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العالج بدواء الكلوروكني 
يجب اأن ينطلق ب�صفة مبكرة

خمت�سون يوؤكدون تواجد ن�سبة �سعيفة 
من امل�سابني بغرف الإنعا�ش وين�سحون:

-  ت�سخي�ش للمر�سى امل�سابني بكورونا 
قبل ظهور الأعرا�ش

الأخرية �ساعة   24 خالل  وفاة  حالة   18

-  بركاين: ا�ستعمال بالزما الدم ملعاجلة امل�سابني بكورونا خيار مطروح
-  بن حبيل�ش: وجود حالت ي�ستبه باإ�سابتها بكورونا يف �سفوف املتطوعني

-  اإجراء 150 حتليل للك�سف عن كورونا مبخرب جامعة تيزي وزو

ت�صجيل اأعلى ح�صيلة لعدد 
املتعافني بـ 131 حالة �صفاء
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مدير التجارة يتوعد 
املخالفني لتعليمات 

الوقاية بعقوبات �صارمة
اإذاعة "�صوف" ت�صرع يف 
بث درو�س دعم جلميع 

امل�صتويات

انطالق القافلة الت�صامنية 
الثانية يف اإطار الوقاية من 

فريو�س كورونا 

اجلي�س ي�صبط اأكرث من 2.5 
قناطري من الكيف بالوالية

الــــــوادي

اأدرار

ب�سار

�ش 05

�ش 05

�ش 06

�ش 16

بعد تعليق اإنتاجها ب�صبب كورونا

طماأن ال�صكان فيما يخ�س التموين باملواد 
االأ�صا�صية خالل رم�صان

موؤ�ص�صة "اأونيام" ت�صجيل 
خ�صائر بـ60 مليار �صنتيم

جائحة "كورونا" عطلت انطالق م�صروع "دزيارتيك" بال�صحراء
  توقيع اتفاق مبدئي مع ال�سريك الأملاين بداية ال�سهر اجلاري  

-  عرقاب: من ال�سابق لأوانه احلديث عن ارتفاع اأ�سعار النفط
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ال تعوي�صات مالية 
للوكاالت ال�صياحية 

بعد اإلغاء عمرة 
رم�صان ر�صميا  

ال�صني تفر�س على م�صتوردي املواد ال�صيدالنية تكاليف م�صاعفة 5 مرات!
االحتاد االإفريقي يدين دعوة طبيبني فرن�صيني لتجربة لقاح كورونا يف القارة
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احلجر ال�صحي لن 
يوؤثر يف عملية متوين 
االأ�صواق خالل رم�صان

احتاد الفالحني يدعو اإىل عدم 
اللهفة ويطمئن:  
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 وجود حاالت ي�صتبه باإ�صابتها بفريو�س كورونا 
املتطوعني يف �صفوف 

حممد علي 
-----------------

كبرية  جهودا  اإن  حبيل�س  بن  وقالت 
اإىل  الأزمة  املتطوعون خالل  يبذلها 
يعمل  حيث  الأط��ب��اء  جهود  جانب 
اخلفاء  يف  الأحمر  الهالل  متطوعو 

بكل مناطق اجلزائر.
و �سددت رئي�سة الهالل الأحمر باأن 
ملواجهة  بامليدان  موجودة  اجلمعية 
منذ  اخلطري  الفريو�س  تداعيات 
هذا  و  اجل��زائ��ر،  يف  انت�ساره  بداية 
بتوزيع املواد الغذائية على العائالت 
و  الطبية  الكمامات  و  امل��ع��وزة، 
يف  ك��ورون��ا  عن  الك�سف  اأج��ه��زة 
العامة  املوؤ�س�سات  و  امل�ست�سفيات 

و اخلا�سة.
الطبية  بالكمامات  يتعلق  فيما  و 
الهالل  ب��اأن  حبيل�س  ب��ن  ك�سفت 
على  وحدة  األف   200 وزع  الأحمر 
مت  ح��ن  يف  امل��رك��زي��ة،  ال�سيدلية 
املوؤ�س�سات  اأخرى على   150 توزيع 

على  كمامة  األف  و20  اأيام   10 قبل 
املوؤ�س�سات الإعالمية.

يقت�رص  ل  املتحدثة:”  واأ���س��اف��ت 
الطبية،  الكمامات  على  فقط  الأمر 
األف   50 ق��دم  الأحمر  الهالل  لأن 
جهاز ك�سف عن كورونا لل�سيدلية 

اأخ��رى  وح��دة  األف  و5  املركزية، 
قبل  بها  املعنية  للجهات  وزع��ت 

اأ�سبوع”.
و يف جوابها على �سوؤال حول تقدمي 
املعوزة  للعائالت  الغذائية  الإعانات 
الأحمر:”  ال��ه��الل  رئي�سة  قالت 

باأنه  يعلم  اأن  يجب  العام  ال���راأي 
عليها  نعتمد  عمل  منهجية  لدينا 
بتوزيع  لنا  �سمح  ما   ،2014 منذ 
عرب  بال�سم  املعوزة  العائالت  املواد 
يف  �سيما  و  الوطني،  ال��راب  كل 

الوليات املت�رصرة من الوباء”

الناجمة عن تف�صي جائحة كورونا

بن بوزيد يك�صف تطورات 
الو�صع ال�صحي اليوم 

مبجل�س االأمة

بن حبيل�س توؤكد:

باأنه مت ت�صجيل حاالت م�صتبه فيها م�صابة بالفريو�س التاجي يف �صفوف  اأكدت رئي�صة الهالل االأحمر اجلزائري �صعيدة بن حبيل�س 
املتطوعني، و نفت باملقابل ت�صجيل حاالت موؤكدة اإىل غاية اليوم �صواء يف والية البليدة اأو باقي املناطق.

تعقد هيئة التن�سيق ملجل�س الأمة، اليوم الثنن، 
وال�سكان  ال�سحة  وزي��ر  اإىل  ا�ستماع  جل�سة 
بوزيد. بن  الرحمن  عبد  امل�ست�سفيات  واإ�سالح 
الوزير  �سيك�سف  الأمة،  جمل�س  بيان  وح�سب 
فريو�س  جائحة  تف�سي  عن  الناجمة  التطورات 
املتخذة  الحرازية  والتدابري  امل�ستجد  كورونا 
من طرف الدولة على جميع الأ�سعدة ملواجهته.
العالقات  وزيرة  ال�ستماع،  جل�سة  و�سيح�رص 
مع الربملان، ب�سمة عزوار، الوزي�ر املنتدب لدى 
وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات، 
الرحمان  عبد  ال�سيدلنية،  بال�سناعة  املكلف 
بالقواعد  باحمد.ولاللتزام  بن  جمال  لطفي 
الوقائية واإجراءات التباعد الجتماعي ويف نف�س 
الوقت متكن خمتلف و�سائل الإعالم من متابعة 
عرب  املبا�رص  على  بثها  يتم  �سوف  اجلل�سة،  هذه 

ال�سفحة الر�سمية ملجل�س الأمة.
ق/و

بعد تعليق اإنتاجها ب�صبب كورونا

موؤ�ص�صة "اأونيام" ت�صجل خ�صائر بـ60 
مليار �صنتيم

العمومية  امل��وؤ���س�����س��ة  �سجلت 
"اأونيام"،  الكهرومنزلية   لل�سناعات 
خ�سائر جد معتربة تقدر ب�600 مليون 
الإنتاجية  العملية  عن  كتح�سيل  دج 
التي توقفت منذ 22 مار�س املن�رصم.

موازير  للموؤ�س�سة  العام  املدير  قال 
الإنتاجي  الن�ساط  تعليق  اأن  جياليل، 
الإدارة  جمل�س  من  بقرار  للموؤ�س�سة 
ب�سبب خطر تف�سي وباء كورونا الذي 
متخ�ست عنه جمموعة من الإجراءات 
احلكومة  طرف  من  املقررة  الوقائية 
مبختلف  النقل  و�سائل  وقف  فيها  مبا 
اأ�سكالها، ما تعذر على اأكرث من 70 
باملائة من العمال اللتحاق مبنا�سبهم، 
الإدارة  مبجل�س  دفع  الذي  الأمر  وهو 
املو�سع اإىل عقد اجتماع طارئ اأ�سفر 
تعليق  ق��رار  تبني  عن  نهايته  يف 
�سهر  مل��دة  الإن��ت��اج  وح��دات  ن�ساط 
اأفريل   21 اإىل  مار�س   22 من  ابتداء 

اجلاري. 
ت�سجيل  يف  الو�سع  ه��ذا  وت�سبب 
تقدر  للموؤ�س�سة  معتربة  جد  خ�سائر 
العملية  ع��ن  �سنتيم  مليار  ب�60 
الإنتاجية وما يفوق 70 مليار �سنتيم 
عن اأرباح املبيعات التي مل يتم ت�سليم 

طلباتها للزبائن املعنين.
العام  املدير  ق��ال  اأخ��رى  جهة  وم��ن 
ملوؤ�س�سة "اأونيام"، باأن جمل�س الإدارة 
ن�ساط  بعث  اإع���ادة  حم��اول��ة  ق��رر 
اجلاري  ال�سهر  نهاية  الإنتاج  وحدات 
و�سائل  توفري  ا�ستطاعتها  حالة  يف 
متطوعن،  طرف  من  للعمال  النقل 
كانت  التي  الولية  املادة  اأن  خا�سة 
ت�سجل نق�سا يف ال�سابق كانت وراء 
متوفرة  �سهر،  مل��دة  امل�سنع  توقف 
بعث  ميكن  ال��ذي  بال�سكل  حاليا 

العملية الإنتاجية جمددا. 
ق/و

ا�ستطاع خمرب حتاليل الك�سف عن 
مولود  بجامعة  كورونا  فريو�س 
فقط  اأ�سبوع  مرور  بعد  معمري، 
معهد  من  برخي�س  تد�سينه  عن 
حتليال   150 اج��راء  عن  با�ستور، 
يف  عينة   20 مب��ع��دل  للفريو�س 
كلية  عميد  اأك��ده،  ح�سبما  اليوم 
الكرمي  عد  الربوفي�سور  الطب 
م�سعودي. كما قال اأن املخرب الذي 
اأخ�سائي اجلامعة  ج�سد مببادرة من 
وكذا  با�ستور  خرباء  مع  بالتعاون 
وزارة  من  بيطام  الربوفي�سور 

بالن�سبة  مك�سبا  يعد  ال�سحة، 
لولية تيزي وزو وملر�ساها. حيث 
اأن العينات التي ينم اإر�سالها �سابقا 
ال�سحية  املوؤ�س�سات  خمتلف  من 
تتطلب  كانت  با�ستور،  معهد  اإىل 
اأيام ل�سدور   06 اإىل   05 فرة بن 
نتائجها، اأ�سحت يف الوقت الراهن 
تتطلب ب�سعة �ساعات ل�سدورها. 
اإج��راء  يف  ال�����رصوع  اأن  م�سيفا 
على   19 كوفيد  فريو�س  حتاليل 
املركز  على  وفر  املحلي  امل�ستوى 
نذير،  اجلامعي حممد  ال�ست�سفائي 

اإىل معهد  واإيابا  ذهابا  التنقل  عناء 
با�ستور.  ويجنب م�ستخدميه خطر 
التعر�س خلطر تنقل العدوى.  هذا 
م�سعودي  الربوفي�سور  واأ�ساف 
مع  �سرتفع  التحاليل  ع��دد  ب��اأن 
للمخرب  اأن  خا�سة  الوقت  م��رور 
الذي ي�سغل حاليا بفريقن وبنظام 
موؤهالت  على  يتوفر  امل��داوم��ة 
ت�سمح له برفع من قدراته اليومية. 
اأدوات  ن��ق�����س  م�سكل  وع���ن 
بالفريو�س،  الإ�سابة  عن  الك�سف 
من  لي�س  اأن��ه  الربوفي�سور  اأك��د 

ه��ذا  يف  ال��ت��ح��دث  �سالحياته 
العينات  اأن  خ�سو�سا  املو�سوع 
املوؤ�س�سات  =م�ستوى  على  توؤخذ 
م�ستوى   على  ولي�س  ال�سحية، 
يكتفي  ال����ذي  اجل��ام��ع��ة  خم��رب 
كل  م�ساء  اأو  �سبيحة  با�ستقبال 
لإجراء  العينات  من  جمموعة  يوم 
عليها التحاليل. هذا قبل اأن ي�سيف 
من  امل��و���س��وع  يف  اخل��و���س  اأن 
ال�سحية  املوؤ�س�سات  �سالحيات 

وم�سوؤويل القطاع بالولية
ق/و

بعد مرور اأ�صبوع من تد�صينه

اإجراء 150 حتليال للك�صف عن كورونا مبخرب جامعة تيزي وزو

من قبل قدماء الك�صافة االإ�صالمية اجلزائرية 

اطالق حملة وطنية 
ت�صامنية جلمع تربعات 

االأطفال وال�صباب
حملة  اجلزائرية  الإ�سالمية  الك�سافة  قدماء  اأطلق 
وطنية ت�سامنية ا�ستثنائية ملنت�سبيه على م�ستوى كل 
جلمع  ك�سفية  اأفواج  و  ولئية  حمافظات  من  هياكله 
تربعات الأطفال وال�سباب وكل الإطارات و�سبها يف 
ح�سابات الت�سامن "كوفيد 19" املفتوحة لهذا الغر�س، 

ح�سب ما اأورده بيان من قدماء الك�سافة.
الإ�سالمية  الك�سافة  قدماء  بيان  اأكد  الإطار  هذا  ويف 
"ا�ستجابة  الت�سامنية جاءت  العملية  اأن هذه  اجلزائرية 
لنداءات واأ�سوات اأطفال و�سباب هذه اجلمعية للوقوف 
مع الوطن يف هذه املحنة التي مير بها بعد تف�سي جائحة 

كرونا كوفيد 19 التي اأ�رصت بالبالد والعباد".
وفقط  "اجلزائر  �سعار  حتت  امل��ب��ادرة،  هذه  ج��اءت  و 
من  انطالقا  الوباء.  هذا  من  املت�رصرين  "مل�ساعدة 
والوعد  الك�سافة  عنا�رص  عليها  تربى  التي  املبادئ 
كل  يف  النا�س  وم�ساعدة  الوطن  خلدمة  اأعطوه  الذي 

الأحوال والظروف".
واألح الأطفال "بقوة" يف هذا ال�ساأن --كما اأو�سح ذات 
قدر  الوطن على  لنجدة  ويهبوا  "يبادروا  اأن  امل�سدر- 
مل�ساعدة  رمزية  مالية  تربعات  خالل  من  يطيقون  ما 
امل�ساركة  ا�ستحالة  بعد  الأزمة   هذه  من  املت�رصرين 
التطبيق  التزاماهم و وعيهم ب�رصورة  ب�سبب  امليدانية 
وناجع  وحيد  كاأ�سلوب  ال�سحي  للحجر  ال�سارم 

للوقاية من هذا الفريو�س".
و تعترب هذه العملية الإن�سانية "حمطة تربوية تعك�س 
و  لوطنهم  انتمائهم  و  ال�سباب  و  الأطفال  مدى وعي 
اأمل يحملها هوؤلء ال�سباب من  اأي�سا ر�سالة  هي تعد 
اجل جزائر اأمنة مطمئنة و مزدهرة "،ي�سيف بيان قدماء 

الك�سافة .                                                        ق/و

وكيل اجلمهورية ينفي 
ت�صجيل وفيات يف �صجن 

القليعة
له  بيان  يف  القليعة  مبحكمة  اجلمهورية  وكيل  كذب 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  يف  وردت  التي  الأخبار 
مل�ساجن  وفاة  حالة   12 ت�سجيل  ومفادها  فاي�سبوك 
ت�سليم  ترف�س  العدل  وزارة  واأن  القليعة  ب�سجن 
ن�رصه عاري  ما مت  اأن  البيان  لعائالتهم.و�سدد  اجلثامن 
من ال�سحة ومغلوط ول ميت للحقيقة ب�سلة، م�سريا 
ملعرفة  ق�سائي  بفتح حتقيق  با�رصت  العامة  النيابة  اأن 

ق/وهوية �ساحب املن�سور ومتابعته ق�سائيا.

طبية  م�صتلزمات  "نوفارتي�س" مينح 
لل�صيدلية املركزية للم�صت�صفيات

ال�سيدلنية  ال�سناعة  جممع  بادر 
اجل��زائ��ر،  "نوفارتي�س"  والطبية 
لل�سيدلية  طبية  م�ستلزمات  مبنح 
ت�سمح  للم�ست�سفيات  املركزية 
ومهني  امل�ست�سفيات  بتموين 
ال�����س��ح��ة وت��ل��ب��ي��ة الح��ت��ي��اج��ات 
املراكز  تواجهها  قد  التي  ال�سحية 
ال�ست�سفائية خالل الأيام والأ�سابيع 
كورونا  فريو�س  ملواجهة  املقبلة 
اليوم  اأعلنه  ما  ح�سب  )كوفيد16(، 
الأحد، رئي�س املجمع كرمي حر�ساوي.
للمجمع،  بيان  يف  حر�ساوي  واأف��اد 
"كمامات  تتمثل يف  الهبة  تلك  باأن 
العينن  حلماية  وم���واد   FFP2
واح��د  ا�ستعمال  ذات  وقم�سانا 
طبية  وقبعات  جبهية  وحم��رارات 

وجراميق".
املكلفة  املجمع  ف��رق  اأن  اأك��د  كما 
مب�����س��ري��ات ه���ذه ال�����رصوري��ات 
امل�سعى،  �ستوا�سل جهودها يف هذا 

من  اأخ��رى  هبات  هناك  ب��اأن  واع��دا 
مثل  طبية  وجتهيزات  م�ستهلكات 
اأقرب  يف  �ست�سل  التنف�س  اأجهزة 
وذلك  البيان،  وف��ق  ممكن،"  وق��ت 
دعما لل�سلطات ال�سحية من خالل 
ذات  مل�ستهلكات  املجاين  التموين 

ال�رصورة الق�سوى".
الأدوي���ة  �سناعة  جممع  وط��م��اأن 
الإبقاء  على  الطبية  والتجهيزات 
على ن�ساط الإنتاج املحلي والتوزيع 
وعلى  ال�سعبة  الفرة  هذه  خالل 
ا�ستمرارية ت�سليم الأدوية للمر�سى 
لي�س  اأنه  مطمئنا  باأ�رصه،  العامل  يف 
يف  انقطاع  اأي  حاليا  املتوقع  من 

�سل�سلة التموين.
 كما اأكد جممع نوفارتي�س اأنه يظل 
متحليا  باليقظة و احلذر ملواجهة هذه 
الهيئات  اإىل جانب  ال�سحية  الأزمة 
ال�سحية اجلزائرية ومهنيي ال�سحة.
ق/و



بال�سناعة  املكلف  املنتدب  الوزير  اأكد 
بن  لطفي  ال��دك��ت��ور  ال�سيدلنية، 
جديدة  اج��راءات  اتخاذ  مت  اأنه  باأحمد، 
الأمرا�س  ببع�س  امل�سابن  لتزويد 

كلوروكن. بدواء  املناعية 
اأن  له  ت�رصيح  يف  ال��وزي��ر  واأو���س��ح 
يف  تتمثل  اجل��دي��دة  الإج����راءات  ه��ذه 
مللف  ال�سيديل  اإىل  املري�س  تقدمي 
و�سهادة  و�سفة  م��ن  يتكون  طبي 
بطاقة  م��ن  ن�سخة  جانب  اىل  طبية 
اىل  بدوره  ال�سيديل  ليقدمها  ال�سفاء 
للم�ست�سفيات  املركزية  ال�سيدلية 
ال�ستفادة  من  املري�س  يتمكن  حتى 
"ل  باأنه  واأ�ساف  املعتاد.  عالجه  من 
متناول  يف  كلوروكن  و�سع  ميكن 
عرب  املتواجدة  �سيدلية  األ��ف   11 ال�
امل�����س��اب��ون  ي�ستفيد  ح��ت��ى  ال��ق��ط��ر 
كانوا  الذين  املناعية  الأمرا�س  ببع�س 
ال��دواء  بهذا  العالج  اىل  يخ�سعون 
خوفا من نفاذ املنتوج وحرمان امل�سابن 
عددهم  يتزايد  الذين  كورونا  بفريو�س 
تعي�س  واجلزائر  خا�سة  لآخر  يوم  من 

غرار  على  �سعبة  �سحية  و�سعية 
ميكن  اأنه  اإىل  العامل".ولفت  دول  بقية 
واملفا�سل  اجللدية  الأمرا�س  لأطباء 
"الكلوروكن"  و�سف  على  املعتادين 
متواجدة  "بديلة"  اأدوي��ة  يو�سفوا  اأن 
على  والع��ت��م��اد  الوطنية  بال�سوق 
التي  احلالت  بع�س  يف  اإل  كلوروكن 
هذا  على  حفاظ  فقط  ذلك  ت�ستدعي 
بفريو�س  الإ�سابة  لعالج  املوجه  الدواء 
���رصورة  اإىل  اجلميع  داعيا  ك��ورون��ا، 
هذه  انتهاء  غاية  "اإىل  "الو�سع  تفهم 
جمل�س  رئي�س  اأكد  جانبه،  من  الأزمة. 
عبد  الدكتور  ال�سيدلة  اأخالقيات 
جديدة  اإج��راءات  اأن  طواهرية  الكرمي 
امل�سابن  تزويد  ل�سمان  اتخاذها  مت 
يخ�سعون  الذين  املزمنة  بالأمرا�س 

بكلوروكن. للعالج 
يحرم  "لن  اأنه  امل�سوؤول  ذات  واأو�سح 
الذين  املناعية  بالأمرا�س  امل�سابون 
من  بكلوروكن  للعالج  يخ�سعون 
الو�سية  ال��وزارة  دام��ت  ما  احلق  هذا 
تفاديا  وذلك  الإج��راء  هذا  اتخذت  قد 

اأخرى  جهات  اإىل  امل��ادة  هذه  لتحويل 
حر�س  م�ستحقيها".واأبرز  خ���ارج 
�سمان  على  العمومية  ال�سلطات 
العالج  كمية  على  املر�سى  ح�سول 
بعد  جتديدها  يتم  املعتادة  اأ�سهر   3 ملدة 
�سديدة"  "رقابة  العالج مع �سمان  نفاذ 
كرث  الذي  كلوروكن  دواء  ت�سيري  على 

كورونا. اأزمة  خالل  الطلب  عليها 
النقابة  رئ��ي�����س  جهته  م��ن  واع��ت��رب 
اخلوا�س،  ل�سيادلة  اجلزائرية  الوطنية 
ه��ذه  ب��ل��ع��م��ربي،  م�سعود  ال��دك��ت��ور 
جدا"  ب"املعيقة  اجلديدة  الإج���راءات 
الذي  لل�سيديل  ميكن  "ل  باأنه  موؤكدا 
يتنقل  اأن  البعيدة  بالوليات  يقطن 
للم�ست�سفيات  املركزية  ال�سيدلية  اإىل 
مقرحا  كلوروكن"،  ع��الج  لقتناء 
عرب  باجلملة  الأدوي��ة  بائعي  تكليف 
جمع  بعد  املهمة  بهذه  للقيام  الوطن 
كل  �سيادلة  ل��دى  املر�سى  ملفات 
"بال�سهل  الإجراء  هذا  وا�سفا  ناحية، 

للجميع". املكلف  وغري 
لوؤي ي

الطبية املعا�صرة" للمعدات  "القر�صنة  تف�صت  وقت  يف 

ال�صني تفر�س على م�صتوردي املواد ال�صيدالنية تكاليف م�صاعفة 5 مرات
لوؤي ي

--------------------
للكلغ  دولر   2 م��ن  الن�سبة  وانتقلت 
الوقت  يف  دولر   10 حوايل  اإىل  الواحد 
تكاليف  على  �سلبا  �سينعك�س  ما  الراهن، 
اإنتاجهم وقد يت�رصرون منه، نظرا لهام�س 
ال��دواء  ت�سعرية  وحتديد  املحدود  الربح 
حيث  ال�سحية،  ال�سلطات  مع  م�سبقا 
املنتجات  ا�سترياد  اإن  منهم  العديد  يرى 
واأكرث  اأف�سل  �سيكون  النهائي  �سكلها  يف 
املادة  ا�سترياد  عناء  حتّمل  من  مردودية 

وت�سنيعها. الأولية 
وترية  بت�رصيع  ال���دواء  منتجو  وطالب 
تعرف  التي  ال�سلع  وت�سلم  ال�سحن  واآجال 
املا�سة  احلاجة  اإىل  بالنظر  �سديدا  بطاأ 
اجلوية  تدخل  اإىل  داعن  املنتجات،  لبع�س 
مع  ال�سدد  هذا  يف  للتن�سيق  اجلزائرية 
وتدابري  حلول  لإيجاد  الدولين  �رصكائها 

احلايل. والظرف  تتنا�سب  ا�ستثنائية 
ال�سوق  اأّن  املتعاملون  ه��وؤلء  وي��وؤك��د 
"حربا"  ت�سهد  ال�سينية  خا�سة  الدولية، 
الطلبيات  على  احل�سول  جمال  يف  فعلية 
ل�سيما  الأدوي��ة،  بع�س  باإنتاج  املتعلقة 

بع�س  لإنتاج  ال�رصورية  الأولية  امل��واد 
للحمى  اخلاف�سة  والأدوي��ة  امل�ستلزمات 
يف  مّرة  من  اأكرث  جتلى  ما  وهو  والآلم، 
الوقائية  وامل�ستلزمات  الكمامات  قر�سنة 

من قبل كربى دول العامل.
الكربى،  ال��دول  بن  ح��روب  وا�ستعلت 
ومعدات  الواقية  الأقنعة  على  للح�سول 
اأملاين  م�سوؤول  وو�سف  الطبية،  احلماية 

املعا�رصة". ب�"القر�سنة  هذا 
احلماية  معدات  اإىل  الدول  حاجة  وزادت 

الكمامات والقفازات فبداأت بع�سها  مثل 
املواد  تلك  من  �سحنات  على  بال�ستيالء 
م�سهد  يف  اأخرى،  دول  اإىل  متجهة  كانت 

غري معهود من قبل.
 110 الت�سيك  مار�س �سادرت  اأوائل  ويف 
اإيطاليا،  ا�سرتها  قد  كانت  كّمامة  اآلف 
القنوات  تدخل  بعد  امل�سكلة  ح��ل  ومت 
بن  مماثلة  م�سكلة  وحدثت  الدبلوما�سية. 
ال�سلطات  احتجزت  اأن  بعد  باري�س،  روما 
الفرن�سية كمامات ا�سرتها �رصكة الرعاية 

يف  "مولنليكه"  ال�سويدية  ال�سحية 
اإيطاليا  املا�سي، ل�سالح  ال�سهر  الثالث من 
اجلهود  من  اأ�سبوعن  واإ�سبانيا.وبعد 
كمية  ن�سف  باري�س  اأر�سلت  الدبلوما�سية 
اإيطاليا  اإىل  فقط  املحتجزة  الكمامات 
ال�رصكة  اأعلنت  لذلك  ونتيجة  واإ�سبانيا. 
الكمامات  ل�رصاء  طلباتها  اأن  ال�سويدية 
م�ستقباًل  �ستمر  واإ�سبانيا  اإيطاليا  ل�سالح 

عرب بلجيكا، لتفادي تكرار ما حدث.
ال�سهر  نهاية  الفرن�سي  الرئي�س  قال  بينما 
املا�سي، اإن ق�سية الكمامات تعترب ق�سية 
بداأت  فرن�سا  واإن  ح�سا�سة،  وطنية  �سيادة 
ومعدات  الكمامات  من  اإنتاجها  بزيادة 

الفريو�س. الالزمة من  احلماية 
كّمامة  األ��ف   240 اأملانيا  �سادرت  كما 
�سوي�رصا،  اإىل  للت�سدير  معّدة  كانت 
واأطلقت  املا�سي.  ال�سهر  من  الثامن  يف 
امل�سكلة. حلل  دبلوما�سية  مبادرة  �سوي�رصا 

ووجهت اأملانيا اتهامًا اإىل الوليات املتحدة 
برلن  ا�سرتها  كمامة  األف   200 مب�سادرة 
الأملاين  ال�سناتور  واعترب  الوباء.  ملكافحة 
الوليات  "ت�رصفات  اأن  جيزيل  اأندريا�س 

املعا�رصة". للقر�سنة  منوذج  املتحدة هي 

الفرن�سية  باكا  منطقة  رئي�س  واأع��ل��ن 
ومنتجات  كمامات  اأر�سلت  ال�سن  اأن 
حماية اأخرى، كانت قد طلبتها فرن�سا، اإىل 
الأمريكين  اأن  م�سيفا  املتحدة.  الوليات 
ا�سروا الكمامات التي طلبها الفرن�سيون، 
طائرة  فغريت  نقداً،  لل�سن  ثمنها  ودفعوا 
الوليات  اإىل  فرن�سا  من  م�سارها  ال�سحن 
املتحدة  ال��ولي��ات  داخ��ل  املتحدة.وحتى 
بن  كمامات  حرب  اندلعت  الأمريكية 
حيث  الفيدرالية،  واحلكومة  ال��ولي��ات 
�سادرت وكالة حكومية احتادية يف ميناء 
ولية  ا�سرتها  كمامة  مالين   3 نيويورك 

اأمريكية. �سحف  وفق  ما�سات�سو�ست�س 
بو�ست"،  "وا�سنطن  �سحيفة  وذك��رت 
الوليات  بع�س  اأن  املا�سي،  ال�سهر  نهاية 
اجلمهوري  احل��زب  ل�سيطرة  اخلا�سعة 
اأكرث  دعم  على  ح�سلت  ترامب(  )ح��زب 
ل�سناعة  �رصكة  ترامب  طلبت.وهدد  مما 
الكمامات الواقية ، لكي توقف �سادراتها 
وقال  الأخرى.  الدول  اإىل  الكمامات  من 
الكمامات  من  ال�سادرات  ا�ستمرار  اإن 
ال�رصكة،  على  وخيمة  عواقب  له  �ستكون 

الكثري. و�سيكلفها 

ي�صكو متعاملون يف جمال اإنتاج االأدوية واملواد ال�صيدالنية من رفع فواتري ال�صحن بالن�صبة للمنتجات امل�صتوردة من ال�صني بنحو خم�صة اأ�صعاف عما �صبق.
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اإخ�صاع امل�صابني باالأمرا�س املزمنة اخلا�صعني للعالج بالكلوروكني 
ل�صروط جديدة  

بعدما منع من تداوله يف 11 األف �صيدلية لال�صتفادة منه يف العالج من كورونا

العالج بدواء الكلوروكني يجب
 اأن ينطلق ب�صفة مبكرة

اأطباء يوؤكدون تواجد ن�صبة �صعيفة من امل�صابني بغرف االإنعا�س 
وين�صحون:

فريو�س  تف�سي  ر�سد  جلنة  ع�سو  اأكد 
ميهياوي"،  "ر�سا  الربوف�سور  كورونا، 
اأن  اأم�����س  �سحفية  ت�����رصي��ح��ات  يف 
ا���س��ت��ع��م��ال ال��ربوت��وك��ول ال��ع��الج��ي 
يتم  الكلوروكن،  على  يعتمد  ال��ذي 
عدد  اأن  الربوف�سور  وحذر.واأفاد  بدقة 
الإنعا�س  بغرف  املتواجدين  الأ�سخا�س 
حيث  قليل،  ال�سطناعي  التنف�س  وحتت 
امل�سابن. عدد  من  باملائة   3.5 ميثلون 
الكبري،  ال�سغط  اأن  مهياوي  واأ���س��ار 
الطبية،  امل�سالح  م�ستوى  على  يتواجد 
اإ�سابة  ح��الت  يوميا  ت�ستقبل  والتي 
مبكرة بالكورونا.واأكد اأن وزارة ال�سحة 
الكلوروكن،  ا�ستخدام  بتو�سيع  قامت 
امل�سابن  للمر�سى  ت�سخي�سه  يتم  حيث 

الأعرا�س.واأ�ساف  ظهور  قبل  بكورونا 
يتم  ال��ك��ل��وروك��ن،  اأن  ال��ربوف�����س��ور 
فح�س  بعد  كبري،  بحذر  ا�ستخدامه 
يف  النطالق  قبل  وحتاليل،  دقيق  طبي 
طبيب  اأفاد  جانبه،  الدواء.من  ا�ستخدام 
عمر  والتنف�سية،  ال�سدرية  الأمرا�س 
الكلوروكن  ا�ستخدام  اأن  �سباطي، 
الإنعا�س.واأو�سح  حالت  على  �سعب 
الإن�سان  ي�سل  عندما  اأنه  �سباطي  عمر 
اإدخاله اىل  التنف�س، يتم  للنق�س احلاد يف 
ال�سناعي،  للتنف�س  واإخ�ساعه  الإنعا�س 
العالج  لن  قليلة،  �سفائه  فر�س  اأن  اإل 
مبكرة  ب�سفة  ينطلق  بالكلوروكن 

وجناعته يف هذه املرحلة غري م�سمونة.
لوؤي ي

ا�صتئناف الرحالت اجلوية لنقل عمال 
اجلنوب "�صوناطراك" اإىل 

عمليات املناوبة باملجمع ت�صتاأنف بعد فرتة تعليق ب�صبب تف�صي وباء كورونا    

الطا�سيلي  ل�رصكة  ال�سلطات  رخ�ست 
رح��ل��ة جوية  ث��الث��ن  اإج���راء  ل��ل��ط��ريان 
واإىل  من  �سوناطراك  جممع  عمال  لنقل 
بطا�سيلي  الت�سال  مدير  اجلنوب.ك�سف 
اأن  له  ت�رصيح  يف  بحار،  كرمي  للطريان، 
رحلة  ثالثن  اإجراء  يف  ت�رصع  “ال�رصكة 
بن  املمتدة  الفرة  خ��الل  وذل��ك  جوية 
عمال  لنقل  اجل��اري  اأفريل   24 اإىل   11
العملية  اأن  بحار  �سوناطراك”.وقال 
بعد  و  �سوناطراك،  من  “بطلب  جاءت 
بالطريان  خا�س  ترخي�س  على  احل�سول 
اأم�س  �رصعنا  املخت�سة،  الهيئات  لدى 
من  �سوناطراك  عمال  نقل  عملية  يف 
“اأن  املتحدث  اجلنوب”.واأ�سار  اإىل  و 

جميع  ال�رصكة  لها  جندت  العملية  هذه 
اأول  ا�ستاأنف  “15 طائرة”.وقد  اأ�سطولها 
املناوبة  عمليات  �سوناطراك  جممع  اأم�س 
املتواجدة  الت�سغيلية  بالوحدات  لعماله 
ب�سبب  تعليق  فرة  بعد  البالد  بجنوب 
املجمع  كوفيد19-.واأو�سح  وباء  تف�سي 
على  الر�سمية  �سفحته  على  من�سور  يف 
لعمال  املناوبة  عمليات  بان  الفاي�سبوك، 
الوحدات  م�ستوى  على  �سوناطراك 
عن  ا�ستاأنفت  اجلنوب  يف  الت�سغيلية 
للطريان  طا�سيلي  اجلوية  اخلطوط  طريق 
مطارات  من  اأفريل،   11 ال�سبت  يوم 

