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التخلي عن ا�سترياد الوقود 
مع دخول م�سفاة حا�سي 

م�سعود حيز اخلدمة

ال�ستهالك املحلي للنفط جتاوز 400 مائة 
األف برميل يوميا ،عرقاب:

رئي�س اجلمهورية يوؤكد على توزيع املنحة قبل حلول ال�سهر الف�سيل 

-  توزيع خمزون املواد الغذائية املخ�س�س لالإطعام املدر�سي على العائالت املعوزة
-  اإجراءات جديدة ل�سحب رواتب موظفي الرتبية دون التنقل اإىل مراكز الربيد

قـرار بـمــنـح 10 اآالف ديـنــار 
كمنحة ت�سامن لكل اأ�سرة فقرية

16

اإطالق قافلة ت�سامنية 
ثالثة ت�سم 1000 ح�سة 
م�ساعدات غذائية نحـو 

مناطق الظل
اأهايل حي الزغبيات بحا�سي 

خليفة ي�ستب�سرون بعملية 
ربط �سكناتهم باملاء ال�سروب

جمعية ُت�ساهم يف خياطة 
لتوزيعها  كمامة   2500
على املوؤ�س�سات ال�سحية

اإنتاج 45000 كمامة 
و 2000 قناع واق من طرف 

قطاع التكوين املهني

حجز219 مركبة واحالة 
احلجر  خالفوا  �سخ�سا   341

ال�سحي على العدالة  

عمليات تعقيم وا�سعة 
للهياكل ال�سحية مبتليلي

الــــــوادي

اأدرار

ورقلة

غرداية

�س 05

�س 05

�س 05

�س 06

�س 06

�س 06

اأجر م�ساعف لالأطباء الراغبني يف العمل بواليات اجلنوب  
رئي�س اجلمهورية يعلن عن نيته اإلغاء اخلدمة املدنية ويك�سف:

-  اإعادة النظر يف ظروف عمل الأطباء ومراجعة �سلم اأجورهم
-   تبون متفائل بالتنف�س ال�سعداء من الوباء نهاية اأفريل

16

16/02

اإقالة مدير 
االأمن الداخلي 
وا�سيني بوعزة

الرئا�سة تنفي �سحة م�سودة الد�ستور التي راجت عرب مواقع التوا�سل
االأر�ساد اجلوية حتذر من زوابع رملية بالواليات اجلنوبية 
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تاأجيل النظر يف ق�سيتي 
حداد وعوملي و9 وزراء 

ووالة �سابقني

اإىل الـ11 من �سهر ماي املقبل 

16

اأ�سعار  ا�ستقرار  على  يحافـظ  الت�سدير  وقف 
اللحوم البي�ساء عند 250 دج  

03الرتخي�ص للمنتجني بتوزيع اإنتاجهم باأنف�سهم دون احلاجة اإىل و�سطاء
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لالإطعام  املخ�س�ص  الغذائية  املواد  خمزون  توزيع 
املعوزة العائالت  املدر�سي على 

حممد علي 
-----------------

من  املوجهة  التعليمة  واأو�ضحت 
الدوائر  روؤ�ضاء  اإىل  ال��والة  طرف 
و  الرتبية  م��دراء  و  البلديات،  و 
مفت�ضي  و  الرتبوية  املوؤ�ض�ضات 
امل��ط��اع��م اأن����ه ن��ظ��را ل��ل��ظ��روف 
البالد  تعي�ضها  التي  االإ�ضتثنائية 
جراء حالة احلجر ال�ضحي املفرو�ض 
"كوفيد  كورونا  فريو�ض  ب�ضبب 
تزويد  اإط��ار  يف  و  امل�ضتجد،   "19
املواطنني باملواد الغذائية، و لتفادي 
و  املخزنة  الغذائية  امل���واد  تلف 
فاإنه  املخ�ض�ضة لالإطعام املدر�ضي، 
املذكورين  امل�ضوؤولني  على  يتعني 
العمل على توجيه املتوفر و ال�ضالح 
الغذائية  املواد  هذه  من  لال�ضتهالك 

للعائالت املعوزة.
توثيق  �رضورة  على  الوالة  و�ضدد 
حما�رض  خالل  من  التوزيع  عملية 
موافاتهم  و  ا�ضتالم  و  ت�ضليم 
عر�ض  �ضبيل  على  منها  بن�ضخة 
اإ�رضاك  اإىل �رضورة  احلال، م�ضريين 
جلان  ال�ضيما  اجلمعيات،  خمتلف 
ال�ضكانية،  التجمعات  و  االأحياء 

منتخبي  قبل  من  موؤطرة  تكون  و 
االأحمر  ال��ه��الل  ك��ذا  و  البلدية، 
حر�ضا  العملية  هذه  يف  اجلزائري 
اإىل  االإع��ان��ات  ه��ده  توجيه  على 
االإجراءات  اإطار  يف  و  م�ضتحقيها، 
الت�ضامنية خالل االأزمة التي متر بها 
البالد ب�ضبب فريو�ض كورونا فنقد 
االإ�ضالمية  الك�ضافة  قدماء  اأطلق 
ت�ضامنية  وطنية  حملة  اجلزائرية 
م�ضتوى  على  ملنت�ضبيه  ا�ضتثنائية 

والئية  حمافظات  من  هياكله  كل 
تربعات  جلمع  ك�ضفية  اأف���واج  و 
و�ضبها  االإط��ارات  وكل  املواطنني 
يف ح�ضابات الت�ضامن "كوفيد 19" 

املفتوحة لهذا الغر�ض.
قدماء  بيان  اأك��د  االإط��ار  هذا  ويف 
اأن  اجلزائرية  االإ�ضالمية  الك�ضافة 
جاءت  الت�ضامنية  العملية  ه��ذه 
"ا�ضتجابة لنداءات واأ�ضوات اأطفال 
مع  للوقوف  اجلمعية  هذه  و�ضباب 

بها  مير  التي  املحنة  هذه  يف  الوطن 
كوفيد  كرونا  جائحة  تف�ضي  بعد 
والعباد"،  بالبالد  اأ�رضت  التي   19
�ضعار  حتت  املبادرة،  هذه  جاءت  و 
"اجلزائر وفقط "مل�ضاعدة املت�رضرين 
املبادئ  من  انطالقا  الوباء.  هذا  من 
الك�ضافة  عنا�رض  عليها  تربى  التي 
الوطن  اأعطوه خلدمة  الذي  والوعد 
االأحوال  كل  يف  النا�ض  وم�ضاعدة 

والظروف".

اجلزائرية لل�سحافة  اأجنبية  متويالت 

وزارة االت�سال 
تدعو اإىل "االحرتام 

ال�سارم" للقانون

العملية تتم باإ�سراك خمتلف اجلمعيات والهالل االأحمر

اأمر والة اجلمهورية، ال�سلطات املحلية، و على راأ�سها روؤ�ساء الدوائر و املجال�ص ال�سعبية البلدية، و كذا م�سوؤويل قطاع الرتبية 
الوطنية، ال �سيما مدراء الرتبية للواليات، و مدراء املوؤ�س�سات الرتبوية، و مفت�سي املطاعم، بتوزيع خمزون املواد الغذائية 

املخ�س�ص لالإطعام املدر�سي، على العائالت املعوزة، و ذلك نظرا للظروف االإ�ستثنائية التي متر بها البالد ب�سبب فريو�ص كورونا 
اجلزائري. االأحمر  الهالل  و  اجلمعيات،  خمتلف  باإ�سراك  العملية  تتم  و  "كوفيد19"، 

اإىل  الوطنية  ال�ضحافة  االت�ضال  وزارة  دعت 
"االحرتام ال�ضارم" للقانون يف جمال التمويالت 

االأجنبية، ح�ضبما اأ�ضار اإليه بيان الوزارة.
تعديل  انتظار  و"يف  اأن��ه  البيان  واأو���ض��ح 
ت�ضري  التي  والتنظيمية  الت�رضيعية  الن�ضو�ض 
قطاع ال�ضحافة واالت�ضال، بناء  على الد�ضتور 
�رضيعة  حتوالت  ي�ضهد  ل�ضياق  ومراعاة  القادم 
االت�ضال  وزارة  تدعو  القطاع،  يف  وم�ضتمرة 
االحرتام  اإىل  الوطنية  ال�ضحافة  فواعل  جميع 
االنتقال  مرحلة  يف  ال�ضارية  للقوانني  ال�ضارم 

احلالية".     
"التمويالت  باأن  بيانها هذا  الوزارة يف  وذكرت 
اختالف  )على  الوطنية  لل�ضحافة  االأجنبية 
و�ضائطها(، ممنوعة منعا باتا مهما كانت طبيعتها 

اأو م�ضدرها".
التمويالت ممنوعة مبوجب  "هذه  باأن  اأفادت  كما 
 12 يف  املوؤرخ   12-05 رقم  الع�ضوي  القانون 
والقانون  باالإعالم  املتعلق   2012 �ضنة  يناير 
رقم 04-14 املوؤرخ يف 24 فرباير 2014 املتعلق 
بن�ضاط ال�ضمعي الب�رضي"، م�ضيفة اأن املادة 29 
من قانون االإعالم توؤكد، ب�ضكل وا�ضح ودقيق، 
املبا�رض  وغري  املبا�رض  امل��ادي  الدعم  "مينع  اأن��ه 

ال�ضادر عن اأي جهة اأجنبية".
املكتوبة  االإعالم  و�ضائل  كل  املادة  ذات  وتلزم 
وال�ضمعية الب�رضية باأن "ت�رضح وتربر م�ضدر 
االأموال املكونة لراأ�ضمالها واالأموال ال�رضورية 
املعمول  والتنظيم  للت�رضيع  طبقا  لت�ضيريها، 

بهما".
واالإذاعات  التلفزيونية  القنوات  يخ�ض  وفيما 
التي تبث عن طريق الهرتز اأو ال�ضاتل والقنوات 
اإن  امل�ضدر،  ذات  يوؤكد  الواب،  عرب  التفزيونية 
القانون رقم 04-14 املوؤرخ يف 24 فرباير 2014 
�رضورة  على  اأخرى،وبو�ضوح  جهة  من  ين�ض، 
خال�ضا  االجتماعي وطنيا  املال  راأ�ض  "يكون  اأن 

واأن يتم اإثبات م�ضدر االأموال امل�ضتثمرة".
هذه  احرتام  عدم  اإن  االت�ضال  وزارة  واأو�ضحت 
للعقوبات  مرتكبيها  حتما  �ضيعر�ض  التدابري 
اخلا�ضة، م�ضيفة  القوانني  املن�ضو�ض عليها يف 

اأن "اذاعة م" تندرج يف هذه اخلانة.
واأك��دت ال��وزارة اأن��ه "مت اإط��الق هذه االإذاع��ة 
بف�ضل اأموال قادمة من اخلارج عرب هيئات تزعم 
ت�ضمى  التي  امل�ضارات  تعزيز  على  ت�ضتغل  اأنها 

ب+الع�رضنة+ و+الدمقرطة+".
هو  مثلما  يتعلق،  االأم��ر  ب��اأن  امل�ضدر  واختتم 
الناعمة  للقوة  تابع  لنا، بعن�رض  بالن�ضبة  وا�ضح 
لدبلوما�ضيات  واالإعالمي  الثقايف  وبالذراع 
اأجنبية ت�ضتغل �ضمن هذه امل�ضارات التي يطلق 
اجلنوب  بلدان  يف  "الدمقرطة"  مب�ضارات  عليها 
من خالل ت�ضجيع عنا�رض يتم انتقاوؤهم بعناية اإذ 
يتم اعتبارهم كاأعوان تاأثري فعليني اأو احتماليني 

يتعني ت�ضجيعهم ودعمهم".
ق/و

الوطنية  لل�رضكة  العام  املدير  اأكد   
بن  يا�ضني  احلديدية،  بال�ضكك  للنقل 
التوقف  من  بالرغم  و  انه  الله،  جاب 
العمومي  النقل  حركة  لكل  املوؤقت 
كورونا،  وب��اء  ب�ضبب  للم�ضافرين 
دميومة  على  ت�ضهر  موؤ�ض�ضته  ف��اإن 
وا�ضتمرار اخلدمة لنقل املواد احليوية 
و االإ�ضرتاتيجية عرب ال�ضكة احلديدية.
من  بالرغم  انه  الله،  جاب  بن  قال  و 
ال�ضعبة"  و  "اال�ضتثنائية  االأو�ضاع 
التي متر بها البالد ب�ضبب انت�ضار وباء 
فريو�ض كورونا، ما اجنر عنه توقيف 
موؤقت حلركة النقل العمومي مبا فيها 
احلديدية،  بال�ضكك  امل�ضافرين  نقل 
فاإن ال�رضكة الوطنية للنقل بال�ضكك 
احليوية  املواد  نقل  توا�ضل  احلديدية، 
و  الوقود  خ�ضو�ضا  واالإ�ضرتاتيجية 
كذا  و  الب�ضائع  حاويات  و  احلبوب 

املواد املنجمية.
ان  الله  ج��اب  بن  ال�ضيد  اأ�ضاف  و 
حركة  كليا  "اأوقفت  التي  موؤ�ض�ضته 
لتعليمات  تطبيقا  امل�ضافرين  نقل 
ال�ضحية  و  العمومية  ال�ضلطات 
للوقاية من انت�ضار فريو�ض كورونا"، 
حافظت على خدماتها لنقل ال�ضلع و 
م�ضريا  باملائة،   100 بن�ضبة  الب�ضائع 
اىل انه مت جتنيد كل الفرق و االعوان 
ل�ضمان  امل��ي��دان  ه��ذا  يف  العاملني 
اال�ضرتاتيجية  اخلدمة  هذه  ا�ضتمرار 
كذا  و  املواطنني  حلاجيات  بالن�ضبة 

االقت�ضاد الوطني.
اأكد امل�ضوؤول ان املوؤ�ض�ضة "عازمة  و 
هذه  وا�ضتمرار  دميومة  �ضمان  على 
بف�ضل  الظروف  كانت  مهما  اخلدمة 
هذا  و  العمال  كل  اإخال�ض  و  جتند 
حني  اإىل  الوطنية  للم�ضلحة  خدمة 
التي  ال�ضحية  االأزم��ة  ه��ذه  جت��اوز 
على  القطاعات  ك��ل  على  اأث���رت 

امل�ضتوى العاملي".
من جهة اأخرى، اأ�ضار ال�ضيد بن جاب 
باملائة   50 �رضحت  املوؤ�ض�ضة  اأن  الله 
بالتدابري  عمال  عمالها  جمموع  من 
االأ�ضخا�ض  �ضالمة  ل�ضمان  املتخذة 
االأع��وان  اأن  و  الوباء  من  الوقاية  و 
بهم،  االحتفاظ  مت  التي  االإط��ارات  و 
�ضواء لن�ضاط نقل الب�ضائع اأو ن�ضاط 
"اإجراءات  ظل  يعملون يف  ال�ضيانة، 
قبل  من  اتخاذها  مت  �ضارمة  وقائية 

ال�رضكة ملحاربة تف�ضي الفريو�ض".
االقت�ضادية  اخل�ضائر  وبخ�ضو�ض 
التي تكبدتها ال�رضكة الوطنية للنقل 
جراء  خ�ضو�ضا  احلديدية،  بال�ضكك 
قال  امل�ضافرين،  نقل  ن�ضاط  توقيف 
موؤ�ض�ضته  ان  الله  جاب  بن  ال�ضيد 
امل��وؤ���ض�����ض��ات  ك��ل  غ����رار  "على 
االقت�ضادية عرب العامل عرفت منطقيا 
خ�ضائر اقت�ضادية و فقدت 50 باملائة 
من رقم اأعمالها ب�ضبب توقف ن�ضاط 

نقل امل�ضافرين".
"ن�ضاط  ان  امل�ضوؤول  اأكد  املقابل،  يف 

كذلك  يعترب  ال��ذي  الب�ضائع،  نقل 
من  قلل  اقت�ضاديا،  مربح  ن�ضاط 
�ضتحاول  املوؤ�ض�ضة  ان  و  االأ���رضار، 
رغم  الو�ضعية  ه��ذه  م��ع  التاأقلم 
اإىل حني  املايل  اجلانب  �ضعوبتها من 

انتهاء االأزمة ال�ضحية".
رحالت "بي�ساء" للتاأكد 

من �سالمة ال�سكك 
احلديدية

من جهة اأخرى، و زيادة على ن�ضاط 
ال�رضكة  حافظت  الب�ضائع،  نقل 
احلديدية  بال�ضكك  للنقل  الوطنية 
القطارات  �ضيانة  ن�ضاط  على 
وال�ضكك  الهياكل  و  العربات  و 
و  �ضالمتها  �ضمان  بهدف  احلديدية 
جاهزيتها للعودة للخدمة بعد االأزمة 

ال�ضحية.
الله  جاب  بن  اأكد  ال�ضد،  هذا  ويف 
لكل  �ضيانة  برنامج  ت�ضطري  مت  انه 
و  والهياكل  العربات  و  القطارات 
جمموعات  عليه  ت�ضهر  امل��ع��دات 
خمتلف  عرب  العمال  و  االأع��وان  من 
حمطات  و  ال�����ض��ي��ان��ة  ور���ض��ات 
القيادة الوطنية و  الكهرباء و مراكز 
الربنامج  ان هذا  اإىل  اجلهوية، م�ضريا 
نقل  حركة  توقيف  منذ  متوا�ضل 
امل�ضافرين و�ضيتمر ب�ضفة دورية اإىل 

حني الرجوع للخدمة.

