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اجلزائر مل تت�أخر يف 
مواجهة كورون� وجل�ن 

حت�ضر ح�لي� مل� بعد الوب�ء

حمند اأو�سعيد يوؤكد:

يف درا�سة فرن�سية جديدة لأول طبيب ن�سح العالج بالعقار تك�سف:  

-  اأطباء مب�ست�سفيات البليدة بوفاريك والقطار يوؤكدون فعالية الدواء
-  كل حالة خ�سعت لعالج الكلوروكني مل تتعر�ض مل�ساعفات

-  خرباء يقدمون ن�سائح لتنظيف النقود احرتازا من “كورونا”

تعــ�يف 91 بـ�ملـ�ئــة من املـ�ضـ�بني 
خ�ضعوا لـ"هيدروك�ضي كلوروكني"
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عديد البلدي�ت 
واجلمعي�ت توّزع 
م�ض�عدات غذائية

الـخـ�ضـر  من  طــنــ�   40
والفواكه من بلدية عني 

الن�قة بب�ضكرة نحو البليدة 

ال�ضك�ن ين��ضدون ال�ضلط�ت 
للتدخل وتهيئة اخلندق الذي 

ي�ضكل خطرا على حي�تهم 

الــــــوادي

ب�سكرة

املنيعة

�ض 05

�ض 06

�ض 06

منظمة ال�ضحة الع�ملية يف حتذير جديد

لف�ئدة الع�ئالت املعوزة واملحت�جة

التعر�ض لدرج�ت حرارة 
اأعلى من 25 درجة الي�ض�عد 

يف الوق�ية من كورون�

 نحو تعليق �ضالة 
الرتاويح يف مكة املكرمة 
واملدينة املنورة هذا الع�م

الدرا�ضي املو�ضم  الإنه�ء  اإليه�  تلج�أ  قد  الرتبية  وزارة  اأم�م  �ضين�ريوه�ت   3
كذبت اإجراء تعديالت على رزنامة المتحانات

- "كال" تطالب بت�سديد اأجور الأ�ساتذة املتعاقدين لإعالة عائلتهم خالل احلجر ال�سحي
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04/03

م�ض�ب�   460 �ضف�ء 
"كورون�" من وب�ء 

اكــت�ضــ�ف 35 اإ�ض�بــة بكورونــ� 
و�ضط اجلزائريني الع�لقني ب�الإم�رات

اإحب�ط حم�ولة تهريب اأزيد من 
ب�لنع�مة الكيف  من  قنط�را   28

ت�سجيل 19 وفاة 
و64 حالة خالل 

يوم واحد

ت�ستمر عملية الإجالء
 اليوم برحلة اأخرية 

للخطوط اجلوية الماراتية
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�ض 03

�ض 16

جممع مط�حن الواح�ت بتقرت ي�ضطر برن�جم� 
اأ�ضبوعي� لتغطية الوالية من م�دة ال�ضميد 

06ب�ضبب تزايد املخ�وف من حتّول هذا امللف اإىل اأزمة حقيقية

احلمد هلل تع�فيت مت�م� 
من كورون� واأ�ضكر كل 

من ت�ض�من معي

املدرب القدير �سفيان ن�سمة للتحرير: 
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دول جمموعة الع�ضرين تعلن التزامه� ب�تخ�ذ 
خطوات فورية 

حممد علي 
-----------------

لها  بيان  يف  املجموعة،  واأف���ادت 
بدول  الطاقة  لوزراء  اجتماع  عقب 
املجموعة اأن “االنكما�ش االقت�صادي 
املتوقع  اليقني  بعدم  املرتبط  الكبري 
جراء فريو�ش كورونا اأدى اإىل تفاقم 
والطلب  العر�ش  عمليات  يف  اخللل 

على الطاقة”.
عدم  “تفاقم  اأن  البيان  ذات  واأ�صاف 
ا�صتقرار اأ�صواق الطاقة، واأثر ب�صكل 
والغاز  النفط  قطاع  على  مبا�رش 
اأثر  مما  اأخ��رى،  مناطق  اإىل  وانت�رش 
ب�صكل اأكرب على انتعا�ش االقت�صاد 

العاملي”.
واأو�صح بيان املجموعة الع�رشين اأن 
عن  التعاون  �صيوا�صلون  “الزعماء 
جلائحة  اال�صتجابة  ومراجعة  كثب 
ملجموعة  االأو�صع  واالأجندة  الوباء 

طاقة  اأنظمة  اإىل  للتحول  الع�رشين 
االجتماع  خالل  وم�صتدامة  اأنظف 

املقرر يف �صبتمرب املقبل”.
على  اأنها  ذاته  ال�صياق  يف  م�صرية 

وقت  يف  لالجتماع  “اال�صتعداد  امت 
اأقرب اإذا دعت احلاجة لذلك .

"م�أ�ض�ة حقيقية" اإن اجلزائر جتنبت  ق�لت 

ت�ضيد  اجلي�ض  جملة 
مواجهة  ب�إجراءات 
كورون� يف اجلزائر

ل�ضم�ن ا�ضتقرار �ضوق النفط

اأعلنت دول جمموعة الع�ضرين، اأم�ض ال�ضبت، التزامه� ب�تخ�ذ خطوات فورية ل�ضم�ن ا�ضتقرار �ضوق النفط الدولية. من  املتخذة  باالإجراءات  اجلي�ش  جملة  اأ�صادت 
طرف رئي�ش اجلمهورية عبد املجيد تبون ملواجهة 
كورونا، موؤكدة اأنها جنبت اجلزائر ماأ�صاة حقيقية، 
موؤكدة ا�صتعداد اجلي�ش ملواجهة هذا الوباء، قائلة 
اإن اجلي�ش الوطني ال�صعبي �صخر كل اإمكانياته 
يف اإطار التن�صيق املحكم مع خمتلف القطاعات 
ال�صعبة  احلالية  الو�صعية  اأن  باعتبار  الوزارية، 
الب�رشية  البالد  طاقات  كافة  جتنيد  ت�صتدعي 
كافة  بني  التن�صيق  م�صتوى  ورف��ع  وامل��ادي��ة 
موؤ�ص�صات الدولة، �صمن االإ�صرتاتيجية الوطنية 
الذي  الوباء  هذا  تف�صي  من  للحد  املو�صوعة 

اأ�صحى ي�صكل تهديدا على االأمن الوطني. 
اأو�صحت املجلة -ل�صان حال املوؤ�ص�صة الع�صكرية 
ال�صعبي  الوطني  اجلي�ش  اأن  االأخري-  عددها  يف 
للمحافظة  اال�صتثنائية  الظروف  هذه  يف  مدعو 
ا�صتعداده  خالل  من  العملياتية،  جاهزيته  على 
كانت  مهما  طارئ  اأي  ملواجهة  الدائم  وتاأهبه 
اأمن  ب��اأّن  االإدراك  متام  مدرًكا  خطورته،  درجة 
الرئي�صية،  ومهامه  اهتماماته  اأوىل  املواطن 
قوانني  اإطار  يف  اجلي�ش  بنجاح  املجلة  وذّكرت 
االإرهاب  حماربة  مبهمة  التكفل  يف  اجلمهورية 
املوؤ�ص�صة  وق��وف  م��وؤك��دة  االإج����رام،  وق��وى 
خمتلف  يف  املواطنني  جانب  اإىل  الع�صكرية 
�رشبت  التي  الطبيعية  والكوارث  االأزم��ات 
اأو  في�صانات  اأو  زالزل  كانت  �صواء  البالد، 
اأحواال جوية مرتدية، على غرار زلزال بومردا�ش، 
في�صانات باب الوادي، ثلوج اآري�ش وتيزي وزو، 
ال�صعبي مدعو  الوطني  اجلي�ش  اأن  م�صددة على 
على  للمحافظة  اال�صتثنائية  الظروف  هذه  يف 
ا�صتعداده وتاأهبه  العملياتية، من خالل  جاهزيته 
درجة  كانت  مهما  ط��ارئ  اأي  ملواجهة  الدائم 
املواطن  اأمن  اأن  االإدراك  متام  مدركا  خطورته، 
اأن  مربزة  الرئي�صية،  ومهامه  اهتماماته  اأوىل 
اإمكانياته  كل  �صخر  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ش 
يف اإطار التن�صيق املحكم مع خمتلف القطاعات 
ال�صعبة  احلالية  الو�صعية  اأن  باعتبار  الوزارية، 
الب�رشية  البالد  طاقات  كافة  جتنيد  ت�صتدعي 
كافة  بني  التن�صيق  م�صتوى  من  والرفع  واملادية 
موؤ�ص�صات الدولة �صمن االإ�صرتاتيجية الوطنية 

املو�صوعة للحد من تف�صي هذا الوباء.
على  ذات��ه  امل�صدر  �صدد  مت�صل،  �صياق  يف 
رئي�ش  ب��ني  امل��وج��ود  الكامل"  "االن�صجام 
و"الثقة  ال�صعبي  الوطني  واجلي�ش  اجلمهورية 
االأعلى  القائد  ب�صفته  يوليها  التي  املطلقة" 
للقوات امل�صلحة، وزير الدفاع الوطني، ملوؤ�ص�صة 
على  احلفاظ  يف  دوره��ا  من  انطالقا  اجلي�ش 
حماوالت  من  البالد  واإنقاذ  الدولة  موؤ�ص�صات 
على  انتخابه  منذ  اأنه  اإىل  م�صرية  منها،  النيل 
املطلقة  ثقته  الرئي�ش  اأظهر  اجلمهورية،  راأ�ش 
حيث  ال�صعبي،  الوطني  اجلي�ش  موؤ�ص�صة  يف 
الذي  ال��دور  املنا�صبات  من  العديد  يف  اأك��د 
على  احلفاظ  يف  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ش  اأداه 
حماوالت  من  البالد  واإنقاذ  الدولة  موؤ�ص�صات 
رئي�ش  �صهادة  اأن  اإىل  م�صرية  منها،  النيل 
اجلمهورية  تعك�ش مدى الثقة واالن�صجام التام 
بني الرئا�صة واجلي�ش الوطني ال�صعبي، م�صيفة 
رئي�ش  بثقة  يتمتع  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ش  اأن 
االئتمان،  لهذا  االأمثل  الراعي  الأنه  اجلمهورية، 
اجلي�ش  اأن  مربزة   وم�صتقبال،  حا�رشا  ما�صيا، 
وفق يف اأحلك اأيام املاأ�صاة الوطنية عندما كانت 
الدولة اجلزائرية تتداعى يف احلفاظ على اأ�ص�صها 
االن�صجام  اإن  قائلة  وجودها،  وتثبيت  واأركانها 
الوطني  واجلي�ش  اجلمهورية  رئي�ش  بني  الكامل 
االأول  القا�صي  يوليه  الذي  واالهتمام  ال�صعبي 
اإميانه  للبالد لالأمن والدفاع الوطنيني، نابعة من 
الرا�صخ ب�رشورة ع�رشنة قوات اجلي�ش الوطني 
الد�صتورية  مهامها  اأداء  لها  ليت�صنى  ال�صعبي 
وبلوغ اجلاهزية الدائمة ملواجهة كافة التهديدات 

املحتملة ورفع خمتلف التحديات االأمنية.
ق/و

حمند اأو�ضعيد يوؤكد:

اجلزائر مل تت�أخر يف مواجهة كورون� وجل�ن حت�ضر ح�لي� مل� بعد الوب�ء
اأكد الوزير امل�صت�صار لالت�صال، الناطق 
حمند  اجلمهورية  لرئا�صة  الر�صمي 
تتاأخر  "مل  اجلزائر  اأن  بلعيد،  اأو�صعيد 
رئي�ش  اأن  معلنا  كورونا"،  مواجهة  يف 
باإن�صاء  اأمر  تبون  املجيد  اجلمهورية عبد 
جلان "لدرا�صة والتح�صري ملا بعد الوباء".
تتاأخر  "مل  اجلزائر  اأن  بلعيد  ال�صيد  وقال 
بل  امل�صتجد  كورونا  وباء  مواجهة  يف 
اتخذت  التي  ال��دول  اأوىل  من  كانت 
الوباء  اأن  م�صيفا  ملجابهته"،  احتياطات 
ظهر يف ال�صني يوم "8 دي�صمرب 2019 
يف  اإال  به  اهتمامه  يظهر  مل  وال��ع��امل 
 ،2020 الن�صف الثاين من �صهرجانفي  
من  ا�صتفادت  التي  اجلزائر  ذلك  يف  مبا 

جتارب دول اأخرى".
وبعد اأن اأبرز جهود الدولة يف الت�صدي 
خالل  من  االأوىل،  الوهلة  منذ  للوباء 
واحلذر  للحيطة  يدعو  بيان  "اإ�صدار 
رئي�ش  تراأ�ش  ثم  املا�صي  جانفي   14 يف 
الوزراء  ملجل�ش  الجتماعني  اجلمهورية 
االأعلى  للمجل�ش  اآخرين  واجتماعني 
قال  املا�صي"،  مار�ش  �صهر  يف  لالأمن 
حق  االإجحاف يف  ينبغي  "ال  اأنه  الوزير 

االآخرين" واالنتقا�ش من هذه اجلهود.
واعترب الناطق الر�صمي للرئا�صة يف ذات 
ويحظى  "�صعب"  الو�صع  اأن  ال�صدد، 
الرئي�ش  ط��رف  من  يومية  ب"متابعة 
امل�صوؤولية"،  ثقل  ي�صت�صعر  الذي  تبون 
يف  دول��ة  هناك  "لي�ش  اأن��ه  اإىل  م�صريا 
بن�صبة مائة  الو�صع  العامل متحكمة يف 
االإن�صان  عجز  اأظهر  الوباء  الأن  باملائة 
العامل نظرا الأنه  املخابر يف  اأكرب  وعجز 
جديد وقد ت�صبب يف حدوث ارتباك يف 

بداية االأمر".
االقت�صاد  يف  كورونا  وباء  تاأثري  وعن 
االقت�صاد  على  وانعكا�صاته  العاملي 
العامل  اأن  بلعيد  ال�صيد  توقع  الوطني، 
حتوالت  عدة  "�صي�صهد  كورونا،  بعد 
اجليو�صيا�صي  ال��ت��وازن  يف  وتغريات 
اقت�صادي  جمود  فرتة  يف  الدخول  مع 
"لن  الو�صع  اأن هذا  اإىل حني"، مو�صحا 
االقت�صاد  على  كبري  تاأثري  له  يكون 
الوطني خالل هذه ال�صنة اإذا ما ا�صتمرت 

اأ�صعار النفط يف االنتعا�ش".
ويف ذات ال�صياق، اأعلن الناطق الر�صمي 
باإن�صاء  "اأمر  تبون  الرئي�ش  اأن  للرئا�صة، 
جلان خمت�صة متكونة من علماء وخرباء، 
االقت�صادية  االأو�صاع  درا�صة  مهمتها 
واال�صت�رشاف ملا بعد كورونا"، م�صتطردا 
الوباء  بعد  ملا  اأنف�صنا  "نح�رش  بالقول 
الوطني  االقت�صاد  لبناء  خطة  وهناك 
وتر�صيد  امل�صتدامة  التنمية  قوامها 

اال�صتهالك الطاقوي".
اإىل  ال��وزي��ر  دع��ا  االإط����ار،  ذات  ويف 
لتفجري  فر�صة  اإىل  االأزمة  هذه  "حتويل 
"عبقرية  على  باالعتماد  الطاقات"، 
طاقاته  يفجر  ال��ذي  اجلزائري  ال�صعب 
ال��دور  م��ربزا  االأزمات"،  اأوق���ات  يف 
االأ�صا�صي لالإعالم يف هذه املرحلة ق�صد 
لبناء  وتوجيهها  الطاقات  هذه  "مرافقة 

الدولة ولي�ش لت�صويد الواقع".
امل�صت�صار  الوزير  اأكد  ال�صدد،  وبهذا 
لالت�صال، على �رشورة "تكيف و�صائل 
االإعالم مع الو�صع اجلديد وتغيري عقلية 
االإثارة  عن  والبحث  االإعالمي  ال�صبق 
وا�صفا  املواطنني"،  ماآ�صي  ح�صاب  على 

ذلك باالأمر "غري املقبول".
وانتقد بع�ش و�صائل االإعالم التي تعمل 
اإىل  "الت�صخيم والتهويل واملبالغة  على 
جهود  من  واالنتقا�ش  ال��ذات  جلد  حد 
حني  يف  ال�صحة،  وممار�صي  ال��دول��ة 
م�صتدركا  نف�صية"،  حرب  حالة  يف  اأننا 
لكن  نقائ�ش  هناك  اأن  "�صحيح  بالقول 
�صببها لي�ش تقاع�ش الدولة بل الأن االأمر 

يتعلق بوباء م�صتجد".
االأ�صوات  حول  �صوؤال  عن  رده  ويف 
على  "ت�صييق  وجود  عن  تتحدث  التي 
اأن  بلعيد،  ال�صيد  اأك��د  ال�صحفيني"، 
اإذا  د�صتوريا  م�صونة  التعبري  "حرية 
عن  خرجت  اإذا  اأما  القانون  حترتم  كانت 
اإطارها القانوين فت�صبح من اخت�صا�ش 
ال�صحافة  "حرية  اأن  م�صيفا  العدالة"، 
هي و�صيلة لبناء املجتمع ولي�ش لالإ�صاءة 

اإليه واإىل مقومات الدولة".
"امل�صوؤولية  وجود  �رشورة  على  و�صدد 
دعوات  وا�صفا   ، احلرية"  ممار�صة  يف 
ال�صوارع  اإىل  املواطنني  الإخراج  �صابقة 
با�صم  كورونا  فريو�ش  انت�صار  ظل  يف 
"غري  احل��ري��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة ب��االأم��ر 

املعقول".
يف  ين�ضر  ــ�  مم بــ�ملــ�ئــة   70
غري  اجلزائر  حول  ف�ي�ضبوك 

جزائري
اإىل  للرئا�صة  الر�صمي  الناطق  وتطرق 
اجلزائر  لها  تتعر�ش  التي  "الهجمة" 
الو�صائل  كل  ت�صتغل  "اأطراف  قبل  من 
ال�صتهداف اجلزائر من خالل احلراك اأم�ش 
وكورونا اليوم واأمور اأخرى غدا"، م�صريا 
"خمابر خارجية لها ح�صابات  اإىل وجود 
مع اجلزائر تعطي معلومات خاطئة" عرب 

و�صائل التوا�صل االجتماعي.
وك�صف يف هذا االإطار، اأن "70 باملائة مما 
ين�رش على فاي�صبوك بخ�صو�ش اجلزائر 
"ات�صاالت  هناك  واأن   ، جزائري"  غري 

متكن  متطورة  اأجهزة  على  للح�صول 
هذه  منه  ت�صدر  الذي  املكان  من حتديد 

املن�صورات".
الثقة بني  "اأزمة  كما حتدث الوزير، عن 
االأطراف  من  حمذرا  والدولة"،  املواطن 
خالل  من  فيها  "اال�صتثمار"  تريد  التي 
على  ال�صغط  ومم��ار���ص��ة  "التالعب 
مهامه  مبا�رشة  منذ  اجلمهورية  رئي�ش 
وا�صتدراج الدولة اىل االأمور الهام�صية 
كما  االأ�صا�صية"،  امل�صاكل  عن  و�صغلها 
"م�صك  حتاول  التي  االأطراف  اإىل  اأ�صار 
التعامل  وترتدد يف  الو�صط  من  الع�صا 

مع النظام احلديد".
االأطراف  بلعيد كل هذه  ال�صيد  وخاطب 
ولن  بقوة  انطلق  "القطار  اأن  بالقول 
يقررها  التي  املحطة  يف  اإال  يتوقف 
لبناء  "فر�صة  هذه  اأن  م�صيفا  قائده"، 
ت�صييعها حتمل  يريد  الوطن وعلى من 

م�صوؤوليته اأمام التاريخ".
االن�صغاالت  بع�ش  على  اإجابته  ويف 
الوزير  ج��دد  ك��ورون��ا،  بوباء  املتعلقة 
اجلمهورية  رئي�ش  التزام  على  التاأكيد 
املتواجدين  املواطنني  بكل  بالتكفل 
داخل البالد اأو خارجها، وك�صف اأن هناك 
عرب  منت�رشين  قليلة  باأعداد  "جزائريني 
اأزيد من 60 دولة ويحاولون العودة اإىل 
لن  "الدولة  اأن  م�صيفا  الوطن"،  اأر�ش 
تتخلى عن اأبنائها لكن معاجلة هذا امللف 
الدبلوما�صية  والبعثات  وقتا،  تتطلب 

تتابع االأو�صاع عن كثب".
ق/و

واجلماعات  الداخلية  وزي���ر  تفقد 
هواري  مبطار  بلجود،  كمال  املحلية، 
اجلوية  املجموعة  ال��دويل   بومدين 
للحماية املدنية يف العا�صمة امل�صاركة 
للم�صابني  الطارئة  احلاالت  اإجالء  يف 
امل�صت�صفيات.و�صدد  اإىل  بوباء كورونا 
االإعالم  لو�صائل  ت�رشيح  يف  بلجود 

على هام�ش الزيارة اأن الدولة لن ترتدد 
يف و�صع  كل االإمكانيات ملواجهة وباء 
الداخلية  وزير  كورونا.وذكر  فريو�ش 
لتوفري  اجلمهورية  رئي�ش  بتعهد 
ت�صخريها  يجب  التي  االإمكانيات 
�صواء املادية والب�رشية ملحاربة فريو�ش 
كورونا يف كل مناطق اجلزائر.من جهة 

اجلبارة  باملجهودات  بلجود  نوه  اأخرى 
التي يقوم عنا�رش احلماية املدنية ولقد 
كانوا �صباقني يف وجودهم امليداين منذ 

ت�صجيل احلاالت االأوىل

ق/و

وزير الداخلية كم�ل ب�جلود يوؤكد": 

الدولة و�ضعت كل االإمك�ني�ت ملواجهة وب�ء كورون�



اأن  من  العاملية  ال�صحة  منظمة  حذرت 
اأو  ال�صم�ش  الأ�صعة  نف�صك  تعري�ش 
درجة   25 من  اأعلى  ح��رارة  لدرجات 
من  ال��وق��اي��ة  يف  ي�صاعد  ال  م��ئ��وي��ة، 

كورونا. بعدوى  االإ�صابة 
يف  للمنظمة  االإقليمي  املكتب  واأك��د 
قد  االإن�صان  اأن  "تويرت"  عرب  من�صور 
كان  مهما  ك��ورون��ا،  مب��ر���ش  ي�صاب 

حارا. اأو  م�صم�صا  الطق�ش 
حار  طق�ش  ذات  بلدان  "اأبلغت  واأ�صاف: 
وحلماية  باملر�ش،  اإ�صابة  ح��االت  عن 
غ�صل  على  اأحر�ش  املر�ش،  من  نف�صك 
العينني  مالم�صة  وجتنب  جيدا  يديك 

والفم". واالأنف 
على  املنظمة  اأكدت  ثان،  من�صور  ويف 
كوفيد  مر�ش   من  التعايف  اإمكانية 
بفريو�ش  "اإ�صابتك  اأن  اإىل  م�صرية   ،19
�صتظل  اأنك  تعني  ال  امل�صتجد  كورونا 
منظمة  دعت  االأبد".كما  اإىل  مري�صا 
احل��ذر  توخي  اإىل  العاملية،  ال�صحة 
املفرو�صة  القيود  رف��ع  بخ�صو�ش 
امل�صتجد  كورونا  فريو�ش  انت�صار  لكبح 
فتاكة"  ل"عودة  تفاديا  االأوان  قبل 

للفريو�ش.
تديرو�ش  للمنظمة  العام  املدير  وقال 
�صحفي  موؤمتر  يف  جيربي�صو�ش  اأدهانوم 
تخفيفا  ت�صهد  اأن  "تود  املنظمة  اإن 
فاإن  نف�صه  الوقت  يف  لكن  القيود  يف 
فتاكة  عودة  اإىل  يوؤدي  قد  القيود  رفع 

ا"  "تباطوؤ هناك  اأن  للفريو�ش".واأ�صاف 
البلدان  بع�ش  يف  الوباء  انت�صار  يف 
واأملانيا  اإيطاليا  ال�صيما  االأوروب��ي��ة، 
"ت�صارعا  هناك  لكن  وفرن�صا،  واإ�صبانيا 
اأخ��رى،  دول  يف  االنت�صار  يف  مقلقا" 
يف  املجتمعية  العدوى  ذلك  وي�صمل 
ال�صياق،  نف�ش  اأفريقية.ويف  دولة   16
خرباء  كبري  فوت�صي،  اآنتوين  اأو�صح 
الواليات  يف  املعدية  االأمرا�ش  مكافحة 
تخفيف  الأوانه  ال�صابق  من  اإنه  املتحدة 
رغم  االأمريكيني  على  املفرو�صة  القيود 
املناطق  يف  اإيجابية  موؤ�رشات  ظهور 
فريو�ش  تف�صي  م��ن  ت�����رشرا  االأك���ر 

نيويورك. مثل  كورونا 

�صبكة  مع  مقابلة  يف  فوت�صي  وق��ال 
االآن  "نالحظ  )���ص��ي.اإن.اإن(  تلفزيون 
دليال  نرى  اأن  نريد  اإيجابية.  موؤ�رشات 
االجت��اه  يف  ن�صري  ن��ن��ا  اأ على  وا�صحا 
الأن  والو�صوح  القوة  مبنتهى  ال�صحيح 
ا�صتباق االأحداث ثم  ما ال نريد فعله هو 

الو�صع". نف�ش  اإىل  العودة 
العمل  ف��ري��ق  اأع�����ص��اء  اأن  واأ���ص��اف   
يراجع  كورونا  فريو�ش  مبكافحة  املعني 
موؤ�رشات  عن  بحثا  يوم  كل  البيانات 
ب�صكل  ق��دم��ا  امل�����ص��ي  م��ن  "متكننا 
نحو  على  البالد  فتح  الإعادة  تدريجي 

�صا�صي". اأ
لوؤي ي

فع�ليته يوؤكدون  والقط�ر  بوف�ريك  البليدة  مب�ضت�ضفي�ت  اأطب�ء 

كل ح�لة خ�ضعت لعالج الكلوروكني  مل تتعر�ض 
مل�ض�عف�ت

لوؤي ي
--------------------

ت�رشيح  يف  اخل��ب��ري،  ذات  واأو���ص��ح 
عن  االإع��الن  هام�ش  على  لل�صحافة 
بفريو�ش  لالإ�صابات  اليومية  احل�صيلة 
ال��ع��الج  اأن  اجل���زائ���ر،  يف  ك���ورون���ا 
و�صفه  اىل  دعت  الذي  بالكلوروكني 
الفارط  مار�ش   23 منذ  ال�صحة  وزارة 
اأثبت  قد  زيرتوماك�ش  دواء  جانب  اإىل 
ح��االت  حت�صني  يف  و���ص��اه��م  جناعته 
النتائج  اىل  ا�صتنادا  وه��ذا  املر�صى، 

ولية. االأ
م�صلحة  رئي�صة  اأك��دت  جانبها،  من 
االأم����را�����ش امل��ع��دي��ة ب��امل��وؤ���ص�����ص��ة 
اال���ص��ت�����ص��ف��ائ��ي��ة امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 

باجلزائر  بالقطار  املعدية  االأم��را���ش 
ن�صيمة  ال��ربوف�����ص��ور  ال��ع��ا���ص��م��ة، 
خ�صعت  حالة   42 بني  من  اأن  عا�صور، 
حالة   17 ب��ال��ك��ل��وروك��ني،  ل��ل��ع��الج 
ال�صياق،  ذات  لل�صفاء.ويف  متاما  متاثلت 
بركاين،  بقاط  حممد  الدكتور  ذك��ر 
تف�صي  ومتابعة  ر�صد  جلنة  ع�صو 
احلاالت  بع�ش  اأن  كورونا،  فريو�ش 
كورونا  فريو�ش  من  لل�صفاء  تتماثل 
للعالج  خ�صوعها  بعد  الآخر  حني  من 
ال�صابق  من  اأنه  معتربا  بالكلوروكني، 
التي  احلاالت  كل  نتائج  اإعطاء  الأوانه 
وهذا  الوطن،  عرب  العالج  لهذا  تخ�صع 
ت�صتدعي  ح��ال��ة  ك��ل  ل��ك��ون  بالنظر 
على  ي��ام  اأ  10 مل��دة  للعالج  اخل�صوع 

االأولية  النتائج  اأظهرت  االأق��ل.وق��د 
الكلوروكني، ح�صب  حول تطبيق عالج 
ال�صحة  وزير  �صابقا  فيما  به  �رشح  ما 
امل�صت�صفيات،  واإ���ص��الح  وال�صكان 
بوزيد،  بن  الرحمان  عبد  الربوف�صور 
ن��ه  اأ اىل  م�صريا  ج��دا،  م�صجعة  ن��ه��ا  اأ
�صاملة  وطنية  درا�صة  عر�ش  �صيتم 
املر�صى  من  هائل  عدد  خ�صوع  بعد 
وا�صع.هذا  نطاق  على  العالج  لهذا 
هائلة  ح��االت  متاثل  االأط��ب��اء  ويتوقع 
خالل  ك��ورون��ا  فريو�ش  من  لل�صفاء 
بالعا�صمة  خ�صو�صا  القادم   االأ�صبوع 
بروتوكول  جناعة  تبوث  بعد  البليدة  و 
توقعات  تفيد  ال��ك��ل��وروك��ني،ح��ي��ث 
من  ق��اي��دي  احلفيظ  عبد  ال��دك��ت��ور 
مب�صت�صفى  املعدية  االأمرا�ش  م�صلحة 
دفعة  مبغادرة  بالبليدة  فانون"   "فران�ش 
البليدة  م�صت�صفيات  املر�صى  من  هائلة 
القادم  االأ�صبوع  خ��الل  العا�صمة  و 
االإذاعية  للقناة  ت�رشيح  يف  موؤكدا 
على  ملحوظ  حت�صن  ت�صجيل  االأوىل 
امل�صابة  احل���االت  م���ن   ك��ب��ري  ع���دد 
االأقل  على  اأ�صبوع  منذ  تخ�صع  والتي 
اإىل  باالإ�صافة  الكلوروكني  للعالج 
جرعة  مينح  م��ا  وه��و  الزيرتومي�صني 
بهذا  امل�صابني  للمر�صى  العمل  من 
اجلزائر  ي�رشب  الذي  القاتل  الفريو�ش 

ككل. والعامل 

ب�لفريو�ض  االإ�ض�بة  اأن ح�الت  ك�ضف الربوف�ضور ر�ض� حمي�وي،ع�ضو جلنة ر�ضد ومت�بعة تف�ضي فريو�ض كورون�، 
امل�ضتجد على امل�ضتوى الوطني و التي خ�ضعت للعالج ب�لكلوروكني مل تتعر�ض اإىل م�ض�عف�ت.
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العدد
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التعر�ض لدرج�ت حرارة اأعلى من 25 درجة ال ي�ض�عد يف الوق�ية 
من كورون�

منظمة ال�ضحة الع�ملية يف حتذير جديد

تع�يف 91 ب�مل�ئة من امل�ض�بني الذين 
خ�ضعوا لـ"هيدروك�ضيكلوروكني"

يف درا�ضة فرن�ضية جديدة الأول طبيب ن�ضح العالج ب�لعق�ر تك�ضف:  

راوؤول  ديدييه  الدكتور  اأم�ش  اأك��د 
عالج  جناعة  مدى  جديدة  درا�صة  يف 
كلوروكني  بعقار  بكورونا  امل�صابني 

حيوي. مب�صاد  املرفوق 
عدد  امل��رة  ه��ذه  ال��درا���ص��ة  و�صملت 
بالتحديد،   1061 امل�صابني،  من  اأكرب 
باملائة  و43  �صنة   43 عمر  مبتو�صط 
للرئي�ش  الدكتور  قدمها  رجال،  منهم 
خالل  م��اك��رون  اميانويل  الفرن�صي 
مار�صيليا  مل�صت�صفى  االأخرية  زيارته 
اأول من  الذي كان  الدكتور  اأين يعمل 
كلورركني  ع��الج  جناعة  عن  حت��دث 
التنف�ش  "م�صكل  اأن  يومها  قائال 
هو  كورونا  فريو�ش  فيه  يت�صبب  الذي 

�صادفته". تنف�صي  م�صكل  اأ�صهل 
 91 تعايف  الدرا�صة  نتائج  واأظهرت 
خ�صعوا  هوؤالء  امل�صابني،  من  باملائة 
االإ�صابة  من  االأوىل  االأيام  يف  للعالج 
"هيدروك�صيكلوروكني"،  با�صتعمال 
وهو دواء متفرع من عقار كلورركني، 
وهو  "اأزيرتومي�صني"  اليه  ي�صاف 

العالج  وا�صتغرق  ح��ي��وي.  م�صاد 
اأيام.  9 حوايل 

للدرا�صة،  االأويل  التقرير  وح�صب 
على  جانبية  اأع��را���ش  اأي  تظهر  مل 
مب�صاعفات  تعلق  ما  خا�صة  املر�صى 

القلب. م�صتوى  على 
درا�صات  اىل  ت�صاف  الدرا�صة  هذه 
راوؤول،  ال��دك��ت��ور  اأج��راه��ا  �صابقة 
ب��روت��وك��ول  جن��اع��ة  كلها  اأظ��ه��رت 
يزال  التي  االنتقادات  رغم  العالج، 
فرن�صا،  داخ��ل  م��ن  خا�صة  يتلقاها 
املناهج  على  الدكتور  مت��رد  ب�صبب 
وهو  ال�رشيرية  للتجارب  التقليدية 
يف  "نحن  بالقول  املعني  ب��رره  م��ا 
الح��رتام  الوقت  لدينا  ولي�ش  ح��رب 

الربوتوكوالت".
نف�صه  هو  الربوتوكول  هذا  لالإ�صارة 
حاليا  اليه  ويخ�صع  اجلزائر  يف  املطبق 
يف  بكورونا  م�صاب   1700 من  اأزيد 

. بالدنا
لوؤي ي

التج�وب  ينبغي  م�ضرتك  عدو  "كورون� 
الت�م مع م� يط�لب به اخلرباء"

فيم� ك�ضف ع��ضق تقدمي �ضب منح التق�عد، بن بوزيد يو�ضح:

وزير  من  كل  اأم�ش  �صبيحة  تفقد 
يو�صف"،  عا�صق  "�صوقي  العمل 
واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة  ووزير 
بن  ال��رح��م��ان  "عبد  امل�صت�صفيات، 
االجتماعي  ال�صمان  مقر  بوزيد"، 
العا�صمة. يف  داي  ح�صني  ببلدية 
لوحدة  زي��ارت��ه��ا  ال��وزي��ران  وخ�ش 

والت�صخي�ش.    والعالج  الك�صف 
وزي��ر  اأك��د  ال��زي��ارة،  هام�ش  وعلى 
على  بوزيد  بن  الرحمان  عبد  ال�صحة 
و�صائلها  �صخرت  ال��وزارات  كل  اأن 
دعم  اأج��ل  من  واللوج�صتية  امل��ادي��ة 
ال�صحة  وزير  اأكد  ال�صحة.كما  قطاع 
جمهوداتها  كل  جندت  ال�صلطات  اأن 
تف�صي  ملكافحة  والب�رشية  امل��ادي��ة 
ال��ب��الد.وق��ال  ك��ورون��ا يف  ف��ريو���ش 
�صحفية  ت�رشيحات  يف  بوزيد  بن 
للجميع،  م�صرتك  ع��دو  "كورونا 
واملطلق  التام  التجاوب  ي�صتدعي 
به  للقيام  اخل��رباء  به  يطالب  ما  بني 
املواطن".من  به  يلتزم  اأن  يجب  وما 
والت�صغيل  العمل  وزير  اأعلن  جهته 
عا�صق  �صوقي  االجتماعي،  وال�صمان 

