلقوقية  املنظمات 
يف  ال�سجون  من  الفل�سطينيني  الأ�رشى 
ظل املخاوف الكبرية من تف�سي فريو�ض 
ب�سبب  الحتجاز  اأم��اك��ن  يف  ك��ورون��ا 
ال�سحية  المكانيات  وفقر  الكتظاظ 
على م�ستوى العامل . وقال د. حمدونة اأن 
غالبية دول العامل اأطلقت �رشاح الأ�رشى 
ال�سجون  مكتب  قرر  فقد   ، �سجونها  يف 
الحتادي يف الوليات املتحدة الأمريكية 
املخت�سة  ال�سجون  م�سالح  وهيئات   ،
وروؤ�ساء  العدل  ووزراء   ،  ، اأوروب��ا  يف 
العامل ويف  دول  فى ع�رشات  احلكومات 
على  ال�سيا�سية  والأنظمة  القارات  كل 
اجلغرافية  ومواقعها  واأ�سكالها  اأنواعها 

بالفراج عن ال�سجناء بايعاز من منظمة 
العفو الدولية واملنظمات احلقوقية حفاظًا 
 ، ال��ع��دوى  انت�سار  من  الأ����رشى  على 
يف  العاملني  و�سكوى   ، اخلطر  ب�سبب 
الوقاية ، يف  ال�سجون من فقدان و�سائل 
التي تخّول  ال�سحية  الطوارئ  ظل حالة 
التدابري  لتخاذ  والأنظمة  احلكومات 
حماربة  اأج��ل  من  منا�سبة  تراها  التي 
ب�سبب  ال�ستثنائية  واملخاطر  ال��وب��اء 
نق�ض النظافة يف الزنازين ويف املمرات 
املخالطني  ال�سجانني  وع��دوى  املكتظة 
للم�سابني يف املجتمع . وبني د. حمدونة 
املبادىء ال�سحية التى تتجاوزها �سلطات 
فريو�ض   " كتاب  تو�سية  وفق  الحتالل 
 " ال�سجون  يف  الب�رشي  املناعة  نق�ض 
بتو�سية اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر 
ال�سحة  ملنظمة  وم�رشوع  روؤي��ة  وفق 
العاملية بعدم الحتفاظ  بالفرد عند وجود 
منحتها  التى   ، �سحته  على  �سارة  اآثار 
كحق  الدولية،  والعهود  املعاهدات  له 
الرعاية ال�سحية، وحمايته من الأمرا�ض 

اأو  ك��ال��درن  واخل��ط��رية  املعدية 
الب�رشي  املناعة  نق�ض  فريو�ض 
اأعلى  على  احل�سول  واحلق يف   ،
م�ستوى ممكن لل�سحة والرعاية 
التمييز،  وع���دم  لل�سجناء، 
واأكد  وال�رشية.  واخل�سو�سية، 
د. حمدونة اأن �سلطات الحتالل 
امل��ب��ادىء  تلك  على  حتافظ  ل 
اأو�ست  اأنها  اذ   ، وتتجاوزها 
اجلنائيني  ال�سجناء  عن  بالفراج 
عن  تفرج  ومل  اليهود  وخا�سة 
حتى  واح��د  فل�سطينى  اأ���س��ري 
العتقال  م�سمى  حتت  معتقل 

الدارى بال لئحة اتهام ومبلف �رشى ، اأو 
حتى  اأو   ، العمر  من  الثمانني  بلغ  لكبري 
بحق مري�ض مبر�ض ال�رشطان رغم وجود 
من  العدوى  نقل  من  حقيقية  خماطر 
امل�ساب  للمجتمع  املخالطني  ال�سجانني 
د.  وطالب    . ال�سجون  خ��ارج  من  لهم 
بال�سغط  الدولية  املوؤ�س�سات   حمدونة  
عن  ب��الإف��راج  الحتالل  �سلطات  على 

يف  الفل�سطينيني  واملعتقلني  الأ���رشى 
العدوى  ال�سجون ال�رشائيلية حت�سبَا من 
ا�رشائيل  يف  الفريو�ض  انت�سار  ب�سبب 
املر�سى  الأ���رشى  من  املئات  ولوجود   ،
كبار  من  وع�����رشات  مزمنة  باأمرا�ض 
الوقائية  الآليات  بتوفري  وطالب   ، ال�سن 
العامة  اخل��دم��ات  وتعزيز  وال�سحية 
للحد  وقائية  تدابري  واتخاذ   ، وال�سحية 

من انت�سار العدوى. 

�سلطات االحتالل االإ�سرائيلي تكاد الوحيدة فى العامل من تتحفظ على االأ�سرى
اأخبار فل�سطني

االأ�سري نا�سر 
اأبو �سرور

مل ت�سّمه اأمه منذ 24 �سنة
من  �رشور  اأبو  احلميد  عبد  ح�سن  نا�رش 
بيت حلم،  مدينة  �سمال  الواقع  عايدة  خميم 
حكمًا  ويق�سي   ،4-1-1993 منذ  معتقل 
امل�ساركة  بتهمة  احلياة  مدى  بال�سجن 
كان  الذي  اإ�رشائيلي،  �سابط  قتل  يف 
حاييم  ويدعى  عايدة،  خميم  عن  م�سوؤوًل 

"عفيف". نف�سه  ويلقب  نحماين، 
التي  الرابعة  الدفعة  �سمن  من  نا�رش 
رغم  عنها  الإفراج  عن  اإ�رشائيل  تراجعت 
كريي  جوين  برعاية  كانت  ال�سفقة  اأن 

اأمريكا. خارجية  وزير 
نف�سها  اأعدت  قد  كانت  اإنها  اأمه  تقول 
مل  الذي  ولدها  واحت�سان  ل�ستقبال 
منذ  �سدرها  اإىل  ت�سمه  اأو  حتت�سنه 
هذه  لأن  ال�سفقة،  وقت  ]يف  عاما   21
اأنني  اإل  �سنة[،   24 اإىل  الآن  زادت  املدة 
بعد  واخلذلن  التحطيم  من  بنوع  �سعرت 
عن  الإفراج  رف�ض  اإ�رشائيل  حكومة  قرار 
النتظار،  مبرارة  ن�سعر  الرابعة،  الدفعة 
هذا  النا�ض  يعذبوا  اأن  عليهم  حرام 
نا�رش،  عن  الإفراج  رف�ض  بعد  العذاب، 

جديد". من  اعتقل  اأنه  اأ�سعر 
تنفيذ  موعد  من  اأ�سبوع  قبل  زارته  اأمه 
فوجدته  الرابعة  الدفعة  عن  الإفراج 
ذلك  من  وبالرغم  بالفرج  متفائال  �سامدا 
اإ�رشائيل  تراجعت  اإذا  حتزين  ل  لها:  قال 
يف  معها  اأخرج  اأنه  رغم  عنا،  الإفراج  عن 
و�سوره  اأغرا�سه  من  الكثري  الوقت  ذلك 
يحتفظ  كان  للعائلة  و�سور  الأ�رشى  مع 
ال�سور  كل  اخرج  حيث  ال�سجن،  يف  بها 

لالإفراج. حت�سريا  والأغرا�ض 
من  تخرج  ومل  تاأكل  مل  اإنها  اأمه  قالت 
تراجعت  عندما  اأ�سبوع  من  لأكرث  املنزل 
الرابعة  الدفعة  عن  الإفراج  عن  اإ�رشائيل 
ت�سيف:  لكنها  نا�رش،  ت�سمل  التي 

عايب". "القوي 
قرار  بعد  نا�رش  زارت  دقة  نادية  املحامية 
للمحامني  بال�سماح  العليا  العدل  حمكمة 
اإن  نا�رش  وقال  امل�رشبني،  الأ�رشى  بزيارة 
العامل  مع  توا�سل  اأول  كانت  الزيارة  هذه 

يوما.  18 مدار  على  اخلارجي 
ال�سجون  اإدارة  باأن  للمحامية  نا�رش  وقال 
ا�ستعماله  ومنعت  امللح  مب�سادرة  قامت 
يف  من  كل  فا�سطر  الأول،  اليوم  منذ 
 15 مدار  على  فقط  املاء  لتناول  الق�سم 
يح�سلون  امل�رشبني  اأن  اإىل  اإ�سافة  يوما، 
التنظيف  مواد  من  جدا  قليلة  كميات  على 

وال�سابون. كال�سامبو 

الدكتور راأفت حمدونة

قال نادي الأ�سري، اإن اإدارة �سجن "عوفر" 
الذين مت حجرهم  الت�سعة  الأ�رشى  نقلت 
وهم ممن خالطوا املحرر املُ�ساب بفريو�ض 
)كورونا( نور الدين �رش�سور دون اأخذ 
عينات منهم. وبني نادي الأ�سري اأن اإدارة 
"�سهرونيم"  �سجن  اإىل  نقلتهم  ال�سجن 
اللحظة،  حتى  املتوفرة  للمعلومات  وفقًا 
الحتالل لحتجاز  �سجن خ�س�سه  وهو 

املهاجرين الأفارقة، والأ�رشى هم: ركان 
من  وكالهما  اجلعربي  وي��زن  اجلعربي 
نابل�ض،  م��ن  العمور  وه��زاع  اخلليل، 
وذياب برا�ض من خميم الأمعري، وعماد 
ال�سيخ من رام الله، وق�سي دراغمة من 
نابل�ض، وحممد ملحم من جنني، و�سامح 
العمور من العيزرية، وخليل دوا�ض من 
اإدارة  اأن  الأ�سري  نادي  واأ�ساف  اأريحا. 
اآخرين  اأ�سريين  حجرت  "عوفر"  �سجن 
التقوا  ممن  الأ�سبال،  الأ���رشى  من  وهم 
اإىل  خروجهما  اأثناء  �رش�سور  باملحرر 
بلدة  من  حماد  ح�سن  وهما:  املحكمة، 
من  الربغوثي  الرحمن  وعبد  �سلواد، 

اأنه  على  موؤكداً  م�سعل،  اأبو  دير  بلدة 
اأبلغ عائالت الأ�رشى املذكورين بنقلهم، 
وباملعلومات املتوفرة لديه حتى اللحظة. 
نقلهم  عملية  اأن  الأ�سري  نادي  واعترب 
ال�سجون  اإدارة  حتاول  فيه  خطري  اإجراء 
لالأ�رشى،  قطعته  الذي  لتعهدها  التنكر 
الت�سعة  لالأ�رشى  عينات  اأخ��ذ   ب�ساأن 
بفريو�ض  امل�ساب  املحرر  خالطوا  الذين 
)كورونا(، جمدداً دعوته ملنظمة ال�سحة 
ال��دويل  الأح��م��ر  وال�سليب  العاملية، 
مبتابعة �سوؤونهم، والتاأكد من �سالمتهم، 
يف  ال�سجون  اإدارة  مماطلة  مع  خا�سة 
لالأ�رشى،  الوقائية  الإج���راءات  توفري 

وقفها  بعد  اإ�سايف  عزل  يف  وو�سعهم 
زيارات عائالتهم وحماميهم. وقال نادي 
الأ�سري، اآن الأوان التدخل من قبل جميع 
م�سوؤولياتها  وحتمل  الدولية  الأط��راف 
يف  الأ�����رشى  حماية  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة، 
على  وال�سغط  الح��ت��الل،  �سجون 
الأ�رشى  عن  بالإفراج  الحتالل  حكومة 
والن�ساء  ال�سن  وكبار  املر�سى  خا�سة 
ملنع  الالزمة  التدابري  وتوفري  والأطفال، 
الأ���رشى،  �سفوف  بني  الوباء  انت�سار 
حمايدة  دولية  جلنة  وج��ود  و����رشورة 
اأو�ساعهم  على  وتتطلع  الأ�رشى  تعاين 

ال�سحية.