ذات  ك�ضف  ال�����ض��ي��اق،  ه��ذا  ويف 
امل�ضوؤول انه �ضيتم القيام ب� "رحالت 
قطارات  �ضري  عملية  اأي  بي�ضاء" 
للتاأكد  ب�ضائع  او  م�ضافرين  بدون 
على  احلديدية  ال�ضكك  �ضالمة  من 
ت�رضرها  عدم  و  الوطني  امل�ضتوى 
طبيعية  عوامل  ج��راء  تخريبها  اأو 
م�ضتوى  على  خ�ضو�ضا  غريها   اأو 
ت�ضلكها  مل  التي  واملمرات  املعابر 

القطارات منذ توقف حركة النقل.
على  �ضتكون  التي  العملية  ه��ذه 
اإطار  يف  تدخل  الوطني  امل�ضتوى 
انه  م�ضيفا  ال�ضيانة،ح�ضبه،  اأ�ضغال 
ال�ضكك  �ضالمة  من  التحقق  �ضيتم 
احلديدية و كذا �ضيانتها و اإ�ضالحها 
ه��ذا  و  خ��ل��ل  اأي  وج���ود  ح���ال  يف 
�ضمان  و  اخلدمة  النطالق  ا�ضتعدادا 
بعد  املواطنني  و  القطارات  �ضالمة 

العودة اإىل احلركة الطبيعية للنقل.
و بخ�ضو�ض اأجال العودة اإىل العمل، 
امل�ضافرين،  نقل  ا�ضتئناف  خ�ضو�ضا 
"التوقف  اأن  قال ال�ضيد بن جاب الله 
جاء جراء تف�ضي وباء فريو�ض كورونا 
مع  �ضيكون  العمل  ا�ضتئناف  اأن  و 
م�ضريا  ال�ضحية"،  االأو�ضاع  حت�ضن 
للنقل  الوطنية  ال�رضكة  اأن  اإىل 
دوما  "تنتظر  احلديدية  بال�ضكك 
تعليمات ال�ضلطات العمومية يف هذا 

االإطار".
ق/و

املدير العام لل�سركة الوطنية للنقل بال�سكك احلديدية، يا�سني بن جاب اهلل يوؤكد:

ا�ستمرار نقل املواد احليوية والب�سائع  رغم جائحة كورونا

من قبل مفارز اجلي�ص الوطني ال�سعبي

تدمري 4 خمابئ 
لالإرهابيني وقنبلتني 
ب�سكيكدة والبويرة

ك�ضفت ودمرت مفارز للجي�ض الوطني ال�ضعبي،  
وقنبلتني   االإرهابية  للجماعات  خمابئ  اأرب��ع  
بحث  عمليات  خالل  وذلك  ال�ضنع،  تقليديتي 
الع�ضكرية  بالناحية  ومت�ضيط بكل من �ضكيكدة 
االأوىل،  الع�ضكرية  بالناحية  والبويرة  اخلام�ضة 
ح�ضب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اأم�ض االثنني.
ق/و



دوالر  من  اأكرث  النفط  اأ�ضعار  قفزت 
ل��ل��ربم��ي��ل، االث���ن���ني، ب��ع��د االت��ف��اق 
ورو�ضيا  اأوب���ك  ملنظمة  التاريخي 
كبح  ول��ك��ن  ال��ن��ف��ط  ن��ت��اج  اإ خلف�ض 
كفاية  ع��دم  ب�����ض��اأن  قلق  املكا�ضب 
ظل  يف  للمعرو�ض  تخمة  ملنع  اخلف�ض 

كورونا. فريو�ض  جراء  الطلب  تهاوي 
االأمريكي  �ضاك�ض  جولدمان  بنك  وقال 
الهبوط  �ضتوا�ضل  النفط  اأ�ضعار  اإن 
اأن  مو�ضحا  املقبلة،   االأ�ضابيع  يف 
بني  كاف"  غري  لكن  "تاريخي  االتفاق 
من  االإنتاج  خف�ض  على  املنتجني  كبار 
الطلب  تهاوي  يعو�ض  اأن  امل�ضتبعد 

كورونا. فريو�ض  ب�ضبب 
اأن  الطاقة حممد عرقاب  وك�ضف وزير 
تو�ضلت،  اأوبيب  وخارج  اأوبيب  بلدان 
عرب  اأم�ض  اأول  م�ضاء  اجتماع  خالل 
االتفاق  اإىل  بعد،  عن  التحا�رض  تقنية 
االإنتاج  تخفي�ض  و  احل�ض�ض  ح��ول 

التخفي�ض. هذا  ومدة 
ل��ق��اء مع  ال��وزي��ر خ���الل  واأو����ض���ح 
اأوبيب  ب��ل��دان  جميع  اأن  ال�ضحافة 
يف  �ضاركوا  ال��ذي��ن  اأوب��ي��ب  وخ��ارج 
التحا�رض  تقنية  عرب  الثاين  االجتماع 
عن بعد حول تخفي�ض ح�ض�ض االإنتاج 
ل�ضوق  التوازن  اإعادة  اأجل  من  النفطي 

اتفاق  اإىل  تو�ضلوا  قد  االأ�ضود،  الذهب 
مراحل  وخمتلف  الكمية  حول  �ضامل 
بالن�ضية  �ضيما  ن��ت��اج  االإ تخفي�ض 

. للمك�ضيك
هذا  من  "الهدف  ان  عرقاب  واأردف 
من  التحقق  ك��ان  ال��ث��اين  االج��ت��م��اع 
الدول  جمموع  تخ�ض  التي  االأرق��ام 
االأع�����ض��اء يف ه��ذا االت��ف��اق ال��ذي مت 
كان  اإذ  اخلمي�ض،  يوم  اإليه  التو�ضل 
درا�ضة  اإعادة  االأول  االتفاق  بعد  علينا 
حول  املك�ضيك  بدولة  اخلا�ضة  االأرقام 

النفط". اإنتاج  تخفي�ض  ح�ضة 
االأمر  فاإن  اأوبيب  موؤمتر  رئي�ض  وح�ضب 
ر�ضاء  لقي  تاريخي  باتفاق  يتعلق 
كافة  االتفاق  هذا  يف  االأع�ضاء  الدول 
لهذا  الفعلي  بالتطبيق  التزمت  والتي 

االتفاق".
مبادرات  هناك  "�ضتكون  اأنه  واأ�ضاف 
منتجة  ب��ل��دان  ال�ضتقطاب  اأخ���رى 
االتفاق  هذا  على  موقعة  غري  اأخ��رى 
خلف�ض  التعاون  اتفاق  يف  للم�ضاهمة 

نتاج". االإ
الطلب  انخفا�ض  اأن  عرقاب  ذكر  كما 
انت�ضار  نتيجة  النفط  اأ���ض��واق  يف 
امل�ضتوى  ع��ل��ى  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض 
املتواجدة  املعتربة  والكميات  العاملي 

االتفاق  "جعلت  واملخزنة  ال�ضوق  يف 
الكبرية  الكميات  وبهذه  احلجم  بهذا 
الهائلة  الكميات  امت�ضا�ض  اأجل  من 
توازنه  الإع��ادة  ال�ضوق  يف  املوجودة 
وامل�ضتهلكة". املنتجة  البلدان  ل�ضالح 

ويذكر اأن االجتماع االأول مت عقده يوم 
التحا�رض  تقنية  عرب  املا�ضي  اخلمي�ض 
وخ��ارج  اأوب��ي��ب  ب��ل��دان  ب��ني  بعد  ع��ن 
من  ���ض��اع��ات   10 ا�ضتغرق  اأوب��ي��ب 

اجلادة. املفاو�ضات 
البلدان  اتفقت  االجتماع  هذا  وعقب 
على  اجل��زائ��ر  بينهم  م��ن  امل��ن��ت��ج��ة 
برميل  مليون   10 ب  اإنتاجهم  تخفي�ض 
ابتداء  املقبلني  ال�ضهرين  خالل  يوميا 

.2020 نهاية جوان  اإىل  01 ماي  من 
الفاحت  من  التخفي�ض  هذا  يتوا�ضل  و 
لكن   2020 دي�ضمرب  نهاية  اإىل  جويلية 
برميل  مليون   8 ب  اي  اق��ل  بوترية 

. يوميا
توا�ضل  اأن  على  االتفاق  ين�ض  كما 
الأوبيب  التعاون  ببيان  املعنية  البلدان 
جهودها   ،2016 يف  عليه  امل��وق��ع 
ال�ضوق  ا�ضتقرار  حتقيق  اإىل  الرامية 
كوفيد19-  بجائحة  ب�ضدة  تاأثرت  التي 
 6 ب  اإنتاجها  تقلي�ض  خالل  من  هذا  و 
يناير  الفاحت  من  يوميا  برميل  مليون 

.2022 اأبريل  نهاية  اىل   2021
االتفاق  ه��ذا  بف�ضل  �ضيتم  وه��ك��ذا 
باملئة   20 حوايل  تخفي�ض  التاريخي 
يف  اأع�ضاء  دول   10 ال���  ن��ت��اج  اإ م��ن 
)اأي  احل�ض�ض  من  املعفية  غري  اأوبيب 
و  فينزويال  و  اي��ران  خ��ارج  االأوبيب 
 10 ال  �رضكائهم  باالإ�ضافة  ليبيا( 
اذربيجان  و  رو�ضيا  اأي  اوبيب+  من 
غينيا  و  ال��ب��ح��ري��ن  و  ب���رون���اي  و 
و  ماليزيا  و  كازخ�ضتان  و  اال�ضتوائية 
و  ال�ضودان  ال�ضودان و جنوب  و  عمان 

. املك�ضيك 
لوؤي /ي

و�سطاء اإىل  احلاجة  دون  باأنف�سهم  اإنتاجهم  بتوزيع  للمنتجني  الرتخي�ص 

وقف الت�سدير يحافظ على ا�ستقرار اأ�سعار 
اللحوم البي�ساء عند 250 دج  

لوؤي ي
----------------------

اإذاعي  ت�رضيح  يف  بطراوي،  واأو�ضح 
منتوج  يف  �ضجل  ال��ذي  الفائ�ض  اأن 
وكذا  "كورونا"  اأزم��ة  قبل  الدواجن 
كانت  التي  الكميات  توجيه  اإع��ادة 
ال�ضوق  نحو  للت�ضدير،  خم�ض�ضة 
الدجاج  اأ�ضعار  من  يجعل  املحلية، 
املبارك  رم�ضان  �ضهر  خالل  م�ضتقرة 
يف  احلالية  اأ�ضعارها  على  و�ضتحافظ 
 250 تتجاوز  ولن  دينار،   200 حدود 
اأن  اإىل  املتحدث  ذات  دينار.واأ�ضار 
ملدة  يكفي  املتوفر  ال��دج��اج  خم��زون 
فائ�ضا  اأن  مربزا  مقبلة،  اأ�ضهر  ثالثة 
كانت  ط��ن  مليون   30 بحجم  ه��ام��ا 
توقف  ذلك  لكن  للت�ضدير،  �ضتوجه 
الرئي�ض  اأ�ضدرها  التي  االأوام��ر  بعد 
ومت  الغذائية  امل���واد  ت�ضدير  بوقف 

الفتا  املحلية.  ال�ضوق  اإىل  توجيهها 
يتمثل  ال  ال��وف��ري  ن��ت��اج  االإ اأن  اإىل 
واإمن���ا  ال��ب��ي�����ض��اء  ال��ل��ح��وم  ف��ق��ط يف 
امل�ضاربة  م�ضتقاتها.وملحاربة  جميع 
اأورد  الكرمي،  ال�ضهر  خالل  باالأ�ضعار 
الوطني  للديوان  العام  املدير  الرئي�ض 

اأن  الدواجن،  وتربية  االأنعام  لتغذية 
االإنتاج  بتوزيع  �ضيقومون  املنتجني 
كما  و�ضطاء  اإىل  احلاجة  دون  باأنف�ضهم 
�ضي�ضاهم  ما  وهو  العادة  عليه  جرت 
البي�ضاء  اللحوم  اأ�ضعار  ا�ضتقرار  يف 

املبارك. ال�ضهر  هذا  خالل 

ك�سف الرئي�ص املدير العام للديوان الوطني لتغذية االأنعام وتربية الدواجن، حممد بطراوي، اأن اأ�سعار اللحوم 
البي�ساء لن تتجاوز 250 دينار كاأق�سى حد خالل �سهر رم�سان املبارك.
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الربميل يرتفع بدوالر واحد بعدما و�سعت حرب االأ�سعار
 اأوزارها  

اتفاق تاريخي بني اوبك + ميتد اإىل افريل 2022 خلف�ص االإنتاج

فريو�ص كورونا �سيطارد اجلن�ص الب�سري 
لفرتة طويلة قادمة

م�سوؤول منظمة ال�سحة العاملية يف ت�سريحات قامتة:

ال�ضحة  ملنظمة  اخلا�ض  املبعوث  قال 
يف  ك��ورون��ا  فريو�ض  ب�ضاأن  العاملية 
ديفيد  الدكتور   ، املتحدة  ال��والي��ات 
نابارو، اأن فريو�ض كورونا )كوفيد19-( 
طويلة  لفرتة  الب�رضي  اجلن�ض  "�ضيطارد 
ت�رضيحات  يف  نابارو،  قادمة".واأ�ضاف 
االأمريكية،  نيوز"  �ضي  بي  "اإن  ل�ضبكة 
الفريو�ض  هذا  كان  اإن  بعد  نعرف  "ال 
مثل  م��وج��ات  �ضكل  على  �ضياأتي 
�ضيطارد  اأنه  نعتقد  ولكن  االأنفلونزا، 
من  طويلة  ل��ف��رتة  ال��ب�����رضي  اجلن�ض 
لقاحا  جميعا  لدينا  يكون  حتى  الزمن 
"�ضتكون  اأن��ه  منه".واأو�ضح  يحمينا 
تاأتي  �ضغرية  تف�ضي  موجات  هناك 
دفاعاتنا.  و�ضتخرتق  متقطع  نحو  على 
بالتحديد  الفريو�ض  لهذا  فاملفتاح  لذا، 
ما  نوع  جمتمع  كل  لدى  يكون  اأن  هو 

ر�ضد  من  ميكنه  الدفاعي  ال��درع  من 
ووقف  وعزلها  ظهورها  فور  احلاالت 
من  "�ضيكون  التف�ضي".واأ�ضاف  تطور 
هذه  متتلك  اأن  دول��ة  لكل  ال�����رضوري 
الدول  ن�ضجع  فنحن  ولذلك،  القدرة. 
الدفاعي(  )ال���درع  ذل��ك  تبني  على 
ح��االت  رف��ع  �ضي�ضهل  حيث  االآن، 
املزيد  وقوع  دون  و�ضيحول  االإغ��الق 
للمر�ض".وال  ال�ضخمة  التف�ضيات  من 
يزال فريو�ض كورونا يجتاح دول العامل 
امل�ضابني  ع��دد  بلغ  حيث  ه���وادة،  بال 
األف  و800  مليون  من  اأكرث  بالفريو�ض 
اأكرث  الوفيات  عدد  بلغ  فيما  �ضخ�ض، 
�ضباح  حتى  العامل  حول  األفا   112 من 
"جونز  جامعة  بيانات  وفق  االأحد،  اأم�ض 

االأمريكية. هوبكنز" 
            لوؤي ي

تاأجيل النظر يف ق�سيتي حداد وعوملي 
و9 وزراء ووالة �سابقني

اإىل الـ11 من �سهر ماي املقبل 

اجلنح  حمكمة  اأرج���اأت 
اأم�ض  اأحم��م��د  ب�ضيدي 
رجل  ق�ضية  يف  النظر 
اإىل  حداد  علي  االأعمال 
جممع  ���ض��اح��ب  ج��ان��ب 
ل��رتك��ي��ب  "�ضوفاك" 
عوملي"  "مراد  ال�ضيارات 
من  ال�11  ت��اري��خ  اإىل 
���ض��ه��ر م����اي ال���ق���ادم.