وعنابة. اجلزائر 
لوؤي ي

االأعرا�س ظهور  قبل  بكورونا  امل�صابني  للمر�صى  ••ت�صخي�س 

احتاد الفالحني يدعو اإىل عدم اللهفة ويطمئن:

العام  لالحتاد  الوطني  الأم��ن  ك�سف 
اللطيف  عبد  اجل��زائ��ري��ن،  للفالحن 
اأن  �سحفية  ت�رصيحات  يف  ديلمي 
يغطي  بالأ�سواق  حاليا  املتوفر  الإنتاج 
�سهر  خ��الل  ال���س��ت��ه��الك  ح��اج��ي��ات 
ملادة  بالن�سبة  خا�سة  املقبل،  رم�سان 
بكرثة  متوفرة  �ستكون  التي  البطاطا 

منخف�سة. وباأ�سعار 
ال�سحي  احل��ج��ر  اإن  دي��ل��م��ي  وق���ال 
تف�سي  ج��راء  اجل��زائ��ر  عرفته  ال��ذي 
وف��رة  على  ث��ر  ي��وؤ ل��ن  ك��ورون��ا  وب��اء 
ال�ستهالك  ذات  الزراعية  املحا�سيل 

يف  متوفرا  �سيكون  فالإنتاج  الوا�سع، 
املواطنن  حاجيات  ويغطي  الأ�سواق 
خا�سة  املقبل،   رم�سان  �سهر  خالل 
والطماطم  البطاطا  ملنتوج  بالن�سبة 
اأن  امل��ت��ح��دث،  .واأو���س��ح  والب�سل 
الربيعية  والزراعات  ال�ستاء  حما�سيل 
العادي  التموين  ب�سمان  �ست�سمح 
ما  �سيما  الأ���س��واق.ل  يف  وامل�ستمر 
ال�ستهالك  ذات  باملنتجات  تعلق 
الوفرة  هذه  اأن  اإىل  م�سريا  الوا�سع، 
ومنع  الأ�سعار  ا�ستقرار  يف  �ست�ساهم 
الوطني  الأم���ن  امل�ساربة.وح�سب 

فاإن  اجلزائرين،  للفالحن  العام  لالحتاد 
بع�س  على  املفرو�س  ال�سحي  احلجر 
كورونا،  وباء  انت�سار  جراء  الوليات 
والتموين،  التوزيع  عملية  يف  يوؤثر  لن 
ل�سمان  للعمل  جاهزون  فالفالحون 
للمواطنن  الزراعية  املنتجات  و�سول 
داعي  ال�سدد:"ل  هذا  يف  قال  ،حيث 
متوفرة  الفالحية  املنتجات  فكل  للهفة 
رم�سان  خ��الل  الفالحون  و�سيبذل 
مهما  نق�س  اأي  ملنع  م�ساعفا  جمهودا 

الأ�سواق". م�ستوى  على  كان 
لوؤي ي

احلجر ال�صحي لن يوؤثر يف عملية متوين االأ�صواق خالل رم�صان
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وزارة البيئة تطلق م�صابقة وطنية عرب االأنرتنت 

حممد علي 
----------

لفائدة  الن��رن��ت   عرب  امل�سابقة  ه��ذه  جت��ري  و 
التالميذ ال�سغار من املراحل البتدائية واملتو�سطة 
اإعادة  جمالت  تخ�س  و  �سنة(   14 و   6 بن  )ما 
"الفن  و  الفيديو"  "تركيب  و  )النفايات("  التدوير 
ت�سكيلي"و"الر�سم" و "ال�سعر" و"الق�سة ق�سرية" 
و ذلك انطالقا من البيت بهدف اإحداث تغيري يف 
حياتهم اليومية و تنمية اإمكاناتهم الفنية يف هذه 
كمواطنن  اإبداعاتهم  اإبراز  و  ال�سعبة،  الظروف 

بيئين �سغار،  يربز  ذات امل�سدر.
و ح�سب الوزارة فاإن الت�سجيل يف امل�سابقة مفتوح 
لهوؤلء الأطفال خالل كل فرة احلجر و ذلك لغاية 
هذه  متديد  ميكن   " اأنه  م�سيفة  اجلاري  اإبريل   19

املدة".
اما بخ�سو�س ملف الر�سح فيتعن على الراغبن 
يف امل�ساركة : ملء واإر�سال ا�ستمارة ت�سجيل يف 
امل�سابقة مع ذكر عنوان الر�سم اأو اللوحة اأو ال�سيء 
الق�سة  اأو  الق�سيدة  من  ن�سخة  اأو  تدويره  املعاد 

الق�سرية اأو تركيب الفيديو.
طريق  عن  الر�سح  ملف  ير�سل  اأن  يجب  كما  
co - التايل: العنوان  اإىل  اللكروين   للربيد 

.cours.dprmeer@gmail.com
الر�سيحات  قبول  انتهاء  ان  ال��وزارة  اأب��رزت  و 
�سيكون عند منت�سف الليل ليوم 19 اإفريل حيث 
لن يقبل اأي طلب ت�سجيل بعد هذا التاريخ اإل يف 

حالة متديد املواعيد النهائية.
مرحلة  يف  امل�سجلن  املر�سحن  على  يتعن  كما 
ثانية -ي�سيف ذات امل�سدر -  تقدمي ملف م�ساركة 
رقمي كامل ير�سل عن طريق Wetransfer مع  

اإر�سال �سورة عن الر�سم
اأو  التدوير  اإعادة  الناجم عن  ال�سيء  اأو  اللوحة  اأو 
ن�سخة من الق�سيدة  اأو الق�سة الق�سرية او اإر�سال 
فيديو mp4 با�ستعمال الربيد اللكروين التايل 

. concours.dprmeer@gmail.com
امللفات  ت�سمية  �رصورة  على  ال��وزارة  اأكدت  و 

على النحو التايل: اللقب، ال�سم � تاريخ امليالد � 
�سيتم  انه  الفئة م�سيفة   � امل�رصوع  ا�سم   � الولية 
املقبل  اإفريل   30 يف  لالإجنازات  الأويل  الختيار 

من طرف جلنة التحكيم.
اأن احلجر ي�سكل اليوم فر�سة  و اعتربت الوزارة 
اأطفالهم،  مع  الروابط  لتعزيز  لالأولياء  مواتية 
باللجوء اإىل الألعاب ودعوتهم اإىل اقراح اأن�سطة 
ت�سمح بتحفيز خيالهم وحترير مواهبهم املخفية يف 
والأ�سغال  والر�سم  الت�سكيلي  والفن  املو�سيقى 

اليدوية وغريها.
الفنون  و  املوا�سيع   الوزارة خمتلف  اأبرزت  كما 
مقدمتها  يف  و  امل�سابقة  هذه  عليها  تن�سب  التي 
"اأعد  عنوان  ياأتي حتت  الذي  التدوير"  اإعادة  "فن 
تدوير نفاياتك" حيث �سيتعن على التلميذ حتويل 
وتخيل وت�سميم �سيء ذي فائدة جلية )ا�ستعمال 

يومي، ديكور، اإلخ..( انطالقا من النفايات.
200 و300 كلمة(  )بن  الق�سرية  الق�سة  اأما عن 
فاإنها تتعلق بكل املوا�سيع املرتبطة باحلفاظ على 
حتت  الر�سم  فن  ياأتي  فيما  الب�رص  وعلى  الطبيعة 
عنوان "ار�سم يل مدينة خ�رصاء وم�ستدامة" حيث 
بي�ساء  ورقة  على  الر�سم  التلميذ  على  �سيتعن 

A4 وبا�ستخدام الأقالم امللونة ر�سم ما يت�سوره 
كمدينة خ�رصاء م�ستدامة.

الفن  جم��ال   يف  اأي�سا   التالميذ  �سيت�سابق  و 
بيئتنا"  على  "فلنحافظ  عنوان  حتت  الت�سكيلي 
 A4 حيث يتعن على التلميذ اأن ير�سم على ورقة
)املائية  الأ�سباغ  م�ستخدما  قما�س  اأو على قطعة 
اأو الزيتية( لتقدمي ت�سوره للمدينة اخل�رصاء وكيف 
جمال   يف  �سيت�سابقون  كما  خميلته.  يف  يراها 
ال�سعر )بن 10 و30 �سطرا( بخ�سو�س املوا�سيع 

املرتبطة بالإن�سان وبيئته.
مواهبهم  لإب��راز  فر�سة  للتالميذ  �سيكون  كما 
حول  دقائق(  و3   1 )بن  الفيديوهات  تركيب  يف 

الإن�سان واحلفاظ على بيئته.
اأما بخ�سو�س النتائج فقد اأكدت الوزارة انه �سيتم  
�سفحة  على  امل�سابقة  يف  الفائزين  قائمة  ن�رص 
عند  املتجددة  الطاقات  البيئة  وزارة  فاي�سبوك 
نهاية فرة احلجر حيث �سيتم منح اجلائزة للفائزين 

خالل حفل تكرميي خا�س بهم.
تراوح  جتهيزات،  �سكل  على  اجلوائز  �ستكون  و 
قيمتها ما بن 10 اآلف و 60 األف دج، يو�سح ذات 

امل�سدر.

نظمت وزارة البيئة والطاقات املتجددة بال�صراكة مع وكالة االأملانية للتعاون الدويل GIZ، م�صابقة عرب االأنرتنت بعنوان: "م�صابقة وطنية 
الأطفال املدار�س" تخ�س جماالت بيئية وفنية عديدة  خالل فرتة احلجر ال�صحي ح�صبما علم من وزارة البيئة و الطاقات املتجددة.

�صّخرت 75 فندقا خا�صا للحجر ال�صحيلفائدة اأطفال املدار�س اأثناء فرتة احلجر ال�صحي

غرفة التجارة وال�صناعة 
توا�صل هبتها الت�صامنية 

ملواجهة كورونا
اجلزائرية  ال�سناعة  و  التجارة  غرفة  اٱك��دت 
احلملة  يف  للم�ساهمة  جمهوداتها  كافة  ت�سخري 
يف  للم�ساهمة  جهودها  تكري�س  و  الت�سامنية 
كورونا،  وباء  ملجابهة  الوطنية  القدرات  تعزيز 
�سوف  وادي  بولية  فنادق   4 اإح�ساء  مت  حيث 
تقريبا  الرقم  ونف�س  ال�سحي  للحجر  خ�س�ست 
عرب  الإج��م��ايل  العدد  لي�سل  ال��ولي��ات،  بكل 
الراب الوطني اإىل 75 فندقا، ناهيك عن حتويل 
اإىل  التنظيف  و  التجميل  مواد  اإنتاج  م�سانع 
اإنتاج املعقمات الكحولية و املطهرات، و ت�سخري 
بن  امل�ساعدات  لإي�سال  النقل  ميكانيزمات 

الوليات وللجهات املعنية. 
اجلزائرية  ال�سناعة  و  التجارة  غرفة  رئي�س  اأكد 
وال�سناعة  التجارة  غرفة  اأن  قوري  القادر  عبد 
الت�سامنية  الهبة  يف  امل�ساهمة  يف  ت�ستمر 
جمع  خالل  من  كورونا  وباء  ملجابهة  الوطنية 
التربعات و امل�ساعدات لفائدة املواطنن ل�سيما 
لفائدة  كذا  و  املوبوءة  املناطق  م�ستوى  على 
اأح�سى  ال�سحية، حيث  الهيئات  امل�ست�سفيات و 
املتحدث وجود 75 فندقا على امل�ستوى الوطني، 
اقت�ساديون  متعاملون  و  اأعمال  رجال  ميتلكها 
من اأع�ساء الغرفة الوطنية للتجارة و ال�سناعة، 

خ�س�ست للحجر ال�سحي. 
و ذكر املتحدث ذاته اأن غرفة التجارة وال�سناعة 
اجلزائرية علقت كافة ن�ساطاتها القت�سادية بفعل 
م�سريا  كورونا،  وباء  انت�سار  و  ال�سحي  احلجر 
اأن كافة املعار�س و التظاهرات القت�سادية  اإىل 
وباء  اختفاء  اإىل حن  العامل موؤجلة  و  اجلزائر  يف 
كورونا. و ح�سب غوري فاإن التن�سيق يتم ب�سكل 
مل  حيث  امل�ساعدات  و  التربعات  جلمع  يومي 
القت�ساديون  واملتعاملون  الأعمال  رجال  يتاأخر 
منذ اليوم الأول لالأزمة، م�سيفا "نحن يف خدمة 
و  الوباء  من  التخل�س  اليوم  اأولويتنا  و  وطننا، 
اإن  العاجل  القريب  يف  ال�سحي  الو�سع  حت�سن 

�ساء الله"
ق/و

وزارة الرتبية توؤكد:

اأي قرار يخ�س م�صري املو�صم الدرا�صي لن يكون دون ال�صركاء االجتماعيني
الوطنية،  الربية  وزارة  اأك��دت 
نهائي  قرار  اأي  تتخذ"  "لن  باأنها 
توزيع  و  تنظيم  اإعادة  بخ�سو�س 
و  اجل��اري  الدرا�سين  املو�سمن 
املقبل و تغيري رزنامة المتحانات 
اإ�رصاك"  "دون  الوطنية  املدر�سية 
من  الجتماعين  ال�رصكاء  خمتلف 
التالميذ  اأولياء  جمعيات  منظمات 

و النقابات املعتمدة.
و يف هذا الإطار، نفت الوزارة يف 
تداوله  "نفيا قاطعا" ما مت  لها  بيان 
بع�س  يف  "مغلوطة"  اأخبار  من 
و�سائل الإعالم و و�سائل التوا�سل 
الجتماعي بخ�سو�س اإعادة تنظيم 
الدرا�سين  املو�سمن  توزيع  و 
رزنامة  تغيري  و  املقبل  و  اجل��اري 
الوطنية،  املدر�سية  المتحانات 
داعية باملنا�سبة اجلميع --ويف هذه 
ال�ستثنائية  و  "الع�سيبة  الظروف 
و احل�سا�سة" اإىل "اليقظة و تق�سي 
الر�سمي  م�سدرها  من  املعلومة 
الإل��ك��روين  امل��وق��ع  يف  املتمثل 
الر�سمية  و�سفحاتها  للقطاع 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 
الطالع  وكذا  وتوير(  )في�سبوك 

ال�����دوري ع��ل��ى ه���ذه امل�����س��ادر 
و  ال�سحيحة  املعلومة  عن  للبحث 
من�سور  اأي  ن�رص  قبل  منها  التاأكد 
امل�سدر  ذات  ذك��ر  مقال".و  اأو 
الربية  وزير  به  التزم  مبا  باملنا�سبة 
اأف��راد  اإىل  ر�سالته  يف  الوطنية 
اأفريل  اجلماعة الربوية بتاريخ 04 
اإعداد  اإىل  فيها  اأ�سار  التي  اجلاري، 
خمتلف  تت�سمن  م�سودة  م�رصوع 
متديد  حال  يف  الواردة  الحتمالت 

بهدف  رفعه  اأو  ال�سحي  احلجر 
اإيجاد احللول املالئمة، ل�سيما تلك 
املدر�سية،  بالمتحانات  املتعلقة 
اأي  تتخذ  "لن  ال��وزارة  اأن  موؤكدا 
خمتلف  اإ���رصاك  دون  نهائي  ق��رار 
ال�رصكاء الجتماعين من منظمات 
وجمعيات اأولياء التالميذ و نقابات 
معتمدة".و ح�سب الوزارة الو�سية 
يكون  "لن  القرار  ه��ذا  مثل  ف��اإن 
يف  ي�ساهم  توافقيا  بل  انفراديا 

املوؤ�س�ساتين  ال�رصكاء  كل  اتخاذه 
وزارة  اأ�سافت  الجتماعين".و  و 
"ترقب"  باأنها  بيانها  يف  الربية 
بيوم،  يوما  الأو���س��اع  تطورات 
"يف  ال��ق��رارات  �ستتخذ  باأنها  و 
يخدم  مما  امل�ستجدات  حينها ح�سب 
اأي�سا  م�سرية  التالميذ"،  م�سلحة 
 " والثاين  الأول  الف�سلن  اأن  اإىل 
عادية عرب كل  مرا يف ظروف جد 
الوليات ومت تنفيذ املقرر الدرا�سي 
اأن  مر�سية".وبعد  ج��د  بن�سبة 
باتخاذ  قامت  باأنها  الوزارة  ذكرت 
"ملجابهة  الإج��راءات  من  جمموعة 
كل  م�ستغلة  التعليم  دوام  تعليق 
عن  عربت  املتاحة"،  الإمكانيات 
"ل ميكنها  التدابري  تلك  باأن  يقينها 
باأي حال من الأحوال اأن حتل حمل 
احل�سوري".وخل�ست  التعليم 
ختام  يف  الوطنية  الربية  وزارة 
�ستعمد  باأنها  القول  اإىل  بيانها 
مبا �سيتخذ من  "اإعالم اجلميع  على 
دائما يف �سالح  قرارات -�ستكون 
التلميذ- بخ�سو�س هذه امل�ساألة يف 

الوقت املنا�سب".
ق/و

م�صاهمة وزارة التجارة 
يف �صندوق التربعات 

تتجاوز مليار �صنتيم

جمع  عن  رزي��ق،  كمال  التجارة،  وزير  اأعلن 
مبلغ يقدر ب�1.2 مليار �سنتيم، خا�س باإيرادات 
مكافحة  عملية  يف  بها  للم�ساهمة  ال��وزارة 
رزيق  كتب  اجلزائر.و  يف  “كورونا”  فريو�س 
:”حلد  الفاي�سبوك  على  الر�سمية  �سفحته  يف 
ال�ساعة بلغ م�ساهمة حوايل %80 من اإدارات 
 ، الت�سامن  عملية  املختلفة يف  التجارة  وزارة 
املتحدث  اأ�سار  12.000.000،00 دج”.و  مبلغ 
لتحويله  النهائي  املبلغ  معرفة  �سيتم  اأنه   اإىل 
من  للت�سامن  الر�سمي  احل�ساب  اإىل  حتويله 
طرف خمتلف الإدارات و املوؤ�س�سات التجارية
ق/و
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مدير التجارة يتوعد املخالفني لتعليمات الوقاية 
بعقوبات �صارمة

.ع منلـي 
---------------- 

بالوادي،  التجارة  مدير  واأو�سح 
املحلية  ال�سوق  تزويد  ا�ستمرار 
ا�ستهالك  الأك��رث  امل��واد  مبختلف 
على  واحل���ث  امل��ح��الت  وتعقيم 
ال��ع��ن��اي��ة ب�����س��ور الن�����س��ب��اط 
اجلائحة  هذه  من  الآمن  للخروج 

الأ�رصار. باأقل 
بالولية،  القطاع  مدير  �سار  واأ
عمليات  هناك  العدوى  ولتجنب 
طرف  م��ن  م�ستمرة  حت�سي�سية 
الك�سافة  مع  بالتن�سيق  الأعوان 
حماية  وج��م��ع��ي��ة  ���س��الم��ي��ة  الإ

وغرفة  التجار  واحتاد  امل�ستهلك 
عمليات  وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة 
وكذا  جواري  كعمل  للم�ستهلك 
واحل��ذر،  احليطة  لأخ��ذ  ال��ت��ج��ار 

املخالفن  اأمدور،  �رصيف  وتوعد 
فريو�س  من  الوقاية  لتعليمات 

�سارمة. بعقوبات  كورونا 
اأ�سعار  اأن  اإىل  ���س��ارة،  الإ جت��در 

اأ�سعارها،  بلغت  والفواكه  اخل�رص 
الطماطم  يخ�س  فيما  اأم�س،  يوم 
دج   60 بن  ما  �سعرها  تراوحت 
الواحد،  للكيلوغرام  دج   100 اإىل 
 75 بن  ما  �سعره  بلغ  الب�سل  ما  اأ
 40 والبطاطا  دج،   85 اإىل  دج 
احللو  الفلفل  دج،   60 اخليار  دج، 
دج،   40 اجل��زر  دج،   110 واحل��ار 
 150 املاجنتو  دج،   70 ال�سفلور 
الربتقال  ما  اأ دج،   60 الكرم  دج، 
 90 ب��ن  م��ا  �سعره  ت���راوح  فقد 
دج   200 الفراولة  دج،   200 اإىل 
الليمون  ال��واح��د،  للكيلوغرام 

230 دج.  100 دج واملوز 

الفالحية يف  املنتوجات  وفرة  بخ�صو�س  امل�صتهلكني  اأمدور،  �صريف  الوادي،  لوالية  التجارة  اأم�س، مدير  يوم  طماأن، 
زيارة  تعرف  التي  املو�صمية  الغالل  بع�س  املتناول عدا  مو�صمية ويف  اعتربها  التي  اأ�صعارها  والتحكم يف  املحلية  ال�صوق 

معقولة جد 

رم�صان خالل  االأ�صا�صية  باملواد  التموين  يخ�س  فيما  ال�صكان  طماأن 

ذاع���ة  م�����س، الإ ���رصع��ت، ي��وم اأ
بث  يف  ب����ال����وادي،  امل��ح��ل��ي��ة 
امل�ستويات،  جلميع  دعم  درو�س 
الربية  مديرية  باإ�رصاف  وذلك 

لولية. با
املقدم  الأول  الدر�س  كان  وقد 
ال��ل��غ��ة  م����ادة  يف  م�������س  اأ ي���وم 
الرابعة  ال�سنة  مل�ستوى  العربية 
احل�سة  �سجلت  حيث  متو�سط، 
طرف  من  كبريا  جتاوًبا  املبا�رصة 
خالل  من  ال��ط��ور،  ه��ذا  تالميذ 
الأوىل،  احل�سة  مع  ات�سالتهم 
ات�ساليا  ن��اج��ح��ة  ت��ع��د  ال��ت��ي 

 . فيا معر و
ه��ذه  ال��ت��الم��ي��ذ  ا�ستقبل  ك��م��ا 
كبري،  با�ستح�سان  امل���ب���ادرة 
هذه  اأهمية  عن  معظمهم  وعرب 
من  �ستمكنهم  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة 
اأن  اع��ت��ب��ار  على  ال�ستيعاب 
عملية  على  ت�ساعدهم  الدرو�س 
ب�سكل  ال��ع��ل��م��ي  ال��ت��ح�����س��ي��ل 
�ساتذة  الأ اعترب  وبدورهم  كبري، 
لن�ساط  كتكملة  امل��ب��ادرة  ه��ذه 

ودعما  الأق�سام  داخل  �ساتذة  الأ
. ميذ للتال

الربنامج  مواعيد  �ستكون  فيما 
 11 ال�ساعة  من  ابتدًءا  يوم  كل 
النهار  منت�سف  غاية  اإىل  �سباًحا 
وامل���واد،  امل�ستويات  بقية  م��ع 
الطوارئ  خلطة  جت�سيدا  وذل��ك 
اإطار  يف  الوزارة  ر�سمتها  التي 
ملجابهة  امل��ت��خ��ذة  الإج�����راءات 
التالميذ،  عن  التعليم  انقطاع 
فريو�س  تف�سي  من  احلد  وبهدف 

املدر�سي. الو�سط  يف  كورونا 
اأك��دت  �سلة،  ذي  �سياق  ويف 
اأن  ال��وط��ن��ي��ة  ال��رب��ي��ة  وزارة 
بخ�سو�س  ق��رار  اأي  تتخذ  لن 
املو�سمن  وتوزيع  تنظيم  اإعادة 
ال��درا���س��ي��ن اجل���اري وامل��ق��ب��ل 
المتحانات  رزن��ام��ة  وت��غ��ّي��ري 
اإ�رصاك  دون  الوطنية  املدر�سية 
الجتماعين  ال�رصكاء  خمتلف 
اأولياء  وجمعيات  منظمات  من 

املعتمدة. والنقابات  التالميذ 
.ع منل�ي 

ت�����س��ه��د خم��ت��ل��ف ال�����س��ي��دل��ي��ات 
ولي��ة  م�ستوى  على  امل��ت��واج��دة 
من  النظري  منقطع  قبال  اإ الوادي 
الكمامات  لقتناء  املواطنن  طرف 
وقائي  ك��اإج��راء  اليدين  ومطهر 
و�سط  ال��ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��ن 
الإ�سابة  من  والتخوفات  الفوبيا 

لعدوى. با
م���ر  وم���ن اأج����ل ا���س��ت��ط��الع الأ
ميدانية  بجولة  قمنا  والأو�ساع 
توافد  فالحظنا  لل�سيدليات، 
الكمامات  ل�رصاء  عليها  املواطنن 
وهو  لليدين  املخ�س�س  واجل��ل 

ع���ب���ارة ع���ن اأح����د امل�����س��ادات 
يعو�س  التي  للفريو�س  احليوية 
�سبيل  وعلى  اللقاحات،  غياب 
الطبي  اجليل  م��ادة  فحتى  املثال 
م��ادة  م��ن  امل�سنوع  ال�سائل  و  اأ
وفئة  اأي�سا،  متوفر  غري  الكحول 
���س��خ��ا���س ال��ذي��ن  ك��ب��رية م��ن الأ
الهلع  اأ���س��اب��ه��م  ل��ي��ه��م  اإ حت��دث��ن��ا 
هذه  ت��وف��ر  ل��ع��دم  ن��ظ��را  وال��ق��ل��ق 
امل�����س��ادات احل��ي��وي��ة، وم��ا اأك��ده 
يوميا  امل��واط��ن��ن  اأن  ال�سيادلة 
ومطهر  ال��ك��م��ام��ات  ي�����س��رون 
ت�سبب  ما  وقائي  كاإجراء  اليدين 

ال�سيادلة  اأحد  و�رصح  ندرتها  يف 
معظم  اأن  معهم  حتدثنا  ال��ذي��ن 
مطهر  نق�س  تعاين  ال�سيدليات 
الفرة.  هذه  يف  والكمامات  اليدين 
عرفت  ق��د  ���س��ع��اره��ا  اأ اأن  ك��م��ا 
كانت  عما  مقارنة  كبريا  ارتفاعا 
انت�سار  عن  الإع��الن  قبل  عليه 
زيادة  جاءت  كما  كورونا،  فريو�س 
الطبية  الكمامات  على  الطلب 
تزايد  حيث  النا�س،  عامة  قبل  من 
التي  ال�سيدليات  على  ق��ب��ال  الإ
يف  امل��خ��زون  ب��دوره��ا  ا�ستنفدت 
اأغلبها  تتمكن  ومل  قيا�سي  وقت 

اليومية  الطلبات  حجم  تغطية  من 
اإىل  اإ�سافة  املمونن،  نق�س  ب�سبب 
ورف��ع  الو�سع  بع�سهم  انتهاز 
ال�سيادلة  بع�س  جعل  ما  اأ�سعارها 
بالأ�سعار  اق��ت��ن��اءه��ا  يرف�سون 
خلق  يف  ت�سببت  والتي  املفرو�سة 

الرقابة.  غياب  اأمام  اأزمة 
اليدين  مطهر  غ��ي��اب  ظ��ل  ويف 
ب��ال�����س��ي��دل��ي��ات ا���س��ط��ر ع��دي��د 
بالبيوت  املطهر  ل�سنع  املواطنن 
الوقاية  اأن  خا�سة  وقائي  كاإجراء 

العالج. من  خري 
.ع منل�ي 

يف  عمران  �سيدي  بلدية  قامت 
على  خاليا  بتن�سيب  ال��وادي، 
لإح�ساء  القرى  جميع  م�ستوى 
واملت�رصرة  امل��ع��وزة  العائالت 
وذل��ك  ال�سحي،  احل��ج��ر  ج��راء 
الت�سامنية  العملية  اإط��ار  يف 
فريو�س  ملواجهة  وامل�ساعدات 
ك����ورون����ا، ال��ت��ي ���س��ّط��رت��ه��ا 
للتكفل  بالبالد  العليا  ال�سلطات 

به  ف��ادت  اأ ح�سبما  الفئة،  بهذه 
ع�سوة  خدوجة"  بن  "عائ�سة 

البلدي. ال�سعبي  املجل�س 
نه  اأ املتحدث،  نف�س  واأ�سافت 
خمتلف  م��ع  اج��ت��م��اع  ع��ق��د  مت 
ف��ع��ال��ي��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين 
برنامج  لت�سطري  ب��ال��ب��ل��دي��ة، 
والتح�سي�س،  للوقاية  متنوع 
بعمليات  ال��ق��ي��ام  ج��ان��ب  اإىل 

م��اك��ن  الأ خم��ت��ل��ف  يف  تعقيم 
العمومية. واملرافق 

بها  قامت  التي  املبادرة  ولقيت 
عمران،  �سيدي  بلدية  م�سالح 
امل��واط��ن��ن  ممثلي  ا�ستح�سان 
ال��ذي��ن ك��ان��وا ح��ا���رصي��ن يف 
رئي�س  خ�س�سه  الذي  الجتماع 
الأزمة،  خلية  لتن�سيب  البلدية 
متكينهم  البلدية  من  طالبوا  حيث 

التعقيم. وو�سائل  باأدوات 
مكتب  ي��ق��وم  اأخ���ر،  ج��ان��ب  م��ن 
ببلدية  اجلزائري  الأحمر  الهالل 
دوؤوب  بن�ساط  عمران  �سيدي 
العمليات  يف  امل�ساهمة  اأجل  من 
تعقيم  حمالت  وكذا  الت�سامنية 

واملدا�رص. الأحياء 
.ع منل�ي 

اأ����س���در، احت���اد ال��ت��ج��ار ب��ولي��ة 
الق��راح��ات،  م��ن  جملة  ال���وادي، 
املت�رصرين  ال��ت��ج��ار  بخ�سو�س 

احلالية. الأزمة  نتيجة 
وق���ال امل��ن�����س��ق ال���ولئ���ي ج��م��ال 
على  "حر�سا  ن����ه  اأ ���س��ل��غ��وم، 
والتجار  التجاري  القطاع  م�سالح 
ت�سبح  ل  وح��ت��ى  امل��ت�����رصري��ن، 
اأخطر  التجاري  القطاع  م�سكلة 
تدار  مل  ذا  اإ "كورونا"  اأزم��ة  من 
من  وانطالقا  ن�����س��اف  واإ بحكمة 
واحلرفين  ال��ت��ج��ار  احت��اد  ح��ر���س 

الوطن،  م�ساركه  على  ب��ال��وادي 
يف  ومت��ي��زه  جناحاته  موا�سلة  يف 
هذه  ك��ورون��ا،  جلائحة  الت�سدي 
العامل  لها  �سهد  التي  النجاحات 
ورئي�س  الوطنين  حكمة  بف�سل 
امل�سلحة  وال���ق���وات  واحل��ك��وم��ة 
وال�سحية  م��ن��ي��ة  الأ والأج���ه���زة 

املواطن". ووعي 
ال��ولئ��ي،  املن�سق  اإىل  وا�ستناًدا 
مبتابعة  يتكفل  التجار  "احتاد  فاإن 
بالتعاون  القطاعات  هذه  ومراقبة 
حيث  العالقة"،  ذات  اجلهات  مع 

ت�سغيل  اإعادة  على  "العمل  اقرح 
لها  م�سموح  ال��غ��ري  ال��ق��ط��اع��ات 
من  حم��ددة  ل��ي��ات  اآ وف��ق  بالعمل 
بالإ�سافة  وفورا"،  الدولة  طرف 
اأج��ور  م��ن  ال��ت��ج��ار  "اإعفاء  اإىل 
جهة  لأي  امل��م��ل��وك��ة  حم��الت��ه��م 
الأجور  هذه  من  بلدية  اأو  ر�سمية 
جانب  اإىل  اأ�سهر   6 عن  تقل  ل  ملدة 
املت�رصرين  ال��ت��ج��ار  "تعوي�س 
من  بالإعفاء  امل�سمولن  غري  من 
من  مالية  مببالغ  حمالتهم  اأج��ور 
مبا  العمومية(  )اخلزينة  �سندوق 

"اأن  وكذا  �سنة"  ن�سف  اأجرة  يعادل 
تعوي�سات  ب�رصف  احلكومة  تقوم 
غري  من  املحالت  هذه  يف  للعاملن 
من   %  50 عن  يقل  ل  مبا  اأ�سحابها 
قبل  العادية  الأوق��ات  يف  دخلهم 
"ت�سكيل  على  حث  كما  الأزمة"، 
التجارية  القطاعات  ممثلي  من  جلنة 
وقت  وباأ�رصع  الوادي  املت�رصرة يف 
لتعوي�س  تو�سياتها  لتقدمي  ممكن 
لية  اآ وو�سع  املت�رصرين  التجار 

حمالتهم". ت�سغيل  اإعادة 
.ع منل�ي 

الدينية  ال�����س��وؤون  مدير  ب���رق   اأ
بتعليمة  الوادي،  لولية  والأوقاف 
الكرمي  القران  لبث  امل�ساجد  ئمة  لأ

ال�سوت. مكربات  عرب 
عن  ���س��ادرة  تعليمة  يف  وج���اء 
والأوقاف  الدينية  ال�سوؤون  مدير 
تنفيًذا  ب��وزي��دي،  الدين  �سالح 
على  القطاع  وزي��ر  لتعليمات 
ال��ك��رمي عرب  ال��ق��ران  ب��ث  ئ��م��ة  الأ
بامل�ساجد  ال�����س��وت  م��ك��ربات 
وامل��غ��رب،  الظهر  �سالتّي  قبل 
التقّيد  ت��راع��ي  اأن  على  م�سرًيا 
اتخاذ  مع  �ساعة،  بن�سف  املحدد 
لتجنب  امل��ن��ا���س��ب��ة  الإج�����راءات 

امل�ساجد  بن  لالأ�سوات  تداخل 
موا�سلة  مع  بع�سها،  من  القريبة 
والح����رازات  ال��ت��داب��ري  تنفيذ 
نينة  الطماأ خطاب  وبث  الوقائية 
والتح�سي�س  التوعية  ون��داءات 
ودرو�س  الوباء،  هذا  على  للتغلب 
باحلجر  اللتزام  اأجل  من  توعوية 

ملنزيل. ا
ق.م

ال��راح��م  جمعية  اأع�����س��اء  دع��ا 
مواقع  عرب  الوادي  ولية  بالزقم 
من  اخل��ريي��ن  ج��م��ي��ع  اجل��م��ع��ي��ة 
م�ساعدة  لأج��ل  املجتمع  ف��راد  اأ
املحدد  ال�سند  بثمن  مكتبها 
حتى   ، دج   3000  : ب���  امل��ق��در 
ن�ساطها  موا�سلة  من  تتمكن 
يف  ال�����رصور  وبعث  امل��ي��دان  يف 
اأم�س  يف  ه��و  م��ن  ك��ل  نفو�س  
الت�سامنية  للم�ساعدات  احلاجة 
ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����واد  لق��ت��ن��اء   ،
املحتاجن  يكون  التي  �سا�سية  الأ
يف  لها  التابعة  الأحياء  بجميع 
هذه  ���س��واء  لها  احل��اج��ة  م�����س  اأ
حركة  فيها  تقل  ال��ت��ي  ي���ام  الأ
التي  التعليمات  ب�سبب  ال�سكان 
من  لتقليل  ال��دول��ة  بها  ج��اءت 
ومنها  كورونا  فريو�س  انت�سار 