نادي االأ�سري: اإدارة �سجن "عوفر" تنقل اأ�سرى مت حجرهم 
اإىل �سجن "�سهرونيم" وحتجر اأ�سريين من االأ�سبال
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لل�سيطرة على االآثار املدمرة لتف�سي “كورونا”

الدول النفطية تواجه التحدي االأكرب يف الو�سول 
التفاق ب�ساأن خف�ص تاريخي لالإنتاج 

قراءة: حممد علي
------------------ 

التي  التخفي�ض  م�ستويات  ويعترب 
نتاجها  اإ يف  دولة  كل  بها  تقبل  اأن  ميكن 
ال��دول  ه��ذه  يواجه  ال��ذي  التحدي  هو 

. ليا حا
ومل��دة  ال��ي��وم  يناق�ض  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
املنتجة  ال��دول  وممثلو  وزراء  يومني 
خلف�ض  امل�ستعدة  الدول  هي  ما  للنفط 
تقبل  التي  اخلف�ض  وكمية  نتاجها  اإ
امل�ساهمة  تاأتي  اأن  املنتظر  وم��ن  بها. 
من  ال��ت��خ��ف��ي�����س��ات  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
وهي  الكربى  الثالث  النفطية  ال��دول 
املتحدة  والوليات  ورو�سيا  ال�سعودية 

نباء. لالأ بلومربج  وكالة  بح�سب 
الو�سول  اإن  مطلعة  م�سادر  وقالت 
الدول  موافقة  ي�ستلزم  فعال  اتفاق  اإىل 

خف�ض  يف  امل�����س��اه��م��ة  ع��ل��ى  ال��ث��الث 
بنف�ض  يكن  مل  واإن  العاملي  ن��ت��اج  الإ
رو�سيا  اأن  م�سيفة  دول��ة،  لكل  القدر 
بالن�سبة  �ست�ساهمان  وال�����س��ع��ودي��ة 
الحتمال  والأكرث  اخلف�ض.  من  لالأكرب 
خف�سا  املتحدة  ال��ولي��ات  تعر�ض  اأن 
يف  �سياتي  وال��ذي  نتاجها   لإ تدريجيا 
الأمريكية  ال�����رشك��ات  تعامل  اإط���ار 
بالن�سبة  �سواء  ال�سوق  اأو���س��اع  مع 
كل  ام��ت��الء  و  اأ املنخف�سة  لالأ�سعار 
يجعل  ما  وه��و  التخزين  م�ستودعات 

حتميا. نتاج  الإ خف�ض 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  وكان 
ال�رشكات  ع��ن  الث��ن��ني  م�����ض  اأ ق��ال  ق��د 
بالفعل  نتاجها  اإ “تخف�ض  نها  اإ الأمريكية 
اعتقد  �سديدة…  بجدية  تخف�سه  نها  واإ

تلقائيا”. يحدث  هذا  اأن 

الت�سالت  اأن  على  موؤ�رشات  وهناك 
التوافق  نحو  تقدما  حتقق  الدبلوما�سية 
اإىل  ال�ستقرار  اإع��ادة  اإج���راءات  على 
من  ي��ام  اأ بعد  العاملية،  النفط  �سناعة 
مو�سكو  ب��ني  وب��خ��ا���س��ة  ال��ت��وت��رات 
الأمريكية  احلكومة  وقالت  والريا�ض. 
بروليت  دان  الأمريكي  الطاقة  وزير  اأن 
نظريه  مع  بناءة”  “مناق�سات  اأج��رى 
بن  ال��ع��زي��ز  م���ري ع��ب��د  الأ ال�����س��ع��ودي 

. ن �سلما
الدول  بني  املحادثات  تواجه  ذلك  ورغم 
موعد  فمازال  كبرية.  عقبات  النفطية 
الأع�����س��اء  النفطية  ال���دول  اج��ت��م��اع 
بل�ض”  “اأوبك  جتمع  يف  الأع�ساء  وغري 
واملقرر  ذل��ك  قبل  م��رة  ت��اأج��ل  وال��ذي 
غري  اخلمي�ض  يوم  مبدئي،  ،ب�سكل  له 
وال�سعودية  رو�سيا  وترغب  م��وؤك��د. 

اإىل  اإىل  املتحدة  الوليات  ان�سمام   يف 
يبدي  ل  ترامب  الرئي�ض  لكن  التفاق 

امل�ساركة. يف  قوية  رغبة 
املو�سوع  هذا  على  تعليقا  ترامب  وقال 
طلبوا  ذا  واإ امل�ساركة  اأحد  منا  يطلب  “مل 
و�ستعرفون   … ق���رارا  �سنتخذ  منا 

اخلمي�ض”. يوم  م�ساء  القرار 
جتمع  دول  ممثلي  فاإن  امل�سادر  وبح�سب 
عرب  حمادثات  �سيعقدون  بل�ض”  “اأوبك 
اخلمي�ض  يوم  كونفران�ض  الفيديو  تقنية 
م�ساء  ال��راب��ع��ة  ال�ساعة  يف  امل��ق��ب��ل  
حمادثات  عقد  يتم  وقد  فيينا.  بتوقيت 
وزراء  مب�ساركة  التايل  اليوم  يف  اأو�سع 
الع�رشين   جمموعة  دول  م��ن  الطاقة 
اأو�سع  م�ساهمة  اإىل  الو�سول  اأجل  من 
يف  النفط  نتاج  اإ م�ستويات  اتفاق  يف 

لعامل. ا

الإنتاج  تاريخي  ب�ساأن خف�ص  اتفاق  اإىل  الو�سول  ت�ستهدف  العامل جلولة حمادثات جديدة  للنفط يف  املنتجة  الكربى  الدول  ت�ستعد 
العاملية، النفط  �سناعة  امل�ستجد )كوفيد-19( على  كورونا  وباء فريو�ص  تف�سي  لكارثة  املدمر  االأثر  من  التخفيف  اأجل  من  النفط 

 يف الوقت الذي يتبادل فيه قادة هذه الدول االنتقادات.

ا�ستقرت  جون�سون  حالة  "رويرتز": 
خالل الليل ومعنوياته مرتفعة

وزير ال�سحة ال�سعودي: 

املرحلة املقبلة �ستكون االأكرث �سعوبة واالإ�سابات قد تبلغ 200 األف

�سربة جلهود وا�سنطن.. 

طالبان تقرر اإيقاف م�ساركتها يف حمادثات تبادل ال�سجناء مع احلكومة االأفغانية 

العراق ينفي وجود غازات �سامة
 يف اأجوائه

ارتفاع ح�سيلة وفيات فريو�ص كورونا 
يف اإجنلرتا اإىل 5655

ال�سني الأول مرة ت�سّجل ح�سيلة يومية 
خالية من الوفيات 

منظمة ال�سحة العاملية حتذر من تخفيف تدابري احتواء كورونا

ال��وزراء  رئي�ض  با�سم  املتحدث  قال 
الثالثاء،  جون�سون  بوري�ض  الربيطاين 
يف  الليل  خ��الل  ا�ستقرت  حالته  اإن 
اأعرا�ض  تدهور  بعد  املركزة  العناية 

امل�ستجد. كورونا  بفريو�ض  اإ�سابته 
رئ��ي�����ض  م��ع��ن��وي��ات  اأن  واأ����س���اف 
مرتفعة،  تزال  ل  الربيطاين  ال��وزراء 
اإىل  نقل  الذي  جون�سون  اأن  مو�سحا 
عالجا  تلقى  الأح��د،  يوم  امل�ست�سفى 
دون  ويتنف�ض  بالأك�سجني  ع��ادي��ا 
تنف�ض  جهاز  اإىل  يحتاج  ول  م�ساعدة 

. عي �سنا
الوزراء:  رئا�سة  با�سم  املتحدث  واأكد 

جهاز  ا�ستخدام  ت�ستدعي  ل  "حالته 
تنف�سي  دعم  اأي  و  اأ �سناعي  تنف�ض 

خر". اآ
جون�سون،  ب��وري�����ض  مكتب  وك���ان 
ف���اد ي��وم الث��ن��ني ب���اأن الأخ��ري  ق��د اأ
بعد  املركزة  العناية  غرفة  اإىل  نقل 
اإ�سابته  جراء  ال�سحية  حالته  تدهور 

كورونا. بفريو�ض 
وزير  اأن  الوزراء  رئي�ض  مكتب  واأكد 
�سيتوىل  راب  دومينيك  اخل��ارج��ي��ة 
"بقدر  قتا  موؤ ال��وزراء  رئي�ض  مهام 

ال�رشورة".
ق.د

توفيق  ال�سعودي  ال�سحة  وزي��ر  اأك��د 
لأزم��ة  املقبلة  امل��رح��ل��ة  اأن  ال��رب��ي��ع��ة، 
"�ستكون  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض 
العامل"،  يف  بل  اململكة  يف  الأ�سعب 
البالد  يف  الإ�سابات  عدد  اأن  من  حمذرا 

حالة. األف   200 يبلغ  قد 
�سحفي  موؤمتر  يف  الربيعة،  واأو���س��ح 
"املرحلة  اأن  ال��ث��الث��اء،  ال��ي��وم  ع��ق��ده 

ال�رشيفني  احلرمني  خادم  قال  كما  املقبلة 
بن  �سلمان  امللك  ال�سعودي،  )العاهل 
�سعوبة  اأك��رث  �ستكون  العزيز(  عبد 

العامل". م�ستوى  على 
خا�سة  درا�سات   4 باأن  الربيعة  ف��اد  واأ
ال�سعودية  يف  كورونا  فريو�ض  باأزمة 
اإىل  مبر�ض  الإ�سابات  و�سول  توقعت 
 200 اإىل  اآلف   10 من  ترتاوح  ح�سيلة 

القادمة. �سابيع  الأ خالل  األف 
يطبق  مل  البع�ض  "لالأ�سف  واأ���س��اف: 
بحاجة  نحن  م�����س��وؤول...  كلنا  �سعار 
حلماية  اإ�سافية  اإج���راءات  ات��خ��اذ  اإىل 

. " جمتمعنا
على  ال�سعودي  ال�سحة  وزي��ر  و�سدد 
�سيوؤدي  بالتعليمات  اللتزام  عدم  اأن 
الإ�سابات  اأعداد  يف  هائل  ارتفاع  اإىل 

كورونا. ب�فريو�ض 
 7 خ�س�ست  ال�سعودية  القيادة  اأن  وذكر 
ر�سده  مت  ما  ليكون  اإ�سافية  مليارات 
ملواجهة  ري��ال  مليار   15 الآن  حتى 
�سلطات  اأن  معتربا  كورونا،  فريو�ض 
اتخاذ  يف  عامليا  �سباقة  "كانت  ب��الده 

الحرتازية". الإجراءات 
ق.د

�ستوقف  ن���ه���ا  اأ ط��ال��ب��ان  اأع��ل��ن��ت 
“عقيمة”  حمادثات  يف  م�ساركتها 
تبادل  ب�ساأن  الأفغانية  احلكومة  مع 
�سا�سيًا  اأ بنداً  �سكل  الذي  ال�سجناء 
املتحدة.  ال��ولي��ات  مع  اتفاقها  يف 
الب�ستون  بلغة  كتبت  تغريدة  ويف 
بتوقيت  ال��ث��الث��اء  ل��ي��ل  منت�سف 
ال�سيا�سي  املتحدث  لقى  اأ اأفغان�ستان، 
باللوم  �ساهني  �سهيل  طالبان  با�سم 
يف  غني  اأ�رشف  الرئي�ض  دارة  اإ على 
ال�سجناء  �رشاح  اإطالق  عملية  تاأخري 

اأخرى”. و  اأ ذريعة  “حتت 
باللغة  ثانية  تغريدة  يف  �ساهني  وقال 
فريقنا  ي�سارك  لن  “لذلك،  الإنكليزية 
الأطراف  مع  عقيمة  لقاءات  يف  الفني 

الغد”. من  اعتباراً  ال�سلة  ذات 
كابول  يف  حمادثات  الطرفان  ويجري 
لو�سع  �سعيًا  املا�سي  الأ�سبوع  منذ 
ال��ل��م�����س��ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة ع��ل��ى ت��ب��ادل 

يتم  اأن  يفرت�ض  كان  الذي  ال�سجناء 
متني  ���س��ار  واأ ذار/م��ار���ض.  اآ  10 يف 
التفاو�ض  فريق  اأع�ساء  اأح��د  بيك 
عن  ف�����راج  الإ اأن  اإىل  احل��ك��وم��ي 
تطالب  طالبان  لأن  تاأخر  ال�سجناء 
 ،” كبرياً “قياديًا   15 �رشاح  باإطالق 
ميكننا  “ل  الثنني  ل�سحافيني  م�سيفًا 

�سعبنا”. قتلة  عن  نفرج  اأن 
اإىل  ي��ع��ودوا  اأن  نريدهم  “ل  وتابع 
على  ي�سيطروا  واأن  املعركة  اأر���ض 
اأن  بيك  واأك��د  باأكملها”.  ما  ولي��ة 
ما  عن  ف��راج  ل��الإ م�ستعدة  احلكومة 
قيادي،  غري  �سجني،   400 اإىل  ي�سل 
مقابل  نية  ح�سن  كبادرة  طالبان،  من 
طالبان  لكن  للعنف،  “كبري”  خف�ض 

العر�ض. رف�ست 
طالبان  مع  اتفاقًا  وا�سنطن  ووقعت 
على  ن�ض  ���س��ب��اط/ف��رباي��ر،  اأواخ���ر 
غري  الأفغانية،  احلكومة  تفرج  اأن 

�سجني  اآلف   5 عن  لالتفاق،  املوقعة 
املتمردون  يفرج  واأن  طالبان،  من 
�سجناء  من  �سجني  األف  عن  بدورهم 

. احلكومة
التوازن  ع��دم  اأن  مراقبون  واعترب 
ف��راج  الإ املفرت�ض  ال�سجناء  بعدد 
�سالح  يف  ي�سب  الطرفني  من  عنهم 

ن. لبا طا
الت��ف��اق  يف  وا���س��ن��ط��ن  وت��ع��ه��دت 
الدولية  وال��ق��وات  قواتها  ب�سحب 
متوز/يوليو  بحلول  اأفغان�ستان  من 
طالبان  تبداأ  اأن  �رشط  املقبل،  العام 
تعطي  واأن  ك��اب��ول  م��ع  مب��ح��ادث��ات 