مت  فقد  ق�ضائية  م�����ض��ادر  وح�ضب 
عدم  ب�ضبب  الق�ضية  يف  النظر  تاأجيل 
يقبعون  الذين  املوقوفني  ا�ضتخراج 
باحلرا�ض،حيث  العقابية  باملوؤ�ض�ضة  حاليا 
املحكمة  هيئة  على  احل�ضور  اقت�رض 
على  يحتوي  امللف  لالإ�ضارة  والدفاع، 
االوىل  الق�ضية  الق�ضايا،  من  اثنني 
يت�ضمن  ،حيث  علي  ب��ح��داد  تتعلق 
املايل  الكارتل  �ضاحب  ا�ضتفادة  امللف 
عقارية  امتيازات  عدة  من  حداد  علي 
و جمركية بنية احتكار طلبيات االإدارة 
�ضفقة   275 ب���  والظفر  العمومية 
452 قر�ض بنكي باالإ�ضافة  عمومية و 
م�ضنع  اأ�ضهم   على  اال�ضتيالء  اإىل 
بوالية  "جيكا"  ملجمع  التابع  اال�ضمنت 
حداد  علي  ق�ضية  غليزان.وت�ضمنت 

ووزراء  م�ضوؤولني  من  متهمني  عدة 
االأولني  الوزيرين  غرار   على  �ضابقني 
"احمد  و  �ضالل"  املالك  "عبد  ال�ضابقني 
ال�ضابقني  ال�ضناعة  ووزيري  اويحيى" 
 ، حمجوب"  "بدة  و  يو�ضفي"  "يو�ضف 
االأ�ضبق  التجارة  وزير   اإىل  باالإ�ضافة 
وزير  كذلك  و  يون�ض"  بن  "عمارة 
اإىل   الغني زعالن"  "عبد  االأ�ضبق  النقل 
"عبد  غ��رار   على  �ضابقني  والة  جانب 
�ضابقا  واليا  ب�ضفته  بو�ضياف"  املالك 
القادر زوخ  االأ�ضبق عبد  اجلزائر  ووايل 
تو"  "عمار  ال�ضابق  ال��وايل  كذلك  و 
الثاين  امللف  طلعي".اأما  "بوجمعة  و 
ال�ضيارات  تركيب  مب�ضنع  فيتعلق 
االأع��م��ال  لرجل  اململوك  "�ضوفاك" 

مراد". "عوملي 
                                            لوؤي ي

عالوة  �سرف  املدنية" تكذب  "احلماية 
خا�سة مبحاربة كورونا

توعدت مبتابعة مفربكي املرا�سلة ق�سائيا

للحماية  العامة  املديرية  اأو�ضحت 
الر�ضالة  ب��اأن  االثنني،  اأم�ض  املدنية، 
االإداري��ة  ال�ضيغة  على  حتتوي  التي 
التوا�ضل  من�ضات  على  املتداولة 
وال  وم���زورة  مفربكة  االجتماعي 

ال�ضحة. من  لها  اأ�ضا�ض 
يف  املدنية  احلماية  مديرية  واعتربت 
�ضفحتها  عرب  اأم�ض  ن�رضته  لها  بيان 
اخل��ا���ض��ة ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��وا���ض��ل 
الر�ضالة  اأن  فاي�ضبوك"،   " االجتماعي 
البلبلة  زرع  اإىل  تهدف  امل��ت��داول��ة 
القطاع  اإىل  املنت�ضبني  بني  والفتنة 
اأ�ضحابها  متابعة  يتم  �ضوف  ل��ذا  و 

القانون. عليه  ين�ض  ملا  وفقا  ق�ضائيا 
للحماية  العامة  املديرية  واأو�ضحت 
اأقرها  التي  املوؤقتة  العالوة  باأن  املدنية 
الأعوان  واملوجهة  اجلمهورية  رئي�ض 
فعليا  امل�ضرتكني  امل��دن��ي��ة  احل��م��اي��ة 
كورونا  وباء  مكافحة  يف  وب�ضجاعة 
)كوفيد19-( ال تتطابق مع ما ورد يف 
يتم  �ضوف  ،حيث  املزورة  الر�ضالة  هذه 
بوا�ضطة  القطاع  اإىل  املنت�ضبني  اإعالم 
العامة  للمديرية  الر�ضمية  القنوات 
عليه  ج��رت  مثلما  املدنية  احلماية 

العادة.
                                           لوؤي ي
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تاأطري املبادرات الفردية لالأ�ساتذة من اأجل 
التوا�سل مع التالميذ افرتا�سيا

لوؤي ي
----------

و حث واجعوط، يف بيان للوزارة خالل ندوة 
خ�ض�ضت  الرتبية  مديري  مع  بعد  عن  مرئية 
احل�ض�ض  لبث  اأ�ضبوعية  ح�ضيلة  للتقدمي 
اجلهود  موا�ضلة  على  بعد،  عن  التعليمية 
ملجابهة انقطاع التعليم بتفعيل العمليات التي 

ت�ضمنتها خطة الطوارئ”.
كما األح الوزير على مديري الرتبية ب�رضورة 
“تو�ضيعها لت�ضمل االإذاعات املحلية، ال �ضيما 
اأي و�ضيلة من  لفئة التالميذ الذين ال ميلكون 

و�ضائل تكنولوجيا واالت�ضال”.
على  للعمل  واجعوط  دعا  اأخ��رى  جهة  من 
لالأ�ضاتذة  الفردية  املبادرات  تاأطري  و  ت�ضجيع 
خلق  بهدف  التالميذ  مع  التوا�ضل  اأجل  من 

التفاعل  بتحقيق  ت�ضمح  افرتا�ضية  ف�ضاءات 
بينهم عرب االأنرتنت.

���رضورة  على  ال�ضياق  ذات  يف  اأ���ض��اف  و 

يف  امل�ضاهمة  اإىل  تهدف  مبادرة  كل  ت�ضجيع 
اجلهود الوطنية من اأجل مكافحة وباء فريو�ض 

كورونا.

دعا وزير الرتبية الوطنية، حممد واجعوط، مديري الرتبية املوا�سلة يف بث احل�س�ص التعليمية عن بعد، و تو�سيعها لتبث عرب 
االإذاعات املحلية.

رفع 500 طن من النفايات املنزلية خالل واجعوط يدعو بث احل�س�ص التعليمية عن بعد عرب االإذاعات املحلية
فرتة احلجر ال�سحي بالعا�سمة

منظمة حماية امل�ستهلك 
تدعو اإىل عدم االإفراط 
يف اقتناء املواد الغذائية

رفعت موؤ�ض�ضة النظافة لوالية اجلزائر ما يفوق 
فرتة  خالل  املنزلية  النفايات  من  طن   500 عن 
رفعها  املعتاد  الكمية  وهي  ال�ضح�ي،  احلجر 
خالل كل �ضهر رم�ضان، الكمية تفاقمت ب�ضبب 
زيادة كمية اال�ضتهالك لدى املواطنني، ويف هذا 
اإىل عدم  امل�ض�تهلك  ال�ضاأن دعت منظمة حماية 
االإفراط يف اقتناء املواد الغذائية يف ظل جائحة 

وباء كورونا امل�ضتجد »كوفيد 19«.
م�ضتوى  على  ب��االت�����ض��ال  املكلف  ك�ضف 
النفايات  اأن  بوثلجة،  كرمي  »ناتكوم«،  موؤ�ض�ضة 
النفايات  من  طن   500 اأي   1.5 مبعدل  ارتفعت 
اأن   موؤكدا  ال�ضحي،  احلجر  فرتة  خالل  املنزلية 
تفاقمت  النفايات  كمية  بان  بينت  االإح�ضائيات 
وارتفعت خا�ضة خالل االأ�ضبوع االأول من �ضهر 
مار�ض املا�ضي، اأين بلغت الكمية  مبا يعادل 1.5 
باملائة وهو ما يدل اأن نوعية اال�ضتهالك اليومي 
لدى املواطن واالأ�رضة العا�ضمية تغريت وكاأننا 
يف �ضهر رم�ضان، م�ضريا اإىل رفع ما يفوق 32 
األف و552 طن من النفايات خالل �ضهر مار�ض 
مت   2019 �ضنة  من  الفرتة  نف�ض  ويف  املا�ضي، 
اأكرث  ت�ضجيل  يعني  ما  وهو  طن  األف   32 رفع 
جمعية  رئي�ض  دعا  جهته،  من  طن.   500 من 
امل�ضتهلك، م�ضطفى زبدي، يف ت�رضيح  حماية 
يف  االإفراط  عدم  اإىل  املواطنني  كافة  �ضحفي، 
الندرة، م�ضيفا  لتفادي خلق  اقتناء مواد غذائية 
امل�ضتهلك ويف ظل  اجلزائرية حلماية  املنظمة  ان 
وت�ضيري  التعقل  اجلميع  من  تطلب  اجلائحة  هاته 
النفقات باأح�ضن وجه، رغم اأن بع�ض املواد التي 
بكميات  املواد  هاته  اقتناء  ولكن  ندرة  ت�ضهد 
اإىل  م�ضريا  امل�ضاعفة،  الندرة  �ضيخلق  كبرية 
�رضورة اقتناع كميات معقولة من املواد وا�ضعة 
من  العديد  اأن  اإىل  االإ�ضارة،  جتدر  اال�ضتهالك. 
�ضهدت  العا�ضمة  بلديات  خمتلف  عرب  االأحياء 
يف االآونة االأخري انت�ضار وا�ضع للنفايات املنزلية 
ال�ضكان  لدى  امل�ضوؤولية  روح  غياب  ب�ضبب 
عمومية  مفارغ  ت�ضكيل  يف  يت�ضببون  الذين 
القمامة  اإخراج  مواعيد  يحرتمون  وال  باأحيائهم 
الوا�ضع  اال�ضتهالك  ارتفاع  مع  ارتفعت  التي 
فرتة  خالل  الغذائية  امل��واد  ملختلف  للمواطنني 
اجلهات  ف��اإن  اأخ��رى  جهة  من  ال�ضحي،  احلجر 
املعنية على غرار عمال النظافة ال يزالون يبذلون 
جهود للقيام بدورهم ورفع اأطنان النفايات يوميا 

رغم جائحة كورونا امل�ضتجد »كوفيد "19
ق/و

العملية تهدف للتقليل من التجمعات واحلد من انت�سار كورونا

اإجراءات جديدة ل�سحب رواتب موظفي الرتبية دون 
التنقل اإىل مراكز الربيد

الوطنية  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
الربيد  وزارة  م��ع  بالتن�ضيق 
ال�ضلكية  وامل���وا����ض���الت 
وال��ال���ض��ل��ك��ي��ة ع���ن ت��داب��ري 
العمال  اأج��ور  لدفع  ا�ضتثنائية 
الربيد،  مكاتب  اإىل  التنقل  دون 
التجمعات  من  التقليل  بهدف 
خا�ضة يف االأماكن املغلقة، واحلد 
كورونا،  فريو�ض  انت�ضار  من 
وتتمثل يف اإجرائني، االأول يكون 
من  »���ض��اع«  تعيني  طريق  عن 
طرف كل موؤ�ض�ضة، وهو موظف 
اأم��وال  ب�ضحب  يقوم  متطوع 
العملية  اأما  امل�ضتخدمني،  بقية 
مع  بالتن�ضيق  فتتم  الثانية 
اإىل  اأعوان الربيد الذين يتنقلون 
واالإدارات  املوؤ�ض�ضات  خمتلف 
اإجناز �رضف  اأجل  العمومية، من 
الرواتب، بنف�ض ال�رضوط املطبقة 
مبكاتب  ال�ضبابيك  م�ضتوى  على 

الربيد.  
الوطنية  الرتبية  وزارة  اأكدت   
مل��دراء  وجهتها  مرا�ضلة  يف 
الرتبية  املركزية، ومدراء  االإدارة 
املوؤ�ض�ضات  وم��دراء  للواليات، 
الوطنية  وامل��ع��اه��د  ال��رتب��وي��ة 
التدابري  هذه  اأن  الو�ضاية،  حتت 
االحرتازية االإ�ضافية التي بادرت 
واملوا�ضالت  الربيد  وزارة  بها 
جاءت  والال�ضلكية،  ال�ضلكية 
فريو�ض  من  الوقاية  اإط��ار  يف 

اأج��ور  لدفع  وحت�ضبا  ك��ورون��ا، 
العمومي،  الوظيف  م�ضتخدمي 
توفري  يف  منها  للم�ضاهمة 
احل��م��اي��ة ل��ف��ائ��دة امل��واط��ن��ني، 
و�ضمان عمليات �ضحب االأجور 
اأح�ضن  اخلا�ضة بامل�ضتخدمني يف 
الظروف، تفاديا لكرثة التنقالت 
اإىل مكاتب الربيد، وما قد ينجم 
عنها من تداعيات تعود بال�رضر 
على املواطنني والعمال على حد 

�ضواء.
الوزارة  اأو�ضحت  ال�ضياق،  يف 
يف  يتمثل  االأول  االإج���راء  اأن 
يتم  »���ض��اع«  طريق  عن  الدفع 
تعيينه ا�ضميا من قبل املوؤ�ض�ضة، 
كل  مببادرة  العملية  هذه  وتتم 
عمومية  اإدارة  اأو  موؤ�ض�ضة 
موظف  وه��و  »���ض��اع«،  بتعيني 
االأم��وال  ب�ضحب  يقوم  متطوع 
على  امل�ضتخدمني،  بقية  لفائدة 
م�ضبقا  قائمة  اإع���داد  يتم  اأن 
املعنيني،  املوظفني  اأ�ضماء  حتمل 
املركزية  االإدارة  ملقر  بالن�ضبة 
للوزارة، حيث يتعني على املدير 
والدعم  والهياكل  للمالية  العام 
لتويل  موؤهل  موظف  تكليف 
مديريات  وباإمكان  املهمة،  هذه 
املوؤ�ض�ضات  وف���روع  الرتبية 
كذلك،  الو�ضاية  حتت  الوطنية 
حيز  التدابري  ه��ذه  و�ضع  بغية 
الربيد  مبكاتب  االت�ضال  التفيذ، 

حتديد  اأج��ل  من  منها،  القريبة 
املعني  ال�ضاعي  اعتماد  كيفيات 
عمليات  تنظيم  كيفيات  واأي�ضا 
ال��دف��ع. واأو���ض��ح��ت ال���وزارة 
يف  املتمثل  الثاين  االإج���راء  اأن 
التكفل بعملية دفع االأجور على 
للموؤ�ض�ضة  تابع  هيكل  م�ضتوى 
املعنية، يتم بوا�ضطة اأعوان بريد 
الغر�ض،  لهذا  امل�ضخرين  اجلزائر 
املوؤ�ض�ضات  اإىل خمتلف  بتنقلهم 
ح�ضب  العمومية،  واالإدارات 
بها،  والعمال  املوظفني  تعداد 
الرواتب،  �رضف  اإجناز  اأجل  من 
املطبقة  ال�رضوط  بنف�ض  وذلك 
ال�ضبابيك  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 
يتم  اأن  على  ال��ربي��د،  مبكاتب 
الدفع  االأموال عرب جهاز  �ضحب 
للموظفني  بالن�ضبة  االإلكرتوين 
النقدية  البطاقة  على  احلائزين 
ال��وزارة  �ضددت  كما  الذهبية، 
جميع  اإع���الم  ����رضورة  على 
امل��وظ��ف��ني امل��و���ض��وع��ني حتت 
االإجراءات  هذه  باأهمية  �ضلطتهم 
الوقائية التي ت�ضمح لهم ب�ضحب 
اأجورهم دون التنقل اإىل مكاتب 
الوباء  هذا  خطر  وجتنب  الربيد 
الفتاك، ودعوتهم اإىل العمل بها، 
امل�ضوؤولني  كل  على  يتعني  كما 
الذين  املوؤهلني  املوظفني  تعيني 

يكلفون بهذه العملية.
ق/و

جممع جيبلي يتربع بـ30 
مليون دينار للخزينة 

العمومية
 30 مببلغ  احلليب  الإنتاج  جيبلي  جممع  تربع 
اإط��ار  يف  العمومية  للخزينة  دينار  مليون 
اجلهود الوطنية ملكافحة وباء كورونا امل�ضتجد 
املجمع  ه��ذا  ل��دى  علم  كوفيد19-،ح�ضبما 

ال�ضناعي.
اأن  حرمي  العام،مولود  املدير  الرئي�ض  اأ�ضار  و 
من  املالية  امل�ضاهمة  هذه  قدم  جيبلي  املجمع 
العمومية  اخلزينة  ح�ضاب  اإىل  البنكي  ح�ضابه 
اجلائحة  ملكافحة  التربعات  جلمع  املخ�ض�ض 
)كوفيد19-(،م�ضيفا اأن املجمع و فروعه يعرب 
التام مع  "ت�ضامنه  املبادرة عن  من خالل هذه 
احلرجة  املرحلة  هذا  يف  العمومية  ال�ضلطات 

التي متر بها البالد".
يقوم  ال��ذي  املجمع  اأن  امل�ضوؤول  ذات  وق��ال 
اإج���راءات  اتخذ  قد  احلليب  �ضوق  ب�ضبط 
املادة  بهذه  ال�ضوق  متوين  ل�ضمان  ا�ضتثنائية 

وم�ضتقاتها التي يتزايد عليها الطلب.
ملبنة   15 فان  ال�ضحي  احلجر  ظروف  ورغم 
الإنتاج  جهودها  �ضاعفت  قد  للمجمع  تابعة 
كمية يومية تقدر ب 3 ماليني لرت من احلليب 
االأبقار  حليب  من  لرت  و400.000  املدعم 
اإ�ضافة اإىل االإبقاء على اإنتاج م�ضتقات احلليب.
وت�ضتمر موؤ�ض�ضة جيبلي يف جمع احلليب لدى 
املربني املحليني لتثمني هذه املادة و متكينهم من 
الفرتة من  ت�ضويق منتوجاتهم خا�ضة يف هذه 
ال�ضنة التي تدر فيها االأبقار كميات كبرية من 

احلليب.
ق/و

ت�سليم 446 �ساحنة “مر�سيد�ص” لوزارة الدفاع واالأمن الوطني
مت اأم�ض االثنني بالرويبة بالناحية الع�ضكرية االأوىل، ت�ضليم 446 �ضاحنة متعددة املهام من عالمة مر�ضيد�ض- 
بنز، م�ضّنعة من طرف ال�رضكة اجلزائرية امل�ضرتكة ل�ضناعة الوزن الثقيل » AMS-MB « بالرويبة، خم�ض�ضة 
لنقل االأفراد، والنقل الربي واالإ�ضعاف و�ضهاريج الوقود واملياه، وذلك لفائدة كل من املديرية املركزية للعتاد 
لوزارة الدفاع الوطني واملديرية العامة لالأمن الوطني وموؤ�ض�ضات عمومية وخا�ضة، ح�ضب ما اأفاد به بيان 

لوزارة الدفاع الوطني.
تاأتي تكملة لعمليات ت�ضليم �ضابقة، والتي توؤكد قدرة هذه  الهامة  اأن هذه العملية  اإىل  واأ�ضار ذات امل�ضدر 
ال�رضكة على تلبية طلبات زبائنها من حيث الكم والكيف يف االآجال املحددة، طبقا للمخطط الوطني الرامي 

ق/واإىل ترقية املنتوج الوطني.