�سهر  خالل  اأو  املواطنن  �سالمة 
منها  خ�سو�سا   ، الكرمي  رم�سان 
ال�سميد  �سورة  يف  �سا�سية  الأ
وال��ف��ري��ن��ة وال��ت��م��ر وال��زي��ت 
البطاطا  مثل  يف  اخل�رص  وك��ذا 
املواد  من  وغريهما  والطماطم 
الأخ��رى  �سا�سية  الأ الغذائية 
اأم�س  يف  املحتاجن  يكون  التي 
يتمكن  ح��ت��ى   ، ل��ي��ه��ا  اإ احل��اج��ة 
تغطية  م��ن  اجل��م��ع��ي��ة  م��ك��ت��ب 
املحتاجن  ه��وؤلء  من  اأك��رب  عدد 
القائمة  ب�سبط  قامت  بعدما   ،
امل�ساعدات  ت�سل  حتى  جيدا 
ويف  م�ستحقيها  اإىل  الت�سامنية 
عن  ت��اأخ��ر  دون  امل��ح��دد  ال��وق��ت 
يف  لل�رصوع  عليه  املتفق  املوعد 

. التوزيع  عملية 
زياد    بو  اأ

باإ�صراف وتن�صيق مع مديرية الرتبية بالوادي

اإذاعة "�صوف" ت�صرع يف بث درو�س دعم 
جلميع امل�صتويات

ب�صبب االإقبال الكبري عليها من طرف املواطنني 

ندرة يف الكمامات ومطهر اليدين بال�صيدليات 

يف اإطار العمليات الت�صامنية وامل�صاعدات ملواجهة فريو�س كورونا

ب جلانا الإح�صاء العائالت املعوّزة بلدية �صيدي عمران ُتن�صّ

نتيجة االأزمة احلالية

احتاد التجار ي�صدر جملة من االقرتاحات بخ�صو�س التجار املت�صّررين

بث خطاب الطماأنينة ونداءات التوعية والتح�صي�س للتغلب على هذا 
الوباء

م�صاجـد الـوادي ت�صدح بالقـراآن 
ملواجهة كـورونا

جمعية الرتاحم بالزقم تدعو اخلرييني 
لدفع م�صاهماتهم  لل�صروع يف التوزيع    
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جمعيات املجتمع املدين حا�صرة يف امليدان بتقرت 

ن-ق- التجاين 
---------------- 

العمل  لتج�سيد  وم��وا���س��ل��ة 
حي  جمعية  قامت  الت�سامني، 
بتح�سري  بتما�سن  عامر  �سيدي 
املح�سنن  مب�ساهمة  قفة   100
قبيل  م�ستحقيها  على  لتوزيعها 
حيث  الف�سيل  ال�سهر  ح��ل��ول 
م��واد  امل�����س��اع��دات  ه��ذه  �سملت 
املكتب  جهته  من   ، خمتلفة  غذائية 
الإر�ساد والإ�سالح  البلدي جلمعية 
اإعداد  يف  ي�رصع  متا�سن  اجلزائرية 
لأكرث  الأوىل  الدفعة  وتو�سيب 
الفئة  لفائدة  غذائية  �سلة   30 من 
تذليل  يف  منه  م�ساهمة  اله�سة 
مواجهة  يف  عليها   ال�سعاب 
نظمت جمعية  ، من جهتها  اجلائحة 
حملة  بتقرت  العربي  الطالب  اأفاق 
العائالت  عديد  ل�سالح  ت�سامنية 
املعوزة املن�سوية حتت لواء اجلمعية 
من  الأوىل  الدفعة  توزيع  مت  حيث 
امل�ساعدات متمثلة يف مواد تنظيف 
اإطار  ، و يف  ، مواد غذائية خمتلفة 
وا�ستجابة  الجتماعية  اأن�سطتها 
الإن�ساين  و  الوطني  الواجب  لنداء 
و  للعلوم  الب�سائر  جمعية  قامت 
بع�س  بتوزيع  بتقرت  امل��ع��ارف 
مواد  طرود   ( العينية  امل�ساهمات 
والنظافة(  التطهري  مواد  غذائية/ 

واملح�سنن  اخلريين  بع�س  مب�ساهمة 
خلياطة  حملة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

الكمامات الطبية ..
ال��ف��ردو���س  جمعية  جهتها  م��ن 
)مبادرة  اأطلقت  بتما�سن  اخلريية 
ت�سامنية  عملية  وهي   ) خري  فينا 
ودع��م  املحتاجن  م��ع  للت�سامن 
الفئات  امل��ح��دود_  ال��دخ��ل  ذوي 
الأ�سا�سية  الغذائية  باملواد  اله�سة 
فريق  ت�سكيل  التطهري.و  وم��واد 
ع��م��ل ط��ب��ي م��ن امل��ت��ط��وع��ن يف 
بالإ�سافة   ، التح�سي�س  عملية 
للمجتمع  الوطنية  املنظمة  اإىل 
التي  بتما�سن  املواطنة  و  امل��دين 
وجمع  حت�سي�س  عملية  اأطلقت 
جمعية  اأنتجت  كما   ، للتربعات 
الثقايف  ل��الإب��داع  الأج��ي��ال  �سدى 

فريو�س  من  للوقاية  توعوي  فيلم 
عملية  اإىل  بالإ�سافة  ك��ورون��ا 
اجلمعيات  قامت عديد  ، كما  تعقيم 
املقارين بعمليات حت�سي�سية  ببلدية 
و  ال��ف�����س��اءات  م�ست  وتعقيم 
غرار  على  العمومية  املوؤ�س�سات 
جزائر  اليتيم..جمعية  كافل  جمعية 
الي��خ��اء.. �سواعد  اخلري..جمعية 
اللجان  ..مم��ث��ل  ال�سحي  ال��ن��ادي 
لتنظيف  الأنوار  جمعية  و  الدينية 
جمعية  ع��ن  ف�سال   ، امل�����س��اج��د 
مبدعون بال حدود ببلدية بلدة عمر 
من  توعوية  عملية  اأطلقت  التي 
خالل توزيع املطويات التح�سي�سية 
 ، ال�سوت  مبكربات  ال�ستعانة  و 
ال�سبانية  �سند  جمعية  نظمت  كما 
الهالل  مع  تعقيم.بالتن�سيق  عملية 

حلول  موؤ�س�سة  و  بتما�سن  الأحمر 
بتما�سن  الإ�سالمية  الك�سافة  و 
الأي��ادي  جمعية  اإىل  بالإ�سافة   ،
بتقرت  الج��ت��م��اع��ي��ة  البي�ساء 
..من  م�ستمرة  التعقيم  حملة  يف 
للزاوية  الثقايف  املجمع  نظم  جهته 
توعوية  عملية  بتما�سن  التجانية 
توزيع  و  الطبية  كوادره  خالل  من 
اإىل  بالإ�سافة  الطبية  الكمامات 
اأحياء  م�ستوى  على  تعقيم  عملية 
يوا�سل  .ك��م��ا  تتما�سن  ب��ل��دي 
اجلزائرين  احلرفين  و  التجار  احتاد 
النادي  مع  بالتن�سيق  تقرت  مكتب 
�سيدي  اأم���ل  للهواة  الريا�سي 
التعقيم  عملية  النزلة  بوجنان 
و  ال��ف�����س��اءات  خمتلف  �سملت 

املوؤ�س�سات ..

اإىل  الرامية  اإىل خمتلف اجلهود  ان�صمت  التي  املنتدبة تقرت  الوالية  باإقليم  النا�صطة  روؤ�صاء اجلمعيات  العديد من  اأكد 
دعما  الوطني؛  الت�صامن  �صور  الإبراز  العمل  موا�صلة  اال�صتثنائي،  الظرف  هذا  يف  والت�صامني  االإن�صاين  العمل  تكري�س 
املحتاجة  والعائالت  اله�صة  الفئات  مع  للتعاطي مع خماطر فريو�س كورونا،  االإمكانيات  �صّخرت كل  التي   ، الدولة  جلهود 

العملية .. ا�صتعدادهم الإجناح هذه  اأبدوا كامل  الذين  االإدارية تقرت  باملقاطعة  من طرف عديد اجلمعيات 

اال�صتثنائي الظرف  هذا  يف  والت�صامني  االإن�صاين  العمل  لتكري�س 

ان��ط��الق  ����س���ارة  اإ اإع���ط���اء  مت 
من  الثانية  الت�سامنية  القافلة 
والتي  اأدرار،  بولية  نوعها 
من  ال��وق��اي��ة  اإط���ار  يف  ت��ي  ت��اأ
مع  للت�سامن  كورونا،  فريو�س 
وذوي  املعوزين  الأ�سخا�س 
واملت�رصرين  املحدود  الدخل 
للوقاية  املتخذة  الإجراءات  من 
 19 ك��وف��ي��د  ف���ريو����س  م���ن 

القافلة  و�سملت  امل�ستجد،  
بلديات  ث��م��اين  الت�سامنية 
زاوي��ة   ( دوائ��ر  م�ستوى  على 
وم�ست   ،) اأولف  رقان،  كنته، 
وقدرة  عائلة   1515 العملية 
من  طنا  و�ستون  مبائة  حمولتها 
ال�س الوا�سعة  الغذائية،  املواد 
تهالك.                                                                                
الرحمن  عبد  بلوايف 

الإقليمية  الكتيبة  عنا�رص  ترابط 
بولية  ما�سي  بعن  الوطني  للدرك 
و  الولئية  الطرق  الأغ��واط،حم��اور 
الوطني  الطريق  منها،�سيما  الوطنية 
اأفلو  بن  �سطره  يف  الرابط   23 رقم 
والذي  الأغ��واط  الولية  وعا�سمة 
بجنوبها  اجلزائر  بغرب  مو�سول  هو 
و  للتموين  الرئي�سي  ال�رصيان  يعد  و 
تنقل املواطنن.لكن ومع فر�س احلجر 
الدرك  عنا�رص  على  األ��زم  ال�سحي 
ثابتة  تفتي�س  نقاط  بتنظيم  الوطني 
و  احليوي  الطريق  ه��ذا  حم��ور  على 
الهام،من اجل مراقبة حترك امل�سافرين 
ومرتدي الطريق.�سيما ناقلو الب�سائع 
وتفتي�س املنقولت مع تطبيق القانون 

احلجر  لتعليمات  املخالفن  حق  يف 
بتثبيت  يقومون  .حيث  ال�سحي 
ال�سابعة  ال�ساعة  من  الأمني  احلاجز 
من  �سباحا  ال�سابعة  غاية  اإىل  م�ساء 
قائد  منه،ويحر�س  امل���وايل  ال��ي��وم 
م�سطفى"  "عزوز  الرائد  الكتيبة 
بنف�سه على مراقبة الطريق وحتركات 
املركبات.وتظم  واأ�سحاب  امل�سافرين 
عن  م��ن  ك��ل  دوائ���ر  الكتيبة  ه��ذه 
اأكد  -وقد  مرة  ،وادي  ما�سي،الغي�سة 
تلقت  عنا�رصه  اأن  ع��زوز  الرائد  لنا 
الأول  اليوم  يف  ال�سعوبات  عديد 
ب�سبب  املطبق  ال�سحي  احلجر  من 
الطريق  م�ستعملي  من  الكثري  جتاهل 
الكثري  تفهم  هذا  مع  و  الإج��راء  لهذا 

العربات  اأ�سحاب  و  امل�سافرين  من 
�سلت  قد  .و  ال�سحي  احلجر  قانون 
واملوالن  التجار  عدا  بالكامل  احلركة 
و ناقلو الب�سائع الذين هم معفون من 
هذه اإجراءات احلجر ال�سحي ب�رصيطة 
لنقل  الرخي�س  وثائق  على  احل�سول 
وكل  املمتهن  الن�ساط  و  الب�ساعة 
و�سع  يتم  القوانن  لهذه  خمالف 
 08 ملدة  البلدي  املح�رص  يف  مركبته 
 688 رقم  الولئي  للقرار  طبقا  اأيام 
املوؤرخ يف 06 افريل من ال�سنة اجلارية 
،وبناء على املر�سومن التنفيذين 69 
املخالفة  طبيعة  يحددان  اللذان  و70 
و  الردعية  و  القانونية  واإجراءاتها 
دورية  ب�سفة  الدرك  م�سالح  تعمل 

توعيتهم  و  املواطنن  حت�سي�س  على 
كوفيد  "كورونا  وب���اء  ب��خ��ط��ورة 
الإن�سان  جل�سم  تنقله  طريقة  و   "19
اأي �سخ�س  التي قد يتلقاها  بالعدوى 
تعد  الن�سائح  ه��ذه  كل  و  اأخ��ر  من 
امل�سافرين  حق  يف  احرازية  اإجراءات 
على  احلفاظ  و  الوباء  انتقال  لتفادي 
�سحتهم. كما ل يبخل عنا�رص الدرك 
الب�سائع  ناقلي  و  التجار  توعية  على 
التعقيم  و  الوقاية  و�سائل  با�ستعمال 
املطهر  و  ق��ف��ازات  و  كمامات  من 
يتعاملون  اأنهم  و  .خ�سو�سا  ال�سائل 
نظرا  اأخ��رى  مناطق  ومن  غريهم  مع 

لطبيعة  ن�ساطهم اليومي .
ع.ق

ثقافة  يف  املواطن  م�ساهمة  اإطار  يف 
عرب  احل�����رصي  وال�سلوك  التبليغ 
اخل�رصاء  الأرق����ام  على  الت�����س��ال 
املعادلة  اإجن��اح  يف  الوطني،  لالأمن 
للت�سدي  امل�سرك،  الأمني  والتعاون 
وك��ذا  اأ�سكالها،  ب�ستى  للجرمية 
املتعلقة  القرارات  اتخاذ  امل�ساهمة يف 
من  للوقاية  ال�سحي  احلجر  بتدابري 
امل�ستجد. كورونا  فريو�س  انت�سار 
ورقلة  ولي��ة  اأم��ن  م�سالح  �سجلت 
خالل الثالثي الأول من �سنة 2020:  
كالتايل:عرب  موزعة  ات�سال   1259
اخلط الأخ�رص48-15:  601 ات�سال، 

منها 277 ات�سال مفاده طلب تدخل، 
يد  تقدمي  طلب  مفاده  ات�سال   129
ات�سال مفاده   36 امل�ساعدة والإغاثة، 
التبليغ عن حوادث املرور، 33 ات�سال 
مفاده طلب ال�ستعالم والتوجيه، 18 
ات�سال مفاده التبليغ عن ال�رصقة، 05 
ات�سالت مفادها التبليغ عن احلرائق، 
حالت  عن  للتبليغ  ات�سال   103
 51  :17 النجدة  رقم  عرب  خمتلفة.  
ات�سال منها: 19 ات�سال مفاده طلب 
التدخل، 11 ات�سال مفاده ال�ستعالم 
والتوجيه 05 ات�سالت مفادها تقدمي 
ات�سال   16 والإغاثة،  امل�ساعدة  يد 

مفاده التبليغ عن حالت خمتلفة.
عرب الرقم الأخ�رص 104: 30 ات�سال 
التبليغ  مفادها  ات�سالت   09 منها 
ات�سالت   06 الختفاء،  حالت  عن 
 06 التدخالت،  خمتلف  عن  للتبليغ 
ات�سالت طلب ا�ستعالم وتوجيه، 02 
والإغاثة  امل�ساعدة  يد  تقدمي  ات�سالن 
عن  للتبليغ  ات�سالت  �سبعة   07

حالت اأخرى.
sta - الهاتفية:  املوزعات  عرب    (
 221 منها،  ات�سال   dard(:577
 90 تدخالت،  طلب  مفاده  ات�سال 
حوادث  عن  التبليغ  مفاده  ات�سال 

ال�ستعالم  مفاده  ات�سال   85 املرور، 
يد  تقيد  مفاده  ات�سال   71 والتوجيه، 
ات�سال مفاده   15 امل�ساعدة والإغاثة، 
التبليغ عن احلرائق، 14 ات�سال مفاده 
اإت�سالن02  ال�رصقة،  عن  التبليغ 
واأخريا  الختفاء،  حالت  عن  للتبليغ 
ح��الت  ع��ن  للتبليغ  ات�سال   79
خمتلفة.كما تبقى م�سالح اأمن ولية 
 24/24 م��دار  على  جمندة  ورقلة 
املواطنن  لنداءات  لال�ستجابة  �سا 
واملواطنات والتكفل بان�سغالتهم يف 

كل الظروف والأوقات.
ق/ج

اأدرار،  بولية  ي��ام  اأ منذ  ي�سهد 
التدفق،  يف  �سعف  الن��رن��ت 
طريق   عن  الت�سفح  كانت  �سواء 
اأو  الثابت  الهاتف  يف  امل�سركن 
�رصكات  طريق  عن  امل�سركن 
م��ت��ع��ام��ل��ي ال��ه��ات��ف ال��ن��ق��ال ) 
 ،) ج��ازي   ، اأوري��دو  موبيلي�س، 
ي�سهدها  ال��ذي  ال�سعف  ه��ذا 
�سكان  ي��ورق  الن��رن��ت  تدفق 
املرا�سلن  خ��ا���س��ة  و  ال��ولي��ة 

يتعاملون  ال��ذي  ال�سحفين، 
اإر�سال  و  لكتابة  ي��وم  كل  بها 
املجالت  و  اجلرائد  اإىل  مقالتهم 
و  ل��ك��رون��ي��ة  الإ امل���واق���ع   و 
ذ  اإ التلفزيونية،  القنوات  كذلك 
اجلهات  الولية  �سكان  يطالب 
و  التدخل  ب�رصورة  امل�سوؤولة 
اأربعة  مدار  على  التدفق  حت�سن 

�ساعة.            وع�رصين 
الرحمن عبد  بلوايف   

رفقة  اأولف؛  دائرة  رئي�س  اأ�رصف 
كتيبة  وقائد  اأولف  بلدية  رئي�س 
اأمن  عن  وممثل  الوطني  ال��درك 
مكتب  ورئ��ي�����س  اأول���ف  دائ���رة 
بوحدة  ب��اأول��ف  تيدكلت  ب��ري��د 
على  ب��اأول��ف  امل��دن��ي��ة  احل��م��اي��ة 
با�ستعمال  موظفيها،  اأجور  دفع 
داخل  املحمول  ال�سحب  جهاز 
من  موظفان  خالل  من  الوحدة، 
ال��وح��دة،  مبركز  تيدكلت  بريد 
ح�سب  العملية  ه���ذه  ت��ي  وت��اأ
تيدكلت  ب��ري��د  مكتب  رئي�س 
بهوطي  ال�سيد  اأول��ف  ب��دائ��رة 
الوقاية  اإجراءات  اإطار  يف  اأحمد 
م���ن ف���ريو����س ك���ورون���ا ال��ت��ي 
م�ستوى  على  يام  اأ منذ  انطلقت 

طباقا  بالولية،  اأخ��رى  مكاتب 
الربيد  وح��دة  مدير  لتوجيهات 
بال�سيخ  ال�سيد  اأدرار  بولية 
وينتظر  ه��ذا  رم�����س��ان،  اأح��م��د 
تيدكلت  ق��ل��ي��م  اإ ي�ستفيد  اأن 
ال���ذي ي�����س��م ب��ل��دي��ات دائ���رة 
امل�ستقبل  يف  الأرب��ع��ة  اأول���ف 
عبارة  متنقل  ب��ري��دي  مبكتب 
بريد  مكتب  �سي�ستعمله  حافلة 
و  الطارئة  احلالت  يف  تيدكلت 
فيها  يكرث  التي  املنا�سبة  ثناء  اأ
اأج��ور  ل��دف��ع  م����وال  الأ �سحب 
الأماكن  يف  والعمال  املوظفن 
ال��ت��ي ي��ت��واج��د ب��ه��ا امل��واط��ن��ن 
كالأ�سواق.                                                                                                        بكرثة 
الرحمن  عبد  بلوايف 

لالأمن  ال�رصطة  ق��وات  متكنت 
ولي��ة  ب��اأم��ن  الثامن  احل�����رصي 
لن�ساط  حد  و�سع  من  ب�سار، 
ترويج  ق�سية  يف  فيهما  م�ستبه 
اك�ستازي.وقائع  العقلي  ثر  املوؤ
قوات  ل�ستغالل  تعود  الق�سية 
 08 احل�����رصي  ل��الأم��ن  ال�رصطة 
م�ستبه  بقيام  تفيد  ملعلومات 
العمر،  من  الثالث  العقد  يف  فيه 
املهلو�سة  ق��را���س  الأ ب��روي��ج 
التجاري،  حمله  م�ستوى  على 
ا���س��ت�����س��دار  مت  ال��ف��ور  ع��ل��ى 
وك��ي��ل  ع��ن  بالتفتي�س  اإذن 
ب�سار  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
املحل  تفتي�س  اإج��راء  ومبا�رصة 
العملية  كللت  ي��ن  اأ التجاري، 
و�سبط  فيه  امل�ستبه  بتوقيف 
ق��ر���س��ا   59 كمية: ب��ح��وزت��ه 

دومينو،  اك�ستازي  ن��وع  م��ن 
ثان  فيه  م�ستبه  يقاف  اإ مت  كما 
العمر،  م��ن  الثالث  العقد  يف 
الأقرا�س  �ساحب  نه  اأ م�رصحا 
ببيعها  يقوم  وك��ان  املهلو�سة 
للقر�س  دج   1500 ب�����س��ع��ر 
مقر  اإىل  حتويلهما  الواحد،ليتم 
ومبا�رصة   08 احل�رصي  الأم��ن 
الق�سية.    ب�ساأن  معهما  التحري 
التحري  اإجراءات  ا�ستيفاء  بعد 
امل�ستبه  تقدمي  مت  الق�سية،  يف 
اجلمهورية  وكيل  م��ام  اأ فيهما 
ل���دى حم��ك��م��ة ب�����س��ار، ال��ذي 
الفوري،  املثول  جلل�سة  اأحالهما 
منهما  كل  حق  يف  �سدر  ي��ن  اأ
العقابية  باملوؤ�س�سة  يداع  اإ اأمر 

باحلكم. النطق  غاية  اإىل 
اأ . د 

انطالق القافلة الت�صامنية الثانية
 يف اإطار الوقاية من فريو�س كورونا 

باأدرار

الدرك بعني ما�صي باالأغواط  يحر�س على تطبيق احلجر ال�صحي لل�صائقني

خالل الثالثي االأول  من �صنة 2020 

اأمن ورقلة ي�صجل 1259 مكاملة هاتفية 

االنرتنت ي�صهد �صعفا كبريا يف التدفق 
باأدرار

بريد تيدكلت اأولف باأدرار يدفع اأجور 
موظفي احلماية املدنية بجهاز ال�صحب 

املحمول 

توقيف مروجي االك�صتازي بب�صار 



جواريات العدد07
اإلثنين 13 أفريل 2020 م الموافق لـ 19 شعبان 1441هـ1976

�صنلجاأ اإىل حتديد احلريات طاملـا االأمر فـي �صالح 
ال�صحـة العمومية

عي�س علجية 
-----------------

رئي�س  عنري  الدين  عز  التقى 
جنيب  مبعية  ق�سنطينة  دائ����رة 
ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  اأع��راب 
البلدي  ال�سعبي  ملجل�س  مبقر  اأم�س 
على  املتواجدة  اجلمعيات  مبمثلي 
لتدار�س  ق�سنطينة  بلدية  م�ستوى 
من  للواقية  ال��الزم��ة  ال��ت��داب��ري 
فريو�س كورونا ) كوفيد 19(  اأين 
الأمن  بح�سور  الثنان  ا�ستمع 
الن�سغالت  اإىل  للبلدية   العام 
ما  خا�سة  املواطن  يطرحها  التي 
للمواد  عادل  الغري  بالتوزيع  تعلق 
ال�سميد،  مادة  وبخا�سة  الغذائية 
الوباء  منذ ظهور  املتدخلن  ح�سب 
مدينة  و�سط  �سكان  ي�ستفد  مل 
لغياب  ال�سميد  على  ق�سنطينة 
ا�سطر  امل��ادة،  لهذه  خا�س  موزع 
املناطق  اإىل  التنقل  منهم  البع�س 
رغم  عليه،   للح�سول  املجاورة 
اأمام  تواجههم  التي  ال�سعوبات 
العمومي  النقل  و�سائل  انقطاع 
رئي�س  قال  رده  يف  و  اخلا�س،   و 
الدكتور  البلدي   ال�سعبي  املجل�س 
عن  يقل  ل  ما  اأن  اأع��راب  جنيب 
لتغذية  توفريها  مت  قنطار   2500

احتياجات املواطن يوميا.
بيع  يف  امل�ساربة  بخ�سو�س  اأما   
املواطنن  بع�س  حتايل  و  ال�سميد 
اإ�سافية  احل�سول على كميات  يف 
من ال�سميد اأ�سار رئي�س الدائرة يف 

الطريقة  اإىل  العودة  مت  اأنه  تدخله 
بالتجزئة  البيع  اأي  التقليدية 
التجارية  املحالت  م�ستوى  على 
مو�سحا  الفو�سى،  على  للق�ساء 
اأّي حمل جتاري يغلق يف  اأن  اأكرث  
وجه املواطن يف هذا الظرف بالذات 
قد  ردعية  اإجراءات  �سده  �ستتخذ 
ت�سل اإىل غلق املحل و �سحب منه 
ال�سجل التجاري لي�ستطرد بالقول 
يجّوع  تاجر  على  عار  و  عيب   "  :
ال�رصيع  الربح  اأج��ل  من  مواطن 
بالذات  الظرف  ه��ذا  يف  خا�سة 
اجلهود  ت�سافر  اإىل  يحتاج  الذي 
حن  اإىل  الت�سامن  و  ال��ت��اآزر  و 
رئي�س  اأكد  و  الأزمة،  من  اخلروج 
ال�ستمرار  على  ق�سنطينة  دائرة 
و  التح�سي�سية  العمليات  يف 
عددها  و  اجلمعيات  مع  التوا�سل 
الراب  عرب  تن�سط  جمعية    300

الوطني.
وجهها  التي  التو�سيات  وجت�سيد   
املواطنن  حلماية  الأول  ال��وزي��ر 
الدائرة  رئي�س  اأ�سار  اخلطر،  من 
ي�ستهينون  املواطنن  بع�س  اأن 
بع�س  ت��ه��اون  كا�سفا  ب��ال��وب��اء، 
اأبنائهم،  بحياة  وتالعبهم  املواطنن 
اين   ، ليلية  بخرجات  قام  عندما 
ال�سيارات  داخ��ل  اأط��ف��ال  وج��د 
و�سط  يتجولون  اأوليائهم  م��ع 
التعليمات  ���س��ارب��ن  امل��دي��ن��ة، 
املقنن  املنع  رغم  احلائط  عار�س 
العمومية  ال�سلطات  عن  ال�سادر 
يف  التجوال  من  احل��د  املت�سمن 
النهار  يف  �سواء  املدينة  �سوارع 
الق�سوى،  لل�رصورة  اإل  الليل  اأو 
التي  الردعية  بالإجراءات  مذكرا 
و  ال�سيارة  حجز  هي  و  اتخاذها  مت 
غرامة مالية و احلب�س ملدة 03 اأيام،  

التعقيم  و  التطهري  بخ�سو�س  اأما 
توفر  على  ال��دائ��رة  رئي�س  اأك��د 
لذلك،  ال�رصورية  الو�سائل  كل 
الولئية  ال�سلطات  جندت  قد  و 
و  املادي  العن�رص  من  يلزم  ما  كل 
تخ�سي�س  خ��الل  من  الب�رصي،  
مركبة   33 �سهريج،  �ساحنة   12
اأجهزة  باأحدث  جمهزة  مقطورة 
عن  ف�سال  التطهري،   و  التعقيم 
بن  م���وزع  ع��ام��ل   380 جتنيد 
الولية،  و  البلدية  موؤ�س�سات 
م�سريا اأن العملية �ستظل م�ستمرة 
للق�ساء على  ال�سيف  طيلة ف�سل 
على  خا�سة  اجل��رذان  و  احل�رصات 
الق�سبة(   ( القدمية  املدينة  م�ستوى 
اأحد  قال  كما  الفئران  غزتها  التي 
وجوب  على  م�سددا  احلي،  ممثلي 
حميط  يف  و  البيت  داخل  النظافة 

امل�سكن.

اأكد رئي�س دائرة ق�صنطينة عز الدين عنرتي اأنه يف ظل تهاون املواطن و عدم اإح�صا�صه بامل�صوؤولية و اخلطر وجب حتديد 
احلريات اأو فر�س احلجز الكلي يف حالة تزايد انت�صار الوباء طاملا االأمر يف �صالح ال�صحة العمومية م�صريا بالدور االأ�صا�صي 
الذي ينبغي اأن يقوم به املجتمع املدين بتح�صي�س املواطنني باخلطر املحدق بهم اإذا ما مل يلتزموا بالتعليمات من اأجل التقليل 

من اخلطر و جتنب االإ�صابة.

رئي�س دائرة ق�صنطينة يحذر من اال�صتهانة بخطر الوباء و يوؤكد:

لولية  التخزين  م��رك��ز  ب��ا���رص 
ببلدية  املتواجد  متو�سنت  عن 
جلمع  ج��اء  ال��ذي  و  الطلبة  عن 
طرف  م��ن  العينية  ال��ت��ربع��ات 
على  ت��وزب��ع��ه��ا  و  املح�سنن 
اأعقاب  يف  امل��ع��وزة  ال��ع��ائ��الت 
كوفيد   - كورونا  فريو�س  تف�سي 
توزيع  عملية  ب��اجل��زائ��ر   -  19
على  الأ�سا�سية  الغذائية  امل��واد 
العائالت  مل�ساعدة  البلديات 
احلجر  اإج����راء  م��ن  امل��ت�����رصرة 
على  املفرو�س  اجلزئي  ال�سحي 
هذا  لنت�سار  تفاديا  املواطنن 
ال�سحة  على  حفاظا  و  الفريو�س 
العملية  م�ست  حيث  العمومية 
 11  - ع�رص  اإحدى  الآن  غاية  اإىل 
و  دفعتن  على  موزعة  بلدية   -
اأربع  الأوىل  الدفعة  �سملت  قد 
نائية يف مقدمتها  بلديات   -  -04
جانب  اإىل  الليل  عقب  بلدية 
و  متازوغة  و  الوريا�س  �سيدي 
بلديات   -  -07 �سبع  و  امل�ساعيد 
م�ست  قد  و  الثانية  الدفعة  يف 
عبد  الأم��ري  و  ال�سايف  �سيدي 

بت  �سيدي  و  ت��ارق��ة  و  ال��ق��ادر 
وادي  و  برق�س  وادي  و  ع��دة 
على  بوجمعة  اأولد  و  ال�سباح 
لتم�س  العملية  تتوا�سل  اأن 
املربجمة  الولية  بلديات  باقي 
يبقى  و  بلدية    21 ع��دده��ا  و 
اإىل  املحلية  ال�سلطات  تطلع 
على  امل�ساعدات  ه��ذه  ت��وزي��ع 
ح�سب   28 الولية  بلديات  كل 
يتلقونها  التي  التربعات  حجم 
م��ن امل��ح�����س��ن��ن ل��ت��ت��وج��ه ه��ذه 
الأ�رص  نحو  الغذائية  امل�ساعدات 
قوائم  �سمن  املح�ساة  املعوزة 
خاليا  اإع���داده���ا  ع��ل��ى  ي�����رصف 
على  تن�سيبها  مت  التي  اليقظة 
�رصية  يف  البلديات  م�ستوى 
احد  اأو  احل��ي  رئي�س  بح�سور 

الأعيان.
امل��رك��ز  اأن  اإىل  ن�سري  و  ه���ذا 
ال�سبيبة  حلماية  اخلدمات  املتعدد 
كل  بتعقيم  بادروا  الطلبة  بعن 
البلديات  من  القادمة  ال�ساحنات 
الت�سامنبة.                        الإعانات  ل�ستالم 
                                  ن. مزادة

م�صاعدات  تت�صلم  بلدية   11
غذائية ت�صامنية بعني متو�صنت

 يف اأعقاب تف�صي فريو�س كورونا 

العامة  املديرية  لتعليمات  جت�سيدا 
اإطالق  املت�سمنة  املدنية  للحماية 

ح���م���ل���ة وط��ن��ي��ة 
ل���ل���ت���ربع ب���ال���دم 
م��ن ط��رف اأع���وان 
عرب  املدنية  احلماية 
خم��ت��ل��ف ولي���ات 
قامت  حيث  الوطن 
املديرية  م�سالح 
للحماية  الولئية 
حملة  بتنظيم  بغليزان  املدنية 

م�ستوى  ع��ل��ى  ب��ال��دم  ال��ت��ربع 
للحماية  الرئي�سية  ال��وح��دة 
بالتن�سيق  غليزان  لولية  املدنية 
ال�سكان  و  ال�سحة  مديرية  مع 
فيها  �سارك  حيث  غليزان  لولية 
باختالف  ع��ون   200 م��ن  اأك��رث 
ال��وح��دات  جميع  م��ن  و  رتبهم 
يف  تدخل  املبادرة  هذه  الثانوية 
للولية  ال��دم  بنك  تدعيم  اإط��ار 

 50 بحوايل  نق�س  �سجل  ال��ذي 
�سمن  اأي�سا  تدخل  التي  و  باملئة 
النبيلة  للمهنة  الأ�سا�سية  املبادئ 
بنوك  وتدعيم  املدنية  للحماية 
الدموية  ال��زم��ر  مبختلف  ال���دم 
ملحوظا  تراجعا  عرفت  والتي 
مع  تزامنا  الأخ��رية  الأ�سابيع  يف 

انت�سار وباء كورونا .
                                    ابو ع�سام

حملة للتربع بالدم من تنظيم م�صالح احلماية املدنية بغليزان 

بعد خمالفة اأ�صحابها مواقيت احلجر  ال�صحي  املنزيل 

ولي��ة  اأم���ن  م�سالح  �سخرت 
املادية  الإمكانيات  كافة  بجاية 
الأمني  املخطط  لتنفيذ  والب�رصية 
اإىل  والهادف  ت�سطريه  مت  ال��ذي 
كورونا،  وب��اء  انت�سار  من  احلد 
اإطار تطبيق الإجراءات  وذلك يف 
ال�سحي  باحلجر  اخلا�سة  الأمنية 
م�سالح  �سجلت  وق��د  اجل��زئ��ي، 
خمالفات  عدة  بجاية  ولية  امن 
مبواقيت  التقيد  بعدم  متعلقة 
منذ  اجل��زئ��ي  ال�سحي  احل��ج��ر 
اأح�ست  التنفيذ، حيث  دخوله حيز 
اإىل   05 من  املمتدة  الفرة  خالل 
الدوريات  عرب   2020 اأفريل   08