اأخرى. �سمانات 
اتهمت  بيانًا  الأحد  طالبان  واأ�سدرت 
“اتفاق  بخرق  الأفغانية  احلكومة  فيه 
والوليات  املتمردين  بني  ال�سالم” 
قتلت  قد  طالبان  اأن  رغ��م  املتحدة، 
عنا�رش  م��ن  العديد  توقيعه،  منذ 

احلكومية. الأمن  قوات 
ق.د

والر�سد  اجلوية  ن���واء  الأ هيئة  نفت 
الثالثاء،  اأم�ض  العراق،  يف  الزلزايل 
غازات  قدوم  حول  التي حتدثت  نباء  الأ

البالد. اإىل  �سامة 
اجلابري  عامر  الهيئة  اإعالم  مدير  وقال 
"هناك  اإن  العراقية،  نباء  الأ لوكالة 
يف  ال�سفحات  بع�ض  تداولتها  نباء  اأ
تفيد  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع 
البالد"،  اإىل  �سامة  غ��ازات  ب��ق��دوم 
�سحيحة،  غري  "اأخبار  نها  اأ م��وؤك��دا 

املواطن". نف�سية  على  التاأثري  هدفها 

ومن  ن���واء  الأ "هيئة  اأن  اإىل  ���س��ار  واأ
اأج��رت  اجل���وي،  التنبوؤ  ق�سم  خ��الل 
وجود  يثبت  ومل  ذلك  ب�ساأن  بحوثها 

الهواء". يف  غازات  هكذا  مثل 
"عدم  اإىل  املواطنني  اجل��اب��ري  ودع��ا 
مطالبا  كاذبة"،  اأخبار  هكذا  ت�سديق 
الر�سمية  ال�����س��ف��ح��ات  ب�"اعتماد 
يف  الر�سمية  املحلية  الإعالم  وو�سائل 

املعلومات". نقل 
ق.د

الربيطانية  ال�سحية  ال�سلطات  ف��ادت  اأ
كورونا  فريو�ض  جراء  الوفيات  عدد  باأن 
ت�سجيل  بعد   5655 اإىل  ارتفع  اإجنلرتا  يف 
24 �ساعة. 758 حالة وفاة جديدة يف اآخر 
 29 باأن  الوطنية  ال�سحة  هيئة  فادت  واأ
يكن  مل  جديدة  وفاة  حالة   758 بني  من 
�سابقة،  اأمرا�ض  من  يعانون  اأ�سحابها 

�سنة. و99   23 بني  اأعمارهم  ترتاوح  كما 
عدد  جت���اوز  ال��ث��الث��اء،  �سباح  وح��ت��ى 
مليونا  العامل  ح��ول  ك��ورون��ا  م�سابي 
 75 من  اأك��رث  منهم  ت��ويف  لفا،  اأ و352 
لفا. اأ  287 على  يزيد  ما  تعافى  فيما  لفا،  اأ
ق.د

يومية  ح�سيلة  الثالثاء  ال�سني  �سّجلت 
فريو�ض  عن  ناجمة  وفاة  ّي  اأ من  خالية 
هذا  يف  �سابقة  يف  امل�ستجّد،  ك��ورون��ا 
الثاين/يناير  كانون  يف  ب��داأ  منذ  البلد 
اليومي  ال�سحايا  ع��دد  ع��ن  الإع���الن 
ال�سحة  جلنة  وقالت  كوفيد19-.  لوباء 
اجلديدة  الإ���س��اب��ات  ع��دد  ّن  اإ الوطنية 
ال�ساعات  خ��الل  بالفريو�ض  امل�سّجلة 
�سائر  يف  الأخ���رية  والع�رشين  الأرب���ع 
جميعها  اإ�سابة   32 بلغ  البالد  اأنحاء 
ل  ذار/مار�ض  اآ ومنذ  اخلارج.  من  وافدة 
بالفريو�ض  اجل��دد  امل�سابني  عدد  ينفّك 
ال��ب��الد  ل��ك��ّن  ال�����س��ني،  ي��ت�����س��اءل يف 
م�سدرها  اأخ��رى  ع��دوى  موجة  تواجه 
والتي  اخل��ارج  من  الوافدة  الإ�سابات 
ل��ف  اأ ح��واىل  ال��ي��وم  لغاية  ع��دده��ا  بلغ 
ظهور  عن  بلغت  اأ التي  وال�سني  اإ�سابة. 

للمرة  فيها  امل�ستجّد  كورونا  فريو�ض 
الأول/دي�سمرب  كانون  نهاية  يف  الأوىل 
يف  اأعلنت  )و�سط(،  ووه��ان  مدينة  يف 
اأول  ت�سجيل  الثاين/يناير  كانون   11
بلغت  ومّذاك  الفريو�ض.  عن  ناجمة  وفاة 
عن  الناجمة  للوفيات  الر�سمية  احل�سيلة 
احل�سيلة  وبلغت  وفاة.   3331 الفريو�ض 
�سباط/ يف  ذروتها  للوفيات  اليومية 
اأكرث  ر�سميًا  البالد  �سّجلت  حني  فرباير 
مل  م��ّذاك  لكن  يوميًا،  وف��اة   100 م��ن 
والإثنني  يرتاجع.  الوفيات  عدد  ينفّك 
اليومية  الوفيات  ح�سيلة  انخف�ست 
ال�سني  اأعلنت  ذ  اإ لها  م�ستوى  اأدنى  اإىل 
تعلن  اأن  قبل  فقط،  واحدة  وفاة  ت�سجيل 
بلغ  اجلديدة  الوفيات  عدد  ّن  اأ الثالثاء 

. اً �سفر
ق.د

املتحدث  ليندميري،  كري�ستيان  ق��ال 
اإن  العاملية،  ال�سحة  منظمة  با�سم 
الإجراءات  رفع  عدم  على  حتث  املنظمة 
فريو�ض  وباء  انت�سار  اإبطاء  اإىل  الرامية 

الأوان. قبل  كورونا 
توجد  ل  املنظمة  اأن  ليندميري  واأ�ساف 
واملناطق  للدول  �ساملة  تو�سيات  لديها 
الرامية  الإجراءات  بتخفيف  يتعلق  فيما 
اأن  غري  الفريو�ض،  انت�سار  اإبطاء  اإىل 
عن  التخلي  عدم  هو  اجلوانب  اأهم  "اأحد 
حتدث  ل  حتى  الأوان  قبل  الإج��راءات 

جمددا". انتكا�سة 

ذا  اإ مري�سا..  كونك  ي�سبه  "الأمر  وتابع 
ورك�ست  مبكرا  الفرا�ض  من  خرجت 
تتعر�ض  باأن  تخاطر  فاأنت  الأوان  قبل 

م�ساعفات". من  وتعاين  لنتكا�سة 
عدد  جت��اوز  ال��ث��الث��اء،  �سباح  وح��ت��ى 
مليونا  العامل  ح��ول  ك��ورون��ا  م�سابي 
 75 من  اأك��رث  منهم  تويف  لفا،  اأ و352 
لفا. اأ  287 على  يزيد  ما  تعافى  فيما  لفا،  اأ

وحتذر من نق�ص اأطقم التمري�ص 
يف ال�سرق االأو�سط

ال�سحة  ملنظمة  قليمي  الإ املدير  حذر 

اأحمد  الأو���س��ط  ال�����رشق  يف  العاملية 
الطبية،  الأط��ق��م  نق�ض  من  املنظري، 
واأك���د ����رشورة احل��ف��اظ ع��ل��ى اأط��ق��م 

والقبالة. التمري�ض 
اأكرث  ي�سكل  التمري�ض  اأن  اإىل  ولفت 
دول  داعيا  الطبية،  الفرق  ن�سف  من 
وترية  ت�رشيع  اإىل  املتو�سط  �رشق  قليم  اإ
الطبية،  الفرق  تدريب  لزيادة  اجلهود 
اأع���داد  يف  نق�ض  وج���ود  م��ن  حم���ذرا 

. ي�ض لتمر ا
مدار  على  تعمل  التمري�ض  "فرق  وقال: 
بحياتهم  ويخاطرون  كاللة  دون  اليوم 

املر�سى  ع��الج  يف  ب��دوره��م  للقيام 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�ض  امل�سابني 
والإرهاق  والتعب  للو�سم،  ويتعر�سون 

العمالة". ل�ساعات  نتيجة 
تعزيز  ق�سم  م��دي��ر  اأك���د  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
ال�سحية  والتغطية  ال�سحية  النظم 
عو�ض  العاملية  ال�سحة  مبنظمة  ال�ساملة 
يحتاج  الأو���س��ط  ال�����رشق  اأن  مطرية، 
من  عدد  ملوازنة  وممر�سة،  ممر�ض  ملليون 
بعدد  بامل�ست�سفيات  والعاملني  اخلريجني 

واملر�سى. ال�سكان 
ق.د

بوتني: مل ن�سل حتى االآن اإىل ذروة اأزمة فريو�ص كورونا
بوتني،  فالدميري  الرو�سي،  الرئي�ض  اأكد 
عدوى  جائحة  عن  الناجمة  الأزمة  اأن 
C - " امل�ستجد ك��ورون��ا   ���ريو���ض 

اإىل  الآن  حتى  ت�سل  مل   ،"VID-19
. ذروتها

حكومي  اجتماع  خ��الل  بوتني،  وق��ال 
تطورات  ح��ول  الثالثاء  اليوم  عقده 
كورونا  بفريو�ض  املتعلقة  الأو�ساع 
ذروة  جت���اوز  ي��ت��م  "مل  رو���س��ي��ا:  يف 
ال�ستفادة  وعلينا  الآن.  حتى  الوباء 
م��ن خ���ربات ال���دول الأخ����رى، وم��ن 
الأخ��ط��اء  ت��ف��ادي  الآن  ه��م��ي��ة  الأ بالغ 

منها  والتعلم  الآخ��رون  ارتكبها  التي 
اعتمادا  ال�ستنتاجات  وا�ستخال�ض 

والعلمي". الطبي  املجتمع  على 
التي  الإجراءات  اأن  على  بوتني  و�سدد 
مع  متكافئة  تكون  اأن  يجب  تخاذها  يتم 
اجلائحة،  عن  الناجم  الو�سع  خطورة 
يف  تتمثل  الأهم  الأولوية  اأن  مو�سحا 
رو�سيا"،  مواطني  و�سحة  اأمن  "�سمان 
مراقبة  �رشورة  ال�سياق  هذا  يف  واأكد 
الأزمة  بهذه  اخلا�سة  الأحداث  جمريات 

ممكنة. �سورة  باأدق 
وط��ل��ب ال��رئ��ي�����ض ال��رو���س��ي خ��الل 

املعنية  الأجهزة  �ساء  روؤ من  الجتماع، 
اإيجاد  اإىل  الرامية  اجلهود  ب�سري  اإبالغه 
يف  مب��ا  امل��ر���ض،  م��ن  ال��وق��اي��ة  و�سائل 
�سد  لقاحات  تطوير  على  العمل  ذلك 

امل�ستجد. كورونا  فريو�ض 
ال��ي��وم  ح��ت��ى  رو���س��ي��ا  و���س��ج��ل��ت يف 
م��وؤك��دة  اإ���س��اب��ة   7497 ال��ث��الث��اء 
 58 بينها  امل�ستجد،  كورونا  بفريو�ض 
غالبية  ر�سد  ومت  �سفاء،  و494  وفاة 
هذا  بلغ  حيث  مو�سكو  يف  امل�سابني 

�سخ�سا.  5181 العدد 
ق.د
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  حنان بطا�ص اإمراأة فاعلة من والية اأدرار يف حوار ل"التحرير":

االإعالميون ميرون بظروف �سعبة من حيث 
احلماية والو�سول اإىل املعلومة 

الرحمن عبد  بلوايف 
------------------ 

اأن  لك  التحرير:بداية هل 
نف�سك  عن  القراء  تعريف 
الدرا�سي  م�ستواك  ، عن 

�سريتك  اأخرى عن  واأ�سياء 
؟   الذاتية 

ج��ري��دت��ك��م   ���س��ك��ر  اأ اأول 
ن��ا  ع��ل��ى ال���س��ت�����س��اف��ة، اأ
مقاولة   ة  امراأ بطا�ض  حنان 
يف  نا�سئ  م�رشوع  �ساحبة 
خريجة   ، الرقمي  الإع��الم 
العليا  الوطنية  املدر�سة 
الإعالم،  علوم  و  لل�سحافة 
جلريدة  مرا�سلة   ا�ستغلت 
العربية،  جريدة   ، الأج��واء 
بالإعالم  مكلفة  ا�ستغلت 
و  للن�رش  ال��ه��دى  دار  يف 
يف  عملت  كما   ، التوزيع 
و  كالثقافة  اأخرى  جمالت 

 . اجلزائر  ات�سالت 
كانت  كيف  التحرير:حديثنا 
مع االعالم عموما  بدايتك 

؟ خ�سو�سا  والرقمي 
مب��ج��ال  ���س��غ��وف��ة  ك��ن��ت   
الإع�����الم م��ن��ذ ���س��ن��وات 
و   ، الثانوي  يف  الدرا�سة 
ذاع��ة  الإ ا�ستهوتني  طاملا 
احلائطية  املجلة  و  املدر�سية 
واظبت  و  ال��درا���س��ة،  ي��ام  اأ
هذا  يف  ه��ديف  حتقيق  على 
امل��ج��ال ب��ح��ي��ث ك��ان��ت يل 
مرا�سلة  اأك��ون  اأن  فر�سة 
الأج��واء،  جلريدة  �سحفية 
عمل  طاقم  �سمن  كنت   و 
بداياتها  يف  العربية  جريدة 

.