اإن�ساء معهـد وطني للنوعية يف �سعبة احلبوب
�ضتدعم وزارة الفالحة �ضعبة احلبوب يف اجلزائر مبعهد وطني للنوعية، الذي 
اإن�ضاء مقر  �ضيكون مقره ببلدية املحمدية يف احلرا�ض، حيث يرتقب كذلك 
يعتربه  الذي  اال�ضتثمار  وهو  املهن،  متعدد  الوطني  للديوان  جديد  وطني 
املهتمون بهذه ال�ضعبة هاما، خ�ضو�ضا اأن احلبوب من بني املواد التي تكلف 
الغذائية  باملنتجات  العمومية، فيما يتعلق  ا�ضتريادها غاليا للخزينة  فاتورة 

التي تقتنيها اجلزائر من الدول االأجنبي

ق/و
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اإطـالق القافلة الت�سامنية الثالثة نحـو مناطق 
الظل بالوالية

.ع منلـي 
---------------- 

وح�����ض��ب ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ه��ذه 
ت�ضهد  التي  الت�ضامنية  العملية 
االأعمال  رجال  قبل  من  كبرية  هبة 
تنفيذا  تاأتي  اخل��ريي��ة،  واجلمعيات 
على  االأول  امل�����ض��وؤول  لتعليمات 
الرامية  بالوالية،  التنفيذي  اجلهاز 
الت�ضامنية  العمليات  تكثيف  اإىل 
والفقرية،  املعوزة  العائالت  لفائدة 
املعزولة  والقرى  املدا�رض  ال�ضيما 
من  موؤخرا،  املح�ضاة  الظل  ومناطق 

الوالية. م�ضالح  قبل 
ال��وايل  اأك���د  ذات���ه،  ال�ضياق  ويف 
العملية  اأن  �ضعيد،  بن  القادر  عبد 
بلديات  خمتلف  ع��رب  متوا�ضلة 
بالعديد  التكفل  اأجل  من  الوالية، 
الظل،  مبناطق  املعوزة  العائالت  من 
خا�ضة  ل��ه��ا  امل�����ض��اع��دات  وت��ق��دمي 

هذه  يف  �ضا�ضية،  االأ الغذائية  املواد 
التي  ال�ضعبة  اال�ضتثنائية  الظروف 

البالد. بها  متر 
العملية  فاإن  الوادي،  وايل  وح�ضب 
�ضهر  غاية  اإىل  متوا�ضلة  �ضتبقى 
ال��ك��رمي، يف ظ��ل جت��اوب  رم�����ض��ان 
واالأع��م��ال  امل��ال  رج��ال  من  العديد 

يف  جهد  دن���ى  اأ ي��دخ��روا  مل  ال��ذي��ن 
الت�ضامنية  العملية  ه��ذه  اإجن���اح 
جانب  اإىل  ووقوفهم  مب�ضاعداتهم، 
م�����ض��ال��ح ال��والي��ة ه���ذه االأخ���رية، 
القاعدة  ت�رضفهم  حت��ت  و�ضعت 
بتك�ضبت،  ال��ري��ا���ض��ات  امل��ت��ع��ددة 
امل�ضاعدات  نواع  اأ جميع  ال�ضتقبال 

���ض��ا���ض��ي��ة، مع  اأ م���واد غ��ذائ��ي��ة  م��ن 
م�ضالح  م��ع  بالتن�ضيق  ال��ع��م��ل 
وتاأطري  االجتماعي  الن�ضاط  مديرية 
املجتمع  منظمات  باإ�رضاك  البلديات، 
اإىل  االإعانات  اإي�ضال  بغية  املدين، 
ظل  يف  خ�ضو�ضا  م�ضتحقيها، 

اجلزئي. ال�ضحي  احلجر  اإجراءات 
العملية  اأن  امل��ت��ح��دث،  واأ���ض��اف 
على  تقت�رض  مل  ه��ذه  الت�ضامنية 
بل  فح�ضب،  الوالية  بلديات  �ضكان 
مع  ت�ضامنية  قافلة  تنظيم  �ضهدت 
اأزيد  �ضمت  البليدة،  والية  �ضكان 
الغذائية،  املواد  من  �ضاحنات   10 من 
مثل  اأن  ال��وق��ت،  نف�ض  يف  م��وؤك��دا 
التزام  دوم��ا  توؤكد  امل��ب��ادرات،  هذه 
للتكفل  اجلزائرية  الدولة  وحر�ض 
مثل  يف  خا�ضة  مواطنيها،  بكامل 
البالد،  بها  متر  التي  الظروف  هذه 

"كورونا". وباء  انت�ضار  ب�ضبب 

الظل  مناطق  باجتاه  غذائية،  مب�ساعدات  املحملة  الثالثة  القافلة  بالوادي،  الوالئية  ال�سلطات  اأم�ص،  يوم  اأطلقت، 
اال�ستهالك واخل�سر،  وا�سعة  مواد غذائية  م�ساعدات من  تت�سمن عدة  معوزة،  1000 عائلة  من  اأزيد  مل�ساعدة  بالوالية، 

التي تعرف ندرة يف املحالت. ال�سميد  وكذلك توزيع مادة 

الغذائية امل�ساعدات  من  ح�سة   1000 ت�سم 

�ضوؤون  ت�ضيري  على  القائمون  نزل 
االأوامر  عند  الوادي  والية  م�ضاجد 
مديرية  م�ضالح   بها  ج��اءت  التي 
 ، ال��وادي  لوالية  الدينية  ال�ضوؤون 
الذكر  من  ي��ات  اآ رفع  يف   املتمثلة 
ذان  االأ موعد  حلول  قبل  احلكيم  
بعدما   ، ال�ضوت  مكربات  بوا�ضطة 
�ضكان  جميع  م��ط��ل��ب   ه��ذا  ك��ان 
وقد   ، اأعمارهم  مبختلف  ال��والي��ة  
يف  ج��اء  كما  ه���ايل  االأ ا�ضتح�ضن 
البلديات  يف  املقيمني  حتى  ردود 
بث  ال��والي��ة  عا�ضمة  من  البعيدة 
 ، م�ضاجدهم  م��ن  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 
القائمني  ه���وؤالء  واأن  خ�ضو�ضا 
اختاروا  قد  الله   بيوت  خدمة  على 
احلالية  االأزمة  لهذه  املنا�ضبة  يات  االآ
على  يحث  اأغلبها  اأن  خ�ضو�ضا   ،
اأي�ضا  واحلر�ض  واال�ضتقامة  ال�ضرب 
عن  االب��ت��ع��اد  م��ع  اخل��ري  فعل  على 
كالظلم   وج��ل  عز  الله  يغ�ضب  ما 
من  وغ��ريه��ا  احل��رم��ات  وان��ت��ه��اك 
تريح  االآن  بثت  التي  االأخرى  يات  االآ
داخ��ل  نينة  الطماأ وتبعث  امل�ضلم 

 ، نية  القراآ يات  لالآ امل�ضتمعني  �ضدور 
الذين   ، ال�ضن  كبار  منهم  خ�ضو�ضا 
ليومية  ت�رضيحاتهم  يف  اأك���دوا 
من  للتخل�ض  �ضبيل  ال  اأن  التحرير 
بالت�رضع  �ضوى  اخلطري  الوباء  هذا 
دوما  واال�ضتغفار  الله  اإىل  والعودة 
البالء  لرفع  خال�ضة   بنية  والدعاء 
لكالمهم  دالئ��ل  بوا�ضطة  والوباء 
منها  احلكيم  الذكر  من  يات  باآ هذا 
بعد  اإن   (  ��  ) لكم  اأ�ضتجب  اأدعوين   (
 ) ال�ضابرين  وب�رض   (  ��  ) ي�رضا  الع�رض 
ال�ضيما   ، االأخرى  يات  االآ يف  وغريها 
قيد  على  زال  ال  منهم  الكثري  واأن 
عا�ضوا  واإن  لهم  �ضبق  وقد  احلياة  
الوباء  لهذا  قبل  من  مماثلة  اأزم��ات 
من  االأرواح  يح�ضد  زال  ال  ال��ذي 
العامل  مناطق  جميع  وعرب  الآخر   يوم 
واالإج��راءات  احلثيثة  امل�ضاعي  رغم 
اجل���اري���ة م��ن ط���رف اأخ�����ض��ائ��ي��ني 
عودة  يف  وامل�ضاهمة  منه  للتخل�ض 

. الطبيعية  احلياة 
زياد   بو  اأ

املتطوعات  الن�ضوة  من  عدد  قامت 
اجلزائرية،  ة  للمراأ حورية  بجمعية 
اأزيد  خلياطة  مببادرة  الوادي،  مكتب 
طبية،  مبوا�ضفات  كمامة   2500 من 
�ضحيا  لبا�ضا   150 خياطة  جانب  اإىل 
توزيعها  بهدف  لالأ�رضة،  غطاء  و80 
بالوالية،  ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات  على 

ال��ذي  احل�����ض��ا���ض  ال��ظ��رف  ه��ذا  يف 
و�ضائل  يف  نق�ض  من  البالد  تعي�ضه 
لدى  كوفيد19-  كورونا  من  الوقاية 
ل�  به  فادت  اأ ح�ضبما  الطبية،  االأطقم 
التطوعية  احلملة  من�ّضقة  "التحرير" 

بروبة". "عفاف 
اأن  امل��ت��ح��دث��ة،  ذات  واأو���ض��ح��ت 

متطوعة   20 فيها  �ضاركت  املبادرة 
الوطنية  احلملة  اإطار  يف  للخياطة، 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا امل��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي 
اجلزائرية،  ة  للمراأ حورية  جلمعية 
من  اجلمعية  اأع�ضاء  فيها  �ضاهم  كما 
املح�ضنني  وبع�ض  اخلا�ضة  اأموالهم 
ت�ضتعمل  التي  االأولية  املواد  القتناء 
واللبا�ض  ال��ك��م��ام��ات  خياطة  يف 

وغريه. ال�ضحي.. 
"عفاف  ال�����ض��ي��دة  واأ����ض���اف���ت 
�ضحنة  اأول  نقل  مت  ن��ه  اأ بروبة"، 
لبع�ض  املا�ضي،  االأ�ضبوع  نهاية 
اإىل  م�ضرية  ال�ضحية،  املوؤ�ض�ضات 
يف  املتمثلة  التطوعية  احلملة  اأن 
ال�ضحية  الواقية  لب�ضة  االأ خياطة 

وال��ك��م��ام��ات ال��ط��ب��ي��ة، ت��ت��م وف��ق 
اأخ��ر،  جهة  من  عاملية،  موا�ضفات 
يف  بالبقاء  املواطنون  اجلمعية  دعت 
فريو�ض  من  وقاية  كاأف�ضل  بيوتهم 

. كورونا
ة  للمراأ ح��وري��ة  جمعية  وت�ضعى 
مكتبها  م�ضتوى  على  اجل��زائ��ري��ة 
ة  امل��راأ ترقية  على  ال��وادي  بوالية 
من  وذلك  ���رض،  االأ وترقية  ودعمها 
املكتب  اأع�����ض��اء  يقدمه  م��ا  خ��الل 
وتنمية  خلدمة  هادفة  ن�ضاطات  من 
والطفل،  ة  وامل��راأ ���رضة  واالأ املجتمع 
"�ضليمة  ل��ي��ه  اإ ���ض��ارت  اأ م��ا  وه��و 

اجلمعية. رئي�ضة  زاوي" 
.ع منل�ي 

ي��ق��وم ع��دد م��ن االأط��ب��اء اخل��وا���ض 
ببث  ال����وادي،  ب��والي��ة  وال��ع��ام��ون 
ف�ضاء  على  �ضفحتهم  عرب  مبا�رض 
"في�ضبوك"،  االجتماعي  التوا�ضل 
كورونا  بوباء  والتح�ضي�ض  للتوعية 

.)19 )كوفيد.
ول��ق��ي��ت م���ب���ادرة ال��ب��ث امل��ب��ا���رض 
�ضد  وال��ت��ح�����ض��ي�����ض  ل��ل��ت��وع��ي��ة 
االأطباء  طرف  من  املنظمة  "كورونا" 
من  كبريا  جتاوبا  والعامون،  اخلوا�ض 
تابعوا  ممن  الوالية  مواطني  طرف 
ال��ب��ث، وت��ف��اع��ل��وا م��ع��ه م��ن خ��الل 
ال�ضيما  �ضئلة،  االأ من  الكثري  طرح 
للم�ضابني  احلقيقي  ال��ع��دد  ح��ول 
التاأكيد  مت  حيث  بالوالية،  بالفريو�ض 
املواطنني  ان�ضياع  ع��دم  اأن  على 
يجعل  امل��ن��زيل  ب��احل��ج��ر  ل��الل��ت��زام 
الفريو�ض،  باأن  يوؤكدون  املخت�ضني 
من  الوالية  قليم  اإ بكامل  �ضينت�رض 
املقرن  بلدية  اإىل  الدبيلة،  بلدية 
والطريفاوي،  وورما�ض  قمار  اإىل 
التو�ضيات  احرتام  اأهمية  اإىل  داعني 
على  اأو  املنزيل،  باحلجر  واالل��ت��زام 
من  االإم��ك��ان  ق��در  التقليل  ق��ل،  االأ
تطويق  اإىل  ل��ل��ت��و���ض��ل  اخل����روج 

القاتل. الفريو�ض  انت�ضار 
تدابري  ح��ول  االأط��ب��اء  حت��دث  كما 

ال��دف��اع  خ��ط  تبقى  ال��ت��ي  ال��وق��اي��ة 
ال�ضيما  ال��ف��ريو���ض،  ���ض��د  االأول 
اليدين  بغ�ضل  الكلي  االه��ت��م��ام 
من  اخل���روج  وتعليق  امل��ت��وا���ض��ل، 
الق�ضوى،  لل�رضورة  اإال  امل��ن��ازل 
مطالب  ف��ه��و  اأح��ده��م  خ��رج  ذا  واإ
م�ضافة  واحرتام  واقية  كمامة  بلب�ض 
وا�ضتعمال  االجتماعي،  التباعد 
وعند  مرة،  كل  يف  املطهر  الكحول 
ترك  من  بد  فال  املنزل،  اإىل  الرجوع 
اجلافيل. مباء  م�ضحه  اأو  خارجا  احلذاء 

الذي  املبا�رض  البث  اأن  �ضارة،  االإ جتدر 
ال�ضخ�ضية  �ضفحاتهم  ع��رب  يتم 
ال��وادي  اأخ��ب��ار  �ضفحتي  ع��رب  اأو 
بها  ب���ادر  ���ض��ارك  ���ض��وف  و���ض��وف 
االأخ�ضائي  حبى  الطاهر  الدكتور 
جانب  اإىل  الباطنية،  االأمرا�ض  يف 
االأخ�ضائي  جديع  جباري  الدكتور  
وال�ضدرية،  التنف�ضية  االأمرا�ض  يف 
بن  ب�ضري  الطبيب  اإىل  باالإ�ضافة 
باأحد  والقلب  االأوعية  جراح  عمارة 
والدكتور  باري�ض  م�ضت�ضفيات 
العظام  جراحة  ق��زي  العيد  حممد 
النف�ضاين  املخت�ض  وكذا  واملفا�ضل، 

دركي. منجي 
.ع منل�ي 

اجلزائر"  "بريد  ع��م��ال  الزال 
عزم  وكلهم  هوادة،  دون  يعملون 
املواطنني  �ضحب  �ضمان  اأجل  من 
ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  م��وال��ه��م،  الأ
البالد،  تعرفها  التي  ال�ضعبة 
"كورونا"  فريو�ض  انت�ضار  جراء 
تطبيق  تعليمة  وبعد  امل�ضتجد، 
ال��وادي،  بوالية  اجلزئي  احلجر 
الوطن. واليات  باقي  غرار  على 

باأحد  "التحرير"  ت��واج��د  ث��ن��اء  اأ
يف  اجلزائر"  "بريد  م���راك���ز 
جراء  نه  اأ القاب�ض  اأكد  الوالية، 
توقيت  تغيري  مت  اجلزئي،  احلجر 
�ضباحا  ال��ث��ام��ن��ة  م��ن  ال��ع��م��ل 
خدمة  ال��زوال،  بعد  الثانية  اإىل 
اتخاذ  مت  نه  اأ م�ضيفا  للمواطن، 
واالحتياطات  التدابري  من  جملة 
بحماية  الكفيلة  االح��رتازي��ة 
انت�ضار  من  واملواطنني  املوظفني 
ه����ذا ال���وب���اء اخل���ط���ري، الق��ت 