املراقبة  ونقاط  والراكبة  الراجلة 
الوطني  الأمن  اخت�سا�س  باإقليم 
�سخ�س،   1141 من  اأكرث  مراقبة 
345 �سخ�س  اإيقاف  اإثرها مت  على 
ملخالفتهم  ق�سائي  اإج��راء  حمل 
اجلزئي،  ال�سحي  احلجز  اإجراءات 
 922 م��ن  اأك��رث  مراقبة  مت  كما 
مركبة، اأين مت و�سع 29 مركبة يف 
الدراجات  اأما بخ�سو�س  املح�رص، 
احلجر  ملواقيت  املخالفة  النارية 
ت�سجيل  مت  فقد  اجلزئي  ال�سحي 
على  نارية  دراج��ة   62 مراقبة 
اإىل  دراج��ة   47 حتويل  مت  اإثرها 
حالة   12 ت�سجيل  مت  كما  املح�رص، 

و  �سخ�سن،  من  لأكرث  للتجمع 
مب�سافة  اللتزام  لعدم  حالة   11
العمليات  بخ�سو�س  اأما  الأمان، 
امل��ن��ج��زة ل��ت��ط��ه��ري ال�����س��اح��ات 
با�ستعمال  وامل��ب��اين  العمومية 
ت�سخري  مت  فقد  ال�رصطة  اآليات 
واإجن���از  لل�رصطة  اآل��ي��ات   05
لل�سوارع  تطهري  عملية   17
م�سالح  تبقى  و  وال��ط��رق��ات 
الوطن  خلدمة  جمندة  ال�رصطة 
وامل��واط��ن وت��دع��وه ل�����رصورة 
بالن�سائح  والتقيد  الل��ت��زام 
ق�ساء  مع  املقدمة  والتعليمات 
قبل  و�رصورياتهم  حاجياتهم 

من  املقررة  اجلزئي  احلجز  فرات 
غاية  اإىل  م�ساءا  الثالثة  ال�ساعة 
الوقوع  لتفادي  �سباحا،  ال�سابعة 
جراء  القانون  تطبيق  طائلة  حتت 
للحد  وهذا  احلجر،  اإجراءات  خرق 
ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  انت�سار  م��ن 
ال�رصطة  م�سالح  تبقى  كما 
وتنوه  املواطنن  خلدمة  جمندة 
التبليغ  خالل  من  الفعال  بدوره 
التحركات  اأو  التجمعات  عن 
الأرق���ام  طريق  ع��ن  امل�سبوهة 
 17 1548 وخط النجدة  اخل�رصاء 

.  104 وكذا الرقم 
                                    كرمي . ت

�صرطة بجاية ت�صع 29 مركبة و47 دراجة يف احل�صر  

تطبيقا لتعليمات الو�ساية الو�سية 
اأقدمت جامعة  ا�ستباقية  ويف خطوة 
حممد بو�سياف بامل�سيلة على عملية 
البيداغوجين  امل�سئولن  نب�س  ج�س 
بع�س   الأ�ساتذة  وكذا  و  العمداء  و 
التعليم  حول   الطالبية  التمثيالت 
عن البعد الذي انطلق ب�سفة فعلية 
اأفريل اجلاري من  بداية من اخلام�س 
ال�ستبيانات  من  جمموعة  خ��الل 
برئا�سة  الذاتي  التقييم  خلية  اأعدتها 
جغلويل  يو�سف  الدكتور  الأ�ستاذ 
قيا�س  اإىل  خ��الل��ه��ا  م��ن  ه��دف��ت 
البيداغوجية  اليقظة  م�ستوى 
وحماولة  الل��ك��روين،  للتن�سيط 
الطالب  متكن  مدى  على  التعرف 
املوجهة  الأعمال  و  املحا�رصات  من 
اللكرونية  الدعائم  خمتلف  عرب 
ا�ستمرارية  �سمان  منطلق  م��ن 
التكوين وربحا للوقت البيداغوجي 
اجلامعي  للمو�سم  وا�ستكمال   ،
الراهنة  الظروف  ظل  يف  اجل��اري 
اأحدثها  التي  الأزم��ة  يف  املتمثلة 
على  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
بظالله  واألقى  عامة  ب�سفة  العامل 
ا�ستدعى  الذي  الأم��ر  اجلزائر  على 
مبا  القطاعات  خمتلف  حركة  �سل 
والبحث  العايل  التعليم  قطاع  فيها 
العلمي، و�سعيا من اإدارة اجلامعة يف 
امل�سي  وحماولة  الأو�ساع  تدارك 
كبديل  البعد  عن  التعليم  نحو  قدما 
وقد  احل�سوري،   للتعليم  موؤقت 
ال�ستبيانات  تفريغ  عملية  اأ�سفرت 
يف  متثلت  م�سجعة   نتائج  على 
و�سع  خالل  من  الأ�ساتذة  ا�ستجابة 
عرب  الثاين  ال�سدا�سي  حما�رصات 
لتمكن  ال��و���س��ائ��ط  م��ن  ال��ع��دي��د 
الطالب من حتميلها، يراقب العمداء 
على  وي�����س��ه��رون  العملية  ه��ذه 
متابعتها، هناك اجتاهات ايجابية من 
عن  التعليم  لعملية  الطالب  طرف 

بعد، هذا ومازالت عملية التفاعل مل 
ت�سل بعد اإىل اأق�ساها، مع ت�سجيل 
العديد من املاآخذ  من خالل تعليقات 
الطلبة على املواقع الر�سمية جلامعة 
تدفق  نق�س  يف  انح�رصت  امل�سيلة 
من  العديد  يف  و�سعفها  النرنت 
مناطق الولية، �سعوبة الولوج اإىل 
ل�سيما  اللكروين  التعليم  من�سة 
يف �ساعات ذروة ال�ستخدام ناهيك 
املحا�رصة  عن  البحث  �سعوبة  عن 
من  الطالب  ت�سجيل  عدم  ب�سبب 

طرف الأ�ستاذ.
يذكر اأن جامعة امل�سيلة التي يديرها 
ب��داري  كمال  الدكتور  الأ���س��ت��اذ 
اإىل  النتقال  ���رصورة  يف  فكرت 
عام  من  اأزيد  منذ  الرقمي  التحول 
وحثت يف هذا الإطار الأ�ساتذة على 
التعليم  من�سة  على  ح�سابات  فتح 
وقامت   )Moodle(اللكروين
التكوينية  ال��دورات  من  بالعديد 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  كل  ل�سالح 
املقدر عددهم باأزيد من1400 اأ�ستاذ، 
للطالب  بالن�سبة  احل��ال  وكذلك 
األف  من37  اأزي��د  لهم  فتحت  حيث 
الأر�سية  نف�س  ل�ستخدام  ح�ساب 
والأخ��ذ  التفاعل  من  مزيد  ق�سد 
واملطبقن،  املحا�رصين  مع  والعطاء 
املحا�رصات  �سل�سلة  نن�سى  اأن  دون 
وجت��در  ه���ذا   ،)Mooc(املرئية
اأن جامعة امل�سيلة ت�ستخدم  الإ�سارة 
التكنولوجيا يف كثري من ن�ساطاتها 
خالل  من  والبيداغوجية  العلمية 
املهند�سن  من  فريق  اأعدها  من�سة 
م�سمى  حت��ت  الآيل  الإع���الم  يف 
 )DWS(للعمل الرقمي  الف�ساء 
طلب  خاللها  من  لالأ�ستاذ  ميكن 
باخلارج،  علمية  اإقامة  اأو  ترب�س 
الراتب  ك�سف  على  احل�سول  اأو 

و�سهادة العمل بكل اأريحية.
                       اأ . خل�رص . بن يو�سف

جامعة امل�صيلة ُتقيم االأ�صبوع االأول 
من التعليم عن بعد
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القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  ك�سف 
فيما  املرونة  من  مزيد  عن  )فيفا( 
الالعبني  انتقالت  ب�سوق  يتعلق 
الإ�ــســابــات  تف�سي  اأزمـــة  ب�سبب 
بـــفـــريو�ـــش كــــورونــــا املــ�ــســتــجــد 
اإمكانية  اإىل  واأ�سار  )كوفيد19-(، 
ثالثة  انــتــقــالت  ـــرتة  ف وجــــود 

ب�سفة ا�ستثنائية. 
انتقالت  تقت�سر  الآن،  وحــتــى 
الالعبني على فرتتني: الأوىل هي 
مو�سمني  كل  بني  النتقالت  فرتة 
بامتدادها  ي�سمح  ول  متتاليني 
يف  والأخرى  اأ�سبوعا،   12 من  اأكرث 
باأن  ي�سمح  ول  املو�سم،  منت�سف 

تتجاوز فرتة �سهر واحد.
القدم  ــرة  لــوائــح ك  وقـــال مــديــر 
يف  كيت�سنغ  جيم�ش  الفيفا  يف 
دي"  اآر  "اإي  لتلفزيون  ت�سريحات 
يف  الآن  نراه  اأن  ميكن  "ما  الأملــاين 
ــادات قد  اأن الحت الأزمــة هو  هذه 
انتقالت  فرتة  اأمــام  املجال  تفتح 
مبرونة  �سنتعامل  اإ�سافية،  ثالثة 
الإجمايل  الوقت  كان  اإذا  هذا  مع 
 16 عــلــى  ــد  ــزي ي ل  ــالت  ــق ــت ــالن ل

اأ�سبوعا".
ـــدر مــوؤخــرا  ـــس ــــان الــفــيــفــا اأ�  وك
ب�ساأن  ــادات  ــس واإر� تو�سيات  عــدة 
يف  الالعبني  وعــقــود  النــتــقــالت 

ظل اأزمة وباء "كورونا". 
ــدويل عن فكرة  ــاد ال ــع الحت وداف
املحرتفني  الالعبني  عقود  متديد 
املو�سم  نهاية  حتى  اأنديتهم  مــع 

املتوقف حاليا، علما اأن 30 يونيو/
حتدده  الــذي  املوعد  هو  حزيران 
عقود  لــنــهــايــة  ـــة  ـــدي الأن اأغــلــب 
التوقعات  اأغلب  وت�سري  لعبيها، 
اإىل اأن الدوريات لن ت�ستكمل قبل 

هذا التاريخ.
اأن انتقالت الالعبني املقررة   كما 
تبداأ  اأن  يجب  العام  هذا  �سيف  يف 

ورغم  فعليا،  املو�سم  انتهاء  بعد 
اأن يقدم  للفيفا  فاإنه ل ميكن  هذا 
ال�ساأن،  بهذا  ملزمة  متطلبات  اأي 
نعرتف  اأن  "علينا  كيت�سنغ  وقــال 
العمل  لقانون  دائما  الأولوية  باأن 
ــالل الأنـــديـــة  ــق ــت ــس ــي وا� ــن ــوط ال

والالعبني".

الإيطايل  ميالن  نادي  جماهري  �ساقت 
للفريق،  املتوا�سل  الف�سل  مــن  ذرعـــًا 
اإىل  بالإ�سافة  املا�سية،  ال�سنوات  خالل 
بطولة  مناف�سة  اإىل  بالعودة  الإخفاق 
على  ــل،  الأق على  ــا  اأوروب اأبطال  دوري 
الإداريني  من  العديد  تعاقب  من  الرغم 

واملدربني والالعبني على الفريق.
الأمــريكــي  "اإيليوت"  بنك  اأّن  ويــبــدو 
واملالك حاليًا لنادي "الرو�سنريي"، عازم 
اأوروبــا  عمالق  اإعـــادة  على  ــرة  امل هــذه 
التي  الأ�سماء  اأجماده، ب�سبب  اإىل  النائم 
خالل  �سمهم  حماولة  اأجل  من  حددها 
املقبلة،  ال�سيفية  النــتــقــالت  ــرتة  ف

والتي فاجاأت حتى جماهري الفريق.
مريكاتو"  "كالت�سيو  ــع  ــوق مل ووفـــقـــًا 
ـــادي مــيــالن �سوب  ن الإيـــطـــايل، فــــاإّن 
ال�ساعدة  البالد  موهبة  نحو  اأنــظــاره 
الذي  تونايل،  �ساندرو  بري�سيا  وفريق 
يحظى باهتمام كبار اأندية "الكالت�سيو" 
كذلك، على غرار العمالقني يوفنتو�ش 

والغرمي اإنرت ميالن.
ميالن  اإدارة  فاإن  ذاته،  امل�سدر  وح�سب 
رغم  عامًا(   18( �ساحب  �سم  يف  جــادة 
مبلغ  ت�سيلينو  ما�سيمو  رئي�سه  حتديد 

خدمات  عن  للتنازل  يــورو  مليون   50
اأن التاأثريات التي  اإل  "بريلو اجلديد"، 
كورونا  فريو�ش  يخلفها  اأن  املنتظر  من 
اجلديد على اأ�سعار الالعبني، قد ي�سهل 

من عملية �سمه.
ويبدو اأن جماهري ميالن قد ا�ستب�سرت 

تونايل،  مــع  التعاقد  باإمكانية  ــرياً  خ
قــدرات  لديه  الــالعــب  هــذا  اأن  بحيث 
النجم  مع  مميزة  ثنائية  ل�سنع  هائلة 
الذي  نا�سر،  بن  اإ�سماعيل  اجلــزائــري 
ُيعترب لعب خط الو�سط الوحيد الذي 
"الرو�سونريي"،  جماهري  اإعجاب  يثري 

الثالثي؛  م�ستوى  تــراجــع  مــع  خا�سة 
الإيــطــايل  كي�سي،  فــرانــك  ــواري  ــف الإي
هاكان  والرتكي  بونافونتريا،  جياكومو 

كالهانوغلو.
تقريراً  تالك"،  "ميالن  مــوقــع  ـــد  واأع
املمكن  من  التي  الثنائية  عن  مف�ساًل 
و�سط  خــط  يف  نوعية  نقلة  حتــدث  اأن 
تت�سكل  اأن  املمكن  من  التي  ميالن،  نادي 
يكونا  اأن  على  نا�سر،  وبــن  تونايل  من 
مع  املقبلة  لل�سنوات  الفريق  م�ستقبل 

�سغر �سنهما.
ويرى املوقع اأنه ويف حالة قدوم تونايل 
الفني  املدير  قبل  من  توظيفه  وُح�سن 
يكون  اأن  املحتمل  مــن  ــذي  ال اجلــديــد، 
الأملــــاين رالـــف رانــغــيــنــاك، فـــاإن ذلك 
نا�سر  بــن  حترير  يف  كذلك  �سي�ساهم 
يف  خا�سة  الكاملة  قــدراتــه  ــاء  ــط واإع
�سيلعب  وهنا  للملعب،  الأمامي  الن�سف 
على  التغطية  دور  ال�ساب  ــايل  ــط الإي
طول  مع  خا�سة  ال�سحراء"،  "حمارب 
الذي  اجلزائري،  النجم  عك�ش  قامته، 
با�ستعادة  ال�سرا�سة  يف  كذلك  يتميز 
الكرات ومتريراته الدقيقة اإىل الأمام.

كــورونــا  ــش  ــريو� ف تف�سي  يت�سبب  مل 
العاملية  امل�سابقات  توقف  يف  امل�ستجد، 
-مل  اآخــر  وجــه  عن  ك�سف  لكنه  فقط، 
كرة  جنــوم  مــن  للعديد  معروفا-  يكن 
القدم ب�سكل عام، والربميريليج ب�سكل 

خا�ش.
ـــوم الــــدوري  ــد مــن جن ــدي ــع واأطـــلـــق ال
عديدة؛  مــبــادرات  املمتاز،  الإجنليزي 
انــتــ�ــســار  مـــواجـــهـــة  يف  لــلــمــ�ــســاهــمــة 

الفريو�ش.
جماعي  �سكل  يف  املــبــادرات  تلك  ــت  واأت
الدوري  فرق  قادة  اأن�ساأ  حيث  وفــردي، 
الأموال  جلمع  يهدف  خرييا،  �سندوقا 
يف  ال�سحية  املوؤ�س�سات  اإىل  وتقديهما 

اإجنلرتا.
الإجنليز  الالعبني  رابــطــة  وتــربعــت 
لل�سندوق بـ1.5 مليون جنيه اإ�سرتليني، 
ــات  ــربع بــيــنــمــا يـــقـــدم الـــالعـــبـــون ت
من  جـــزء  اإىل  بــالإ�ــســافــة  �سخ�سية، 

رواتبهم ال�سهرية.
ماليني   4 جمع  اإىل  ال�سندوق  ويهدف 
ــــورو، وا�ــســتــغــالل هـــذه الأمـــــوال يف  ي

حماربة فريو�ش كورونا.
ال�سندوق  اإدارة  يتوىل  اأن  املقرر،  ومن 
ــون قــائــد  ــس ــدر� ــن ـــــوردان ه كـــل مـــن ج
قائد  ــر  ــواي ــاج م وهــــاري  ــول،  ــرب ــف ــي ل
قائد  ديني  وتروي  يونايتد،  مان�س�سرت 
هام  و�ست  قائد  نوبل  ومارك  واتفورد، 

يونايتد.
را�ــســفــورد،  مــاركــو�ــش  ــاد  ق جهته،  مــن 

املبادرات  يونايتد،  مان�س�سرت  مهاجم 
الفردية بجمع اأكرث من 100 األف جنيه 
الذين  الأطــفــال  لإطــعــام  اإ�سرتليني؛ 
املجانية  املدر�سية  الوجبات  من  حرموا 
ب�سبب  املدار�ش؛  اإغــالق  بعد  اليومية، 

اجلائحة.
ليفربول  لعــب  كــول،  جو  حر�ش  كما 
م�ساعدة  عــلــى  الــ�ــســابــق،  وت�سيل�سي 
ــرتا  ــل اإجن يف  الــ�ــســحــيــفــة  ــات  ــس ــ� ــس ــوؤ� امل

بتزويدها بالأموال واملعدات الطبية.
كما  اإ�سرتليني،  األف  بـ25  كول  وتربع 
من  اآخــريــن  ــا  ــف األ  180 جــمــع  يف  ــح  جن

تربعات العامة، ل�سالح مبادرته.
ــــدوره، حــر�ــش الــربتــغــايل جــوزيــه  ب
هوت�سبري،  توتنهام  مــدرب  مورينيو، 
ال�سلع  تو�سيل  يف  وقته  ا�ستغالل  على 
الأ�سا�سية للم�سنني يف منطقة "اأنفيلد"، 

"Age UK" بالتعاون مع منظمة

توتنهام  مدافع  األديرفريلد،  توبي  اأما 
لوحية  بــاأجــهــزة  فــتــربع  هوت�سبري، 
للم�ست�سفيات، كي يتمكن املر�سى هناك 

من التوا�سل مع اأ�سرهم.
ـــدرب  ــب جـــــوارديـــــول، م ــي وتـــــربع ب
لتوفري  يورو  مبليون  �سيتي،  مان�س�سرت 
يف  اجلائحة  ملكافحة  الطبية  املــعــدات 

اإ�سبانيا.
وعر�ش ويلفريد زاها، مهاجم كري�ستال 
لالأطباء  م�سكنا   50 تــوفــري  ــش،  ــال� ب

العاملني يف اجلهات ال�سحية يف لندن.
ظهري  روبــرتــ�ــســون،  ـــدي  اأن ــربع  ت كما 
مل�ساعدة  �سخم  مايل  مببلغ  ليفربول، 
راأ�ــســه  م�سقط  يف  للطعام،  بــنــوك   6

جال�سكو.
اأ�ستون  ميدان  متو�سط  جوتا،  وحر�ش 
من  زوج  بـ3،500  الــتــربع  على  فيال، 
واجلهات  لل�سرطة  املعقمة  القفازات 

ال�سحية يف اإ�سبانيا.
بول  الفرن�سي  النجم  اأطلق  جهته،  من 
مان�س�سرت  ــدان  ــي م متو�سط  بــوجــبــا، 
لدعم  التربعات  جلمع  حملة  يونايتد، 
ــال  ــف الأط مــ�ــســاعــدة  يف  اليوني�سيف 
متعهدا  ــا،  ــورون ك بفريو�ش  امل�سابني 
جنيه  األف   27 جمع  من  متكن  اإذا  باأنه 
اإ�سرتليني، فاإنه �سي�ساعف ذلك الرقم.
مرمى  حار�ش  �سمايكل،  كا�سرب  واهتم 
ــف  األ بـ20  بــالــتــربع  �ــســيــتــي،  لي�سرت 
اإ�سرتليني جلمعية "Age UK"، مل�ساعدة 

كبار ال�سن يف بريطانيا.

فــريو�ــش  تف�سي  اأزمــــة  ع�سفت 
قطاعات  بكافة  العامل  يف  كورونا 
الريا�سة،  مقدمتها  ويف  ـــدول  ال
جنتها  التي  املاليني  مئات  ورغــم 
اأندية الدوري الإجنليزي  وجتنيها 
اختارت  فاإنها  القدم،  لكرة  املمتاز 
خ�سارتها  لتقليل  الأ�سهل  الطريق 

خالل اأزمة الفريو�ش املميت.
كانت  هــذه  الأ�ــســهــل  والــطــريــقــة 
بالرتكيز على موظفيها واإعطائهم 
اإجازات موؤقتة اأو ت�سريح موؤقت اأو 

اقتطاعات من الراتب.
خطة  ــة  ــدي الأن بع�ش  وا�ستغلت 
بالوظائف  لالحتفاظ  حكومية 
ي�ستطيع  حيث  اجلائحة،  خــالل 
الذين  الــربيــطــانــيــون  الــعــامــلــون 
اإجــــازات  موؤ�س�ساتهم  تعطيهم 
اأجورهم  من   80% على  احل�سول 
بحد اأق�سى 2500 جنيه اإ�سرتليني 

)3082 دولرا( �سهريا.
بالدوري  اأندية  تعاملت  فكيف 

املمتاز مع موظفيها؟
للعاملني  ــازة  اإج منح  ليفربول:   -
عن  تراجع  لكنه  الالعبني  غري 
بعدما  بالعتذار  وتقدم  قــراره 
امل�سجعني  من  لنتقادات  تعر�ش 

واحلكومة الربيطانية.
رواتب  تخفي�ش  قرر  توتنهام:   -
الالعبني  غري  العاملني  من   550

ــار  ــو/اأي ــاي وم اأبــريــل/نــيــ�ــســان  يف 
النادي  يخطط  حيث   20% بن�سبة 
احلكومية،  اخلطة  من  لال�ستفادة 
الإدارة  توتنهام  جماهري  وطالبت 

بالرتاجع عن القرار.
اإجــازة  منح  يونايتد:  نيوكا�سل   -
الالعبني  غــري  للعاملني  موؤقتة 
حتى  اأجورهم  كامل  �سيدفع  لكنه 

نهاية ال�سهر اجلاري.
على  العاملون  ح�سل  بورمنوث:   -
على  اأ�سابيع  ثالثة  ــدة  مل ـــازة  اإج
تطوعي  ب�سكل  ـــق  وواف الأقــــل. 
التنفيذي  الرئي�ش  بليك  نيل 
املدير  هــيــوز  وريــتــ�ــســارد  للنادي 
املدرب  هاو  واإيــدي  للفريق  الفني 
وم�ساعده جي�سون تيندال بخف�ش 

رواتبهم بن�سبة كبرية.
عاملون  ح�سل  �سيتي:  نوريت�ش   -
النادي  لكن  موؤقتة  ـــازة  اإج على 
بعدما  اأجــورهــم  كافة  �سيمنحهم 
من  مــالــيــة  مــبــالــغ  ــادي  ــن ال ت�سلم 

اخلطة احلكومية.
النادي  منح  يونايتد:  �سيفيلد   -
بـــدوام  الــعــامــلــني  لبع�ش  ــــازة  اإج
كامل وبع�ش العمالة املوؤقتة لكنه 
اأجورهم.  كافة  منحهم  �سيوا�سل 
وقت  يف  �سيحدد  اإنه  النادي  وقال 
خطة  يف  �سي�سارك  كان  اإذا  لحق 

احلكومة لالحتفاظ بالوظائف.

لكرة  الأفريقي  الحتــاد  قرر 
ر�سمي،  بيان  يف  "كاف"  القدم 
نهائي  ن�سف  مواجهات  تاأجيل 
اأفريقيا،  اأبطال  دوري  بطولتي 
التي  الكونفيدرالية،  وكاأ�ش 
يف  اإقامتها  املقرر  من  كان 
املقبل،  ــار  ــو/اأي ــاي م �سهر 
ب�سبب  اآخر،  اإ�سعار  حتى 
كورونا  فــريو�ــش  تف�سي 

اجلديد.
الأفريقي  الحتـــاد  وقــال 
"يف  بيانه:  يف  القدم  لكرة 
املتزايدة  املخاوف  �سوء 
والــطــبــيــعــة املــتــطــورة 
قــررت  لكوفيد19-، 
تاأجيل  الطوارئ  جلنة 
املباريات التالية حتى 
ن�سف  اآخـــر:  اإ�ــســعــار 
اأبطال  دوري  نهائي 
اأفــريــقــيــا، وكــاأ�ــش 
 ، لية ا ر نفيد لكو ا

مايو/ �سهر  يف  مقررة  كانت  التي 
اأيار املقبل، بالإ�سافة اإىل ت�سفيات 
 17 حتــت  لل�سيدات  الــعــامل  كــاأ�ــش 

�سنة".
"�سيتم الإعالن عن جدول  وتابع: 
نحن  املنا�سب.  الــوقــت  يف  جديد 
لكرة  الأفــريــقــي  الحتـــاد  يف  الآن 

مع  ونعمل  كثب،  عن  نتابع  القدم 
اجلهات املعنية، على غرار منظمة 
معرفة  اأجل  من   العاملية،  ال�سحة 
اجلديد  كــورونــا  فــريو�ــش  تــاأثــري 

على القارة".
اأن يقام دور ن�سف  وكان من املقرر 
اأبطال  دوري  بطولة  يف  النهائي 

من  الأول  يف  القدم،  لكرة  اأفريقيا 
والثامن  املقبل،  مــايــو/اأيــار  �سهر 
الريا�سي  الرجاء  اأندية  بني  منه، 
املغربي، ومناف�سه الزمالك امل�سري 
ــة، والــــــوداد الــبــيــ�ــســاوي  ــه مــن ج
جهة  من  امل�سري  والأهلي  املغربي 

اأخرى.
بطولة  يف  النهائي  ن�سف  دور  اأمــا 
كــاأ�ــش الــكــونــفــدرالــيــة، فــكــان من 
والعا�سر  الثالث  يف  يقام  اأن  املقرر 
بني  املــقــبــل،  ــار  ــو/اأي ــاي م �سهر  مــن 
ح�سينة  ومناف�سه  بركان  نه�سة 
اأكـــاديـــر املــغــربــيــني، وبــريامــيــدز 

امل�سري وهوريا كوناكري الغيني.
"كاف"،  يذكر اأن الحتاد الإفريقي 
قد اختار منت�سف �سهر مار�ش/اآذار 
الكامريونية  دوال  مدينة  املا�سي 
النهائية  ـــاراة  ـــب امل ل�ــســتــ�ــســافــة 
والرباط،  الأبطال،  دوري  مل�سابقة 
عــبــداهلل،   ـــولي  م الأمــــري  ملعب 

لنهائي كاأ�ش الكونفدرالية.

ـــي  ـــج ـــروي اأبـــــــــدى ال
مهاجم  هالند،  اإيرلينج 
ــا دورمتـــونـــد،  ــي ــس ــورو� ب
ال�سويدي  بعقلية  اإعجابه 
اإبراهيموفيت�ش  زلتـــان 

جنم ميالن.

نقلها  ت�سريحات  يف  هالند  وقــال 
اأحــب  "اأنا  مــريكــاتــو  تــوتــو  مــوقــع 
لكونه  اإبراهيموفيت�ش،  عقلية 

يرى الأ�سياء ب�سكل خمتلف".
ا اأحببت كيف ينتقل  "اأي�سً واأ�ساف 
بلد،  اإىل  بلد  من  اآخــر،  اإىل  ناد  من 

كل  يف  لكن  �سهاًل،  اأمــًرا  لي�ش  هــذا 
ي�سجل  اأن  من  متكن  فيه  لعب  ناد 
الأوىل  اللحظة  من  الفارق  وي�سنع 

له".
قامة  ولنا  مهاجمان  "نحن  ووا�سل 
لعب  اأ�ــســلــوب  لدينا  لكن  طويلة، 

خمتلف، من ال�سعب املقارنة بيننا، 
ما  نرى  دعنا  لكن  معه،  اأحتدث  مل 

يخبئه لنا امل�ستقبل".

فرتة انتقاالت ا�صتثنائية ملواجهة تداعيات تف�صي كورونا

بن نا�صر و"بريلو اجلديد"... هل يتحقق حلم جماهري ميالن ؟

مورينيو ا�صتثنائي.. كورونا يك�صف الوجه االآخر لنجوم الربميريليج

ت�صريحات واقتطاعات واإجازات..

 هكذا تعاملت اأندية بـ"الربميريليغ" مع موظفيها

ب�صبب كورونا.. "كاف" يح�صم م�صري مناف�صاته القارية

هاالند: اأحب عقلية اإبراهيموفيت�س.. واملقارنة بيننا �صعبة

حمرز من اأف�صل العبي الدوري االإجنليزي هذا املو�صم
�سهد م�ستوى النجم اجلزائري، ريا�ش 
ــرياً  ــاأث وت ملحوظًا  ارتــفــاعــًا  حمـــرز، 
�سيتي  مان�س�سرت  ناديه  على  ظاهراً 
املا�سي  باملو�سم  مقارنة  املو�سم،  هذا 
الأزرق  باللون  له  الأول  كــان  ــذي  ال
تاأّلقه  فاإن  حظه،  ول�سوء  ال�سماوي، 
"ال�سيتزن�ش"  م�ستوى  تراجع  �سادف 
على  لليفربول  �سريحة  �سطوة  اأمــام 

نقاط مباريات الدوري.
اإيفنينغ  "مان�س�سرت  �سحيفة  ون�سرت 
حمرز  عن  مثرية  اإح�سائية  نيوز"، 
م�ستواه  ت�ساعد  عك�ست  املو�سم،  هذا 
التدريجي، لياأتي مبا�سرة بعد النجم 
الذي  بروين  دي  كيفني  البلجيكي، 
اأهدافه  بف�سل  تاأثرياً،  الأكــرث  كان 
متــريــرة   15 ــه  ــدمي ــق وت الــثــمــانــيــة 

حا�سمة.
اأهـــداف   7 بت�سجيله  ــرز  حم ــق  ــاأّل وت
خالل  لزمالئه،  ــرى  اأخ  7 وتقدميه 
ليحقق  فيها،  �سارك  التي  املباريات 
ي�سارك  دقيقة   90 كل  متريرة   0.42

)اأي متريرة كل مباراتني(، وهو  فيها 
املا�سي  باملو�سم  مقارنة  مرتفع  عدد 
يف  متريرة  بـ0.25  فيه  اكتفى  الــذي 

 4 كل  حا�سمة  متريرة  )اأي  الدقيقة 
مباريات(.

يلق  مل  حمــرز  اأن  ال�سحيفة  واأّكـــدت 

قّدمه  مبا  مقارنة  الكايف  ــرتاف  الع
متريرات   6 وراء  كان  حيث  للفريق، 
ــت �ــســبــبــًا مــبــا�ــســراً  ــان مــفــتــاحــيــة، ك
اأهداف   6 ت�سجيل  يف  �سيتي  ملان�س�سرت 
املجال  فتح  يف  جنح  اأن  بعد  كاملة، 

لزمالئه املهاجمني.
ومل يتفّوق جنوم كرة القدم من حيث 
الدوريات  يف  املفتاحية  التمريرات 
ــربى، �ــســوى هــّداف  ــك الأوروبـــيـــة ال
بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوف�سكي، 
الــواعــد  والــنــجــم  متــريــرات،  ب�سبع 
�سان�سو  جايدون  دورمتوند  لبورو�سيا 

الذي قّدم 10 متريرات.
كــافــيــًا  كــــان  الـــوقـــت  اأن  �ــســّك  ول 
اأداء  حتليل  ـــل  اأج ــن  م ــول  ــواردي ــغ ل
بعد  املو�سم،  مباريات  خالل  لعبيه 
احلجر  اإىل  اخلــ�ــســوع  على  ــاره  ــب اإج
فريو�ش  تف�سي  �سوء  على  املــنــزيل، 
ليتابع  بـــاأوروبـــا،  امل�ستجد  كــورونــا 
العتماد  بــ�ــســرورة  ويقتنع  ــرز  حم

عليه بعد ا�ستئناف "الربميريليغ".

ما يزال موعد ا�ستئناف مباريات الدوري اجلزائري لكرة 
القدم جمهوًل بعد اأن مت اإيقافه، يف مار�ش/ اآذار املا�سي، 
وذلك ب�سبب تف�سي فريو�ش كورونا اجلديد الذي ما زال 
ينت�سر بقوة يف البلد، ما ي�سقط احتمالية عودة املناف�سة 

يف الوقت القريب.
الإعالمي  املتحدث  عبود  باي  �سالح  ــر،  الأم هذا  واأكــد 
لالإذاعة  ت�سريحات  يف  القدم،  لكرة  اجلزائري  لالحتاد 
املو�سم  هــذا  دوري  اإلــغــاء  قــرار  ا�ستبعد  لكنه  املحلية، 
خ�سو�سًا بعد تو�سيات الحتاد الدويل للعبة الذي حذر 
"مهما  املو�سم  اإلغاء  قرار  اإ�سدار  من  الكروية  الحتــادات 

كانت الظروف".
كانت  فيفا  "تو�سيات  ت�سريحاته:  يف  عبود  باي  وقــال 
�سرورة  الكروية  ــادات  الحت من  طلبت  حيُث  وا�سحة، 
وهذا  املو�سم،  من  متاأخر  وقت  يف  حتى  الدوريات  اإكمال 
ما ينطبق على اجلزائر ومن هنا ل ميكننا احلديث عن 

مو�سم اأبي�ش".
املو�سم  هذا  يف  كبرية  جمهودات  بذلت  "الأندية  وتابع: 
بهذه  اأهــدافــهــا  مــن  حرمانها  يتم  اأن  يعقل  ل  ولــهــذا 
ال�سهولة، )الكاف( �ستلعب دورها كذلك يف احلفاظ على 
اأفريقيا  اأمم  اإقامة ت�سفيات  اأجل  �سريورة الربجمة من 

اجلزائري". املنتخب  فيها  يناف�ش  التي   2021
وك�سف باي عبود عن ات�ساله بالنجم اجلزائري املعتزل 
ــاين،  الأمل ليفركوزن  باير  فريق  يف  ــايل  احل والك�ساف 
كرمي مطمور، من اأجل عقد م�ساورات لتطبيق التجربة 
للتدريبات  بــالــعــودة  لالعبني  ت�سمح  التي  الأملــانــيــة 

اجلماعية، حت�سبًا ل�ستئناف املناف�سة.
الذي  مطمور  كرمي  مع  )الفاف(  يف  "حتدثنا  واأو�ــســح: 
يعمل حاليًا بنادي باير ليفركوزن، وقدم لنا ال�سروحات 
اإىل  العودة  يف  اأملانيا  اأندية  عليها  �سارت  والتي  الالزمة 

التدريبات اجلماعية".
الن�ساط  ا�ستئناف  على  حري�سون  "نحن  حديثه:  وختم 
الريا�سي والبداية �ستكون بعودة الفرق اإىل التدريبات، 
مع  املــبــاريــات،  للعب  املنا�سبة  ال�سيغة  على  نتفق  ثم 
مراعاة �سالمة �سحة الالعبني والإمكانات املتوفرة لدى 

الأندية اجلزائرية".