الرقمي  الإع���الم  ع��ن  م��ا  اأ
ف��ك��ان��ت ب���داي���ت���ي م��ع��ه 
للن�رش  ال���ه���دى  دار  يف 
ا�ستغلت  حيث  والتوزيع 
لدار  الرقمي  املجتمع  على 
و  تنميته  كيفية  و  الن�رش 
من   ، معه  التفاعل  كيفية 
التوا�سل  �سفحات  خالل 

الجتماعي. 
فكرة  جاءتك  كيف  التحرير: 
رقمية  اإعالمية  موؤ�س�سة  اإن�ساء 

؟ 
���س�����س��ة ك��ان  م��وؤ ن�����س��اء  اإ  
ن�����س��ائ��ي مل��وق��ع  ن��ت��ي��ج��ة اإ
ما  بكل  يهتم  ل��ك��رتوين  اإ
اأدرار  ولي��ة  يف  يح�سل 
و  خا�سة   م�ستجدات،  من 
اأ�سماء  ت�ستقطب  اأدرار  اأن  
العلم  يف  �سواء  وزن  ذات 
وج��وب  ي��ت  ف��راأ ال��ف��ن،  و  اأ
ذات  رقمية  من�سة  وج��ود 
اح��رتاف��ي��ة  و  م�����س��داق��ي��ة 
ت���وث���ق مل����ا  ي���ح���دث يف 
اأن   بعد  و  املحلية،  املنطقة 
و�سلنا  عمل  فريق  جمعت 
موؤ�س�سة  وج���ود  ل��ف��ك��رة 
عنها  ي�����س��در  اإع��الم��ي��ة  
بكل  وتقوم   اإخباري  موقع 
الت�ساميم  و  الفيديو  اأعمال 
من�سات  على  الإ�سهارية 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، 
�رشيكا  تكون  لأن  تطمح 
املحلي  للجمهور  اإعالميا  
و  اإع��الم��ي��ة  تغطيات  م��ن 
اإجن��از  حتى  و  فيديوهات  

ئقيات.  وثا
التعريف   منك  التحرير:نرجو 

وماهي  للقراء،  مبوؤ�س�ستك  
حاليا؟ تقدمها  التي  اخلدمات 

هي  ق���وا����ض  اأ ���س�����س��ة  م��وؤ
نا�سئة  اإعالمية  موؤ�س�سة 
جمال  يف  خدماتها  تقدم   ،
بكل  ال��رق��م��ي  الإع�����الم 
بفروعه   اأق�سد  و   ، فروعه 
الت�سوير   ، الت�سميم  جمال 
الفيديو  خدمات   ، املونتاج   ،
و   . الإخباري  و  الإ�سهاري 
اإخباري  موقع   عنها  ي�سدر 

 . حملي
م�سروع  لديك  التحرير:هل 

امل�ستقبل  يف  موؤ�س�ستك  لتطوير 
االإعالمية  املجاالت  وماهي 

تنفتح عليها يف  اأن  التي ميكن 
؟   مل�ستقبل ا

ت�ستقر   اأن  بعد  اأكيد  نعم  
�سن�سيف  املالية   اأو�ساعنا 
ه��م��ه��ا  ف���روع���ا ج���دي���دة  اأ
ف��رع ال��ت��دري��ب الإع��الم��ي 
ال��ت��ظ��اه��رات  تنظيم  و   ،
. التح�سي�سية  و  الإعالمية 

تفكريك  بداية  التحرير:عند 
املوؤ�س�سة هل  اإن�ساء هذه  يف 

عقبات؟  اعرت�ستك 
فريق   جمع  اأول��ه��ا   اأك��ي��د، 
و  اهتمامك  ي�ساركك  عمل 
للم�رشوع  يقدم  و   ، يتك  روؤ
ل  طبعا   و    ، كلل  دون 
حيث  املالية  العقبة  نن�سى 
ن�ستعملها  التي  الأجهزة  اأن 
مكلفة   �سيانتها  و   ، مكلفة 
ي�سكل  مازال   ،لذلك  اأي�سا 

حتديا. الأمر  هذا  لنا 
االأعمال  التحرير:ماهي   
موؤ�س�ستك  بها  قامت  التي 

اإىل غاية هذه  ن�ساأتها  منذ 
اللحظات؟ 

بتغطية  قمنا  الآن   لغاية 
م���ه���رج���ان���ات ه���ام���ة يف 
كمهرجان   ، اأدرار  وليات 
ه��ل��ي��ل ب��ت��ي��م��ي��م��ون، و  اأ
ي�����ام ال��وط��ن��ي��ة ت��وات  الأ
الوطني  املهرجان  �سينما، 
املديح  و  ن�ساد  لالإ اجلامعي 
فيلمني  اأجن��زن��ا  ك��ذل��ك   ،
  : بعنوان  اأحدهما  وثائقيني 
يتناول  الأهليل"و  "منقذ 
مولود  الباحث  جمهودات 
ت��راث  توثيق  يف  معمري 
اأخ���ر  ف��ي��ل��م  و    ، ه��ل��ي��ل  اأ
هذا  خالدة"  "بقايا   : بعنوان 
القنبلة  عن  يتحدث  الأخري 

. برقان  النووية 
ن�ساطات  لديك  التحرير:هل 

املجتمع؟  اأخرى يف 
مع  بالتن�سيق  قمنا   نعم  
ال��ع��دي��د م���ن اجل��م��ع��ي��ات 
جمال  يف  ور�سات   بتاأطري 

مع  ك��ذل��ك  و   ، الإع����الم 
اجلامعية.  النوادي 

على  �سجعك  التحرير:من 
ما  و  العامل  هذا  يف  الولوج 

ذلك؟ والديك يف  دور 
ب�رشاحة   ، املقاولتية  عامل 
ك���ل م���ن ط���رح���ت ع��ل��ي��ه 
م��ر،  الأ من  تخوف  الفكرة 
ن�����س��ح��وين  الأغ��ل��ب��ي��ة  و 
و  ت��ع��اون��ي��ة،  اأو  بجمعية 
والديا  وظيفة،   عن  البحث 
كانا  باملائة،  مئة  يوافقا  مل  
حاليا   لكن  و   ، م��رتددي��ن 

. الداعمني  اأول  هما  
هذه  اإن�ساء  التحرير:بعد 

ت�سجيعات  تلقيت  هل  املوؤ�س�سة 
اأو اعرتا�سات اأو  انتقادات 
اإعالميني غريهم؟ من طرف 

من  ه��ائ��ال  ك��م��ا  ت��ل��ق��ي��ت  
ت��رح��ي��ب   ،و  ال��ن�����س��ائ��ح 
ة  ول��دي  ب��اع��ت��ب��اري ام����راأ
م�رشوع يف جمال الإعالم  ، 
فادوين  اأ التقيتهم   من  وكل 

 . ئح بن�سا
التحرير: يف ظل احلدث 

كيف  كورونا،  فريو�ص  العاملي 
االإعالميني  تعاطي  تقييمني 

التي  الكلمة  ماهي  و  معه 
لعامة  و  للقراء  توجهينها 

كاإعالمية؟ النا�ص 
ال��راه��ن   ال��ظ��رف  ظ��ل  يف   
خطرا  موؤ�س�ستنا   تواجه 
الن�ساطات  كل  اأن  باعتبار 
يعرف  القت�ساد  و  توقفت 
اجلائحة،   هذه  ب�سبب  ركودا  
الإعالمي  عملنا  لكن   و 
نحن   و   ، متوا�سال  م��ازال 
بعد  عن  العمل  على  نعتمد 
قلم  التاأ نحاول  و  البيت،  من 

 . الراهن   الو�سع  مع 
لالإعالميني  بالن�سبة  م��ا  اأ
اأي�سا  مي��رون  ن��ه��م  اأ اأعتقد 
حيث  م��ن  �سعب،  ب��ظ��رف 
و  الأهم،  هو  هذا  و  احلماية 
الو�سول  حيث  من  كذلك 
ال�سحيحة  املعلومة  اإىل 
الت�سليل  ع��ن  البتعاد  و 
يعيننا  رب��ي  التهويل،  و 

. جميعا
اأخرية التحرير:كلمة 

التفاتتكم،  على   اأ�سكركم   
دع��م  ذات���ه   وه���ذا يف ح��د 
اأن  اأرج���و   و  لنا،  معنوي 
خا�سة  و  ال�سباب  يت�سجع 
اإىل  الولوج  على   الن�ساء 
ن�ساء  اإ و  املقاولتية   عامل 

 . اخلا�سة  م�ساريعهم 
على  ن�سكرك  بدورنا  نحن 
متنياتنا  م��ع  معنا  جت��اوب��ك 

العطاء. من  مبزيد  لك 

اأخرى  اأدرار تعترب رمزا للتحدي واالجتهاد والعطاء يف جمال االإعالم الرقمي وجماالت  حنان بطا�ص فتاة من والية 
لنا معها هذا احلوار. ، وكان  األتقيناها 

ي�سم م�سرحيات و عرو�ص لالأطفال 

امل�سرح الوطني اجلزائري يوا�سل بث 
العرو�ص امل�سرحية عرب قناته اخلا�سة 

يف اليوتيوب
الوطني  امل�رشح  دارة  اإ اأعلنت 
على  ب�سطرزي  الدين  حمي 
نها  اأ الفاي�سبوك  يف  �سفحتها 
برناجما  النرتنت  عرب  �ستبث 
م�رشحيات  ي�سم  متنوعا 
ابتداء  لالأطفال  ع��رو���ض  و 
مار�ض   22 الأح���د  ي��وم  م��ن 
غري  وق���ت  اىل  وي�����س��ت��م��ر 

. حمدود 
ال��وط��ن��ي  امل�����رشح  اأع��ل��ن  و 
قناته  عرب  البث  برنامج  عن 
ذلك  و  اليوتيوب  يف  اخلا�سة 
اإىل  يوميا  02( عملني  ( بعر�ض 
بريل القادم و هذا يف  اأ  3 غاية 
التي  الوقائية  التدابري  اطار 
العمومية  ال�سلطات  اتخذتها 
مل��ح��ارب��ة ت��ف�����س��ي ف��ريو���ض 

)كوفيد19-(. كورونا 
قد  الوطني  امل�����رشح  ك��ان  و 
مار�ض   11 يوم  بوابه  اأ اغلق 
تعليق  ق���رار  ���س��دور  ب��ع��د 
ال��ن�����س��اط��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة يف 
انت�سار  منع  بهدف  اجل��زائ��ر 

كورونا. جائحة 
امل�رشحية  العمال  بني  من  و 
عرب  عر�سها  �سيتم  ال��ت��ي 
بي  "جي  م�رشحية  اليوتيوب 
�رش�سال  حممد  ملخرجها  ا�ض" 
لعي�ض  لكمال  "الزاو�ض"  و 
التي  "طر�ساقة"  رائ��ع��ة  و 
النظري  منقطع  جناحا  عرفت 

رزاق. احمد  ملخرجها 
اأعمال  اأي�سا  الربنامج  ي�سم  و 
لالأطفال  عرو�سا  و  م�رشحية 
كل  ف��ي��دي��وه��ات  �سكل  يف 
و  العا�رشة  ال�ساعة  على  يوم 
.)30 �سا  10 ( �سباحا  الن�سف 

افتتح  الإط�����ار  ه���ذا  يف  و 
امل�����رشح ال��وط��ن��ي م��ن��ت��دى 
يف  �سفحته  عرب  افرتا�سي 
يلتقي  ح��ي��ث  ال��ف��اي�����س��ب��وك 
يف  املتخ�س�سني  من  العديد 
يف  باحثني  و  نقاد  من  املجال 
موا�سيع  ملناق�سة  امل�����رشح 

حمددة.
م��ن ج��ه��ت��ه اأع��ل��ن امل�����رشح 
القادر  عبد  وه��ران،  اجلهوي 
عرب  ن�ساطاته  بث  عن  علولة 
الأعمال  غرار  على  النرتنيت 
لل�سور  معر�ض  و  امل�رشحية 
امل�رشح  فقيد  مب�سار  اخلا�سة 

علولة. القادر  عبد 
ال��دول  من  العديد  علقت  و 
ن�����س��اط��ات��ه��ا ال��ري��ا���س��ي��ة و 
للحد  ال�سيا�سية  و  الثقافية 