طبيب   1000 ت�صخري  عن  يو�صف، 
يعملون  اجتماعية  م�صاعدة   131 و 
"كا�صنو�ش"،  "كنا�ش"و  من  كل  يف 
وو���ص��ع��ه��م حت���ت ت�����رشف ق��ط��اع 
االأطباء  وم�صاعدة  مل��وؤازرة  ال�صحة 
ال�صحية. واملراكز  امل�صت�صفيات  يف 
ت�رشيحات  يف  يو�صف  عا�صق  وقال 
ت�رشف  حتت  "و�صع  مت  اإنه  اإعالمية 
ق��ط��اع ال�����ص��ح��ة ج��م��ي��ع ال��ه��ي��اك��ل 
االجتماعي  لل�صمان  التابعة  ال�صحية 
املتمثلة  الوطني،  ال��رتاب  كافة  عرب 
والك�صف  للت�صخي�ش  مركز   31 يف 
جهوية  مراكز  واأرب��ع  ال��ع��الج،  عن 

االإ�صعائي". الطبي  للت�صوير 
تقدمي  عن  العمل  وزي��ر  ك�صف  كما 
التقاعد،  ومنح  املعا�صات  �صب  موعد 
�صيكون  اأفريل   20 قال:"يوم  حيث 
معا�صاتهم  يتقا�صون  للذين  بالن�صبة 
 22 ي��وم  و  �صهر،  ك��ل  م��ن   22 ي��وم 
يتقا�صون  للذين  بالن�صبة  اأف��ري��ل 
كل  من  و26   24 يومي  معا�صاتهم 

. �صهر"
لوؤي ي

اأكد اأن ح�الت ال�ضف�ء يف تزايد م�ضتمر، بق�ط برك�ين:

قرار فر�ض احلجر الع�م بيد رئي�ض اجلمهورية وحده
لر�صد  الوطنية  اللجنة  ع�صو  اأك��د 
"كورونا"  فريو�ش  انت�صار  متابعة  و 
"بقاط  اجل����زائ����ر،  يف  امل�����ص��ت��ج��د 
ال�صفاء  ح���االت  ت��زاي��د  بركاين"،  
"كورونا"  بفريو�ش  امل�صابني  و�صط 
الطبية  الطواقم  ا�صتخدام  طريق  عن 
يعتمد  ال��ذي  العالجي  للربوتوكول 
"الكلوروكني".وا�صتبعد  على  اأ�صا�صا 
�صحفية  ت�رشيحات  يف  بركاين  بقاط 
اجلزائريني  ال��ت��زام  يكون  اأن  اأم�����ش 
�صاهم  قد  وقواعده  ال�صحي  باحلجر 

يف  ال�صفاء،  ح��االت  عدد  ارتفاع  يف 
االأيام  خالل  عددها  بتزايد  تفاءل  حني 
بروتوكول  ا�صتخدام  ب�صبب  املقبلة 
املتحدث  نف�ش  "الكلوروكني".و�صدد 
حكيما  ق���رارا  ات��خ��ذت  اجل��زائ��ر  ب��اأن 
الكلوروكني"،  با�صتعمال"  و�صجاعا 
واأثبت  ا�صتخدمته  ال�صني  اأن  و  خا�صة 
من  ال�صياق  ذات  يف  مقلال  جناعته، 
بقوله  اجلانبية  اأعرا�صه  حول  اجلدل 
و�صد  ال���دواء  �صد  ي��ق��ال  م��ا  :"كل 
العالج  مكت�صف  الفرن�صي  الطبيب 

والدليل  عقيما،  بيزنطيا  جدال  اعتربه 
ماكرون  اميانوال  الفرن�صي  الرئي�ش  اأن 
ب�صكل  مار�صيليا  يف  الطبيب  زار 
حول  �صوؤال  على  رده  �صخ�صي".ويف 
ملنع  البالد  على  العام  احلجر  فر�ش 
اأو�صح   ، امل�صتجد  الفريو�ش  تف�صي 
باأن  اجلزائريني،  االأطباء  عمادة  رئي�ش 
لكن  وحده،  تبون  الرئي�ش  بيد  القرار 
لقائه  يف  اأكد  الرئا�صة  با�صم  الناطق 
العمومي،  التلفزيون  مع  ال�صحفي 
على  يتوجب  و  �صعب،  التنظيم  اأن 

اجل��زائ��ري��ني االل��ت��زام ب���االإج���راءات 
ت�رشيحات  اإىل  بقاط  الوقائية.وعاد 
احلل  "اإن  بالقول  اجلمهورية  رئي�ش 
الوقائية  بالتدابري  االلتزام  يف  يكمن 
بالقوة  العام  احلجر  فر�ش  يف  ولي�ش 
ب�صحة  يتعلق  ف��االأم��ر  العمومية، 
اأن  ينبغي  ع��ام��ة،ل��دى  اجل��زائ��ري��ني 
و�صمان  حمايتها  ع��ل��ى  ي�����ص��ه��روا 
غاية  اإىل  ال�صحي  باحلجر  االل��ت��زام 

الغمة. هذه  انك�صاف 
   لوؤي ي
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املتع�قدين  االأ�ض�تذة  اأجور  بت�ضديد  "كال" تط�لب 
الإع�لة ع�ئلتهم ب�حلجر ال�ضحي

حممد علي 
----------

"كال"،  اجلزائرية  الثانويات  نقابة جمل�ش  قدت 
يف بيان له الثناء والتقدير لكل الطواقم الطبية 
الذين  امل��ج��االت  خمتلف  يف  االأع���وان  وك��ل 
اأرواح  على  حفاظا  الوباء  هذا  اإىل  يت�صدون 
املواطنني رغم نق�ش الو�صائل يف امل�صت�صفيات 
ونق�ش  جهة  من  ال�صعبة  العمل  وظ��روف 
طرف  من  واالإر���ص��ادات  بالن�صائح  االلتزام 
اأخرى، كما ترتحم على من  املواطنني من جهة 
للم�صابني  والعافية  ال�صالمة  وتتمنى  فقدناهم 

بهذا الوباء.
وزارة  بان  "كال"  اأق��رت  الرتبوي،  ال�صاأن  يف 
ا�صت�رشافية،  لدرا�صات  تفتقد  الوطنية  الرتبية 
التطور  وا�صتغالل  اأزم��ات  لت�صيري  وبدائل 
التكنولوجي، ومل يكونوا م�صتعدين كمنظومة 
تربوية ملواجهة عار�ش مماثل، واأن االإمكانيات 
الف�صل  يخ�ش  فيما  املقرتحة  واخلطة  املتاحة، 
مع  معنويا  تفاعال  تكون  اأن  تعدو  ال  الثالث 
حتقق  تفاعلية  درو���ص��ا  منه  اأك��ر  التالميذ 

املرجوة  الكفاءات 
وتراعي مبداأ تكافوؤ 
الفر�ش يف املدر�صة 

العمومية.
ذات��ه،  ال�صياق  يف 
اأك��������دت ن��ق��اب��ة 
ا�صتعدادها  "كال" 
ببع�ش  للم�صاهمة 
ح�صب  االقرتاحات 
الو�صع،  مقت�صيات 
اجلميع  و�صيكون 
واأ���ص��ات��ذة  نقابات 

على  التالميذ  مل�صاعدة  وفعليا  معنويا  �صندا 
به  مير  ال��ذي  ال�صعب  االمتحان  ه��ذا  اجتياز 
م�صيفة  م�صتقبلية،  جناحات  اأجل  من  اجلميع 
اأنها �صتقدم ذلك وفق ما متليه م�صلحة التالميذ 
يخدم  ومبا  الو�صع  ومقت�صيات  ا�صتثناء  بدون 
ال�صعبية  الهبة  حتيي  كما  العمومية،  املدر�صة 
مبختلف  التطوعية  احلمالت  يف  واالنخراط 

اأ�صكالها يف الواليات.

واأ�صارت النقابة اإىل اأن املكتب الوطني اجتمع 
العام  االأم��ني  لوفاة  االأوىل  الذكرى  ع�صية 
ا�صتثنائي  و�صع  ويف  عا�صور،  اإدي��ر  ال�صابق 
اأمام  واإفرازاتها  "كورونا"  جائحة  جراء  �صعب 
و�صع ه�ش تعي�صه املنظومة ال�صحة واإجراءات 
ال�رشورة  فر�صتها  املدر�صة،  تخ�ش  وقائية 
خ�صية تف�صي الوباء وت�صجيل اإ�صابات موؤكدة 
التالميذ  لدى  قلق  اإىل  باالإ�صافة  بالفريو�ش، 
واأوليائهم وخا�صة اأق�صام االمتحانات النهائية.

املتع�قدين  اأجور االأ�ض�تذة  "كال"، وزارة الرتبية الوطنية بت�ضديد  الث�نوي�ت اجلزائية  ط�لبت نق�بة جمل�ض 
"كورون�" "كوفنيد  لتغطية ح�جي�تهم واإع�لة ع�ئالتهم خ��ضة خالل فرتة احلجر ال�ضحي املفرو�ض ب�ضبب فريو�ض 

م�ض�عدة  على  والعمل  والتوعوي  التطوعي  العمل  يف  االنخراط  موا�ضلة  اإىل  والعم�ل  االأ�ض�تذة  ك�فة  داعية   ،"19
نف�ضي�. التالميذ  مرافقة  واملعوزة وكذا  اله�ضة  الطبق�ت 

لف�ئدة التالميذدعت االأ�ض�تذة اإىل االنخراط يف العمل التطوعي والتوعوي

وزير الرتبية يوجه 
ر�ض�لة اإىل امل�ض�همني 
يف احل�ض�ض التعليمية 

عن بعد 
وجه وزير الرتبية الوطنية، حممد 

اأوجعطوط، اأم�ش  ال�صبت، ر�صالة اإىل 
امل�صاهمني يف ت�صجيل احل�ص�ش التعليمية 
عن بعد لفائدة التالميذ.وقال اأوجعطوط: 
“اأتوجه باأ�صدق عبارات الوفاء والعرفان 

باجلميل جلميع التقنيني واالأ�صاتذة و 
املفت�صني من اأمثال ال�صيد رم�صاين �رشيف، 

ملا يبدون من ت�صحية ونكران الذات يف 
�صبيل اأداء اأمانة التعليم الأبنائنا التالميذ، 

حتى ال ينقطعون عن الدرا�صة وهم يف 
منازلهم احرتاما الإجراءات احلجر ال�صحي 
املنزيل”.واأ�صاف وزير الرتبية يقول: “اإن 

دعمكم املتوا�صل لتالميذكم، كل من 
موقع اخت�صا�صه، وحر�صكم ال�صديد 

على متكينهم  املقررات الدرا�صية كاملة، 
لينم عن روح امل�صوؤولية التي تتحلون بها 

وعلى نكران الذات الذي تت�صفون به”.
وتابع وزير الرتبية: “اإن م�صاهمتكم الفاعلة 

والفعالة يف اإجناح عملية التعليم عند بعد 
مبختلف عن �صورها وانخراطها اجلاد يف 

حتقيق كل االأهداف امل�صطرة لهذه العملية 
الرتبوية”.

ق/و

ال�ضجل  م�ضجال جديدا يف   11.427
التج�ري خالل م�ر�ض

�صخ�ش  ب�صفتي  التجاري  ال�صجل  يف  اجلدد  امل�صجلني  عدد  بلغ 
الفارط،  مار�ش  �صهر  خالل  م�صجال   11.427 ومعنوي  طبيعي 
بن�صبة ارتفاع بلغت 5.3 % مقارنة مبار�ش 2019 حيث بلغ العدد 
10.857 م�صجال، ح�صبما اأفاد به بيان لوزارة التجارة.واأو�صح ذات 
البيان حول ح�صيلة التقيد يف ال�صجل التجاري، اأن عدد امل�صجلني 
يف ال�صجل التجاري ل�صهر مار�ش 2019 ب�صفة �صخ�ش طبيعي 
بلغ 9.406 م�صجال مقابل 10.229 م�صجال يف مار�ش 2020 اأي 
�صخ�ش  ب�صفة  امل�صجلني  يخ�ش  وفيما   .%  8.7 ارتفاع  بن�صبة 
معنوي، فبلغ عددهم 1.451 م�صجال يف �صهر مار�ش 2019 مقابل 

1.198 م�صجال يف مار�ش 2020 اأي بانخفا�ش قدره 17.4 %.
ق/و

ت�ضتمر عملية االإجالء اليوم برحلة اأخرية للخطوط اجلوية االم�راتية

اكت�ض�ف 35 اإ�ض�بة بفريو�ض كورون� و�ضط اجلزائريني الع�لقني ب�الإم�رات
اجلزائريون  له  خ�صع  الذي  امل�صبق  الفح�ش  ك�صف 
قبل  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  يف  العالقون 
عن  اجلزائر  اإىل  اأم�ش  اأقلتهم  التي  الطائرة  ركوب 
مت  هذا  كورونا.وعلى  بفريو�ش  اإ�صابة   35 وجود 
قبل  لعالجهم  دبي  م�صت�صفى  اإىل  امل�صابني  حتويل 
ترحيلهم يف الفرتة املقبلة بعد التاأكد من �صفائهم من 
مبو�صوع  مت�صل  �صياق  اخلطري.ويف  الفريو�ش  هذا 

املتحدة،  العربية  االإم��ارات  يف  العالقني  اجلزائريني 
فقد حطت ثالثة رحالت اأم�ش ال�صبت و رحلة اأخرية 
900 جزائري عرب مطار  اإعادة  اأجل  اليوم االأحد من 
ال�صبت،  اأم�ش  3 رحالت  برجمت  الدويل،حيث  دبي 
رحلتان للخطوط اجلوية اجلزائرية و واحدة للخطوط 
اجلوية االإماراتية،فيما برجمت رحلة رابعة للخطوط 
االأولوية  االأحد.ومنحت  اليوم  االإماراتية  اجلوية 

و  للن�صاء  الالزم،  الفح�ش  اإجراء  بعد  الرتحيل،  يف 
900 جزائري العالقني  امل�صنني و االأطفال.و من بني 
يف االإمارات يوجد 637 م�صافرا زاروا االإمارات من 
اأجل ال�صياحة، بينما يوجد 163 اآخرين من العاملني و 

املقيمني يف االإمارات.

لوؤي ي
يف مواجهة تداعي�ت كورون�

بن خالف يحذر من اللجوء املبكر الحتي�طي ال�ضرف 
خل�رش  التنمية،  و  العدالة  جبهة  عن  النائب  طالب 
ا�صرتجاع  يف  ب��االإ���رشاع  احل��ك��وم��ة  خ���الف،  ب��ن 
ملواجهة  املالية  املوارد  كافة  حل�صد  املنهوبة  االأموال 
احتياطي  ل�صندوق  اللجوء  اأن  موؤكدا  كورونا  وباء 

ال�رشف �صابق الأوانه.
االإ�صرتاتيجية  اأن  خالف  بن  خل�رش  الربملاين  يرى  و 
تبقى  الوباء  ملواجهة  الدولة  قبل  من  املتبعة  املالية 
غري كافية  – ح�صبه- فال بد من ح�صد كافة املوارد 
و  الطبي  بالطاقم  اخلا�صة  التجهيزات  املالية القتناء 
على  يعتمدون  الذين  االأجراء  غري  بالعمال  التكفل 

الدخل اليومي كم�صدر وحيد للرزق، مطالبا الدولة 
رموز  من  املنهوبة  االأموال  ا�صرتجاع  يف  بالتعجيل 
حقهم  يف  �صدرت  الذين  خا�صة  ال�صابق  النظام 

اأحكام نهائية.
ملواجهة  ال�صهلة  للحلول  اللجوء  اإن  املتحدث  قال  و 
تداعيات الوباء غري جمدية يف الوقت الراهن خا�صة 
ما تعلق بالتوجه نحو احتياطي ال�رشف الذي يعترب 
النفط،  اأ�صعار  انهيار  ظل  يف  اجلزائريني  مال  راأ�ش 
متابعا: ” 60 مليار دوالر هي ال�صامن الوحيد لقوت 
اجلزائريني وال بد  لل�صلطات اأن ت�صتعجل املحاكمات 

رجال  نهبها  التي  ال�رشائب  حت�صى  و  االقت�صادية 
االأعمال خالل فرتة حكم الرئي�ش ال�صابق”.

البالد  به  متر  ال��ذي  الظرف  اأن  خ��الف  بن  ذك��ر  و 
التي  اخل�صائر  وال  مدته  تقدير  ميكن  ال  الوباء  جراء 
�صيخلفها، االأمر الذي ي�صتوجب على القائمني على 
حلماية  مدرو�صة  اإ�صرتاتيجية  و�صع  البالد  �صوؤون 
اللجوء  الوقت  نف�ش  يف  مقرتحا  القومي،  االأم��ن 
التظاهرات  و  للجامعات  املالية  املخ�ص�صات  اىل 

االقت�صادية و الريا�صية التي توقفت عن الن�صاط.
ق/و

بعد عزوف املواطنني خوف� من انتق�ل العدوى ب�مل�ضت�ضفي�ت

احلم�ية املدنية تطلق حملة تربع ب�لدم ملدة اأ�ضبوع
حملة  املدنية  للحماية  العامة  املديرية  اأطلقت 
وطنية للتربع بالدم  وفق برنامج م�صطر طيلة 
هذا االأ�صبوع، ياأتي هذا يف الوقت الذي �صجلت 
قبل  من  تاما  عزوفا  اال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صات 
عند  بالعدوى  اإ�صابتهم  من  خوفا  املواطنني 

تنقلهم للم�صت�صفيات. 
حملة  املدنية،  للحماية  العامة  املديرية  نظمت 
طيلة  م�صطر  برنامج  وفق  بالدم  للتربع  وطنية 
هذا االأ�صبوع، يف اإطار م�صاهمة املديرية العامة 
للحماية املدنية يف جهود الت�صامن الوطنية يف 
احلملة  هذه  كورونا.  فريو�ش  جائحة  مواجهة 
وحدات  كافة  �صتم�ش  بالدم  للتربع  الوطنية 
وكافة  الوطني  امل�صتوى  على  املدنية  احلماية 

العملية  هذه  تاأتي  كما  القطاع،  م�صتخدمي 
التي  الوطنية  اجلهود  ملختلف  كدعم  املهمة 
وكذا  ال�صحية،  االأزم��ة  هذه  ملواجهة  تهدف 
تثمني وتر�صيخ روح الت�صامن يف املجتمع عرب 
روح  مدى  يعك�ش  مبا  املدنية  احلماية  موؤ�ص�صة 
الت�صامن واالأخوة للقطاع جتاه الوطن و ال�صعب 
اجلزائري. وبالرغم من اأن العملية خا�صة بالتربع 
عليها  �صتعتمد  املذكورة  امل�صالح  اأن  اإال  بالدم 
اأجل حث املواطنني على البقاء يف منازلهم  من 
مع  النظافة،  و�رشوط  ال�صحي  احلجر  واحرتام 
فيما  الوقائية  التدابري  بتطبيق  املواطنني  تذكري 
يخ�ش البعد االجتماعي. وتاأتي هذه احلملة تتمة 
والتعقيم  والتطهري  التح�صي�ش  حمالت  جلملة 

الوطني،  امل�صتوى  املديرية على  بها  تقوم  التي 
جتنيدها  مت  التي  اخلا�صة  الفرق  جانب  اإىل 
للحاالت امل�صتبه يف اإ�صابتها بفريو�ش كورونا.

بالدم  للتربع  اخلا�صة  احلملة  هذه  و�صتكون 
عدة  �صجلت  بعدما  الوطني،  امل�صتوى  على 
م�صت�صفيات مبختلف مناطق الوطن تراجعا رهيبا 
يف عدد املتربعني بالدم على م�صتواها خوفا من 
تنقل املواطنني اإىل امل�صت�صفيات خ�صية االإ�صابة 
التي  تلك  خا�صة  ك��ورون��ا،  فريو�ش  بعدوى 
الفريو�ش.  ت�صجل على م�صتواها م�صابني بهذا 
ورغم نداء اال�صتغاثة من قبل املر�صى وذويهم 

عرب خمتلف الو�صائل اإال اأن ذلك مل يغري �صيئا
ق/و

خرباء يقدمون ن�ض�ئح لتنظيف 
النقود احرتازا من “كورون�”

لنقل  خ�صبة  بيئة  ُتعد  النقود  اأن  على  اخل��رباء  اأجمع 
الفريو�صات، ما يجعلها ُت�صكل خطورة يف ظل تف�صي 

وباء “كورونا” املُ�صتجد يف خمتلف اأنحاء العامل.
تايالند  م�رشف  اأن  عربي”  “ها�صتاق  موقع  واأو�صح 
املركزي اأ�صدر بيانا ن�صح فيه املت�صوقني وجتار التجزئة 
�صحيح  ب�صكل  والورقية  املعدنية  عمالتهم  بتنظيف 
للتاأكد من خلوها من الفريو�ش العاملي، اإذ يجب اأن نقع 
العملة يف حملول �صابون غ�صيل �صحون لفرتة ق�صرية، 
ومن ثم �صطفها باملاء وم�صحها برفق بقطعة قما�ش قبل 

و�صعها حتت اأ�صعة ال�صم�ش حتى جتف.
اأو  الغ�صيل  م�صحوق  ا�صتخدام  من  امل�رشف  حذر  كما 
الورقية  العملة  على  اأو  التنظيف،  عملية  يف  املبي�ش 
البطاقات  ا�صتخدام  باأن  اخلرباء  اأكد  اإذ  لتلفها،  تفاديًا 
تف�صي  اأثناء  اأمانًا  اأكر  االئتمان  وبطاقات  امل�رشفية 
كلما  الرقمية  الدفع  طرق  با�صتخدام  ون�صحوا  الوباء، 
ميل”  “ديلي  �صحيفة  نقلته  ما  وفق  ممكنًا،  ذلك  كان 
“كورونا”  فريو�ش  م�صابي  اأعداد  الربيطانية.وتقرتب 
اإن�صان،  امل�صتجد حول العامل من املليون ون�صف مليون 

فيما جتاوزت اأعداد الوفيات 83 األف اإن�صان.
ق/و
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اأفـواج الك�ض�فة ب�لبي��ضة توّزع 500 قفة 
غذائية

منلـي احلق  عبد 
---------------- 

الت�صامنية  القافلة  جابت  حيث 
يف  البيا�صة  بلدية  اأحياء  خمتلف 
خمتلف  من  املزيد  توزيع  انتظار 
مب�صاركة  ال�صكان،  على  امل��واد 

خريية. وجمعيات  منتخبني 
وك���ان رئ��ي�����ش ال��ب��ل��دي��ة اأح��م��د 
مع  لقاء  على  ���رشف  اأ زك��اي��رة، 
االإ�صالمية  الك�صافة  ف���واج  اأ
حر�ش  حيث  باملقاطعة،  اجلزائرية 
ع��ل��ى ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ���رشورة 
ف��واج  االأ وم�صاركة  م�صاهمة 
التطوعي  العمل  يف  الك�صفية 
التي  ال��ل��ج��ان  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي 
م�صتوى  على  البلدية  و�صعتها 

ال�صكانية  والتجمعات  االأحياء 
بغر�ش  �صعبي،  تاأطري  اأجل  من 

ن�صاين. االإ والعمل  الت�صامن 
امل�صوؤول  طلب  ال�صاأن،  هذا  ويف 
م��ن اجل��م��ي��ع ت��وح��ي��د اجل��ه��ود، 
اله�صة  بالفئات  التكفل  خا�صة 

وال�صعي  امل��ع��وزة،  والعائالت 
هذا  يف  حلاجياتها  لال�صتجابة 
به  متر  الذي  اال�صتثنائي  الظرف 

لبالد.  ا
اأحمد  البلدية،  رئي�ش  ث��ن��ى  واأ
زك���اي���رة، ع��ل��ى امل��ج��ه��ودات 

ال���ك���ب���رية ال���ت���ي ت���ق���وم ب��ه��ا 
وخمتلف  االإ�صالمية  الك�صافة 
التوا�صل  و�صفحات  اجلمعيات 
االج��ت��م��اع��ي، مب��د ي��د ال��ع��ون 

مل�صاعدات. وا
ب��ل��دي��ات  خم��ت��ل��ف  اأن  ُي���ذك���ر 
مع  بالتن�صيق  �رشعت  الوالية 
يف  واجلمعيات،  االأح��ي��اء  جل��ان 
ت��وزي��ع االإع���ان���ات وال��ه��ب��ات 
من  وال��ع��دي��د  امل��ع��وزي��ن،  على 
عليهم  تعذر  الذين  االأ�صخا�ش 
اخل����روج الق��ت��ن��اء ح��اج��ي��ات��ه��م، 
تنفيذا  ال�صحي،  احلجر  ب�صبب 
عبد  االأول  ال��وزي��ر  لتعليمات 
بت�صكيل  اأمر  الذي  جراد،  العزيز 

بالبلديات. اأزمة  خاليا 

الفقرية  الع�ئالت  لف�ئدة  غذائية  قفة   500 بتوزيع  الـوادي  يف  ب�لبي��ضة  اجلزائرية  االإ�ضالمية  الك�ض�فة  اأفواج  ق�مت، 
كورون�. فريو�ض  انت�ض�ر  جراء  ال�ضحي،  احلجر  من  املت�ضررة  واملحت�جة  واملعوزة 

واملحت�جة املعوزة  الع�ئالت  لف�ئدة 

مع  الت�صامنية  ملبادراتها  ا�صتمرارا 
انت�صار  بالتزامن مع تداعيات  املعوزين 
فريو�ش كورونا، تنقلت املنظمة الوطنية 
واالإن�صاين  االإجتماعي  للت�صامن 
يف  املعوزين  العائالت  اإىل  بالوادي 
بالوالية  الرحل  والبدو  الظل  مناطق 

لتوزيع 300 قفة غذائية عليهم.
تقدمي  ت�صمنت  الت�صامنية،  املبادرة 
خ�رشوات  م��ن  متوينية  م�صاعدات 
و�صميد وفرينة وزيت و�صكر وطماطم 
من  وغريها  بي�صاء..  وحل��وم  م�صربة 

اأ�صا�صيات الغذاء.
تراأ�صها  التي  املنظمة  من  املبادرة  هذه 

نحو  واملوجهة  ن��وار،  فايزة  ال�صيدة 
اإط��ار  يف  ج��اءت  احل���دودي،  ال�رشيط 
يف  كورونا  وباء  اأزم��ة  تخفيف  جهود 

البالد على العائالت املعوزة.
لنداء  ا�صتجابة  امل�صاعدات  جاءت  كما 
مع  التن�صيق  ح��ول  االأخ��ري  احلكومي 
الفاعلة  واجلمعيات  امل��دين  املجتمع 
العائالت  مل�صاعدات  اجلهود  بتكثيف 
باملناطق  القاطنة  واملعوزة  املحتاجة 
ال�صعبة وهي املبادرة التي نالت ر�صى 

وا�صتح�صان العائالت املحتاجة.
منل�ي .ع

ببلدية  رباح  ابن  بالل  م�صجد  بادر 
اإىل جمع وتوزيع  الوادي،  جامعة يف 
يف  غذائي  طرد   100 عن  يزيد  ما 
فيها  ���ص��اه��م  ت�صامنية،  عملية 
ا�صتجابوا  الذين  املنطقة  حم�صنو 
فاد  اأ ح�صبما  الواجب،  لنداء  بكثافة 

قزي،  ال�صتار  عبد  امل�صجد،  اإمام  به 
حمالت  تنظيم  الحقا  �صيتم  حيث 

املوزعني. ل�صالح  اأخرى  ت�صامن 
املبادرة  فاإن  امل�صجد،  اإمام  وح�صب 
الفقرية،  االأ�رش  م�صاعدة  اإىل  تهدف 
ث��ر  ت��اأ ال��ت��ي  ت��ل��ك  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 

الناجمة  ال�صحية  ب��االأزم��ة  دخلها 
حيث   ،19 كوفيد  وباء  تف�صي  عن 
قفة   100 م��ن  اأزي����د  ت��وزي��ع  مت 
الغذائية  املواد  خمتلف  على  حتوي 

. �صية �صا الأ ا
واأو����ص���ح ن��ف�����ش امل��ت��ح��دث، ب��اأن 

ابن  بالل  م�صجد  اأطالقها  املبادرة 
حم�صنني،  مب�صاهمة  بجامعة  رب��اح 
كما  امل��ع��وزة،  ����رش  االأ و�صت�صمل 
بزيارة  امل�صاهمة  يف  الراغبني  دعا 

. مل�صجد ا
.ع منل�ي 

الوطنية  التن�صيقية  اأم�ش،  يوم  قامت، 
الدبيلة  بلدية  مكتب  املدين  للمجتمع 
من  كبرية  كميات  بتوزيع  الوادي،  يف 
اخل�صار على العائالت املعوزة القاطنني 
قفة   150 نحو  اإىل  و�صلت  بالبلدية، 

ا مدتي البطاطا وثوم. خ�صار خ�صو�صً
الربنامج  �صمن  املبادرة  هذه  وتندرج 
مل�صاعدة  التن�صيقية  طرف  من  امل�صطر 
بالبلدية  تقطن  التي  الفقرية  العائالت 
ال�صحية  ال���ظ���روف  ه���ذه  ظ��ل  يف 

بتف�صي  املتعلقة  ال�صعبة  واالجتماعية 
فريو�ش كورونا .

هذه  يف  امل�صاركون  ال�صباب  واأع��رب 
التربعات  بجمع  قاموا  باأنهم  املبادرة 
املتمثلة يف خ�رش متنوعة من وتوزيعها 
عائلة،  لكل  غذائي  طرد  �صكل  على 
املتحدثون  ذات  اإليه  اأ�صار  ما  وح�صب 
عددا  لت�صمل  �صتتوا�صل  العملية  باأن 

اآخرا من العائالت املحتاجة.
منل�ي .ع

ال��وادي،  يف  امل��رارة  بلدية  �صكلت 
البلدية،  م�صتوى  على  اليقظة  خلية 
الفاعلني  خمتلف  مب�صاركة  وذل��ك 
االجتماعي،  املجال  يف  والنا�صطني 
اإح�صاء  يف  البلدية  ذات  �رشعت  كما 
لتوزيع  واملحتاجة  املعوّزة  العائالت 

عليها. م�صاعدات 

بهدف  اخل��ل��ي��ة،  ت�صكيل  ت��ي  وي��اأ
م����ث����ل ب��ح��اج��ي��ات  ال��ت��ك��ف��ل االأ
عملية  على  ����رشاف  واالإ املواطنني 
التوعية  وعملية  والتعقيم  الر�ش 
احلد  اإط��ار  يف  وذل��ك  والتح�صي�ش 
م��ن ان��ت�����ص��اء ف��ريو���ش ك��ورون��ا، 
م��ازوزي  حممود  به  ف��اد  اأ ح�صبما 

البلدية. رئي�ش 
نه  اأ امل�صوؤول،  ذات  اإىل  وا�صتناًدا 
املت�رّشرة  العائالت  قوائم  اإعداد  مت 
م�صريا  اليقظة،  جلنة  مع  بالتن�صيق 
كل  �صخرت  البلدية  م�صالح  اأن 
االم��ك��ان��ي��ات امل��ادي��ة وال��ب�����رشي��ة 
كورونا،  فريو�ش  تف�صي  ملواجهة 

تنظيمية  اإجراءات  بعدة  قامت  حيث 
معينة  قطاعات  م�صت  وحت�صي�صية 
االأحياء  تعقيم  مع  البلدية،  داخ��ل 
العمومية،  واملوؤ�ص�صات  والطرقات 
مع  حت�صي�صية  ب��ل��ق��اءات  وال��ق��ي��ام 

املدين. املجتمع 
.ع منل�ي 

لتكوينات  الوطني  املعهد  اأطلق 
بالتن�صيق  ال��وادي  بوالية  البيئة 
نظافة  حملة  البيئة،  مديرية  م��ع 
حتمي  حومتك  "نقي  �صعار  حت��ت 
حملة  تنظيم  جانب  اإىل  عايلتك"، 
م�صتوى  على  وتوعوية  حت�صي�صية 
هذه  وتندرح  العمومية  دارات  االإ

رئي�ش  ب��ه  ف���اد  اأ ح�صبما  احل��م��ل��ة 
مروان  بريك  الوادي  بوالية  امللحقة 
ملكافحة  الوطني  الربنامج  �صمن 

كوفيد19-. فريو�ش 
"التحرير"  ل�  املتحدث  ذات  اأكد  كما 
بهذه  معنية  املجتمع  اأطياف  كل  اأن 
ت��ب��اع اإج����راءات  احل��م��ل��ة ب�����رشط اإ

الدور  على  منوها  ال�صحية،  الوقاية 
اجلمعيات  ب��ه  تقوم  ال��ذي  الكبري 
والي��ة  م�صتوى  على  واملنظمات 
جهودهم  ت�صافر  خالل  من  ال��وادي 
هذه  يف  العمومية  ال�صلطات  رفقة 
اأجمع،  بالعامل  ع�صفت  التي  املحنة 
جميع  امل�����ص��وؤول  ذات  دع���ا  ك��م��ا 

الوقاية  اإج��راءات  تباع  اإ املواطنني 
بدون  التنقل  من  والتقليل  ال�صحية 
وم�صاعدة  منازلهم  والتزام  �صبب 
التي  التعليمات  بتنفيذ  ال�صلطات 

اجلميع. م�صلحة  يف  ت�صب 
.ع منل�ي 

متوا�صلة  والتعقيم  النظافة  حمالت 
�رشقي  الواقعة  خليفة  حا�صي  مبدينة 
حيث  ال�����وادي،  والي���ة  ع��ا���ص��م��ة 
البلدية  لذات  املدين  املجتمع  نظم 
م�صت  وت��ع��ق��ي��م  ن��ظ��اف��ة  ح��م��الت 
التي  وو�صطها  املدينة  اأحياء  جميع 
للنظافة  حمالت  بعدة  ا�صتفادت 
اإح�صا�ش  ع��ن  ي��ت��م  مم��ا  والتعقيم 
ال�صحية  االأو�صاع  بخطورة  اجلميع 
فريو�ش  عدوى  تف�صي  عن  املرتتبة 
بلدية  عملت  كما  القاتل،  كورونا 
الو�صائل  جميع  توفري  على  املكان 

تطهري  وو���ص��ائ��ل  ���ص��اح��ن��ات  م��ن 
بع�ش  م��ع  للتحرير  ح��دي��ث  ويف 
ع��ربوا  ال��ذي��ن  باملدينة  امل��واط��ن��ني 
لهذا  وارتياحهم  ا�صتح�صانهم  عن 
دون  ي�صاهم  الذي  الوقائي  االإجراء 
يف  العدوى  انتقال  �صنع  يف  �صك 
مبوا�صلة  طالبوا  كما  املجتمع  و�صط 
النهائي  الق�صاء  من  احلمالت  هذه 
ال  ال��ذي  العاملي  ال��وب��اء  ه��ذا  على 
منه  والتخل�ش  رائحة  وال  له  طعم 

. التكاليف  باأقل 
مبارك قدودة   

املا�صي  اخلمي�ش  ي��وم  زوال  مت 
ال�صحي  امل��رف��ق  ف��ت��ح  اإع����ادة 
حي  ال�صمالية  باجلهة  الكائن 
الوادي  البيا�صة  بلدية  االزدهار 
املحلية  ال�صلطات  قبل  م��ن   ،
كل  ت��رم��ي��م  اإع����ادة  مت  ب��ع��دم��ا   ،
اخلارجية  الواجهة  وكذا  مرافقها 
بعّدة  تدعمت  نها  اأ على  ناهيك   ،
تال�صت  بعدما   ، جديدة  جتهيزات 
�صت�صل  واأخ��رى  قدمها  ب�صبب 
مت  بعدما  ي���ام  واالأ الوقت  مب��رور 
عن  امل�رشفني  قبل  من  برجمتها 
املر�صى  يجنب  حتى  ال��ق��ط��اع، 
جعلها  مما   ، اأخرى  جلهات  التنقل 
فيها  �صاهم  جديدة  حلة  تكت�صي 
�صوؤون  ت�صيري  على  ال�صاهرون 
والئي  م�صتوى  على  القطاع  هذا 
�صورة  يف   ، النداء  لبوا  بعدما 
ال��وادي  ل��والي��ة  ال�صحة  م��دي��ر 
العمومية  املوؤ�ص�صة  مدير  وكذا 
مار�ش   19 اجل��واري��ة  لل�صحة 
مل  اللذان  ال�صخ�صان   ، بالوادي 
يدخرا جهدا يف امليدان الإعادة فتح 
خ�صو�صا   ، اأي�صا  هما  املرفق  هذا 
مما  ف�����ص��ل  اأ خ��دم��ة  �صيقدم  ن���ه  اأ