دخــل الــالعــب اجلــزائــري نبيل بــن طــالــب، لعــب نــادي 
ال�سفقات  اأ�سواأ  قائمة  يف  الإجنليزي،  يونايتد  نيوكا�سل 
العقد  يف  ال�سابق،  ناديه  الأملاين،  �سالك  نادي  اأبرمها  التي 

الأخري.
بن  نبيل  الأملـــاين،  تران�سفريز”  “فو�سبول  موقع  و�سع 
العقد  يف  الأملــاين،  �سالك  نادي  �سفقات  اأ�سواأ  �سمن  طالب، 
الأخري، علي الرغم من اأنه �سارك يف 97 لقاء مع الفريق، 
يف خمتلف امل�سابقات، وقد �ساهم يف اإحراز و�سنع 28 هدفا.

داخل  مواقفه  ب�سبب  طالب،  بن  علي  الختيار  وقع  وقد 
امل�ستوي  اأ�سا�ش  امللعب، ولي�ش علي  املالعب، واأخرى خارج 
الفني، بداية من التمرد علي املدرب، حيث مترد الالعب 
يف  تودي�سكو”  “دومينكو  ال�سابق  مدربه  علي  اجلزائري 
الأمر  كلفه  وقد   ،2018 عام  يف  الفريق  تدريبات  اإحــدى 
ا�ستبعاد  مت  كما  اأ�سبوع،  ملدة  الفريق  عن  الإبتعاد  عقوبة 
مع  والتدريب  للفريق  اجلماعية  التدريبات  من  الالعب 
نادي الفريق الرديف، بناء علي تعليمات “هوب �ستيفنز”.

التعليمات  خمالفة  ب�سبب  اأي�سا،  ل�سالك  الأ�سبق  املــدرب 
التي كان يفر�سها املدرب تلي الفريق، كما �سبق لنب طالب 
واأن دخل يف ا�ستباكات مع زميله ال�سنغايل “�ساليف �ساين” 
والتي  للفريق،  اجلماعية  التدريبات  خــالل  بــالأيــدي، 
ت�سبب تلك ال�سجار يف تدريبه مع الفريق الرديف، اإ�سافة 
اإىل غياباته املتكررة عن ح�س�ش تعلم الأملانية، بدون اإذن 
م�سبق، ما اأدى بالنادي اإىل ا�ستبعاده من الفريق للمعاقبة، 
14 خمالفة مرورية، ب�سبب  كما ارتكب الالعب اجلزائري 
جعل  ما  وهــذا  فقط،  اأ�سهر   10 خــالل  الــزائــدة  ال�سرعة 
رخ�سة  �سحب  تقرر  الأملانية  دو�سلدورف  مدينة  حمكمة 

القيادة اخلا�سة بالالعب اجلزائري.

ت�صيت�صاريتو: نح�صل على 
املاليني.. واالأطباء ال �صيء

توتنهام ي�صدم ريال مدريد 
ب�صعر هاري كني

جنم بر�صلونة ُينقذ اأحد 
م�صت�صفيات بالده التي 

تواجه "كورونا"

اأ�صطورة اإنرت ُيغلق باب 
العودة بوجه اإيكاردي

ــري هــرنــانــديــز  ــي ــاف ــم املــكــ�ــســيــكــي خ ــج ــن عــــرّب ال
وريال  يونايتد  مان�س�سرت  مهاجم  "ت�سيت�ساريتو"، 
مدريد ال�سابق، عن ده�سته من عدم تقدير الأطباء 

ماليًا، بينما يتقا�سى لعبو كرة القدم املاليني.
وقال ت�سيت�ساريتو، اأغلى لعب يف الدوري الأمريكي 
حاليا بعد انتقاله اإىل لو�ش اأجنلي�ش غالك�سي مطلع 
كوفيد  مر�ش  تاأثري  يف  ــه  راأي على  رداً  العام،  هــذا 
كثري  على  نح�سل  اأننا  "يذهلني  املجتمع  على   -19
ومن  والعلماء  الأطباء  اأما  الريا�سة،  من  الأموال  من 
يحاولون اكت�ساف عالج الفريو�ش الذي عطل العامل 

ل يك�سبون اأي �سيء من الناحية املالية".
)ميديو  ملوقع  التاريخي  املك�سيك  هــداف  واأ�ــســاف 
واحلــيــاة  لــلــواقــع  نــعــود  اأن  بعد  "اأمتنى  تييمبو( 
الطبيعية اأن يتعلم النا�ش يف الطبقات العليا الدر�ش، 

واأن يقل ال�سعور بعدم امل�ساواة".
مريكاتو  يف  الإ�سباين  اإ�سبيلية  ت�سيت�ساريتو  وغادر 
ع�سرة  مقابل  اأجنلي�ش  لو�ش  اإىل  لينتقل  ال�ستاء 
ال�سويدي  النجم  رحيل  ليعو�ش  دولر،  ماليني 

زلتان اإبراهيموفيت�ش.
الإجبارية  العطلة  ا�ستغالل  ت�سيت�ساريتو  ويحاول 
الآن بق�ساء الوقت مع عائلته بعد كثري من الرتحال 
يف اأوروبا، قائاًل "اأ�ستاق لكرة القدم بالطبع، لكن من 
ميكنني  لذا  طويلة،  لفرتة  لعبت  اأنني  حظي  ح�سن 

ال�ستمتاع بالتوقف الآن".

الذي  ال�سعر  عن  اإجنليزي،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
وقائد  مهاجم  عن  للتخلي  توتنهام  اإدارة  حددته 
الفريق هاري كني، خالل �سوق النتقالت ال�سيفية 

املقبلة.
فاإن  الإجنليزية،  ميل"  "ديلي  �سحيفة  وبح�سب 

توتنهام حدد 227 مليون يورو لرحيل هاري كني.
ليفي،  دانيال  النادي  "مالك  ال�سحيفة:  واأ�سافت 

قـــادًرا  ليكون  ــني،  ك عــن  للتخلي  م�ستعد 
للنادي؛  اجلديد  امللعب  تكاليف  �سد  على 

احلالية  القت�سادية  الأزمـــات  ب�سبب 
بعد تف�سي وباء كورونا".

وتابعت: "اإدارة توتنهام، ترى اأن رحيل 
كني لن يكون برقم اأقل من �سعر انتقال 

 222( جريمان  �سان  باري�ش  اإىل  نيمار 
املهاجم  لي�سبح  يــــورو(،  مليون 

يف  �سفقة  ــى  ــل اأغ ــزي  ــي ــل الإجن
تاريخ كرة القدم".

ــــــــدى كــني  ــــــًرا اأب ــــــوؤخ وم
ــداده لــلــرحــيــل عن  ــع ــت ــس ا�
وبــدء  ال�سبريز،  �سفوف 
ــع نــاد  ــدة م ــدي مــغــامــرة ج
فر�سة  لـــه  يــتــيــح  اآخـــــر، 
يف  نــوعــيــة  قــفــزة  حتقيق 

م�سريته الكروية.
اأن  اإىل  التقرير،  ــار  ــس واأ�
ديـــــون مــلــعــب تــوتــنــهــام 
اإن�ساوؤه  مت  الذي  اجلديد، 
مليار  مــن  اأكـــرث  بتكلفة 
ت�سع  ــورو،  ي مليون  و100 

ورطــة،  يف  ــادي  ــن ال اإدارة 
بهذا  كــني  بيع  ــاإن  ف لذلك 
حل  يف  �سُي�ساعد  ال�سعر، 

الأزمة.
ــد من  ــدري ــد ريـــال م ــع وُي
اهتماما  الأنـــديـــة  اأكـــرث 
رئي�ش  ي�سعى  حيث  بكني، 

فلورينتينو  ــي  ــريجن امل
العجز  برييز، لتعوي�ش 
للفريق،  الــتــهــديــفــي 
الربتغايل  رحيل  منذ 

كري�ستيانو رونالدو.

تفاعل اأغلب جنوم كرة القدم العاملية والأوروبية 
الأ�سهر  خــالل  الــعــامل  ي�سهدها  التي  الأزمـــة  مــع 
خُمتلفة  اأ�ساليب  عرب  اإن�سانية  بحمالت  الأخرية 
م�ساعدة  ــل  اأج مــن  ــك  وذل متوا�سلة،  وتــربعــات 
فريو�ش  مــواجــهــة  يف  فرقهم  وكــذلــك  بلدانهم 
يف  وا�سع  نطاق  على  انت�سر  الذي  اجلديد  كورونا 

دول العامل حا�سداً الآلف من الأرواح.
اأنطوان  الإ�سباين،  بر�سلونة  فريق  جنم  وان�سّم 
يف  بلدانهم  �ساعدوا  الذين  لالعبني  غريزمان، 
اأحد  ُتعترب  فرن�سا  واأن  خ�سو�سًا  الظروف  هذه 
بدليل  الوباء،  هذا  من  ت�سرراً  العامل  بلدان  اأكرب 
الــوفــيــات  عـــدد  اإىل  ت�سري  الــتــي  الإحــ�ــســائــيــات 

وامل�سابني بفريو�ش كورونا.
املهاجم  فاإن  الفرن�سية،  "ليكيب"  ل�سحيفة  ووفقًا 
اأنطوان غريزمان بادر بلفتة جتاه اأحد امل�ست�سفيات 
�سرق  الواقعة  ماكون  مدينة  يف  راأ�سه  م�سقط  يف 
مل  كبري  مايل  مببلغ  تربعه  عرب  وذلــك  فرن�سا، 

يتم ذكر قيمته وفقًا لنف�ش امل�سدر.
منتخب  مــع  الــعــامل  بطل  اأن  ال�سحيفة  ـــدت  واأك
على  القائمني  لــنــداءات  ا�ستجاب  "الديوك" 
مواجهة  يف  م�ساعدته  ــل  اأج من  امل�ست�سفى  هــذا 
يوميًا  ي�ستقبل  املركز  هذا  اأن  خ�سو�سًا  الفريو�ش، 

حوايل 80 م�سابًا.
مب�سقط  كثرياً  مرتبطًا  غريزمان  اأنطوان  ويبقى 
زيارته  يف  يــرتدد  ل  اإذ  ماكون،  مدينة  يف  راأ�سه 
كلما تتاح له الفر�سة، مثلما حدث عند احتفالت 
2018، حيث توجه اإىل  التتويج بلقب كاأ�ش العامل 

هناك لالحتفال بالتاج العاملي مع اأبناء مدينته.

الإيــطــايل  مــيــالن  اإنـــرت  نـــادي  جماهري  تــرتقــب 
اإيكاردي،  معرفة م�سري النجم الأرجنتيني ماورو 
�سان  بــاريــ�ــش  اإىل  ــه  ــارت اإع ــرتة  ف �سينهي  الـــذي 
اإدارة  لكن  املقبل،  ال�سيف  يف  الفرن�سي  جريمان 

عمالق الكالت�سيو ل ترغب بعودته مرة اأخرى.
اإنرت  ونادي  الأرجنتني  منتخب  اأ�سطورة  وحتدث 
رئي�ش  نــائــب  زانــيــتــي،  خافيري  ال�سابق  مــيــالن 
م�ستقبل  عن  وا�سح،  ب�سكل  الإيــطــايل،  الفريق 
مواطنه ماورو اإيكاردي، الذي يق�سي فرتة اإعارته 
ملدة عام مع باري�ش �سان جريمان الفرن�سي. ونقلت 
خافيري  عن  الأمريكية  اإن"  بي  اإ�ــش  "اإي  �سبكة 
زانيتي قوله "اأنا ل اأعتقد اأن ماورو اإيكاردي لديه 
الآن،  اأعرف  ل  اأنا  ميالن.  اإنرت  نادي  يف  م�ستقبل 
لكنني ل اأعتقد باإمكانية ح�سول الأمر"، يف اإ�سارة 
الإيطايل  الفريق  اإدارة  رغبة  عدم  اإىل  وا�سحة 

بعودة املهاجم الأرجنتيني مرة اأخرى.
ويعود �سبب اإعارة ماورو اإيكاردي اإىل نادي باري�ش 
افتعلها  التي  امل�ساكل  اإىل  الفرن�سي،  جريمان  �سان 
اأعماله،  ووكيلة  زوجته  مع  الأرجنتيني،  املهاجم 
�سوق  يف  الإيــطــايل  ميالن  ــرت  اإن فريق  اإدارة  مــع 
املدرب  رغبة  لعدم  اإ�سافة  ال�سيفي،  النتقالت 
اأنطونيو كونتي به، مما دفعه للرحيل معاراً لبطل 
اأن عدداً من  الفرن�سي ملو�سم واحد. يذكر  الدوري 
باحل�سول  اهتمت  الكبرية،  الأوروبــيــة  الأندية 
النتقالت  �سوق  يف  اإيكاردي  ماورو  خدمات  على 
الفرن�سي  ــدوري  ال بطل  لكن  املا�سية،  ال�سيفية 
خدماته  على  احل�سول  ا�ستطاع  املا�سي  املو�سم  يف 
مقابل عقد اإعارة ملدة عام، اإل اأن م�ستقبل املهاجم 
الأرجنتيني بات غام�سًا، بعد ت�سريح نائب رئي�ش 

اإنرت ميالن، الذي اأغلق الباب يف وجهه.
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اأ�صرى فل�صطينيون

بقلم: االأديب واالأ�صري املحرر  
وليد الهودىل

---------------------
على  او  العامل  يف  هناك  اأن  اأعتقد  ل 
اأن  الب�رصي  التاريخ  يف  الع�سور  مّر 
يزيد  ما  ال�سجون  يف  مكث  �رصيرا 
الكتلة  هنا مع هذه  اإل  �سنة  عن ثالثن 
نف�سها"  ت�سّمي  التي  ال�سماء  الب�رصية 
عرّب  من  خري  والتي  اإ�رصائيل".  دول��ة 
املعتوه  وزيرهم  الملعّي  جوهرها  عن 
املقاومة  اأ�رصى  يبادل  اأن  فاأراد  "بينيت" 
مواجهة  وم��ع��دات  تنف�س  ب��اأج��ه��زة 
دجاجة  مخ  يقولون  كورونا،  فريو�س 
ولكن ثبت ان هناك لديهم مخ فريو�س. 
عالء البازيان اأعلى واأجّل مبا يحمل من 
الذين  القتلة  اأ�رصاكم  من  عادلة  ق�سية 
الأطفال  ليقتلوا  بدبابتهم  غزة  ج��اءوا 
البازيان:  عالء  يعرف  ل  ملن  واملدنين. 
اأرب��ع  ال�سجون  يف  اأم�سى  م��ا  بلغ 
وثالثن �سنة، اآخر مرة اأطلق �رصاحه من 
�سجنه املوؤبد يف �سفقة وفاء الحرار، ثم 
م�سقط  اىل  عاد  اأن  بعد  اختطافه  اأعيد 

م�سارف  على  ال�سعدية  حارة  راأ�سه يف 
ابنتن  واجنب  تزوج  الأق�سى،  امل�سجد 
املوؤبد  بن  ما  هذه  املجاهد  ا�سراحة  يف 
الأعراف  كل  بذلك  خارقن  واختطافه 
دون  والإن�سانية،  والقانونية  الأخالقية 
فقط  جديدة  تهمة  اأية  ودون  مربر  اأّي 
تنتابهم  انتقامية  ���رصع  حالة  جم��ّرد 
م�سّن  �رصير  ان�سان  حياة  فيغت�سبون 
ي��دّل  ه��ذا  ع��م��ره،  م��ن  ال�ستن  جت��اوز 
اجلرمية  عامل  يف  �سفلية  درجة  اأية  على 
والعدوان  امل�سّلح  وال�سطو  والقر�سنة 
البازيان  عالء  اليها.  و�سلوا  الفا�سي 
بكل  ال�سجون  عرك  خم�رصم،  معتقل 
يده  بقب�سة  ال�سجون  ع�رص  ويالتها، 
ليخرج منها ع�سارة مركزة من ال�سرب 
الأ�سود  مراب�س  يف  والثبات  واملرابطة 
هو   ، التحدي  وخنادق  احلرية  ومعاقل 
يخرج  الذي  هو  بل  عادّيا  معتقال  لي�س 
النور من عمق الظالم، هو يف ظلمات 
ثالث : ال�سجن وفقدان الب�رص واملر�س 
كل  واحلياة،  النور  ي�سنع  هناك  ولكنه 
النور  ي�ستمد  املب�رصين  من  يلتقيه  من 

من ذاك النور ال�ساطع، اأذكر والله كيف 
فيه  نحاول  الذي  املقال  قراءة  يعيد  كان 
ال�سيا�سة  اأيام كنا نحبو يف عامل  جهدنا 
ونتعلم دروبها، ل ميّر بحرف اأو كلمة او 
م�سطلح اأو فكرة اإل ويعيد لها و�سعها 
ت�سويب  عن  ناهيك  والجمل  الأقوى 
وما  البو�سلة.كان  وت�سويب  اخلطاأ 
وكاأن  وطنيا  وروحا  متقدة  �سعلة  زال 
بكل  ت�سكنه  هذه  العظيمة  الفل�سطن 
اآم��ال  من  حتمل  ما  وبكل  تفا�سيلها 
قلبه  من  ت�سقط  مل  نا�سها،  وطموحات 
ال�سيا�سة  ت�سحبه  ومل  ترابها  من  ذرة 
قاب�سا  ظّل  حقوقها،  من  حق  اأي  من 
بكل  والق�سية  واحلرية  احلق  جمر  على 
لكل  جناحه  يلن  اأو  يهن  مل  اأبعادها، 
قاب�سا  بقي  املخادعة،  ال�سلم  دع��اوي 
على  ولو  تراجع  اأي  دون  ال�سالح  على 
الدين  عالء  واملناورة.  التكتيك  �سبيل 
التاريخ  اأ�سفار  تدّر�س  خالدة  مدر�سة 
وتر�سي  امل�����رصق  امل�ستقبل  وتر�سم 
وال�ستقالل  الكاملة  احلرية  قواعد 
احلكمة  مقعد  تبواأ  فيه،  �سائبة  ل  الذي 

وتكلم بها، اإذا تكلم اأوجز واثرى، تهبط 
وعقله  اجلميل  قلبه  من  اخلارجة  معانيه 
والعقول  القلوب  يتحف  هبوطا  الوافر 
وجامعة  مدر�سة  عالء  بالهدف،  ويفي 
ي�سرب  ي��ح��ّدث،  م��ن  مقامات  ي��راع��ي 
عيناه،  تراهم  اأن  دون  بقلبه  اأغوارهم 
احلكمة  منابع  اىل  وو�سل  اأب�رص  عالء 
اإي�سالها وتعليمها، لقد  البارع يف  وهو 
�سكل يف ال�سجون اأكادميية فريدة ينهل 
به.  ويلتقي  حظه  ي�سعده  من  كل  منها 
خارج  يكون  اأن  النور  لهذا  نريد  والن 
يرى  اأن  ل  نوره  نرى  اأن  نريد  ال�سجن، 
نور  هو  لأنه  ال�سجن  خارج  النور  هو 
الفار�س  لهذا  اآن  بالفعل  بعينه،  مميز 
يعيد حلارة  واأن  يعود حلياته  اأن  الب�سري 
ال�سعدية روحها وبهاءها. عالء البازيان 
نحن بحاجة حلريته كما هو بحاجة حلرية 
وطنه و�سعبه، كفاه �سجونا وكفى لهذا 
الأهوج على كل  التمّرد  هذا  العدّو كل 
الب�رصية  والأخالق  والقوانن  الأعراف 

التي مل ي�سبقه اليها اأحد.
نريد عالء للقد�س بازيانا يف �سمائها.

اأن يعود حلرّيته؟! البازيان(  الب�صري)عالء  لهذا  اآن  اأما 

مع اقراب يوم الأ�سري الفل�سطيني الذي 
عام،  كل  من  ني�سان   17 يف  ي�سادف 
ملنا�رصة  الأوروب���ي  التحالف  يوا�سل 
الدولية  الت�سامن  حمله  فل�سطن  اأ�رصى 
"كورونا"  وباء  تف�سي  منذ  اأطلقها  التي 
لإنقاذ اأ�رصى فل�سطن القابعن يف �سجون 
توفري  و�سمان  الإ�رصائيلي،  الحتالل 
واملطالبة  لهم،  واحلماية  الوقاية  �سبل 
و  ال�سن  وكبار  املر�سى  عن  بالإفراج 
الأطفال والن�ساء باعتبارهم الفئات الأكرث 
عر�سة لالإ�سابة بخطر "كورونا"، وذلك 
ان�سجاما مع مطالبات عوائلهم ونداءات 
الهيئات احلقوقية والإن�سانية الدولية يف 
ظل انت�سار الوباء ب�سكل وا�سع وتدهور 
وانعدام  ال�سجون  ال�سحية يف  الأو�ساع 
ي�ستطيع  حتى  و  والوقاية،  احلماية  �سبل 
وبن  بيوتهم  اىل  العودة  املعتقلن  هوؤلء 
و  �سحية  ظروف  يف  والعي�س  عائالتهم 
الوقاية  و�سائل  الالزمة  التدابري  اتخاذ 

واحلماية من هذا الوباء اخلطري و القاتل .

الأوروب���ي  التحالف  جل��ان  وبجهود   
الن�سطاء  من  وكثري  العامل  يف  املنت�رصة 
والأ�سدقاء متكنا من جمع اأكرث من 500 
واحتادات  وجمعيات  ملوؤ�س�سات  توقيع 
دولية  و  عربية  و�سخ�سيات  وفعاليات 
نتوجه  اأوروبية.وهنا  برملانات  واأع�ساء 
والتقدير  العميق  بال�سكر  اأخ��رى  مرة 
العاملية  احلملة  هذه  دعم  من  لكل  العايل 
والتي و�سلت اىل اأكرث من )40( دولة من 
�ستة قارات. كما ونوجه التحية وال�سكر 
فل�سطن  يف  الإع��الم  و�سائل  كافة  اىل 
اننا  اأخبارها.  التي تناولت احلملة وغطت 
اأ�رصى  ملنا�رصة  الأوروب��ي  التحالف  يف 
الأ�سري  ي��وم  اق���راب  وم��ع  فل�سطن، 
على  نوؤكد    17/04 فى  الفل�سطيني 

مايلي:
فل�سطن،  اأ�رصى  جلانب  الثابت  وقوفنا   -
لجل  العمل  يف  ال��دائ��م  وا�ستمرارنا 
حقوقهم  ت��وف��ري  و���س��م��ان  حمايتهم 

والإفراج عنهم.

- ا�ستمرارنا يف حملة جمع التواقيع على 
"نداء" التحالف، وا�ستمرار التوا�سل مع 
املوؤ�س�سات  و  ال�سخ�سيات  من  املزيد 
و�سنكون  اجمع  وال��ع��امل  اأوروب���ا  يف 
مبا  عنهم  وامل��داف��ع  ال�سادح  ال�سوت 
املتفاقمة  معاناتهم  عر�س  يف  ي�ساهم 
تو�سيع  و  العادلة  ر�سالتهم  واي�سال 
ووفاء  لهم  ن�رصة  معهم  الت�سامن  دائرة 

لت�سحياتهم.
املوؤ�س�سات  مع  التوا�سل  ا�ستمرار    -
الدولية، احلقوقية والإن�سانية، وال�سغط 
عليها كي تتحمل م�سوؤولياتها الأخالقية 
والإن�سانية و القانونية وان تتحرك لإلزام 
التفاقيات  باحرام  الحتالل  �سلطات 
واملواثيق الدولية يف تعاملها مع ال�رصى 

واملعتقلن الفل�سطينين ب�سكل عام.
- �سنوا�سل حملتنا حتت �سعار معا لإنقاذ 
والإف��راج  "كورونا"  خطر  من  ال���رصى 
ال�سن  وك��ب��ار  املر�سى  ع��ن  ال��ف��وري 

والأطفال والن�ساء.

وننظر  جتاههم  بامل�سوؤولية  ن�سعر  اننا   -
من  اأخبار  من  يردنا  ملا  بالغة  بخطورة 
ظل  يف  الإ�رصائيلية  ال�سجون  داخ��ل 
ال�ستهتار  وا�ستمرار  "كورونا"  تف�سي 
بحياتهم.  الك��راث  وعدم  الإ�رصائيلي 
لذا نتطلع ومعنا كل الأ�سدقاء من اأحرار 
من  التخفيف  يف  امل�ساهمة  اىل  العامل 
معاناتهم واإنقاذ حياتهم والإفراج عنهم. اإذ 
والإن�سانية  الأخالقية  امل�سوؤولية  اأن  نرى 
كلل  دون  العمل  منا  تتطلب  والقانونية 

لجل ا�رصي فل�سطن..

مع تزايد خطر "كورونا" اأطلقوا �صراح اال�صرى املر�صى  وكبار 
ال�صن واالأطفال والن�صاء من �صجون االحتالل !

اأخبار فل�صطني

االأ�صريمنذر �صنوبر

وهو  قرانه  يعقد  االأربعة  مبوؤبداته 
داخل ال�صجن

الأ���س��ري  جعل  م��ا  ه��و  احل��ي��اة  يف  الأم���ل 
جنوبي  يتما  بلدة  من  �سنوبر  نايف  منذر 
ب��دات  م��وؤ ب��اأرب��ع��ة  وامل��ح��ك��وم  نابل�س، 
عياد  هبة  على  قرانه  يعقد  عامًا،  وثالثن 

دي�س. اأبو  بلدة  من 
ع�سكرية،  خاليا  ت�سكيل  هي  منذر  تهمة 
اإىل  اأدت  عمليات  تنفيذ  يف  وال�سلوع 
اآخ��ري��ن،  وج��رح  اجل��ن��ود  م��ن  ع��دد  مقتل 
امل��ط��اردة  م��ن  طويلة  ف��رة  بعد  اعتقل 
منتميًا  ك��ان  وق��د   ،29-12-2003 يف 
اجلناح  الوطنية  امل��ق��اوم��ة  كتائب  اإىل 
لتحرير  الدميقراطية  للجبهة  الع�سكري 
العمليات  اإحدى  وراء  والوقوف  فل�سطن، 
اأبيب،  تل  يف  جيها  مفرق  يف  وقعت  التي 
واإ�سابة  اإ�رصائيلين   4 مقتل  اإىل  واأدت 

اآخرين.  26
الأ�سري  مع  الإ�رصابات  اأحد  منذر  خا�س 
بتح�سن  للمطالبة  الع�ساوي  �سامر 
واملر�سى  والأ�سريات،  الأ���رصى  ظروف 

خا�س. ب�سكل 
تعمل  عمرها،  من  الثالثن  يف  عياد  وهبة 
واحلقوق  احلريات  عن  الدفاع  مركز  يف 
اجلامعة،  من  تخرجها  منذ  الله  برام  املدنية 
قناعة  عن  جاء  مبنذر  اقرانها  اأن  اأكدت 
كونه  معه  التعاطف  ملجرد  ولي�س  تامة، 
على  م��رات  عدة  به  التقت  فقد   ، اأ���س��رياً
كانت  بينما  ال�سجون،  يف  الزيارة  �سباك 

الأ�سري. �سقيقها  تزور 
حديث  بيننا  جرى  البداية  "يف  هبة:  تقول 
وبعدها  بالأ�رصى،  اهتمامي  �سمن  عادي 
عن  وي�ساأل  بي  اهتماما  يبدي  اأنه  علمُت 
نحوه،  اأن�سّد  ب��داأت  هنا  وم��ن  اأخ��ب��اري، 
اأ�سعر  اأنني  اإل  جامعية  خريجة  اأين  ورغم 

احلياة." من  �سيئا  اأتعلم  مل  باأين  اأمامه 
له  ن�����رصح  اأن  "حاولنا  وال����ده:  ي��ق��ول 
لها  مدركا  وجدناه  لكننا  قراره،  عواقب 
اإل  اأمامنا  يكن  ومل  راأيه،  على  وم�سمما 
فخطبناها  طبيعي  اأمر  وهذا  رغبته،  تنفيذ 
يف   ،2015 ني�سان   17 يف  عائلتها  من  له 

الفل�سطيني." الأ�سري  يوم 
عام  م��ّدة  ومنذر  هبة  خطبة  ا�ستمّرت 
الأحمر،  ال�سليب  متّكن  اأن  اإىل  ون�سف، 
توقيع  وعليه  ال��زواج  عقد  اإخراجه  من 
اإىل  وت�سليمه  ال�سجن،  داخل  من  منذر 
قرانهما  عقد  اأمّت  الذي  ال�رصعّي  القا�سي 

.2016 اأيلول   30 يف 

�صيخ االأ�صرى فوؤاد ال�صوبكي يرتبع على منرب الق�صاء ويحاكم 
االحتالل

با�سم  الناطق  الوحيدي  ن�ساأت  كتب 
واجلرحى  والأ���رصى  ال�سهداء  مفو�سية 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة 
جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غ��زة  قطاع 
الأ�رصى للقوى الوطنية والإ�سالمية عن 
احلركة  تعي�سها  التي  الأو�ساع  خطورة 
الوطنية الفل�سطينية الأ�سرية يف �سجون 
الأ�رصى  وخا�سة  الإ�رصائيلي  الحتالل 

املر�سى وكبار ال�سن يف ظل انت�سار وباء 
م�سلحة  اإدارة  واإمعان  العاملي  كورونا 
ال�سجون الإ�رصائيلية يف حرمان الأ�رصى 
الفل�سطينين من اأب�سط احلقوق الإن�سانية 
التي كفلتها الأعراف والتفاقيات الدولية 
اخلطري  ال�سحي  الو�سع  اإىل  واأ�سار   .
ف��وؤاد  ال��ل��واء  الأ���س��ري  منه  يعاين  ال��ذي 
يف  العتقالية  الظروف  بفعل  ال�سوبكي 
والإهمال  الإ�رصائيلي  الحتالل  �سجون 
من  بلغ  وقد  املتعمد  الإ�رصائيلي  الطبي 
العمر 80 عاما مبينا اأن املحكمة املركزية 
يف  رف�ست  ال�سبع  بئر  يف  الإ�رصائيلية 
 2019  /  11  /  20 املوافق  الأربعاء  يوم 
طلبا باإعادة النظر تقدمت به هيئة �سوؤون 
الأ����رصى وامل��ح��رري��ن لإط���الق ���رصاح 
حجازي  فوؤاد  الأ�سري  الفل�سطيني  القائد 
ال�سوبكي ) اأبو حازم ( حتت حجة خطورة 
الق�سية وعدم اإبداء الأ�سري للندم بالرغم 

الثلث  جلنة  انعقاد  على  عامن  مرور  من 
اأن  واأو�سح   . املحكومية  ثلثي  وق�ساء 
اختطف  قد  ك��ان  ال�سوبكي  ح��ازم  اأب��و 
من  الإ�رصائيلي  الحتالل  قوات  يد  على 
مع   2006 مار�س   14 يف  اأريحا  �سجن 
القائد اأحمد �سعدات الأمن العام للجبهة 
القوات  اأمام  فل�سطن  لتحرير  ال�سعبية 
الأ���رصى  �سيخ  اأن  اإىل  م�سريا  الدولية 
اللواء فوؤاد ال�سوبكي فقد زوجته ورفيقة 
اأم حازم يف  ال�سوبكي  احلاجة دلل  دربه 
�رصاع  بعد  الأردنية  امل�ست�سفيات  اإحدى 
وقال   .  2011  /  1  /  10 يف  املر�س  مع 
مفو�سية  با�سم  الناطق  الوحيدي  ن�ساأت 
بالهيئة  واجلرحى  والأ����رصى  ال�سهداء 
قطاع  يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية 
الأ�رصى  جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غزة 
�سيخ  اأن  والإ�سالمية  الوطنية  للقوى 
الأ�رصى فوؤاد ال�سوبكي اأبو حازم املعتقل 

العمر  من  ويبلغ   2006 اآذار   14 منذ 
على  ي��وم  ذات  يربع  �سوف  عاما   80
كرمي  ورفاقه  اإخوانه  مع  الق�ساء  منرب 
الربغوثي  ونائل  �سعدات  واأحمد  يون�س 
يون�س وح�سن �سالمة  دقة وماهر  ووليد 
ورائد  خندقجي  وبا�سم  جودة  ووج��دي 
ال�سيد  وعبا�س  الأغ��ا  و�سياء  ال�سعدي 
ليحاكموا  منا�رصة  واأحمد  حماد  وثائر 
الله  على  وذل��ك  الإ�رصائيلي  الحتالل 
لي�س ببعيد . ودعا لإطالق حملة وطنية 
على  لل�سغط  فاعلة  ودولية  فل�سطينية 
بالإفراج  واإلزامه  الإ�رصائيلي  الحتالل 
عن �سيخ الأ�رصى الفل�سطينين اأبو حازم 
الفل�سطينين  الأ�رصى  وكافة  ال�سوبكي 
واملر�سى  ال�سن  كبار  راأ�سهم  وعلى 
ظل  يف  خا�سة  والأطفال  والأ���س��ريات 
الذي يهدد  انت�سار وتف�سي وباء كورونا 

العامل باأ�رصه .
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بايدن يفوز يف االنتخابات التمهيدية يف اأال�صكا 

قراءة: حممد علي
------------------ 

الذي  تر�سيحه  رغم  بايدن  فوز  وجاء 
ال�سباق  خلو�س  ر�سمي  �سبه  بات 
الدميقراطي،  احل��زب  عن  الرئا�سي 
�سا�سي  الأ مناف�سه  ان�سحب  اأن  بعد 
داخ���ل احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي ب��ريين 
ال�سباق  من  الأربعاء  يوم  �ساندرز 
ل�سالح  الأم��ور  ح�سم  مما  الرئا�سي 

يدن. با
احلزب  اأعلن  بر�س"  "فران�س  وح�سب 
لالنتخابات  املر�سح  فوز  الدميقراطي 
يف  بايدن  جو  الأمريكية  الرئا�سية 
األ�سكا  بولية  التمهيدية  انتخاباته 
بعد  ال�����س��ب��ت  م�����س��اء  م��ري��ك��ي��ة  الأ
ب�سبب  الإلكروين  بالربيد  ت�سويت 

كوفيد19-. وباء  انت�سار 
اأر�سلت  الق��راع  بطاقات  وكانت 
ق��ب��ل ان�����س��ح��اب خ�����س��م��ه ب��ريين 
بر�سيح  للفوز  ال�سباق  من  �ساندرز 
الرئا�سية  لالنتخابات  الدميقراطين 

املا�سي. الأ�سبوع 
واأع���ل���ن احل����زب ال��دمي��ق��راط��ي يف 
اأن  توير  على  تغريدة  يف  األ�سكا 
اأوباما  باراك  ال�سابق  الرئي�س  نائب 
يف  مناف�سه  على  كبري  بفارق  ف��از 
ح�سل  حيث  األ�سكا  يف  الق���راع 
من  امل��ئ��ة  يف   55،3 ي��ي��د  ت��اأ ع��ل��ى 
امل��ن��دوب��ن  م��ن  وت�سعة  امل��ق��رع��ن 
ال�سناتور  ما  اأ الولية.  هذه  يف   15 ال�
ح�سل  فقد  �ساندرز،  بريين  امل�ستقل 
الأ�سوات  من  املئة  يف   44،7 على 