كورونا. فريو�ض  انت�سار  من 
علي حممد 

فريق عمل لتقدمي التعوي�سات للفنانني 
املت�سررين من توقف ن�ساطاتهم

ال��ث��ق��اف��ة  ����رشف���ت وزي����رة  اأ  
على  باجلزائر  دودة  بن  مليكة 
ترتاأ�سه  عمل  فريق  تن�سيب 
امل��دي��رة اجل��دي��دة ل��ل��دي��وان 
ل��ف و  ال��وط��ن��ي حل��ق��وق امل��وؤ
"اوندا"  امل��ج��اورة  احل��ق��وق 
للفنانني  تعوي�سات  لتقدمي 
ن�ساطاتهم  ع��ن  امل��ت��وق��ف��ني 
فريو�ض  ب��اء  و  تف�سي  ج��راء 

. كورونا
تعيني  املنا�سبة  ب��ه��ذه  مت  و 
 ، ح�ساي�سية  ن�سرية  ال�سيدة 
مكلفة  لأون��دا  جديدة  مديرة 
التعوي�سات  تقدمي  و  بتنظيم 
بني  م��ن  املعنيني  للفنانني 
يف  ال��دي��وان  اىل  املنت�سبني 
اإط����ار اح����رتام الإج�����راءات 

. القانونية 
يف  ال���وزي���رة  اأو���س��ح��ت  و 
لقاء  عقب  لل�سحافة  ت�رشيح 
الوطني  الديوان  مبقر  مغلق 
احل��ق��وق  و  ل��ف  امل��وؤ حل��ق��وق 
"تن�سيب جلنة  مت  انه  املجاورة، 
مفت�سني  من  مكونة  وزاري��ة 
قرب  ع��ن  لل�سهر  م���دراء  و 
للفنانني  التعوي�سات  لتقدمي 
توقف  ب�سبب  امل��ت�����رشري��ن 
وباء  تف�سي  نتيجة  ن�ساطاتهم 

كورونا". فريو�ض 

قطاعها  اأن  الوزيرة  اأ�سارت  و 
ليات  "اآ يف  التفكري  ب�سدد 
لتقدمي  خمتلفة"  و  ج��دي��دة 
ل  لفئات  املالية  امل�ساعدات 
احلالية  القوانني  ت�ستوعبها 

الديوان. م�ستوى  على 
الفنانني  دودة  بن  طماأنت  و 
مت  انه  بالتعوي�سات  املعنيني 
اإلكرتونية  اأر�سية  ا�ستحداث 
ال�ستمارات  مبلء  لهم  ت�سمح 
امل��ط��ل��وب��ة  امل��ع��ل��وم��ات  و 
الإعانات  هذه  من  لال�ستفادة 

الديوان. اىل  التنقل  دون 
عن  ال  ���س��وؤ ع��ن  رده���ا  ويف 
املخ�س�ض  امل���ايل  ال��غ��الف 
اأو�سحت  التعوي�سات،  لهذه 
حتديد  يتم  "مل  ان��ه  ال��وزي��رة 
"توجد  انه  م�سرية  مبلغ"،  اأي 
ب�سكل  ا�ستغاللها  يتم  مبالغ 
لفائدة  �سفاف"  و  ق��ان��وين 

املنت�سبني. الفنانني 
الوطني  الديوان  يح�سي  و 
احل��ق��وق  و  ل��ف  امل��وؤ حل��ق��وق 
ل��ف  اأ  24 ق��راب��ة  امل���ج���اورة 
ح�سب  ع�سو،  موؤلف  و  فنان 
ل�سنة  الأخ����رية  احل�����س��ي��ل��ة 

.2019
ق/ث
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ل��ق��د اأ���س��ي��ب��ت ب��ف��ريو���ض ال��ط��اع��ون 
اجلليل  ال�سحابي  زوج��ة  اأم��وا���ض، 
اأدراك  ما  و  الأ�سعري،  مو�سى  ب��و  اأ
له  ق��ال  حيث  الأ���س��ع��ري  مو�سى  م��ا 
))قد  ال�سالم  و  ال�سالة  عليه  الر�سول 
داود عليه  اأهل  مزامري  اأتيت مزمرا من 
الأ�سعري  مو�سى  ب��و  اأ و  ال�سالم((، 
�سوتا  الكرمي  القراآن  مرتلني  اأف�سل 
مبر�ض  ماتت  زوجته  الزمان  ذلك  يف 
ال�رشعية  الرقية  تفيدها  و مل  الطاعون، 
الأ�سعري  مو�سى  زوجها  يفيدها  مل  و 
هذا  عن  اإذا  جليلة،  �سحابية  و  زوجته 
بع�ض  يف  امل�سكل  لكن  نتكلم،  ل 
بدون  باأل�سنتهم  ينطقون  حينما  النا�ض 
اأنظروا  اأك��رب  الله  يقولون،  و  خجل 

الكرمي. القراآن  يف  وجدناها 
الهامة،  الأ�سئلة  بع�ض  لنطرح  طيب 
كورونا  فريو�ض  عن  حتدث  القراآن  هل 
الطاعون  فريو�ض  عن  يتحدث  مل  و 
الله  ر�سي  الكرام  ال�سحابة  زمن  يف 

عنهم؟.
لكي  واحدة  تفكري  ذرة  عندنا  األي�ض 

الأخر؟. يف  ن�سمت 
منا؟. يتقبل  و  الأخر  �سيحبنا  كيف  و 

املو�سوع  يف  هامة  نقطة  ذكرت  قد  و 
ال�سني  عزلت  اأن  بعد  قلت  و  ال�سابق 
من  م�سلما  ماليني  خم�سة  من  اأك��رث 
بهم  نكلت  و  اعتقلتهم  و  )الإيفور(، 
دار  يف  و�سعتهم  و  اأطفالهم  اأخذت  و 
من  منعتهم  و  هوياتهم،  لتغيري  الأيتام 
ال�سعائر  اإقامة  من  و  العبادات  تاأدية 
دخول  من  و  ال��ق��راآن،  ق��راءة  ع��دم  و 
تعاىل: الله  قال  فقد  غريها،  و  امل�ساجد 
اأن  الله  م�ساجد  منع  ممن  اأظلم  من  ))و 
خرابها  يف  �سعى  و  ا�سمه  فيها  يذكر 
اإل  يدخلوها  اأن  لهم  كان  ما  اأولئك 
يف  لهم  و  خزي  الدنيا  يف  لهم  خائفني 

عظيم((. عذاب  الآخرة 
ف��اإذا  العمل  جن�ض  م��ن  اجل���زاء  ف��اإمن��ا 
من  يكن  مل  و  بامل�سلمني  ا�ستهانوا 
امل�ست�سعفني  امل�سلمني  هوؤلء  ين�رش 
الذي  هو  املبني  الله  �سلطان  اأن  فاعلم 
ل  كم�سلمني  كذلك  نحن  و  يتدخل، 
فيهم  نت�سف  اأن  اأو  للنا�ض  املوت  نتمن 
لالإن�سان  نتمن  ل  نحن  الله،  معاذ 
على  يعتدي  مل  ما  عليه  ال�رشر  وقوع 
على  اعتدى  من  لكن  اأبدا،  امل�سلمني 
و  عليه،  الله  ندعو  فنحن  امل�سلمني 
الله  كتاب  يف  ج��اء  ما  ب��اب  من  ه��ذا 
و  �سبحانه  قال  حيث  الكرمي،  القراآن 

تعاىل:
كيدا  اأكيد  و  كيدا  يكيدون  ن��ه��م  ))اإ

رويدا((. اأمهلهم  الكافرين  فمهل 
 43 ي��ة  الآ فاطر  �سورة  القارئ،  اأخي 
احد  ل  و  للغاية،  جدا  هامة  ي��ة  اأ هي 

تبديال  الله  ل�سنة  جتد  فلن  يذكرها 
لي�ض  خلقه  يف  الله  ف�سنن  حتويال  و 
�سبيل  على  حتويل،  ل  و  تبديل  ل  لها 

املثال:
و  ن�����س��ان  الإ ي�سيب  ه��و  ال��ف��ريو���ض 
تقي  اإن�سان  اأ���س��اب  ذا  ف��اإ احل��ي��وان، 
�سخ�ض  اأ�ساب  ذا  اإ و  مي��وت،  �سوف 
قاعدة  هي  ه��ذه  مي��وت،  �سوف  كافر 
الطاعون  ففريو�ض  خلقه،  يف  الله 
و  اأوروبا  اأ�ساب  و  ال�سحابة  اأ�ساب 
قد  و  �سخ�ض،  مليون  خم�سون  مات 
هذه  عن  املو�سوع  بداية  يف  حتدثت 
الفتاكة  الأوبئة  و  اخلطرية  الأمرا�ض 

الع�سور. عرب 
على  كذلك  خلقه  يف  الله  �سنن  من 

املثال: �سبيل 
منطقة  اجلنوبي  و  ال�سمايل  القطب 
يعني  باأكملها  ال�سنة  مدار  على  ثلج 
نبي  �سكن  اإذا  و  ثلج،  اإبلي�ض  �سكن  اإذا 
ال�سمايل  فالقطب  ثلج،  الأنبياء  من 
و  الله،  �سنة  هي  هذه  ثلج  اجلنوبي  و 
الغيث  ينزل  يوميا  ال�ستواء  خط  على 
و  خم�سة  و  مائة  ثالثة  ال�سماء  من 
ال�ست�سقاء. �سالة  بدون  يوما  �ستون 

مثال  اأعطانا  تعاىل  و  �سبحانه  الله 
لها  لي�ض  القد�سية  اأن  كذلك  عملي 
جبل  اأقد�ض  طبعا  الله،  �سنن  يف  عالقة 
عرفات  هو  الإط��الق  على  العامل  يف 
احلجاج  ماليني  عام  كل  عليه  يقف  و 
لي�ض  لكن  نهارا،  و  ليال  الله  يدعون 
كما  الغابات  من  غابي  عرفات  جبل 
ال�ساحل  جبال  و  الألب  جبال  يف  جنده 
هذه  الله،  جنان  من  جنات  و  غابات 
فكرة  يعطيك  لكي  خلقه  يف  الله  �سنة 
ف�سنن  القد�سية،  يف  تتحدث  ل  اأنك 

القد�سية. لأجل  يغريها  ل  الله 
واد  اأقد�ض  كذلك  املثال  �سبيل  على 
ال��وادي  هو  الإط��الق  على  العامل  يف 
ذلك  مع  و  احلرام  الله  بيت  فيه  الذي 
اأف�سل  هي  التي  املكرمة  جبال مكة  اأن 
دينيا  موقع  اأف�سل  و  العامل  يف  مدينة 
مل  لكن  الكعبة  و  مكة  الإطالق  على 
اجلبال  ل  و  زرع  فيه  ال��وادي  يجعل 
الله  اأن  نفهم  األ�سنا  ذا  اإ زرع،  فيها 
ال�����س��نن ع��ل��ى الإط����الق يف  ي��غ��ري  ل 

الأر�ض؟.
اأوروب��ا  يف  جند  اأين  كذلك  اأخر  مثال 
على  زلزل  فيها  يحدث  ل  ال�سمالية 
الفالق  على  تقع  ل  لأنها  الإط��الق 
يف  زلزل  ح��زام  هنالك  و  ال��زل��زايل، 
الأر�ض مير يف معظم البالد الإ�سالمية 
اأنه  عالقة  له  هذا  هل  العربية  حتى  و 

كافر؟. هذا  و  تقي  هذا 
التي  ال��غ��ري��ب��ة  الأم����ور  م��ن  ك��ذل��ك 
عندما  �سخ�سيا  ن��ا  اأ منها  تعجبت 
جائحة،  كورونا  فريو�ض  اأن  يقولون 
فهل  مرعب،  و  غريب  و�سف  فعال  اإنه 

التهويل؟. و  الهلع  وقت  حان 
منظمة  اإع��الن  عن  نتحدث  اأن  قبل 
كورونا  فريو�ض  باأن  العاملية  ال�سحة 
لنعود  جائحة،  ي�سكل   )19 )كوفيد 

و  ال�سالة  عليه  الر�سول  حديث  اإىل 
ال�سالم، مما اخرب به عند اقرتاب ال�ساعة 
انت�سار املوت يف النا�ض، و كرثة موت 
و  ب��ال��زلزل  يكون  ذل��ك  و  الفاجعة، 
و  الأعا�سري  و  الأوب��ئ��ة  و  ال��رباك��ني 
اأما  و  ب��احل��روب،  يكون  كما  الغرق، 
من  عليه  فمن�سو�ض  بالأوبئة  املوت 
بن  )عوف  حديث  يف  ال�ساعة  عالمات 

قال: عنه(  الله  ر�سي  ملك 
�سلم  و  عليه  الله  �سلى  النبي  ))اأتيت 
اأدوم،  يف غزوة تبوك و هو يف قبة من 
موتي،  ال�ساعة،  بني  �ستة  اأعدد  فقال 
ياأخذ  موتان  ثم  املقد�ض،  بيت  فتح  ثم 
ا�ستفا�ست  ثم  الغنم،  كقيا�ض  فيكم 
دينار  مائة  الرجل  يعطى  حتى  امل��ال 
بيت  يبقى  ل  فتنة  ثم  �ساخطا،  في�سل 
تكون  هدنة  ثم  دخلته،  اإل  العرب  من 
فيغدرون  الأ�سفر  بني  بني  و  بينكم 
كل  حتت  غاية،  ثمانني  حتت  فياأتونكم 