مت  بعدما  ال�صابق  يف  عليه  كان 
مواطني  جت��اه  ج��دي��د  م��ن  بعثه 
للبلدية  ال�صمالية  اجلهة  اأحياء 
يف  تدعمت  بعدما   ، خ�صو�صا 
تقدم  ثمينة  مرافق  بعّدة  ال�صابق 
 ، للمواطن  اخلدمة  االأخ��رى  هي 
ال�صحي  املرفق  ه��ذا  اأن  خا�صة 
وك��ذا  ي��وم��ي  طبيب  ب��ه  ي��وج��د 
والطفولة  ل��الأم��وم��ة  م�صلحة 
من  وغ��ريه��ا  ���ص��ن��ان  االأ وط���ب 
�صي�صتفيد  التي  االأخرى  اخلدمات 
هذا  الأروق���ة  القا�صدين  منها 
اليوم  �صبيحة  من  انطالقا  املرفق 
القطاع  هذا  يكون  وعليه   ، االأحد 
م����ام يف  ق��د ق��ف��ز ج��ي��دا ن��ح��و االأ
التعاون  بف�صل  البيا�صة  بلدية 
اجلهات  جميع  ب��ني  والتن�صيق 
هذا  اأ�صعد  باملقابل   ، امل�صوؤولة 
يدركون  نهم  الأ ال�صكان  االإجراء 
ن�صان  االإ حياة  على  اأهميته  مدى 
بالذات  الظرف  هذا  يف  خ�صو�صا 
واملراقبة  العناية  يتطلب  ال��ذي 
خ�صو�صا  للمر�صى  امل�صتمرة 

 . ال�صن  كبار  منهم 
اأبو زياد  

 لف�ئدة املعوزين يف من�طق الظل والبدو الرحل

املنظمة الوطنية للت�ض�من االإجتم�عي 
واالإن�ض�ين توّزع 300 قفة غذائية

مب�درة من م�ضجد بالل بن رب�ح ب�لبلدية

ببلدية ج�معة توزع 100 قفة على املعوزين

من قبل املكتب البلدي للتن�ضيقية الوطنية للمجتمع املدين 

توزيع اأزيد من 150 قفة خ�ض�ر 
على املعوزين ب�لدبيلة

بهدف توزيع م�ض�عدات عليه�

بلدية املرارة ت�ضرع يف اإح�ض�ء الع�ئالت املعوّزة واملحت�جة

حتت �ضع�ر "نقي حومتك حتمي ع�يلتك"

دار البيئة ُتطلق برن�جم� حت�ضي�ضي� توعوي� لف�ئدة املواطنني

من قبل �ضب�ب املجتمع املدين

حمالت نظ�فة وتعقيم بو�ضط املدينة واأحي�ء بلدية ح��ضي خليفة

بعدم� مت ترميمه� وجتهيزه� 

اإع�دة فتح املرفق ال�ضحي ب�جلهة 
ال�ضم�لية ب�لبي��ضة
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جممع مط�حن الواح�ت بتقرت ي�ضطر برن�جم� 
لتغطية الوالية من م�دة ال�ضميد 

التج�ين  ن-ق- 
---------------- 

من  جملة  عن  املدير  ك�صف  و 
ل�صد  اال�صتعجالية  االإج��راءات 
مادة  من  املواطنني  احتياجات 
املجمع  �صطر  حيث   ، ال�صميد 

لتغطية  متويلي  اأ�صبوعي  برنامج 
خمتلف  ع���رب  ال��ظ��ل  م��ن��اط��ق 
تقرت  و  ورقلة  واليتي  بلديات 

ينتج  ال��واح��ات  مطاحن  جممع 
من  قنطار   600 ح��وايل  يوميا 
 ، الدقيق  من   1500 و  ال�صميد 

املجمع  اأن  املتحدث  ذات  قال  و 
ب�صفة  يعمل  احلايل  الظرف  يف 
و  �صا   24 على  �صا   24 عادية 
اأي  يوجد  وال  متوا�صل  نتاج  االإ

.. ندرة 
ال�صميد  اأكيا�ش  تقلي�ش  مت  لكن 
 10 اأكيا�ش  اىل  كلغ   25 ذات 
من  عدد  اأكرب  نغطي  حتى  كلغ 
البدء  عن  ..ف�صال  امل�صتهلكني 
 10 ب�صعة  ال��دق��ي��ق  ن��ت��اج  اإ يف 
اإىل  باالإ�صافة    ، كلغ   25 و  كلغ 

.. كلغ   5 اأكيا�ش  يف  التعليب 
املجمع  اأن  امل��دي��ر  اأ���ص��اف  و 
الوالية  بلديات  خمتلف  مي��ّون 
و  ليزي  اإ والي��ة   اإىل  باالإ�صافة 
ذاته  الوقت  يف  كا�صفا   . جانت 

هذه  حثيثة   م�صاع  ه��ن��اك  اأن 
ال��وايل  م��ع  بالتن�صيق  ي���ام  االأ
والي��ة  ووايل  لتقرت  املنتدب 
برفع  املطالبة  اأج��ل  من  ورقلة 
امل��ادة  من  امل�صموحة  الكميات 
يف  قنطار   1000 نتاج  الإ االأولية 
من  التغطية  نتمكن  حتى  اليوم 
بعد  الأ االإ�صرتاتيجية  امل��ادة  هذه 

.. الوالية  من  نقطة 
احلبوب  اأي�صا  املجمع  ينتج  و 
نواعها  اأ بكل  العجائن  و  اجلافة 
ملجمع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وطمئن   ،
م��ط��اح��ن ال���واح���ات امل��واط��ن��ني 
نتاج  االإ الأن  القلق  و  اخلوف  بعدم 

.. متوفر 

االإجراءات  اأن م�ض�حله اتخذت جملة من  ال�ضيد عم�ر معمري  بتقرت  الواح�ت  الع�م ملجمع مط�حن  املدير  اأكد 
امللف  ب�ضبب تزايد املخ�وف من حتّول هذا  التحرك�ت  ال�ضميد، وت�أتي هذه  النق�ض يف م�دة  اأجل مواجهة  االحرتازية من 

االأ�ضواق  ب�أن تزويد  ، مطمئن�  البالد  الذي تعرفه  الظرف  فيه� خ�ضو�ض� يف مثل هذا  التحكم  اأزمة حقيقية ي�ضعب  اإىل 
.. م�ضتمر  يبقى  املحلية 

اأزمة حقيقية اإىل  ب�ضبب تزايد املخ�وف من حتّول هذا امللف 

م�����ش  ان��ط��ل��ق��ت اأ
���ص��ب��اح��ا ب��ور���ص��ة 
الذهبية  ة  ل��وؤ ال��ل��وؤ
جل��م��ع��ي��ة ال���رم���ال 
بتيميمون  الذهبية 
اأكر  اجناز  م�رشوع 
كمامة   2000 م��ن 
اإط��ار  يف  ذال���ك  و 

فريو�ش  من  الوقاية  و  املحارب 
اأ�رشف  حيث  امل�صتجد.  كورونا 
ع��ل��ى ان��ط��الق ه��ذه امل��ب��ادرة ، 
املهني  للتكوين  املنتدب  املدير 
داري��ة  االإ للمقاطعة  والتمهني 
ال�صناعة  غرفة  ومدير  تيميمون 
ادرار  لوالية  واحلرف  التقليدية 
العمالية  هذه  اأن  اإىل  ي�صار  و   ،
بها  تكفل  تعقيم  عملية  �صبقتها 

،ق�صد  املدنية  احلماية  اأع���وان 
العملية  لهذه  ال��ظ��روف  تهيئة 
عليها  ي�رشف  التي   ، نتاجية  االإ
يف  هذا  و   ، حمرتفات  خياطات 
و  امل�صت�صفيات  دع��م  �صبيل 
كفاح  على  ال�صاهرين  االأع��وان 
على  باملجان  والتوزيع   ، الوباء 

. العامة 
اأغالدي العزيز  عبد 

�صباب  وج��ه  ت�صامنية   هبة  يف 
الفالحني  مب�صاهمة  الناقة  عني  بلدية 
وجت��ار ���ص��وق  اخل�����رش وال��ف��واك��ه 
 40 من  �صحنة  ،وجهوا  املو�صمية 
املنتوجات  ن��واع  اأ خمتلف  من  طنا 
ي��ام  االأ هذه  يف  املتوفرة  الزراعية 
والفلفل  واخل�����ش  ،ك��ال��ط��م��اط��م  
والية  �صكان  مع  ت�صامنا  وغريها 

احلجر  اهلها  يعي�ش  التي   البليدة 
الفريو�ش  على  للق�صاء  الكلي 
اأ�رشفت  القافلة   انطالق  التاجي  
بعد  ال��والئ��ي��ة  ال�صلطات  عليه 
�صاكرين  االأرب��ع��اء،  م�����ش  اأ ظهر 
التطوع  قافلة  يف  �صاهم  من  كل 
و  �صباب  من  البليدة  يف  الإخواننا 
املنظمة  و  ال�صوق  اأمني  و  فالحني 

ن�صاين  واالإ اخلريي  للعمل  اجلزائرية 
�صديق  ال�صهيد  ال�صباب  دار  و 
ون�صطاء  جت��ار  و  ال��رح��م��ان  عبد 
والكل  ،ه��ذا  امل��دين  املجتمع  م��ن 
يف  واحد  كرجل  بالوقوف  يطالب 
البالد  بها  متر  التي  الظروف  هذه 
باالحتياطات  ال��ت��ام  االل��ت��زام  م��ع 
خمتلف  ليها  اإ تدعو  التي  ال�صحية 

عمومية  الر�صمية  االإعالم  و�صائل 
بلديات  كل  وتتحرك  ،هذا  خا�صة  اأو 
ما  لتقدمي  تباعا  يام  االأ هذه  الوالية 
للمت�رشرين  م�صاعدات  من  اآمكن 
الذاتي  من وباء كورونا جراء احلجر 
يت�رشع  ،واجلميع  واجلزئي  الكلي  و 
الوباء.                                               هذا  رفع  بتعجيل  تعاىل  لله 
حريز  حممد 

ي��ن��ا���ص��د م��ر���ص��ى ال��ق�����ص��ور 
فلو  اأ املنتدبة  بالوالية  الكلوي 
االأول  ب���االأغ���واط،امل�������ص���وؤول 
ب��ال��والي��ة،  ال�صحة  ق��ط��اع  ع��ن 
االإ�صت�صفاية  املوؤ�ص�صة  ومدير 
ف��ل��و،ل��ل��وق��وف ع��ل��ى م��ع��ان��اة  ب��اأ
الكلوي  الف�صل  مركز  مر�صى 
للم�صاكل  حلول  واإيجاد  فلو،   باأ
املركز،يف  بهذا  يعي�صونها  التي 
مع  كورونا،  فريو�ش  تف�صي  ظل 
و���رشوري��ات  النظافة     غياب 
يف  امل��اء  ان��ع��دام  وحتى  الوقاية 
�رشح  ما  االأحيان،ح�صب  بع�ش 

حيث  امل��ر���ص��ى،       ممثل  به  لنا 
امل�صلحة  ه��ذه  اأن  حمدثنا  اأك��د 
و  اأ النظافة  �رشوط  الأدنى  تفتقد 
التي  الالزمة،  ال�صحية  ال�رشوط 
تواجدهم  املر�صى،غداة  يحتاجها 
عامالت  وجود  لعدم  نظرا  باملركز 
مدة،بحجة  منذ  باملركز  النظافة 
ما  املقاول  مع  املربم  العقد  انتهاء 
النتقال  مكان  اإىل  امل�صلحة  حول 
تف�صي  ظل  يف  العدوى،خا�صة 
خلف  م��ا  وه���و  ك���ورون���ا،  وب���اء 
دفع  و�صطهم،ما  كبريا  احتقانا 
الطعام  عن  االإ�رشاب  اإىل  باأحدهم 

م�صت�صفى  دارة  اإ جتاهل  ب�صبب 
تزويد  يف  ملطالبهم،املتمثلة  فلو  اأ
ومنحهم  النظافة  بعامالت  املركز 
من  الوقاية  وم�صتلزمات  و�صائل 
خم��اط��ر ف��ريو���ش ك��ورون��ا،م��ن 
كحويل،  ومطهر  وقفازات  اأقنعة 
الو�صائل  هذه  من  حرمانهم  بعد 
الطبي  الطاقم  على  واقت�صارها 
واأن  خ��ا���ص��ة  ال��ط��ب��ي،  و���ص��ب��ه 
يعانون  الكلوي  الق�صور  مر�صى 
مزمنة  م��ت��ع��ددة  م���را����ش  اأ م��ن 
مناعتهم،  يف  النق�ش  اإىل  توؤدي 
االإ���ص��اب��ة  خل��ط��ر  يعر�صهم  م��ا 

�صيما  غريهم،  من  اأكر  بالفريو�ش 
توافد  يوميا  يعرف  املركز  واأن 
وهم  الدم،  لت�صفية  منهم  الكثري 
خمتلف  م��ع  دائ��م  احتكاك  على 
مركز  اإىل  الوافدين  من  الفئات 
ومرافقيهم  مر�صى  من  الت�صفية 
االأجهزة  وعمال  االأم��ن  واأع��وان  
وال��ع��ام��ل��ني ب��امل�����ص��ل��ح��ة، وه��م 
ي��ط��ال��ب��ون اجل���ه���ات ال��و���ص��ي��ة 
النظافة  لتوفري  العاجل  بالتدخل 
اإ�ش والتطهري،لتجنب  والتعقيم 
                                                     . بتهم ا

بو�رشيط  القادر  عبد   

عموما  املنيعة  �صكان  ي��ع��اين 
للخندق  املجاورين  ال�صكان  و 
و  امل�صاكل  من  جملة  خ�صو�صا 
ال�صلطات  مباالة  ال  جراء  املعاناة 
امل��ح��ل��ي��ة ل���رف���ع ان�����ص��غ��ال��ه��م 
هذا  تهيئة  اإع���ادة  بخ�صو�ش 
موجهة  مرا�صلة  يف  و   ، اخلندق 
ال�صعبي  امل��ج��ل�����ش  ل��رئ��ي�����ش 
حي  �صكان  من  املنيعة  البلدي 
ينا�صدونه  الذين  عائ�صة  اأوالد 
خا�صة  التدخل  يف  ���رشاع  ب��االإ
انهار  اخلندق  ه��ذا  �صقف  اأن  و 
م�صاكل  ع���دة  ل��ه��م  ���ص��ب��ب  و 
يخ�صى  املواطن  اأ�صبح  بحيث 
عائلته  �صحة  و  �صحته  على 
من  ال�صغار  االأطفال  خ�صو�صا 
ف�صل  و  الو�صعية  هذه  خطورة 
ج��راء  ب����واب  االأ على  ال�صيف 
احل�رشات  و  الكريهة  ال��روائ��ح 

. ال�صارة 
يقطع  الذي  اخلندق  م�صكل  اإن 

و�صوال  بعر�ش  ط��وال  املنيعة 
عجز  اأثبت  ال��ق��ارة  حا�صي  اإىل 
اأن  بحيث   ، املحليني  امل�صوؤولني 
التنفيذ  و  التنفيذ  �صبقت  الوعود 
منه  مقاطع  عدة   ، كان  خرب  يف 
و  م��ن��ع��دم��ة  اأج����زاء  و  م��ه��رتئ��ة 
ال�رشف  من�صوب  جعل  ان�صداده 
دخوله  بالتايل  و  يرتفع  ال�صحي 
كلها   ، به  املحيطة  املنازل  اإىل 
املحلية  امل�صالح  جترب  م�صاكل 
اأغ��ل��ب  ل��ك��ن   ، ال��ت��دخ��ل  ع��ل��ى 
 ، فقط  درا�صية  نظرية  تدخالتهم 
القدمية  لعادتها  حليمة  عادت  ثم 
، ال رفع لغنب املواطن و ال تدخل 
ينا�صد  كما   ، ال�رشر  لت�صليح 
اخلندق  لهذا  املجاورين  ال�صكان 
الوالئيني  و  املحليني  امل�صوؤولني 
امل�صوؤولية  حتميلهم  و  بالتدخل 

. االإ�صكال  هذا  تبعات  يف 
عامر.ع بن 

للعمل  ال��ربك��ة  جمعية  ب���ادرت 
باالأغواط،على  ن�صاين  واالإ اخلريي 
قفة   100 منها  قفة   200 توزيع 
مبدينة  قفة  و50  الوالية  بعا�صمة 
بعد  �صكاين  جتمع  ث��اين  ف��ل��و  واأ
موزعة  اأخ��رى  قفة  و50  الوالية 
املحتاجة.  البلديات  باقي  على 
"حمدي  اجلمعية  رئي�ش  وبح�صب 
يدخل  امل�رشوع  ه��ذا  اأن  بادي�ش" 
التي  اخلريية  امل�صاريع  �صياق  يف 
الوطنية،�صيما  اجلمعية  بها  تبادر 

ال��ت��ي  ال�����ص��ع��ب��ة  ال���ظ���روف  يف 
كورونا"  من"وباء  البالد  تعي�صها 
املحتاجة  ال��ع��ائ��الت  وم�����ص��اع��دة 
تقدر  ال  التي  والفقرية  واملعوزة 
فراد  الأ الغذائية  املوؤونة  توفري  على 
القفة  ه��ذه  اأن  العلم  .م��ع  ���رشه��ا  اأ
من  معتربة  كمية  على  حت��ت��وي 
كي�ش  اإىل  باالإ�صافة  الغذائية  املواد 
وم��واد  اللني  القمح  من  كلغ   50
املح�صنني  مببادرة  وهذا  التنظيف 
.كما  اخل��ري  اأه��ل  من  واملت�صدقني 

اإىل  ه��ذا  اخل��ريي  امل�����رشوع  يهدف 
املواطنني  وتالحم  اجلهود  تكاثف 
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م مل�����ص��اع��دة غ��ريه��م 
الوباء من خالل  هذا  والق�صاء على 
املحتاجني  لبيوت  املوؤونة  اإي�صال 
ن�����ص��ان��ي��ة  وه���ي ل��ف��ت��ة خ��ريي��ة واإ
وامل����راد م��ن��ه��ا ك��ذال��ك وق��ائ��ي��ة 
املواطنني،خ�صو�صا  تنقل  لتفادي 
اأن  ح��م��دي  وي�صيف  الفئة  ه��ذه 
ن�صيب  باحل�صبان  ت�صع  اجلمعية 
فل�صطني  بدولة  غزة  يف  اإخواننا 

االحتالل  يعانون  الذين  ال�صقيقة 
امل�صاعدات  معا،باإي�صال  والوباء 
مثل  م��ث��ل��ه��م  ل��ي��ه��م  اإ ال��غ��ذائ��ي��ة 
العمل  اجلزائريني.ويبقى  اإخوانهم 
بدا  اأ ينقطع  وال  متوا�صال  اخلريي 
خريات  من  متده  مبا  املح�صنني  ويد 
ن�صانية  االإ اجلمعيات  على  تتهاطل 
التي  االأزم�����ات  ه��ات��ه  م��ث��ل  يف 
دول  �صائر  كبقية  اجلزائر  تعي�صها 

. العامل 
ع.ق

ت��ع��ر���ص��ت م���وؤخ���را، امل��در���ص��ة 
"مريزيقة  ال�صهيد  االبتدائية 
عملية  اإىل  اجللفة  "ببلدية  حممد 
جمهولة  ع�صابة  قبل  من  �صطو 
وح�����ص��ب   ، وال��ه��وي��ة  ال���ع���دد 
الل�صو�ش  هوؤالء  فاإن  م�صادرنا 
ق���ام���وا ب��اق��ت��ح��ام امل��در���ص��ة 
داري  االإ اجلناح  اإىل  وال��دخ��ول 
بتك�صري  ليلتها   قاموا  حيث   ،
منه  و�رشقوا  املدير  مكتب  باب 
ب��االإ���ص��اف��ة  كومبيوتر  ج��ه��از 
وبع�صا  لواحقه  خمتلف  اىل  
وعقب  داري���ة  االإ الوثائق  م��ن  
  ، هذه  ال�رشقة  عملية  اكت�صاف 
ال�صباحية  الفرتة  حار�ش  ق��ام 
ال��ذي  املوؤ�ص�صة  مدير  بتبليغ 
اجلهات  لدى  �صكوى  يداع  باإ قام 
قليم  اإ �صمن  املخت�صة  االأمنية 
عاينت   وال��ت��ي   ، ���ص�����ص��ة  امل��وؤ
واأخذت  ال�رشقة  مكان  بدورها 
الل�صو�ش  ه����وؤالء  ب�����ص��م��ات 

بالبحث  االأخرية  هاته  لتقوم     ،
معهم  التحقيق  ق�صد  عنهم 
الق�صائية  اجلهات  اىل  وتقدميهم 

. الوالية  م�صتوى  على 
امل�صادر  ت�صري   ، ذاته  الوقت  يف 
للحرا�صة  الكلي  االنعدام  اأن  اإىل 
�صاهم  املوؤ�ص�صة  ب��ذات  الليلية 
اق��ت��ح��ام  يف  ك��ب��رية  م�����ص��اه��م��ة 
لنا  ليوؤكد  و�رشقتها  املدر�صة 
املوؤ�ص�صة  مدير   " ب  د   " ال�صيد 
يف ات�صال هاتفي خ�ش به جريدة 
قدم  نه  باأ  ،  " اجلزائرية  التحرير   "
وامل��را���ص��الت   الطلبات  ع��دي��د 
املو�صم  ب��داي��ة  م��ع  ك��ان  اآخ��ره��ا 
م��ان��ة  اأ اإىل  احل���ايل  ال��درا���ص��ي 
البلدي  ال�صعبي  املجل�ش  رئي�ش 
 ، ليليون  حرا�صا  منحه  ق�صد 
درا�صة  يتم  مل  ال�صاعة  حلد  لكن  
حال  يف  وه��و  تلك  مرا�صالته 

  . انتظار 
�صابر  يون�صي   

انطالق م�ضروع اإنت�ج 2000 كم�مة 
بتيميمون

يف هبة ت�ض�منية                                                                                       

البليدة  نحو  بب�ضكرة  الن�قة  عني  بلدية  من  والفواكه  اخل�ضر  من  طن�   40

يط�لبون بتوفري النظ�فة و�ض�ئل احلم�ية من كورون�

مر�ضى الق�ضور الكلوي ب�أفلو يف االأغواط ي�ضتغيثون

ط�لبوا بتهيئة اخلندق الذي ي�ضكل خطرا على حي�تهم 

�ضك�ن املنيعة ين��ضدون ال�ضلط�ت 
ب�ضرورة التدخل  

جمعية الربكة اخلريية توزع 200 قفة غذائية لف�ئدة املعوزين ب�الأغواط 

ع�ض�بة من الل�ضو�ض ت�ضطو 
على ابتدائية ب�جللفة 
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م�ضلحون جمهولون ي�ضتولون على عت�د �ضركة توزيع 
اأدوية بق�ضنطينة

عي�ض علجية 
-----------------

ال�صبطية  عاجلتها  االأوىل  الق�صية 
بوزيان   دائرة حامة  الق�صائية الأمن 
ور�صة  تفكيك  من  متكنت  حيث 
اخلا�صة  التنظيف  م��واد  ل�صناعة 
حجز  و  ال��ب�����رشي  باال�صتهالك 
املنتوجات  هته  من  معتربة  كمية 
للت�صويق بطريقة غري  كانت مهياأة 
مع  بها  مرخ�ش  غري  و  �رشعية، 
منها  وحدة   5000 من  اأزي��د  حجز 
للت�صويق،  مهياأة  و  معلبة  كانت 
معلومات  اإثر  على  جاءت  العملية 
ل�صناعة  ور�صة  تواجد  بخ�صو�ش 
مواد التنظيف اخلا�صة باال�صتهالك 
 ، رخ�صة  دون  تن�صط  الب�رشي 
بتفعيل عامل اال�صتعالم و تكثيف 
التحريات و االأبحاث مت حتديد مكان 
املتواجدة  و  الور�صة  هاته  تواجد 
اأحياء دائرة حامة بوزيان، بعد  باأحد 
املخت�صة  امل�صالح  على  عر�صها 
لال�صتعمال  �صاحلة  غري  اأنها  تبني 
حجزها  ليتم   ، الو�صم  الن��ع��دام 

حمطة  م�صتوى  على  اإتالفها  و 
علي  اجلديدة  باملدينة  التقني  الردم 
الني  و  الثانية  الق�صية  منجلي.اأما 
احل�رشي  االأم��ن  عنا�رش  ك�صفها 
اإثر  ق�صنطينة  والية  باأمن  ال�صابع 
تفكيك �صبكة اإجرامية ، املتورطون 
فيها 03 اأ�صخا�ش ترتاوح اأعمارهم 
28 �صنة ، كونوا جمعية  25 و  بني 
الرتكاب  االإع��داد  بغر�ش  اأ���رشار 
االأ�صخا�ش  �صد  جنح  و  جنايات 
 ، بالتعدد  ال�رشقة   ، املمتلكات  و 
مع  الغري  مللك  العمدي  التخريب 
حمرك  ذات  مركبة  ا�صتح�صار 

 ، ال��ف��رار  و  العملية  لت�صهيل 
لتوزيع  �رشكة  �صاحب  ال�صحية 
تفيد  ب�صكوى  تقدم  الذي  االأدوية، 
ال�رشقة  لفعل  �رشكته  مقر  تعر�ش 
جمهولني  قبل  من  امل�صلح  بال�صطو 
طالت خزانة م�صفحة باالإ�صافة اإىل 
هاتف نقال و مفتاح �صيارة من نوع 
مر�صيد�ش ، و على اإثرها فتح حتقيقا 
و  التحريات  خالل  من  و   ، معمقا 
املراقبة  لكامريا  اجليد  اال�صتغالل 
لالأمن الوطني و كذا الأحد اخلوا�ش 
بينت تردد مركبة من نوع �صامبول  
مقر  ح��ول  اأ�صخا�ش  متنها  على 

م�صتبه  هوية  حتديد  مع   ، ال�رشكة 
فيه. و بتعميم االأبحاث على املركبة 
مت توقيفها من قبل االأمن احل�رشي 
و  منجلي  بعلي  الثالث  اخلارجي 
و  املحققة،  امل�صلحة  اإىل  حتويلها 
اإىل  املتوا�صل  التحقيق  اأف�صى 
حتديد هوية �رشكيه ليتم توقيفهما، 
و بتفتي�ش مقري اإقامتهما مت العثور 
احلجم  كبري  �صيف   ، األب�صة  على 
)�صاموراي( ، 02 اآالت ثاقبة كبرية 
و �صغرية احلجم ، قاطعة كهربائية 
ا�صرتجاع  مت  ذل��ك  مع  ب��امل��وازاة   ،
على  امل�صفحة  احلديدية  اخلزنة 
م�صتوى غابة �صطابة مع ا�صرتجاع 
التي  و  امل�����رشوق  املبلغ  من  ج��زء 
فتحة  اإحداث  بعد  مفتوحة  وجدت 
 ، املحجوزة  الو�صائل  با�صتعمال 
تعمد  اإىل  التحقيق  اأف�صى  كما 
لوحات  تغيري  الع�صابة  عنا�رش 
لعدم  ك��راء(   )حمل  املركبة  ترقيم 
كل  ا�صرتجاع  مت   ، االنتباه  لفت 
املتورطني  حتويل  مع  امل�رشوقات 

على النيابة العامة.

الق�ض�ئية الأمن والية ق�ضنطينة ق�ضيت�ن  ال�ضرطة  ال�ضبك�ت االإجرامية ع�جلت قوات  املبذولة يف مك�فحة  للجهود  موا�ضلة 
يف  فيهم  م�ضتبه  توقيف  و   ، �ضرعية  غري  بطريقة  التنظيف  مواد  ل�ضن�عة  ور�ضة  اكت�ض�ف  يف  االأوىل  تتمثل  خطريت�ن 

االأمن. اأم�م  �ضكوى  ال�ضحية  تقدمي  بعد  االأدوية  بتوزيع  خ��ضة  �ضركة  �ضرقة  ق�ضية 

فيم� مت تفكيك ور�ضة ل�ضن�عة مواد التنظيف و ت�ضويقه� بطريقة غري مرخ�ض به�

�صعيدة  والية  اأمن  م�صالح  متكنت 
حجز  من  يوب  دائرة  اأمن  يف  ممثلة 
كمية معتربة من املواد الغذائية التي 
التي  و  للم�صاربة  موجهة  كانت 
م�صتودع  يف  مكد�صة  كانت  اأي�صا 

التجاري  ال�صجل  يف  مرخ�ش  غري 
و التى تقدر ب 4،5 مليار �صنتيم ،  
حيث تبني اأن اأ�صحابها مل يخ�صعوا 
اخلا�ش  التجاري  ال�صجل  لرتتيبات 
كذلك  و  الغذائية  امل��واد  بتخزين 

املواد املحجوزة غري مفوترة اإ�صافة 
اإىل ذلك التهرب ال�رشيبي حيث مت  
بالتن�صيق  االإج��راءات  جميع  اتخاذ 
مع النيابة املخت�صة اإقليميا ب�صعيدة 
الإ�صارة فاإن م�صالح االأمن الوطني 

بوالية �صعيدة  عاجلت ثالثة ق�صايا 
حماربة  اإط���ار  يف  ت��دخ��ل  كلها 
وجود   عدم  و  واالحتكار  امل�صاربة 

الفوترة   .
           عامر ال�صباعي  

حجز اأكرث من 4.5 ملي�ر قيمة املواد الغذائية املوجهة للم�ض�ربة ب�ضعيدة

اخل�رش  و  احلبوب  تعاونية  ب��ادرت 
تيارت  بوالية  فرندة  بدائرة  اجلافة 
بتخ�صي�ش  نوعها  من  �صابقة  و يف 
�صبع نقاط لبيع مادة ال�صميد و هو ما 
اأكد عليه مدير التعاونية ال�صيد داود 
حممد ريهان  ، يف الوقت الذي ك�صف 
القمح  مبادة  املطاحن  تدعيم  عن  فيه 
املخازن  من  ال�صلب  القمح  و  اللني 
مادة  توفري  للم�صاهمة يف  املوانئ  و 
خالل  للمواطنني  الفرينة  و  ال�صميد 
هذه الفرتة احل�صا�صة . بحيث يتم دعم 
املطاحن بحوايل 2440 قنطارا يوميا 
و  املطاحن  عمل  على  حفاظا  هذا  و 

هذه  من  املواطنني  احتياجات  تغطية 
بكرة  امل�صتعملة  و  احليوية  امل��ادة 
بحياة املواطنني خا�صة مبا تعلق مبادة 

ال�صميد . 
على  املفتوحة  النقاط  اأن  لالإ�صارة 
م�صتوى دائرة فرندة �صيتم تدعيمها 
دون  الفرينة  و  ال�صميد  مبادة  يوميا 
 ، االكتفاء  حتقيق  غاية  اإىل  انقطاع 
عرب  املتخذة  االإج��راءات  نف�ش  وهي 
ملختلف  التابعة  البيع  نقاط  كافة 
اجلافة  اخل�رش  و  احلبوب  تعاونيات 

على م�صتوى الوالية.
                                          اأمني لوز

تع�ونية احلبوب واخل�ضر اجل�فة 
بفرندة بتي�رت توفر القمح للمط�حن

تخ�ضي�ض �ضبع نق�ط لبيع م�دة ال�ضميد

لل�رشطة  املتنقلة  الفرقة  متكنت 
خن�صلة  والية  ب�ص�صار  الق�صائية 
املواد  من  معتربة  من حجز كمية 
تقدر  امل��ح��ظ��ورة   الكيماوية 
حيازتها  مت  عبوة   100 من  باأزيد 
اإثر  و نقلها بدون رخ�صة، و هذا 
مفادها   للفرقة  وردت  معلومات 
ب�صماد  حمملة  �صاحنة  ق��دوم 
للفالحة   موجه  )غبار(  ع�صوي 
بنقل  �صاحبها  بقيام  يحتمل 
امل��واد  بع�ش  امل��ادة  ه��ذه  اأ�صفل 
ا�صتغالال  املحظورة   الكيماوية 
اإىل  ال���واردة  املعلومات  لهذه 
يف  جاء  ح�صبما  الفرقة،  عنا�رش 
العالقات  و  االت�صال  خلية  بيان 
مت  خن�صلة،   اأم��ن  ل��دى  العامة 
االأبحاث  تكثيف  الفور  على 

القيام  خ��الل  من  التحريات  و 
و�صع  م��ع  راك��ب��ة   ب��دوري��ات 
م�صتوى  على  مراقبة  ن��ق��اط  
الرابط   83 رقم  الوطني  الطريق 
ب�صكرة  و  خن�صلة  واليتي  بني 
بتوقيف  العملية  كللت  اأي��ن   ،
�صخ�صني،  متنها  على  ال�صاحنة 
باأنها  تبني  االأولية  املعاينة  بعد 
من  )غبار  ع�صوية  مبادة  حمملة 
اإىل  باالإ�صافة  االأغ��ن��ام(  بقايا 
حتت  خمباأة  �صلبة  اأج�صام  وجود 
تدقيق  وعند  الع�صوية  امل��ادة 
كمية  على  العثور  مت  البحث 
اللون  زرقاء  عبوات  من  معتربة 
من  كغ   25 بوزن  احلجم  كبرية 
"كونغ  نوع  من  كيماوية  مادة 
مغطاة  و  باإحكام  خم��ب��اأة  فو" 

غطاء  و  الع�صوي  بال�صماد 
حتويل  مت  عليه  و  بال�صتيكي 
فيهما  امل�صتبه  اقتياد  و  ال�صاحنة 
التحقيق  ملبا�رشة  الفرقة  مقر  اإىل 
الع�صوي  ال�صماد  تفريغ  .عند 
على   العثور  مت  ال�صاحنة   من 
فو  كونغ  م��ادة  من  عبوة   115
املعلومات  ا�صتمارة  ح�صب   ،
تركيب  ذات  فهي  باملادة  اخلا�صة 
pyr - ن��وع فعال   ييمياوي 
thrinoïde و ذو درجة الكثافة 
ي�صتعمل  الدواء  25g/L،  حيوية 
و  احل�رشات،  مبيدات  ككا�صفة 
اإبادة  فهو  التفعيل  اأ�صلوب  اأما 
االأك��ل  و  باللم�ش  احل�����رشات 
 ،56-79mg/kg ال�صم  درج��ة 
على  كبريا  خطرا  ي�صكل  كما 

الوظيفة  يخ�ش  فيما  االإن�صان 
باخل�صو�ش،  اجل��راد  اإب��ادة  فهي 
اأو  ال�صلعة   ه��ذه  اأك��ل  اأن  كما 
ي�صبب  ت�رشبها  اأو  تنف�صها 
ت�صممت  اإذا  و  �صديدة  اأخطارا 
خا�صة  اأدوي��ة  هناك  لي�ش  بها 
املخت�صني  ح�صب    ، ملعاجلتها 
ح�صب  املادة  هذه  ا�صتعمال  فيتم 
حتى  ا�صتعمالها  مينع  و  الغر�ش، 
و  اخل�رشوات  و  النباتات  على 
معينة  فرتات  قبل  اإال  الفواكه 
وكيل  ال�صيد  اإخ��ط��ار  ليتم   ،
�ص�صار  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
انتظار  يف  الق�صية  ب��اأط��وار 
اجلهات  اإىل  الح��ق��ا  تقدميهما 

            . الق�صائية  
                         علجية عي�ش

حجز 25 كغ من م�دة كيم�وية من نوع "كونغ فو" بخن�ضلة
ك�نت خمب�أة اأ�ضفل �ضم�د ع�ضوي موجه للفالحة