كبريا  ا�ضتح�ضانا 
م��ن زب��ائ��ن ب��ري��د 
قيامهم  بعد  اجلزائر 
م�ضافة  ب��ت��ح��دي��د 
الزبائن،  بني  االأمان 
ب��و���ض��ع ���رضي��ط 
طالب  كما  ال�ضق، 
كبار  من  املتحدث 
ال�����ض��ن ب��اإع��ط��اء 

�ضحب  اأجل  من  بنائهم  الأ وكالة 
اأخطار  من  حلمايتهم  م���وال،  االأ

الفريو�ض. انت�ضار 
بوالية  اجلزائر"  "بريد  زب��ائ��ن 
على  ب��دوره��م  ث��ن��وا  اأ ال����وادي، 
يقوم  التي  اجلبارة  املجهودات 
يف  املوؤ�ض�ضة،  ه��ذه  عمال  بها 
اإر�ضاء  اأجل  من  االأزمة  هذه  ظل 
ر�ضاهم  عن  معربين  زبائنهم، 
املتخذة،  ب���االإج���راءات  الكبري 
ب��االأخ�����ض ع��ن��د ���ض��ب روات��ب 

. ين عد ملتقا ا
عامالت  ب��ارد  ���ض��ارة،  االإ جت��در 
اجلزائر  بريد  واإط��ارات  وعمال 
تطوعية  بعملية  ب���ال���وادي، 
مالية  م�ضاهمة  يف  واملتمثلة 
دينار   431000.00 مببلغ  قدرت 
ل�ضندوق  كم�ضاعدة  جزائري، 
ال��ت�����ض��ام��ن مل���واج���ه���ة وب���اء 
املبادرة  هذه  لقيت  وقد  كورونا 
كل  طرف  من  وقبول  ا�ضتح�ضان 

القطاع. وعامالت  العمال 
ي�ضني حممد 

الكائن  الزغبيات  حي  اأهايل  ا�ضتب�رض 
الواقعة  خليفة،  حا�ضي  ببلدية 
خريا  الوادي  والية  عا�ضمة  �رضقي 
البلدية  ذات  رئي�ض  نائب  اإعالن  بعد 
التي  القنوات  اإجن��از  يف  بال�رضوع 
ويالت  عانى  ال��ذي  حيهم  �ضرتبط 
من  لعقود  ال�����رضوب  امل��اء  نق�ض 
اأن  امل�ضوؤول  هذا  ف��اد  اأ حيث  الزمن 
انطلقت  قد  امل�رضوع  بهذا  االأ�ضغال 
ال��ق��ادم  ���ض��ب��وع  االأ خ��الل  لتنتهي 
تنف�ضوا  قد  االأه��ايل  يكون  وبذلك 

مع  للتحرير  حديث  ويف  ال�ضعداء 
عربوا  احلي  هذا  اأهايل  من  جمموعة 
لهذا  وا�ضتح�ضانهم  ارتياحهم  عن 
باخلزان  ل�ضكناتهم  املبا�رض  الربط 
لذات  التابع  الهماي�ضة  بحي  الكائن 
وال�ضلطات  به  �ضادوا  اأ كما  البلدية، 
الذي  امل�رضوع  هذا  بعث  يف  املحلية 
خلت  ع��ق��ود  م��ن��ذ  ان��ت��ظ��روه  ط��امل��ا 
والوعود  العديدة  ال�ضكاوى  رغم 

جدوى. دون  الكاذبة 
مبارك قدودة 

امتثلوا الأوامر مديرية ال�سوؤون الدينية 

القائمون على م�ساجد الوالية يرفعون 
القراآن قبل كل اأذان 

لتوزيعها على املوؤ�س�سات ال�سحية

جمعية ُت�ساهم يف خياطة 2500 كمامة بالـوادي

ي�سرف عليها اأطباء خوا�ص وعامون 

بث مبا�سر للتوعية والتح�سي�ص بوباء 
كورونا عرب "الفي�سبوك" 

بعد تطبيق احلجر اجلزئي

الزبائن يثنون على عمل موظفي "بريد اجلزائر" 
يف الـوالية

اأهايل حي الزغبيات ي�ستب�سرون خريا 
بعملية ربط �سكناتهم باملاء ال�سروب

�سكان بلدية البيا�سة 
ي�ستح�سنون عملية غلق 
بع�ص الطرق الفرعية

الغربية  اجل��ه��ة  �ضكان  اأغ��ل��ب  ا�ضتح�ضن 
ال��ط��رق  غ��ل��ق  عملية  ال��ب��ي��ا���ض��ة،  لبلدية 
بها  ب��ادر  التي  لالأحياء،  دي��ة  امل��وؤ الفرعية 
ح�رض  اأجل  من  وهذا  موؤخًرا،  البلدي  املجل�ض 
وتعقيمها  واحدة  جهة  من  ال�ضيارات  دخول 
"كوفيد19-"  كورونا  فريو�ض  من  وقاية 

. مل�ضتجد ا
اآخ��ر،  ن��وع  من  ك��ان  ال�ضكان  وا�ضتح�ضان 
الغلق،  عملية  اأن  "التحرير"  ل�  �رضحوا  حيث 
االأمني  االن��ف��الت  ع��ن  جهة،  م��ن  ق�ضت، 
وجتلب  احلجر  يف  تخرتق  التي  للمركبات 
ال�ضلع  واأ�ضحاب  الكحول  م�رضوبات  يف 
�ضاهمت  اأخ��رى،  جهة  ومن  املرخ�ضة،  غري 
على  ال��ق�����ض��اء  يف  ح�ضبهم-   - العملية 
كانت  التي  ن�ضطة  واالأ ال�رضقة  عمليات 

ال�ضكان. لدى  قلق  حمل 
.ق ف�وزي 
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الطبية  الو�ضائل  من  احل�ضة  هذه 
حال  يف  للزيادة  مر�ضحة  الوقائية 
اإىل  وه��ذا  االأول��ي��ة،  امل��ادة  توفر 
وحدات    )4 ( اأرب��ع  اإجن��از  جانب 
التي  االح��ت��واء  ���ض��ن��ادي��ق  م��ن 
احلامل  ال�رضير  لعزل  ت�ضتعمل 
بها  وامل�ضتبه  امل�ضابة  للحاالت 
�ضيارات  منت  على  نقلهم  ثناء  اأ
مدير  اأو�ضح  مثلما  االإ�ضعاف، 

جلول. با  اأ بن  املركز، 
املوؤ�ض�ضة  ذات  اأجن���زت  ك��م��ا 
وح��دات   )4 ( اأرب���ع  التكوينية 
م���ن مم�����رات ال��ت��ع��ق��ي��م ال��ت��ي 
م�ضالح  م�ضتوى  على  �ضتو�ضع 
بكل  الطبية  ���ض��ت��ع��ج��االت  االإ

العموميتني  املوؤ�ض�ضتني  م��ن 
�ضينا"  "اإبن  اال�ضت�ضفائيتني 
الوالية،  بعا�ضمة  و"بودرغومة" 
ح�ضة  اإجن��از  اأي�ضا  يجري  فيما 
�ضتوجه  تعقيم  ممرات  من  اأخرى 
اأخرى  ا�ضت�ضفائية  م�ضالح  اإىل 

ليه.  اإ اأ�ضري  ح�ضبما  بالوالية، 

يجري  التي  العملية  هذه  وتهدف 
موؤ�ض�ضة  مع  بالتن�ضيق  جت�ضيدها 
املتعاملني  الأحد  تابعة  �ضناعية 
تعزيز  اإىل  املحليني  االقت�ضاديني 
الرامية  الهيئات  خمتلف  جهود 
كورونا  فريو�ض  تف�ضي  من  للحد 
يف  امل�ضاهمة  خالل  من  امل�ضتجد 

التي  ال��وق��اي��ة  م��ع��دات  ت��وف��ري 
بالهياكل  لال�ضتغالل  ت��وج��ه 
املعنية،  وامل�����ض��ال��ح  ال�ضحية 

املتحدث. ذات  اأ�ضاف  مثلما 
وم���ن ج��ه��ة اأخ����رى ت��ت��وا���ض��ل 
والتعقيم  التنظيف  ح��م��الت 
فريو�ض  تف�ضي  �ضد  والتوعية 
ك���ورون���ا امل�����ض��ت��ج��د، ح��ي��ث مت 
ال�رضطان  مكافحة  مركز  تعقيم 
''الغيث  جمعية  مع  بالتن�ضيق 
كما  املر�ضى،  مل�ضاعدة  القادم'' 
لنقابة  ال��والئ��ي  املكتب  نظم 
���ض��ات��ذة  امل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي الأ
اأدرار  بجامعة  العايل  التعليم 
ح���م���الت ت��ن��ظ��ي��ف وت��ع��ق��ي��م 
بالتن�ضيق  اجلامعية  قامات  لالإ

قطاعات. عدة  مع 

45.000 كمامة و2.000 قناع واق يو�سع على  1955 ببلدية اأدرار اإىل اإنتاج  20 اأوت  بادر مركز التكوين املهني 
تف�سي جائحة  الوقاية من  م�ساهمة عدة قطاعات يف تدابري  اإطار  ال�سحة، وذلك يف  م�ستخدمي قطاع  لفائدة  الراأ�ص 

املركز. م�سوؤويل ذات  لدى  ا�ستفيد  19-(، ح�سبما  كورونا )كوفيد 

املهني التكوين  من طرف قطاع 

والي��ة  ام��ن  م�ضالح  اأح��ال��ت 
من  ���ض��خ�����ض��ا   341 ورق���ل���ة 
خم��ال��ف��ي احل���ج���ر ال�����ض��ح��ي 
وو�ضعت   املخت�ضة  للجهات 
نارية   ودراج���ة  مركبة   219
تقيدهم  لعدم  البلدي  باملح�رض 
وال��ت��زام��ه��م ب��امل��دة امل��ح��ددة 
مل��واج��ه��ة ان��ت�����ض��ار ف��ريو���ض 
وللحفاظ  امل�ضتجد  ك��ورون��ا 
فراد  لالأ العام  ال�ضالمة  على 

ملجتمع ا و
امل��الزم  �ضعيب  كانون  ك�ضف 
مبديرية  باالإعالم  املكلف  االأول 
اأن  ورقلة  بوالية  الوطني  االأمن 
االإج��راءات  توا�ضل  م�ضاحلهم 
للوقوف  ال�ضارمة  امليدانية 
الفعلي  التطبيق  م��دى  على 
ال�ضحي  احل��ج��ر  الإج�����راءات 

ملجابهة  فر�ضه  مت  الذي  اجلزئي 
انه  الكورونا  فريو�ض  انت�ضار 
و�ضع  من  العنا�رض  ذات  متكنت 
نارية  ودراج���ة  مركبة   219
توقيف  مت  كما  البلدي  باملح�رض 
 184 واإخ�����ض��اع  �ضخ�ضا   46
الهوية  حتقيق  الإج��راء  �ضخ�ضا 
. �ضخ�ضا   111 ل� حالة  ودرا�ضة 

اأن  امل��ت��ح��دث  نف�ض  واأ���ض��اف 
نقاط  خالل  متت  العمليات  تلك 
الثابتة  والتفتي�ض  امل��راق��ب��ة 
م�ضتوى  على  االأمنية  واحلواجز 
واأي�ضا  للوالية  الكربى  املحاور 
ث��ن��اء ال���دوري���ات امل��ي��دان��ي��ة  اأ
االأمن  لعنا�رض  وراجلة  راكبة 
ال�ضوارع  خمتلف  جتوب  التي 

 . واالأحياء 
فا�ضل بن  يو�ضف 

من  حي  كل  يف  و  زاوية  كل  يف 
بالوالية  البلديات  ك��ل  اأح��ي��اء 
و  اأ �ضيارة  م��ن  تخلو  ت��ك��اد  ال 
تابعة  نارية  دراج��ة  اأو  �ضاحنة 
منها  امل��دن��ي��ة  احل��م��اي��ة  جل��ه��از 
عرب  التوعية  ب��دور  ي��ق��وم  م��ن 
من  منها  و  ال�ضوت  مكربات 
التعقيم  عمليات  على  ي�ضهر 
هي   ، البنايات  و  املرافق  لكل 
نفو�ض  يف  األقت  مبادرات  كلها 
االطمئنان  و  التفاوؤل  املواطنني 
يف  و   ، االأر���ض  مالئكة  ل��دور 
املجتمع  بها  فاجاأت  خرجة  اآخر 
الوالئية  املديرية  قيام  امل��دين 

توعية  حملة  يف  املدنية  للحماية 
ئمة  االأ و  بال�ضيوخ  باال�ضتعانة 
متليلي  بلدية  م�ضتوى  على 
املن�رضم  ���ض��ب��وع  االأ منت�ضف 
���ض��وارع  ج��اب��ت  اأمنية  مبرافقة 
التح�ضي�ض  من  للمزيد  البلدية 
ال��وب��اء  ه��ذا  ج���راء  ال��ت��وع��ي��ة  و 
الكل  و  ب��امل��ع��م��ورة  اأمل  ال���ذي 
مع  خا�ضة  له  معر�ضا  اأ�ضبح 
على  مت�ضاعدة  ن�ضب  ت�ضجيل 
رافقت  فقد   ، الوطني  امل�ضتوى 
االإعالمية  ���رضة  االأ القافلة  هذه 
تعليمات  جت�ضيد  على  للوقوف 
املدنية  للحماية  العامة  املديرية 

ال��روح  جت�ضيد  ه��و  االأج��م��ل  و 
اجلزائري  للمواطن  ن�ضانية  االإ
مهما  ال��ظ��روف  ه��ات��ه  مثل  يف 
انتمائه  و  رتبته  وظيفته  كانت 
اأو  الدرك  اأو  االأمن  رجال  �ضواء 

. املدنية  احلماية 
للتوعية  الدوري  العمل  ثناء  اأ و 
كل  ���ض��وارع  ع��رب  التعقيم  و 
امل�ضالح  ذات  تدخلت  البلديات 
ال�ضبت  اأم�ض  اأول  م�ضاء  بربيان 
ح��ادث  االأول    ، ح��ادث��ني   يف 
م�ضتو  على  واق��ع  مميت  م��رور 
 33 رق���م  ال���والئ���ي  ال��ط��ري��ق 
انقالب  و  ان��ح��راف  يف  يتمثل 

اإىل  اأدى  لالأ�ضف  نارية  دراج��ة 
املكان  عني  يف  ال�ضحية  وف��اة 
من  نقله  ثم  �ضنة  ذكر36  جن�ض 
م�ضلحة  اإىل  ���ض��ع��اف  االإ ط��رف 
بريان  مب�ضت�ضفى  اجلثث  حفظ 
حادث  الأجل  الثاين  التدخل  و   ،
طولها  نخلة  من  �ضخ�ض  �ضقوط 
اإىل  اأدى  بالوح  بحي  م��ت��ار  اأ  7
ال�ضحية  املكان  عني  يف  وفاته 
�ضنة   62 عمره  ذكر  جن�ض  من 
اإىل  االإ�ضعاف  قبل  من  نقله  مت 
مب�ضت�ضفى  اجلثث  حفظ  م�ضلحة 

. بريان 
عامر.ع بن 

وا�ضعة  تعقيم  عملية  تتوا�ضل 
ل��ل��ه��ي��اك��ل ال�����ض��ح��ي��ة ب��دائ��رة 
غرداية(  جنوب  كلم   45 ( متليلي 
االإج����راءات  اإط���ار  يف  وذل���ك 
تف�ضي  مل��ك��اف��ح��ة  ال��وق��ائ��ي��ة 
امل�ضتجد  ك���ورون���ا  ف��ريو���ض 

لوحظ. ح�ضبما  )كوفيد19-(، 
التي  العملية  ه��ذه  م�ضت  و 
بالتعاون  املدنية  احلماية  اأطلقتها 
ودرك(  اأمن   ( االأمن  م�ضالح  مع 
واملجتمع  املحلية  ال�ضلطات  و 
الطبي  ال�ضلك  وك���ذا  امل���دين 
املن�ضاآت  خمابر  و  قاعات  كافة 
امل�ضت�ضفى  �ضيما  ال�ضحية 
العيادات  و  مبتليلي  امل��رك��زي 
قاعات  و  اخل��دم��ات  امل��ت��ع��ددة 
اإىل  العملية  تهدف  ال��ع��الج.و 
�ضحة  �ضالمة  على  املحافظة 
الطبي  الطاقم  وتاأمني  املواطنني 
ح�ضب  داري���ني،  االإ املوظفني  و 
باالت�ضال  املكلف  اأو���ض��ح  ما 
�ضديقي. حل�ضن  املدنية  باحلماية 
بحمالت  املبادرة  هذه  ودعمت 
ين�ضطها  ميدانية  حت�ضي�ضية 
من  االأعيان  من  غريهم  و  ئمة  اأ
احرتام  على  املواطنني  حث  اأجل 
و  ال�ضحي  احل��ج��ر  اإج����راءات 
ال�ضخ�ضية  النظافة  م��الزم��ة 
مقرات  تنظيف  و  تعقيم  وكذا 