األفا((. ع�رش  اأثنى  غاية 
الأثري: ابن  قال  و 

و  الوقوع  الكثري  املوت  هو  )املوتان 
ال�سالم  و  ال�سالة  عليه  النبي  �سبهه 
ل  الغنم  ياأخذ  داء  هو  و  الغنم،  بقعاه 
داء  هو  قيل  و  مت��وت،  اأن  اإىل  يلبثها 
الأوبئة  من  كثري  و  ال�سدر  يف  ياأخذ 
حتى  النف�ض  حتب�ض  و  الربعة  يف  تاأثر 

املوبوء(. ميوت 
املو�سوع  يف  احلديث  هذا  ذكرت  قد  و 

بق.  ل�سا ا
العاملية  ال�سحة  منظمة  الآن  هي  ها 
اأن  اأع�����س��اب  ب����رودة  ب��ك��ل  ت��ع��ل��ن 
ي�سكل  "كوفيد19-"  كورونا  فريو�ض 

الكلمة؟. هذه  معنى  فما  "جائحة"، 
"التف�سي"  ع���ن  ت��خ��ت��ل��ف  وه����ل 

و"الوباء"؟.
ب��داي��ة  الإع����الن  ه���ذا  يعني  وم���اذا 
الفريو�ض  ه��ذا  من  بالهلع  ال�سعور 
الأول  دي�سمرب/كانون  يف  ظهر  الذي 

عامليا؟. انت�رش  ثم  ال�سني  يف  املا�سي 
منا  يتطلب  العلمية،  الروح  ولتوخي 
للمنظمة  العام  املدير  بيان  اإىل  العودة 
على  املن�سور  اأده��ان��وم  ت��ي��درو���ض 
لنفهم  الأربعاء  اليوم  الر�سمي  موقعها 

اأو  تهويل  دون  كورونا  مر�ض  و�سع 
"يف  ن��ه  اإ اأدهانوم  قال  فقد  ت�سخيف، 
حالت  عدد  زاد  املا�سيني  الأ�سبوعني 
 13 ال�سني  خ��ارج  ك��ورون��ا  فريو�ض 
املت�رشرة  الدول  عدد  وت�ساعف  مرة، 
من  اأك��رث  الآن  وهناك  م��رات،  ث��الث 
وتويف  دولة،   114 يف  حالة  األف   118

�سخ�سا".  4291 املر�ض  نتيجة 
والأ�سابيع  ي��ام  الأ "يف  ن��ه  اأ واأ���س��اف 
احلالت  عدد  نرى  اأن  نتوقع  املقبلة، 
املت�رشرة  الدول  وعدد  الوفيات  وعدد 
بالغ  بقلق  "ن�سعر  وتابع  اأكرث"،  يرتفع 
واخلطورة  النت�سار  م�ستويات  من 
املقلقة  امل�ستويات  من  وكذلك  املقلقة، 

عن  للتقاع�ض 
"لذلك  القول  اإىل  وخل�ض  العمل"، 
و�سف  ميكن  اأنه  على  التقييم  اأجرينا 

جائحة".  باأنه  كوفيد19- 
التوقف  من  بد  ل  جيدا،  احلالة  ولفهم 
التي  التعريفات  من  جمموعة  عند 
ميكن  اإذ  الأمرا�ض،  انت�سار  اإىل  ت�سري 
يف  معني  مر�ض  انت�سار  ن�سنف  اأن 

هي: ت�ساعدية،  م�ستويات  ثالثة 
التف�سي:

عدد  يف  قليلة  زي���ادة  حت��دث  وف��ي��ه 
عادية.  غري  تكون  لكنها  الإ�سابات، 
 10 ت�سجل  اأن  املعتاد  كان  اإذا  فمثال 
معينة  منطقة  يف  الإ�سهال  من  حالت 
فهذا   ،20 اإىل  العدد  ارتفع  ثم  يوميا، 
اإذا  نف�سه  واحل���ال  تف�سًيا،  ي�سنف 
يكن  مل  مبر�ض  اإ�سابات  ة  فجاأ ظهرت 
كورونا  مر�ض  ف��اإن  لذلك  م��وج��ودا، 
ووهان  مدينة  يف  انت�ساره  بداية  عند 
الأول  دي�سمرب/كانون  يف  ال�سينية 
ومبجرد  تف�سيا،  ي�سنف  كان   ،2019
ال�سحية  ال�سلطات  تكت�سف  اأن 
حتقيق  اإج��راء  يف  تبداأ  مر�ض،  تف�سي 
وذل��ك  وع��دده��م،  امل�سابني  لتحديد 
هذا  لح��ت��واء  طريقة  اأف�سل  ملعرفة 

متدده. ومنع  التف�سي 
الوباء:

منطقة  يف  تف�ضٍّ  ن��ه  اأ على  ُي��ع��رف 
تكون حم�سورة يف  قد  اأكرب،  جغرافية 

الدول،  من  قليل  عدد  اأو  واحدة  دولة 
م�ستوى  من  حتّول  كورونا  وفريو�ض 
اإىل  ووه����ان  يف  امل��ح��ل��ي  التف�سي 
جغرافية  م�ساحة  يف  الوباء  م�ستوى 

ال�سني، �سملت  كبرية 
التنف�سي  اللتهاب  متالزمة  اأن  كما 
عامي  وب��اء  �سكلت  )�سار�ض(  احل��اد 
يف  )�سار�ض(  ظهر  اإذ  و2003،   2002
ال�سني،  جنوب  يف  غوانغدونغ  اإقليم 
واأكرث  اإ�سابة،   8000 من  اأكرث  و�سبب 
يف  منهم   350 قرابة  وف��اة،   800 من 

ل�سني. ا
اجلائحة:

جديد  ملر�ض  العاملي  النت�سار  هي 
وي�سري  ال���دول،  م��ن  العديد  ي�سمل 
)اجلائحة(  م�سطلح  اأن  اإىل  البع�ض 
يتحدى  امل��ر���ض  اأن  اأي�����س��ا  يعني 
دوليا  انت�ساره  يف�رش  وهذا  ال�سيطرة، 
واح��دة،  دول��ة  يف  انح�ساره  وع��دم 
جانب  اإىل  اجلائحة  تعريف  ي�سري  كما 
اإىل  ر�سالة  اإي�سال  ع��رب  �سيا�سي، 
جميع  يف  وامل��ن��ظ��م��ات  احل��ك��وم��ات 
اأ�سبحت  املر�ض  ب��اأن  العامل،  اأنحاء 
و�سيا�سية  اقت�سادية  تداعيات  له 

عاملي. نطاق  على  واجتماعية 
عادي،  غري  حدث  جائحة  عن  الإعالن 
املنتمي  )���س��ار���ض(  ف��ريو���ض  وح��ت��ى 
التي  التاجية  الفريو�سات  عائلة  اإىل 
ي�سنف  مل  ك��ورون��ا،  ل��ي��ه��ا  اإ ينتمي 
م�ستوى  ع��ن��د  ظ��ل  واإمن���ا  )ج��ائ��ح��ة( 
فيها  ا�ستخدمت  مرة  واآخ��ر  )الوباء(، 
و�سف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سحة  منظمة 
)اأنفلونزا  وب��اء  خ��الل  ك��ان  )جائحة( 
لتقرير  ووفقا   .2009 عام  اخلنازير( 
ذلك  فاإن  الأمريكية،  )التامي(  جملة  يف 
انتقادات  اإىل  وقتها  اأدى  الإع���الن 
خطريا  يكن  مل  الو�سع  اأن  اإىل  مردها 
)جائحة(،  اإع��الن��ه  لتربير  يكفي  مب��ا 
ال�سحة  منظمة  قدرت  البداية  ويف 
 18.5 بنحو  اخلنازير(  )اأنفلونزا  وفيات 
جملة  يف  ن�رشت  مراجعة  ولكن  األفا، 
العدد  رفعت   2012 عام  )لن�سيت( 

األفا. 151 و575  اإىل ما بني 
                                       ..يتبع..

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

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

العامل يدق اأجرا�ص اخلطر وتتواىل اجلهود ملحاربته ووقف انت�ساره، ناهيكم عن الرعب واخلوف من نتائجه وما األت اإليه.

اجلزء الثالث

حممد  االأمني غــــرنا�ص



14 اإلربعاء 08 أفريل 2020 م الموافق لـ 14 شعبان 1441هـ
العدد
1973

 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

جريدة التحرير يومية جزائرية وطنية إخبارية شاملة، شعارها:”حنن مع 
احلق وحيثما مال احلق ملنا معه”. تفخر هبويتها الوطنية والعربية، وتناضل 
من أجل القيم اإلنسانية والعدالة االجتماعية. غايتها املسامهة يف التنوير ، 

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو مسامهة، اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.

اإلدارة العامة : تلفاكس :  032.13.03.03
direction altahrir@gmail.com : الربيد اإللكتروين

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير من نحن ؟

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاريANEP الوكالة الوطنية للن�سر والإ�سهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ص:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعلمي

1ـ الذهب األبيض ـ املاشية مما يقتنيها البدوي أو الفالح ـ 
شقيق

2ـ وديع )مبعثرة( ـ أماكن اجتماع القوم
3ـ إذا تعدى اثنني شاع ـ يوم يبتدئ االنسان حياته

4ـ اشتهر يف التاريخ بتحويل التراب إىل ذهب ـ أبيض 
)باالجنليزية(

5ـ يضغط إلطالق النار ـ شجر صحراوي مثمر
6ـ قْرض ـ بناء للمراقبة

7ـ سقيا ـ دولة جنوب شرق أفريقية
8ـ يتحرك كاملوج ـ حيقق إجنازا

9ـ فيها طالبو العلم والشهادات ـ متشاهبان
10ـ الذهب البين ـ بلد امسها يعين بلد األحرار

أفقــــــــــــــــــي

1ـ ألوانه تظهر بعد املطر ـ يلغي
2ـ حتليق يف السماء ـ فاكهة لذيذة 

قشرها أمحر وحباهتا كاجلوهر
3ـ منافس ومساو يف االمكانات ـ 

أغلى املعادن على اإلطالق
4ـ بشكل رأسي ـ أنت طلبت األكل 

لشعورك حباجته
5ـ واحد )باالجنليزية( ـ اغتاب ـ 

متشاهبان
6ـ خملوق صغري حيمل عشرة أمثال 

وزنه ـ شاي )باالجنليزية(.
7ـ متشابك بشكل منتظم ومكرر ـ 

ثين
8ـ دولة اوروبية معىن امسها بلد 

األرانب
9ـ أخف الغازات يف الطبيعة

10ـ من اخلضروات ـ تفضيل شيء 
على آخر

عمــــــــــــــودي 

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

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

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

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�سبكة اأفقيا وعموديا 

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

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  
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همية تعريف:مدينة يف ال�سام ذكرت يف الكتاب املقد�ص الكلمات ال�سرّ
ويف الآثار الآ�سورية 
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اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد  

7   6   5   4   3    2   1

مت�سابهان 

ماركة عجلت مطاطية 

النعا�ص )م(
حتت الكتف )م(

غري مري�سة 

يقل )مبعثـرة(

�سريط �سينمائي

بلد عربي 
جميعة 

ي�ستف�سر )م(

فوؤاد

�سئما 

والد )م( 
لطهر الآخر 

يراهم 

موقع 

�ساعد 

حيوان �سخم 

اأطر�ص 

اجلور

هجم )م(
من الأطراف)م(

البحر 

قر
بلد عربي 

منع 
وهب )م(

األون

عزل )م(

معظم 
اإح�سان )م( 

ال�سعوب 
�ساند

قنطرة

عك�ص اجلزر 

حرفة )م(
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حـدث وال حـرج
�سيخ يف الـ 90 

�سنة من عمره 
يتماثل لل�سفاء 

من كورونا 
ببجاية

�سجلت م�سالح ال�سحة 
بولية بجاية، متاثل 

ثاين حالة م�سابة 
بفريو�ص كورونا 

لل�سفاء، مب�ست�سفى 
فران�ص فانون و�سط 

املدينة.
و يتعلق الأمر ب�سيخ يبلغ 

من العمر 90 �سنة ينحدر من 
�سوق اأوفل، حيث تعافى من 

الفريو�ص وغادر م�ست�سفى 
فران�ص فانون ، بعد اأن تبني 

من التحاليل اأنه �سفي من 
فريو�ص كورونا.

اأخبــار حــول
 العــامل

منحرفون 
ا�ستغلوا الأو�ساع 

احلالية التي 
متر بها البلد ، 
وقاموا ب�سرقة 
اأ�سجار النخيل 

على حافة 
الطريق بورقلة 

صـــورة و تعــليق 

◄

◄

م�سر تعلق �سلوات 
الرتاويح واالعتكاف يف امل�ساجد 

يف رم�سان الأول مرة
اأعلنت وزارة الأوقاف امل�رشية تعليق �سلوات الرتاويح 

والعتكاف يف امل�ساجد، وذلك لأول مرة يف تاريخ 
البالد، نظرا لت�ساعد انت�سار فريو�ض كورونا عامليا، 

وكاإجراء احرتازي. وقررت الوزارة تعليق كافة الأمور 
والأن�سطة اجلماعية يف رم�سان، كما قررت �سابقا حظر 

اإقامة املوائد يف حميط امل�ساجد اأو ملحقاتها.
واأكدت على حظر اأي عمليات اإفطار جماعي بالوزارة 

اأو يف هيئة الأوقاف اأو يف املجموعة الوطنية التابعة 
للوزارة، ويف جميع اجلهات التابعة للوزارة.