م���ب���ادرة خ��ريي��ة وم�����ص��اع��دة 
لفائدة  ت�صامنية  و  اجتماعية 
القاطنني  امل��ع��وزة  ال��ع��ائ��الت 
يعرف  مبا  اأو  النائية  باملناطق 
توليها  ال��ظ��ل،ال��ت��ي  م��ن��اط��ق 
ال���دول���ة اأه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة يف 
الغنب  لرفع  اجلديدة   اإ�صرتاجتيتها 
هذه  يف  خا�صة  و  احل��رم��ان  و 
التي  ال�صعبة  ال�صحية  املحنة 
ال�صحي  واحلجر  بالدنا  بها  متر 
ب��اإذن  ننت�رش  ���ص��وف  ال��ت��ي   ،

الفتاك   الوباء  على  تعاىل  الله 
)كوفيد19-(  ك��رون��ا  ف��ريو���ش 
ووعينا  وم�صاعدتنا  بت�صامننا 
يقظتنا  و  تالحمنا  و  ووحدتنا 
تنفيذ  وخ��ا���ص��ة  امل�����ص��ت��م��رة  
بحذافريها  الوقائية  االإج��راءات 
العليا  ال�صلطات  اأقرتها  التي 
االإط����ار  ه���ذا  يف  .و  ل��ل��ب��الد 
حتت  و  ال��وط��ن��ي  الت�صامني 
وايل  مبارك  البار  ال�صيد  اإ�رشاف 
مب�صاركة  و   ، الدفلى  عني  والية 

و  الريا�صة  و  ال�صباب  قطاع 
لتنظيم  الفرعية  اخللية  م�صاهمة 
يف  انطالق  ،على  امل�صاعدات 
اجتماعية   م�صاعدات  ت��وزي��ع 
ب  معوزة   900عائلة  لفائدة 
الوالية  ت��راب  عرب  9بلديات  
بلدية    لكل  مبعدل100عائلة  اأي 
غذائية   م���واد  ع��ل��ى  حت��ت��وي  
مناطق  �صملت  التي   متنوعة 
يف  ،و  االإ���ص��ارة  جتدر  .و  الظل 
ال�صلطات  بادرت  ال�صياق   نف�ش 

امل�صئول  راأ�صها  على  و  الوالئية 
التنفيذي   اجل��ه��از  على  االأول 
املا�صي  االأ�صبوع  يف  بتوزيع 
غذائية  مبواد  حمملة  3000قفة 
امل��ع��وزة  للعائالت  اأ�صا�صية 
ب13دائرة  ال��ظ��ل  مناطق  يف 
�صت�صتمر  .و  الدفلى  عني  بوالية 
م��ث��ل ه��ذه امل���ب���ادرات اخل��ريي��ة 
و  املعوزين  لفئة  الت�صامنية 
الدفلى.  املحتاجني يف والية عني 
                           خمتار برادع

توزيع 900 قفة غذائية على الع�ئالت املعوزة يف من�طق الظل 
بعني الدفلى 

ال�صنوات  م��ن  لعدد  معاناة  بعد 
اإىل  يحتاجون   ال��ذي��ن  للمر�صى 
االإ�صتعجالية  العمليات  خمتلف 
هاهو احلل قد جاء منت�صف االأ�صبوع 
م�صلحة  تدعمت  حيث  املنق�صي 
للموؤ�ص�صة  التابعة  االإ�صتعجاالت 
االإ�صت�صفائية الدكتور بن زرجب بن 
عودة بدائرة �صبدو بقاعة للعمليات 
الو�صائل  باأحدث  مدعمة  اجلراحية 
اخلدمة  دخلت  وق��د  والتجهيزات 
بعد  الفارط  االأ�صبوع  بحر  ر�صميا 
على  امل�صوؤولة  الهيئات  اإ����رشاف 
على  �صتعمل  القاعة  افتتاحها 
التي  االإ�صتعجالية  باحلاالت  التكفل 
خا�صة  جراحية  عمليات  اإىل  حتتاج 

،العظام  عامة  جراحة  تخ�ص�ش  يف 
تنتهي  وبالتايل  االأط��ف��ال  طب  اأو 
معاناة املر�صى من م�صقة التنقل اإىل 
التدعيمات  هذه  تلم�صان  م�صت�صفى 
جاءت يف وقتها وقد ثمنها ع�رشات 
املواطنني �صواء ب�صبدو اأو بالبلديات 
العري�صة  املجاورة ك�صيدي جياليل، 
بلديات  وحتى  والبويهي  القور   ،
وذاك  هذا  وبني  �صنو�ش  بني  دائ��رة 
تو�صيات  احرتام  اجلميع  على  يبقى 
العليا  وال�صلطات  االخت�صا�ش  اأهل 
كورونا  فريو�ش  انت�صار  لتفادي 
الذي الزال ي�صنع احلدث لالإن�صانية 

جمعاء.
                                   ع بوتليتا�ش

ق�عة جديدة للعملي�ت اال�ضتعج�لية 
تدخل اخلدمة ر�ضمي� ب�ضبدو بتلم�ض�ن 

ال�صاد�ش  العقد  يف  �صيخ  غ��ادر 
م�صاب بفريو�ش كورونا م�صت�صفى 
الوالية  بعا�صمة  بو�صياف  حممد 
بعد متاثله لل�صفاء بعدما مت اكت�صاف 
امل�صتجد  كورونا  بفريو�ش  اإ�صابته 
من  املا�صي  مار�ش  �صهر  اأواخ���ر 
احمد  م�صت�صفى  م�صالح  ط��رف 
فرن�صي�ش بوادي ارهيو ليتم حتويله 
م�صت�صفى  على  مبا�رشة  بعدها 
عا�صمة الوالية اأين بقي حوايل 10 
اأيام حتت الرقابة العملية تعد الثانية 
اأخر  م�صاب  م��غ��ادرة  بعد  نوعها 

االأ�صبوع  امل�صت�صفى مطلع  م�صالح 
املا�صي بعد متاثله لل�صفاء فيما �صيتم 
يف  امل�صلحة  ثالث  م�صاب  مغادرة 
يف  القادمة  القليلة  االأي��ام  غ�صون 
انتظار نتائج التحاليل اجلدير بالذكر 
اأن والية غليزان �صجلت 09 حاالت 
 02 منها  كورونا  بفريو�ش  موؤكدة 
تنحدران  ل�صيدتني  وف��اة  حالتي 
جديوية  بلدية  وكانت  غليزان  من 
ح��االت   05 بها  �صجلت  لوحدها 

موؤكدة   .
                                     ابو ع�صام 

مغ�درة ث�ين ح�لة م�ض�بة بكورون� 
م�ضت�ضفى غليزان

الأمن  التابعة  ال�رشطة  قوات  متكنت 
والية  باأمن  ال�صلعة  حمام  دائ��رة 
امل�صيلة  من توقيف �صخ�صني يبلغان 
وبحوزتهم  �ش  و22   20 العمر  من 

كمية معتربة من املوؤثرات العقلية
وقائع الق�صية بداأت على اإثر ورود 
مفادها  امل�صالح  ل��ذات  معلومات 
وترويج  بحيازة  �صخ�صني  قيام 
اأحد  العقلية على م�صتوى  املوؤثرات 
اأحياء قطاع االخت�صا�ش وعلى اإثره 
يف  بدوريات  امل�صالح  ذات  قامت 

وتوقيف  الرت�صد  مت  حيث  القطاع 
اإخ�صاعهما  وبعد  فيهما  امل�صتبه 
العثور  مت  اجل�صدي  التلم�ش  لعملية 
من  قر�ش    )19( على  بحوزتهما 
اإىل  باالإ�صافة  العقلية،  املوؤثرات 
دج   14000 ب�  يقدر  م��ايل  مبلغ 
امل��واد  ه��ذه  لبيع  كعائدات  يعترب 
املهلو�صة، ليتم اإجناز ملفني ق�صائيني 
املوؤثرات  حيازة  اأجل  من  �صدهما 
واال�صتهالك  البيع  لغر�ش  العقلية 
ال�صخ�صي .                ر�صيد غربي 

حجز كمية من املوؤثرات العقلية ب�مل�ضيلة 

اأ�صكال  خمتلف  حماربة  اإطار  يف    
الو�صع  وا�صتغالل  التجاري  الغ�ش 
الفرقة  متكنت   للبالد،  ال��راه��ن 
ب�صيدي  الوطني  للدرك  االإقليمية 
قيامها  اأثناء  وه��ذا  باملدية،  نعمان 
بخدمة �رشطة الطريق على م�صتوى 
مبنطقة   18 رقم  الوطني  الطريق 

1737 كلغ من  اللوحات، من حجز 
على  حمملة  الفا�صد  ال�رشدين  مادة 
كانت  مب��ربد  جم��ه��زة  غ��ري  مركبة 
كما  الب�رشي.  لال�صتهالك  موجهة 
فيهما  م�صتبه  �صخ�صني  توقيف  مت 
الق�صائية  اجلهات  اأم��ام  وتقدميهما 
املخت�صة .                          حممدم

حجز 1737 كلغ من ال�ضردين الف��ضد 
ب�ملدية



االحت�دية اجلزائرية لكرة 
القدم جتمع ازيد من مليون 

اأورو من التربع�ت

بن ن��ضر يخت�ر اأف�ضل 
العب جزائري.. وينتقي 

ت�ضكيلة كل الع�ضور

وزير ال�ضب�ب والري��ضة ينوه بدور املتطوعني وب�حلركة اجلمعوية 
يف خدمة االأ�ضخ��ض دون م�أوى

ــدم  ــق ــــرة ال ـــورة ك ـــط ـــس ــاد اأ� ــع ــت ــس ا�
ذكريات  يحيى،  عنرت  ــري،  ــزائ اجل
"حماربي  مــنــتــخــب  مـــع  بـــدايـــاتـــه 
الدفاع  ل  ف�سّ اأن  بعد  ال�سحراء"، 
بالرغم  الأ�ــســلــي،  بــلــده  األـــوان  عــن 
فئاته  يف  فرن�سا  منتخب  متثيله  من 
جمــدداً  فخره  عن  عــرّب  اإذ  ال�سنية، 
في�سبوك  على  ت�سريحاٍت  يف  بذلك 

."Ligue 1 100%"لـ
الأجــيــال  اأن  يحيى  عنرت  واعــتــرب 
التي  والإمكانيات  باأهدافها  تختلف 
كانت  التي  وبــالأ�ــســمــاء  اكت�سبتها، 
جديد  من  اأكد  حيث  لذلك،  متاحة 
تطوير  يف  لرغبته  كان  اختياره  اأن 
لـ"100  بقوله  بلده،  يف  القدم  كــرة 
موهبة  منتلك  نكن  "مل  ليغ":  باملائة 
فاجليل  احلاليني،  الالعبني  بع�ض 
ميتلكون  ــًا  ــب لع  30 ي�سم  ـــايل  احل
نف�ض امل�ستوى تقريبًا، اأما نحن فاأتينا 

يف  جنحنا  ولــقــد  الـــواجـــب،  ــوؤدي  ــن ل
حتقيق التوازن يف الفريق".

خالل  مهمة  الــقــدم  ــرة  ك تكن  ومل 
فرتة الت�سعينيات يف اجلزائر، ب�سبب 
دموية  ع�سرية  مــن  ال�سعب  معاناة 
على  فعلق  الإرهــــاب،  فيها  ت�سبب 
حتظى  ل  الــقــدم  ــرة  ك "كانت  ذلــك: 

ان�سممت  عندما  كــبــرية  باأهمية 
ــاب،  الإره تبعات  ب�سبب  للمنتخب، 
املنتخب  بتمثيل  حمظوظني  وكنا 
الب�سمة  اإعـــادة  ــل  اأج من  اجلــزائــري 
اأننا  عنكم  اأخفي  ل  لكن  ال�سعب،  اإىل 

مررنا بظروف �سعبة جداً".
درمان"  "اأم  ملحمة  بــطــل  وخــتــم 

اأن  نـــدرك  كنا  "لقد  ت�سريحاته: 
�سهاًل،  يــكــون  ــن  ل الــنــتــائــج  حتقيق 
التي  الظروف  ح�سب  جيلنا  وعا�ض 
كانت متاحة، فلم نكن الكامريون ول 
يتطور  اأن  ننتظر  مل  كما  ال�سنغال، 
يثق  كان  اأحد  ل  لأنه  اأكرث؛  م�ستوانا 

فينا".
منتخب  مـــع  يــحــيــى  ــرت  ــن ع ولــعــب 
من  بداية   2003 عــام  منذ  اجلــزائــر 
العــتــزال  قبل  ــي،  ــب الأومل املنتخب 
الفني  املدير  ت�سّلم  عند   2011 عام 
حليلوزيت�ض  وحيد  البو�سني  الأ�سبق 
زمام الأمور. وكان قد �سارك معه يف 
جنوب  يف   2010 العامل  كاأ�ض  بطولة 
الالعب  فيها  لعب  والتي  اأفريقيا، 
دوراً كبرياً يف التاأهل لهذه امل�سابقة، 
املـــبـــاراة  الــ�ــســهــري يف  ــه  ــدف ــد ه ــع ب
على  م�سر  منتخب  مرمى  يف  الفا�سلة 

الأرا�سي ال�سودانية.

ــة منذ  ــري ــزائ ــدم اجل ــق عــا�ــســت كـــرة ال
�سعود  بني  متباينة  مراحل  ال�ستقالل 
على  �سواء  والعطاء،  النتائج  يف  ونزول 
"حماربي  منتخب  اأو  الـــدوري  م�ستوى 
اأ�سباب، ريا�سية  ال�سحراء"، وذلك لعّدة 

كانت اأم اقت�سادية وحتى �سيا�سية.
مت  ال�سابقة،  املــراحــل  تلك  كــّل  خــالل 
اأ�سا�سيني كانا قد  العتماد على منهجني 
اأو تراجٍع للكرة واملنتخب  ارتبطا بتاألق 
على  الــرتكــيــز  مّت  بعدما  اجلـــزائـــري، 
املحلي  الــــدوري  خريجي  مــن  لعــبــني 
اأنه كان قد مّت  اإىل  اإ�سافة  خالل فرتة، 
العتماد على مزدوجي اجلن�سية الذين 
الأوروبــيــة  املــدار�ــض  يف  تكوينًا  اأخــذوا 

والفرن�سية على وجه اخل�سو�ض.
التحرير  جبهة  فريق  عن  النظر  بغ�ّض 
يف  لــلــجــزائــر  ــٍل  ــث مم اأول  ـــان  ك ــــذي  ال
لنجاحات  العائد  فــاإن  خا�سة،  ظــروف 
ال�سبعينيات  خــالل  اجلزائرية  الكرة 
كــان  ذلـــك  اأن  �ــســريى  والــثــمــانــيــنــيــات 
والــتــكــويــن،  الــقــاعــدي  الــعــمــل  بف�سل 
�سمن  اجلزائرية  الدولة  �سطرته  الذي 
الــذي  الريا�سي"،  "الإ�سالح  برنامج 
هــواري  الراحل  الدولة  رئي�ض  به  اأمــر 
ببزوغ  حينها  �سمح  ما  وهــو  بومدين، 
التي  تلك  غرار  على  ريا�سية،  مدار�ض 
كانت يف اأندية ن�سر ح�سني داي، وغايل 
بظهور  و�سمحت  القبة،  ورائــد  مع�سكر 
على  اأ�ساطري  اأ�سبحوا  لالعبني  اأ�سماء 
�ساحة كرة القدم اجلزائرية، من بينهم 
مرزقان  �سعبان  ماجر،  رابــح  الرباعي 
الذين  ع�ساد،  و�سالح  بلومي  وخل�سر 
بطولتي  يف  خا�سة  اأ�سماوؤهم،  �سطعت 

كاأ�ض العامل 1982 و1986.
 10 اآخـــر  يف  اأو  القريب  املا�سي  يف  اأمـــا 
املنتخب  جناح  فــاإن  ــل،  الأق على  ــوام  اأع
بالعبني  ارتبط  باخل�سو�ض،  اجلزائري 
جزائريني من مزدوجي اجلن�سية الذين 
املدار�ض  اأح�سن  يف  كرويًا  تكوينًا  اأخذوا 

الفعلية  البداية  كانت  اإذ  الفرن�سية، 
لنتهاج هذه ال�سيا�سة مع الثالثي عنرت 
بــوقــرة،  وجمــيــد  زيـــاين  وكـــرمي  يحيى 
اإىل  �سبقوهم  لعبني  هناك  اأن  ــم  رغ
احلايل  الفني  املدير  ــرار  غ على  ــك،  ذل
بن  وعلي  بلما�سي،  جمال  لـ"اخل�سر"، 
وقبلهم  كروا�ض،  الدين  ون�سر  عربية 
حــركــوك  ور�ــســيــد  ـــربوك  م ــن  ب حليم 
فرن�سا  مواليد  من  وجميعهم  وغريهم، 
املدار�ض  يف  تكوينهم  ــذوا  واأخ وبلجيكا 

الكروية الأوروبية.
من  ــني  ــب لع عــلــى  ــاد  ــم ــت الع �سيا�سة 
رغم  التي  املزدوجة  اجلن�سيات  اأ�سحاب 
مميزين،  لعبني  للجزائر  اأعطت  اأنها 
مغني،  ــراد  م بلحاج،  نذير  ــرار  غ على 
وريا�ض  فيغويل  �سفيان  يبدة،  ح�سان 
بن  واإ�سماعيل  براهيمي  ويا�سني  حمرز 
اجلزائر  تاألق  يف  �ساهموا  والذين  نا�سر، 
و2014   2010 العامل  كاأ�ض  بطولتي  يف 
اأنها  اإل   ،2019 اأفريقيا  ــاأمم  ب والــفــوز 
الأندية  دور  ــام  اأم للجدل  بابًا  فتحت 
وخدمة  الالعبني  تكوين  يف  املحلية 
تراجع  مــع  بـــاملـــوازاة  وهـــذا  املنتخب، 
با�ستثناء  املحلي،  الــدوري  عا�سه  رهيب 
يد  اأ�سابع  على  تعد  التي  الأ�سماء  بع�ض 

الواحدة.
ــط تــلــك املــ�ــســاكــل الــتــي متـــّر بها  ــس وو�
م�ستوى  عــلــى  اجلــزائــريــة  ـــة  ـــدي الأن
بــارادو  نــادي  يظل  القاعدي،  التكوين 
يطلق  اأن  املمكن  من  التي  ال�ساذة  احلالة 
عليها و�سف ال�سجرة التي تغطي �سعف 
املدر�سة  هــذه  ظهرت  بعدما  التكوين، 
املثل،  بها  ي�سرب  كان  اأخرى  اختفاء  مع 
على غرار ن�سر ح�سني داي، ورائد القبة 
واإهمال  مالية  م�ساكل  من  يعاين  الــذي 
درجــات  يف  البقاء  على  ُي�سارع  جعله 

دنيا.
جعلت  التي  الأ�ــســبــاب  اختلفت  ومهما 
مواهب  تقدمي  عن  تعجز  الأندية  تلك 

الأ�ــســمــاء  عــن  النظر  بغ�ض  ــدة،  ــدي ج
اإ�سالم  مثل  لآخر،  وقٍت  من  تظهر  التي 
�سليماين وهالل العربي �سوداين، اإل اأنها 
اجتمعت على �سيا�سة العمل على اإر�ساء 
النجاح  ــن  ع الــبــحــث  ــرب  ع اجلــمــاهــري 
�سرف  يف  الإ�ــســراف  مت  بحيث  املــوؤقــت، 
على  ي�سمون  لعبني  على  طائلة  اأموال 
"جنومًا"، لكنهم عجزوا يف املقابل  الورق 
الظفر  اأو  املنتخب  مع  مكانة  ك�سب  عن 

بعقود احرتاف خارجية.
ب�سيا�سة  بــارادو  نادي  ي�سري  املقابل،  يف 
ــة  ــري ــزائ خمــتــلــفــة عـــن الأنـــديـــة اجل
احلــايل  الــرئــيــ�ــض  ـــرر  ق اإذ  الأخـــــرى، 
الدين  خري  اجلــزائــري،  الكرة  ــاد  لحت
اأول  ـــذ املــبــادرة لإطـــالق  اأخ زطــ�ــســي، 
اجلزائر،  يف  الالعبني  لتكوين  مدر�سة 
عام  الفريق  باإن�ساء  البداية  وكــانــت 
بال�سرتاك  اأكادمييته  اإطالق  ثم   1994
جان  ال�سهري  الفرن�سي  املخت�ض  مــع 
بن�سر  قام  الذي   ،2007 عام  غيو،  مارك 

م�ساريعه يف عدة بلدان اأفريقية.
اإىل  بارادو  نادي  اأكادميية  �سيت  وو�سل 
الــدورات  من  العديد  خالل  من  ــا،  اأوروب
خا�سة  فيها،  �ساركت  الــتــي  الــكــرويــة 
ال�سابق  رئي�سها  وقــع  بعدما  باإ�سبانيا، 
خري الدين زط�سي على اتفاقية تعاون 

ريا�سية مع نادي فياريال.
ويربز يف واجهة الأ�سماء التي مهدت لها 
هذه اخلطوة النتقال اإىل القارة العجوز 
جنم ني�ض الفرن�سي يو�سف عطال، الذي 
مركزه  يف  الالعبني  اأح�سن  اأحد  اأ�سبح 
كبار  عند  ومطلوبًا  الفرن�سي  بالدوري 
اإىل  اإ�سافة  العجوز"،  "القارة  اأنــديــة 
اأغلى  ُيعترب  الذي  بوداوي،  ه�سام  زميله 
�سفقة حتويل من الدوري اجلزائري اإىل 
واآخرين  يورو،  ماليني   4 مقابل  اأوروبــا 
من خريجي اأكادميية نادي بارادو، على 
مون�سنغالدباخ  بورو�سيا  لعــب  ــرار  غ
الأملاين رامي بن �سبعيني وثنائي اأجنيه 

الفرن�سي هيثم لو�سيف وفريد املاليل، 
خزان  ــود  وج على  جديد  برهان  وهــو 
القطر  يف  الكروية  املــواهــب  مــن  هائل 
قدراتها  تفجري  على  قــادرة  اجلزائري 
الهائلة عندما تتوفر الظروف املنا�سبة، 
كما اأنه نهج �سمح كذلك بذّر مبالغ مالية 
جعل  ـــارادو،  ب ــادي  ن اإدارة  على  هائلة 
اجلزائرية  اجلماهري  من  وا�سعة  فئة 
لالأندية  بـ"ال�سفعة"  حــدث  ما  ت�سف 

ــــــــــــــــــرى،  لتي الأخ ا
حتظى ب�سركات 
متــــــــــويــــــــــل 
ـــات  ـــي ـــزان ـــي وم

�سخمة، لكن دون 
ت�ستحق  نتيجة  اأي 

الذكر.
اجلماهري  وتاأمل 
األ  اجلـــزائـــريـــة 

تـــتـــوقـــف عــمــلــيــة 
تنح�سر  واأن  التكوين 

بعد  فقط،  بــارادو  نادي  يف 
اآخر  خالل  جناحها  ثبتت  اأن 
خا�سة  الأقل،  على  اأعوام   3
اأن ما يزيد من حجم التفاوؤل 

اأطلقه  الـــذي  املــ�ــســروع  هــو 
اجلزائري  ــاد  الحت رئي�ض 

املا�سي،  العام  القدم  لكرة 
خم�سة  اإن�ساء  خالل  من 
مراكز تكوين يف خمتلف 

باجلزائر،  املقاطعات 
ــــــو مـــــا متــت  وه

ـــة  ـــادق ـــس ـــ� امل
ــه مــن  ــي ــل ــل ع ــب ق

ـــــــــــــاد اأعـــ�ـــســـاء  احت
قــــبــــل فــــرتة الـــكـــرة 

قد  ــا  م الآن،  ــن  م
خــدمــة  يف  ــم  ــاه ــس ــ� ي

الكرة اجلزائرية.

حممد  اجلــزائــري  املنتخب  جنــم  عــاد 
لتعود  ــة،  ــاب ــس الإ� ــن  م ــض  ــار� ف �سليم 
ــة  ــي ــال ــط ــات الأنــــديــــة الإي ــام ــم ــت اه
ال�ساب  الــالعــب  قـــّدم  اإذ  بخدماته، 
وقبله  �سبال  فريقه  مع  مميزاً  مردوداً 
متابعة  حمّل  لي�سبح  فريونا،  هيال�ض 
على  "الكالت�سيو"،  يف  النخبة  اأندية 

غرار فريقي نابويل وروما.
ال�سهري  الإيــطــايل  ال�سحايف  وذكـــر 
فيورنتينا  فريق  اأّن  بيدول  األفرييدو 
الأي�سر  بالظهري  اهتماماته  بعث  اأعاد 

مع  مفاو�سات  يف  �سيدخل  اإذ  املميز، 
النتقالت  فرتة  خالل  �سبال  فريقه 
املقبلة، على اأمل اإقناعه ببيعه مقابل 

قيمة مادية معتربة.
بعد  "الفيول"  فــريــق  رغــبــة  وتــاأتــي 
النادي  يعانيه  الــذي  الفادح  النق�ض 
الفني،  ــر  ــدي امل وتــعــلــيــمــات  ــًا  ــي ــاع دف
�سرورة  اأّكد  الذي  ياكيني،  جيو�سيبي 
للنادي  الأي�سر  الظهري  مركز  تدعيم 
للمو�سم  حت�سبًا  ق�سوى  اأولوية  لأنــه 

املقبل.

مناف�سة  فيورنتينا  فريق  و�سيلقى 
التي  الإيطالية  الأنــديــة  من  كبرية 
ـــدويل اجلــزائــري  تــعــرف اإمــكــانــات ال
املواهب  ك�ّسافو  تابعه  اأن  بعد  جيداً، 
كقطبي  املــا�ــســيــة  الــ�ــســنــوات  خـــالل 
العا�سمة روما ولت�سيو وفريق نابويل 
بلده  ــن  لب خليفة  فيه  ــرى  ي الـــذي 

فوزي غالم.
القدم  كــرة  مالعب  اإىل  فار�ض  ــاد  وع
اإ�سابة  بعد  �سهرين،  مــن  اأقـــل  قبل 
الأربطة  م�ستوى  على  تلقاها  بليغة 

لُتبطل  الي�سرى،  لركبته  املعاك�سة 
اإنــرت  ــق  ــري ف نــحــو  انــتــقــالــه  �سفقة 
فريقه  بني  املفاو�سات  وتوقف  ميالن 

و"النرياتزوري".
بعد  الإ�سابة  جــاءت  حّظه،  وحل�سن 
يف  اجلــزائــري  املنتخب  مع  م�ساركته 
وتتويجه  اأفريقيا،  اأمم  كاأ�ض  بطولة 
م�سر  احت�سنتها  التي  بالن�سخة  بطاًل 
�سّيع  لــو  اأكــرب  ح�سرته  كانت  حيُث 
القاري  واللقب  التاريخي  احلدث  ذلك 

الثاين يف تاريخ بالده. 

يف ات�سال هاتفي عقب مغادرته امل�ست�سفى ، حتدث 
الريا�سي  للق�سم  �سفيان  ن�سمة  القدير  املــدرب 
وباء  من  متاثله  عن  اجلزائري  التحرير  ليومية 
على  نف�سه  الوقت  يف  معربا   ، كورونا  فريو�ض 
�سروره بعد التخل�ض من هذا املكروه كليا ، دون اأن 
ين�سى يف وقفته الت�سامن ووقوف كل الأ�سدقاء 
خ�سو�سا الريا�سيني ومن خمتلف مناطق  بالدنا 
احلبيبة اجلزائر اأو يف دول اأخرى عربية جماورة 
�سبق له واأن عمل فيها كمدرب لفرقها الوطني اأو 
نواديها  ، متمنيا للجميع ال�سحة والهناء والعافية 
وطول العمر دون مر�ض  اأو عناء كما قال يف هذه 

الدرد�سة الطويلة التالية : ــ

ــ ال�ضالم عليكم ال�ضيخ �ضفي�ن ... كيف اأحوالكم االآن ؟

الآن  عليا  اأنعمها  التي  اهلل  نعمة  على  هلل  احلمد 
اأنني  كما   ، كورونا  وبــاء  من  نهائيا  تعافيا  وهــو 
ول  اآلم  دون  واأحبابي  الآن  اأهلي  بني  �سعيد  جد 
عا�سوا  بعدما  اأي�سا  هم  اأ�سعدهم  ما  وهو  مكروه 

فرتة �سعبة .

ــ وعليه توؤكد تع�فيك كلي� من هذا املكروه الذي اأ�ض�بك ؟

�سفيت  لقد   ... ــرى  اأخ مــرة  هلل  احلمد   ... نعم 
نهائيا بعد فرتة العالج التي ق�سيتها يف امل�ست�سفى 
بعدما اأنتقل يل املر�ض عن طريق العدوى ، وهنا 
لهذا  الــدولــة  اإطـــارات  من  ال�ساهرين  كل  اأ�سكر 
وغريهم  وممر�سني  اأخ�سائيني  واأطباء  القطاع 
لهذا  للت�سدي  خ�سي�سا  تاأطريهم   مت  الذين  من 
الذي  هلل  احلمد  اأجــدد  وعليه   ، اخلطري  الوباء 

يعود له الف�سل يف تخل�سي من املر�ض .

ــ احلمد هلل اأن معنوي�تك مرتفعة جّدا االآن �ضيخن� ؟

مميزة  فرتة  الآن  اأعي�ض  اأخفي  ل   ... اأكيد  هذا 
ومعنوياتي يف ال�سماء ... اأمتنى من اهلل اأن ي�سفي 
 ، اخلطري  الوباء  بهذا  اأ�سيبوا  الذين  املر�سى  كل 
خمتلف  يف  �سحايا  من  خلفه  ما  ذلك  على  ودليل 
لك  اأوؤكد  كما   ، منها  الكربى  وحتى  العامل  بلدان 
فاأنا متفائل جدا لهم لأنه يوجد رجال �ساهرون 
الذي  اخلطري  الــوبــاء  هــذا  من  حياتهم  لإنــقــاذ 

تعر�سوا له .

ــ  وا�ضل م�ذا تريد اأن اأقول ؟

ل اأخفي عليك خالل فرتة مكوثي يف امل�ست�سفى 
اخلوف  من  حتى  ول  اأبــدا  بالوحدانية  اأ�سعر  مل 
رجال  وهو  اأهابه  كنت  ما  عك�ض  وجــدت  لأنني 
الفرتة  اجتياز  يف  و�ساعدوين  معني  ت�سامنوا 
وكــذا  ـــر  الأم بــدايــة  يف  ع�ستها  الــتــي  ال�سعبة 
التي مررت بها  ال�سعبة  املحنة  التخل�ض من هذه 

التي اأ�سبحت مبثالة حلم الآن اأعي�سه الآن .

ــ هل من تو�ضيح اأكرث �ضيخن� الف��ضل ؟

الرجال  ات�سالت  تتوقف  مل  �سراحة   ... نعم 
وربطتني  قبل  مــن  عرفتهم  الــذيــن  الطيبني 
وقفوا  حيث   ، اأي�سا  قبل  من  وطيدة  عالقة  بهم 
وعدم  ال�سرب  ثم  ال�سرب  مني  وطلبوا  بجانبي 
عند  عــبــادة  يحمي  الــذي  هــو  اهلل  واأن  اخلــوف 
ال�سدائد ويخل�سهم من هذا الوباء ، كما طماأنوين 
اأنهم يدعون يل يف كل �سلواتهم حتى يرفع عني 
وتعود  الوباء  العامل  عرب  امل�سلمني  جميع  وعن 

احلياة اإىل طبيعتها .

اأن  اأكــرث  لك  اأكــد  االآن  منه  و�ضفيت  اأ�ض�بك  م�  اأن  يبدو  ــ   
 ... واملحنة  ال�ضّدة  اأثن�ء  بع�ضهم  مع  يت�ض�منون  اجلزائريني 

األي�ض كذالك �ضيخن� ؟

مل  اأنــا  فت�سور  الآن  قلته  ما  �سحيح   ..... نعم 
اأ�ستغل يف م�سر وال�سودان وال�سعودية لكن  رجال 
الريا�سية  الحتــاديــات  خمتلف  يف  م�سئولون 
ب�سخ�سي  ات�سلوا  عربية  دول  يف  وفيدراليات 
وهو  الوباء  هذا  من  �ساأتخل�ض  باأنني  وطماأنوين 
اأ�سعر  ول  ال�سماء  يف  مبعنوياتي  دومــا  جعل  ما 
امل�ست�سفى  ــادرت  غ اإن  غاية  اإىل  ــدا  اأب باخلوف 
معافى من املر�ض ... واحلمد هلل اأن دعواتكم هي 

التي خل�ستني من الوباء .  

اأهتم رجالها  اأو دول عربية  ــ هل من ذكر جهات 
بك اأي�سا ؟

دول  يف  عملت  واإن  يل  �سبق  اأنــه  للعلم   ... نعم 
املنتخب  دربت  حيث  ال�سقيقة  ليبيا  منها  عربية 
الليبي  املدينة  نــادي  وكــذا  القدم  لكرة  الليبي 
وحلد  اأي�سا  وزاهية  جميلة  اأيــام  معه  وق�سيت 
الآن ل زالت ات�سالتي قائمة وم�ستمرة مع بع�ض 
يف  �سوى  الدولة  يف  وامل�سئولون  الطيبني  الرجال 
نن�سى  لن  وعليه  ال�سيا�سي  اأو  الريا�سي  اجلانب 
اأخي  ال�سن  يف  تقدمت  مهما  اأبــدا  الرجال  هــوؤلء 

الكرمي .

ــ وا�ضل م�ذا تريد اأن ت�ضيف لكالمك ال�ضيق ؟ 
اجلنوب  اأبناء  اأن�سى  ل   .... الكرمي  اأخــي  نعم 
منذ  طرفهم  من  امل�ساندة  تلقيت  فلقد  اجلزائري 
اإ�سابتي باملر�ض وهذا �سيء جميل جّدا ويوؤكد اأن 
وقفت  لأنني  طيبون  نعم  طيبون  اجلنوب  اأبناء 
عن هذا �سابقا حيث �سبق يل الإ�سراف على بع�ض 

الفرق .

على  اأ�ضرفت  التي  الفرق  هذه  به�  اأفدن�  الف��ضل  �ضيخن�  ــ  
تدريب�ه� يف اجلنوب الكبري؟

اأ�سرفت على تدريب م�ستقبل الروي�سات وعملت 
م�سعل  وكذا  لعرو�سي  �سا�سي  بن  الرئي�ض  مع  مدة 
�سراحة  زرقون  مع    2017 مو�سم  م�سعود  حا�سي 

والحرتام  التقدير  كل  ي�ستحقون  رجال  هوؤلء 
والعرفان اأي�سا ، كما اأ�سري اإىل الأخ الذي مل تلده 
رجل  هذا  اهلل  حفظه  عنتري  الب�سري  وهو  اأمي 
نحتل  كنا  اأننا  جانب  فاإيل   ، اأي�سا  وطيب  جميل 
حقا  زاهية  اأيام  معهم  كانت  فقد  الأوىل  املرتبة 
نا�سر  فار�ض  ــوادي  ال مدينة  اأبــن  نن�سى  اأن  دون 
رئي�سا  كــان  عندما  معه  عملت  واإن  �سبق  الــذي 
ال�سهم  الالعب  هذا  �سالمي  وعلي  القبة  لرائد 
والقّوي ومتنيت عندما تنقلت لتدريب مولودية 
ت�سكيلتي  يف  كـــان  ـــه  اأن ــالد  ــب ال بــغــرب  وهــــران 
عندما  واأي�سا   ، جّدا  قّوي  لعب  لأنه  الأ�سا�سية 
اأ�سرفت على �سباب بلوزداد متنيت اأنه كان �سمن 

تعدادي .