ترتكز  العمومية.و  الهيئات 
املراقبة  و  االأزم��ة  خلية  جهود 
تدابري  اح���رتام  على  ب��ال��والي��ة 
عرب  اجل��زئ��ي  ال�ضحي  احل��ج��ر 
وتطبيق  ال��والي��ة  قليم  اإ كامل 
وذلك  التنقالت  يف  ال�رضامة 
احلكومة. لتعليمات  تنفيذا 
نظمت  ذات����ه  ال�����ض��ي��اق  ويف 
تطهري  و  لتعقيم  وا�ضعة  حملة 
العمومية  االأماكن  و  الطرقات 
املحالت  و  داري��ة  االإ املقرات  و 
ق�ضور  عرب  املنازل  و  التجارية 
اإط��ار  ذل��ك يف  و  ال��والي��ة  م��دن 
�ضد  ال��وق��ائ��ي��ة  االإج������راءات 
جتري  كوفيد19-.و  انت�ضار 
ب���امل���وازاة م��ع ذل���ك ح��م��الت 
ال�ضكان  جتند  حيث  تنظيف، 
ال�����ض��وارع  لتعقيم  ط��واع��ي��ة 
و  االأر���ض��ي��ات  و  االأزق����ة  و 
ب��واب(  االأ مقاب�ض  و  اجل��داران 
عمليات  تتوا�ضل  ق�رض.و  بكل 
خمتلف  لت�ضمل  يوميا  التعقيم 
���ض�����ض��ات، وامل��ح��اك��م و  امل��وؤ
حم��ط��ات ن��ق��ل امل�����ض��اف��ري��ن و 
 ، امل�ضاجد  و  احلافالت  حمطات 
قليم  اإ عرب  العمومية  وال�ضاحات 
غرداية  مطاري  وك��ذا  الوالية 

. ملنيعة ا و
ق/ج

امل�ضتقبل  ج��م��ع��ي��ة  ���رضع��ت 
حملة  تنظم  يف  باأولف  اخلريية 
م�ضتوى  على  ب��ال��دم  للتربع 
�ضتون  االإ�ضت�ضفائية  املوؤ�ض�ضة 
وانطلقت   ، اأولف  بدائرة  �رضيرا 
و�ضتتوا�ضل  ال��ت��ربع  عملية 
م�ضدرنا،  ح�ضب  اأ�ضبوع  ملدة 
ت�ضييع  اأو  لالكتظاظ  وجتنبا 
احلد  اجلمعية  ح��ددت  ال��وق��ت، 
اليوم،  يف  للمتربعني  االأق�ضى 
اأ�ضخا�ض  خم�ضة  يتجاوز  ال  اأن 

امل�ضبقة  الت�ضجيل  �رضورة  مع 
يت�ضمن  وال����ذي  ل��ل��م��ت��ربع، 
ال�ضكن  ومقر  واال�ضم  اللقب 
هذه  وتاأتي  الدموية،  والزمرة 
الن�ضاطات  اإط���ار  يف  احلملة 
وحتى  للجمعية،  الت�ضامنية 
ب��وب��اء  ال��ن��ا���ض  ي��ن�����ض��غ��ل  ال 
الذي  املر�ض  وين�ضون  كورونا 
حياتهم  تنقذ  لقطرة  ي�ضتحقون 
الله.                                                                   باإرادة  املوت  من 
الرحمن عبد  بلوايف   

امل��ي��داين  ال��ربن��ام��ج  اإط���ار  يف 
اأمن  م�ضالح  قبل  من  امل�ضطر 
مكافحة  اإىل  الهادف  الوالية 
ظ���اه���رة االإج������رام احل�����رضي 
توفري  �ضمان  اأ�ضكاله،  مبختلف 
نينة  الطماأ و  ال�ضالمة  و  االأمن 
حماية  ك���ذا  و  ل��ل��م��واط��ن��ني، 
الو�ضع  يف  �ضيما  املمتلكات 
ال����راه����ن، ع���اجل���ت م�����ض��ال��ح 
خالل  ال�ضابع  احل�رضي  االأم��ن 
ال�ضهر  م��ن  االأول  ���ض��ب��وع  االأ
ب�:تكوين  متعلقة  ق�ضية  احلايل 

االإعداد  لغر�ض  اأ�رضار  جمعية 
املقرتنة  ال�رضقة  جناية  جلناية، 
ب���ظ���روف ال��ل��ي��ل، ال��ك�����رض و 
تعود  الق�ضية  حيثيات  التعدد 
�ضخ�ض  بها  تقدم  �ضكوى  اإىل 
احل�رضي  االأم��ن  م�ضالح  م��ام  اأ
تعر�ض  بخ�ضو�ض  ال�ضابع 
من  لل�رضقة  ال��ت��ج��اري  حمله 
ق��ب��ل جم���ه���ول )ي�����ن(، ال��ت��ي 
امل��ال  م��ن  مبلغا  ا���ض��ت��ه��دف��ت 
كان  دج(   900000.00 ( قدره   

املحل.  داخل  موجودا  

االأمني  الن�ضاط  �ضياق  يف  و 
ال�����ذي ق���ام���ت ب���ه ال��ف��رق��ة 
الوالئية  بامل�ضلحة  اجلنائية 
ل��ل�����رضط��ة ال��ق�����ض��ائ��ي��ة خ��الل 
قامت  حيث  ���ض��ب��وع،  االأ نف�ض 
ترتاوح  فيهما  م�ضتبه  بتوقيف 
�ضنة   )22-27 ( مابني  اأعمارهما 
�رضقة  ق�ضية  يف  لتورطهما 
ا�ضرتجاعهما  مت  التي  �ضيارتني 
تكثيف  بعد  وج��ي��ز  ظ��رف  يف 
بني  اأين  التحريات،  و  االأبحاث 
قي  �ضلوعهما  معهما  التحقيق 

التجاري  املحل  �رضقة  ق�ضية 
اعرتافهما  بعد  الذكر  ال�ضالف 
ملف  ا�ضتكمال  اجلرم.بعد  بهذا 
لق�ضية  اجل��زائ��ي��ة  االإج����راءات 
فيهما  امل�ضتبه  تقدمي  مت  احل��ال، 
اجلمهورية  وكيل  ال�ضيد  م��ام  اأ
الذي  االأغ���واط،  حمكمة  ل��دى 
على  ال��ق�����ض��ي��ة  م��ل��ف  اأح����ال 
لي�ضدر  الفوري،  املثول  جل�ضة 
احلب�ض  ي��داع  اإ م��ر  اأ حقهما  يف 

قت. ملوؤ ا
ق/ج

العربي  بهلول  من  كل  اأعطى 
وع��ب��د  اأدرار  والي����ة  وايل 
العام  املدير  بو�ضهدة  الرحمان 
املهني  اجل���زائ���ري  ل��ل��دي��وان 
����ض���ارة االن��ط��الق  ل��ل��ح��ب��وب اإ
و  احل�����ض��اد  حلملة  ال��ر���ض��م��ي��ة 
الفالحي  للمو�ضم  ال��در���ض 
مب�����ض��ت��ث��م��رة   2019-2020
ال��ع��ل��وي ب��امل��ح��ي��ط ال��ف��الح��ي 
لبلدية  التابع  بو�ضياف  حممد 
والي��ة  اأول��ف  دائ��رة  تيمقطن، 

اأدرار.
اأكد  العملية  هذه  هام�ض  وعلى 
الظروف  جميع  اأن  بو�ضهدة 
مذكرا  احلملة،  الإجن��اح  ة  مهياأ
ب����اأن ���رضي��ف ع��م��اري وزي��ر 
الريفية  التنمية  و  ال��ف��الح��ة 
تهيئة  لة  مل�ضاأ بالغة  اأهمية  يويل 
جميع  جتنيد  و  ال��ظ��روف  ك��ل 
تابعة  ح�ضاد  لة  اآ  20 الو�ضائل: 
ح�ضاد  ل���ة  اآ و20  للتعاونية 
اأكرث  للنقل  بالن�ضبة  اخلوا�ض، 

ت�ضخر  �ضوف  �ضاحنة   60 من 
التخزين  اإمكانيات  للعملية، 
قنطار   600.000 م��ن  اأك���رث 

واخلوا�ض. التعاونية  تابعة 
امل�ضاحة  اأن  ����ض���ارة  االإ جت��در 
لزراعة  املخ�ض�ضة  االإجمالية 
خالل  اأدرار  ب��والي��ة  احل��ب��وب 
 14.712 ب  تقدر  احلملة  هذه 
 14.572 ف��ي��ه��ا  مب��ا  ه��ك��ت��ارا 
و  ال�ضلب  القمح  من  هكتارا 

اللني. القمح  من  هكتارا   140

من  اأزيد  ت�ضجيل  املتوقع  من  و 
حم�ضول  من  قنطار   743.300
728000 قنطار  احلبوب مبا فيها 
 6300 و  ال�ضلب  القمح  م��ن 
يف  اللني.اأما  القمح  من  قنطار 
اأن  املتوقع  فمن  اول��ف  منطقة 
الف   68 من  اأزيد  ت�ضجيل  يتم 
على  ال�ضلب  القمح  من  قنطار 
هكتارا،   1357 قدرها  م�ضاحة 

الفالحة. لوزارة  بيان  ح�ضب 
ق/ج

حجز219 مركبة واإحالة 341 �سخ�سا 
خالفوااحلجر ال�سحي على العدالة بورقلة

احلماية املدنية بغرداية يف مواجهة فايرو�ص كورونا

عمليات تعقيم وا�سعة للهياكل ال�سحية 
مبتليلي بغرداية 

جمعية امل�ستقبل اخلريية باأولف يف 
اأدرار تنظم حملة للتربع بالدم

�سارقا حمل جتاري يف قب�سة �سرطة االأغواط

انطالق مو�سم احل�ساد باأدرار 



جواريات العدد07
الثالثاء 14 أفريل 2020 م الموافق لـ 20 شعبان 1441هـ1977

عمال النظافة يف امل�سيلة جهد م�ساعف وعمل م�ستمر 
ملواجهة كورونا

ر�سيد غربي 
-----------------

ال�ضوارع  تعقيم  ذلك  اإىل  اأ�ضف 
حتى  العمومية،  وال�ضاحات 
بنوع  وحت�ض  ال�ضكان  يطمئن 
�ضحتهم،  ع��ل��ى  االأم����ان  م��ن 
نحن يف  الدائم  �ضعارهم  مرددين 

خدمتكم.
موؤ�ض�ضة  دعا  ال�ضياق  هذا  ويف 
م�ضتوى  على  النفايات  رف��ع 
اإىل  املواطنني  الوالية،  العا�ضمة 
مثل  يف  م�ضاعدتهم  ����رضورة 
هذه الظروف التي متر بها اجلزائر 
�ضمن  من  �ضنفوا  اأنهم  خا�ضة 
باإجراءات  املعنية  غري  القطاعات 
ت�رضيحهم ب�ضبب انت�ضار فريو�ض 
الكمامات  بو�ضع  ك��ورون��ا، 
منها  واملتخل�ض  امل�ضتعملة 
قارورات  وحتى  القفازات  وكذا 
بال�ضتيكي  كي�ض  داخل  املطهر 
خطر  لتجنيبهم  باإحكام  واإغالقه 
التعامل  ان  .موؤكدين  العدوى 
الراهن  الو�ضع  يف  النفايات  مع 
احلذر  من  الكثري  منهم  يتطلب 
ال��رم��ي  ب�ضبب  واالح��ت��ي��اط 
ا�ضتعمال  بعد  خا�ضة  الع�ضوائي 
ورميها  والقفازات  الكمامات 
من  يزيد  ما  اعتباطي،  ب�ضكل 

للعدوى. تعر�ضهم  فر�ضة 
ال��ع��م��ال  جم���ه���ودات  مت��ر  ومل 
رئي�ض  وجه  فقد  الكرام  م��رور 
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
اجلماعات  و  الداخلية  وزي���ر 
العمرانية  التهيئة  و  املحلية 
قدرتها  �ضهرية  منحة  ب�رضف 
دج  اأالف  بخم�ضة  ال��وزارة  هذه 
امل�ضخرين  امل�ضتخدمني  لفائدة 
و  النظافة  ن�ضاطات  اإط��ار  يف 
من  للوقاية  التعقيم  و  التطهري 

كورونا،  فريو�ض  وب��اء  انت�ضار 
لرئا�ضة  البيان  هذا  اأورده  ح�ضبما 

اجلمهورية.
“ا�ضتكماال  البيان  يف  ج��اء  و 
لفائدة  التحفيزية  ل��الإج��راءات 
ملكافحة  امل�����ض��خ��رة  ال��ف��ئ��ات 
كورونا،  فريو�ض  وب��اء  انت�ضار 
ال�ضيد  اجلمهورية،  رئي�ض  وجه 
الداخلية  وزر  تبون،  املجيد  عبد 
التهيئة  و  املحلية  اجلماعات  و 
�ضهرية  منحة  ب�رضف  العمرانية 

بخم�ضة  ال���وزارة  ه��ذه  قدرتها 
امل�ضتخدمني  لفائدة  دج  اأالف 
ن�ضاطات  اإط��ار  يف  امل�ضخرين 
التعقيم  و  التطهري  و  النظافة 

للوقاية من انت�ضار هذا الوباء
اأن  ذات���ه  امل�����ض��در  اأو���ض��ح  و 
من  ي�رضي  القرار  هذا  “مفعول 
االإعالن  غاية  اإىل  و  مار�ض  اأول 
اال�ضتثنائية  التدابري  انتهاء  عن 
و  الوباء  من  بالوقاية  اخلا�ضة 

مكافحته.

يف الوقت الذي تتعاىل فيها االأ�سوات الر�سمية بلزوم البقاء بالبيوت وعدم اخلروج منه ياأبى عمال النظافة اإال اأن يكونوا يف 
قلب احلدث وي�سربوا لنا اأروع االأمثلة يف نكران الذات والت�سحية من اأجل �سحة و�سالمة ال�سكان ، غري اآبهني باخلطر املحيط 

بهم وهم ميار�سون عملهم النبيل يف تنظيف وتنقية ال�سوارع واالأحياء.

التعامل مع النفايات يف الو�سع الراهن يتطلب منهم الكثري من احلذر واالحتياط

لالأمن  الوالئية  امل�ضلحة  �ضجلت 
مع�ضكر  والي��ة  باأمن  العمومي 
حوادث  عدد  يف  ملحوظا  تراجعا 
املرور خالل �ضهر مار�ض املن�رضم 
فاق 32 ٪ ، حيث اأح�ضت امل�ضلحة  
على  ج�ضماين  مرور  حادث   41
خالل  احل�رضية  املناطق  م�ضتوى 
عن  اأ�ضفرت   ، املا�ضي  ال�ضهر  
 46 اإ�ضابة  و   �ضخ�ضني  وف��اة 
 61 مقابل    ، ب��ج��روح  �ضخ�ضا 
حادث مرور ج�ضماين خالل نف�ض 
الفرتة من ال�ضنة املن�رضمة 2019  
�ضخ�ضا   70 اإ�ضابة  عن  ،اأ�ضفرت 
ت�ضري  امل�ضجلة  احل�ضيلة  بجروح 
عدد  يف  ملحوظ  انخفا�ض  اإىل 
�ضهر  خ��الل  امل��روري��ة  احل���وادث 
حادثا   20 ب�  قدر  املن�رضم  مار�ض 
حالة   24 ب��  اجلرحى  ع��دد  ويف 
عدد  يف  ارت��ف��اع  �ضجل  فيما   ،
رئي�ض  ي�ضري  و  بحالتني  الوفيات 
اأنه  الوالية،  باأمن  االت�ضال  خلية 
املتعلقة  االأرق��ام  قراءة  خالل  من 
لوقوع  الرئي�ضية  ب��االأ���ض��ب��اب 
احلوادث، فان فئة ال�ضواق ت�ضببت 

ح��االت   09 منها  حالة   34 يف 
ال��دراج��ات  مب�ضتعملي  خا�ضة 
اإىل  االأ�ضباب  اأهم  وتعود  النارية. 
عدم احرتام قانون املرور، خا�ضة ما 
ال�ضائق  انتباه  تعلق مبخالفات عدم 
االأولوية،  رف�ض  االأحياء،  داخل 
فقدان ال�ضيطرة على املركبة، فيما 
بامل�ضاة  تتعلق  حاالت  �ضجلت07 
منها 05 حاالت متعلقة بعدم اأخذ 
احليطة و احلذر اأثناء عبور الطريق 
املت�ضببني  لل�ضواق  بالن�ضبة  و 
حاالت   03 امل�ضجلة  احلوادث  يف 
الرخ�ضة  على  يحوزون  للذين 
و13حالةاأخرى  �ضنتني  من  اقل 
بني  رخ�ضة  على  يحوزون  للذين 
اإ�ضافة  �ضنوات،   05 و  �ضنتني 
يحوزون  للذين  ح��االت   08 اإىل 
و  05�ضنوات  بني  رخ�ضة  على 
 11 �ضجلت  فيما  �ضنوات،   08
حالة للذين يحوزون على رخ�ضة 
08 �ضنوات، و  ال�ضياقة الأكرث من 
08 حاالت الأ�ضخا�ض ال يحوزون 

على رخ�ضة ال�ضياقة. 
                                    ن. مزادة

م�سالح االأمن حت�سي قتيلني و46 
جريحا مبع�سكر    

اإثر 41 حادث مرور ج�سماين  �سهر مار�ص املن�سرم  

بلعبا�ض  �ضيدي  �رضطة  وا�ضلت 
وردع  لكبح  الرامية  جمهوداتها 
من  الوقاية  لتدابري  املخالفني 
امل�ضتجد  كورونا  فريو�ض  انت�ضار 
قرارات  �ضمن  عليها  املن�ضو�ض 
وطبقا  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ض 
 69  �  20 التنفيذية  للمرا�ضيم 
 2020 م��ار���ض   21 يف  امل���وؤرخ 
 70  �  20 التنفيذي  واملر�ضوم 