مندوبن. وثمانية 
املر�سح  اأ�سبح  بايدن  جو  اأن  يذكر 
حزبه  بر�سيح  للفوز  حظا  الأوف��ر 
ب��ع��د ان�����س��ح��اب م��ن��اف�����س��ه ب��ريين 

يوم  الرئا�سي  ال�سباق  من  �ساندرز 
ربعاء. الأ

تعهد  اللعبة،  من  خروجه  رغم  لكن 
بايدن،  جانب  اإىل  بالعمل  �ساندرز 
ر�سمية  �سبه  ب�سورة  ب��ات  ال��ذي 
داعيا  الدميقراطي،  احل��زب  مر�سح 
اجلمهوري  الرئي�س  لهزم  الحتاد  اإىل 
كلمة  يف  وق���ال  ت��رام��ب،  دون��ال��د 
يف  منزله  من  ن��رن��ت  الإ عرب  نقلت 
فريمونت  ولي��ة  يف  بورلينغتون 
يف  الأخطر  "الرئي�س  هو  ترامب  اإن 

احلديث". الأمريكي  التاريخ 
فريو�س  اأن  اأك���دوا  م��راق��ب��ن  لكن 
على  جديدا  منطقا  فر�س  كورونا 
وجعل  الأمريكي،  ال�سيا�سي  امل�سهد 
النتخابات  اإجراء  هو  الأكرب  الرهان 
 3 يف  املحدد  موعدها  يف  الرئا�سية 

الثاين. نوفمرب/ت�رصين 
عدة  ت��اأج��ي��ل  يف  ت�سبب  اأن  وب��ع��د 
واقت�سادية  �سيا�سية  ف��ع��ال��ي��ات 
دورة  )بينها  وثقافية  وريا�سية 
ل���ع���اب الأومل���ب���ي���ة وم��ه��رج��ان  الأ
والنتخابات  املناخ  متر  وموؤ دن��ربة  اأ
الأمريكية(،  الدميقراطية  التمهيدية 
ال��ولي��ات  يف  ك��ث��ريون  ي��ت�����س��اءل 
امل��ت��ح��دة وخ��ارج��ه��ا ه��ل م��ن ���س��اأن 
ف��ريو���س ك���ورون���ا ت��ه��دي��د م��وع��د 
الأمريكية  الرئا�سية  النتخابات 
نوفمرب/ت�رصين   3 يف  اإجراوؤها  املقرر 
تعذر  ظ��ل  يف  خ�سو�سا  ال��ث��اين؟ 
ملر�سحي  النتخابية  احلمالت  اإجراء 
واجل��م��ه��وري،  الدميقراطي  احل��زب��ن 
دارة  اإ حول  التهم  بتبادل  وان�سغالهم 

كورونا. لأزمة  ترامب  دونالد 
"�سيكاغو  ���س��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����س��ب 
ال�سيا�سي  "التاأثري  ف��اإن  تربيون" 

وقالت  وا�سح"،  غري  يزال  ل  للوباء 
"مزيجا  يواجهان  وترامب  بايدن  اإن 
واأخ��رى  التقليدية  التحديات  م��ن 
اإع���ادة  حماولتهما  يف  منطية  غ��ري 
النتخابات  يف  موقعيهما  ترتيب 
املعتادة  الوظائف  من  العديد  العامة. 
يف  مب��ا  النتخابية  احل��م��الت  خ��الل 
قد  التربعات  وجمع  التوعية  ذل��ك 
احلجر  ب�سبب  اأوق��ف��ت  و  اأ تراجعت 

. " ل�سحي ا
�سحيفة  من  �سميث  دافيد  ويقول 
"من  ال��ربي��ط��ان��ي��ة:  "الغارديان" 
الرئا�سية  النتخابات  اإج��راء  املقرر 
نوفمرب/ت�رصين   3 يف  م��ري��ك��ي��ة  الأ
مبوجب  حتديده  مت  موعد  وهو  الثاين، 
دونالد  ميلك  ول  الفيدرايل  القانون 
وهذا  مبفرده.  تاأخريه  �سلطة  ترامب 
الكونغر�س  �سنه  ت�رصيعا  يتطلب 

الرئي�س". ووقعه 
النتخابات  تاأجيل  اأن  ه��ذا  ويعني 
فيما  ال�ساعة،  حل��د  وارد  غ��ري  م��ر  اأ
اأمام  مفتوحة  اخليارات  كافة  تبقى 
التي  املتغريات  ظل  يف  الأمريكين 
بلدهم  وحتول  كورونا  اأزمة  ت�سببها 

للوباء. بوؤرة  اإىل 
انخفا�س ن�صبة موؤيدي ترامب 

ب�صبب كورونا
للرئي�س  يدين  املوؤ ن�سبة  انخف�ست 
م��ري��ك��ي، دون��ال��د ت��رام��ب، يف  الأ
اإىل  القادمة  الرئا�سية  النتخابات 
منذ  لها  م�ستوى  كاأدنى  فقط،   43%
�سمل  ا�ستطالع  ووجد  اأ�سهر.   �ستة 
اأم�س  يوم  ن�رص  حمتمل،  ناخب   500
ra - " موقع على  اجلمعة،   للأول 
اأن  الأمريكي،   "mussenreports

يرف�سون  الناخبن  من   56% ن�سبة 
ترامب  الرئي�س  تواجد  قاطع  ب�سكل 
رئا�سية  لفرة  بي�س  الأ البيت  يف 
قد  يدين  املوؤ ن�سبة  وكانت  جديدة. 
مار�س  ذار/  اآ مطلع  يف  انخف�ست 
اإىل  هبطت  ولكنها   ،49.3% اإىل 
فريو�س  تف�سي  خلفية  على   43%
ما  بح�سب  البالد،  يف  التاجي  كورونا 
بو�ست"  "نيويورك  �سحيفة  ذكرت 

مريكية. لأ ا
يقرب  ما  املتحدة  الوليات  و�سجلت 
اإىل  بالإ�سافة  اإ�سابة  األف   535 من 
فريو�س  ب�سبب  وفاة  حالة   20651
 40 يقرب من  ما  التاجي، مع  كورونا 
نيويورك،  يف  حتدث  احلالت  من   %
يف  املر�س  تف�سي  مركز  تعترب  فهي 
ال�سحة  منظمة  و�سنفت  ال��ب��الد. 
مر�س  ذار،  اآ مار�س/   11 يوم  العاملية، 
عامليا"،  "وباء  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
ترتفع  الإ�سابات  اأرق��ام  اأن  موؤكدة 
من  قلقها  عن  معربة  كبرية،  ب�رصعة 
كبري. ب�سكل  امل�سابن  تزايد  احتمال 
العامل،  دول  من  العديد  الوباء  واأجرب 
دول  كبرية  باإمكانياتها  راأ�سها  وعلى 
اإجراءات  اتخاذ  على  �سكانها،  وعدد 
الطريان  حظر  ا�ستثنائية،  تنوعت  من 
مناطق  وعزل  التجول  منع  اإعالن  اإىل 
العبادة،  دور  اإغالق   بكاملها،  وحتى 
وجتاوز  القاتلة.  العدوى  تف�سي  ملنع 
بفريو�س  الإ���س��اب��ات  ع��دد  عامليا 
لأول  ظهر  ال��ذي  امل�ستجد  كورونا 
العام  نهاية  ال�سن  و�سط  يف  مرة 
اإ�سابة،  األف  و792  املليون  املا�سي، 
فيما  وف��اة،  حالة  ل��ف  اأ  110 ونحو 

لفا. اأ  410 املتعافن  عدد  قارب 

بالربيد  ت�صويت  بعد  اأال�صكا  والية  يف  حلزبه  التمهيدية  االنتخابات  يف  بايدن  جو  االأمريكية  الرئا�صية  لالنتخابات  املر�صح  فاز 
كورونا.  وباء  انت�صار  ب�صبب  االإلكرتوين 

حمللون: كورونا ي�صلب عنا�صر القوة 
من ال�صعودية

اإ�صابة طبيب �صوري يف م�صفى مي�صان ال�صعودية بكورونا 

حمكمة العقوبات توافق على الئحة االتهام..

املطالبات الرتكية باملوؤبد ملتهمي ق�صية خا�صقجي بداأت تثمر 

حفرت ير�صل قوات جديدة اإىل حماور 
القتال بطرابل�س

ب�صبب االأو�صاع املزرية يف االقت�صاد 

احتجاجات و�صط اخلرطوم واعتقال 
عدد من املحتجني 

عجز  ال�سحة  وزي���ر  اإع���الن  بعد 
ال��ري��ا���س ع��ن ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه��ذه 
خيبة  ال�سعودية،  �سهدت  اجلائحة، 
اململكة.  خيبات  اإىل  ت�ساف  اأخرى 
يف  �سلمان  ب��ن  اإ ي��ة  روؤ واأ�سبحت 
الأزم��ة،  ه��ذه  ب�سبب  ال��ري��ح  مهب 
العهد  ويل  ع��ل��ى  �سيتعن  ح��ي��ث 
ح�سب  ال�سريك،  من  بدًل  اخلبز  توفري 
املعار�سة  ال�سعودية  الأكادميية  قول 

الر�سيد. م�ساوي 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف  اما 
"عدالة  الهبل:  اإبن  الهبل  فكتب 
الق�سور  تدخل  ال�سيني  كورونا 
ل  ق��وة  بكل  ال�سعودية  امللكية 
كبري.  عندها  ولي�س  اأحد  بن  تفرق 
يف  العدالة  لر�سيخ  ان�رصها  اللهم 

الر�س".
نا�سيونال  "جملة  مل��ي��اء:  وكتبت 
�رصكة  موظفي  الأمريكية  انر�ست 
اي  بي  )اأنظمة  الربيطانية  الدفاع 

القاذفات  عن  امل�سوؤولن  وهم  اإي( 
ت�ستخدمها  التي  ال�سنع  الربيطانية 
غ���ادروا  ال��ي��م��ن،  يف  ال�����س��ع��ودي��ة 
العمليات  مركز  مفاجئ  ب�سكل 
ال��ري��ا���س  يف  ال�����س��ع��ودي  اجل��وي��ة 
قبل  كورونا  فريو�س  خماوف  ب�سبب 

بيوم". الهدنة 
تف�سي  اخلليج":"مع  "جرنال  وغرد 
وال�سعودية  الم��ارات  يف  كورونا 
اليمن  يف  لنفوذهم  انح�سار  �سيكون 

ليبيا". م�رص  �سوريا 
 : مغرداً فكتب  اخلباين  الكرمي  عبد  اأما 
اإخبارية  قناة  حياتكم  يف  يتم  راأ "هل 
حالة  بوجود  وت�سفيًا  فرحًا  ترق�س 
كما  ال��ي��م��ن  يف  واح���دة  ك��ورون��ا 
لديكم  الأك��رب؟؟  احلدث  قناة  فعلت 
امل�سابن  من  اآلف  ال�سعودية  يف 
ولن  مل  ولكننا  كورونا  بفايرو�س 
فيكم!!". الله  اإرادة  هذه  لأن  نت�سفى 
ق/د

ال�سعودية  "عكاظ"  �سحيفة  قالت 
امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  اإ�سابة  اإن 
الطائف  جنوب  مي�سان  حمافظة  يف 
يعمل  ����س���وري  ل��ط��ب��ي��ب  ���س��ج��ل��ت 
حتويله  جرى  حيث  العام،  بامل�ست�سفى 
حالة  يف  وه��و  ال�سحي،  ال��ع��زل  اإىل 
يف  اإ�سابة  اأول  نها  اأ زاعمة  م�ستقرة، 

 . فظة ملحا ا
يدعى  امل��ذك��ور  ال�����س��وري  والطبيب 
الأنف  اأخ�سائي  وهو  ر�سيدات،  اأحمد 

مي�سان  م�ست�سفى  يف  واحلنجرة  والأذن 
م. لعا ا

 64 العمر  من  البالغ  ر�سيدات،  وقال 
م�سي  قبل  تركيا  يف  "كان  نه  اإ عاما، 
اإىل  ذل��ك  ب��ع��د  منها  وغ���ادر  ���س��ه��ر، 
احلجر  يف  زوجته  مع  مكث  اإذ  اململكة، 
يعاِن  14 يوما، ومل  املحددة  املدة  املنزيل 

حينها". اأعرا�س  اأي  من 
اإىل  ت��وج��ه  ذل��ك  بعد  نه  "اأ واأ���س��اف 
عمله  ملبا�رصة  العام  مي�سان  م�ست�سفى 

منذ  فيه  يعمل  الذي  ذاته  بامل�ست�سفى 
حينها  منه  وُطلب  عاما،   11 من  اأكرث 
اأن  على  طبية،  اختبار  م�سحة  اإج��راء 
بالنتيجة". اإ�سعاره  يتم  ثم  للمنزل  يعود 
وبعد  ن��ه  اإ ال�����س��وري  الطبيب  وق��ال 
اإل  بكورونا  باإ�سابته  اإبالغه  من  يام  اأ
غري  اللحظة  وحتى  وقتها،  "من  ن��ه  اأ
ل  كونه  بالفريو�س  باإ�سابته  م�سدق 
بالرغم  �سحية،  اأعرا�س  اأي  لديه  يوجد 
يف  مزمن  مر�س  م��ن  يعاين  ن��ه  اأ م��ن 

الدم". �سغط  ارتفاع 
الله  "بق�ساء  را���س  ن��ه  اأ اإىل  ���س��ار  واأ
اإىل  الآن  حتويله  جرى  ن��ه  واأ وقدره"، 
في�سل  امللك  مبجمع  ال�سحي  العزل 
كور�سات  يف  للبدء  الطائف  يف  الطبي 
له  املخالطة  زوجته  اأن  حن  يف  العالج، 
من  الفحو�سات  لعمل  عزلها  الآن  يتم 
تعلن  ومل  �سالمتها،  من  التاأكد  اأج��ل 

اللحظة. حتى  نتيجتها 
ق/د

ال�سبت،  اأم�س  تركية،  حمكمة  وافقت 
تها  اأعدَّ التي  الت��ه��ام  لئحة  على 
ال�سحفي  مقتل  ق�سية  يف  النيابة، 
داخل  خا�سقجي،  جمال  ال�سعودي 
 2 يف  باإ�سطنبول،  ب��الده  قن�سلية 

 .2018 اأكتوبر 
اأن  نا�سول"،  "الأ وك��ال��ة  وذك���رت 
يف   11 ال� امل�سددة  العقوبات  حمكمة 
التهام  لئحة  على  وافقت  اإ�سطنبول 
جرمية  خلفية  على  �سخ�سًا،   20 بحق 

خا�سقجي. قتل 
طالبت  ب��ع��دم��ا  امل��واف��ق��ة،  وج���اءت 
 25 يف  باإ�سطنبول،  العامة  النيابة 
عقوبة  ن���زال  ب���اإ امل��ا���س��ي،  م��ار���س 
 20 ب��ح��ق  امل�����س��دد  ب��د  امل��وؤ ال�سجن 
جرمية  يف  �سلوعهم  بتهمة  �سخ�سًا 

خا�سقجي. مقتل 
وت�����س��م��ن��ت ال��الئ��ح��ة، امل��ط��اَل��ب��ة 
حممد  بن  "اأحمد  بحق  بد  املوؤ باحلكم 
لرئي�س  ال�سابق  النائب  ع�سريي" 
بال�سعودية،  ال��ع��ام��ة  امل��خ��اب��رات 
ويل  م�ست�سار  القحطاين"  و"�سعود 

�سلمان،  بن  حممد  ال�سعودي  العهد 
مع  القتل  على  "التحري�س  بتهمة 
والتعذيب  والر�سد،  الإ�رصار  �سبق 

وح�سي". ب�سكل 
بحق  ب��د  امل��وؤ ال��الئ��ح��ة  وت�سمنت 
مع  "القتل  بتهمة  الآخ��ري��ن   18 ال�
والتعذيب  والر�سد،  الإ�رصار  �سبق 

وح�سي". ب�سكل 
الع�سريي  اأن  اإىل  الالئحة  واأ�سارت 
القتل،  لعملية  خططا  والقحطاين 

املهمة. بتنفيذ  اجلرمية  فريق  واأمرا 
خ��الل  مت  ن���ه  اأ ال��ن��ي��اب��ة  واأ���س��اف��ت 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات م��راج��ع��ة امل��ك��امل��ات 
مقتل  يف  ل��ل�����س��ال��ع��ن  ال��ه��ات��ف��ي��ة 
داخ��ل  كافة  وحتركاتهم  خا�سقجي 

الركية. الأرا�سي 
التهام،  لئحة  اأع��دت  نها  اأ واأك��دت 
كافة،  ل��الأط��راف  ال�ستماع  "بعد 
الهاتفية  املكاملات  على  والط��الع 
وك����ام����ريات امل���راق���ب���ة، و���س��ري 
ال�سعودية  املحاكم  يف  التحقيقات 

اجلرمية". حول  كافة  دلة  الأ وجمع 

اأ�سدرت  نها  اأ الركية  النيابة  وذكرت 
الأ�سخا�س  بحق  حمراء  بحث  مذكرة 
الدولية  ال�����رصط��ة  ب���الغ  واإ  ،20 ال�
ال�سعودية  وال�سلطات  ن��رب��ول(  )الإ

تركيا. اإىل  ت�سليمهم  بطلب 
ال�سعودية  يف  العامة  النيابة  وكانت 
العام  م��ن  دي�سمرب  اأواخ���ر  اأعلنت، 
 5 ب��اإع��دام  اأحكام  �سدور  املا�سي، 
خا�سقجي،  مقتل  ق�سية  يف  اأ�سخا�س 
اآخرين   3 على  بال�سجن  حكمت  كما 
اإىل  جمملها  ي�سل  لفرات  بال�سجن 
القحطاين  ب��راأت  لكنها  ع��ام��ًا،   24

وع�سريي.
"املحكمة  اأن  على  النيابة  قرار  ون�س 
"�سعود  اأت  ب���رَّ بالريا�س  اجلزائية 
�سابق  م�ست�سار  وه��و  القحطاين"، 
لعدم  �سلمان؛  بن  حممد  العهد  لويل 
ع�سريي"  و"اأحمد  ليه،  اإ تهم  توجيه 
ال�ستخبارات  لرئي�س  ال�سابق  النائب 
تهم  ث��ب��وت  ل��ع��دم  ال�����س��ع��ودي��ة؛ 
القن�سل  العتيبي"  و"حممد  عليه، 
اإ�سطنبول  يف  ال�سابق  ال�سعودي 

وقت  اآخر،  مبكان  وجوده  اأثبت  الذي 
خا�سقجي". مقتل 

 ،2018 2 اأكتوبر  ويف 
داخل  خا�سقجي  ُقتل 
يف  ب���الده  قن�سلية 
���س��ط��ن��ب��ول،  م��دي��ن��ة اإ
من  الق�سية  وب��ات��ت 
ب���رز والأك��رث  ب��ن الأ
ت�����داوًل ب��الأج��ن��دة 
ال��دول��ي��ة م��ن��ذ ذل��ك 

احلن.
واع��رف��ت ال��ري��ا���س 
ب����ع����د اأك��������رث م��ن 
باحلادثة،  اأ�سبوعن، 
واأع����ل����ن����ت م��ق��ت��ل 
"�سجار  ثر  اإ خا�سقجي 
�سعودين"،  م����ع 
مواطنًا   18 وتوقيف 
التحقيقات،  اإطار  يف 
عن  ال��ك�����س��ف  دون 

اجلثة. مكان 
ق/د

احل��رب��ي  الإع����الم  �سعبة  اأع��ل��ن��ت 
الوطني  "اجلي�س  ي�سمى  ملا  التابعة 
اأم�س  حفر،  خليفة  بقيادة  الليبي" 
ع�سكرية  ق��وات  اإر���س��ال  ال�سبت، 
عمليات  يف  للم�ساركة  ج��دي��دة 
الليبية  العا�سمة  حماور  يف  القتال 

 . بل�س ا طر
اإن  �سحفي  بيان  يف  ال�سعبة  وقالت 
للقيادة  التابعة  العا�سفة  "كتيبة 
جاهزيتها  اإعالن  بعد  تتحرك  العامة 
املعركة  اأر�س  يف  للم�ساركة  التامة 
الع�سكرية  ل��ل��وح��دات  ت��ع��زي��زا 

املحاور". يف  املرابطة 
اأن  اجلمعة  يوم  حفر  قوات  واأعلنت 
باإ�سقاط  قامت  اجلوية"  "الدفاعات 

طيار  دون  م��ن  تركيتن  طائرتن 
والعزيزية  ترهونة  مدينة  ق��رب 
حكومة  لقوات  تابعة  البالد  غربي 

الوفاق.
كبريا  ع�سكريا  دعما  تركيا  وتقدم 
طرابل�س،  يف  الوفاق  حكومة  لقوات 
باإر�سال  �سواء  دوليا،  بها  واملعرف 
اأو  جنود  اأو  ع�سكرين  م�ست�سارين 

. �سلحة اأ
اأهم  �سمن  امل�سرية،  الطائرات  وتعد 
قوات  ت�ستخدمها  التي  الأ�سلحة 
حفر  قوات  مع  معاركها  يف  الوفاق 
وم�رص  ال�سعودية  تدعمه  ال��ذي 

مارات. والإ
ق/د

بع�س  يف  املواطنن  من  عدد  خرج 
اأم�س  �سبيحة  اخل��رط��وم  ���س��وارع 
تنديدا  ن�سوية  تظاهرة  يف  الأح��د، 
بها  متر  التي  القت�سادية  بالأو�ساع 
ا�سم  عليه  اأطلق  موكب  يف  البالد، 

ال�سودان(.  )عزة 
وق�����ال اأح�����د امل��ح��ت��ج��ن مل��وق��ع 
اأج��ل  م��ن  امل��وك��ب  اإن  )ال�����س��وداين( 
ال�سودانية  ة  امل���راأ م��ع��ان��اة  ن��ه��اء  اإ
اأن  م��وؤك��داً  ال��ط��وال،  ال�سفوف  يف 
املحتجن  من  عدد  اعتقلت  ال�سلطات 
ال�سعبي  احلراك  رئي�س  راأ�سهم  على 

موفق  مو�سى،  معمر  )ح�سد(  املتحد 
من  ع��دد  و  ال�رص،  ح�سن  و  بابكر، 

املوكب. يف  خرجن  الالئي  الن�ساء 
اإ�سقاط  اىل  يهدف  املوكب  واأ�ساف: 
الوزراء،  جمل�س  يف  متمثلة  احلكومة 

القت�سادي. الو�سع  اإ�سالح  و 
كتب  لف��ت��ات  امل��ح��ت��ج��ون  وح��م��ل 
و  ال�سلليات(،  لتمكن  ل   ( عليها 
برهان  يا  ب�س  )ت�سقط  هتافات  رددوا 
وال�سورة  وبال�سوت  جعان  ال�سعب 

. ما�سورة(  طلع  حمدوك 
ق/د

جلنة برملانية ت�صتدعي الرئي�س املوريتاين 
ال�صابق ب�صاأن ملفات ف�صاد 

املوريتاين،  النواب  مبجل�س  جلنة  ا�ستدعت 
العزيز  عبد  ول��د  حممد  ال�سابق  الرئي�س 
فرة  تخ�س  ف�ساد  ملفات  يف  ليه  اإ لال�ستماع 

للبالد.  حكمه 
اللجنة  فاإن  موريتانية،  اإعالم  لو�سائل  ووفقا 
البالد  لرئي�س  ا�ستدعاء،  ال�سبت  وجهت 
ورئي�س  العزيز  عبد  ول��د  حممد  ال�سابق 
وعدد  الأغظف،  حممد  ولد  مولي  حكومته 
ملفات  يف  لهم  لال�ستماع  وذلك  الوزراء  من 
والتي  الأخرية،  الع�رص  ال�سنوات  خالل  ف�ساد 

الربملان". من  بتكليف  اللجنة  فيها  حتقق 
اخلمي�س  اللجنة  "حددت  النائب،  وبح�سب 

ال�سابق". للرئي�س  لال�ستماع  موعدا  القادم 

الذين  امل�سوؤولن  جميع  اأن  اللجنة  واأكدت 
اأمامها،  ح�رصوا  ال�ستدعاء،  لهم  وجهت 
وجهت  التي  امللفات  حول  فاداتهم  باإ دلوا  واأ
بع�س  ذل��ك  يف  مب��ا  حولها،  �سئلة  الأ لهم 
�رصكاتهم  خ��الل  م��ن  املرتبطن  الأج��ان��ب 

امللفات. هذه  ببع�س 
ت�سكيل  اأ�سهر  قبل  املوريتاين  الربملان  واأجاز 
ملفات  بع�س  يف  للتحقيق  برملانية  جلنة 
و�سملت  العزيز،  عبد  ولد  حكم  بفرة  خا�سة 
النفطية،  العائدات  �سندوق  امللفات،  تلك 
وع��ق��ارات  اأجنبية،  ���رصك��ات  ون�ساطات 

نواك�سوط. يف  بيعها  مت  التي  الدولة، 
ق/د
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علي  حممد 
---------------- 

مت  التي  املتحفية،  املوؤ�س�سة  هذه  حتتل  و 
موقعا   ،2017 مار�س   21 يف  تد�سينها 
وه��ران  مدينة  و�سط  يف  ا�سراتيجيا 
اجلزائرية  لالأروقة  الوا�سع  املقر  داخ��ل 
اجلهوي  امل�رصح  عن  بعيد  غري  �سابقا، 
 "1954 نوفمرب  "اأول  �ساحة  و  لوهران 

العتيق. الهواري"  "�سيدي  وحي 
يعد  الذي  الثقايف،  املرفق  هذا  يعترب  و 
على  واملعا�رص  احلديث  للفن  متحف  اأول 
فنية  جهة  و  اجلزائري،  الغرب  م�ستوى 
بداعات  اإ على  ونافذة  و�سياحية  وثقافية 
توثق  الوطن،  وخارج  داخل  من  لفنانن 
من  كثري  يف  تلح  كانت  فنية  لأ�سماء 
ا�ستحداث  على  الثقافية  املنا�سبات 

املعا�رص. الفني  بداع  لالإ موجهة  ة  من�ساأ
الف�ساء  هذا  يكون  اأن  املتحف  وي�سبو 
خالل  من  بامتياز،  والتوا�سل  بداع  لالإ
احتكاكا  تخلق  مكثفة  ن�سطة  اأ برجمة 
اجلزائرين  واملبدعن  اجلمهور  بن  مبا�رصا 
اأعمال  اكت�ساف  الفنية  تياراتهم  مبختلف 
م�سوؤولة  برزته  اأ ح�سبما  اأجانب،  لفنانن 
اىل  لفتة  حوى،  بن  خديجة  ة،  املن�ساأ هذه 
املبدعن  ك��ل  م��ام  اأ مفتوح  "مامو"  اأن 
من  اجل��دي��د  للجيل  ف��ر���س��ة  وي��ع��ط��ي 

الت�سكيلين. الفنانن 
ال��ذي  الثقايف،  ال�����رصح  ه��ذا  نظم  وق��د 
خالل  م�ستويات،  ث��الث  على  يحتوي 
من  العديد  املا�سية،  �سنوات  الثالث 
لإحياء  اجلماعية  و  الفردية  املعار�س 

الثقافية  و  الوطنية  املنا�سبات  خمتلف 
�سهر  و  "يناير"  احتفالت  غ��رار  على 
عن  ف�سال  ة،  للمراأ العاملي  واليوم  الراث 
وهران  مكتب  مب�ساهمة  معار�س  قامة  اإ
املركز  و  الثقافية  للفنون  الوطني  لالحتاد 
لوهران،  "�رصفانتي�س"  ال�سباين  الثقايف 

حوى. بن  ال�سيدة  اأ�سافت  كما 
ثقافية،  تظاهرات  عدة  ا�ست�ساف  كما 
الرابعة  املتو�سطية  الطبعة  غرار  على 
ال�سالون  وف��ع��ال��ي��ات  امل��ع��ا���رص  للفن 
طبعته  يف  الت�سكيلية  للفنون  الوطني 
ي�ستقطب  جعله  مما  ال�سالون  ال�سابعة 

ليه. اإ اأ�سري  كما  الزوار،  من  الكثري 
ثقايف اإ�صعاع  قطب 

الكبري  ال��ره��ان  اأن  امل�سوؤولة  ب���رزت  واأ
متحفية  ثقافة  غر�س  يف  يتمثل  لطاقمها 
الإ�سعاعي  الطابع  وتعزيز  النا�سئة  لدى 
يف  ور���س��ات  تنظيم  خ��الل  من  الثقايف 
لفائدة  و�سبت  ثالثاء  كل  الفنون  خمتلف 
ومن  �سنة   15 العمر  من  البالغن  الأطفال 
الور�سات  اأن  العلم  مع  فنانن،  تن�سيط 
املا�سي  ال�سيف  مو�سم  يف  اأقيمت  التي 
ال�سغوفن  الأط��ف��ال  من  الكثري  جلبت 

الب�رصي. بالفن 
ال��ف��ن��ان��ة  ت��ق��ول  ال�����س��دد،  ه���ذا  ويف 
وه��ران:  م��ن  منور  ف��وزي��ة  الت�سكيلية 
املتحف  ه��ذا  مل�����س��وؤويل  القبعة  "نرفع 
الفنانن  لكافة  ب��واب��ه  اأ فتحوا  ال��ذي��ن 
عر�س  يف  �سعوبة  يجدون  كانوا  الذين 
اأ�سبح  "مامو"  خ��الل  وم��ن  اأع��م��ال��ه��م 
امل�سهد  يف  قويا  ح�سورا  الف�ساء  لهذا 

اإمكانياته  من  بالرغم  اجلزائري  الثقايف 
النقائ�س  بع�س  ويعرف  الب�سيطة  املالية 

العر�س". بجانب  اخلا�سة 
التنفيذي  املر�سوم  اأن  من  الرغم  وعلى 
 2019 فرباير  يف  ال�سادر   -62  19 رقم 
عمومي  متحف  ن�ساء  اإ على  ين�س  والذي 
مبدينة  واملعا�رص  احلديث  للفن  وطني 
للمتحف  تابعا  يزال  ل  نه  اأ غري  وه��ران، 
املالية،  ناحية  من   " زبانة  "اأحمد  الوطني 
ب�"املامو"  اخلا�سة  امليزانية  اأن  العلم  مع 
بالتوظيف  ي�سمح  مم��ا  قريبا  �ست�سل 
جهتها،  من  ذكرته  ح�سبما  ن�سطة،  اأ وخلق 
ب�رصى  زبانة"،  "اأحمد  متحف  م��دي��رة 

. حلي �سا
لتجهيز  عملية  الثقافة  وزارة  اأطلقت  كما 
�ستتكفل  واملعا�رص،  احلديث  الفن  متحف 
اجن��از  لت�سيري  الوطنية  ال��وك��ال��ة  بها 
با�رصت  التي  للثقافة،  الكربى  امل�ساريع 

لختيار  وطنية  مناق�سة  عن  اإعالن  يف 
درا�سة  ب��اإع��داد  يقوم  درا���س��ات  مكتب 
املوؤ�س�سة  ه��ذه  لتجهيز  �سينوغرافية 

. ملتحفية ا
كبرية طموحات 

يتما�سى  "مامو"  متحف  جعل  اأجل  ومن 
الفنون  ملتاحف  العاملية  املوا�سفات  مع 
جت�سيد  اق��راح  مت  وامل��ع��ا���رصة،  احلديثة 
وو�سع  الإ�ساءة  منها  العمليات  بع�س 
ل��وح��ات ل��ل��ع��ر���س وم��ك��ت��ب��ة وم��ت��اج��ر 
اأن  العلم  مع  وغريها،  ومقهى  متحفية 
ال�ستماع  بعد  ج��اءت  الق��راح��ات  هذه 
الت�سكيلين  الفنانن  ان�سغالت  اإىل 
اأ�سافت  كما  الفني،  ب��داع  الإ و�سناع 

زبانة". "اأحمد  متحف  مديرة 
"مامو"،  م�سوؤولة  تقول  ال�ساأن  هذا  ويف 
على  كثريا  نعول  ننا  "اإ حوى:  بن  خديجة 
م�ساف  اإىل  لرقيتها  املوؤ�س�سة  هذه  جتهيز 

الدولية  لل�سالونات  وحت�سريها  العاملية 
احت�سان  على  مقبلة  وهران  اأن  ل�سيما 

املتو�سط". بي�س  الأ البحر  لعاب  اأ
قاعدة  اإعداد  على  حاليا  "نعمل  واأ�سافت: 
مما  الت�سكيلين  بالفنانن  خا�سة  معطيات 
على  مهمتها  داء  اأ املوؤ�س�سة  على  ي�سهل 

املعار�س". تنظيم  جمال  يف  وجه  اأكمل 
فقد  "مامو"،  متحف  ث��راء  اإ اأج��ل  من  و 
يف  معروفن  ت�سكيليا  ر�ساما   11 اأهدى 
فنية  لوحات  الوطنية،  الفنية  ال�ساحة 
احلديث  للفن  الوطني  العمومي  للمتحف 
اآخرين  ر�سامن  مع  ويح�رص  واملعا�رص 
خ�سي�سا  لإهدائها  فنية  لوحات  لإجناز 

املذكور. للمتحف 
يعر�س  متحف  ذات  ان  بالذكر  واجلدير 
جزائرية  فنية  لأ�سماء  لوحة   42 حاليا 
عبارة  وهي  الت�سكيلي،  الفن  يف  لمعة 
زبانة". "اأحمد  ملتحف  موؤقت  خمزون  عن 

البالد على  لعا�صمة غرب  الثقايف  امل�صهد  متميزة يف  مكانة  تبواأ  نحو  تد�صينه،  �صنوات على  بعد مرور ثالث  "مامو"،  لوهران  املعا�صر  و  للفن احلديث  الوطني  العمومي  املتحف  ي�صري 
به. ميزانية خا�صة  انعدام  الرغم من 

به ميزانية خا�صة  انعدام  الرغم من  على 

م�سطفى  املغربي  الأك��ادمي��ي  ح��اول 
 21 ال��ع��دد  تن�سيطه  ل��دى  رم�ساين 
اجلزائري  الوطني  امل�رصح  منتدى  من 
احلداثة  عن  »بحثا  مو�سوع  مناق�سة  
مفهوم  اإىل  للو�سول  امل�����رصح��ي��ة؟«  
يف  احل��داث��ة  اإ�سكالية  ح��ول  �سحيح 
و�سفة  هناك  لي�س  نه  اأ معتربها  امل�رصح، 
وعن  احلداثي،  امل�رصحي  للعر�س  جاهزة 
يف  ي��رى  احلداثي  م�سطلح  اإ�سكالية 
امل�ستوى  على  باإجراءاته  تتحدد  نها  اأ
توظيف  خ��الل  من  للمبدع  ب��داع��ي  الإ
و  التفرد،  �رصوط  توافر  مع  الأدوات، 
املمكن،  اخراق  و  املغايرة،  و  الأ�سالة، 
ذلك  فمن  النمطية،  ع��ن  انف�سام  و 

احلداثة. اإىل  العبور  يكون 
رم�ساين،  م�سطفى  الربوف�سور  يعترب 
�ستاذ  اأ الدولة،  دكتوراه  على  احلا�سل 
الأول  حممد  بجامعة  امل�رصحي  النقد 
خم��رج  و  ل��ف  م��وؤ امل���غ���رب.  ب��وج��دة 
للدرا�سات  خمترب  رئي�س  م�رصحي، 
ال��ع��ل��وم  و  الآداب  ب��ك��ل��ي��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
املئات  ناق�س  و  ����رصف   اأ ن�سانية،  الإ
يف  املا�سر  و  الدكتوراه   اأطاريح  من 
حوايل  له  العربية.  اجلامعات  خمتلف 
واأخ��رج  وكتب  نقديا،  كتابا  ثالثن 
ي�سارك  م�رصحيا.  عمال   12 يناهز  ما 
ب�سفته  العلمية  املوؤمترات  خمتلف  يف 
وال��ث��ق��اف��ة  امل�����رصح  خ��ب��ريا يف جم���ال 

درا�سة  مائة  من  اأكرث  ن�رص  و  ال�سعبية. 
الدوريات  مبختلف  امل�رصح  حول  علمية 
الدويل  املهرجان  مدير  وهو  العربية. 