ـــ اأي�م جميلة ق�ضيته� واأخرى ق�دمة اأ�ضت�ذ �ضتبقى يف الذاكرة ؟

اأك�سب  جعلتني  الريا�سة  اأخــي  عليك  اأخفي  ل 
رجال يف خمتلف جهات الوطن واآخرون يف  بلدان 
عربية بدوري ل اأقاطعهم وكل ما تتاح الفر�سة 
اأ�ستغلها للجلو�ض معهم اأو تبادل املكلمات الهاتفية 
اجلميلة وغريها من الأمور التي تبقى �سداقتنا 
التوقف  يف  اأبدا  التفكري  ودون  امليدان  يف  قائمة 
هذا  على  املحافظة  العزم   كل  عــازم  اأنني  كما   ،
الدنيا  هذه  من  الرحيل  حتى  الرجال  من  الكنز 

الفانية .

ــ �ضيخن� هل من كلمة خت�مية ؟

اأحفظ  فالهم   ... اجلميل  الــدعــاء  بهذا  اأختم 
مكروه  كل  من  الأبطال  ورجالها  اجلزائر  بالدنا 
ميتعني  واأن  املخل�سني  واأ�سدقائي  اأهلي  واأحفظ  
اأمتكن  حتى  والعافية  والــهــنــاء  بال�سحة  اهلل 
الريا�سية  للفرق  اخلدمة  تقدمي  اأوا�سل  حتى 
الأمور  من  وغريها  بالن�سائح  طبعا  والريا�سيني 
الذين  الرجال  بكل  جميلة  عالقتي  تبقي  التي 
ويوميتكم  ال�سكر  جزيل  اأ�سكرك  كما   ، عرفتهم 
هذا  من  التخل�ض  حتى  بجانبي  الــوقــوف  على 
املر�سى  لكل  الــدعــاء  �ساأخل�ض  واأخـــريا  الــوبــاء 
من  اأي�سا  هم  يتعافوا  حتى  العامل  عرب  امل�سلمني 

هذا الوباء .
حاوره / اأحمد اأمني   

عنرت يحيى: "جيلن� ع�نى من االإره�ب"

تكوين الالعبني اجلزائريني.. طفرة موؤقتة اأم بوادر جن�ح مرتقب؟

فيورنتين� يخّطط خلطف حممد ف�ر�ض

          املدرب القدير �ضفي�ن ن�ضمة متحدث� ليومية التحرير ق�ئال :

     " احلمد هلل اأنني تع�فيت من وب�ء كورون� واأ�ضكر كل اأ�ضدق�ئي على ت�ض�منهم منذ االإ�ض�بة 
ب�ملر�ضى اإىل غ�ية ال�ضف�ء منه كلي� " 

زيدان فخور ب�أ�ضوله ويتربع للجزائر ملواجهة كورون�
الفرن�سية  القدم  كرة  اأ�سطورة  يبقى 
مدريد،  لريال  احلايل  الفني  واملدير 
باأ�سوله  فخوراً  ــدان،  زي الدين  زين 
وترعرع  عا�ض  اأنه  رغم  اجلزائرية، 
خالل  الكثري  لها  قدم  التي  بفرن�سا، 
منتخب  بــهــا  ـــاد  وق كــالعــب  فــرتتــه 

كبرية. اإجنازات  "الديوك" لتحقيق 
اإن�سانية  بلفتة  ذلــك  "زيزو"  واأكــد 
ــذا  ــة جتــاه بــلــده اجلــزائــر، وه ــع رائ
كورونا  فريو�ض  مكافحة  اإطار  �سمن 
اجلديد، الذي انت�سر على نطاق وا�سع 
بالبلد، خملفًا 1666 اإ�سابة و235 وفاة 
ال�سحة  ـــوزارة  ل اإح�سائية  اآخــر  يف 

املحلية، يوم اخلمي�ض.
بجاية"  "ولية  ك�سفته  ملــا  ــًا  ــق ووف
موقع  عرب  الر�سمية  �سفحتها  عرب 
"في�سبوك"،  الجتماعي  التوا�سل 

ـــدان  زي الــديــن  ـــن  زي جمعية  فــــاإن 
م�ساعدات  بتقدمي  قامت  اخلريية، 

الولية  لهذه  قيمة  طبية  ومعدات 
الالعب  ــول  ــس اأ� منها  تنحدر  الــتــي 

اجلزائرية.
موؤ�س�سة  تربعات  فاإن  للبيان،  ووفقًا 
جاءت  اخلريية،  زيــدان  الدين  زين 
عبارة عن اأجهزة اإنعا�ض ا�سطناعية، 
م�سخات  غــرار  على  ــرى  اأخ ومعدات 
اإىل  حتويلها  يتم  اأن  على  احلــقــن، 
التابعة  ال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات 
ملقاطعة بجاية، التي اأح�ست لوحدها 
اجلديد. كورونا  بفريو�ض  اإ�سابة   74

ات�سال  يف  بجاية  ولية  وايل  واأعرب 
هاتفي مع اإ�سماعيل زيدان والد النجم 
زين الدين زيدان، واملكلف بالإ�سراف 
عن  اخلــرييــة،  املوؤ�س�سة  ــذه  ه على 
القيمة  املبادرة  لهذه  وامتنانه  �سكره 
له  ناقاًل  "امللكي"،  النادي  مــدرب  من 
كذلك ا�ستح�سان ال�سلطات اجلزائرية 

لهذه املبادرة القيمة.

الذي  والت�سامن  للم�ساعدة  اخلا�ض  احل�ساب  جمع 
اإطار  يف  القدم  لكرة  اجلزائرية  الحتادية  فتحته 
اأزيد  )كوفيد19-(  امل�ستجد  كورونا  فريو�ض  مكافحة 
اجلمعة  �سرح  ح�سبما  التربعات،  من  اأورو  مليون  من 

م�سوؤول الت�سال لالحتاد �سالح باي عبود.
الوطنية  ــة  الإذاع ــواج  اأم على  عبود  ال�سيد  واأو�سح 
م�ساهمة  بف�سل  وهذا  اأورو.  مليون  فاق  املبلغ  "ان 
وبالن�سبة  اجلهوية.  الرابطات  ذلك  يف  مبا  اجلميع 
للنوادي املحرتفة فقد تنازلت عن ح�ستها يف احلقوق 
اجلزائرية  الحتادية  لرئي�ض  و�ساترك  التلفزية. 
عن  الإف�ساح  �سرف  زط�سي  الدين  خري  القدم  لكرة 
مت  الــذي  املبلغ  دفــع  و�سيتم  قريبا.  بال�سبط  املبلغ 
ال�سلطات  فتحته  الــذي  الت�سامن  ح�ساب  يف  جمعه 

العمومية ".
املكتب  اأع�ساء  طرف  من  احل�ساب  هذا  فتح  وتقرر 
ــري لــكــرة الــقــدم خالل  ــزائ ــدرايل لــالحتــاد اجل ــف ال
ُعــقــد ب�سفة  ـــذي  ال الــ�ــســهــري الأخــــري  ــاع  ــم ــت الج
برئا�سة  بعد  عن  مرئية  ندوة  طريق  عن  ا�ستثنائية 

خري الدين زط�سي.
اأعلنت  التي  القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة  وقررت 
يف وقت �سابق عن م�ساهمتها ب10 مليون دينار، رفع 

املبلغ اىل 30 مليون دينار.

اجلزائري  ــرب  اأع
اإ�ـــســـمـــاعـــيـــل بــن 
متو�سط  نــا�ــســر، 
ـــــادي  ـــــدان ن ـــــي م
فخره  عن  ميالن، 
واعتزازه بارتداء 
ــادي  ــن قــمــيــ�ــض ال

الإيطايل.
وتطرق ابن نا�سر 
عدة،  ملو�سوعات 
ــار اأفــ�ــســل  ــت ــاخ ف
ــري  ــزائ ـــب ج لع
الراهن  الوقت  يف 

من وجهة نظره، كما انتقى الت�سكيلة العاملية الأف�سل 
على مر الع�سور.

جاء ذلك يف فيديو ن�سره احل�ساب الر�سمي مليالن، على 
في�سبوك، يوم اجلمعة.

ميالن  قمي�ض  لب�ست  "عندما  نا�سر:  ابن  وقــال 
عظيم  نــاد  ــه  اإن بالفخر،  �سعرت  مــرة  لأول 
باألقابه وجماهريه، ولطاملا اأردت اللعب 

له، وترك ب�سمتي داخل اأ�سواره".
وتابع: "اأنتظر بلهفة كبرية ت�سجيل 
�سريو،  �ــســان  مبلعب  يل  هــدف  اأول 
املدرج  اأمام  الأن�سار  مع  لالحتفال 
اجلنوبي، اإنه ملعب تاريخي �سهد 
للنادي،  كثرية  تتويجات  على 

ولعب به عدة اأ�ساطري".
ــر عن  ــس ــا� ــف ابــــن ن ــس ــ� وك
ــامل  ــع تــ�ــســكــيــلــة جنــــوم ال
فاختار:  لديه،  املف�سلة 
احلـــــــار�ـــــــض ديـــــــدا، 
ــض،  ــو� ــارل روبـــريتـــو ك
مالديني، ني�ستا، كافو، 
ت�سايف،  بريلو،  اأندريا 
رونالدينيو،  اإنيي�ستا، 
ــــل مـــيـــ�ـــســـي،  ــــي ــــون ــــي ول

وكري�ستيانو رونالدو.
جزائري،  لعب  اأف�سل  وعن 
قال: "بالن�سبة يل ريا�ض حمرز 
يف  جــزائــري  لعــب  اأف�سل  هــو 
ـــه لعــب  ــر، اإن ــت احلــا�ــس ــوق ال

متميز باأ�سلوبه ومهاراته".
نا�سر  بـــن  ــــد  اأك اخلـــتـــام  ويف 
منتخب  ــة  ــق رف تــتــويــجــه  اأن 
اأمم  كـــاأ�ـــض  بــلــقــب  املـــحـــاربـــني 
اإجناز  اأف�سل  يعترب  اأفريقيا 

حققه يف حياته.

علي  �سيد  والريا�سة،  ال�سباب  وزير  نوه 
ونا�سطي  املتطوعني  مبجهودات  خالدي، 
يف  �ساهموا  الــذيــن  اجلمعوية  احلــركــة 
بــاجلــزائــر  �ــســبــاب  دور  ثـــالث  افــتــتــاح 
ماأوى،  دون  الأ�سخا�ض  لفائدة  العا�سمة 
تف�سي  ب�سبب  ال�سحي  احلجر  فرتة  يف 

وباء كورونا )كوفيد19-(.
الر�سمية  �سفحته  على  الوزير  واأو�سح 
على "فاي�سبوك" "حتية عرفان وتقدير 
ال�سباب  قطاع  وعمال  ونا�سطي  ل�سباب 
حلماية  اليومي  لتجندهم  والريا�سة 
لعدوى  عر�سة  الكرث  الفئات  وعناية 
وباء كورونا )كوفيد19-( الذين ل ماأوى 
ال�سحي،  حجرهم  فيه  ميار�سون  لهم 
�سباب  اخلــالــ�ــض،  ــدن  ــع امل بــهــذا  فــخــور 

اجلزائر".

#دور  "ها�ستاغ  ب�سفحته  الوزير  واأدرج 
ال�سباب مفتوحة لالأ�سخا�ض دون ماأوى"، 
مرفوقا بفيديو يظهر اخلدمات املقدمة 

من قبل هوؤلء الن�سطاء.
ملكافحة  الت�سامني  الطـــار  نف�ض  ويف 
كانت  )كوفيد19-(،  كورونا  وباء  تف�سي 
اأعلنت،  قد  والريا�سة،  ال�سباب  وزارة 
و�سع  عن  لها،  بيان  عرب  الربعاء  اأم�ض 
والفندقية  الريا�سية  الهياكل  عديد 
الأزمــة  خلية  ت�سرف  حتت  لها  التابعة 
بغر�ض  اجلـــزائـــر،  لـــوليـــة  املــحــلــيــة 
العالجي  للحجر  كمراكز  ا�ستعمالها 
و  للوقاية  املتخذة  التدابري  اإطـــار  يف 
املركز  بينها  من  اجلائحة،  هذه  حماربة 

الفني الوطني ب�سيدي مو�سى.

اأث�ر غ�ضب الربتغ�ليني.. 
رون�لدو متهم بخرق قواعد 

ال�ضالمة ال�ضحية

بن رحمة يوجه ر�ض�لة 
للقط�ع الطبي يف اجلزائر

مدوار ي�ضتبعد اإلغ�ء
 املو�ضم يف اجلزائر

اأثــــار الــنــجــم الــربتــغــايل 
ـــدو  ـــال ــتــيــانــو رون كــريــ�ــس
بالده  يف  املواطنني  غ�سب 
تدينه  ــور  ــس � نــ�ــســر  بــعــد 
احلالية  الــقــواعــد  بــخــرق 
يف  ال�سلطات  و�سعتها  التي 
الت�سدي  اأجـــل  مــن  بـــالده 
امل�ستجد  كورونا  لفريو�ض 

)كوفيد19-(.
 ويوجد رونالدو يف م�سقط راأ�سه مباديرا الربتغالية منذ 
املباريات ب�سبب فريو�ض  املا�سي بعد توقف  9 مار�ض/اآذار 

كورونا.
 ويق�سي النجم الربتغايل اأوقاته رفقة عائلته يف اجلزيرة 
البدنية  لياقته  على  احلفاظ  على  ويحر�ض  الربتغالية، 
مع  املباريات  ل�ستئناف  ا�ستعدادا  مكثفة  تدريبات  عرب 

ناديه يوفنتو�ض الإيطايل.
 ويتابع رونالدو تدريباته داخل �سالة الألعاب الريا�سية 
امللحقة مبقر اإقامته الفخم، غري اأنه قرر تغيري الأجواء 

قليال واخلروج للتدرب يف ملعب املدينة. 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب  ن�سرت  �سور  واأظهرت 
رونالدو رفقة جنله وعدد من مرافقيه وهو يتدرب داخل 
الذين  الربتغاليني  غ�سب  ال�سور  واأثــارت  املدينة،  ملعب 
التي  ال�سالمة  قواعد  رونالدو  خلرق  رف�سهم  عن  عربوا 

فر�ستها ال�سلطات ملواجهة كورونا. 
من  اخلروج  من  املواطنني  الربتغالية  ال�سلطات  متنع  ول 
اأن  غري  ق�سرية،  ملدة  الريا�سة  ممار�سة  اأو  الت�سوق  اأجل 
وجود رونالدو يف امللعب ل يدخل �سمن دائرة امل�سموح به.
ال�سحي  امل�ست�سار  عن  ديبورتيفو  موندو  �سحيفة  ونقلت   
للمدينة بيدرو رامو�ض قوله اإن رونالدو ل ميلك رخ�سة 
مميزة،  مبعاملة  يحظى  ول  امللعب  يف  للتدريب  خا�سة 

وعليه اللتزام مبا هو مفرو�ض على اجلميع.

لعب  رحمة،  بن  �سعيد  اجلزائري  الــدويل  وجه 
اإىل  �سكر  ر�سالة  الإجنــلــيــزي،  برينتفورد  ــادي  ن
جميع منت�سبي القطاع ال�سحي يف اجلزائر، نظري 
الت�سحيات التي يقدمونها، يف ظل انت�سار فريو�ض 

كورونا امل�ستجد.
احل�ساب  ن�سره  فيديو  مقطع  يف  رحمة،  بن  وقال 
على  الــقــدم،  لكرة  ــري  ــزائ اجل لــالحتــاد  الر�سمي 
"في�سبوك"، يوم اجلمعة: "فريو�ض كورونا خطري 
للغاية، ويتطلب منا جميعا اأن نكون على اأعلى قدر 

من امل�سوؤولية".
منازلكم،  يف  تبقوا  اأن  منكم  "اأطلب  واأ�ــســاف: 
بكافة  وتتقيدوا  املنزيل،  باحلجر  تلتزموا  واأن 

التعليمات الوقائية؛ لتفادي التعر�ض لالإ�سابة".
لتوجيه  الفر�سة  هذه  ا�ستغالل  يف  "اأرغب  وختم: 
واملمر�سني،  الأطــبــاء،  اإىل  وامتنان  �سكر  ر�سالة 
العمل  نظري  ال�سحي،  القطاع  يف  العاملني  وكافة 
الذي يقومون به مل�ساعدة امل�سابني، حتيا اجلزائر".

دوري  رابطة  رئي�ض  مدوار  الكرمي  عبد  ا�ستبعد 
الذي  احلايل  املو�سم  اإلغاء  اجلزائري،  املحرتفني 
كــورونــا  فــريو�ــض  تف�سي  ب�سبب  اإيــقــافــه  جــري 

امل�ستجد.
وقال مدوار يف حوار مع �سحيفة اخلرب اجلزائرية 
البداية،  منذ  الفيفا  م�سار  نف�ض  يف  ن�سري  "نحن 

املتمثل يف �سرورة اإنهاء املو�سم".
امل�سكلة  لكن  �سيناريوهات  عــدة  "لدينا  واأ�ــســاف 
هذا  انتهاء  بتاريخ  معرفتنا  عدم  وهي  القائمة 
ل  جمراها،  اإىل  احلياة  تعود  متى  نعلم  ل  الوباء، 

ميكن ا�ستباق الأحداث".
"�سناأخذ بعني العتبار كل تو�سيات وزارة  واأردف 
نف�سنا  وجدنا  لو  قــرار،  اأي  اتخاذ  قبل  ال�سحة 
اأيلول/�سبتمرب  يف  البطولة  اإنهاء  على  جمربين 
غري  الــكــروي  املو�سم  لأن  ذلــك،  ف�سيكون  املقبل 

مرتبط باملكان والزمان".
ودعا مدوار لعبي الأندية لتقدير الو�سع احلايل 
طواعية  والتفاق  كورونا،  تف�سي  به  ت�سبب  الذي 
على تخفي�ض الأجور، موؤكًدا يقينه باأن الالعبني 
من  جــزء  اأنهم  اعتبار  على  ذلــك،  يف  ميانعوا  لن 

ال�سعب ويتفهمون الو�سع.
حملة  يف  م�ساركتها  رفــعــت  الــرابــطــة  اأن  ـــد  واأك
التربع التي اأطلقها احتاد الكرة اجلزائري اإىل 300 
ب�ساأن  الأندية  روؤ�ساء  ا�ست�سارة  بعد  دولر  األــف 
اقتطاع جزء من ح�سة كل فريق من حقوق البث 

التلفزيوين.
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اأ�ضرى فل�ضطينيون

بقلم: خ�لد �ض�دق
---------------------

به  ادىل  ال��ذي  املقت�صب  الت�رشيح 
اال�صالمي  اجلهاد  حلركة  العام  االمني 
قويا  جاء  والذي  النخالة،  زياد  القائد 
ودفعه  االح��ت��الل  وارب���ك  وم��دوي��ا 
ل��ل��ت��وا���ص��ل م��ع ال��و���ص��ط��اء الأج��ل 
واالجن���رار  االو���ص��اع  ت��ده��ور  منع 
يدل  جديدة؛  ع�صكرية  عملية  اىل 
ف�صائل  ان  ع��ل��ى  ق��اط��ع��ة  دالل���ة 
حا�رشة  دائما  الفل�صطينية  املقاومة 
مواجهة  على  وق��ادرة  امل��ي��دان،  يف 
والتي  العنجهية  االحتالل  �صيا�صة 
اإن�صانيته  ع��دم  كله  للعامل  تثبت 
بحيث ال يحكمه عقل وال اخالق وال 
ان  ي�صتطيع  ال  فهو  منطق،  وال  قيم 
ويحاول  طبيعية،  اجواء  يف  يتعاي�ش 
دائ��م��ا ت��ع��ك��ري االج�����واء، وت��وت��ري 
بحيث  االوراق،  وخلط  االو���ص��اع، 
كل  يف  وح�صيته  و  نازيته  ميار�ش 
ما  يكفيه  فال  وا�صعبها،  االوق��ات 
امنا  ارواح،  من  كورونا  وباء  يح�صده 
يف  الدماء  من  املزيد  الإراقة  ي�صعى 
بالقتل  �صواء  الفل�صطينيني،  �صفوف 
اب�صط  من  حرمانهم  او  احل�صار  او 
فوزير  املعي�صية،  حياتهم  م�صتلزمات 
نفتايل  امل��ج��رم  ال�صهيوين  احل��رب 
عن  احل�صار  رف��ع  ب��ني  رب��ط  بينت 
قطاع غزة، وبني اطالق �رشاح اجلنود 
ت�رشيح  وهذا  املقاومة،  لدى  اال�رشى 
عقلية  على  ويدل  ون��ازي  عن�رشي 
االحتالل،  هذا  �صيا�صة  حتكم  اجرامية 

العمال  لطرد  االحتالل  ي�صعى  كما 
كورونا  بوباء  امل�صابني  الفل�صطينيني 
اىل   48 عام  املحتلة  االرا�صي  من 
معلومات  تقدمي  دون  ال�صفة  مدن 
عنهم،  الفل�صطينية  ال�صحة  لوزارة 
ي�صعى  االحتالل  ان  على  يدل  وهذا 
كما  الفل�صطينيني،  بني  الوباء  لن�رش 
احياء  يف  الفل�صطينيني  مبنع  يقوم 
والوقاية  العالج  من  القدمية  القد�ش 
ن��داءات  كل  ويرف�ش  امل��ر���ش،  من 
واالن�صانية  احلقوقية  املوؤ�ص�صات 
اال�رشى  عن  باالإفراج  طالبت  التي 
من  �رشاحهم  واطالق  الفل�صطينيني 
تفتقد  التي  ال�صهيونية  ال�صجون 

الوباء. من  النجاة  قواعد  الأب�صط 
اال�صالمي  للجهاد  ال��ع��ام  االم���ني 
�صيا�صة  يف  راأي  النخالة  زياد  القائد 
من  للنيل  تهدف  بانها  هذه  االحتالل 
للقادم  متهد  وانها  وا���رشاه،  �صعبنا 
امل�صي  من  االحتالل  فحذر   ، االأ�صواأ
بتفجر  وانذر  اخلرقاء،  ال�صيا�صة  بهذه 
امعن  م��ا  اذا  ع�صكريا  االو���ص��اع 
وبعث  ه��ذه،  ب�صيا�صته  االح��ت��الل 
على  ال�صمت  ان  وا�صحة  بر�صائل 
يدوم طويال طاملا  لن  االحتالل  جرائم 
امل�صلكيات  ه��ذه  مبمار�صة  ا�صتمر 
احل�صار  برفع  �صواء  االخالقية  غري 
���رشاح  اط��الق  او  غ��زة،  قطاع  ع��ن 
ال�صفة  يف  الوباء  ن�رش  او  اال�رشى، 
وال��ق��د���ش، وق��ال االم��ني ال��ع��ام ان 
�صعبنا  يعي�صها  ال��ت��ي  ال��ظ��روف 
ق��ي��ادات��ه  م��ن  حت��ت��اج  الفل�صطيني 

واملزيد  احلكمة،  من  املزيد  الوطنية 
كان  لذلك  ال��رتدد،  وعدم  القوة  من 
ال�صلطة  رئي�ش  مع  توا�صل  هناك 
ملناق�صة  عبا�ش  حممود  الفل�صطينية 
يعي�صها  التي  ال�صعبة  االو���ص��اع 
وكيفية  املحتلة  ال�صفة  يف  �صعبنا 
مع  اي�صا  توا�صل  كما  مواجهتها، 
حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�ش 
تدار�ش  الأجل  هنية  ا�صماعيل  حما�ش 
يف  ال�صعبة  االن�صانية  االو���ص��اع 
مر�ش  مواجهة  وكيفية  غزة،  قطاع 
امل�صتلزمات  ندرة  ظل  يف  الكورونا 
ال�صحي  القطاع  وانهيار  الطبية 
على  امل��ف��رو���ش  احل�����ص��ار  نتيجة 
عاما،  ع�رش  اربعة  منذ  غزة  قطاع 
يعد  مل  احل�صار  هذا  ا�صتمرار  وان 
ال��وب��اء  ان��ت�����ص��ار  م��ق��ب��وال يف ظ��ل 
الفل�صطينيني،  حلياة  املبا�رش  وتهديده 
خلطر  يتعر�صون  اال���رشى  ان  كما 
نتيجة  بينهم  كورونا  وب��اء  تف�صي 
م�صلحة  من  املتعمد  الطبي  االهمال 
و�صجانني  اطباء  وتعامل  ال�صجون، 
اال�رشى  مع  الوباء  يحملون  �صهاينة 
من  ذلك  يحمله  وما  الفل�صطينيني 
اال�رشى،  حياة  تهدد  حقيقية  اخطار 
جديدة  حتديات  ان  بو�صوح  وق��ال 

احدا. ننتظر  ان  يجب  ال  واننا  تن�صاأ 
االحتالل،  ملمار�صات  الت�صدي  علينا   
اجلوع  من  ملزيد  �صعبنا  ن��رتك  واال 
اب��واب  يطرق  امل��وت  الن  واالذالل 
لن  ونحن  رحمة  وبال  بقوة،  اجلميع 
اختار  االحتالل  ان  طاملا  وحدنا  منوت 

ان  يدرك  ان  يجب  والعدو  املوت،  لنا 
الوهم  وت�صويق  احل�صار  ا�صتمرار 
يجدي  لن  حم�صنة  »ا�رشائيل«  باأن 
امل��ب��ادرة  متلك  امل��ق��اوم��ة  الن  نفعا 
�صعبها  ع��ن  للدفاع  حلظة  اأي  يف 
العام  االمني  وت�رشيحات  وا�رشاها، 
م�صوؤول  ت�رشيحات  مع  تن�صجم  هذه 
ال�صيد  غزة  قطاع  يف  حما�ش  حركة 
باخليار  لوح   الذي  ال�صنوار  يحيى 
على  »اإ�رشائيل«  الإجبار  الع�صكري 
للقطاع،  الطبية  امل��ع��دات  اإدخ���ال 
على  ق��ادرة  “املقاومة  ق��ال:  عندما 
اأدوات  اإدخال  على  االحتالل  اإرغام 
و�صناأخذ  كورونا،  فريو�ش  مواجهة 
الذي  الوقت  ويف  خ��اوة،  نريده  ما 
اأجهزة  اإىل  م�صطرين  فيه  نكون 
ل�صعبنا،  طعام  اأو  ملر�صانا  تنف�ش 
على  وق���ادرون  م�صتعدون  ننا  فاإ
واإذا  ذل��ك،  على  االح��ت��الل  اإرغ���ام 
كورونا  فريو�ش  م�صابي  اأن  وجدنا 
التنف�ش  على  ي��ق��درون  ال  غ��زة  يف 
ماليني   6 ع��ن  ال��ن��ف�����ش  �صنقطع 
يف  االن�صجام  وه��ذا  اإ�رشائيلي”، 
ع�صكريني  ف�صيلني  اكرب  بني  املوقف 
للتحرك  »ا�رشائيل«  دف��ع  ال��ذي  هو 
العواقب،  من  خوفا  الو�صطاء  نحو 
عنها  عرب  املبا�رشة  املقاومة  فر�صالة 
بالقول:  النخالة  زياد  العام  االمني 
بني  خرينا  واذا  وحدنا«،  منوت  »لن 
ميدان  يف  املوت  ف�صنختار  موتتني 

. املواجهة 

للجه�د الع�م  بني املالجئ ورفع احل�ض�ر.. دالالت ت�ضريح االأمني 

�صدد يوين بن مناحيم " كاتب و�صيا�صي 
تهديدات  اأخذ  على �رشورة  ا�رشائيلي" 
االإ���ص��الم��ي على  ح��م��ا���ش واجل��ه��اد 
ال�صواريخ  اإط��الق  ب�صاأن  اجلد  حممل 
تهديدات  وخا�صة   ، "اإ�رشائيل"  على 
اجلهاد  حلركة  العام  االمني  نخالة  زياد 
اال�صالمي كونه معروف بوعوده واتباع 

منوذج زعيم حزب الله ح�صن ن�رش الله.
تهديد  ان  "اال�رشائيلي"  املخت�ش  وبني 
جدواًل  يحدد  مل  املكتوب  نخالة  زي��اد 
االإ�رشائيلي  احل�صار  الإزال���ة  زمنيًا 
االفل�صطينيني  االأ�رشى  �رشاح  واإطالق 

، ومت �صياغة التهديد بعناية دون اإنذار.

اأ�صدر  النخالة  ال��ع��ام  االم��ني  وك��ان 
تهديد  بيان  اأب��ري��ل  م��ن  اخلام�ش  يف 
"ال�رشائيل" باأن حركة اجلهاد اال�صالمي 
�صتطلق �صواريخ على "اإ�رشائيل" اإذا مل 
تزيل احل�صار املفرو�ش على قطاع غزة 
وتفرج عن ال�صجناء  الفل�صطينيني بعد 
انت�صار وباء كورونا يف ال�صفة الغربية 
وقطاع غزة.وقال مناحيم خالل مقال له 
ان زياد نخالة اأر�صل ر�صالة اإىل القيادة 
"االإ�رشائيلية" عرب الو�صطاء باأن  ف�صائل 
املقاومة يف قطاع غزة لديها القدرة على 
�صن هجوم �صاروخي وا�صع النطاق يف 
الفل�صطينيني  و�صع  تفاقم  اإذا  حلظة  اأي 

منوت  “لن  وتابع:  كورونا.  وباء  ب�صبب 
وحدنا” م�صيفا “على العدو االإ�رشائيلي 
اأن يختار بني املالجئ وما يليها ، ونهاية 
���رشاح  اإط���الق  على  وال���رد  احل�صار 
االمني  ال�صجون".اإعالن  من  االأ���رشى 
جاء  اال�صالمي  اجل��ه��اد  حلركة  ال��ع��ام 
حركة  رئي�ش  اإعالن  من  قليلة  اأيام  بعد 
حما�ش يف غزة يحيى �صنوار ، الذي هدد 
باإدخال 6 ماليني اإ�رشائيلي اإىل املالجئ 
باإطالق �صواريخ على اإ�رشائيل.“وتابع 
كورونا  يف  مر�صانا  يتمكن  مل  اإذا   :
ماليني   6 جنعل  ف�صوف   ، التنف�ش  من 
ا  اأي�صً التنف�ش  اإ�رشائيلي غري قادر على 
.وقال  طعام  �صعبنا  لدى  يكن  مل  اإذا   ،
الت�رشيحات  يف  ت�صابه  ان  املخت�ش 
ويحيى  نخالة  زي��اد  بها  اأدىل  التي 
ال�صنوار ت�صري اإىل التن�صيق بني حما�ش 
م�صوؤولو  ويقول   ، االإ�صالمي  واجلهاد 
زعيم  بني  لقاء  �صبقوا  اإنهم  حما�ش 
اإ�صماعيل هنية املقيم يف اخلارج  حما�ش 
نخالة.  زياد  االإ�صالمي  اجلهاد  وزعيم 
"اإ�رشائيل"  �صد  الكبري  الت�صعيد  اإن 
�رشاح  واإطالق  احل�صار  اإزالة  اأجل  من 
انت�صار  اإىل  �صيوؤدي  االأمنيني  ال�صجناء 
وب���اء ك��ورون��ا يف ق��ط��اع غ��زة ، يف 

من  مري�صًا   12 فقط  احلا�رش  الوقت 
غزة.وبني  قطاع  يف  كورونا  فريو�ش 
ال�صنوار  ويحيى  نخالة  زياد  ان  املقال 
يف  العي�ش  بني  عالقة  اإقامة  يحاوالن 
يف  غزة  قطاع  يف  والعي�ش  اإ�رشائيل 
اإ�رشائيل  اإىل  ر�صالة  ونقل  كورونا  ظل 
بينما  غزة  قطاع  يف  منوت  "لن  تقول: 
الوباء  من  مواطنيها  اإ�رشائيل  ت�صفي 
اإ�رشائيل  ورحمة  رحمة  ننتظر  ولن   ،
االإ�رشائيلي  االبتزاز  على  نوافق  ولن 
الطبية  واملعدات  باالأغذية  يتعلق  فيما 
 ، ذلك  غزة"..ومع  قطاع  يحتاجها  التي 
مهتمة  لي�صت  االأطراف  جميع  اأن  يبدو 
يف  الع�صكرية  واملواجهة  بالت�صعيد 
، وتهدف  الوقت احلا�رش  قطاع غزة يف 
ت�رشيحات زياد نخالة ويحيى ال�صنوار 
ال  حتى  "اإ�رشائيل"  على  ال�صغط  اإىل 
ت�صدد احل�صار املفرو�ش على قطاع غزة 
اإىل  الغذائية والطبية  املواد  اإدخال  ومتنع 

قطاع غزة ملكافحة خطر كورونا.
ومع ذلك ، هناك توقع يف قطاع غزة باأن 
بتعديل  االإ�رشائيليون  امل�صوؤولون  يقوم 
بت�رشيحات  االإدالء  وعدم  ت�رشيحاتهم 
ا�صتفزازية للفل�صطينيني ميكن اأن توؤدي 
اإىل ت�صعيد لفظي وتوتر غري �رشوري.

اإ�ضرائيل": "النخ�لة" معروف بوعوده "كح�ضن ن�ضر اهلل" ويجب اأخذ تهديداته 
على حممل اجلد

اأخب�ر فل�ضطني

االأ�ضري هيثم �ض�حلية

عن  متتنع  ال�ضهيونية   ال�ضجون  اإدارة 
تقدمي العالج له

بال�صجن  حمكوم  الله،  رام  من  �صاحلية  هيثم 
واالنتماء  م�صتوطن  قتل  بتهمة  مرتني،  املوؤبد 
عام  يف  وع��ادت  االأق�صى،  �صهداء  لكتائب 
حكمه،  على  جديدة  عاما   15 واأ�صافت   2015
مطاردة  بعد   2002 ع��ام  منذ  معتقل  وه��و 
بتاريخ  اعتقل  اأ�صهر،  وت�صعة  عاما  ا�صتمرت 
6/11/2002، وتعر�ش لتحقيق قا�ٍش الأكر من 
3 اأ�صهر متوا�صلة يف معتقل امل�صكوبية، وبعد 
انتهاء فرتة التحقيق مت نقله اإىل العزل االنفرادي 
بئر  ا�صتمر ثالثني �صهراً متتالية يف عزل  الذي 
ال�صبع. التهمة التي وجهت اإىل هيثم هي حماولة 
قتل م�صتوطن اأاأطلق عليه النار واأ�صيب ب�صلل 
فجر  ا�صت�صهادي  جتهيز  اإىل  باالإ�صافة  ن�صفي 

نف�صه يف ملهى ليلي يف تل اأبيب.
عام 2011، يعرتف عميل باأنه تلقى تعليمات من 
مدير ا�صتخبارات ال�صجون ال�صهيونية  لي�صع 
حبة �صم يف فنجان القهوة اخلا�ش بهيثم، ما اأدى 
الدم، وال  وتقيوؤه  مبا�رشة  باالإغماء  اإ�صابته  اإىل 
اأنه  اأثار هذا ال�صم، حيث  زال و�صعه �صعبًا من 
طنني  مع  الراأ�ش  يف  �صديد  �صداع  من  يعاين 
متوا�صل على مدار ال�صاعة يف راأ�صه يجعله ال 
اإىل  اإ�صافة  ال�صدر،  واأمل يف  الرتكيز،  ي�صتطيع 
انه ي�صعر بخدر يف يده وقدمه الي�رشى، واأ�صبح 
ين�صى الكثري من االأمور، كما اأثرت على الكبد 
والكلى واأدت اإىل حدوث اإ�رشابات يف القلب. 
�صاومت اإدارة ال�صجون هيثم حينها بعدم احلديث 
العالج  تقدمي  مقابل  االغتيال  مو�صوع  حول 
املنا�صب له، اإال انه رف�ش خوفا من تكرار تلك 
احلادثة مع ا�رشي اآخرين. كانت الرغبة يف اغتيال 
هيثم نابعة من العمل االأمني الذي مار�صه داخل 
املعتقل، والذي اأ�صفر عن ك�صفه ل�صبعة عمالء 
ال�صجن، و�صغطه عليهم لرتك  داخل  لالحتالل 

التعامل مع املخابرات االإ�رشائيلية.
مت نقله من �صجن ال�صبع اإىل ق�صم عزل باأو�صاع 
يف  يوم   19 معاقبته  ومتت   ، الق�صوة  غاية  يف 
فقط،  الفر�صة  بحجم  عقابية  انفرادية  زنزانة 
ب�صجن  معزولة  غرفة  يف  ي��وم   21 وبعدها 
منع  �صهور   3 زيارات،  منع  �صهور  و3  رميون، 
هيثم  مالية.يقول  غرامة  �صيكل  و750  كانتينا، 
"�صعرت   :9/1/2011 بتاريخ  معه،  حدث  عما 
بحالة دوران ووقعت على االأر�ش على جانبي 
االأمين و�صعرت ب�صجيج يف الراأ�ش وخدران يف 
ال�صباب  قام  بعدها  ج�صمي،  من  الي�رشى  اجلهة 
النافذة كي  ال�صجن بحملي وو�صعي قرب  يف 
االأمر  الهواء،  من  كمية  اأكرب  تن�صق  من  اأمتكن 
ما  راأ�صي  يف  ال�صجيج  زي��ادة  اإىل  اأدى  الذي 
من  حالة  لت�صيبني  اال�صتحمام  اإىل  ا�صطرين 
الق�صعريرة والربد ا�صتمرت مدة ثالث �صاعات، 
ا�صتيقاظي  عند  اأ�صعر  اليوم  بعدها وحتى  ومن 
من النوم ب�صجيج يف الراأ�ش ورجفة قد ت�صتمر 

�صاعة كاملة".
وعلى الرغم من احلالة ال�صحية املرتدية لالأ�صري 
هيثم، فاإن اإدارة ال�صجون ال تزال متتنع عن تقدمي 

العالج له وتكتفي بتقدمي "االأكامول" له.