 ،2020 مار�ض   24 يف  امل���وؤرخ 
من  التنظيمية  الرتتيبات  وك��ذا 
تدابري  اإط���ار  يف  تنفيذها  اأج��ل 
كورونا  وباء  انت�ضار  من  الوقاية 
فريو�ض »كوفيد 19«، ومكافحته 
عرب الرتاب الوطني،  حيث متكنت 
االأ�ضبوع  خالل  ال�رضطة  م�ضالح 
اإجراءات احلجر  الثاين من تطبيق 
توقيف  م��ن   اجل��زئ��ي  ال�ضحي 

168 �ضخ�ضا لعدم التزامهم بهذه 
و�ضع  اإىل  باالإ�ضافة  االإج��راءات 
�ضائق   38 من  اأكرث  لن�ضاط  حد 
�ضيارة  و28 �ضاحب  اأجرة  �ضيارة 
رخ�ضة،  بدون  االأ�ضخا�ض  لنقل 
ناهيك عن و�ضع 63 مركبة و 17 
لعدم  نظرا  باملح�رض  نارية  دراجة 
ال�ضري  تعليق  ق��رارات  احرتامهم 
املخالفني  �ضد  ملفات  اإجناز  ليتم 

مع اتخاذ كل االإجراءات القانونية، 
هذا وتدعو �رضطة �ضيدي بلعبا�ض 
���رضورة  اإال  امل��واط��ن��ني  جميع 
واالإج��راءات  التدابري  كل  تطبيق 
  covid-19 فريو�ض  من  الوقائية 
اعتبارا  لذويهم  و  لهم  حماية 
�رضيع   ، فتاك  الفريو�ض  هذا  اأن 

وقاتل. االنت�ضار 
                            م.رم�ضاين

توقيف 168 �سخ�سا خمالفني الإجراءات احلجر ال�سحي ببلعبا�ص 

فيما مت حتويل115مركبة نحو املح�سر

و  االت�ضال  خلية  رئي�ض  ك�ضف 
االأمن  مبديرية  العامة  العالقات 
اأنه وحفاظا  الوالئي بوالية املدية 
يف  املواطنني  و�ضالمة  اأمن  على 
يف  خا�ضة  �ضحتهم،  و  اأرواحهم 
البالد  تعي�ضها  التي  االأزمة  ظل 
كوفيد  كورونا  جائحة  بانت�ضار 
19، و بعد فر�ض اإجراءات احلجر 
ال�ضحي املو�ضع على والية املدية 
املدية  والية  اأمن  م�ضالح  ت�ضهر 
االإجراءات وفقا  على تطبيق هذه 

ملا جاء يف املرا�ضيم املنظمة لها، و 
االإمكانيات  كافة  بت�ضخري  ذلك 
التزام  ل�ضمان  الب�رضية  و  املادية 
تعلق  ما  خا�ضة  بها،  املواطنني 
باإجراءات احلجر ال�ضحي و حظر 
ال�ضاعة  من  املفرو�ض  التجوال 
 07.00 غاية  اإىل  زواال   15.00
لعمليات  فموا�ضلة  �ضباحا 
املواطنني  توعية  و  حت�ضي�ض 
بالبيوت  االل��ت��زام  ب�����رضورة 
فريو�ض  انت�ضار  م��ن  للوقاية 

عمليات  ا�ضتمرار  كذا  و  كورنا، 
االأح��ي��اء  و  ال�����ض��وارع  تعقيم 
املياه  �ضخ  �ضاحنات  با�ضتعمال 
�رضعت  الوطني   لالأمن  التابعة 
والية  الأم��ن  ال�رضطة  م�ضالح 
عقوبات  ف��ر���ض  ع��ل��ى  امل��دي��ة 
خا�ضة  املخالفني  �ضد  �ضارمة 
مل  الذين   ال�ضبابية،  الفئة  من 
و  احل��ج��ر  ب���اإج���راءات  يلتزموا 
عليهم  املقررة  العقوبات  فر�ض 
خمالف   464 ت�ضجيل  مت  اأي��ن    ،

الإجراء احلجر ال�ضحي احلزئي من 
و�ضع  مت  كما  االأ�ضخا�ض،  طرف 
ملخالفة  املح�رض  يف  مركبة   115
احلجر،  الإج����راءات  اأ�ضحابها 
نارية.  دراجة   20 اإىل  باالإ�ضافة 
يف  ق�ضايا   09 معاجلة  اىل  هذا 
الوا�ضعة  للمواد  امل�ضاربة  اإطار 
من  ت��وق��ي��ف  مت   ، اال���ض��ت��ه��الك 
تقدميهم  و  �ضخ�ض   12 خاللها 

اأمام اجلهات الق�ضائية املخت�ضة
عبد الكرمي تلم�ضاين 

توقيف 464 �سخ�سا خرقوا احلجر ال�سحي باملدية 

مكافحة  اإطار  يف 
اجل���رمي���ة امل��ا���ض��ة 
ب��االق��ت�����ض��اد و 
يف  خا�ضة  امل���ال 
ال��وق��ت ال��راه��ن 
اأ�ضا�ضا  واملتعلقة 
ب��امل�����ض��ارب��ة يف 
ال�ضيدالنية  املواد 
ح���ي���ث مت��ك��ن��ت 

 BRI وال��ت��دخ��ل  البحث  ف��رق��ة 
حجز  م��ن  غليزان  والي��ة  ب��اأم��ن 
�ضبه  امل���واد  م��ن  معتربة  كمية 
للم�ضاربة  موجهة  ال�ضيدالنية 
اإىل  وردت  معلومات  بعد  وهذا 
وج��ود  مفادها  امل�ضلحة  ذات 
غليزان  مدينة  بو�ضط  م�ضتودع 
يقوم  االأ���ض��خ��ا���ض  الأح���د  ملك 
�ضيدالنية  �ضبه  م��واد  بتخزين 
موجهة للم�ضاربة، و بعد تفتي�ض 
كميات  علل  العثور  مت  امل�ضتودع 
الغذائية  املكمالت  من  معتربة 
مادة  من  علبة   2472 يف  تتمثل 
احلليب بودرة للر�ضع من خمتلف 
علب  االأحجام،1404  و  االأن��واع 

من  للر�ضع  الفرينة  م��ادة  م��ن 
مرهما   469، االأن���واع  خمتلف 
�ضيدليا من خمتلف االأنواع ،470 
46 قارورة من املكمالت  علبة و 
االإنتاج  تاريخ  منعدمة  الغذائية 
ق��درت  ال�ضالحية،  منتهية  و 
 175 من  باأكرث  املحجوزات  قيمة 
مليون �ضنتيم مت مبوجبه اإجناز ملف 
اإجراء ق�ضائي يف حق امل�ضتبه فيه 
لتقدميه اأمام اجلهات الق�ضائية عن 
�ضيدالنية  �ضبه  مواد  حيازة  تهم 
�ضبه  م����واد  م��ه��رب��ة،وح��ي��ازة 
ال�ضالحية  منتهية  �ضيدالنية 
بدون رخ�ضة، حيازة مواد غذائية 
بدون  االأط��ف��ال  بتغذية  خا�ضة 

فوترة.
                                ابو ع�ضام

حجز كميات معتربة من املكمالت 
الغذائية غليزان 

والي��ة  ام��ن  م�ضالح  ���ض��ه��رت 
ال�ضحي  احلجر  بداية  منذ  البليدة 
والي��ة  �ضكان  على  امل��ف��رو���ض 
احلد  بهدف  العملية  تاأتي  البليدة 
ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  انت�ضار  م��ن 
كوفيد 19، قام امن االأمن الوطني  
احلجر  لالإجراءات  تنفيذا  البليدة 
املواطنني  امن  ل�ضمان  ال�ضحي 
تبعا  �ضحتهم  على  احل��ف��اظ  و 
من   02 مكررا   459 املادة  لن�ض 
 1978 بتحويل  العقوبات،  قانون 

جزائية  ملفات  واجن��از  �ضخ�ضا 
العدالة  اإىل  اأر���ض��ل��ت  �ضدهم 
و  �ضيارة   811 و�ضع  مت  كما 
املح�رض،  يف  نارية  دراجات   307
13 �ضخ�ضا  باالإ�ضافة اإىل �ضماع 
اأخرى)حمالت  خمالفات  ب�ضبب 
ملفاتهم  واإر����ض���ال  جت���اري���ة( 
خللية  بيان  ح�ضب  العدالة  اىل 
والية  الأمن  وال�ضحافة  االت�ضال 

البليدة. 
                       العي�ضي �رضيف 

و�سع811 �سيارة و307 دراجات 
نارية يف املح�سر بالبليدة 

اأم�ض  اأول  ليوم  ح�ضيلتها  يف 
االإقليمية  املجموعة  م�ضالح 
ل���ل���درك ال��وط��ن��ي ب��غ��ل��ي��زان 
ملخالفة  خمالفة   63 حت�ضي 
االإداري��ة  القرارات  اأ�ضحابها 
ال�ضحي  احلجر  بخرق  املتعلقة 

م�ضاءا  ال�ضابعة  بني  ما  املمتدة 
�ضباحا  ال�ضابعة  غاية  واىل 
امل���وايل وم��ن بني  ال��ي��وم  م��ن 
خمالفة   35 امل�ضجلة  املخالفات 
خمالفة  و28  االأ�ضخا�ض  �ضد 
امل��رك��ب��ات  ب��و���ض��ع  متعلقة 

دراج��ت��ني  م��ن��ه��ا  امل��ح�����رض  يف 
خمالفة  اأجل  من   ،)02 ( ناريتني 
املتعلقة  االإداري���ة  ال��ق��رارات 
مت  حيث  ال�ضحي،  احلجر  بخرق 
واإدارية  ق�ضائية  ملفات  اإجناز 
وال�ضلطات  للعدالة  اأر�ضلت 

يف  تندرج  العملية  االإداري���ة 
احلجر  ت��داب��ري  تطبيق  اإط���ار 
من  للوقاية  اجلزئي  ال�ضحي 

امل�ضتجد. كورونا  فريو�ض 
                           ابو ع�ضام

م�سالح الدرك الوطني حترر 63 خمالفة بغليزان 



ماذا قال رئي�ص الفيفا 
انفانتينو خلري الدين زط�سي؟

البي�سبول  كرة  مناف�سات  انطلقت 
ح�سور  دون  ــوان  ــاي ت يف  ــدم  ــق وال
لتمنح  ــبــوع  الأ�ــس هــذا  م�سجعني 
ملتابعة  نـــادرة  جتربة  امل�سجعني 
ظل  يف  مبا�سر  ب�سكل  الريا�سة 
العامل  حول  الألعاب  اأغلب  توقف 

ب�سبب جائحة فريو�س كورونا.
يف  كبري  حد  اإىل  تايوان  وجنحت 
احتواء انت�سار الفريو�س، واأعلنت 
�ستة  ووفـــاة  حــالــة   388 اإ�ــســابــة 
�سكاين  تــعــداد  يف  فقط  اأ�سخا�س 

يبلغ حوايل 24 مليون ن�سمة.

�سخ�س  اآلف   110 من  اأكرث  وتويف 
حول العامل ب�سبب هذا الفريو�س.
وتاأجلت انطالقة دوري البي�سبول 
اأن  قبل  الفريو�س  ب�سبب  طويال 
املباراة  تاأجيل  يف  الأمطار  تت�سبب 
 24 ملــدة  ال�سبت  يــوم  الفتتاحية 

�ساعة.
رئي�سة  وين  اإينغ  ت�ساي  ون�سرت 
ح�سابها  -عــلــى  فــيــديــو  تـــايـــوان 
الأحــد،  اأم�س  تويرت،  يف  الر�سمي 
البي�سبول  مــبــاراة  متابعة  اأثــنــاء 
من  واحــدة  وبجوارها  منزلها،  يف 
ــت اجلــمــيــع على  ــث قــطــطــهــا- وح

متابعة املباراة منزليا.
كتبت  بفي�سبوك  �سفحتها  وعلى 
اأنه  الأهم  "ال�سيء  تايوان  رئي�سة 
�سرنى  اجلــائــحــة  تنتهي  عندما 

بع�سنا يف ملعب البي�سبول".
يف  اجلماهري  بح�سور  ي�سمح  ومل 
ع�سرين  �سعته  تبلغ  الــذي  امللعب 
القيود  ت�سببت  حيث  متفرج  األف 
مئتي  حــوايل  دخــول  يف  ال�سحية 
�ــســخــ�ــس فــقــط مـــن بـــني لعــبــني 
وفقا  و�سحفيني،  وحكام  ومدربني 

ملا ذكرته و�سائل الإعالم املحلية.
دوري  من  الرابع  املو�سم  وانطلق 
ــس حــيــث خ�سر  ــ� اأم ــدم  ــق ال كـــرة 
تاتونغ �سيتي حامل اللقب 3-2 اأمام 

غرميه تايباور.

العزيز  عبد  لومي  املتميز  الريا�سي  يفتح 
قلبه ل " التحرير الريا�سي " يف هذا احلوار 
عن  اأ�سياء  عزيز  فيه  يقول  الــذي  ال�سّيق 
قالها  اأن  لــه  ي�سبق  مل  وحياته  طفولته 
البعيدة  اأغـــواره  اإىل  نرحل  جعلنا  لقد   ،
الإن�سانية  ــه  ــوائ اأج اإىل   ، طفولته  اإىل 
للريا�سة  ممار�سته  اإىل  والجتماعية 
مدينة  ابن  لومي  عزيز   ، اأهلها  مع  وتعامله 
ا�ستطاع  الذي  ال�سم  هذا  باجللفة  م�سعد 
اجليل  اأ�سماء  �سمن  متيزه  يفر�س  اأن 
اأن   ، الثمانيني  اجليل  عليه  يطلق  الذي 
الكثري  و�سط  متميزا  كرة  لعب  يكون 
املرحلة  تلك  عرفتها  التي  الأ�سماء  من 
فنانا  كان  عليه  تعرفت  حني  �سخ�سيا   ،
اأخالقه  هذا  على  زد   ، الكرة  مداعبة  يف 
واللمعان  التميز  درب  له  عّبدت  الراقية 
 ، اجلميع  واحــــرتام  تقدير  ــه  ل وجلبت 
يوم   ذات  بيننا  ربــط  الـــذي  هــو  فالُنبل 
لقاءاتنا  نقطة  كانت  الأنيقة  والأمكنة 
اأوا�سر  تنقطع  مل  يومها  من  حلظتها  من   ،
تلك ال�سداقة بيننا نلتقي على حب اأ�سياء 
لكننا   ، اأخــرى  اأ�سياء  حب  يف  نختلف  وقد 
النا�س وخدمتهم  اأبدا على حب  ل تختلف 
القوية  ال�سداقة  هــذه   ، ال�سداقة  وقــوة 
هي التي جعلت عزيز لومي يفتح لنا قلبه 
ويتحدث معنا ب�سراحة ويك�سف عن خبايا 

ذاته ..!

* لو ُقّدر لك اأن تعود اإىل بداية 
حياتك هل تختار نف�س الطريق ؟

يف  طريقي  اخرتت  قد  اأنني  تعتقد  هل   -
حق  اأبدا  عندي  يكن  مل   ، الريا�سي  املجال 
هواء  اإيل  بالن�سبة  القدم  فكرة  الختيار 
اجلوانب  وي�سيء  الختناق  من  ي�سفيني 
الغام�سة يف نف�سي ، و يعود هذا اإىل اإح�سا�س 
اجلبال  ح�سار  و  املنطقة  بعزلة  امل�سعدي 
احل�سار  ــك  ف يف  ورغبتنا  بنا  املحيطة 
لنا  الوحيد  املتنف�س  ــي  وه  ، بالريا�سة 
الذي ُنعرّب به عن ذواتنا القلقة وكما ترى 
لي�س يل اختيار �سوى كرة القدم لكي ادفع 
و  اإن�سانيته  من  القرتاب  اإىل  العزيز  بهذا 

التخل�س من م�ساوئه !  

يل  ت�سمح  اأن  منك  طلبت  ل��و   *
بالدخول اإىل دماغك ماذا تراين 

اأجد ؟ 
اأبناء م�سعد  اأرى م�ستقبل  اأن  - �ستجد حلم 
ول  ــــرداءة  وال احلــقــرة  ـــع  زواب حتجبه  ل 
واخلداع  والكذب  الحتيال  بائعو  ي�سّوهه 
لذة  �ستجد   ، النفاق  ي�سممه  ول  واملــكــر 
كا�سحة ملتابعة مقابلة يف كرة القدم تكون 
يف م�ستوى رفيع حيث اأجد متعة ل تو�سف 
البناء  يف متابعة خطط املدربني وطريقة 
الفني واجلمايل والتكتيكي للمقابالت لأن 
كل مباراة جيدة هي اإبداع فني وجمايل   .