كما خاطب املجل�ض الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية اجلهة 
املخت�سة بوزارة الداخلية وحمافظة القاهرة ب�ساأن عدم 

اإقامة ملتقى الفكر الإ�سالمي ب�ساحة م�سجد الإمام 
احل�سني هذا العام، وكذلك اأي ملتقيات عامة باأي مديرية 

من املديريات يف �سهر رم�سان.
واأ�سارت اإىل اأنه ل جمال على الإطالق لأي ترتيبات 

تت�سل بالعتكاف يف امل�ساجد هذا العام، واأكدت اأن فتح 
امل�ساجد لن يتم اأ�سا�سا اإل يف حالة عدم ت�سجيل حالت 

اإ�سابة جديدة بالفريو�ض.

عدم ارتداء قناع واق يف 
املغرب يعر�ص �ساحبه لل�سجن

يخاطر من يخرج بال قناع واق للوجه يف املغرب 
باإمكانية التعر�ض لعقوبة ال�سجن ملدة ثالثة اأ�سهر اأو 
دفع غرامة مقدارها 126 دولرا. واأعلن القرار الإثنني 

عقب اجتماع حكومي ناق�ض �سبل احليلولة دون انت�سار 
العدوى على اأن ي�رشي مفعول القرار ابتداًء من الثالثاء. 
و�ستباع اأقنعة الوجه ب�سعر مدعوم حكوميا ل يتجاوز 8 

�سنتات اأمريكية. 
ويخطط املغرب للبدء باإنتاج 6 ماليني قناع يوميا 

الأ�سبوع القادم، اأي حوايل �سعف الرقم احلايل الذي 
ي�سل اإىل 3.3 مليون،  وقد اأعلن املغرب عن وجود 

1441 اإ�سابة بالفريو�ض حتى الآن، بالإ�سافة اإىل 83 
حالة وفاة.

عن  ذكي" يك�سف  "مرحا�ص 
عالمات االإنذار املبكر لـ10 

اأمرا�ص خطرية 

�سمم العلماء مرحا�سا ذكيا ميكنه اكت�ساف عالمات 
الأمرا�ض املختلفة يف الرباز والبول.ويتم دمج اأداة مع 
وعاء املرحا�ض اخلزيف العادي، وت�ستخدم الكامريات 

و�رشائط الختبار واأجهزة ال�ست�سعار لتحديد 
العالمات التحذيرية ملا ي�سل اإىل ع�رشة اأمرا�ض مبا 

يف ذلك ال�رشطان وال�سكري واأمرا�ض القلب.وتعتمد 
التكنولوجيا اجلديدة مزيجا من م�سح ب�سمات الأ�سابع 

على ذراع ال�سيفون وال�سور الفوتوغرافية لل�رشج 
للتمييز بني امل�ستخدمني عند اجللو�ض.ويتم اإيداع بيانات 
الختبارات يف خادم �سحابي اآمن للتحليل، وفقا للفريق 

الذي طور الأداة يف جامعة �ستانفورد.وقال الدكتور 
�ساجنيف غامبري، الأ�ستاذ يف جامعة �ستانفورد: "نعرف 

اأنها تبدو غريبة، ولكن كما ات�سح، فاإن ب�سمتك 
ال�رشجية فريدة من نوعها"، واأ�ساف: "يتم ا�ستخدام 

عمليات امل�سح، �سواء الأ�سابع اأو غريها،  كنظام للتعرف 
ملطابقة امل�ستخدمني ببياناتهم املحددة."وتت�سل الأداة 
بتطبيق ميرر املعلومات اإىل فريق طبي يعينه املري�ض 
من اأجل الت�سخي�ض الكامل والختبارات الأخرى، اإذا 

لزم الأمر.وتعد حماية البيانات اأمرا بالغ الأهمية جلهاز 
يجمع بيانات �سخ�سية وح�سا�سة للغاية، ولذلك، يقول 

الربوفي�سور غامبري اإن الفريق جعل هذا الأمر اأولوية 
ق�سوى.واأكد: "اتخذنا خطوات �سارمة ل�سمان عدم 

حتديد جميع املعلومات عند اإر�سالها اإىل ال�سحابة 
وحماية املعلومات، عند اإر�سالها اإىل مقدمي الرعاية 

ال�سحية، وهي حممية مبوجب قانون نقل التاأمني ال�سحي 
".)HIPAA( وامل�سوؤولية
   

ميهوبــي يتبــرع بــراتب �ســهر 
ملكــافحــة كــورونــا
اأعلن الأمني العام بالنيابة للتجمع الوطني 

الدميقراطي، عز الدين ميهوبي، تربعه براتب �سهر 
من تقاعده لدعم مكافحة كورونا، اإ�سافة اإىل راتب 
�سهر اآخر مل�ساعدة اأعوان النظافة يف اإحدى بلديات 

الوطن.وكتب ميهوبي يف من�سور عرب �سفحته 
الر�سمية على في�سبوك: “كاأي جزائري ملتزم 

بروح الت�سامن الوطني ال�سادق يف هذه الظروف 
التي تقت�سي دعم جهود الدولة يف مواجهة فريو�ص 

كورونا، واإ�سناد الواقفني يف اجلبهة الأوىل من 
طواقم طبية واأعوان م�سالح اأخرى يف امليدان، اأعلن 

تربعي باأجرة �سهر من راتبي التقاعدي دعما للحملة 
الوطنية، وتخ�سي�ص اأجرة �سهر اآخر مل�ساعدة اأعوان 

النظافة يف اإحدى بلديات الوطن.

احلمايـة املدنيـة تـرد على الفنانـة اإميـان نـوال
اأ�سدرت املديرية العامة للحماية املدنية، ردا على فيديو املمثلة اإميان نوال، بخ�سو�ص رف�ص اأعوان احلماية املدنية 

التدخل من اأجل فتح باب منزلها.وقالت املديرية يف بيانها الذي ن�سرته عرب �سفحتها الر�سمية على في�سبوك: “فيما 
يخ�ص ن�سر الفيديو رف�ص تدخل احلماية املدنية لفتح باب منزل الفنانة اإميان نوال، نو�سح للراأي العام اأن احلماية 

املدنية لي�ست من مهامها فتح الأبواب ، اإل يف حالة وجود خطر اأو �سخ�ص داخل البيت وهو معر�ص للخطر، اأو وجود 
اأ�سخا�ص مهما كانت اأعمارهم اأطفال، مراهقون، رجال اأو ن�ساء فاقدي للوعي اأو ل يردون”.واأ�سافت: “وحتى يف حالت 

ملا يكون البيت خايل من ال�سكان ويوجد خطر على ال�سكان 
، كاندلع حريق، خطر النهيار وما �سبه ذلك، زد مع ذلك 

التدخل يكون بطلب وح�سور من زملئنا يف ال�سرطة اأو الدرك 
الوطني وحتى ال�سيد وكيل اجلمهوية اإذا تطلب الأمر”.

وخاطبت مديرية احلماية املدنية الفنانة اإميان نوال قائلة: 
يف  يتاأخرون  ل  املدنية  احلماية  اأعوان  اإن  الفا�سلة  “�سيدتي 

الإ�سعاف والإنقاذ ولو كلف ذلك حياتهم ، وللعلم فقط تتدخل 
ا�سعافاتنا ل�سمان تقدمي الإ�سعاف كل 34 ثانية”.

◄



احلب�ص 3 اأيام وغرامة ت�سل اىل 6 اآالف دج لكل 
مواطن يخرق احلجر املنزيل

ال�سجن بني �سهرين و6 اأ�سهر للتجار الذين يرف�سون فتح حملتهم

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

وجاء يف التعليمة املن�سورة عرب املوقع 
الر�سمي للوزارة الأوىل:"بالفعل، فقد 
من  الأوىل  الـمرحلة  عقب  لــوحــظ 
املواطنني،  على  الـمفرو�سة  احلجر 
عن  الناجمة  التق�سري  اأوجــه  بع�ص 
جهة،   مــن  بـــالإجـــراء  التقيد  عــدم 
ـــدد كــبــري مــن الأنــ�ــســطــة  و غــلــق ع
ول�سيما  بها،  الـمرخ�ص  التجارية 
الـمواطنني  بتموين  اخلا�سة  تلك 

جهة  من  الغذائية،  الـمواد  مبختلف 
التعليمة:"وبهدف  اأخرى".واأ�ساف 
املتخذة  الــتــدابــري  احــــرتام  فــر�ــص 
الـمنتظم،  ومتوينهم  ال�سكان  حلماية 
العمل  اإىل  العمومية  ال�سلطات  تدعو 
من  �سرامة  بكل  القانون  تطبيق  على 
اجلزائية  العقوبات  تطبيق  خــلل 
الـمن�سو�ص عليها لهذا الغر�ص".واأكد 
باحلجر  ملزم  املواطن  اأن  امل�سدر  ذات 
اخلا�سة  احلالت  يف  عدا  ما  الـمنزيل، 
الـمعمول  الن�سو�ص  يف  الـمذكورة 

التنقلت  ببع�ص  ت�سمح  والــتــي  بها 
الوزير  �سدد  بدونها.كما  اأو  برخ�سة 
بــاإجــراء  اإخـــلل  كــل  اأن  على  الأول 
تطبيق  ي�ستوجب  الـمنزيل،  احلجر 
عليها  املن�سو�ص  اجلزائية  العقوبات 
بني  تــرتاوح  غرامات  اأي  القانون،  يف 
 6000 غاية  اإىل  دينار   3000 ثلثة 
الـمخالفني  كل  �سد  جزائري  دينار 
على  عـــلوة  يتعر�سون  قــد  الــذيــن 
اأيــام   3 لـمدة  احلب�ص  اإىل  الغرامات 
اأن  اإىل  التعليمة  الأكرث.واأ�سارت  على 

تطبيق  على  بالعمل  ملزمون  الــولة 
اإجراء  خلل  من  ــة  الإداري العقوبات 
النارية  والدراجات  ال�سيارات  حجز 
الأ�ــســخــا�ــص  قــبــل  ــن  م الـم�ستعملة 
ال�سحي  احلجر  قواعد  خالفوا  الذين 
الـمح�سر.هذا  يف  واإيداعها  الـمنزيل، 
الـمتاجر  اأن  على  الأول  الوزير  واأكد 
يجب  الــ�ــســكــان  بــتــمــويــن  الـمعنية 
من  الن�ساط  يف  م�ستمرة  تبقى  اأن 
فتحها  مواقيت  تنظيم  ــادة  اإع خلل 
الـمحلية  ال�سلطات  اإلــزام  مع  وغلقها، 
ــل الــ�ــســروط الــ�ــســروريــة  بــتــوفــري ك
لذلك، ول�سيما ت�سليم رخ�ص التنقل 
وم�ستخدميهم  لــلــتــجــار  بالن�سبة 
والإبقاء على متاجر اجلملة ووحدات 
الن�ساط. قيد  متونهم،  التي  الإنتاج 

ويف  اأنـــه  على  الأول  ــر  ــوزي ال و�ــســدد 
فتح  الـمعنيني  التجار  رف�ص  حالة 
يوؤدي  الغلق  هذا  كان  واإذا  حملتهم، 
اإىل عدم التموين يف الأحياء والقرى 
الــولة  ــاإن  ف ال�سكانية،  والتجمعات 
هـــوؤلء  بت�سخري  بــالــقــيــام  مكلفون 
على  تقييم  اإجـــــراء  بــعــد  ــار،  ــج ــت ال
الــولئــيــة.واأ�ــســارت  اللجنة  م�ستوى 
المتثال  رفــ�ــص  اأن  اإىل  التعليمة 
الفردية  التنظيمية  للت�سخريات 
التي  اجلزائية  العقوبات  اإىل  ــوؤدي  ت
من  بغرامة  اأي  القانون،  عليها  ين�ص 
دينار   10000 غاية   اإىل  دينار   1000
اأو  اأ�سهر  واحلب�ص من �سهرين اإىل �ستة 
اإحدى هاتني العقوبتني فقط ل غري.