مل يقم ب�أي خطوة

اإذاعة االحتالل : نتني�هو يوا�ضل املن�ورة حول مب�درة ال�ضنوار
"اال�رشائيلي"،  االحتالل  اإذاعة  اأكدت 
بنيامني  االحتالل  حكومة  رئي�ش  ان 
االعالمية  املناورة  يوا�صل   ، نتنياهو 
اال�رشى  تبادل  �صفقة  اب��رام  ب�صاأن 
وتقدمي ت�صهيالت ان�صانية يف القطاع 

ان  مو�صحًة   ، ال�صنوار  ملبادرة  وفقا 
عملية  خطوة  ب��اأي  يقم  مل  نتنياهو 
ان  باالم�ش  مكتبه  اعلنه  مما  واح��دة 
"املفقودين"  مبلف  اخل��ا���ش  طاقمه 
�صفقة،  اإبرام  ب�صاأن  للمباحثات  جاهز 

لقطاع  اإن�صانية  ت�صهيالت  تقدمي  اأو 
االحتالل  اإذاع��ة  الو�صطاء.  عرب  غزة 
االعتقاد  يرجح  الذي  االأمر  ان  قالت 
ب���اأن اإع��الن��ه ك���ان جم���رد م��ن��اورة 
ملف  اإزاح��ة  يف  �صاعدته  اإعالمية، 

حكومة  ت�صكيل  مفاو�صات  تعر 
االأنظار  واإب��ع��اد  جهة،  من  ج��دي��دة، 
مواجهة  يف  االإخفاقات  �صل�صلة  عن 

كورونا. جائحة 
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م�صوؤولون  ق��ال  اأن  بعد  ذل��ك  ج��اء 
 91 اإن  اجلمعة  اجلنوبية  كوريا  يف 
تعافوا  ن��ه��م  اأ يعتقد  ك��ان  مري�صا 
امل�صتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���ش  م��ن 
اأخرى،  مرة  حتاليلهم  اإيجابية  ثبتت 
يكون  رمبا  الفريو�ش  اأن  اإىل  م�صريين 
مل  العدوى  لكن  جمددا"  "ن�صط  قد 

اأخرى. مرة  للمر�صى  تنتقل 
على  ردا  العاملية  ال�صحة  وقالت 
عن  "رويرتز"  وك��ال��ة  م��ن  ال  ���ص��وؤ
بهذه  ع��ل��م  "على  ن��ه��ا  اإ ال��ت��ق��ري��ر، 
"نحن  واأ����ص���اف���ت:  التقارير"، 
خربائنا  م��ع  وث��ي��ق  ات�����ص��ال  ع��ل��ى 
للح�صول  بجد  ونعمل  االإكلينيكيني 
تلك  حول  املعلومات  من  مزيد  على 
نه  اأ على  و�صددت  الفردية".  احلاالت 
يتم  عندما  نه،  اأ من  التاأكد  املهم  "من 
املر�صى  من  لالختبار  عينات  جمع 
االإج��راءات  اتباع  يتم  بهم،  امل�صتبه 

�صحيح". ب�صكل 

هو  كوفيد19-  اأن  "مبا  وت��اب��ع��ت: 
اإىل  بحاجة  فنحن  ج��دي��د،  م��ر���ش 
بالوباء  املتعلقة  البيانات  من  املزيد 
حول  ا�صتنتاجات  اأي  ال�صتخال�ش 

الفريو�ش". تف�صي  )طريقة( 
الربيط�نية  اأك�ضفورد  ج�معة 
لق�ح كورون�  تعلن عن موعد 

جامعة  يف  بروفي�صورة  ك�صفت 
وفريق  نها  اأ الربيطانية،  اأك�صفورد 
لفريو�ش  لقاحا  ابتكروا  الباحثني  من 
لعامة  متاحا  يكون  اأن  ميكن  كورونا 

املقبل.  �صبتمرب  بحلول  النا�ش 
التاميز،  �صحيفة  م��ع  مقابلة  ويف 
غيلربت،  �صارة  الربوفي�صورة  قالت 
جامعة  يف  اللقاحات  علم  �صتاذة  اأ
ابتكروا  وفريقها  نها  اإ اأك�صفورد 
املقرر  ومن  حمتمال،  لقاحا  بالفعل 
عليه  الب�رشية  التجارب  تبداأ  اأن 

اأ�صبوعني. خالل 
 80% بن�صبة  "واثقة  نها  اإ وقالت 
درا���ص��ات  على  ب��ن��اء  جناحها  م��ن 
من  النوع  هذا  مع  اأجريناها  اأخ��رى 

للقاحات". ا
ال�صناعة  خ��رباء  معظم  اأن  ورغ��م 
قد  اللقاح  اإن  يقولون  ال��دوائ��ي��ة 
تطويره  ليتم  �صهرا   18 ي�صتغرق 
ال��ع��امل،  م�صتوى  على  وت��وزي��ع��ه 
ال�صماح  اأن  تعتقد  غيلربت  اأن  اإال 
تفلح  مل  م��اك��ن  اأ م��ن  للمتطوعني 
انت�صار  مبنع  االإغ���الق  اإج����راءات 
ال���ع���دوى ���ص��ي�����رشع ال��ت��ج��ارب 

. ل�رشيرية ا
هذه  اأح��د  اأن  تبني  ذا  "اإ واأ�صافت: 
مرتفع  م��ع��دل  ل��دي��ه  م���اك���ن(  )االأ
نح�صل  �صوف  الفريو�ش،  النتقال 
كبرية،  ب�رشعة  عملنا  نتائج  على 
لتقليل  اإ�صرتاتيجية  فهذه  لذلك 

الوقت".
احلجر  عمليات  اأن  على  و�صددت 
اأكر  االأمر  "جتعل  الكلي  ال�صحي 
مناعة  نريد  ال  "لكننا  �صعوبة... 
يكونوا  اأن  نريدهم  اأي�صا..  القطيع 
اختبار  اأجل  من  للتجارب  معر�صني 

اللقاح". جناعة 
اللقاح  توزيع  اأجل  "من  نه  اأ واأكدت 
اإىل  احلكومة  �صتحتاج  اخلريف  يف 
فعاليته".  تثبت  اأن  قبل  نتاج  االإ بدء 
ن�صل  اأن  نريد  "ال  بالقول:  وختمت 
ال��ع��ام  ه���ذا  م��ن  وق���ت الح���ق  يف 
جدا  فعاال  لقاحا  لدينا  اأن  ونكت�صف 

ن�صتخدمه" لقاح  اأي  لدينا  ولي�ش 
ت�أثري  حول  رو�ضية  مف�ج�أة 
والزجنبيل  والليمون  الثوم 

كورون� فريو�ض  على 

ال��رو���ص��ي،  ال�صحة  ل��وزي��ر  وف��ق��ا 
االأعرا�ش  فاإن  مورا�صكو،  ميخائيل 
ت�صبه  كورونا  لفريو�ش  الرئي�صية 
العادي.   التنف�صي  املر�ش  اأعرا�ش 
اأن  الرو�صي  ال�صحة  وزي��ر  اأعلن 
ا�صتخدام  مثل  ال�صعبية،  العالجات 
اأو  الليمون  مع  وامل�رشوبات  الثوم 
العامة  احلالة  على  ثر  توؤ الزجنبيل، 
ميكن  ال  ول��ك��ن  ن�����ص��ان.  االإ ملناعة 
امل�صادة  االأدوية  بفاعلية  مقارنتها 
"ال  مورا�صكو:  للفريو�صات.وقال 
وال  الليمون  وال  الثوم  مقارنة  ميكن 
هي  التي  االأدوية،  بفعالية  الزجنبيل 
واأ�صاف  املحلية".  ال�صوق  يف  كثرية 
واح��دة  هي  رو�صيا  اأن  مورا�صكو 
ت�صكيلة  لديها  التي  العامل  دول  من 
االأدوي����ة  م��ن  م��ا  ح��د  اإىل  ك��ب��رية 
اإىل  م�صريا  للفريو�صات،  امل�صادة 
للفريو�ش  الرئي�صية  االأعرا�ش  اأن 
امل��ر���ش  اأع��را���ش  ت�صبه  ال��ت��اج��ي 

ال�صائع. التنف�صي 
اأن  "اأعتقد  م��ورا���ص��ك��و:  وت��اب��ع 
تزيد  والتي  حملًيا  املنتجة  االأدوي��ة 
ميكن  ن��رتف��ريون  االإ م�صتويات  من 
من  والوقاية  لعالج  ا�صتخدامها 
فريو�ش  ي�صببه  الذي  اخلفيف  املر�ش 

." كورونا
حالة  يف  ن��ه  اأ اإىل  ال��وزي��ر  ���ص��ار  واأ
للمر�ش،  االأوىل  االأعرا�ش  ظهور 
دقيق  غري  عالًجا  ال�صخ�ش  واختيار 
خطر  ف��اإن  ت��داب��ري،  اأي  يتخذ  مل  اأو 
ي��زداد.  خطرية  م�صاعفات  ح��دوث 
 ، ح��ال  اأي  على  ال��ع��الج،  اأن  واأك��د 

اأخ�صائي. ي�صعه  اأن  يجب 

مرة  اإيج�بية  فحو�ضهم  نت�ئج  ج�ءت  كوفيد19-  مر�ضى  بع�ض  ب�أن  تفيد  تق�رير  تدر�ض  اأنه�  ال�ضبت،  الع�ملية  ال�ضحة  منظمة  اأعلنت 
امل�ضت�ضفي�ت.  و�ضك اخلروج من  وك�نوا على  �ضلبية  ك�نت  اأن  بعد  اأخرى، 

ليبي�: �ضفينت�ن حمملت�ن بب�ض�ئع متنوعة 
تدخالن مين�ء بنغ�زي

عندم� ينتقل ال�ضراع ال�ضي��ضي اإىل العلم و العلم�ء

ه�رف�رد  بج�معة  ليرب  �ض�رلز  الربوفي�ضور  الكيمي�ء  لع�مل   "البنت�غون" يوجه  
تهمة الت�آمر على بلده

'وب�ء اجلراد' اىل ج�نب وب�ء كورون�
 يف ال�ضعودية

دخول  البحري  بنغازي  ميناء  اأعلن 
وب�صائع  ب�صلع  حمملتني  �صفينتني 
االإجراءات  كافة  اتخاذ  بعد  خمتلفة 
ال�صفن  الأطقم  واالحرتازية  الوقائية 

للميناء.  الواردة 
ميناء  دارة  اإ �صم  باإ املتحدث  وق��ال 
ال�صهيبي  مفتاح  البحري  بنغازي 

نقل  �صفينة  ا�صتقبل  امل��ي��ن��اء  اإن 
عدد  متنها  وعلى  لوبو(  )اأ احلاويات 
خمتلفة  و�صلع  ب�صائع  حاوية   211
)نينا  ال�صفينة  للميناء  دخ��ل  كما 
حاوية   192 عدد  متنها  وعلى  اأف( 

منوعة ب�صائع 
ق/د

جامعة  يف  الكيمياء  ع��امل  ي��واج��ه 
ليرب  �صارلز  الربوفي�صور  هارفارد 
العمل  و  بلده  على  التاآمر  تهمة 
مكتب  اأعلن  عندما  ال�صني،  ل�صالح 
بو�صطن  يف  االأمريكي  العام  املدعي 
الربوفي�صور  تورط  االأربعاء   يوم 
الكيمياء  ق�صم  رئي�ش  ليرب،  �صارلز 
بجامعة  الكيميائية  والبيولوجيا 
ه��ارف��ارد ب����اإدالء ���ص��ه��ادة ك��اذب��ة 
ل��ل��م��ح��ق��ق��ني ال��ف��ي��درال��ي��ني ح��ول 
ووهان  جامعة  مع  املالية  عالقاته 
توظيف  وبرنامج  للتكنولوجيا، 
بل  ال�صني،  يف  االأجنبية  امل��واه��ب 
االإقت�صادي   بالتج�ص�ش  يتابع  قد 
دولة  اىل  الفكرية  امللكية  لتمرير 
جامعة  و���ص��ع��ت  ق��د  و  اأج��ن��ب��ي��ة، 
من  البالغ  ليرب  ال��ع��امل  ه��ارف��ارد  
داري��ة  اإ اإج��ازة  يف  �صنة   60 العمر 
و  م�صمى،  غري  اأج��ل  اإىل  مدفوعة 
الراي  اهتمام  التهمة  هذه  اثارت  قد 
الواليات  يف  املثقفة  النخبة  و  العام 
ربطتها  بحيث  االأمريكية  املتحدة 

البلدين بني  القائم  بال�رشاع 
العلماء  ه��م  اأ ليرب  ال��ع��امل   يعد  و   
بارز  وباحث  الكيمياء،  يف  الباحثني 
، قدم م�صاهمات هائلة  النانو  يف علم 
والبيولوجيا  والفيزياء  الكيمياء  يف 
اجلوائز  من  بالعديد  فاز  والهند�صة،  
و   ، اخت�صا�صه  جم��ال  يف  للبحث 
موقع  ن�رشه  ال��ذي  البيان  يف  ج��اء 
حنا  �صمري  للكاتب  املتمدن  احل��وار 
على  ركز  االدعاء   اأن  قال  خموري 

املالية  ليرب  الربوفي�صور  ع��الق��ة 
ووهان  جامعة  مع  تطويرها  مت  التي 
وبرنامج   )WUT ( للتكنولوجيا 
عام  من  بدًءا  ال�صيني  مواهب  األف 
جوانب  ليرب  اأخ��ف��ى  حيث   ،2011
هارفارد  جامعة  عن  العالقات  هذه 
الدفاع  وزارة  احتاديتني،  ووكالتني 
لل�صحة  الوطنية  واملعاهد   )DOD (
مالية  منًحا  له  قدمت  التي   )NIH (
كان  و  العلمية،  اأبحاثه  ل�صالح 
ا�صتف�رش  قد  الدفاع  وزارة  حمقق 
مع  عالقاته  عن  ليرب  الربوفي�صور 
جامعة  الحًقا  �صلل  ن��ه  واأ ال�صني، 
معاهد  عن  �صاأل  عندما  ه��ارف��ارد 
عالقاته  وع��ن  لل�صحة،  الوطنّية 
 ، للتكنولوجيا  ووه��ان  جامعة  مع 
الفرتة  اإىل  ال�صكوى  هذه  تعود  و 
فند   ع��ن��دم��ا   2019 2018و  ب��ني 
من  ل��ف  اأ خطة  يف  م�صاركته  ليرب 
اإىل  وان��ت��م��ائ��ه  العلمية  امل��واه��ب 
مل  ن��ه  اأ �رشح  و  ال�صينية.  اجلامعة 
برنامج  يف  امل�صاركة  بًدا  اأ منه  ُيطلب 
 Thousand م��وه��وب   ل����ف  االأ
متاأكًدا  يكن  مل  لكنه   ،Talents
له،  ال�صني  ت�صنيف  كيفية  م��ن 
الوطنية  املعاهد  ا�صتف�رشت  كما 
عما  هارفارد  جامعة  من  لل�صحة 
الك�صف  يف  ف�صل  قد  ليرب  كان  ذا  اإ
مع  ن����ذاك  اآ امل�صتبه  ع��الق��ت��ه  ع��ن 
موهوب  الف  وخطة  ووهان،  جامعة 
يف  ليرب  ت�صدى  ق��د  و  ال�صينية، 
نه  باأ زوراً  لالأخبار  هارفارد  جامعة 

مع  ر�صمي  ارت��ب��اط  ل��ه  يكن  "مل 
بعد  التكنولوجية"  اأوه��ان  جامعة 
ال�صحة  معاهد  واأن   ،2012 ع��ام 
كذًبا  املبالغة  يف  ا�صتمرت  الوطنية 
يف  ال�صينية  اجلامعة  مع  بتورطه 
مل  ليرب  واأن   ، الالحقة  ال�صنوات 
جلمع  ال�صني  خطة  يف  بًدا  اأ ي�صارك 

علمية، موهبة  األف 
�صاحب  ح�صب  ل��ف  االأ خطة  تعد  و 
خمتلف  يف  علمية  موهبة  امل��ق��ال 
و�صعتها  ال��ت��ي  االخ��ت�����ص��ا���ص��ات 
خطط  ب���رز  اأ م��ن  واح���دة  ال�����ص��ني 
التي  ال�صينية  امل��واه��ب  توظيف 
يف  العلماء،   جل��ذب  ت�صميمها  مت 
العمل  اإىل  ليرب  ا�صطر  امل��ق��اب��ل، 
يقل  ال  "ما  ووه��ان  جامعة  ل�صالح 
من  ال�صنة"  يف  اأ�صهر  ت�صعة  عن 
خ��الل اإع���الن م�����ص��اري��ع ال��ت��ع��اون 
�صاتذة  االأ قدرات  وتنمية   ، الدويل 
تنظيم  الدكتوراه،  وطالب  ال�صباب 
بطلب  والتقدم  الدولية،  املوؤمترات 
االخ��رتاع  ب��راءات  على  للح�صول 
ون�����رش امل��ق��االت ب��ا���ص��م اجل��ام��ع��ة 
تلقى   ،  2008 عام  فمنذ  ال�صينية، 
كباحث  عمل  ال��ذي  ليرب  الدكتور 
لالأبحاث  ليرب  جمموعة  يف  رئي�صي 
يف  املتخ�ص�ش  هارفارد،  جامعة  يف 
يف  دوالر  مليون   15 النانو،  علم 
الوطنية  املعاهد  م��ن  منح  �صكل 
الدفاع  وزارة  و   ،)NIH ( لل�صحة 
امل��ن��ح،  ه���ذه  ت��ت��ط��ل��ب   .)DOD (
هناك  ك���ان  م��ا  اذا  ع��ن  ال��ك�����ص��ف 

املالية  امل�صالح  مع  كبري  ت�صارب 
املايل  الدعم  ذلك  يف  مبا  االأجنبية، 
الكيانات  اأو  االأجنبية  احلكومات  من 
هارفارد،  جامعة  علم  دون  االأجنبية، 
ليرب  اأ�صبح   ،2011 ع��ام  من  ب��دًءا 
ووهان  جامعة  يف  ا�صرتاتيجًيا  عاملًا 
ال�صني،  يف   )WUT ( للتكنولوجيا 
خطة  يف  تعاقدًيا  م�صارًكا  وك��ان 
يف  العلمية  امل��واه��ب  م��ن  االآالف 
عام  اإىل   2012 ع��ام  م��ن  ال�صني 
العلمية  املواهب  خطة  تعد   .2017
ب��رز  اأ م��ن  واح���دة  ه��ي  ال�صني  يف 
ال�صينية،  املواهب  توظيف  خطط 
الج��ت��ذاب  ت�صميمها  مت  وال��ت��ي 
العلمية  املواهب  وتنمية  وتوظيف 
التنمية  لتعزيز  امل�صتوى،  رفيعة 
االقت�صادي  واالزده���ار  العلمية 
جذب  و  لل�صني.  القومي  واالأم��ن 
جللب  االأج��ان��ب  واخل���رباء  العلماء 
ال�صني  اإىل  وخ��ربات��ه��م  معارفهم 
م�صوؤويل  م��ع  اال���ص��ت��ج��واب  ويف 
2018، �رشح  الدفاع يف عام  وزارة 
بوجوده  علم  على  يكن  مل  نه  اأ ليرب 
علمية(،  موهبة  )اآالف  برنامج  يف 
عقًدا  وقع  قد  ن��ه  اأ من  الرغم  على 
 .2012 ع��ام  يف  ل��ي��ه  اإ لالن�صمام 
زميل  اإىل  اأر�صل  بقليل،  ذلك  وبعد 
�صوف  ن��ه  اأ االإلكرتوين  الربيد  عرب 
ه��ارف��ارد  م��ن  امل��ع��ل��وم��ات  يحجب 

احلكوميني. واملحققني 
عي�ش علجية  قراءة 

االأفريقي؛  القرن  يف  �صيء  كل  بداأ 
من  �صخمة  ���رشاب  اأ ظهرت  حيث 
ال�صومال  يف  ال�صحراوي  اجل��راد 
املا�صي،  العام  ثيوبيا  واإ واأريرتيا 
كينيا  اإىل  ذل��ك  بعد  وان��ت�����رشت 
وال�����ص��ودان وج��ن��وب ال�����ص��ودان 

 . وغندا واأ
وب��ي��ن��م��ا ك��اف��ح��ت ه���ذه ال���دول 
اجلراد،  اأ�رشاب  الحتواء  االأفريقية 
اجتياح  يف  القوية  الرياح  �صاعدت 
وجنوب  االأو�صط  لل�رشق  احل�رشة 
وقد  االأخ���رية.  االأ�صهر  يف  �صيا  اآ
اإىل  ب��ال��ف��ع��ل  ���رشاب��ه��ا  اأ و���ص��ل��ت 
والبحرين  واالأردن  ال�صعودية 
يران.  واإ والكويت  وعمان  واليمن 
البلدان  هذه  جميع  تعاين  وبينما 
يف  ال�صعودية  كانت  اجل��راد،  من 
وعانت  احل�رشات،  هذه  غزو  طليعة 
اجل��راد  يعد  وال  غريها.  من  اأك��ر 
خطر  اأي  ميثل  وال  بطبيعته،  �صارا 
عندما  واملراعي  املحا�صيل  على 
ي�صبح  لكنه  العادية.  حياته  يعي�ش 
واإزعاجا  للزراعة  خطريا  تهديدا 

اأعداده. منو  عند  للنا�ش  كبريا 
������رشاب اجل���راد  ومي��ك��ن ظ��ه��ور اأ
اأمطار  هطول  اجلفاف  يتبع  عندما 
للنباتات.  ���رشي��ع  ومن��و  ���ص��دي��دة 
ال��غ��زي��رة غري  االأم��ط��ار  وخ��ل��ق��ت 
خالل  اأفريقيا  ���رشق  يف  املعتادة 
العامني  مدار  على  الرطبة  املوا�صم 
تكاثر  منا�صبة   بيئة  املا�صيني 
على  ق��ادرا  اجل��راد  ويكون  اجل��راد. 
حيث  طويلة؛  مل�صافات  ال��ط��ريان 
ال��ي��وم.  يف  ميال   94 قطع  ميكنه 
 80 من  يقرب  ما  يتدفق  اأن  وميكن 
اجلراد  اأ�رشاب  داخل  ح�رشة  مليون 
التحرك  وميكنهم  مربع.  ميل  لكل 
االأميال  مئات  وتغطية  ب�صهولة 
يغطي  ي��ام،  االأ ه��ذه  ويف  املربعة. 
املناطق  يف  وال�صماء  االأر�ش  اجلراد 

امل��وب��وءة. ومي��ث��ل خ��ط��را وج��ودي��ا 
�رشق  يف  الزراعية  االأرا�صي  على 
البحر  من  االآخ��ر  واجلانب  اأفريقيا 

ال�صعودية. اأي  االأحمر، 
اجل��راد  م��ن  واح��د  ط��ن  وي�صتطيع 
يكفي  ما  واح��د  يوم  يف  ياأكل  اأن 
يعني  ما  �صخ�ش؛  األف   35 الإطعام 
للبالد  الغذائي  االأم��ن  يهدد  ن��ه  اأ

يغزوها. التي 
اجلراد  غزا  �صابيع،  اأ غ�صون  ويف 
مبا  ال�صتاء،  هذا  اململكة  اأنحاء  جميع 
الزراعية  واملناطق  املزارع  ذلك  يف 
ومكة  وال��ري��ا���ش  الق�صيم  يف 

ال�رشقية. واملنطقة  وحائل 
الذي  ال�صمراين"،  "حممد  وح�صب 
البيئة  وزارة  يف  ق�صما  ���ش  ي��رتاأ
مكافحة  على  يركز  ال�صعودية 
التخل�ش  حتاول  اململكة  فاإن  اجلراد، 
العام.  هذا  بداية  منذ  احل�رشات  من 
ال�صلطات  اأن  "ال�صمراين"  واأك��د 
جميع  يف  امل��ب��ي��دات  تر�ش  كانت 
البحر  على  اململكة  �صاحل  اأنحاء 
االأخرى. الدول  مع  واحلدود  االأحمر 
واالأر�صي  اجلوي  اال�صتخدام  ويعد 
التدبري  احل�رشي  للمبيد  اليومي 
على  لل�صيطرة  الوحيد  الفعال 
للجراد  ميكن  ن��ه  اأ �صيما  ال  م��ر،  االأ
ب�رشعة  والتكاثر  البي�ش  و�صع 

. كبرية
يف  اأخرى  ودول  اململكة  وواجهت 
 2019 ع��ام  اجل��راد  غ��زو  املنطقة 
هذا  الهجوم  فاإن  ذلك،  ومع  اأي�صا. 
املا�صي.  بالعام  مقارنة  اأ�صواأ  العام 
اجلراد  اأكلوا  النا�ش  بع�ش  اأن  حتى 
ن�صبة  زي��ادة  بدعوى  اململكة  يف 
ال�صلطات  لكن  ف��ي��ه.  ال��ربوت��ني 
اجلراد  اأكل  بعدم  ن�صحت  املحلية 
املبيدات  ن�صبة  ارت��ف��اع  ب�صبب 

. احل�رشية
ق/د
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الك�تبة زينب بن ط�لب يف حوار ل"التحرير":

اأملي اأن اأكتب املزيد من الكتب ك�لرواية واأطمح يف 
اأن اأ�ضبح متحدثة حتفيزية

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

بدايتك  ك�نت  التحرير:كيف 
الكت�بة و حتديدا اخلواطر  مع 
، وم� هي اأهم املوؤثرات التي 

اأثرت يف تكوين اجت�ه�تك 
االأدبية ؟

و  الكتابة  مع  بدايتي  كانت 
عندما  اخل��واط��ر  ا  خ�صو�صً
من  العا�رشة  �صن  يف  كنت 
ك��ت��اًب��ا  اق����راأ  بينما  ع��م��ري 
مل  و  الكتابة  يف  ب���داأت  اذ 
الوقت  م��رور  مع  لكن  اجن��ح 
التي  ثرات  املوؤ اهم   ، تطورت 
هي  االأدبي  اجتاهي  يف  اأثرت 

بكرة الكتب  مطالعة 
على  تقف  مبدع  التحرير:اأي 
ثمة  اوال ،ومن  املوهبة  خلفية 
ت�أثره بغريه،  احلوافز و نط�ق 

كيف ك�نت بداية بن ط�لب

كان  الذي  بداعي  باإ ا�صتعنت 
و  موهبتي  خلفية  على  يقف 

لهامي اإ هو  ثرات  املوؤ اأهم 
عن  اأكرث  التحرير:حدثين� 

اأنثى  اإ�ضدارك االأول خواطر 
، كيف ج�ءتك الفكرة ومن 

ذا  ومل�  العنوان  ا�ضتوحيت  اأين 
ب�ل�ضبط  العنوان  هذا  اخرتت 

وم�هي مدلوالته ؟
خواطر  عن  عبارة  هو  كتابي 
التي  احلياة  واقع  عن  تتحدث 
الفكرة  ج��اءت��ن��ي  نعي�صها 
ا�صتوحيت  خيايل  وح��ي  من 
على  �صفحة  م��ن  ال��ع��ن��وان 
هي  مدلوالته  و  بوك  الفي�ش 

متنوعة خرب�صات 
نهج  نهجت  التحرير:مل�ذا 

الكت�بة يف هذا اجلن�ض االأدبي 
املعروف على  اأنه من  ب�لرغم 

يتجه  اأمث�لك  من  املبدع  ال�ضب�ب 

نحو الرواية ، فم� ال�ضبب يف 
ذلك ؟

ن��ه��ج��ت ن��ه��ج ال��ك��ت��اب��ة يف 
نني  الأ دب���ي  االأ اجلن�ش  ه��ذا 
اخلواطر  لكتابة  اأك��ر  اأميل 
اأريد  الأين  ذلك  يف  وال�صبب 

ال�صباب لدى  الفكر  امني  اأن 
يف  الكت�ب  التحرير:يختلف 
من  منهم  ن�ضو�ضهم،  �ضي�غة 

الفكرية  قن�عته  ير�ضي  م�  يكتب 
م�هي  االإبداعي  ح�ضه  ويلّبي 
؟ لنب ط�لب  ال�ضحرية  اخللطة 

ق��راءة  هي  لهامي  اإ م�صادر 
لكتب ا

الكت�بة  متثل  التحرير:م�ذا 
لديك؟

تنمية  ل���دي  ال��ك��ت��اب��ة  مت��ث��ل 
ل��ه��ام  االإ وتطوير  امل��ه��ارات 

النف�ش يف  الثقة  وزيادة 
ط�لب  بن  جتد  التحرير:اأين 
يختلج  م�  عن  للتعبري  �ض�لته� 

اأم ال�ضعر  اأكرث يف ال�ضرد  ذاته� 
؟

ال�����رشد  يف  ���ص��ال��ت��ي  اأج����د 
ال�رشد  الأن  ال�صعر  من  اأك��ر 
له  ي��ن��ج��ذب  اإيل  بالن�صبة 

ال�صعر من  اأكر  ال�صباب 
يف  الكت�ب  التحرير:يختلف 
من  منهم  ن�ضو�ضهم،  �ضي�غة 

الفكرية  قن�عته  ير�ضي  م�  يكتب 
م�هي  االإبداعي  ح�ضه  ويلّبي 
؟ لنب ط�لب  ال�ضحرية  اخللطة 

مزيج  هي  ال�صحرية  خلطتي 
الفكرية  قناعتي  اإر�صاء  بني 

الفكري ح�صي  وتلبية 
نراك  اأن  التحرير:هل ميكن 
الكت�بة  يف  تتوجهني  اأو  تكتبني 

اإىل جن�ض اأدبي اآخر غري 
؟ ك�لرواية  اخلواطر 

ال��ل��ه  ���ص��اء  ان  ق��ري��ب��ا  ن��ع��م 
الله باإذن  الرواية  �صاأكتب 

النقد  يف  التحرير:راأيك 
؟ اليوم  والنق�د 

ينميان  �صيئان  والنقاد  النقد 
لالأف�صل ويطورانه  االأديب 

الكت�ب  اأن  ترى  التحرير:اأال 
فخ  �ضقطوا يف  اليوم  ال�ضب�ب 

وتقدمي  اجلوائز  على  الت�ض�بق 
�ضلب�  اأثر  الكم دون النوع م� 
على كل االأجن��ض االأدبية يف 

االإبداع؟ غي�ب 
ين�صب  من  فمنهم  كثرًيا  نعم 

ليه اإ غريه  كتابات 
م�ض�ريعك  التحرير: 

؟ وطموح�تك 
من  املزيد  اكتب  اأن  م�صاريعي 
يف  واأطمح  كالرواية  الكتب 

حتفيزية متحدثة  اأ�صبح  اأن 
للقراء  اأخرية  التحرير:كلمة 

واجلريدة
من  جميع  ا�صكر  البداية  يف 
وم�صاندتي  برفقتي  ك��ان��وا 
ثانيا  دب��ي��ة  االأ م�صريتي  يف 
بالكتابة  القراء  يها  اأ اأو�صيكم 
ثقتكم  وتعزز  ثمني  كنز  فهي 
ن��ف�����ص��ك��م ت��زي��دك��م ق��وة  ب��اأ
ف�صلتم  وان  حتى  وم��ث��اب��رة 

تنجحوا  حتى  حاولوا 
ال�صحفي  ا�صكر  واأخرًيا  ثالًثا 
على  ي��و���ص��ف  ب���ن  خل�����رش 
واأمتنى  الطيبة  املقابلة  ه��ذه 
يف  اأخ����رى  م���رة  نلتقي  اأن 
من  قريبا  ال��ث��اين  اإ���ص��داري 

الوادي والية 

املهني  التكوين  معهد  البك�لوري� تدر�ض يف  �ضه�دة  25/06/1999 ح��ضلة على  مواليد  بن ط�لب من  زينب  الك�تبة 
الب�ضرية املوارد  اإدارة  يف  �ض�م  تقني  تخ�ض�ض  الت�ضيري  يف  املتخ�ض�ض 

الو�ضط الثق�يف ين�ضم اإىل احلملة الوق�ئية
عرب  مبادرات  مثقفون  و  فنانون  اأطلق 
اأهم  من  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل 
نف�صك  حتفظ  بيتك،  لزم  "اأ �صعاراتها 
حماية  على  و"احر�ش  االآخرين"  و 
ك��ورون��ا  خطر  م��ن  اه��ل��ك  و  نف�صك 
االل��ت��زام  ب�����رشورة  للتح�صي�ش   "
من  املتخذة  االح��رتازي��ة  ب��االإج��راءات 
هذا  تف�صي  من  للحد  احلكومة  قبل 
املبادرات  هذه  اخلطري.وجاءت  الوباء 
على  ن�����رشوه��ا  من�صات  خ��الل  م��ن 
وعرب  الفاي�صبوك  على  �صفحاتهم 
على"  حتث  اليوتوب  على  فيديوهات 
اح��رتام  و  ال�صحي  باحلجر  االل��ت��زام 
اأخطار  تبني  كما  الوقائية"  االإجراءات 
انت�صاره. �رشعة  و  الفريو�ش  تنقل 
التي  التح�صي�صية  احلملة  هذه  وتاأتي 
فريو�ش  حاالت  اأوىل  ظهور  مع  بداأت 
تزامنا  اجلزائر،  يف  امل�صتجد  كورونا 
كل  تاأجيل  الثقافة  وزارة  اإع��الن  مع 

و  الثقافية  والتظاهرات  الن�صاطات 
الحق.و  اأجل  اإىل  والفكرية  بداعية  االإ
نتاج  باالإ املكلف  الدولة  كاتب  اأطلق  قد 
�صعار"  "حتت  فيديو  دادة  �صليم  الثقايف 
واالآخرين  نف�صك  حتفظ  بيتك،  ال��زم 
مطربني  من  فنانا   12 فيه  �صاهم   "
عبد  غ��رار  على  فكاهيني  و  وممثلني 
الكبري  املغني  و  ال�صيكتور  القادر 
و  بور�صايل  ليلى  و  �صاعو  القادر  عبد 
جميعا  اكدوا   ، وغريهم  اجلابوين  قادر 
كاأح�صن  البيت  يف  املكوث  ���رشورة 
الوباء.كما  تف�صي  من  للحد  و�صيلة 
باأ�صلوبه  ك��ل  اآخ���رون  فنانون  ب��ادر 
االجتاه  نف�ش  يف  بحمالت  موقعه  ومن 
يف  الفنان  تاأثري  و  مبكانة  منهم  واعيا 