بوجدة.  للم�رصح 
ع��دة  يف  رم�����س��اين  م�سطفى  ط��رح 
امل�رصحية،  احلداثة  مو�سوع  حول  �سئلة  اأ
للعر�س  جاهزة  و�سفة  هناك  كانت  اإن  و 
هو  ما  ذلك  قبل  و  احلداثي؟  امل�رصحي 
بو�سفة  نخ�سه  حتى  احلداثي  املوقف 
لهذه  دقيق  تعريف  هناك  فهل  نطبقها؟ 
على  ون�سري  عليها  نتفق  حتى  احلداثة 
هذا  هو  ومن  حداثين.  لنكون  هداها 

احلداثي«؟ عليه«غري  املغ�سوب 
اإ�سكاليته  ن�س  يف  رم�����س��اين  ق��ال 
ن�سو�س  ع��ن  ع��ب��ارة  امل�سامن  اإن 
معطى  وه��ي  ال��ط��ري��ق.  يف  مطروحة 
اخلا�س  بعده  ياأخذ  متغري  و  م��ت��داول 
يوظفها  التي  الأدوات  م��ن  انطالقا 
ت�سكل  التي  هي  الأدوات  وهذه  املبدع. 
لها  توافرت  ما  ذا  ف��اإ ب��داع.  الإ �سيغة 
املغايرة،  و  الأ�سالة،  و  التفرد،  �رصوط 
عن  ان��ف�����س��ام  و  امل��م��ك��ن،  اخ���راق  و 
احلداثة  باب  �ستدخل  نها  فاإ النمطية، 
من  يفيد  ه��ذا  و  الوا�سع.  الباب  من 
عالقة  لة  م�ساأ لطرح  جمال  ل  نه  اأ جهة 
اخل��ط��اب��ات  يف  ب��امل�����س��م��ون  ال�����س��ك��ل 
���رصورة  هو  �سا�س  الأ لأن  احلداثية، 
ا�ستنادا  باملجتمع  بداع  الإ ليات  اآ ربط 

التاأكيد  مع  والتاأثري،  ثر  التاأ قاعدة  اإىل 
املحرك  هي  املبدع  نا  اأ جعل  على  امل�سبق 
لتلك  الأول  امل�سكل  و  ���س��ا���س��ي  الأ
اخل�سو�سية  �سفة  حتقق  حتى  ليات  الآ
احل��داث��ة  اأن  اىل  م�����س��ريا  وال��ت��م��ي��ز. 
اأو  م�سامن  حداثة  لي�ست  امل�رصحية 
ي��ة  روؤ ح��داث��ة  ه��ي  م��ا  بقدر  ���س��ك��ال،  اأ
َكولدمان.  يحدده  الذي  باملعنى  للعامل 
بفرادة  ن�سميه  ما  تراعي  التي  وه��ي 
الداخلية  الكلية  بنيته  �سمن  الت�سور 
امل�سامن  اأن  فكما  العنا�رص.  املتناغمة 
و  اأ تقليدية  ل��ت��ك��ون  �سلفا  حت��دد  ل 
فما  اإل  و  الأ�سكال،  فكذلك  حديثة، 
هذه  يف  ليه  اإ ن�ستند  الذي  املعيار  هو 
ذاتيا  موقفا  يبقى  حكم  فكل  الأحكام؟ 
اأو  الأ�سباب  من  جمموعة  فيه  تتحكم 
العمل  �سياق  خ��ارج  اخلا�سة  املواقف 

مل�رصحي.  ا
تعد  مل  بامل�سمون  ال�سكل  فعالقة 
لأن  �سا�س،  بالأ احلداثة  خطاب  ق�سية 
نقدي  اأو  ب��داع��ي  اإ خطاب  ك��ل  مي��ز  م��ا 
ومتيز  �ساحبها  نظر  وجهة  اأ�سالة  هو 
نف�سه  الرجل  هو  الأ�سلوب  و  اأ�سلوبه؛ 
الكاتب  �سخ�سية  نتعرف  به  نعلم،  كما 
حداثته  ونكت�سف  غ��ريه،  ع��ن  ومن��ي��زه 
لة  امل�ساأ ه��ذه  اأن  م��وؤك��دا  عدمها.  من 
با�رصها  التي  النقدية  املو�سوعات  من 
التاأ�سي�سية.  مراحله  منذ  العربي  نقدنا 

نقادنا  اأغلب  القول  فيه  ف��ا���س  اأ وق��د 
م��ث��ال اجل��اح��ظ واب��ن  ال��ق��دام��ى م��ن اأ
ممن  وغريهم  واحلامتي،  واجلرجاين  قتيبة 
الكلية  �سيغته  يف  العمل  بناء  اعتربوا 
يف  عليه  ي�ستند  ما  هو  الكاتب  ية  وروؤ
�سا�سا  اأ تندرج  التي  الأم��ور  هذه  مثل 
الفني.  العمل  ب�سعرية  ن�سميه  فيما 
وه��و م��ا اأك���ده ال��ن��ق��اد امل��ح��دث��ون يف 
وعلى  �سواء،  حد  على  الغرب  و  ال�رصق 
حينما  �سو�سور  البنيوية  �سيخ  راأ�سهم 
من  هو  لي�س  املو�سوع  باأن  يوما  �رصح 
هي  النظر  وجهة  ولكن  الن�س،  يخلق 
اإىل  ننظر  ونحن  واليوم  تخلقه،  التي 
عن  البحث  ينبغي  امل�رصحي،  العمل 
البتداع  وعبقرية  فيه  التفرد  مظاهر 
اإىل  ال�سبيل  هو  ذلك  لأن  والإ�سافة، 
وهذا  واملبتذل.  والنمطي  الثابت  خلخلة 
واملوهبة.  بالجتهاد  اإل  يتاأتى  ل  اأمر 
�سعرية  لتحقيق  �سا�سي  اأ مدخل  وهما 
ال�سعرية،  تلك  تتحقق  وحن  الكتابة. 

احلداثة. عن  ثم  من  احلديث  ميكن 
تفاعلية  من�سة  امل��ن��ت��دى  للتذكري   
املرتبطة  والإ�سكالت  الق�سايا  لطرح 
خا�سة  اجل��زائ��ري  امل�رصح  يف  باملنجز 
امل�رصحي  الفن  متيز  التي  ال�سيغ  ويف 
فنية  من  دائية  الأ م�ستوياته  جميع  على 

. لية جما و
ق/ث

موؤكدا اأنها لي�صت و�صفة جاهزة للعر�س امل�صرحي

املغربي م�صطفى رم�صاين يطرق اأبواب احلداثة و يحدد معايريها زحمة ُكتاب ت�صدر 
كتاب االأمة املرحومة

عن  حديًثا  �سدر 
ُكتاب  زحمة  دار 
والتوزيع  للن�رص 
"الأمة  ك���ت���اب 
 The  – املرحومة 
 G r a n t e d
Mercy Na-

 - "العربية  ال��ل��غ��ة  ث��ن��ائ��ى   "tion
اليمني،  اأحمد  للمهند�س  الإجنليزية" 
الب�سري  عبد  ح�سن  للكتاب  َق���دم 
٬ م��دي��ر ع��ام ال��دع��وة ب���وزارة  ع��رف��ة

بالإ�سكندرية. الأوقاف 
ما  ق��رب  اأ وقت  يف  النا�رص:  وبح�سب 
للتذكري  احلاجة  اأم�س  يف  العامل  يكون 
���س��الم  الإ م��ة  لأ تعاىل  الله  حباه  مب��ا 
وحبيبنا  �سيدنا  لر�سولها  تعظيًما 
جاء  و�سلم؛  عليه  الله  �سلى  حممد 
من  �سفحاته  بن  ليحوي  الكتاب  هذا 
يجعل  ما  الكون  �سيد  اأقوال  �سحيح 
اجتباه  اأن  دم��ًع��ا  الله  يحمد  امل�سلم 
املحمدية. لالأمة  النتماء  بنعمة  تعاىل 

بلغة  باأ�رصه  العامل  يخاطب  الكتاب 
والرحمة  اللن  من  حروفها  ت�سكلت 
عبثت  التى  احلروف  تلك  وال�سماحة، 
�سورة  ف�سوهت  وِفَرٌق  جماعات  بها 

الآخر. عيون  يف  الإ�سالم 
ق.ث
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على  نف�سها  قدمت  وال�سمولية  العوملة  لكن 
وارتداداتها،  اجلزئية  التواريخ  هذه  اأنهت  اأنها 
جديد  من  للتجزء  قابل  غري  نظاما  وفر�ست 
و�سيا�سيا  اقت�ساديا  العامل  ربط  خالل  من 
تندمج  التي  العالقات  من  ب�سبكة  وثقافيا 
املجتمعات  كل   - متفاوتة  وبن�سب   - فيها 
وه��ذا   ، ولغاتها  خ�سو�سياتها  باختالف 
م�ستوى  يبلغ  املعقدة  العالقات  من  الن�سق 
واملنفعل  الفاعل  يندمج  بحيث  التعقيد  من 
يف  وامل�ستهلك  ،واملنتج  واملغلوب  ،والغالب 
التي  ال��دوارة  بالعا�سفة  �سبيهة  ديناميكية 

تتعاظم وتكرب كلما زادت حمولتها من اتربة 
دورانها  مبركز  احتفاظها  مع  طائرة،  واج�سام 
هكذا   . وامل�سدر  الطبيعة  جمهول  ال�سحري 
ووعودها  بب�ساراتها  نف�سها  العوملة  تقدم 
املت�سارعة،ويف  واخلدماتية  ال�ستهالكية 
ال�ساملة  اجلديدة  اأخطارها  تنمو  نف�سه  الوقت 
ما  بات  ال�سمولية. حيث  نف�سه من  بامل�ستوى 
يعرف بالأخطار الكربى مي�س ال�رصكاء جميعا 
الن�سق  هذا  يف  م�ساركتهم  م�ستوى  بقدر 
)الأزمة املالية املرتبة عن الرهن العقاري يف 

الوليات املتحدة الأمريكية ( ،
اإط��ار  يف  ت�سوم�سكي"  "نعوم  حت��دث  لقد 
الأخطار  عن  الأمريكية  لل�سيا�سات  انتقاداته 
اأوجزها  والتي  العامل،  تهدد  التي  الكبرية 
النووية  التفجريات   : ا�سا�سين  خطرين  يف 
من  خال  عامل  اإىل  ودعا  املناخية،  والتغريات 
من  التقليل  على  ومتعاون  النووي  ال�سالح 
هذا  يف  واعترب  املناخية،  التغريات  اأخطار 
حد  اىل  م�سرك  الب�رصية  م�سري  ان  امل�ستوى 
اخلطرين،  هذين  �سمولية  مع  ويتناغم  كبري 
التقليل  او  ذلك  عزل  عليه  املقدور  غري  ومن 
تبنى  التي  القيم  من  جملة  باإ�ساعة  اإل  منه 
التي يرتب  اأ�سا�سا على فكرة وحدة امل�سري، 

جديدة  قيم  وتعميم  توحيد  بال�رصورة  عليها 
�سابقا  �سميته  ما  اأو  الهيمة  عن  بعيدة  لعوملة 
ولكن   . للعا�سفة  ال�سحري  ال��دوران  مبركز 
 : فجاأة  انفجر  الذي  اخلطر  هو  اليوم  اجلديد 
 . امنوذجا  امل�ستجد  الكورونا  الفريو�سات، 
كر�سته  ال��ذي  ال�سغرية  القرية  مفهوم  اإن 
العوملة فكريا ودعمته الأنرنت على م�ستوى 
الآن  اأخذ  اجلماهريية  واملمار�سة  ال�ستعمال 
ي�سل  واقعيا  بعدا   - الكورونا  فريو�س  مع   -
اأبعد دولة . )لنقل  اأق�سى قرية يف  �سداه اإىل 
دوار بلهجتنا اجلزائرية ( . يعط�س �سخ�س يف 
اأوهان ال�سينية فيقام حظر للتجول يف قريتي 

. غريب هذا امل�ستجد فعال .
كقرية  فعال  تت�رصف  الآن  ال�سغرية  القرية 
لغوية،  ا�ستعارة  اأو  رمزية  اأية  بدون  �سغرية 
قرية مرعوبة خائفة، تتقا�سم اخلوف نف�سه اىل 
درجة ان هذا اخلوف و�سل اإىل مركز الدوران 
اأو  فالعامل  العا�سفة.  يحرك  الذي  ال�سحري 
يجد  الكورونا  مواجهة  يف  ال�سغرية  القرية 
قوى  ول  معاهدات  ول  حتالفات  بال  نف�سه 
يقف  املرعوب  العامل   . �سناعية  اأو  نووية 
كل  ن�سمع  .لذلك  جديد  تاريخ  عتبة  على 
الت�رصيحات تقول :هي اأ�سوء اأزمة منذ احلرب 

تاريخية  اأكرب حمطة  اأي منذ   . الثانية  العاملية 
اأن  بال�رصورة  يعني  وهذا   . احلا�رص  �سنعت 
الذي  الن�سق  نف�س  من  يكون  لن  امل�ستقبل 
العدو  اأو  الطائرة  .الفريو�سات  احلا�رص  �سنع 
اخلفي قلب الطاولة على اجلميع وترك الأعن 
م�رصعة تنظر اإىل بع�سها البع�س با�ستغراب 
. كل �سيء غري مهم الآن . ل فرق بن حرب 
يف  قدم  كرة  مباراة  وبن  ليبيا  اأو  �سوريا  يف 
مهم  غري  الكل   . "الربنابيو"  اأو  "وامبلي" 
دبلوما�سية   . الآن  متوقف  الكل  لنقل   . الآن 
املتحاربن  الإخوة  على  فر�ست  الفريو�سات 
مراوغة،  بال  و�سادقة  حقيقة  هدنة  ليبيا  يف 
الهدنة التي ف�سلت الدول الكربى وال�سغرى 
ال�سامل  اخلطر  ان  يعني  ه��ذا   . اإقامتها  يف 
 . �سالحهم  من  املتحاربن  يجرد  بان  كفيل 
يف  ت�سدع  )بوادر  حتالفاتهم  من  واملتحالفن 
من  املتكارهن  ويجرد   ) الأوروب���ي  الحت��اد 
ن�سب الكراهية با�سم الدين اأو العرق اأو اللغة 
اأكرث  الآن  يت�سامنون  فالب�رص  الإديولوجيا،  او 

يف مواجهة اخلطر ال�سامل .
حدث  اه��م  الكورونا  ح��دث  ان  اعتربنا  اإذا 
ان  الطبيعي  من  فاإنه  الآن  �سامل  تاريخي 
العامل بعد الكورونا لن يكون من نف�س الن�سق 

ال�سابق . �سواء من حيث توازنات القوة باملعنى 
امل�سهد  اإىل  دخلت  فال�سن  ال�سراتيجي، 
 ( اإيجابيا  فعالة  ناعمة  كقوة  بهدوء  الدويل 
تقدم امل�ساعدات لأوروبا ورمبا لأمريكا لحقا 
( اأو من حيث تغري مفهوم الأمن العاملي الذي 
ا�ستعمال  احتمالية   ( جمزء  غري  �سامال  بات 
العالقات  حيث  من  ،اأو  الفريو�سات ك�سالح( 
حتما  �ستعرف  التي  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
�سيتم  بالذات  اجلانب  هذا  ويف  كبريا.  تغريا 
خرق هذه ال�سمولية عن طريق نزعات الهيمنة 
�سيكون  الو�سائل.وهذا  ب�ستى  القت�سادية 
زيادة   . ال�سلمي  التناف�س  ح��دود  يف  م��ربرا 
على كل هذا فاإن اآفاقا من النقا�سات الفكرية 
اإعادة  يف  اغلبها  و�ست�سب  �ستفتح،  والدينية 
والآخ��ر  كالأنا  اأ�سا�سية  مفاهيم  يف  النظر 
ال�ستقطابات  من  والتقليل  امل�سرك  والعي�س 
بالتنوع  والقبول  واملذهبية  والدينية  الفكرية 
الأثر  �سيبقى مرهونا مبدى  هذا  . كل  والتعدد 
الذي �ستركه الكورونا يف الذين �سيوا�سلون 
احلياة بعد جتاوزها، ومبدى ا�ستفادتهم من هلع 
املا�سي الذي جعلهم �سوا�سية كاأ�سنان امل�سط 

يف حلظة تاريخية غري م�سبوقة .

الكورونـــا والتحــوالت اجلـديـدة 
قد يبدو الكالم �صابقا الأوانه ونحن يف عني العا�صفة،ولكن التجارب الفا�صلة يف تاريخ الب�صرية عموما انطلقت من مفا�صل تاريخية كبرية، كاأن نقول مثال اإن النظام الدويل احلايل هو اأحد 
خمرجات احلرب العاملية الثانية مبا فيه من هيئات على راأ�صها منظمة االأمم املتحدة وقوى دولية تقف الواليات املتحدة االأمريكية يف قمة هرمها.، اأو ان نقول اإن �صقوط غرناطة مثل بداية 
تراجع وانكما�س ملا كان يعرف بدار االإ�صالم، اأو اأن نوؤرخ ب�صقوط جدار برلني لنهاية احلرب الباردة اأو غري ذلك من حمطات التاريخ التي غريت ب�صورة �صاملة او جزئية حياة الب�صرية ،بحيث 

اأن ما جاء بعدها كان خمتلفا متاما عما قبلها، وغالبا ما كان فعل الهيمنة وال�صيطرة والغلبة هو من يوؤثث هذه التغريات الكبرية.

ويتهاوى  يت�ساقط،  املُعاك�س  الجت��اِه  ويف 
الأ�سجار   ك���اأوراق  ال��ك��ث��ريون،  كالفرا�س 
بِع�ِس  من  اخلريف،  �سهِر  اجلّاْفة  يف  املُ�سفرة 
الغنياء،  بع�س  ومعُهم  الغبياء،  النا�س 
اجُلهالء  الفجاُر   التجاُر   بع�ُس   ويت�سابُق  
وال��ُدولر،  والديناِر،  اِلدرهم،  ُعباد  الُبلهاء، 
ويتف�سى  لالأ�سعار!؛  ف��ورٍي   ورف��ٍع   ِبّعالٍء  
حينما  كورونا!؛   فايرو�س  من  اأ�رصع  �رصُهم  
املِحْن،  زم��ن  ب��ال��ّغ��الء،   النا�س  ي�ستغلون 
والوباء، لأن من يفعل ذلك الفعل املُ�ّسن من 
الدين!؛ ومعهُم  يوِم  اإيل  اللعنُة  اُلتجار، عليهُم 
و�ساركهم  واأيدهم،  �ساندُهم  من  النا�س  من 
من  والُنَهى،  الأم��ر   اأويِل  من  ال�ستغالل، 
اأ�سحاب املقامات القت�سادية الرفيعة العلية، 
وامل�سوؤولية القديرة، ّفيعتربون بذلك اأ�سواأ من 
للمِحن،  ْل  املُ�ّسَتغِّ لآن  والفايرو�سات،  الأوبئة، 
اخلراِب،  الأَم�سار، وقت  الأ�سعار، يف  ورافُع  
ُهو  والدمار،  والَفاّقِة،  واحلروب،  والأمرا�ِس، 
فاجٌر  عاهٌر  غادٌر  ماجٌن �سيطاٌن ملُعوٌن، يف 
الرحمة،  الوباء  كان يف  رمبا  بل  الأدي��ان!؛  كل 
النا�س  ورجوع  الداء،  بعد  والدواء،  وال�سفاء، 
لالأخرة؛  الُدنيا،  عن  واِلنكفاء  الكتفاِء،  اإل  
وامل�سوؤول  الفاجر،  املُحتكر   اجل�سع  التاجر  و 
الرا�سي لُه بذلك هو �رصيٌك لُه ّطماع، �ّسيء 
ولالإميان،  ولالأوطان،  لالأمانة،  َخائُن  الِّطباع، 
واخُل�رصان،  واللعنة  ال�سوء،  دائرة  يف  ويدخل 
ّفُي�سبح  لل�سلعة،  املُحتكُر   املواطن  وكذلك 
علي  ال�ستحواذ  يريد  امل�سعور،  الكلب  مثل 
نف�سي،  غري  يهُمني  ل  و�سعارُه:  �سيء،  كل 
ّفي�ُسهب،  الأخ��ري��ن!؛  وليموت  واأ���رصت��ي، 

يف   ه�ستريي  ب�سكل  وي��زي��د   وي�سر�سل، 
بنهٍم  لتخزينها  ال�سلع  م��ن  الكثري  ���رصاء 
فقدانها  من  وخوفًا  هلعًا،   ، وفجور   ، و�سفوٍر 
وكاأنه يعلم الغيب!؛ اأو هل �ّسيعي�ُس اإل الفجِر 
القادم!؛ اأُولئك ُهْم �رّصُ الربية، و�سياطٌن اأدمية  
علها، وُقبِح  ِفّ يف  �سكلها، حيوانيٌة  يف �سوء  
�سنيعها  كاأنها جتردت من الرحمة الن�سانية!؛  
واإن زعموا التقوي والميان، و�ساموا، و�سلوا، 
واأقاموا الليل، وزعموا الورع، ولب�سوا العمائم، 
ربطات  اأجمل  وو�سعوا  اُلّبَدْل،  اأح�سن  اأو  
علي  ي��دُل  لبا�س  ولب�سوا  الفاخرة،   العنق 
واأظهروا حما�سنُهم،  حِلاُهْم،  اأطلقوا  اأو  اجلمال، 
�سواء،  جميهُم  لكنهم  َم�سَاِبّحُهْم!؛  واأطالوا 
فالتاجر الفاجر الغادر، اأو  حمتكري ال�سلع، اأو 
ِمن ُمّعلي، وُمّغلِي  ال�سعار، يف، وقت املحن، 
�سيطاٌن  ُهو  والأمرا�س!؛  والدمار،  واحل��رب، 
الذي  املواطن  وذلك  اإن�سان!؛  بُثوب  مثلُهم 
بُجنون  ال�سلع  �رصاء  علي  ويُقبل  ي�ستحوذ، 
وهلع، وجزع، َجاهل �سعيف التقوي، والميان، 
ّطماع!؛ وهو بذلك ي�ساعد بع�س التجار الفجار  
وتخزينِه  �رصاءِه،  خالل  من  ال�سعار  رفع  يف 
يف  اليوم  يعي�س  اأجمع  العامل  واإن  باقتدار!؛ 
وعدم  والظلم  الف�ساد،  ب�سبب  ع�سيب  وقٍت 
الر�ساد، وغياب العدل بن العباد؛ ّفظهر فيهم، 
حركة  و�ّسل  فارعبُهم  الفايرو�س  هذا  وبينهم 
ومالعبُهم،  ومدافعهم،  وجيو�سهم،  طائراتهم، 
وجعل  بيوتهِم،  يف  واأ�سكنهُم  حركتهم،  وّغْل 
�سوارعهم  مع  احلديثة  التكنولوجيا  كل 
واأ�سبحوا  عرو�سها؛  علي  وخاوية  فارغة، 
وج��ربوت رب  ُق��درة، وعظمة  اأم��ام  عاجزين 

العاملن!؛  و لحت يف الأفق عالمات الك�ساد، 
وللنُفوْذ؛  لِلنُقوِد،  وفقدان  والرقُود،  والركود، 
ونق�ٍس بن الغرب يف العُهود؛ وكل ذلك ِلعلُه 
ُكربي  ِلدوٍل  امل�ستور،  ك�سف  لأنُه   لنا،  خرٌي  
و  واحل�سارة،  والتقدم،  الِزعامة،  تدعي  عاملية 
فاأظهرت  والريادة،  والدميقراطية،  الن�سانية، 
من  امل�ستور،  وك�سفت  ال�سُطور،  بن  ما 
اأماُمنا  وانق�سعت  عندهم،  والفجور   ال�سفور، 
واأَب��َاْن  ُكورونا"  "فايرو�س  واأو�سح  الغيوم، 
اجُلوْر،  اأهل  من  والفجور،  الغلو،  اأهل  �سفالة 
اأر�سل  العاملن، الذي  َفحمداً، و�سكًرا لله رب 
للب�رصية جنداً �سغرياً من ُجنِدِه، ل يري بالعن 
املجردة ليعود النا�ُس اإيل ُر�سدهم،  واأَدميتِهم، 
للنا�س  فك�سفت  غفلتهم!؛   من  وليفيقوا 
الأن  وال�سورة  خلالقِهم،  وفقرهم  عفُهم،  �سّ
النا�س هم  اأن بع�سًا من  ّجلية، وهي  اأ�سبحت 
كل  من  ووب��اًء  وظلمًا،  وفتكًا،  خطراً،  اأ�سد  
الفايرو�سات!؛ لأننا  مل نتعّظ، ومل نراحم، فيما 
بيننا، ومل نطبق �رصع  رِبنا بالعدل، وامل�ساواة 
بن العباد، ومل  يرحم بع�سنا بع�سًا، ومل نعد 
يف الن�سانية اإخوة، �سوا�سية كاأ�سنان امل�سط؛ 
ياأكل  القوي  الغاب،  �رصيعة  بيننا  و�سادت 
الأغنياء،  التجاُر  بع�س  يرحم  ومل  ال�سعيف، 
وكذلك  وامل�ساكن،  وال��ُف��ق��راء،  عفاء  ال�سُ
املواطنن   بع�س  اأن  وه��ي  احلقيقة  تبينت 
ِللُمَولت  ّفذهب  والطمع،  اجل�سع،  مّتلكُهم 
فوق  جداً   كثرًيا  يزيد  مبا  وتب�سع   التجارية، 
وحتي  والياب�س،  الخ�رص،  وا�سري  َحاّجِته، 
و�سعف  قلة،  من  ذلك  كل  العاب�س!؛  الُفوِل 
اأنف�سهم؛ فهل يكون  اميانهم، فال يهمهم غري  

نحن  الأعداء،  علي  ون�رص  ومتكن،  ن�رص،  لنا 
العمل  ذلك  نفعل  ونحن   وامل�سلمن  العرب 
ويغني  اأنُف�سهم،  مُتهُم  اأَهّ منا  وكٌل  املُ�ّسن؟؟!؛ 
واحد،  رجل  قلب  علي  نكن  ومل  ليالُه!؛  علي 
اجلماعة،  مع  الله  ّيُد  ديننا   مفهوم  نطبق  ومل 
وكنا، ول نزال، خمتلفن، ُمتنافرين، متفرقن، 
عليه  الله  �سّلى  الّنبّي  قول  من  نحن  ّفاأين 
مل  القليل  ي�سكر  مل  »من  املنرب:  على  و�سّلم 
ي�سكر الكثري، ومن مل ي�سكر الّنا�س مل ي�سكر 
الله، الّتحّدث بنعمة الله �سكر، وتركها كفر، 
واجلماعة رحمة، والفرقة عذاب" وكذلك َقال 
َم:"  َو�َسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ لَّى  �سَ ِبيِّ  النَّ حممد  �سيدنا 
ُيِحبُّ  َما  ِلأَِخيِه  ُيِحبَّ  َحتَّى  اأََحُدُكْم  ُيوؤِْمُن  َل 
ِلَنْف�سه"؛  واأين نحن مما رواه ال�سحابي اجلليل 
الله عنهما- حينما  النعمان بن ب�سري -ر�سي 
يف  املوؤمنن  مثل  ملسو هيلع هللا ىلص:  الله  ر�سول  قال  ق��ال:  
اإذا  اجل�سد  مثل  وتعاطفهم  وتراحمهم  توادهم 
اجل�سد  �سائر  له  تداعى  ع�سو  منه  ا�ستكى 
الله  قول  من  نحن  واأين  واحلمى"!؛  بال�سهر 
َمَاُء بينُهم"، وقوله �سبحانُه: "  عز ، وجل: " ُرَحّ
ْوا ِبامْلَْرَحَمِة "، واأين  رْبِ  َوَتوا�سَ ْوا ِبال�سَّ وَتوا�سَ
اجلليل، والعمل  التقوي واخلوف من  نحن من 
جل  قولِه  للرحيْل، يف  وال�ستعداِد   بالتنزيل، 
ِه ُثمَّ  ُقوا َيْوًما ُتْرَجُعوَن ِفيِه اإِىَل اللَّ جالله: ملسو هيلع هللا ىلص َواتَّ
ى ُكلُّ َنْف�ٍس َما َك�َسَبْت َوُهْم َل ُيْظَلُموَن ملسو هيلع هللا ىلص؛  ُتَوفَّ
والوحدة،  والتعا�سد،  التكاثف  واأين نحن من 
والتما�سك، والراحم فيما بيننا، لالأ�سف الأُمة 
رحم  الذي  الله جل جالله  عن  بعيدة  تزال  ل 
ولقد  برحمتِه؛  اجلنة  فدخلت  كلبًا  �سقت  بغيًا 
ُه  َي اللَّ جاء يف ال�سحيحن َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة َر�سِ

َم:  َو�َسلَّ َعَلْيِه  اللُه  لَّى  �سَ ِبيُّ  النَّ َقاَل  َقاَل:  َعْنُه، 
ٍة، َكاَد َيْقُتُلُه الَعَط�ُس،  »َبْيَنَما َكْلٌب ُيِطيُف ِبَرِكيَّ
َفَنَزَعْت  اِئيَل،  اإِ�رْصَ َبِني  َبَغاَيا  ِمْن  َبِغيٌّ  ْتُه  َراأَ اإِْذ 
ِبِه"؛ فكيف مبن يرحم  َلَها  َفُغِفَر  َف�َسَقْتُه  ُموَقَها 
والفاقة،  الأزم���ات،  وق��ت  وخا�سة  ان�سان، 
وال�سدة، والفايرو�سات، والفقر، ّفيطعم جائعًا، 
وم�سكينًا  اأرم��ل��ًة،  ويرحم  عاريًا،  ويك�سي 
ويت�سدق،  الطعام،  ويطعم  ويتيمًا،  وفقرياً، 
لل�سلعة، يف وقت   اً  تِكر  حُمّ تاجراً  فال  يكون 
كاملواطن  يكون  ول   ثمنها،  ويرفُع  ال�سدة، 
املقتوُل علي بطنِه، ّفي�سري زيادة كثريًة تفوق 
لذلك  الأزم���ات!؛   وقت  يف  حاجتِه  اأ�سعاف 
تزال  ل  وال�سالمية  العربية،  ال�سعوب  فاإن 
من  وللكثري   ومرير،  ع�سري،  ملخا�ٍس  حتتاج 
التغري  يف �سلوكنا  ومعامالتنا نحو الأخالق 
النبيلة، والف�سيلة، والقيم، والأدب، والرحمة، 
والتاأخي، حتي  يغري  الله جل جالله ما حل ِبنا 
ومن  واحتالل،  واأمرا�س،  واأوبئة،  حورٍب  من 
ذلك  فعلتم  اأنكم  لنا  تقولوا  ول  احلكام؛  جور 
من خالل اأنكم حفظتم من الُقراآن، و�سليتم كل 
ال�سلوات خلف المام، و�سمتم ُكل رم�سان، 
فهذا جميٌل، ومفرو�س؛ ولكن  الأهم من كل 
ذلك اأن تكون اإن�سان كما كان خري الأنام رحمة 
ُمنرياً  و�رصاجًا  ُم�سداة،  ونعمة  للعاملن،  مهداة 
وقتها  الأر���س،  علي  مي�سي  قراآنًا  نكون  واأن 
وعلي  ال�سعوب  مقدمة  ويف  �سادًة  �سنكون 
راأ�س الأمم ّفّننَت�رصِّ علي الأعداء، وعلي  الوباء.

طُور ِع �صُّ ُفور يف ِبّ�صّ ِجِر، و�ُصّ ك�صف امل�صتور من ُفّ
ِر، وال�صدة،  �صِ ما اأجملنا واحالنا، مع خالِننا، واأحبابنا، واأ�صحابنا، واهدانا، واح�صنَنا يف  وقت الراحة، والرخاء، وال�صخاء، وال�صفاء،  ولكننا حينما حتني �صاعة الُعّ
والعناء، واالبتالء، يتهاوى بع�ُس اأهل العطاِء، ويت�صاوون مع اأ�صحاِب الفُجور، وال�صُفور، والبغ�صاء!؛ ويُطحنون ويُقهْرون امل�صاكني، والفقراء، ِحينما ّيَعُم  البالد، 
الوباء، والفريو�صات، اأو احلروُب، والبالء، ويحُدْث االبتالء!؛ فال يثبُت حينئٍذ غرُي ال�صادقني، ال�صديقني، وال�صاحلني، واملُح�صنني الُف�صالء، االنقياء اال�صفياء، 

االتقياء، االوفياء، الُكرماء.