اأ�سدر الوزير االأول عبد العزيز جراد، تعليمة اإىل الوالة والهيئات الـمعنية، ذكرهم من خاللها ب�سرورة التطبيق ال�سارم 
للقواعد الـمتعلقة بالتدابري الـمتخذة يف اإطار الوقاية من انت�سار فريو�ص"كورونا" امل�ستجد "كوفيد19".
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تعيني اللواء حممد قايدي 
رئي�ص دائرة اال�ستعمال 

والتح�سري الأركان اجلي�ص

اجلي�ص يحجز 28 طنا من 
املواد الغذائية باجلنوب

اإنهاء مهام رئي�ص ديوان 
وزير الطاقة

�سبط م�سد�ص ر�سا�ص و3 
قنابل ببومردا�ص واجللفة

الوكالة الوطنية للدم تدعو الإنقاذ اأرواح 
املر�سى وتدق ناقو�ص اخلطر

نق�ص فادح يف حقن الدم 
بعد عزوف اأغلبية املواطنني 

على التربع

بن قرينة يثمن قرار بث القراآن يف امل�ساجد عرب مكربات ال�سوت

حجز كمية معتربة من املواد الغذائية بالبليدة 

توقيف 68 �سخ�سا خالفوا اإجراءات احلجر و35 �سيارة باملح�سر بب�سار

�سباط احلماية املدنية يتربعون براتب �سهر ملجابهة كورونا

فيما مت ت�سجيل 20 وفاة جديدة خالل 24 �ساعة االأخرية

جديدة اإ�سابة   45 وت�سجيل  كورونا  فريو�ص  من  تعافت  حالة   113
الر�سمية مر�سوم  العدد الأخري من اجلريدة  �سدر يف 
اأنهى مبوجبه رئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد  رئا�سي 
والتح�سري  ال�ستعمال  دائـــرة  رئي�ص  مهام  تــبــون، 
ب�سار.  حممد  اللواء  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ص  لأركان 
مبوجبه  عني  رئا�سي  مر�سوم  �سدر  العدد  نف�ص  ويف 
ال�ستعمال  دائــــرة  رئــيــ�ــص  ــدي  ــاي ق حمــمــد  الــلــواء 

والتح�سري لأركان اجلي�ص الوطني ال�سعبي.
ق/و

من  بكل  ال�سعبي،  الوطني  للجي�ص  مــفــارز  اأوقــفــت 
بالناحية  خمتار  باجي  وبرج  قزام  وعني  مترنا�ست 
الع�سكرية ال�ساد�سة، 20 �سخ�سا و�سبطت ثلث  بنادق 
رباعية  مركبة  و13  و�ساحنة   تفجري  ومعدات  �سيد 
الدفع و25،850طن من املواد الغذائية و9500 لرت من 

الوقود، ح�سب بيان لوزارة الدفاع الوطني.
ق/و

)العدد  الر�سمية  اجلريدة  من  الأخري  العدد  يف  �سدر 
20( مر�سوم تنفيذي يت�سمن اإنهاء مهام رئي�ص ديوان 
على  لإحالته  الــكــاف،  راأ�ـــص  حممد  الطاقة،  ــر  وزي
بتاريخ  املــوؤرخ  التنفيذي  املر�سوم  يف  التقاعد.وجاء 
22 مار�ص 2020 “تنهى مهام ال�سيد حممد راأ�ص الكاف، 
على  لإحالته  الطاقة،  وزير  لديوان  رئي�سا  ب�سفته 

التقاعد”.
ق/و

ال�سعبي،  الوطني  للجي�ص  مفرزة  و�سبطت  ك�سفت 
بحث  عملية  اإثر  كل�سنيكوف  نوع  من  ر�سا�سا  م�سد�سا 
الأوىل،  الع�سكرية  بالناحية  ببومردا�ص  ومت�سيط 
قنابل  ثلث  ــرى  اأخ مفرزة  ــرت  ودم ك�سفت  حني  يف 
الدفاع  لوزارة  بيان  ح�سب  باجللفة،  ال�سنع  تقليدية 

الوطني، ام�ص الثلثاء
ق/و

اأم�ص الوكالة الوطنية للدم من خطر النق�ص  حذرت 
املواطنني  اأغلبية  عــزوف  بعد  الــدم  حقن  يف  الفادح 

على التربع ب�سبب تف�سي فريو�ص كورونا.
ليندة  للدم،  الوطنية  للوكالة  العامة  املديرة  ودعت 
ولد قابلية، املواطنني اإىل التربع بقليل من دمهم من 
وليات  خمتلف  عرب  املر�سى  اآلف  حياة  اإنقاذ  اأجل 
لوكالة  لها  ت�سريح  يف  الــدكــتــورة،  وقالت  الــوطــن. 
الوطن  عرب  املر�سى  “الآلف  اأن  اجلزائرية،  الأنباء 
بحاجة ما�سة اىل حقن الدم ب�سفة ا�ستعجالية، على 
ويف  الو�سع  عند  والنزيف  بالر�سو�ص  امل�سابني  غرار 
باأمرا�ص  امل�سابني  وعند  اجلراحية  العمليات  خمتلف 

الدم وال�سرطان”.
املتربعني  ا�سبح ينتاب  “القلق  اأن  املتحدثة  واأ�سافت 
للإ�سابة  تعر�سهم  من  تخوفا  اأو  املعلومات  قلة  ب�سبب 
م�سرية  التربع”.  عملية  خــلل  كــورونــا  بفريو�ص 
احلفاظ  “وجب  ــك  ذل ــم  ورغ ــه  اأن ذاتـــه،  ال�سياق  يف 
اأجل  من  احليوية  ــادة  امل بهذه  للتزود  العملية  على 
التربع  اأن  الدكتورة،  واأكدت  الآخرين”.  حياة  انقاذ 
للأ�سخا�ص  الطبي  “النتقاء  ب�سرط  يكون  اأن  ميكن 
لكل  ال�سرورية  بامل�سافة  ــزام  ــت الل مــع  املتربعني 

مرحلة من مراحل التربع”.
املنتظمة  النظافة  اإجراءات  “احرتام  اإىل  بالإ�سافة 
بعد مرور املتربع مع احلفاظ على العمل مبواد معقمة 

وذات ال�ستعمال الأحادي”.
لوؤي ي

الوطني،  البناء  حركة  رئي�ص  ثمن 
وزير  ــرار  ق قرينة،  بن  الــقــادر  عبد 
ببث  املــتــعــلــق  ــة  ــي ــن ــدي ال ـــوؤون  الـــ�ـــس
ت�سجيلت القراآن الكرمي عرب مكربات 
�ساعة  ن�سف  ملــدة  بامل�ساجد  ال�سوت 
يف  قرينة  بن  كتب  الظهر.و  اآذان  قبل 

على  الر�سمية  �سفحته  عرب  من�سور 
النبيل  املــوقــف  هــذا  “اإن  في�سبوك: 
العاطفية  بــالأجــواء  جميعا  يذكرنا 
و  ــني  ــري ــزائ اجل ــــداع  اإب �سنعت  الــتــي 
الثورة  اأيــام  ت�ساندهم  و  اجلزائريات 
التي  بعدها  ما  و  املباركة  التحريرية 

م�ساهد  كبريا  اإ�سهاما  فيها  اأ�سهمت 
التكبريات  اأ�سوات  و  الرايات  رفرفة 
املهاريز و زغاريد احلرائر. و طرقات 

اإىل  ال�سابق  الرئا�سي  املرت�سح  دعا  كما 
فرتات  لتخ�سي�ص  ــرى  اأخ مبادرة   ”
اأوقات  يف  ال�سالح  بالدعاء  فيها  ُيلهج 

دقائق   10 ملدة  ال�ستجابة  و  الف�سيلة 
جي�سنا  لعنا�سر  دعما  دقيقة   15 اأو 
ال�سفوف  يف  املرابطني  لكل  و  الأبي�ص 
ثغورنا  على  اأو  الوباء  هذا  �سد  الوىل 

الأمنية امللتهبة”.
ق/و

حجزت م�سالح الدرك الوطني ملدينة 
كمية  البليدة  وليــة  غــرب  العفرون 
املــائــدة  وزيـــت  ال�سميد  مــن  معتربة 
التابعة  املــ�ــســتــودعــات  اأحــــد  داخــــل 
املعني  تقدمي  مت  ــن  اأي م  ع.  للمدعو 
حمكمة  لــدى  اجلمهورية  وكيل  ــام  ام

اليه  موجه  تهم  خلفية  على  العفرون 
امل�ستهلك  وخداع  امل�ساربة  يف  املتمثلة 
يف  القيد  دون  جتاري  ن�ساط  وممار�سة 
قررت  اأيــن  الفوترة  وانــعــدام  ال�سجل 
�سهر  عقوبة18  ت�سليط  اجلنح  حمكمة 
مالية  وغــرامــة  للمتهن  نــافــذا  �سجن 

تقدر ب 50000 الف دينار، كما جنحت 
من  لربــعــاء  الوطني  ــدرك  ال م�سالح 
حجز كمية معتربة من املواد الغذائية 
و�سع  مت  حيث  امل�ستودعات  احــد  يف 
احــرتام  عــدم  مع  للبيع  فا�سد  منتوج 
بيانات  تعديل  وعــدم  احلفظ  �سروط 

ال�سجل التجاري مثل املدعو)د. ر( اأمام 
عقوبة  عليه  �سلطت  اجلنح  حمكمة 
50الف  ب  وغرامة  نافذا  حب�ص  عــام 

دينار جزائري.

العي�سي �سريف 

قامت، م�سالح اأمن ولية ب�سار مبختلف 
بتوقيف  امليدان  يف  وفرقها  وحداتها 
اجلزئي. احلجر  لإجـــراءات  املخالفني 
كافة  ب�سار  وليــة  اأمــن  م�سالح  دت  جنَّ

لتطبيق  والب�سرية  املــاديــة  و�سائلها 
اأُعِلن  الــذي  اجلزئي  احلجر  اإجـــراءات 
للبلد. العليا  ال�سلطات  طرف  من  عنه 

مبختلف  الولية  اأمــن  م�سالح  وقامت 

مت  اأيــن  املخالفني،  بتوقيف  وحداتها 
نارية  دراجــة  و11  مركبة   35 توقيف 
وو�سعها باملح�سر، مع توقيف 68 �سخ�سا 
واإحالتهم للإجراءات الق�سائية املعمول 

ـــراءات  الإج هــذه  خمالفة  نتيجة  بها 
الحرتازية ملنع تف�سي فريو�ص كوفيد 
19،بالتن�سيق مع وكيل اجلمهورية لدى 
حمكمة ب�سار.                                                ق/و

تربع ال�سباط ال�سامون للحماية املدنية من مدراء مركزيني و مدراء ولئيني على راأ�سهم املدير العام للحماية املدنية براتب �سهر لدعم جهود الدولة ملواجهة وباء كورونا 
املُ�ستجد، ح�سبما اأفاد به بيان ملديرية احلماية املدنية.

ق/و

جراء  للوفيات  الإجمايل  العدد  ارتفع 
اجلزائر  يف  كورونا  بفريو�ص  الإ�سابة 
حالت  قــدرت  حني  يف  وفــاة   193 اإىل 

التعايف من اجلائحة بـ 113 حالة.
متابعة  للجنة  الر�سمي  الناطق  واأعلن 
فورار  جمال  كورونا  فريو�ص  انت�سار 
خلل  جديدة  وفاة  حالة   20 ت�سجيل 

وليات. ت�سع  يف  الأخرية  �ساعة   24
الكبري  النخفا�ص  هــو  املــلحــظ  لكن 
املــوؤكــدة  للإ�سابات  اليومي  الــعــدد  يف 
ما  �ساعة،   24 خلل  حالة   45 بت�سجيل 

يرفع العدد الإجمايل للحالت امل�سجلة 
البلد  يف  الفريو�ص  انت�سار  بداية  منذ 

اإىل 1468.
متاثلت  الــتــي  احلـــالت  عــدد  وبلغت 
لل�سفاء 113 حالة غادرت هياكل العلج 
م�ست�سفى  من  حالة   20 ــادرت   غ حيث 
العا�سمة  اجلــزائــر  مــن  و18  البليدة 
بينما يبقى عدد احلالت التي خ�سعت 
 626 اجلــديــد  بــالــربوتــوكــول  للعلج 

حالة.
الـمعنية،  والهيئات  الــولة  اأم�ص  وبــداأ 

يف تطبيق تعليمة حكومية تن�ص على 
للقواعد  الــ�ــســارم  التطبيق  �ــســرورة 
اإطار  يف  الـمتخذة  بالتدابري  الـمتعلقة 
الوقاية من كورونا فريو�ص ‘’كوفيد19 

’’ ومكافحته.
كمال  الــوايل  حدد  البليدة  وليــة  ويف 
الولئي  للقرار  طبقا  اأمــ�ــص،  نوي�سر 
اأفــريــل اجلــاري   6 املـــوؤرخ يف   789 رقــم 
الأن�سطة  خمتلف  ممــار�ــســة  توقيت 
ولية  اإقليم  م�ستوى  على  التجارية 
من  ــداء  ــت اب يومية  وب�سفة  البليدة 

ال�ساعة  اإىل  �سباحا  ال�ساد�سة  ال�ساعة 
�ساعات  ت�سعة  ملــدة  اأي  زوال  الثالثة 
املقدمة  التو�سيات  على  بناءا   ، كاملة 
خلل اجتماع اللجنة الأمنية الولئية 
نظرا  اجلاري  اأفريل   6 بتاريخ  املو�سعة 
املواطنني  حلماية  �سحية  ــي  ــدواع ل
ال�سارم  والتطبيق  الكتظاظ  وتفادي 
ال�سحي  باحلجر  املتعلقة  للرتتيبات 

الكلي املفرو�ص على هذه الولية.

لوؤي ي



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من
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