. جمهوره
رمي  امل�رشحية  املمثلة  ن�����رشت  وق��د 
ر�صالة  امل�صعى  هذا  �صمن  تاك�صوت 
توؤكد  الفاي�صبوك  يف  �صفحتها  على 

ب��االإج��راءات  التقيد  ����رشورة  فيها 
�صاهم  بدوره  احلجر.  واحرتام  الوقائية 
بفيديو  ق��رواب��ي  م���روان  الفكاهي 
من  جزائرية  اأغنية  كلمات  فيه  ردد 
دباء  اأ اأي�صا  ال�صعبي.وواكب  الرتاث 
لتح�صي�ش  امل�صلك  ه��ذا  ومثقفون 
باالإجراءات  االلتزام  باأهمية  املواطنني 
لتفادي  املنازل  يف  البقاء  و  االحرتازية 
الروائي  بادر  املنحى  هذا  .و يف  املر�ش 
فيه  يدعو  باليف  االأع��رج  وا�صيني 
والتكيف  البيت  يف  ال��ب��ق��اء  ال��ك��ل 
معطى  اإىل  تغيريه  و  ال��و���ص��ع  م��ع 
اإىل  "عدت  نف�صه  عن  قال  و  اإيجابي. 
الرتباطه  قدمي  رواية  م�رشوع  كتابة 
هذه  يف  ���ص��ارك  امل��ع��ا���ش.و  ب��ال��واق��ع 
اأرمادة  "ليليات  ب  املو�صومة  الرواية 
خالل  من  القراء  مع  تفاعلي  ب�صكل   "
قام  و  قلقهم.  من  للتخفيف  فيديو 
ملتابعة  ياهم  اإ داعيا  منها  مقاطع  بقراءة 

�صفحته  ع��ل��ى  ال��رواي��ة  تفا�صيل 
واالأحد. اخلمي�ش  م�صاء  الفاي�صبوكية 

التهويل تف�دي  و  الرتفيه 
هذا  يف  مهداوي  �صعيد  املخرج  و�رشح 
اجلزائريني  كباقية  ملتزم  انه  ال�صاأن 
ال��و���ص��ع  ه���ذا  اأن  م��ع��ت��ربا  ب��احل��ج��ر 
 ." ال��ق��راءة  و  للمطالعة  "منا�صبة 
على  الوقت  نف�ش  يف  انه  اإىل  �صار  واأ
عرب  املخرجني  و  الفنانني  مع  ات�صال 
خا�صة  االجتماعي  التوا�صل  مواقع 
كما  مل�صاعدتهم  ال�صباب  املخرجني 
عمر  الكوميدي  املمثل  دع��ا  ق��ال.و 
لل�صحافة  ت�����رشي��ح��ات  يف  ث��اي��ري 
ال��ف��ن��ان��ني ال���ذي���ن ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م 
الظرف،  ه��ذا  يف  ثقيلة،  م�صوؤولية 
ق�صرية  اأفالم  و  فيديوهات  نتاج  اإ اىل 
ال�صلوكات  على  حتث  ن�صاين  اإ ببعد 
زمن  يف  وامللل  العزلة  لفك  االإيجابية 
الرتفيهي  االأ�صلوب  د  اعتما  مع  احلجر 

التهويل. تفادي  و 
اطلق  املعروفة  االأ�صماء  عن  بعيدا  و 
فيديوهات  ال�صباب  الفنانني  بع�ش 
باأ�صلوب  كورونا  مو�صوع  تتناول 
حدة  م��ن  التقليل  و  للرتفيه  ه��زيل 
للتفاوؤل. املجال  ف�صح  و  القلق  و  التوتر 
من  اجلزائري  الوطني  امل�رشح  قام  كما 
كورونا  اجلزائر  يف  الوباء  ظهور  بداية 
لن�صاطات  تفاعليا  برنامج  بو�صع 
من�صته  عرب  وثقافية،  وفكرية  فنية 
االإلكرتوين  املوقع  خالل  من  الر�صمية 
على  اأي�صا  و  الفاي�صبوك  و�صفحة 
مار�ش   22 م��ن  اع��ت��ب��ارا  ال��ي��وت��وب 

. الفارط 
م�صابقة  ال��غ��ر���ش  بنف�ش  واأط��ل��ق 
باالأطفال  خا�صة  امل�رشحية  للكتابة 
فريو�ش  من  "الوقاية  مو�صوع  حول 

." كورونا
ق/ث

فريو�ض كورون� يخلط اأوراق اأجندة 
الثق�فة ب�جلزائر

يف  الثقافية  ال�صاحة  تعرف 
اجلزائر على غرار باقي العامل 
الثقافة  اأجندات  يف  ان�صداد 
ح��ي��ث اأج��ل��ت امل��ه��رج��ان��ات 
و  العر�ش  دور  اأغلفت  و 
و  الثقافية  ن�صطة  االأ علقت 
ال�صحية  االأزمة  ب�صبب  ذلك 
فريو�ش  فيها  ت�صبب  التي 
اإجراءات  امتدت  .و  كورونا 
اإطار  يف  تدخل  التي  تعليق 
النت�صار  الت�صدي  ج��ه��ود 
ال�صينما  ن�صطة  اأ اإىل  الوباء 
التي  واملو�صيقى  امل�رشح  و 
�صهري  خالل  مقررة  كانت 
جممل  يف   2020 و  مار�ش 
املوؤ�ص�صات  و  الف�صاءات 
.فقد  اخلا�صة  و  العمومية 
ت��اأج��ل امل��ه��رج��ان ال��ث��ق��ايف 
للفيلم  ال18  ال��وط��ن��ي 
من  ك��ان  ال���ذي  م��ازي��غ��ي��ة  اأ
وزو  بتيزي  تنظيمه  املقرر 
الثالثي  اإيل  ابريل  �صهر  يف 
اجلارية  ال�صنة  م��ن  االأخ��ري 
الثقافة  مديرية  وق��ررت   .
متديد  املهرجان  حمافظة  و 
التي  ف��الم  االأ ت�صليم  تاريخ 
امل��وع��د  ه���ذا  يف  ت��ع��ر���ش 
ينتظره  -ال���ذي  ال�����ص��ن��وي 
ب�صغف  ال�صابع  الفن  ه��واة 
اأدى  .و  املقبل  اأوت   15 لغاية 
اإىل  اأي�صا  ال�صحي  احلجر 
حيث  ال�صينما  قاعات  غلق 
متحف  ن�����ص��اط��ات  ت��وق��ف��ت 
ال�صينما  ن��وادي  و  ال�صينما 
ال��وط��ن��ي  ال����رتاب  ك��ل  يف 
ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  ب���ادر  .و 
ال�����ص��م��ع��ي  و  ل��ل�����ص��ي��ن��م��ا 
اأجواء  من  للتلطيف  الب�رشي 
افرتا�صية  يام  اأ بتنظيم  احلجر 
الق�صري  للفيلم  خم�ص�صة 
افريل   7 اإىل  31مار�ش  من 
ال��ت��ج��رب��ة  ه���ذه  م��ك��ن��ت  .و 
عر�ش  من  نوعها  من  االأوىل 

عمل  ال20  قرابة 
لي�صت  امل�����رشح  اأو����ص���اع 
علقت  ح��ي��ث  ب��االأح�����ص��ن 

مت  و  ن�صاطاته  ك��ل  ي�����ص��ا  اأ
اأرغم  و  مواعده  كل  تاأجيل 
لغاء  اإ على  الوطني  امل�رشح 
املهرجان  ال14من  الطبعة 
املحرتف  للم�رشح  الوطني 
تنظيمه  م��ق��رر  ك��ان  ال���ذي 
م��ار���ش  اىل30   19 م���ن 
امل�صري  نف�ش  و  ال��ف��ارط. 
اجلهوية  امل�����ص��ارح  ع��رف��ت��ه 
اأمام  بوابها  اأ اأو�صدت  التي 
كما  اأخر.  اجل  اإىل  اجلمهور 
املو�صيقي  برنامج  تذبذب 
و  احلفالت  كل  األغيت  حيث 
هذا  يف  اجلزائر  اأوب��را  قامت 
مواعدها  بتاأجيل  ال�����ص��اأن 
ل�صهري  برجمت  التي  الفنية 
�صمنها  من  ابريل  و  مار�ش 
للمو�صيقى  الدويل  املهرجان 
املو�صيقي  و  ن��دل�����ص��ي��ة  االأ

. العتيقة 
االإنرتنت على  برجمة 

املوؤ�ص�صات  ه��ذه  ت�صعى  و 
ل��ت��م��ك��ني اجل���م���ه���ور م��ن 
مكان  من  عرو�صها  متابعة 
احلجر.ويقوم  ثناء  اأ تواجدهم 
اجل��زائ��ري  الوطني  امل�����رشح 
ببث  اجل��ه��وي��ة  امل�����ص��ارح  و 
عرب  الن��ت��اج��ات��ه��ا  ي���وم���ي 
الفاي�صبوك  على  �صفحاتها 
اليوتيوب  ع��رب  قنواتها  و 
خا�صة  ب��ع��رو���ش  متبوعة 
ب��االأط��ف��ال.و ق��ام��ت اوب��را 
الثقايف  الف�صاء  هذا  اجلزائر 
بالعا�صمة  املتواجد  الهام 
امل�صجلة  ح��ف��الت��ه��ا  ب��ب��ث 
ه��ي  و  ن���رتن���ي���ت  االإ ع���رب 
ملتابعة  للجمهور  فر�صة 
عرب  جمانا  الفعاليات  ه��ذه 
الفاي�صبوك.  على  �صفحتها 
ك��م��ا مي��ن��ح ه���ذا ال��ف�����ص��اء 
االف���رتا����ص���ي ل��ل�����ص��ب��اب 
بداعاتهم  باإ مل�صاركة  فر�صة 
م�صابقة  اإطار  يف  املو�صيقية 
 16 من  ق��ل  االأ فئة  موجهة 

. �صنة
ق/ث
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اإىل  كتابه  موزو  اإيغنا�صيو  االأ�صتاذ  يوّزع 
وي�صفعها  مبقدمة  ي�صتهّلها  ف�صول،  �صّتة 
يحاول  وا�صت�رشاف.  حو�صلة  مبثابة  بخامتة 
كتابه  م�صتهل  منذ  ُي��ربز  اأن  الكاتب 
كانت  ما  احلالية  ال�صينية  النه�صة  اأن 
من  �صنة  وثالثني  اخلم�ش  لوال  لتتحّقق 
مّيزت  التي  االقت�صادية  االإ�صالحات 
ما  وه��و  تونغ،  ت�صي  م��او  بعد  ما  حقبة 
و�صعى  الكتاب  من  االأول  الف�صل  عاجله 
اإىل تفا�صيله. يف حني يتوّقف  التطرق  يف 
الرئي�ش  �صخ�صية  عند  الثاين  الف�صل 
الذي  �صنة(،   65( بينغ  جني  �صي  احل��ايل 
احلزب  �صكرتري  من�صب  اأي�صا  يتوىل 
جني  �صي  ح�صور  يتناول  ثم  ال�صيوعي. 
املوؤ�ص�صاتي  ال�صيا�صي  النظام  داخل  بينغ 
الرجل  م�صاعي  ع��ن  ف�صال  ال�صيني، 
عن  الكتاب  يغفل  وال  الف�صاد،  ملكافحة 
متابعة  مع  االإيديولوجية،  روؤيته  تو�صيح 
م�رشوعه  وخا�صيات  احل��زب  يف  دوره 

اجليو�صيا�صي.
يعالج  الكتاب  من  الثالث  الف�صل  يف 
اقت�صاد  �صهدها  التي  التحوالت  الكاتب 
ويحاول  بينغ،  جني  �صي  عهد  يف  ال�صني 
واخلفي  الظاهر  على  ال�صوء  ي�صّلط  اأن 
عر�ش  خ��الل  م��ن  ال��ت��ط��ور،  م�صار  يف 
�صيا�صة  مقت�صيات  بني  الرابطة  العالقة 
ال�صياق  داخل  الدولة  و�صيا�صة  ال�صوق 
يناق�ش  الرابع  الف�صل  ويف  ال�صيني. 
الرئي�ش  تواجه  التي  التحديات  املوؤلف 
مظاهر  اإىل  التطرق  مع  بينغ،  جني  �صي 
امل�صتويني  على  ال�صني  يف  االخ��ت��الل 
اخلام�ش  الف�صل  اأما  والبيئي.  االجتماعي 
اال�صتقرار  عدم  خماطر  حتليل  يف  فريكز 
�صيما  ال  ال�صيني،  االقت�صاد  تتهّدد  التي 
واملايل.  البنكي  النظامني  اإ�صالح  خماطر 
ال�صاد�ش-  -الف�صل  اأخ��ري  ف�صل  ويف 
عن  �صاملة  نظرة  بتقدمي  الكاتب  ين�صغل 
كما  عاملي،  نطاق  على  ال�صيني  ال��دور 
اإيغنا�صيو موزو عند وعود الطرح  يتوقف 
اجلديد،  احلرير  طريق  ب�صاأن  ال�صيني 
املتزايد  الثقل  الف�صل  ه��ذا  يعالج  كما 
عوملة  وم�صاعي  العامل  يف  لال�صتثمارات 
عالقة  على  ذلك  واأث��ر  ال�صينية  الُعملة 
البلد مبختلف دول العامل. وال يغفل املوؤّلف 
عالقات  عن  احلديث  عن  الف�صل  هذا  يف 
وباخل�صو�ش  اآ�صيا  بدول  املتينة  ال�صني 
املتحدة  ب��ال��والي��ات  عالقتها  طبيعة 

واأوروبا.
نتاَج  ال�صني  اقت�صاد  حت��ول  ج��اء  لقد 

اإ�صالحات حازمة انطلقت يف مرحلة اأوىل 
ال�صبعينات  )اأواخ��ر  بينغ  �صياو  دينغ  مع 
رحيل  عقب  وذلك  الثمانينيات(،  ومطلع 
بتوّليه  نافذا  بينغ  �صياو  دينغ  كان  ماو. 
م��وق��ع��ا حم��وري��ا داخ���ل ن��ظ��ام احل��زب. 
زيانغ  زهاو  �صعد  الرجل  نفوذ  وبف�صل 
ا�صتطاع  وعربه  احلكومة  رئا�صة  لتويل 
مل  جوهرية،  اقت�صادية  اإ�صالحات  ميّرر  اأن 
ا�صتهدفت  بل  ال�صناعة،  راأ�صا نحو  تتوّجه 
�صمح  ما  وهو  اأوىل،  مرحلة  يف  الزراعة 
ِقبل  من  املراَقبة  ال�صوق  حرية  من  بنوع 
موازية  موؤ�ص�صات  خلق  وم��ا  ال��دول��ة، 
و�صملت  وال��ق��رى(  امل��دن  )موؤ�ص�صات 
قطاعات اأخرى قريبة، اأدخلت حركة مهمة 
جاءت  حني  يف  ال�صيني.  االقت�صاد  على 
مع  االإ�صالحات  حزمة  من  الثانية  املرحلة 
ومطلع  الثانية  االألفية  )اأواخر  زميني  جان 
تاأهيل  اإع��ادة  و�صملت  الثالثة(،  االألفية 
املحرك  للدولة،  الرئي�صة  املوؤ�ص�صات 
الفرتة  وهي  ال�صيني.  لالقت�صاد  االأ�صا�ش 
بتحول  اآم��اال  الغرب  يف  �صهدت  التي 
يف  هدف  مبا  ال�صوق،  اقت�صاد  اإىل  ال�صني 
للغرب.  مرَتهن  نظام  خلق  اإىل  احلقيقة 
االإ�صالحات  من  الثالثة  املرحلة  وكانت 
 ،)2003-2012( جينتاو  هو  الرئي�ش  مع 
من  كوكبة  ظهور  معه  توا�صل  ال��ذي 
نا�صطني  غدوا  ال�صينيني،  االأعمال  رجال 
مل  ذلك  مع  عاملي،  نطاق  على  وفاعلني 
على  الدولة  موؤ�ص�صات  لهيمنة  يتنكروا 

اال�صرتاتيجية. القطاعات 
ال�صني  اقت�صاد  يحوز  الراهن  التاريخ  يف 
حيث  عاملي،  م�صتوى  على  متقدمة  مرتبة 
مائة  خم�ش  جملة  من  �رشكة  مئة  جند 
�صينية،  �رشكات  هي  كربى  عاملية  �رشكة 
االإجمايل  املحلي  الناجت  تخطي  عن  ناهيك 
ي�صعب  واإن  االأمريكي،  الناجت  لل�صني 
فال  الغنية.  الدول  �صمن  ال�صني  ت�صنيف 
دون  ال�صيني  للفرد  القومي  الناجت  يزال 
ي�صاوي  ما  وهو  العاملي،  املعدل  م�صتوى 
هذا  مع  تقريبا.  االأمريكي  الفرد  ناجت  ربع 
ال�صينيني  واالقت�صاد  املجتمع  يوا�صل 
له  لي�ش  وب�صكل  مت�صارع،  بن�صق  التحول 
ال�صابق:  العاملي  االقت�صاد  تاريخ  نظري يف 
تطورا  يعي�ش  بلد  م�صهد  اأم��ام  فنحن 
مطردا من حيث لعب دور نافذ على نطاق 
تت�صابه  قيادة  اأمره  زمام  وتتوىل  عاملي، 
من عديد االأوجه مع القيادة التاريخية ملاو 
والكاريزما  التاأثري  حيث  من  تونغ  ت�صي 

وال�صلطة.
ال بد اأن نعي -كما يقول اإيغنا�صيو موزو- 
دفعت  قد  واخل�صوع  املعاناة  من  اأن عقودا 
اأ�صيل  ث��وري  م�صار  �صّق  اإىل  ال�صني 
العامليني  املناف�صني  كافة  عن  ومتميز 
دانغ  اإ�صالحات  من  فانطالقا  االآخرين. 
امل�صاعب  خمتلف  وبرغم   ،1978 �صنة 
ال�صني  د�ّصنت  احلا�صلة،  والتناق�صات 
من  ر�صمت  اقت�صادي  حتديث  م�صار 
خالله معامل انفتاح على االأ�صواق العاملية، 
وخا�صت م�صار تطور علمي وتقني، وهي 
ب�صكل  العوملة  مقت�صيات  جتابه  اليوم 
قامت  التي  املبادئ  تهجر  اأن  دون  عملي 

عليها الثورة اأو تتنكر لها. فقد مّت التواجه 
يف  جمة،  م�صاعب  مع  الرحلة  تلك  خالل 
وبحوزته  الب�رشية  خم�ش  �صكانه  يُعّد  بلد 
ال�صاحلة  االأرا���ص��ي  م��ن  باملئة  �صبعة 
اأولية  للزراعة على م�صتوى العامل، ومبواد 
ي�صق  ذلك  مع  حمدودة،  للطاقة  وم�صادر 

ثابتة. التطور بخطى  نحو  م�صارا  البلد 
اأمر هام  اإىل  االإ�صارة  الكاتب عن  ال يغفل 
التطور  اأن  وهو  التحليل،  هذا  خ�صم  يف 
املت�صارع على م�صتوى اقت�صادي ال ي�صري 
انفتاح  ي�صحبه  وال  �صيا�صي  حتول  مبوازاة 
ذلك  يف  ثباتا  البلد  ي�صهد  بل  دميقراطي، 
ال�صيوعي  احل��زب  ي��زال  ال  حيث  اجلانب، 
جلّل  والتوجيه  الت�صيري  ب��زم��ام  مي�صك 
القطاعات احليوية. اإذ لطاملا ذهب املحللون 
منهم،  الغربيني  �صيما  وال  االقت�صاديون، 
يف  واالنخراط  التنموي  التطور  اأن  اإىل 
اأم  اآجال  �صيدفعان  العاملي  االقت�صاد  دورة 
على  دميقراطي  ليربايل  حتّول  نحو  عاجال 
الت�صور  ذلك  اأْملت  الغربي.  النمط  غرار 
اأعلى  يف  ال�صوق  اقت�صاد  ب��اأن  قناعة 
�صيا�صي  نظام  مع  يتالءم  ال  م�صتوياته 
ال�صني.  يف  ال�صائد  ال�صكل  وهو  مركزي، 
وجند  مهيمن،  حزب  رهني  يزال  ال  فالبلد 
احلزب  يف  منخرط  مليون  ثمانني  فيه 
واجلي�ش  احلكومة  تبقى  كما  ال�صيوعي. 
ت�صيري  واإدارة  واالإع���الم  واالقت�صاد 
املوؤ�ص�صة  رقابة  حتت  واقعة  املحافظات 

احلزبية.
كافة  وحجمه، يف  التطور  ن�صق  اأذهل  لقد 
فح�صب  الغرمية  الدول  لي�ش  القطاعات، 
خالل  وم��ن  اأي�صا.  احلليفة  ال���دول  ب��ل 
بق�صد   "2025 "م�رشوع  ال�صني  اإر�صاء 
املتطورة  التقنية  من  م�صتويات  بلوغ 
وتناف�صها،  الغربية  امل�صتويات  ت�صاهي 
يف  حثيثة  عمليات  م��ن  تخو�صه  وم��ا 
يف  الريادة  بلوغ  الأج��ل  العلمي  البحث 
الذكاء  ويف  الراقية،  احلا�صوبية  االأجهزة 
ويف  والبيوتكنولوجيا،  اال�صطناعي 
تلك  جلبت  املتقدمة،  االت�صاالت  ُنظم 
وع��داءه  الغرب  انتباه  العمالقة  اخلطى 
املتحدة  الواليات  وحتديدا  نف�صه،  االآن  يف 
يف  موؤ�رّشاته  ظهرت  ما  وهو  االأمريكية، 
الرئي�ش ترامب وتغريداته املعنية  خطابات 
التوجهات  تنتقد  ما  ع��ادة  اإذ  بال�صني. 
بغياب  متعّللة  ال�صنَي  الراأ�صماليُة  الغربيُة 
الدميقراطية وترّدي حقوق االإن�صان، ف�صال 
على  الداخلي  االنحطاط  تهويل  ع��ن 
للتهوين  م�صعى  يف  اجتماعي،  م�صتوى 
ال  ما  وهو  ال�صينية.  النه�صة  جاذبية  من 
ومو�صوعية  واقعية  �صورة  عن  يف�صح 
يقول  البلد.  ي�صهدها  التي  للتحوالت 
رومانو  االأ�صبق  االإيطايل  الوزراء  رئي�ش 
مقاال  كتبُت  االقت�صاد:  واأ�صتاذ  ب��رودي 
"الواحدة  بعنوان  الت�صعينيات  مطلع  يف 
اأجر �صاعة العمل  اأن  باأربعني" �رشحت فيه 
مرة  اأربعني  اأعلى  اإيطاليا  يف  وتكاليفها 
االآن  ال�صني.  يف  العمل  �صاعة  عليه  مما 
لعنونته  املقال  ذلك  �صياغة  اأع��دُت  لو 
عن  يك�صف  ما  وهو  بثالثة"،  ب�"الواحدة 
الن�صيج  داخ��ل  احلا�صل  التحول  حجم 

ومبا  ال�صيني،  االجتماعي 
حثيث  م�صار  عن  يف�صح 
م�صتوى  على  البلد  يعي�صه 
االجتماعية  احلقوق  ك�صب 
اأمام بلد ي�صهد  اأي�صا. نحن 
م�صتوى  على  مطردا  منوا 
ي�صحبه  ب��داأ  اقت�صادي، 
م�صتوى  على  تطور  باملثل 

اجتماعي.
اإىل  الكتاب  موؤلف  ي�صري 
العالقات  ا�صرتاتيجية  اأن 
م�صتوى  على  ال�صينية 
اق���ت�������ص���ادي وا���ص��ع��ة 
وم��ت��داخ��ل��ة، م���ن ب��ن��اء 
زائد  ال�صتة ع�رش  جمموعة 
بلدان  ت�صم  التي  واح��د 
و�رشقها  اأوروب���ا  و�صط 
مع  ال��ع��الق��ات  متتني  اإىل 
لكن  االإف��ري��ق��ي��ة.  ال���دول 
بني  يربط  نا�صجا  خيطا 

ورغم  قوتها  رغ��م  ال�صني  اأن  جميعها، 
فهي  عليها،  امل�صلَّطة  الهائلة  ال�صغوطات 
للحرب  تذهب  ال  قوة  اأول  م�صتوى  على 
ت�صعى  ال  ثان  م�صتوى  وعلى  وتتفاداها، 
يف  معني  اإيديولوجي  من��وذج  فر�ش  اإىل 
يف  النموذج  ذلك  جناح  بلغ  مهما  اخلارج، 
توّغلها  لعر�ش  دائما  ت�صعى  واإمنا  الداخل، 
امل�صرتك.  والبناء  التعاون  عرب  العامل  يف 
احرتامها  با�صتمرار  ال�صني  تعلن  ولذلك 
ومراعاتها اأمناط احلكم ال�صائدة يف اخلارج.
يويل الكتاب ال�صخ�صية ال�صيا�صة االأوىل 
بينغ-  جني  �صي  -�صخ�صية  ال�صني  يف 
مي�صك   2012 العام  فمنذ  خا�صا،  اهتماما 
اإيغنا�صيو  يقول  القيادة.  مبقاليد  الرجل 
البلد  اإن  تاأكيد  وبكل  القول  ميكن  موزو: 
ي�صاهي  ماو  بعد  موؤثرا  زعيما  يعرف  مل 
 2017 العام  فمنذ  بينغ،  جني  �صي  تاأثري 
ثانية  رئا�صية  عهدة  يف  بينغ  جني  دخل 
ميكن  د�صتورية  تنقيحات  القانون  و�صهد 
يتجاوز  مبا  اأي  ثالثة  بعهدة  له  ت�صمح  اأن 
يجد  الثانية  عهدته  م�صتهل  يف   .2022
يف  كبري،  حتّد  اأمام  نف�صه  بينغ  جني  �صي 
ال�صني  �صعود  فيه  يتوا�صل  الذي  الوقت 
يواجه  كان  واإن  التحديث،  تر�ّصخ  ويزداد 
املجال  يف  حا�رشا  يزال  ال  اختالال  البلد 
بينغ  االأمر �صي جني  واقع  االجتماعي. يف 
الغرب  يف  ي�صود  اإ�صكالية،  �صخ�صية 
ال�صلطوي  الطابع  مبوجب  ل�صيا�صاته  انتقاد 
"االإمرباطوري"،  بالطابع  امل�صوب  مل�صاره 
مع  جمددا  ال�صني  بانبعاث  ر  يذكِّ ما  وهو 
ثمة  اإذ  ع�رش،  التا�صع  القرن  اأواخر  اأباطرة 
املذهلة.  اإجنازاته  بفعل  الرجل  من  خ�صية 
ال�صري  مرحلة  معه  ال�صني  غ��ادرت  فقد 
طريق  يف  ال�صري  اإىل  النمو  طريق  يف 
ما  وهو  املتطور،  االقت�صاد  دعائم  تركيز 
مل  كما  التقنية،  القفزة  بلد  ال�صني  جعل 
اخلا�صة  املبادرة  اإعطاء  يف  الرجل  يتوان 
�صكال اآخر من احل�صور والن�صاط، مبا خلق 
ت�صري  وما  ال�صني  بلغته  مبا  تفاخر  �رشيحة 
على  الدولة  هيمنة  توا�صلت  واإن  نحوه، 
لكن  اال�صرتاتيجية.  االقت�صاد  قطاعات 

باملبادرة  الدولة  يف تو�صيح طبيعة عالقة 
ينبغي  الكاتب:  يقول  الن�صيطة  اخلا�صة 
ال�صوق  نظام  بني  العالقة  اإن  نقول  اأن 
احلايل  ال�صيني  الواقع  �صمن  والدولة 
هذا  يف  �صرٌي  ثمة  وا�صحة.  غري  تبقى 
الراأ�صمايل  بال�صكل  لي�ش  ولكن  الطريق، 
بخو�ش  الدولة  �صمحت  فقد  االأمريكي، 
الطريق ولكن وفق �صوابط �صينية. هذا 

انتهت  بينغ  جني  �صي  مع  يقول  من  ثمة 
اجلوهرية  االقت�صادية  االإ�صالحات  مرحلة 
املاوية.  لالإيديولوجيا  عودة  البلد  لي�صهد 
مل�صتقبل  اال�صت�رشاف  ذلك  لكن يف خ�صم 
ال�صني يعي�ش البلد اليوم ما ُي�صّمى "حكم 
الغرب  يف  ُيعرف  ما  ولي�ش  القانون" 
اأن هناك �صعيا  الدميقراطي". كما  ب�"النظام 
لل�صني  لرتويج �صورة  بينغ  �صي جني  مع 
تعاون  كقوة  بل  اقت�صادية،  كقوة  لي�ش 
وبناء م�صرتك، وهو ما يغري بالفعل عديد 

الدول.
املظاهر  عديد  الكتاب  يثّمن  عام  وبوجه 
فقد  اأخرى.  وينتقد  ال�صني  تعي�صها  التي 
ُيخ�صى  القوي  االقت�صادي  احل�صور  بات 
يف  اأي  وباالإيجاب،  بال�صلب  العاملي  اأثره 
واأن  تراجعه،  حال  ويف  النمو  تزايد  حالة 
مظاهرها  حتدث،  قد  التي  االنكما�ش  حالة 
االقت�صاد  على  ���رشرا  اأك��ر  ال�صلبية 
مبا  حديثه  الكتاب  موؤلف  ليختتم  العاملي. 
ال�صني  بني  التناف�ش  قائال:  النبوءة  ي�صبه 
على  يبقى  اأن  مر�ّصح  الغربي  والنموذج 
قطاعات  اإىل  ميتد  واأاّل  اقت�صادي  م�صتوى 
واملاأزومة  املرتابة  اأوروب��ا  ولكن  اأخ��رى؛ 
خلو�ش  املنا�صب  ال�صكل  جتد  اأن  ينبغي 
ذلك  يحدث  مل  واإن  ال�صني،  مع  التعاون 

فاإن الزحف ال�صيني قادم ال حمالة.
واملجتمع  االقت�صاد  ماو...  َوَرثة  الكتاب: 
وال�صيا�صة يف عهد الرئي�ش �صي جني بينغ 

موزو. اإيغنا�صيو  تاأليف: 
)روم��ا- دونزيللي  من�صورات  النا�رش: 

االإيطالية'. 'باللغة  اإيطاليا( 
.2020 الن�رش:  �صنة 

198�ش. ال�صفحات:  عدد 

َوَرثة م�و اأو كيف نفهم ال�ضني املع��ضرة؟ 
يح�ول كت�ب "َوَرثة م�و" االإج�بَة عن �ضوؤال حموري وهو كيف نفهم نه�ضة ال�ضني االقت�ض�دية اليوم؟ حيث ي�ضّلط الكت�ب ال�ضوء ب�الأ�ض��ض على العقود الثالثة االأخرية من ت�ريخ ال�ضني املع��ضر. 
وبو�ضوح ودقة يتتّبع االإيط�يل اإيغن��ضيو موزو الثالثني �ضنة االأخرية من ت�ريخ ال�ضني وم� ت�ضّمنته من اإ�ضالح�ت اقت�ض�دية جوهرية، وهي فرتة م� بعد الزعيم م�و ت�ضي تونغ التي جعلت من 
ال�ضني يف عهد �ضي جني بينغ قوة اقت�ض�دية، واإن تخّللته� جملة من التن�ق�ض�ت على امل�ضتويني االجتم�عي وال�ضي��ضي. �ضحيح م� تعي�ضه ال�ضني يف الوقت احل�يل من نه�ضة، وم� ت�ضهده من متّدد 
لنفوذه� االقت�ض�دي، يعودان اإىل م� هو اأبعد من تلك الفرتة، ولكن املوؤلف االإيط�يل اإيغن��ضيو موزو يح�ول اأن ي�ضّلط ال�ضوء على فرتة حمورية وراء النه�ضة االقت�ض�دية. وللذكر موؤّلف الكت�ب 
اإيغن��ضيو موزو هو اأ�ضت�ذ االقت�ض�د ال�ضي��ضي يف ج�معة ك�فو�ضك�ري يف البندقية، وهو ع�ضو الهيئة العلي� للبنك املركزي االإيط�يل واأحد املنت�ضبني الأك�دميية لن�ضييه املرموقة يف اإيط�لي�. اأّلف جملة 

ْين العمومي" )2012(. من االأعم�ل املتعّلقة ب�القت�ض�د، ومن اإ�ضداراته يف ال�ضنوات االأخرية "ال�ضني املع��ضرة" )2011( و"الدَّ
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ت�أذن املحكمة للط�لبة رحم�ن فطيمة الزهرة ال�ض�كنة بحي 
بن�ضر  م�ضعود  ح��ضي   211 رقم   29 ب  عم�رة  م�ضكن   272
عن  ال�ض�در  التج�ري  احلكم  الر�ضمي  التبليغ  عقد  م�ضمون 
رقم  حتت   2019/03/31 بت�ريخ  م�ضعود  ح��ضي  حمكمة 
فهر�ض 19/00406 و املمهور ب�ل�ضيغة التنفيذية للمطلوبة 
عزوزي  يف  ممثلة  الكوز  املحدودة  امل�ضوؤولية  ذات  �ضركة 
الط�لب  نفقة  على  وطنية  يومية  جريدة  يف  ال�ضيخ  حممد 

وفق� للق�نون و حتميل هذا االأخري امل�ض�ريف الق�ض�ئية .

حكـــــــــــم
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 الإعالمي

1هاجم فجأة o معدن نبيل )ال يتفاعل مع العناصر 
األخرى(

2املادة الرئيسية يف لب اخلشب وجدران اخللية o عدد 
سنوات حياة االنسان من يوم مولده حىت مماته

3تنتشر وتغطي o جواب o متأدب يف سلوكه وذو رفعة
4ضمري متكلم o منطقة مليئة بالبساتني o حرف نداء

5حصيلة o االسم القدمي للبحرين
6مرض السل

7االسم القدمي لعمان العاصمة االردنية يف العصر 
الروماين

8هرب o حطم
9أول انتحاري يف التاريخ الذي هدم املعبد عليه وعلى 

أعدائه o خميم يف بريوت
10حمتلون ومستغلون لألرض والبشر

أفقــــــــــــــــــي

1حديقة أشجار مثمرة o اسم 
علم مذكر مبعىن األكثر شرفا 

)معكوسة(
2البالبل o ملس

3سحابات o أعلنت سرا
4جبل صغري o أدوات حربية 

للوقاية من العدو
5انتفاخ جلدي o يطلبه كل 

من وقع يف مشكلة o تكلم عن 
اآلخرين يف غياهبم

6بلع األكل بال مضغ o حرف جر
7مصنوع من اجللد o وضع شيئا 

يف صرة
8خوف شديد o ربان املركب

9ثاين اكرب اباطرة املغول ولد 
يف كابول وتويف يف دهلي o شجر 

رفيع وطويل للحماية من الريح
 o 10اكرب حقل نفط كوييت

يشعر باحلر

عمــــــــــــــودي 

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

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

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

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�سبكة اأفقيا وعموديا 

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

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  

حدث يف مثل هذا اليوم
العثم�نية  الدولة   -  1663

تعلن احلرَب على االإمرباطورية 
الروم�نية املقد�ضة بعد 56 ع�مً� 
من مع�هدة �ضيتف�توروك التي 
اأوقفت احلرب ال�ض�بقة بينهم، 

وك�ن �ضبب احلرب هذه املرة هو 
بن�ء االأمل�ن قلعة ح�ضينة على 
احلدود مع الدولة العثم�نية.

الوالي�ت  رئي�ض  وف�ة   -  1945
املتحدة فرانكلني روزفلت، ون�ئبه 

ه�ري تروم�ن يتوىل الرئ��ضة 
خلًف� له لي�ضبح الرئي�ض الث�لث 

والثالثون له�.