بقلم /الدكتور عبد اهلل �صنيني

 الدكتور/ جمال عبد النا�صر حممد 
عبد اهلل اأبو نحل
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هاتف وفاكس:
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مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 
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النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ش:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي

1طريق معبد الستخدام الطيارات o رقة يف التعامل أو يف الشكل
2جمموع حربة o مهرجان موسيقي تونسي

3يوضع على احلصان o ممر جبلي حدودي شهري بني افغانستان 
وباكستان

4فعل اصدار الصوت من حشرات مثل النحل o مدينة عراقية نشأ 
فيها خط من خطوط اللغة العربية املهمة

5أطول أهنار االحتاد األورويب والثاين بعد هنر الفولغا
6فعل ماض مرتبط بنشاط احلرامي )معكوسة( o يف احلية 

ويوصف بالزعاف )معكوسة(
7لك ويستخدمه غريك أكثر منك o تقال يف لون العيون

8احتفاالت تقام يف مناسبات تكرميية أو تسويقية وغريها
9نصف واحد o مطرب سوري يلقب بسلطان الطرب o إله الشمس 

عند الفراعنة
10باعث النهضة املوسيقية يف مصر

أفقــــــــــــــــــي

1حبر واسع o البحر العميق ويستخدم 
للداللة على كتاب يف اللغة

2جواهر o نقوم بدرسها
3قمة األشياء o ملون بلون من ألوان 

البشرة
4شاعر لبناين مهجري o له عالقة 

بالغالف اهلوائي حول األرض
5حالة القعود o ملك الغابة

6الة موسيقية جلدية o رمز الكربيت 
يف الكيمياء o بنت تتسم بالعناد

7عكس متماسك o ».... زاده اخليال« 
كنا غناها حممد عبد الوهاب

8مطربة تونسية o مرتفع )معكوسة(
9كرة )بلهجة البعض( o اسم علم مؤنث 

مبعىن القردة الصغرية o يف السلم 
املوسيقي

 o رجل دين مسيحي o 10انفجار الصبح
آخر شيء حيمل فيه اإلنسان إىل مثواه 

األخري

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
ال�صليبية  احلملة   -  1204

الرابعة جتتاح الق�صطنطينية.
اجلي�س  من  وحدات   -  1909

العثماين املوؤيدة جلمعية االحتاد 
والرتقي تقود ع�صياًنا �صد 

ال�صلطان عبد احلميد الثاين 
انتهت بخلعه يف 27 اأبريل.

مروحية  طائرة  �صقوط   -  1966
تقل الرئي�س العراقي عبد ال�صالم 
عارف توؤدي اإىل مقتله يف ظروف 
غام�صة وذلك اأثناء حتليقها بني 

القرنة والب�صرة.
م�صر  يف  العام  النائب   -  2011

يقرر حب�س الرئي�س ال�صابق 
حممد ح�صني مبارك وجناله عالء 

وجمال خم�صة ع�صر يوًما على 
ذمة التحقيق وذلك للتحقيق يف 

اتهامات تتعلق بالرتبح وا�صتغالل 
النفوذ ويف اتهامات بالتحري�س 

على قتل املتظاهرين.

    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية الموارد المائية لوالية ورقلة
رقم التعريف الجبائي : 099030015051545

إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم : 08 /2020
تعلن مديرية الموارد المائية لوالية ورقلة عن طلب عروض وطني ومفتوح مع اشتراط قدرات دنيا من أجل :

إنجاز تجهيز و حماية أبار للمياه الصالحة للشرب مع الربط وبناء غرف
المقاوالت المؤهلة في الميدان نشاط رئيسي ري درجة ثامنة فما فوق، يمكنها سحب دفتر الشروط من مديرية الموارد المائية 
لوالية ورقلة مصلحة اإلدارة و الوسائل شارع روابح عبد الرحمان ص ب رقم 12 ورقلة ، هاتف : 029.70.36.53 ، فاكس 

029.70.36.54
و يتكون العرض من ملف الترشح و العرض التقني و العرض المالي:

1.الملف الترشح: يحتوي على الوثائق المذكورة في المادة 08 من دفتر الشروط
2. العرض التقني: يحتوي على الوثائق المذكورة في المادة 08 من دفتر الشروط
3.العرض المالي: يحتوي على الوثائق المذكورة في المادة 08 من دفتر الشروط

تودع العروض محمولة لدى مديرية الموارد المائية لوالية ورقلة
يوضع ملف الترشح داخل ظرف منفصل ومقفل بإحكام و ال يحمل إال المعلومات األتية:

“ملف الترشح” 
اسم المؤسسة:..........................

طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: 08 /2020
إنجاز تجهيز و حماية أبار للمياه الصالحة للشرب مع الربط وبناء غرف

يوضع العرض التقني داخل ظرف منفصل ومقفل بإحكام و ال يحمل إال المعلومات األتية:
“العرض التقني”

اسم المؤسسة:....................................
طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: 08 /2020

إنجاز تجهيز و حماية أبار للمياه الصالحة للشرب مع الربط وبناء غرف
يوضع العرض المالي داخل ظرف منفصل ومقفل بإحكام وال يحمل اال المعلومات األتية:

“العرض المالي”
اسم المؤسسة :...................................

طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم:08 /2020
إنجاز تجهيز و حماية أبار للمياه الصالحة للشرب مع الربط وبناء غرف

وتوضع هذه األظرفة الثالثة )ملف الترشح العرض التقني و العرض المالي( في ظرف رابع مقفل بإحكام و مغفل و يحمل العبارة:
إلى السيد مدير الموارد المائية لوالية ورقلة

“ال يفتح إال من طرف لجنة فتح االظرفة و تقيم العروض”
إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم : 08/ 2020

إنجاز تجهيز و حماية أبار للمياه الصالحة للشرب مع الربط وبناء غرف
حددت مدة تحضير العروض ب 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر اإلعالن في الصحافة أو النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي

 .BOMOP
يوافق يوم إيداع العروض آخر يوم من مدة تحضير العروض إلى غاية الساعة 14:00 سا ، إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم 

راحة قانونية فإن مدة تحضير العروض تمدد ليوم العمل الموالي إلى غاية الساعة 14:00سا .
المتعهدون مدعوون لحضور عملية فتح األظرفة على الساعة الثانية و النصف مساءا 14:30 سا من أخر يوم من مدة تحضير 
العروض و إذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية فإن مدة تحضير العروض تمدد ليوم العمل الموالي إلى غاية 

الساعة 14:30 سا .
- يبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم لمدة تحضير العروض زائد 3 اشهر ابتداء من تاريخ إيداع العروض.

في حالة المؤسسة الحائزة على الصفقة تمدد صالحية العروض بشهر إضافي تلقائيا.
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اأخبــار حــولحـدث وال حـرج
 العــامل

هل اأتعبك 
اجللو�ش يف 

املنزل ؟! ، ماذا 
عن ّمن اأتعبه 

البحث عن 
منزل ؟!

قل احلمد هلل

صـــورة و تعــليق 

خممور يحرق خم�سيني 
وابنه الع�سريني مبادة 

البنزين بجيجل

اهتزت منطقة اأولد �سالح ببلدية 
الطاهري ولية جيجل على وقع جرمية 

جديدة متثلت يف اإقدام �سخ�س خممور 
على اإ�رصام النار يف ج�سدي كهل 

يف منت�سف العقد اخلام�س وابنه 
الع�رصيني وهو ما ت�سبب يف اإ�سابة 
ال�سحيتن بحروق خطرية نقال على 
اإثرها اإىل م�ست�سفى جمدوب ال�سعيد 

من اأجل تلقي العالج .وبح�سب 
م�سادر حملية فان اجلاين الذي كان 

يف جل�سة خمر برفقة بع�س اأقرانه 
من املدمنن كان يتفوه بكالم بذيء 

يف الوقت الذي كان فيه ال�سحية 
اخلم�سيني وابنه ميران باملكان ما دفع 

بهذا الأخري اإىل مطالبة املعني بالكف 
عن اأفعاله والتوقف عن ا�ستفزازاته 

ليتطور اخلالف بن الرجلن اإىل 
�سجار مل يتوان على اإثره اجلاين يف 

�سب كمية من البنزين على ال�سحية 
وكذا ابنه الع�رصيني قبل اأن ي�رصم 

النار فيهما ما ت�سبب يف اإ�سابة 
املعنين بحروق بالغة على م�ستوى 

مناطق متعددة من اجل�سم وحتديدا 
الأطراف ال�سفلى ليتم نقلهما على 

جناح ال�رصعة اإىل م�ست�سفى جمدوب 
ال�سعيد بالطاهري اأين يخ�سعان 

للعالج.

◄

◄

حتويل منتزه ال�صابالت 
بالعا�صمة اإىل حم�صر لل�صيارات

ك�سف املدير العام 
لديوان احلظائر 

والريا�سات و 
الت�سلية لولية 
اجلزائر، اإليا�ش 

قمقاين، عن 
تخ�سي�ش 

حظرية ال�سيارات على 
م�ستوى منتزه ال�سابالت بالعا�سمة ل�ستقبال العدد الكبري 

من ال�سيارات التي مت حجزها تبعا للمخالفات املتعلقة 
بعدم احرتام اجراءات احلجر ال�سحي بالعا�سمة.و اأو�سح 
قمقاين: “نظرا لمتالء املحا�سر التي حتجز فيها ال�سيارات 

املخالفة للقوانني و على راأ�سها املخالفات املتعلقة بعدم احرتام 
اجراءات احلجر ال�سحي بالعا�سمة و باأمر من وايل اجلزائر 

مت تخ�سي�ش حظرية منتزه ال�سابالت التي تت�سع لأزيد من 
مت  انه  اأ�ساف  املخالفني”.و  �سيارات  ل�ستقبال  �سيارة   1200

ت�سخري اأكرث من 32 عون اأمن على م�ستوى حظرية ال�سابالت 
اإىل جانب التواجد الدائم لأفراد الأمن احل�سري من اأجل 
تاأمني املوقع لغاية رفع اجراءات احلجر ال�سحي.و ت�سلط 

على اخلا�سعني لإجراء حجز ال�سيارات يف املح�سر عقوبة دفع 
غرامة مالية ترتاوح بني 2000 دينار بالن�سبة ل�سيارات الوزن 

اخلفيف و4000 دينار ل�سيارات الوزن الثقيل و ذلك ملدة 
اأق�ساها �سهر، ح�سب ما اأو�سحه نف�ش امل�سوؤول.

ال�صي�صتاين يفتى 
بجواز اإفطار كبار ال�صن

 يف رم�صان ب�صبب “كورونا”
اأفتى املرجع ال�سيعي 

العراقي علي 
ال�سي�ستاين ، بجواز 

الإفطار يف �سهر رم�سان 
املقبل، بالن�سبة 

لالأ�سخا�س 
كبار 

ال�سن 
الذين يخ�سون من تعر�سهم لالإ�سابة بفريو�س 

كورونا، حتى مع اأخذهم الحتياطات الالزمة 
ملواجهة املر�س.وجاءت فتوى املرجع الديني رداً 

على �سوؤال تقدم به اأحد ُمقلِديه حول جواز الإفطار 
يف �سهر رم�سان بوجود فريو�س كورونا، الذي 

يوا�سل انت�ساره مبختلف املناطق يف العراق والعامل، 
وما اإذا كان ذلك “ي�سقط �سيام �سهر رم�سان عن 
امل�سلمن يف هذه ال�سنة بهذا ال�سبب؟”، خ�سو�سًا 
اأن الأطباء يو�سون ب�رصب املاء يف فرات متقاربة 

لتقليل احتمال الإ�سابة بهذا الفريو�س اخلطري.
وجاء يف ن�س جواب ال�سي�ستاين على ال�سوؤال، 
اأن “وجوب �سيام �سهر رم�سان تكليف فردي، 

فكل �سخ�س توفرت فيه �رصوط الوجوب لزمه 
ال�سيام بغ�س النظر عن وجوبه على الآخرين اأو 
عدم وجوبه عليهم. فاإذا حّل �سهر رم�سان القادم 

على م�سلم، وخاف من اأن ي�ساب ب�)كورونا(، 
اإن �سام، ولو اتخذ كافة الإجراءات الحتياطية، 

�سقط عنه وجوبه بالن�سبة اإىل كل يوم يخ�سى اإن 
�سامه اأن ي�ساب باملر�س”، مبعنى اأن على املكلف 

ال�سيام يف اليوم التايل اإن مل يخ�س الإ�سابة 
بالفريو�س.«.وحول ال�سوؤال ب�ساأن تو�سية الأطباء 
ب�رصب املاء يف فرات متقاربة تفاديًا لقلة املاء يف 

اجل�سم وجفاف احللق، لأنهما يرفعان من احتمال 
الإ�سابة بفريو�س كورونا، اأو�سح جواب املرجع 

الديني اأن ذلك “ل مينع من وجوب ال�سوم اإل 
بالن�سبة اإىل من بلغه ذلك، فخاف من الإ�سابة 

باملر�س، اإن �سام، ومل يجد طريقًا لتقليل احتمالها، 
بحيث ل ي�سدق معه اخلوف، ولو بالبقاء يف املنزل 

واتخاذ �سائر ال�سبل الحتياطية املتقدمة”.

تطبيق جديد من “في�صبوك” 
للمرا�صلة بني الزوجني

اأطلقت �رصكة “في�سبوك” تطبيقا جديدا 
 )tuned( ”للمرا�سلة بن الزوجن با�سم “تيوند

يتيح لهما املحادثة وم�ساركة ال�سور 
واملو�سيقى بالإ�سافة اإىل ترتيب الذكريات 
امل�سركة.وهذا التطبيق متاح حاليا فقط يف 

متجر تطبيقات “اأبل” بالوليات املتحدة 
وكندا، وفقا لبيانات من موقع “�سين�سور 
تاور”.وتفيد املعلومات باأن فريقا �سغريا 

داخل “في�سبوك” ي�سمى فريق جتربة املنتجات 
اجلديدة، وهو مكلف بابتكار وبناء منتجات 
و�سائط اجتماعية جديدة، هو من �سمم هذا 

التطبيق.وي�سف الفريق التطبيق اجلديد باأنه 
“م�ساحة خا�سة ميكن لل�رصيكن فيها اأن يكونا 

على طبيعتهما دون تكلف”.وبح�سب موقع 
“�سين�سور تاور”، يحتل تطبيق “تيوند” حاليا 

املرتبة رقم 872 يف الوليات املتحدة ورقم 
550 يف كندا يف فئة ال�سبكات الجتماعية.

غلق منبع عني الكرمة بخن�صلة بعد 
اأن ارتوى ال�صكان من مياهه امللوثة 

عمال بالقواعد العامة حلماية 
امل�ستهلك ا�سدر رئي�ش بلدية 

خن�سلة عا�سمة الولية قرارا 
يق�سي بغلق احد املوارد املائية 

العمومية اخلا�ش مبنبع عني 
الكرمة الكائن بحي عني الكرمة 

مبدينة خن�سلة وهذا بناء 
على نتائج التحاليل املخربية 

التي اأثبتت تلوث مياهه و عدم 
�سالحيتها لال�ستهالك الب�سري 

ويبقى قرار الغلق اإىل حني رفع 
حالة التلوث ومعاجلة مياه املنبع 

الذي يعد من اأهم املوارد املائية 
خ�سو�سا ل�سكان حي عني الكرمة.                                                                                       

قمم الهمااليا تظهر يف 
زمن الكورونا

باتت روؤية جبال الهماليا من 
اأجزاء من الهند ممكنة للمرة 

الأوىل منذ 30 عامًا بعد انخفا�ش 
م�ستويات التلوث ب�سبب الإغالق 

امل�ساحب لفريو�ش »كورونا«. وقام 
ال�سكان مبناطق البنجاب -�سمال 

الهند- بن�سر �سور ل�سل�سلة اجلبال 
ملتقطة من على بعد 125 مياًل، 

بعدما عادت القمم لتظهر بو�سوح 
اإثر تنقية الهواء. يذكر اأن �سكان 

الهند البالغ عددهم 1.4 مليار 
ن�سمة يخ�سعون لإغالق مدته 21 

يومًا لوقف انت�سار الوباء
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جائحة "كورونا" عطلت انطالق م�صروع "دزيارتيك" بال�صحراء

اجلي�س ي�صبط اأكرث من 2.5 قناطري من الكيف بب�صار

ال تعوي�صات مالية للوكاالت ال�صياحية بعد اإلغاء عمرة رم�صان ر�صميا  

ت�صجيل اأعلى ح�صيلة يومية لعدد املتعافني بـ 131 حالة �صفاء   

االحتاد االإفريقي يدين دعوة طبيبني فرن�صيني لتجربة لقاح كورونا يف القارة

توقيع اتفاق مبدئي مع ال�سريك الأملاين بداية ال�سهر اجلاري  

التح�سريات حلج 2020 ت�سري ب�سكل عادي

الأخرية �ساعة   24 خالل  وفاة  حالة   18

-  بركاين: ا�ستعمال بالزما الدم ملعاجلة امل�سابني بكورونا خيار مطروح

لوؤي ي   
----------------------

على  �سيفا  حل  الذي  عرقاب  واأكد 
يبث  الذي  ال�سباح”  “�سيف  برنامج 
الأوىل،  الإذاعية  القناة  اأمواج  عرب 
"كورونا" �ساهمت  جائحة  باأن  اأم�ش، 
لأنــه  ال�سخم  املــ�ــســروع  تعطيل  يف 
لوله  لكان اخلرباء الأملان قد حلوا 
اأن  اإىل  املتحدث  بــاجلــزائــر.واأ�ــســار 
املدير  الرئي�ش  يف  ممثالن  الطرفان 
الأملاين  وال�سريك  لـ"�سونلغاز"  العام 
التحا�سر  تقنية  عــرب  يتوا�سالن 
التفاق  توقيع  اأجــل  من  بعد،  عن 
القليلة  الأ�سابيع  خــالل  بعد  عــن 
الأول  التفاق  �سيكون  حيث  املقبلة، 
من  اجلزائر  موؤهالت  لدرا�سة  تقنيا 
التكوين  وتبادل  ال�سم�سية  الطاقة 
عرقاب  ــد  ــدان.واأك ــي امل يف  الدقيق 
هو  ــا  م "ديزيرتيك"  مــ�ــســروع  اأن 
�سطرت  حيث  واحـــد،  م�سروع  اإل 
الطاقات  يف  م�ساريع  عدة  اجلزائر 
ذلك  ــري  وغ بال�سراكة  املــتــجــددة، 

تكوين  عــن  مــعــلــنــا  ـــات.  ـــي الآل مــن 
وزارة  مــن  م�سكلة  عمل  جمموعة 
الــعــايل  التعليم  وزارة  ــة،  ــاق ــط ال
البيئة  ووزارة  العلمي  والــبــحــث 
�سويا  تعمل  املــتــجــددة  والــطــاقــات 
�سيتم  وطنية  ا�سرتاتيجية  لو�سع 
اأن  الــوزيــر  ــرز  ــا.واأب ــق لح عر�سها 
الــتــوجــه الــطــاقــوي اجلــزائــري له 
مراحل،  ثالث  عرب  خا�ش  برنامج 
ــذا  ـــدى الــقــ�ــســري وه اأولــهــا عــلــى امل
باقت�ساد  عالقة  له  ما  كل  بتفعيل 
البديلة  الطاقات  وا�ستعمال  الطاقة 
تتعلق  املــدى  متو�سطة  مرحلة  ثم 
طريق  عن  ال�سناعية  بالتحولت 
طويلة  مرحلة  ثم  البرتول،  تكرير 
القت�سادي.وفيما  التنويع  املــدى 
ــذي  ال "اأوبك+"،  اجــتــمــاع  يخ�ش 
عن  التحا�سر  تقنية  عــرب  انعقد 
وزير  قــال  املا�سي،  اخلمي�ش  بعد، 
التــفــاق  ــك  ذل بر�سم  اإنـــه  الــطــاقــة 
ــري  وغ "اأوبك"  دول  �ــســتــخــفــ�ــش 
الأوىل  املرحلة  يف  اإنتاجها  "اأوبك"، 

 10 بحجم  جــوان   30 اإىل  ماي   1 من 
الثانية  املرحلة  ثم  برميل،  ماليني 
دي�سمرب  نهاية  اإىل  جويلية  مــن 
 8 مبقدار  الإنــتــاج  تخفي�ش  �سيتم 
واملرحلة  اليوم  يف  برميل  ماليني 
جانفي  ــهــرا،  �ــس  16 ملـــدة  الــثــالــثــة 
 ،2022 ــل  ــري اأف غــايــة  اإىل    2021
برميل  مــاليــني   6 تخفي�ش  �سيتم 
التفاق  اإن  الوزير  اليوم.وقال  يف 
اإىل  مرة  لأول  تو�سل  لأنه  تاريخي، 
مراحل،  ثالث  على  الإنتاج  خف�ش 
يكمن  الكبري  الــتــحــدي  اأن  مـــربزا 
وموا�سلة  الــ�ــســوق،  ا�ــســرتجــاع  يف 
�سواء  البلدان  جميع  بني  التعاون 
اجل  من  خارجها  اأو  املنظمة  داخل 
احلفاظ على توازن ال�سوق النفطية 
مدى  ــن  وع الــعــاملــي.  امل�ستوى  على 
التخفي�سات  بهذه  اجلــزائــر  تــاأثــر 
اجلزائر  مداخيل  اأن  عرقاب  اأو�سح 
م�ستقبال  توازنا  و�ستعرف  تتاأثر  لن 
اجلديدة  التقنيات  ل�ستخدام  داعيا 
وتر�سيدها  التخفي�سات  ملرافقة 

اأن  عرقاب  واعترب  بالدنا.  ل�سالح 
ب�سبب  تراجع  يف  النفط  على  الطلب 
الذي  فريو�ش  كورونا  وبــاء  تف�سي 
اأدى اإىل توقف حركة النقل العاملية 
ال�سناعية  الــنــ�ــســاطــات  ومــعــظــم 
الكبرية  الوفرة  اىل  النظر  ب�سرف 

ال�سوق.  يف  للمحروقات 
ــش  ــراأ� ت ــي  ــت ال اجلـــزائـــر  دور  وعـــن 

اأن  ـــال عــرقــاب  ــــك ق اأوب مــنــظــمــة 
ــت عـــلـــى تــفــعــيــل  ــل ــم ــــر ع ــــزائ اجل
النظر  وجهات  وتقريب  املقرتحات 
للتو�سل  جديدة  اأفكار  عن  والبحث 
الإطــراف  جميع  ير�سي  اتفاق  اإىل 
اأن  اإىل  لفــتــا  م�ساحلهم  ــدم  ــخ وي
الــدور اجلــزائــري كــان مــوؤثــرا جدا 

املنظمة.  داخل 

ولية  ونيف،  ببني  احلــدود  حرا�ش  �سبط 
الكيف  من  كيلوغرام   266 ب�سار/ن.ع.3، 
الوطني  للجي�ش  مفارز  اأوقفت  فيما  املعالج، 

الــدرك  عنا�سر  مــع  بالتن�سيق  ال�سعبي 
و�سبطت  خمــــدرات  ــر  ــاج ت  11 ــي  ــن ــوط ال
و9300  املعالج  الكيف  من  25،100كيلوغرام 

قر�ش مهلو�ش، وذلك خالل عمليات خمتلفة 
الدفلى/ن.ع.1  ــني  وع البليدة  مــن  بكل 
والطارف/ البواقي  واأم  وغليزان/ن.ع.2 

ن.ع.5، ح�سب بيان لوزارة الدفاع الوطني، 
اأم�ش الأحد.

ق/و

ال�سعبي،  الوطني  للجي�ش  مفارز  ودمرت  ك�سفت 
اأم�ش، ت�سعة خمابئ للجماعات الإرهابية و�سبع 
مت�سيط  عمليات  خالل  ال�سنع  تقليدية  قنابل 
واجللفة/ن.ع.1،  وزو  وتيزي  البويرة  من  بكل 
ح�سب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اأم�ش الأحد.
ق/و

الأربعاء   حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  ك�سف 
قامت  فردا   11 من  متكونة  ع�سابة  توقيف  عن 

بن�سر الرعب والذعر يف نفو�ش املواطنني.
واأكد وكيل اجلمهورية خالل الندوة ال�سحفية 
بحي  قاما  ق�سائيا  م�سبوقني  اأن  عقدها  التي 
رف�ش  �سخ�ش  عــلــى  اعــتــدوا  م�سكن   3500
برت  يف  ت�سبب  مما  الأماكن   اأحد  اإىل  تو�سيلهم 
اإ�سبعه. وعلى اإثر هذه العملية تدخلت م�سالح 
مثريي  من  عن�سرا   11 بتوقيف  وقامت  الأمــن 
ووجهت  بي�ساء   اأ�سلحة  حجز  مت  اأيــن  الرعب 
بهدف  اأ�سرار  جمعية  تكوين  تهمة  للموقوفني 
بالقتل  التهديد  و  املواطنني  على  العــتــداء 

وخمالفة مر�سوم احلجر ال�سحي.
اإ�سابة  اأي  ت�سجيل  اجلمهورية  وكيل  نفى  كما 
بتوقيف  قامت  التي  الأمــن  عنا�سر  �سفوف  يف 

مثريي الرعب.
ق/و

املدنية  للحماية  الثانوية   الــوحــدة  تدخلت 
لــدائــرة الــربواقــيــة مــن اأجــل اإ�ــســعــاف واإنــقــاذ  
بلدية  حــنــطــابــلــي  بــحــي  ــاز  ــغ ــال ب خمــتــنــقــني 
الربواقية ، ال�سحايا  اأعمارهم )03 �سنوات و 38 
اختنقا  التنف�ش  يف  و�سيق  غثيان  لديهم  �سنة( 
جراء ا�ستن�ساقهم بغاز اأحادي اأوك�سيد الكربون 

املنبعث من �سخان املاء .
جناح  على  ونقلهما  املكان  عني  يف  ا�سعافهما  مت 

ال�سرعة اإىل امل�ست�سفى املدين لذات الدائرة .
حممد/م

تاأكد ب�سكل ر�سمي اإلغاء عمرة رم�سان وهو 
على الأبواب ب�سبب ا�ستمرار تف�سي فريو�ش 
ال�سلطات  ــاذ  ــخ وات امل�ستجد،  "كورونا" 
ـــراءات  لإج الــعــامل  دول  وجــل  ال�سعودية 
هذا  انت�سار  مــن  واحلــد  للوقاية  �سارمة 
�سعبان،  عمرة  اإلغاء  اخلطري.فبعد  الوباء 
يتم التوجه نحو اإلغاء اأداء هذه ال�سعرية يف 
وا�ستحالة  الوباء  هذا  ب�سبب  رم�سان،  �سهر 

تنظيم هذه الأخرية يف مثل هذه الظروف 
�سحة  على  خطرا  ت�سكل  التي  ال�سحية 
"يو�سف  اأكــده  الــذي  الأمــر  املعتمرين.وهو 
الوطني  لــلــديــوان  الــعــام  املــديــر  عزوزة" 
ت�سريحات  يف  اأو�سح  الذي  والعمرة،  للحج 
�سهر  عمرة  تنظيم  ا�ستحالة  اأم�ش  �سحفية 
فريو�ش  تف�سي  ا�ستمرار  ب�سبب  رم�سان 
اأن  ــزوزة  ع 19".وقال  "كوفيد  "كورونا" 

موؤكدا  لحــق،  اإ�سعار  اإىل  موؤجلة  العمرة 
لوكالت  مالية  تعوي�سات  تقدمي  ا�ستحالة 
ال�سياحة والأ�سفار كون احلجوزات امل�سبقة 
 ،2020 حج  الوكالت.وب�ساأن  بها  تقم  مل 
عادي  ب�سكل  ت�سري  الأمور  باأن  عزوزة  اأفاد 
لكون ال�سلطات ال�سعودية مل توجه مرا�سلة 
ر�سمية من اأجل اإلغاء مو�سم احلج لهذا العام 
اإجــراءات  وجود  اإىل  اأ�سار  الآن.كما  لغاية 

احلجاج  حلماية  الديوان  �سيتخذها  خا�سة 
يف حال عدم اإلغاء الركن اخلام�ش من اأركان 
الإ�سالم من طرف ال�سلطات ال�سعودية التي 
تعليق  عن  اأ�سابيع  قبل  اأعلنت  قد  كانت 
"فريو�ش  اأداء منا�سك العمرة ب�سبب تف�سي 
اجلوية  الرحالت  بوقف  وقامت  "كورونا"، 

من واإىل مطاراتها.
لوؤي ي

ارتفعت ح�سيلة جائحة كورونا يف اجلزائر اإىل 
خالل  جديدة  حالة   89 بت�سجيل  م�سابا   1914
ح�سيلة  ارتفعت  فيما  الأخـــرية،  �ساعة  الـ24 
حالة   18 ت�سجيل  عقب  حالة   293 اإىل  الوفيات 
وتق�سي  متابعة  جلنة  ك�سفت  و  جديدة.  وفاة 
ن�سبيا  ا�ستقرارا  اجلزائر،  يف  كورونا  فريو�ش 
يف  طفيف  وتراجع  اجلديدة  الإ�سابات  عدد  يف 
الوفيات، يف املقابل ارتفعت حالت ال�سفاء لت�سل 
�سفاء  حالة   131 اإح�ساء  بعد  حالة،   591 اإىل 
جديدة خالل اليوم الأخري وهي اأعلى ح�سيلة 
بداية  منذ  امل�سجلة  املتعافني  لــعــدد  يومية 
م�ست�سفيات  من  اأطباء  وكان  ال�سحية.  الأزمــة 
املر�سى  من  هائال  عددا  اأن  اأم�ش،  اأكدوا  البليدة 
بعد  والعا�سمة  البليدة  م�ست�سفيات  �سيغادرون 

عالج  بروتوكول  تطبيق  بفعل  لل�سفاء  متاثلهم 
اأ�سارت  اأم�ش  ح�سيلة  اإىل  وبالعودة  كلوروكني. 
ت�سجيل  فيها  يتم  مل  وليــة   27 اأن  اىل  اللجنة 
11 ولية  اإ�سابة جديدة، يف حني �سجلت يف  اأي 
اللجنة  ع�سو  ك�سف  كما  واإ�سابتني.  اإ�سابة  بني 
فريو�ش  انت�سار  متابعة  و  لر�سد  الوطنية 
بقاط  الدكتور   ، اجلزائر  يف  امل�ستجد  "كورونا" 
ملعاجلة  الدم  بالزما  ا�ستعمال  اأن  اأم�ش  بركاين 
مطروح.وقال  جد  خيار  بالفريو�ش  امل�سابني 
اإن  اأم�ش  �سحفية  ت�سريحات  يف  بركاين  بقاط 
ا�ستعمال بالزما الدم خيار جد مطروح، خا�سة 
حــالت  يف  املــتــواجــديــن  للم�سابني  بالن�سبة 
الإنعا�ش".ولفت  قاعات  م�ستوى  على  حرجة 
املتحدث اإىل اأن امل�سكل ميكن يف نق�ش املتربعني 

وبــالزمــا  الهيموغلوبني  ــني  ب للف�سل  ــدم  ــال ب
م�سيفا  الدم،  ف�سائل  اختالف  عن  ف�سال  الدم، 
�سواء  مبا�سرة  الأدوية  ا�ستعمال  بالقول:"ف�سلنا 
رده  الراديولوجي".ويف  اأو  البيولوجي  بالتاأكيد 
كورونا،  فريو�ش  انت�سار  ذروة  حول  �سوؤال  على 
اإليها  ن�سل  مل  الآن  بركاين:"حلد  الدكتور  قال 
وذلــك  اأ�ــســابــيــع،  ــالل  خ بلوغها  ــع  ــوق واأت بــعــد، 
ال�سحي".  باحلجر  اجلزائريني  بالتزام  مرهون 
للحجر  اأن  املخت�ش  اأكـــد  ال�سياق،  نف�ش  ويف 
الفريو�ش  ح�سر  يف  جدا  كبرية  اأهمية  ال�سحي 
عن  معربا  الآخــريــن،  اإىل  النتقال  من  ومنعه 
اأمله يف التزام اجلزائريني بذلك مع دخول �سهر 
لر�سد  الوطنية  اللجنة  ع�سو  عرب  رم�سان.كما 
اأمله  عن  اجلزائر  يف  كورونا  انت�سار  متابعة  و 

نوع  بالقول:"يوجد  الفريو�ش،  على  الق�ساء  يف 
الإ�سابات  عدد  تراجع  ظل  يف  املوؤكد  الأمل  من 
املتواجدين  امل�سابني  ــدد  ع وكـــذا  والــوفــيــات 
م�سالح  جندت  بــاملــوازاة  الإنعا�ش".  اأق�سام  يف 
احلماية املدنية -وبالتن�سيق مع اجلي�ش الوطني 
 "139 "اأوغي�ستا  مروحية  طــائــرات  ال�سعبي- 
التنف�ش  باأجهزة  جمهزة  الطبي  بالنقل  خا�سة 
بفريو�ش  امل�سابني  املر�سى  لنقل  ال�سطناعي 
خمتلف  من  املخت�سة  امل�ست�سفيات  "كورونا" نحو 
ن�سيم  ـــادري  ق النقيب  اأكـــد  حيث  الــوليــات، 
الطائرات  هــذه  اأن  الــطــريان  طب  يف  املخت�ش 
خا�ش  بروتوكول  وتتبع  الو�سائل  بكل  جمهزة 

للم�سابني بهذا الوباء.
لوؤي ي

طبيبني  دعـــوة  الإفــريــقــي،  ــــاد  الحت اأدان 
كورونا  فريو�ش  �سد  لقاح  جتريب  فرن�سيني  
الدعوة   وا�سفًا  ال�سمراء،  القارة  يف  امل�ستجد 
املركز  عن  �سادر  بيان  بـ"العن�سرية".واأفاد 
والوقاية  الأمرا�ش  على  لل�سيطرة  الإفريقي 
اأن  جمعاء،  الإن�سانية  على  يتعني   " اأنه  منها 

واملتعالية"  العن�سرية   الت�سريحات  تدين 
للطبيبني الفرن�سيني جون بول مريا، و كاميل 
ال�سيطرة  "مركز  اأن  اإىل  البيان  لوخت.واأ�سار 
على الأمرا�ش الإفريقية لديه معايري مماثلة  
ال�سريرية  الخــتــبــارات  ــل  اأج مــن  الــعــامل  يف 
ــذه   ــات يف الـــقـــارة، وه ــالج ــع ولــلــقــاحــات وال

املبادئ ت�سكلت مبا يتالءم مع كرامة الأفارقة 
ق�سم  رئي�ش  اقـــرتح  املــا�ــســي  ".والأ�سبوع 
الطوارئ يف م�ست�سفى "كو�سان" بباري�ش، جون 
بول  مريا، واملدير العام ملعهد ال�سحة الوطنية 
ت�سريحات   يف  لوخت  كاميل  الطبي،  والبحث 
القارة  اعتبار  الفرن�سية  اي"  �سي  ال   " لقناة 

لقاحات  لكت�ساف   جتارب  "حقل  الإفريقية 
انتقادات  الت�سريحات،  كورونا".واأثارت  �سد 
التوا�سل،  مواقع  على  خا�سة  وا�سعة،  عاملية 
حيث  اعتربها العديد من الن�سطاء "عن�سرية 

ومقززة".
ق/و

-  عرقاب: من ال�صابق الأوانه احلديث عن ارتفاع اأ�صعار النفط
اأعلن اأم�س وزير الطاقة، حممد عرقاب، عن توقيع اتفاق مبدئي بني اجلزائر واأملانيا بخ�صو�س م�صروع "ديزريتيك" بداية ال�صهر احلايل، الذي ي�صهد ح�صبه تقدما 

ملمو�صا على جميع اجلوانب.

توقيف ع�صابة ن�صرت الرعب 
والذعر يف نفو�س املواطنني

وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
الأربعاء بالبليدة يوؤكد: 

تدمري9 خمابئ لالرهابيني و7 
قنابل بالبويرة وتيزي وزو واجللفة

اإ�صعاف واإنقاذ خمتنقني 
باملدية



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