    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
   وكالة التنظيم والتسيير العقاري الحضري لوالية ورقلة

  مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري
    منشأة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2004/12/14

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم: 2020/201

إعالن عن إجراء مزايدة إليجار حصتين لقطع أرضية بحديقة التسلية و الترفيه 
الواقعة بحي النصر ورقلة

          يعلن مدير وكالة التنظيم والتسيير العقاري الحضري لوالية ورقلة عن إجراء مزايدة إليجار حصتين لقطع أرضية بحديقة 
التسلية و الترفيه الكائنة بحي النصر ورقلة ، فعلى الراغبين في المشاركة التقرب من مقر الوكالة العقارية الوالئية الكائن بحي 

اإلداري ورقلة قصد سحب دفتري الشروط مقابل دفع مبلغ 2.000.00 دج لكل دفتر. 
. الحصة األولى : متكونة من ثالثة قطع أرضية

. الحصة الثانية : متكونة من قطعة أرضية واحدة .
- ترفق العروض بالوثائق التالية:

1. طلب المشاركة
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول عند تاريخ اإليداع بالنسبة للمشارك إذا كان شخص طبيعي، أو نسخة من 

القانون األساسي إذا كان شخص معنوي.
3. مستخرج )الضرائب / CNAS/CASNOS ( سارية المفعول .

4. صحيفة السوابق العدلية رقم 03 سارية المفعول عند تاريخ اإليداع، بالنسبة للشخص الطبيعي أو المسير إذا كان المشارك 
شخص معنوي.

5. بيان اإلقامة للشخص الطبيعي يتضمن عنوانه الشخصي
6. دفتر الشروط األصلي ممضي من طرف المشارك ومصادق عليه

7. شهادة إثبات القدرات المالية للمشارك، أو شهادة ممارسة النشاط مماثل )التسلية والترفيه(، أو حيازته لمشروع في نفس 
النشاط.

8. وكالة قانونية موثقة بمنح بموجبها توكيل من اجل حلول محل صاحب الملف في عملية المزايدة وإمضاء محضر المزايدة.
9. سجل تجاري يتناسب مع نشاط الترفيه.

10. وثيقة زيارة المكان.
11. الحسابات اإلجتماعية بالنسبة لألشخاص المعنويين.

- تودع العروض داخل أظرفه مغلقة و ال تحمل أي إشارة سوى إلى السيد / مدير وكالة التنظيم والتسيير العقاري الحضري 
لوالية ورقلة بالحي اإلداري إجراء مزايدة إليجار الحصة : ........................ )عين الحصة( بحديقة التسلية و الترفيه الكائنة 

بحي النصر ورقلة
» ال يفتــــح« 

- يلغي كل عرض يحمل عالمة أو إشارة تؤدي إلى التعرف على هوية المعتمد.
- حددت مدة تحضير العروض بـ : 21 يوم ابتداء من تاريخ أول يوم لصدور هذا اإلعالن في الجرائد . - تودع الملفات في آخر 
يوم من تحضير العروض من الساعة الثامنة إلى العاشرة )من 08:00 سا إلى10:00 سا( صباحا.- تتم عملية الفتح في نفس 
يوم اإليداع على الساعة العاشرة و الربع ) 10:15 ( بمقر الوكالة العقارية الكائنة بالحي اإلداري و تجرى المزايدة في نفس 
اليوم على الساعة الرابعة عشر ) 14:00 ( مساءا بمقر الوكالة و إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو راحة قانونية فإن ايداع 
العروض يمدد إلى يوم العمل الموالي - المتعهدون مدعوون لحضور عمليتي فتح األظرفة و المزايدة. ال يقبل أي عرض بعد 

التاريخ و التوقيت المحدد اعاله.

  ANEP Nْ 2030000518      التحرير 2020/04/12 
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اأخبــ�ر حــولحـدث وال حـرج
 العــ�مل

الدواب ت�سول 
وجتول بكل 
حرية ودون 
ح�سيب ول 

رقيب مبقربة 
�سيدي حرب 

بعنابة 

صـــورة و تعــليق 

الثالثة  العني 

ج و هو عدمي الفعالية؟ كثري من 
النا�ش يقول : هذا الدواء اأو املرهم 

مل ينفعني وحالتي ال�صحية 
على حالها اأو ازدادت ت�رشرا، 
رمبا اأحدنا جرب اأدوية معينة اأو 
مرهما معينا و اأعاد ا�صتعماله 
مرات عديدة و مل تظهر عليه 

اأي نتيجة اأي مل ميتثل لل�صفاء و 
نذكر هنا عينة من هذه االأدوية 

 omeprazole، flazol، levotyne،  triatec، rapidus، مثل
 ، dolyprane، tabiflex، barrad dektagel، moov

voltaraine،  هذه االأدوية و املراهم هي عينة فقط، تزيل االأمل 
لكن ثبت اأنها غري نافعة و ال مفعول لها ب�صهادة مر�صى، بع�ش 

االأدوية و حتى املراهم ت�صتورد من اخلارج، فمرهم بّراد مثال ا�صتور 
من االأردن، و متوفر يف ال�صوق اجلزائرية و رغم اأن �صعره يف 

متناول االأيدي ) 450 دج( لكن بالن�صبة للغري موؤّمنني فهو مكلف 
اأمام اأدوية اأخرى،  حتى املوؤمنني احلا�صلني على بطاقة ال�صفاء يف 

غالب االأحيان ي�صددون تكلفة الدواء مهما كان قابل للتعوي�ش 
remboursable، خا�صة بالن�صبة للذين يعانون من داءالعظام 

و املفا�صل،  ذات يوم �صاألت العديد من ال�صيدليات عن �صبب 
ت�صديد تكلفة الدواء القابل للتعوي�ش و علمت اأن هناك اأدوية ال 
يعرتف بها �صندوق ال�صمان االإجتماعي و لذلك املري�ش جمرب 
على ت�صديد �صعرها،  خا�صة و اأن هناك اأدوية ي�صل �صعرها اإىل 

1000دج فما فوق للعلبة الواحدة.
فما ن�صتهلكه من دواء يف اليوم يفوق ما ناأكه من طعام، اأ�صبحت 
حياتنا دواء ) اأقرا�ش( ، و اأحيانا نتعر�ش الأالم املعدة كلما �رشبناها 

خا�صة االأقرا�ش ذات  احلجم الكبري، حاالت اأخرى وقفنا عليها 
اأّن تناول بع�ش االأدوية يقب�ش �صهية املري�ش فتجده ميتنع على 

االأكل، و يتعر�ش حلاالت تقيء، و كثرية هي احلاالت التي جتعل 
املري�ش كثري التوتر و ع�صبي من كرة تعاطي االأدوية، و نق�صد 

 des  هنا املر�صى املزمنني الذين يتعر�صون اإىل م�صاعفات
complications، خا�صة مر�صى ال�صكري،  حيث ي�صبح الدواء 
عندهم عادة وجب اتباعها، اأو مثل االأكل، ال ميكن االإ�صتغناء عنه،  

كي ال يعر�ش نف�صه للهالك، كما اأن ا�صتعمال بع�ش االأدوية 
لفرتات طويلة ت�صبح قليلة الفعالية، و الجدوى منها و الغريب 

اأن بع�ش االأطباء كلما ي�صتكي مري�ش من ال�صداع اأو اأي اأمل 
يف ج�صمه يزّوده ب��: " الربا�صيتامول"، حياتنا اأ�صحت عبارة عن 
بارا�صيتامول، ظاهرة اأخرى رمبا وقف عليها البع�ش و هي اإتالف 
االأدوية، و غالبا ما جند بع�ش منها  منتهية ال�صالحية ملقاة يف 
القمامة مع النفايات املنزلية اأو حتى يف قمامة امل�صت�صفيات، و 

هذا يطرح �صوؤاال من املت�صبب يف اإتالف هذه االأدوية؟ ملا ترتك دون 
توزيع اأو ا�صتهالك حتى تنتهي �صالحيتها؟ �صوؤال نكتبه باخلط 

العري�ش و باللون االأحمر و ن�صع حتته خط اأحمٌر كذلك..، و نرتك 
الراأي الأهل االإخت�صا�ش .

م� جدوى ا�ضترياد 
دواء من اخل�رج

بقلم: علجية عيش

◄

◄

احلاجة "ل.ب" �صاحبة 
الـ 84 �صنة تتماثل 

لل�صفاء بباتنة
احلاجة "ل.ب" 

امل�سابة بفريو�ض 
كورونا ،�ساحبة 

ال 84 �سنة 
تتماثل لل�سفاء 

بامل�ست�سفى 
اجلامعي باتنة.

و يف نف�ض الوقت 
، مازال الفريو�ض 

يح�سد العديد من 
ال�سحايا ، يبقى 

فقط على اجلميع 
التزام بيوتهم و 

اأخذ املزيد من 
احليطة و احلذر 

يحدث يف اإيط�لي�

اإيطالية تبلغ من العمر103 قاومت فريو�ش كورونا 
وتخل�صت منه

الكورون� حتول اأ�ضح�ب �ضي�رات 
االأجرة اإىل كلوند�ضت�ن

يف ظل ا�صتمرار الظروف ال�صحية ال�صعبة ب�صبب 
انت�صار فريو�ش الكورونا وتعليق ن�صاط �صيارات 

االأجرة ا�صطر العديد من ممار�صي هذه املهنة اإىل حتويل 
ن�صاطهم من ال�رشعية اإىل غري �رشعية اأو ما ي�صمى 

بالكلوندي�صتان من اجل توفري لقمة العي�ش.
وجد العديد من اأ�صحاب �صيارات االأجرة بوالية ورقلة 

بعدما �صاقت بهم ال�صبل يف توفري لقمة العي�ش اإىل 
حتويل ن�صاطهم من ال�رشعية اإىل غري �رشعي اأين حتولوا 

اإىل كلوندي�صتان خا�صة بعدما متددت مدة احلجر ال�صحي 
اذي فر�صته ال�صلطات تخوفا من انت�صار فريو�ش 

الكورونا.
اأ�صحاب �صيارات االأجرة وخالل لقائهم مع جريدة 

التحرير طالبوا امل�صوؤولني باإعادة النظر يف القرار خا�صة 
واأنهم يعدون من اأ�صحاب النقل الفردي لالأ�صخا�ش اإي 
انه اليوجد اختالط وجتمعات لالأ�صخا�ش موؤكدين اأنهم 
اأ�صبحوا عاجزين عن تلبية حاجيات عائلتهم وهو االأمر 

الذي جعلهم يتحولون اإىل كلوندي�صتان

هل ميكن اأن يبقى فريو�ض 
كورون� على قيد احلي�ة يف 

ثالجتك؟

وجدت درا�صة اأجرتها اجلمعية االأمريكية لعلم االأحياء 
الدقيقة، اأن الفريو�صات التاجية قادرة اأن تبقى على قيد 

احلياة يف درجات حرارة منخف�صة.
واأجريت الدرا�صة عام 2010، حيث اأظهرت اأن 

الفريو�صات التاجية )من بينها فريو�ش كورونا امل�صتجد( 
قادرة على العي�ش يف درجات حرارة ت�صل اإىل خم�صة 

درجة مئوية تقريبا اأو اأقل وهي درجة احلرارة القريبة من 
بيئة الثالجة.

ون�صح عامل الفريو�صات يف �صان فران�صي�صكو، وارنر 
غرين، اأنه من ال�رشوري تطهري املنتجات قبل و�صعها 

يف الثالجة اأو املجمد.
والحظ العامل اأنه من ال�صعب العثور على املطهرات 
االآن، لذا ميكنك �صنعه بنف�صك من خالل اإ�صافة ثلث 

كوب من ماء جافيل اأو الكلور يف 4 لرت من املاء تقريبا، 
اأو ميكنك مزج ال�صابون يف املاء الدافئ. وتابع العامل، ثم 
عليك نقع من�صفة يف املحلول وع�رشها مل�صح االأ�صطح 

وخزنات الثالجة والبقالة. ومن غري املعلوم اإن كان 
فريو�ش كورونا قادرا على النجاة يف الفريزر اأم ال.

يف �صياق مت�صل، در�صت جمموعة من اخلرباء مدة بقاء 
الفريو�ش على االأوراق النقدية واالأقم�صة واخل�صب 

والزجاج، وتبني اأن الفريو�ش يعي�ش ملدة اأ�صبوع على 
الكمامات.

ع�دل خلو يحذر اأهل اجلنوب من اال�ضتهت�ر 
  " بـ  " فريو�ض كورون� 

ال�ساب عادل خلو اأبن مدينة تقرت حتت وقع ال�سدمة 
ب�سبب تاأثره برحيل مقربني جّدا من اأ�سدقائه ببع�ض 
الوليات باجلزائر واآخرين زمالء يف املهنة من خمتلف 

دول العامل  خ�سو�سا منها العربية ، اإثر اإ�سابتهم بفريو�ض 
كورونا عجل برحيلهم من الدنيا هم اأي�سا ، اإىل درجة اأنه 
اأثر على مردوده املهني يف القناة " بيني �سبور " التي يعمل 

بها كمعلق ريا�سي عن مباريات كرة القدم ، عادل الذي 
يدرك جيدا الأرقام التي و�سلت اليها بع�ض الدول الكربى 
حذر يف تغريده خا�سة بعثها لأبناء اجلنوب من ال�ستهتار 

بهذا الوباء اخلطري الذي اأتى على الأخ�سر والياب�ض يف 
بع�ض الدول ول يعرتف بال�سغري ول الكبري يف ال�سن 
وختم قائال " اأحذروا اأبائي واأمهاتي واأخواين من هذا 

الوباء واأكرثوا من تالوة القراآن حتى يرفع اهلل البالء عنا 
وتعود احلياة اإىل طبيعتها ال�سابقة  " ....  

املواطنون يف بلعب��ض 
يتح�ضرون ب�ضبب  
غلق اأك�ض�ك التبغ 
والكربيت والعطور

حت�سر العديد من املواطنني بولية �سيدي 
بلعبا�ض، وراء غلق الأك�ساك، ما عكر توزيع 

العديد من العناوين ال�سحفية الورقية ب�سبب 
غلق الأك�ساك على م�ستوى الولية والقرى 

والبلديات املجاورة ، خا�سة باملناطق النائية 
، جاء هذا بعد قرار توقيف الن�ساط التجاري 

يف اإطار تعليمات احلجر اجلزئي للوقاية من 
جائحة كورونا ، يف وقت اأ�سار فيه اأ�سحاب 

الأك�ساك اأنهم مل يفتحوا اأبواب متاجرتهم ، يف 
حني رفع الرتخي�ض لوليات جماورة كتلم�سان، 
وهران و مع�سكر...، هذا اإىل جانب عملية بحث 

يظل فيها امل�ستهلك العبا�سي يجول عن حاجته 
املا�سة للمواد كالتبغ والكربيت والعطور ، �سحن 
اأر�سدة الهاتف و بطاقات جتديد ر�سيد خدمة 

النرتنت... فيما ا�ستغل بع�ض التجار غري 
ال�سرعيون فر�سة غلق الأك�ساك واأخذ املتاجرة 

امل�سبوهة يف امل�ساربة يف خمتلف الأ�سعار حتت 
�سبل واأطر تكلف الزبائن ولكن حاجته املا�سة 

ملثل هاته املواد جعله يتقبل ارتفاع الأ�سعار 
غري املقبولة ، ويف �سياق مت�سل ينا�سد اأ�سحاب 

الأك�ساك ال�سلطات الو�سية برفع الرتخي�ض 
لهم من اأجل خدمة الزبون ورفع حاجز �سبح 

البطالة يف مثل هكذا ظروف

◄

�سكان قرى امل�سيلة يعانون 
ب�سبب اجلوع 

ي�ستكي مئات املواطنني القاطنني بالقرى لهجار�ض . حلمايد  
اأولد ق�سمية.ولتام بامل�سيلة من انعدام املوؤونة واأب�سط 

م�ستلزمات احلياة اليومية و هو ما جعل اأغلبية هاته املناطق 
النائية اأو مناطق الظل تعاين يف �سمت و ت�ستنجد بال�سلطات 

املحلية و اجلمعيات اخلريية للتفاتة اإليهم و مدهم يد 
امل�ساعدة و تزويدهم باملواد الغذائية و ال�سرورية �سيما و اأن 
هاته املناطق تعترب حمرومة و يف حاجة ما�سة اىل امل�ساعدة 

حتى قبل جائحة فريو�ض كورونا
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ا�ضتهج�ن وا�ضع بعد العثور على اأكي��ض ال�ضميد يف املزابل

 نحو تعليق �ضالة الرتاويح يف مكة املكرمة واملدينة املنورة هذا الع�م

اإحب�ط حم�ولة تهريب اأزيد من 28 قنط�را من الكيف ب�لنع�مة

الدرا�ضي املو�ضم  الإنه�ء  اإليه�  تلج�أ  قد  الرتبية  وزارة  اأم�م  �ضين�ريوه�ت   3

�ضف�ء 460 م�ض�ب� من وب�ء "كورون�"

االإط�حة ب�ضبكة اإجرامية تت�جر ب�لذخرية احلية ب�ملدية

الوزارة مطالبة بالتدخل لتقنني اأ�سعاره بعد منع املطاحن تو�سيب حجم 25 كلغ 

كذبت اإجراء تعديالت على رزنامة المتحانات

ت�سجيل 19 وفاة و64 حالة خالل يوم واحد

فيما مت حجز 1000 خرطو�سة

لوؤي ي   
----------------------

الــتــجــارة، كمال رزيــق،  ــر  ــا وزي ودع
يف  رميه  عو�ض  بال�سميد  التربع  اإىل 

املزابل.
وعرب وزير التجارة يف من�سور له على 
ال�سلوكات  من  تاأ�سفه  عن  في�سبوك 
عملية  يف  �ساهمت  التي  التبذيرية  
رزيــق،  ودعــا  ال�سميد.  ملــادة  الندرة 
وتقدميها  املــادة  هذه  رمي  عدم  اإىل 
جانبها  مــن  ــة.  ــريي اخل للجمعيات 
"ابو�ض"  امل�ستهلك  حماية  منظمة 
التي  الــوزاريــة  التعليمة  بعد  دعــت 
اأجربت املطاحن على تو�سيب اأكيا�ض 
المتناع  و  كغ   10 حجم  من  ال�سميد 
وزارة  ــغ  ك  25 حــجــم  تو�سيب  ــن  ع
لتحيني  عــاجــال  الــتــدخــل  الــتــجــارة 

القانون فيما يخ�ض ثمن ال�سميد من 
الأوزان غري 25 كلغ.

الأيام  هاته  ابو�ض  لحظت  وح�سبما 
�سعر  يف  ــربرة  امل غري  الــزيــادات  فهو 
اأكيا�ض ال�سميد من حجم 10 كغ خا�سة 
امل�سنع  من  اخلروج  �سعر  اأن  علمنا  اإذا 
دج   3700 حــدود  بلغ  اجلملة  لتاجر 
ب  التجزئة  تاجر  .ليقتنيه  للقنطار 
للم�ستهلك  لي�سل  للقنطار  دج   3900
450دج  ــني  ب )مـــا  خمتلفة  بــاأ�ــســعــار 
للكي�ض  دج   540 حتى  بلغ  و  للكي�ض 
من حجم 10 كغ ( كما اأن اأكيا�ض 5 كغ 
اأ�سعارها مرتفعة،  1 كغ  2 كغ و كذا  و 
وتبقى م�سالح التجارة عاجزة لغياب 
عقاب  ل  و  جرمية  ل  ــه  لأن الن�ض. 
ح�سب  وا�ــســح  قــانــوين  ن�ض  بـــدون 
الولئية  املديريات  وتلقت  املنظمة. 

تعليمات  املا�سي  الأ�سبوع  للتجارة 
مادة  بيع  منع  يف  الــفــوري  بال�سروع 
ال�سميد من قبل الوحدات الإنتاجية 
واملطاحن ب�سكل مبا�سر اإىل املواطنني 

الطويلة  ــري  ــواب ــط ال خلفية  عــلــى 
وبعث  بيعها.  عملية  اأثناء  والفو�سى 
تعليمة  التجارة  لوزارة  العام  الأمني 
اىل املدراء الولئيني على م�ستوى 48 

ب�سرورة  خاللها  من  باأمرهم  ولية، 
الإنتاجية  الوحدات  م�سوؤويل  اإبالغ 
ال�سميد  مــادة  لبيع  الفوري  بالوقف 
بــطــريــقــة مــبــا�ــســرة لــلــمــواطــنــني ملا 
ت�سكله من خطر على �سحتهم. واأكد 
على  التجارة  ـــوزارة  ل الــعــام  الأمـــني 
الإنتاجية  الوحدات  توجيه  �سرورة 
اإىل العمل بالنظام القدمي من خالل 
واجلملة  التجزئة  بتجار  ال�ستعانة 
مادة  بيع  اأجــل  من  املوزعني  وكذلك 

ال�سميد.
العام  ــني  الأم بو�سامة  ملحمد  و�سبق 
اأكد  اأن  واملناجم  ال�سناعة  لـــوزارة 
ال�سميد  مادة  من  الوطني  املنتوج  اأن 
الندرة  الوطني واأن  ي�ستجيب للطلب 
وبع�ض  املــ�ــســاربــة  �سببها  املفتعلة 

اخللل يف التوزيع. 

حممد  الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزارة  وكيل 
ال�سعودية  للقناة  يــ�ــســرح  العقيل 

�سببه وقاية  التعليق  ".. لأن  الر�سمية 
بتقاربهم،  العدوى  انتقال  من  امل�سلني 

وبالتايل �سي�ستمر التعليق ما مل ت�سدر 
املعنية  واجلــهــات  العلماء  كبار  هيئة 

قرارا بخالف ذلك"
حممد علي

م�سالح  ــرية  الأخ ال�ساعات  خالل  متكنت 
الوطني  للجي�ض  مفرزة  رفقة  اجلــمــارك 
كمية  تهريب  حماولة  اإحباط  من  ال�سعبي   
جنني  ببلدية  املعالج   الكيف  من  �سخمة 

،حيث  النعامة  لــوليــة  التابعة  ـــورزق  ب
على  كانت  التي  املحجوزة  الكمية  قــدرت 
من  كــغ   59 و  قــنــطــارا    28 ب  �ــســيــارة  مــن 
بعد  العملية  جــاءت  املعالج،حيث  الكيف 

حجز  اإىل  اأف�سى  باجلهة  وتفتي�ض  بحث 
هذه ال�سموم التي تبقى حمل حتقيق حاليا 
اجل  من  الوطني  الدرك  عنا�سر  طرف  من 
الإجرامية  ال�سبكة  عنا�سر  اإىل  الو�سول 

املنطقة  حمـــاور  على  تن�سط  ظلت  الــتــي 
مدة  منذ  املنطقة  نف�ض  يف  مت  ،يذكرانه 

حجز اأكرث من 11 قنطارا   .
م.رم�ساين

الأخبار  الوطنية  الرتبية  وزارة  فندت 
ـــالم  الإع و�ــســائــل  بع�ض  تــداولــتــهــا  الــتــي 
على  الــ�ــســفــحــات  بع�ض  اىل  ــافــة  بــالإ�ــس
بخ�سو�ض  الجتماعي  التوا�سل  مــواقــع 
الدرا�سيني  املو�سمني  وتوزيع  تنظيم  اإعادة 
اجلاري واملقبل وتغيري رزنامة المتحانات 
اإىل  لها  بيان  يف  ــوزارة  ال ودعت  الر�سمية. 
الر�سمي  م�سدرها  مــن  املعلومة  تق�سي 
ـــوزارة  ل الإلـــكـــرتوين  ــع  ــوق امل يف  املتمثل 
الر�سمية  و�سفحاتها  الوطنية  الرتبية 
على مواقع التوا�سل الجتماعي والإطالع 
للبحث  الر�سمية  امل�سادر  هذه  على  الدوري 
قبل  منها  والتاأكد  ال�سحيحة  املعلومة  عن 
البيان  مــقــال.وذكــر  اأو  من�سور  اأي  ن�سر 

التي  اأفريل   4 يوم  الرتبية  وزير  بر�سالة 
قد  الوطنية  الرتبية  وزارة  اأن  فيها  اأ�سار 
اأعدت م�سودة تت�سمن خمتلف الحتمالت 
ال�سحي  احلــجــر  متــديــد  ــال  ح يف  الــــواردة 
اي  تتخذ  لن  الـــوزارة  اأن  موؤكدا  رفعه،  اأو 
ال�سركاء  خمتلف  اإ�سراك  دون  نهائي  قرار 
اولياء  جمعيات  منظمات  من  الجتماعيني 
الــقــطــاع. يف  معتمدة  ونــقــابــات  تــالمــيــذ 
اأيا كان الإجراء املتخذ  واأ�سارت الوزارة اأنه 
فيما يخ�ض هذه امل�سالة احل�سا�سة، فانه لن 
ي�ساهم  توافقيا،  �سيكون  بل  انفراديا  يكون 
املوؤ�س�ساتيني  ال�سركاء  جميع  اتــخــاذه  يف 
"الوباء  ــوزارة  ال والجتماعيني.واأ�سافت 
غرار  على  حاليا  باجلزائر  يع�سف  الــذي 

ومل  م�سبوق  غري  امر  هو  العامل  دول  باقي 
يوما  الأو�ساع  نرتقب  ونحن  متوقعا،  يكن 
حينها  يف  ــرارات  ــق ال و�ستتخذ  يــوم،  بعد 
م�سلحة  يخدم  ما  ووفق  امل�ستجدات  ح�سب 
اأحمد  ك�سف  ذاته  ال�سياق  ويف  التالميذ". 
عن  التالميذ  اأولياء  جمعية  رئي�ض  خالد 
الحتمالت الواردة لإنهاء املو�سم الدرا�سي 
اأول.  التلميذ  م�سلحة  يراعي  مبا   2020
واأف�سح احمد يف ت�سريح �سحفي عن ثالث 
�سيناريوهات قد تلجاأ اإىل تطبيقها الوزارة 
مل�سلحة  مــراعــاة  الدرا�سي  املو�سم  لإنــهــاء 
الدرا�سة  مبوا�سلة  يكون  ،الأول  التالميذ 
19افريل  يف  املــقــرر  احلــظــر  انــتــهــاء  بعد 
طفيف  تاأخري  مع  عادية،  ب�سفة  اجلــاري 

الحتمال  اأمـــا  المــتــحــانــات.  ــخ  ــواري ت يف 
التعليم  نهاية  امتحان  باإلغاء  الثاين فيكون 
التعليم  امتحانات  ،وتــاأجــيــل  البــتــدائــي 
وتاأجيل  جــوان  نهاية  غاية  اإىل  املتو�سط 
البكالوريا اإىل �سبتمرب املقبل واإلغاء الف�سل 
الأق�سام  لباقي  الدرا�سية  ال�سنة  من  الثالث 
، وهذا ما قدمته اجلمعية كاقرتاح لوزارة 

الرتبية والتعليم الوطني.
املمكن  من  ــذي  ال الثالث  ال�سيناريو  وعــن 
بالف�سل  الكتفاء  هو  الوزارة  اإليه  تلجاأ  اأن 
الثالثة  لالطوار  بالن�سبة  والثاين  الأول 
فاإنها  الر�سمية  المتحانات  يخ�ض  ما  يف  اأما 

توؤجل حتى �سهر جويلية املقبل.
لوؤي ي

عدد  يف  ارتــفــاعــا  ال�سحة  وزارة  �سجلت 
 64 بـ  كورونا  بفريو�ض  املوؤكدة  الإ�سابات 
الإجــمــايل  الــعــدد  لي�سل  جــديــدة،  حالة 
 19 بينهم  من  وفاة   275 وت�سجيل  اإىل1825 
ال�سحة،  وزارة  بيان  وح�سب  ام�ض.  حالة 
فقد �سجل خالل 24 �ساعة الأخرية ارتفاعا 
وزارة  اأعلنت  حالة.   19 بـ  الوفيات  عدد  يف 

ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات، عن 
اإ�سابة جديدة بفريو�ض  64 حالة  ت�سجيل 
اإجمايل  لريتفع  �ساعة   24 اآخر  يف  كورونا 
اجلزائر  يف  الفريو�ض  ظهور  منذ  الإ�سابات 
اإىل 1825 حالة اإ�سابة بالوباء اّلذي يجتاح 
باإ�سم  الر�سمي  الناطق  ك�سف  كما  العامل. 
فريو�ض  تف�سي  ملتابعة  العلمية  اللجنة 

املر�سى  بخ�سو�ض  ــورار،  ف جمال  كورونا، 
الأخرية  �ساعة  الـ24  اإّن  لل�سفاء،  املتماثلني 
اإجمايل  لريتفع  حالة،   55 �سفاء  �سهدت 
ا. وبعد ا�سابيع  املتماثلني لل�سفاء 460 �سخ�سً
الدرك  م�سالح  اوقفت  احلجر  تطبيق  من 
البليدة  بولية  ــن  الأم وم�سالح  الوطني 
مل  ا  �سخ�سً  322 املــا�ــســي  الأ�ــســبــوع  ــالل  خ

ال�سامل،  ال�سحي  باإجراءات احلجر  يلتزموا 
الـ24  منذ  البليدة  وليــة  له  تخ�سع  اّلــذي 
مركبة   500 حجر  مت  كما  املا�سي.  مار�ض 
املح�سر،  يف  وو�سعهم  نارية  و136دراجة 
ـــــراءات  ــري والج ــداب ــت ـــذا يف اإطــــار ال وه

املتخذة لتفادي اإنت�سار وباء كورونا.
لوؤي ي

ك�سفت مديرية الأمن الولئي باملدية اأنه 
يف اإطار املخطط الأمني املعتمد الرامي اىل 
خا�سة  اأ�سكالها،  ب�ستى  اجلرمية  حماربة 
تعي�سها  التي  احلالية  الــظــروف  ظل  يف 
البالد بانت�سار وباء كورونا، الظرف الذي 
قد ي�ستغله املجرمون لتنفيذ خمططاتهم 

الإجرامية
اأيــــن متــكــنــت قــــوات الــ�ــســرطــة لــالأمــن 

و�سع  من   ، بالربواقية  الأول  احل�سري 
يف  تتاجر  اإجرامية  �سبكة  لن�ساط  حد 
اخلام�ض  ال�سنف  مــن  احلية  الــذخــرية 

اأجنبية ال�سنع بطريقة غري �سرعية.
معلومات  و�سول  اإىل  تعود  الق�سية  وقائع 
 ، فيهم  م�ستبه  اأ�ــســخــا�ــض  ــد  ــواج ت ــن  ع
وباء  لنت�سار  الراهن  الظرف  ي�ستغلون 
الذخرية  يف  باملتاجرة  للقيام  كــورونــا 

الربواقية  مدينة  م�ستوى  على  احلية 
با�سرت  فورها  املجاورة،  البلديات  بع�ض 
و  البحث  عمليات  ال�سبطية  عنا�سر 
اجلمهورية  وكيل  مع   بالتن�سيق  التحري 
اأ�سفرت  التي   ، الربواقية  حمكمة  لــدى 
فيهم  امل�ستبه  هوية  على  التعرف  على 
مابني  اأعمارهم  تــرتاوح  الذين  الثالثة 
)40 و 54 �سنة(، اين مت و�سع خطة اأمنية 

الرت�سد  و  بتتبعهم  القيام  و  حمكمة 
حاولوا  ان  بعد  توقيفهم  غاية  اىل  لهم، 
ال�سرطة  لعنا�سر  م�ساهدتهم  بعد  الفرار 
تقرتب منهم، و بعد تفتي�سهم مت العثور 
بداخله  بال�ستيكي  كي�ض  على  بحوزتهم 
�سنع  من  ملم   12 عيار  خرطو�سة   1000

اأجنبي
عبد الكرمي تلم�ساين

فجرت �ضور رمي اأكي��ض من ال�ضميد يف املفرغ�ت العمومية موجة ا�ضتي�ء وا�ضعة بعد الته�فت غري امل�ضبوق القتن�ئه بكمي�ت كبرية ت�ضبب يف ندرته وامل�ض�ربة يف اأ�ضع�ره

نوعية  عملية  يف  اجلزائرية  اجلوية  القوات  ا�ستطاعت 
بنقل  الــقــيــام  الــدولــيــة  ال�سحف  بع�ض  عنها  كتبت 
البرتول  من  بكثري  اأغلى  اليوم  تعترب  طبية  جتهيزات 
والذهب، يف ظرف قيا�سي قدر بحوايل 36 �ساعة، حيث 
اأن تنقل جويا من العا�سمة  متكنت الطواقم الع�سكرية 
طنا   30 من  باأكرث  قدر  ما  اجلزائر  اإىل  بكني  ال�سينية 
التابعة   76 ايليو�سني  طائرات  عرب  التجهيزات  هذه  من 
لالأ�سطول اجلوي التابع للجي�ض الوطني ال�سعبي تنفيذا 
الدولة  اأن  على  اأكد  الذي  اجلمهورية،  رئي�ض  لتعليمات 
دولر،  مبليار  قدرت  كبرية  مالية  خم�س�سات  ر�سدت 
واإن كان هذا املبلغ يف راأينا غري كاف لأن تطور وانت�سار 
هذا الفريو�ض ح�سب املوؤ�سرات العاملية ل ميكن توقعه، 
خا�سة مع ال�ستجابة الن�سبية للحجر املنزيل الذي دعت 
اإليه احلكومة من قبل البع�ض. الواقع الذي مل يكن اأحٌد 
يت�سوره اأن هذه التجهيزات من كمامات ـ اأقنعةـ  واأجهزة 
نتيجة  وذلك  للقر�سنة،  جمال  اأ�سبحت  وتنف�ض  ك�سف  
التناف�ض العاملي على طلبيات هذه التجهيزات. ففي هذا 
كوفيد  كورونا  جائحة  ا�ستطاعت  الذي  ال�سعب  الظرف 
لكثري  ال�سحية  الأنظمة  ه�سا�سة  فيه  تف�سح  اأن   19
القطاع  اأن  اعتبار  على  املتقدمة  وخا�سة  ــدول،  ال من 
اأن تبلغ م�ستوى  ال�سحي وال�سيا�سات ال�سحية ا�ستطاعت 
متعارف  عاملية  موؤ�سرات  من  انطالقا  اجلــودة،  من  عال 
مــوازنــات  �سنويا  تر�سد  البلدان  هــذه  اأن  كما  عليها؛ 
�سخمة للقطاع ال�سحي، حيث ت�سل املوازنة ال�سحية يف 
الوليات املتحدة اإىل ن�سبة 17 باملئة ويف دول اأوربية اإىل 
14 باملئة ، ناهيك عن القطاع اخلا�ض يف دول الرفاه وما 
باملئة   3 تتعدى  ل  حني  يف  ورعاية،  خدمات  من  يوفره 
كان  املــارد  الوباء  هذا  هول  اأن  اإل  املتخلفة،  الــدول  يف 
كبريا. اإن م�ساألة الأمن ال�سحي م�ساألة اأمن وطني بل هي 
الدولة  �ستذهب  ريب  ودون  ولذا،  موت،  اأو  حياة  ق�سية 
الظروف  هذه  ظل  يف  الكامل  التجنيد  اإىل  اجلزائرية 
والطاقات  الالزمة،  ال�سحية  الرعاية  توفري  خالل  من 
املتوفرة، لكن يبقى دائما هذا القطاع احل�سا�ض بحاجة 
م�ست�سفيات  بناء  مثل  اأكــرب  ميزانيات  تخ�سي�ض  اإىل 
الوطنية  الكفاءات  ت�سجيع  والأهــم  جتهيزات  وتوفري 
توفري  على  قـــادرة  وطنية  طبية  �سناعات  لإقــامــة 
الكثري من التجهيزات والتي اأثبتت جدارتها يف الداخل 
واخلارج رغم ال�سعوبات، والأهم من ذلك هو تخ�سي�ض 
من  ال�سحي  املجال  يف  والتطوير  البحث  خلاليا  موازنات 
البحث  يف  اجلامعات  واإ�سراك  واخلا�ض  العام  القطاعني 
من  الآلف  ع�سرات  كونت  كوبا  دولــة  فمثال  العلمي. 
وهي  الأطباء،  مقابل  النفط  �سيا�سة  وانتهجت  الأطباء 
الآن تقوم مب�ساعدة بع�ض الدول التي �سربتها اجلائحة 
، بل يوفر اأطباء كوبا لبلدهم �سنويا ماليري الدولرات 

للدخل الوطني

االأمن ال�ضحي.. 
بقلم : بيزيد يو�ضف