* كيف كانت طفولة عزيز .. هل 
كنت �سقيا م�ساغبا اأم كنت عاقال؟
 ، الأطــفــال  ككل  الظاهر  يف  عاديا  كنت   -
فاأجلاأ  لعبة  اأية  يف  النهزام  اأقبل  ل  وكنت 

تغطية  احلــــالت  بع�س  يف  الــعــنــف  اإىل 
اأعي�س قلق  اأعماقي كنت  ، لكن يف  ل�سعفي 
من يبحث عن الطريق لُيثبت ذاته وتفوقه 
 ، كان  اأي  من  ت�سّلط  حياتي  يف  اأعــرف  مل   ،
احلياة  اأواجه  حرا  م�ستقال  طفولتي  ع�ست 
ال�سغرية  اأخــطــائــي  مــن  اأتــعــلــم  مبــفــردي 
يف  الــوحــيــدة  ال�سلطة  كانت   ، والــكــبــرية 
غمرتني  التي  املحبة  �سلطة  هي  حياتي 
لذا   ، عمرها  يف  اهلل  ـــال  اأط ــي  ــدت وال بها 
اأمامي عن �سلطة الأب ل  عندما يتحدثون 
لأنه  الكايف  بالقدر  امل�ساألة  هذه  اأ�ستوعب 

رحل عن الدنيا واأنا �سغري .

* متى خفق قلب عزيز لأول مرة 
للمراأة ؟ 

- اخلفقان الأول ككل النا�س كان لالأم والأم 
دور  جمعت  خا�سة  حالة  اإيل  بالن�سبة 
النموذج  كانت  فاأمي   ، والأخت  والأخ  الأب 
العظيم النا�سج باحلب والت�سحية وال�سرب 
ب�سهولة  جتــده  اأن  ميكن  ل  ــذات  ال واإنــكــار 
يف  يرتعرع  �ساب  فاأي   ، الأم  غري  امــراأة  يف 
�سوف  املوا�سفات  بهذه  اأم  تربية  ح�سن 
يكون منوذجها مهيمنا عليه بدون وعيه اأو 
اأغلبية  يف  فاملراأة  احلالة  هذه  من   ، بوعيه 
حياتي هي اأمي وما بقي منها فهو لأخواتي 

وزوجتي.

جوانب  اإن�سان  كل  حياة  * يف 
ل يعرفها اإل هو .. ترى هل لنا 
اأن نعرف ما ل يعرفه النا�س عن 

عزيز ؟
- هل ت�سدق اأنني منذ اأن خلقت اإىل الآن مل 

اأحلم يف منامي كما يحلم النا�س .

* ك���ل اإن�������س���ان م��ع��ّر���س لت��خ��اذ 
ق��رارات قد يندم عليها فيما بعد 
قرار  اتخذ  اأن  لعزيز  �سبق  هل   ..

وندم عليه ؟
الطفولة  اأيام  منذ  قبل  من  حدثتك  كما   -
واأنا اأتخذ القرارات مبفردي ومن الطبيعي 
حياتي  يف  كبرية  الأخطاء  كمية  تكون  اأن 
ومنذ طفولتي ت�سكلت يف �سفة النفرادية 
واأ�سبحت ل اأميل كثريا اإىل ال�سورى واللوم 
اإىل  اأميل  ل  كما   ، الأخــطــاء  على  والندم 
األ  تعودت  فقد  وعليه  لالآخرين  تقدميها 
اأندم على اأي قرار اتخذته ، حتى ولو تبنّي 
نف�سي  اأمنح  ول  خاطئ  اأنــه  بعد  فيما  يل 
اإيل  النا�س  اأقــرب  مع  حتى  ذلك  فعل  حق 
من  التعلم  على  قــادر  الفرد  اأن  لعتقادي 
اأخطائه ، كما تعلمت من هفواتي واأخطائي 

ورمبا يعترب هذا اأحد �سفاتي ال�سلبية .

كورونا   وب��اء  اجتاحها  اجلزائر   *
الفّتاك ؟

- على اجلميع اللتزام ب�سروط ومتطلبات 
مب�سيئة  عليه  و�سنتغلب  ال�سحي  احلجر 

اهلل.

* متى تتوقف نهائيا عن ممار�سة 
الكرة ؟ 

عندما "يحفى ال�سّباط ".

اأعطتك  ماذا  الكرة  مداعبة  يف  �سنة   30  *
هذه الأخرية ؟ معرفة النا�س وحبهم.

اأن���ك تعترب جزء  م��ا راأي���ك يف   *
كبري من تاريخ الكرة اجللفاوية؟ 

�سرف كبري يل.

* حكمتك يف احلياة ؟
 كن رائعا على الدوام .

* ن�سيحة تقدمها لل�سباب ؟
 التحّلي بالأخالق والعمل واملثابرة .

* ما هو ال�سيء الذي مازال يحلم 
به عزيز؟ زيارة بيت اهلل احلرام.

* قل كلمتك الأخرية واأم�س ؟
و�سكرا  �سديقي  لــك  �سكرا   .. ــن  اأي اإىل   -
غمرتنا  التي  الريا�سي  التحرير  جلريدة 
ــا             ون�ساطها ومتيزها وحتية  ــه ــرثائ ب

�سادقة لكل قرائها.
  حاوره / عمر ذيب

املتو�سط  البي�س  البحر  العاب  �ستقام 
2022 املقررة مبدينة وهران يف الفرتة 
جويلية   5 ايل  جـــوان   25 مــن  املمتدة 
اأفاده يوم الحد بيان  2022، ح�سبما ما 

لوزارة ال�سباب و الريا�سة. 
وزارة  "اتفقت  امل�سدر  نف�س  او�سح  و 
الدولية  اللجنة  مع  الريا�سة  و  ال�سباب 
حول  املتو�سط  البي�س  البحر  لألعاب 
ال  الطبعة  لتنظيم  اجلديدة  التواريخ 
 2022 يف  بوهران  املتو�سطة  لالألعاب   19
5 جويلية  25 جوان ايل  التي �ستقام من 

".2022
الألــعــاب  مــن  ال19  الن�سخة  ان  يذكر 
املتو�سطية،  كانت مقررة اي�سا  يف نف�س 
جويلية   5 اىل  جــوان   25 من  التواريخ 
ايل  تاأجيلها  يتم  ان  قبل  بوهران   2021

كورونا. وباء  ب�سبب   2022
اللعاب  اختتام  حفل  ي�سادف  و  هــذا 
املتو�سطية بوهران 2022 احياء الذكرى 

ال�سباب  و  ال�ستقالل  لعيدي   60 ال 
ي�سيف بيان وزارة ال�سباب و الريا�سة.

 وكان وزير ال�سباب والريا�سة، �سيد علي 
خالدي، قد اأعلن يوم 31 مار�س الفارط 
لــالألــعــاب  الـ19  الطبعة  تــاأجــيــل  ــن  ع
الت�ساور  بعد   2022 عام  اإىل  املتو�سطية 
التظاهرة  لهذه  الــدولــيــة  اللجنة  مــع 
اجلــزائــري  يراأ�سها  الــتــي  الإقليمية، 
عمار عدادي، وذلك على خلفية انت�سار 
يف  )كوفيد2019-(  ــا  ــورون ك جائحة 
عدة  على  حتم  ما  العامل  ــاء  اأرج كافة 
خمتلف  تاأجيل  دولية  ريا�سية  هيئات 
القادمة  لل�سائفة  املربجمة  املناف�سات 

ومن بينها الألعاب الأوملبية بطوكيو.
الريا�سة  و  ال�سباب  وزير  يومها  و�سرح 
يكمن  الألعاب  تاأجيل  مربر  "اإن   : قائال 
اإعادة  على  امل�سرتك  احلر�س  يف  اأ�سا�سا 
مع  مــقــارنــة  تنظيمها  فـــرتة  تــعــديــل 
بنوعية  الإرتقاء  و  الأوملبية،  الرزنامة 

احلفاظ  كذا  و  اإ�سعاعها  و  الألعاب  هذه 
على �سحة الريا�سيني من جهة، و �سمان 
الريا�سي  املوعد  لهذا  الأمثل  التح�سري 

الهام من جهة اأخرى".
قــرار  عـــدادي  عــمــار  حيا  جهته،  مــن 
اأن  اإىل  م�سريا  اجلــزائــريــة،  احلكومة 
ال19  الن�سخة  تاأجيل  طلبت  هيئته 
لإرجــاء  نظرا  املتو�سطية  الألــعــاب  من 

اأوملبياد طوكيو من 2020 اىل 2021.
"طلبت   : ــري  ــزائ اجل املــ�ــســوؤول  تــابــع  و 
املتو�سطية  لالألعاب  الدولية  اللجنة 
2022 ب�سبب  بتاأجيل ن�سخة وهران اىل 
مو�سحا  اجلديدة"،  الأوملبية  الرزنامة 
الوقت  لها  �سيكون  املنظمة  "اللجنة  اأن 
الــكــايف مــن اأجـــل تــوفــري كــل الــظــروف 
املعنيني  الريا�سيني  جلميع  املالئمة 
يف  طبعة  تــقــدمي  مــنــه  و  باملناف�سة 

امل�ستوى تليق ب�سمعة اجلزائر".   
كان  الــتــي  طوكيو،  اأوملــبــيــاد  اأن  يــذكــر 

9 اأغ�سط�س  24 جويلية اىل  مربجما من 
 -8 جويلية   23 تاريخ  اىل  تاأجل   ،2020
جائحة  تف�سي  ب�سبب   2021 اأغ�سط�س 

كورونا.

بداأت رابطة الدوري الإ�سباين، 
الن�ساط  لعودة  خطة  و�سع  يف 
ــــرى خــالل  الـــكـــروي مـــرة اأخ
توقف  بعد  املقبلة،  الــفــرتة 
الآن،  حتى  �سهر  من  لأكرث  دام 
كــورونــا  ـــاء  وب تف�سي  ب�سبب 

امل�ستجد.
معني  موعد  حتديد  عدم  ورغم 
بــداأت  لكن  للعودة،  الآن  حتى 
ــرارات  ق اتخاذ  يف  الأنــديــة  بع�س 
اجلماعية،  للتدريبات  بــالــعــودة 
ــولت  ــوك ــروت ــاد عــلــى ب ــم ــت ــالع ب
اإ�سابات  اأي  لتاليف  حمددة  �سحية 

لالعبني بالفريو�س.

حتفيز نف�سي

احلمل  زيــدان،  عاتق  على  �سيكون 
الأكرب فيما يخ�س اجلانب النف�سي 
ال�سعبة  الظروف  ظل  يف  لالعبني 
وحالت الوفاة التي �سربت العديد 

من ال�سكان يف اإ�سبانيا.
مهًما  دوًرا  اجلانب،  هــذا  و�سيلعب 
ا�ستعادة  على  الالعبني  مل�ساعدة 
اأخرى  مرة  وحما�سهم  لياقتهم 
لل�سراع على ح�سد الألقاب من 

جديد.
الالعبني  اأن  من  الرغم  وعلى 
يــــوؤدون تــدريــبــات فــرديــة يف 
ـــراف اجلــهــاز  ـــس املــنــزل حتــت اإ�
لي�ست  �سك  بــدون  لكنها  الفني، 
يح�سل  التي  اجلودة  بنف�س 
ــا الــــالعــــبــــون يف  ــه ــي ــل ع

التدريبات اجلماعية.
ــف،  ــوق ـــع �ــســعــوبــة امل وم
ـــون الــــهــــفــــوات  ـــك ـــت ـــس �

نظًرا  متاًما،  مرفو�سة  والأخــطــاء 
خلــو�ــس  ــود  ــع ــي ــس � الـــفـــريـــق  لأن 
ــات حــا�ــســمــة يف مــ�ــســواره  ــه ــواج م

بدوري الأبطال والليجا.
خط  اأقــوى  ميتلك  امللكي  اأن  ورغم 
الهفوات  لكن  الليجا،  يف  دفــاعــي 
تركيز  وعــدم  وفــاران  رامو�س  من 
مار�سيلو يف واجباته الدفاعية، هي 
الفريق  باأحالم  تع�سف  قد  ــور  اأم

مبكًرا.
 

املهاجم ال�رصيح

املهاجم  واأزمــة  املو�سم،  بداية  منذ 
�سفوف  يف  الأبــــرز  هــي  ال�سريح 
الفريق  يفتقر  حيث  املــريجنــي، 
اجلزاء،  منطقة  يف  احلا�سم  لالعب 
العديد  فقدان  يف  الأزمة  وت�سببت 
من  والإق�ساء  الليجا  يف  النقاط  من 

الكاأ�س.
خرًيا  تو�سمت  اجلماهري  اأن  ورغم 

ـــان له  الــــذي ك ـــرمي بــنــزميــا  يف ك
الكارثي  املا�سي  املو�سم  يف  ب�سمة 
هذا  لكنه  هــدفــا،   30 �سجل  حيث 
خمتلف  يف  مباراة   36 خالل  املو�سم 

امل�سابقات �سجل 19 هدفا فقط.
ــــاإن لــوكــا  وبــالــنــظــر لــلــبــدلء، ف
ــدان،  زي بثقة  يحظ  مل  يوفيت�س 
الفرن�سي  املــدرب  مينحه  مل  حيث 
فر�سته ب�سكل كامل، واعتمد عليه 

كورقة بديلة.
يوفيت�س  �سجل  مباراة،   24 وخالل 
هدفني فقط، كما خرج من القائمة 
الفرتة  يف  للمباريات  امل�ستدعاة 

الأخرية بقرار فني من زيزو.
خارج  كــان  الــذي  ديــاز  ماريانو  اأمــا 
ح�سابات زيدان منذ بداية املو�سم، 
داخل  قدمه  و�سع  من  قريًبا  كان 
اأول  يف  هدفا  �سجل  بعدما  الفريق، 
الليجا خالل مواجهة  دقيقة له يف 
حني  بر�سلونة،  اأمـــام  الكال�سيكو 

�سارك كبديل.

ل  فهي  ــــام،  الأرق لــهــذه  وبالنظر 
ريــال  بحجم  كبري  بفريق  تليق 
مدريد، وعلى زيدان اإيجاد احللول 
امللكي  املنا�سبة للحفاظ على فر�س 
ودوري  الليجا  على  املناف�سة  يف 

الأبطال.
 

توليفة الو�سط

ــرز  اأب مــن  ــان  ك الــذي  الو�سط  خــط 
وليته  يف  زيــدان  جناحات  اأ�سباب 
لــلــمــدرب  مع�سلة  ـــات  ب الأوىل، 

الفرن�سي يف وليته الثانية.

ــا  ــوك ـــس ول ـــرو� ــي تــــوين ك ــائ ــن ــث ال
العمر،  يف  تقدمهما  مع  مودريت�س 
والفني،  البدين  مردودهما  تراجع 
ــح مــن الــ�ــســعــب العــتــمــاد  ــب ــس واأ�

عليهما مًعا يف اأر�س امللعب.
على  ـــدان  زي يعتمد  مل  وبالفعل 
ــرية،  الأخ الفرتة  يف  مًعا  الثنائي 
ـــا يف  ـــم ـــده فـــحـــني يـــتـــواجـــد اأح
الآخر  يجل�س  الأ�سا�سية  الت�سكيلة 
ـــدلء، كــورقــة  ـــب عــلــى مــقــاعــد ال

رابحة.
ترك  هو  زيــدان  على  ُيعاب  ما  لكن 
دكة  على  فالفريدي  فيدي  ال�ساب 
رغم  املباريات،  بع�س  يف  البدلء 
الفريق،  و�سط  خط  يف  املهم  دوره 
يف  امللكي  يتعادل  اأو  يخ�سر  حيث 

غيابه.
ب�سكل  العتماد  زيدان  على  لذلك 
فهو  فالفريدي،  فيدي  على  اأكــرب 
من  ُيعاين  ولن  ال�سن  �سغري  زال  ل 
لعب الكثري من املباريات، والفريق 

يحتاج خلدماته.

ر  حّذ
الريا�سي  الــطــب  احتـــاد 
يف  الــالعــبــني  الأردن  يف 
وخا�سة  الألعاب،  خمتلف 
عودة  اأن  من  الــقــدم،  كــرة 

التدريبات يف الأيام  اإىل  مت�سرعة 
اإ�سابات  املقبلة، قد تت�سبب يف 

قوية.
ــب  ــط ــــــاد ال ـــــار احت ـــــس واأ�
ي�سم  الـــذي  الــريــا�ــســي، 
نــخــبــة مــــن اأ�ـــســـحـــاب 
الطبي  ــس  ــا� ــس ــ� ــت الخ
اأن الفرتة  الريا�سي، اإىل 
عودة  �ستلي  التي  املقبلة 
ــني لــلــتــدريــبــات،  ــب ــالع ال
جائحة  خــطــر  زوال  بــعــد 
كورونا، يتوقع اأن ت�سهد حما�سا 
لــالعــبــني ملــمــار�ــســة الــتــدريــبــات 
اأمر خطر على �سحة  القوية، وهو 
اإنهاء حياة  الالعب وقد يوؤدي اإىل 
الالعب اإذا ما كانت الإ�سابة قوية.
الريا�سي،  الطب  احتاد  مدير  لفت 
نايف �سعادة، اإىل اأنه يتوّجب على 

يف  لعبيهم  اإقحام  الفرق  مدربي 
خوفًا  تدريجي،  ب�سكل  التدريبات 
جاهزية  عدم  ب�سبب  الإ�سابة  من 
ال�سدة  عالية  لتمارين  اجل�سم 

واحتكاك بدين قوي.
ن�سرته  ت�سريح  يف  �سعادة،  واأ�سار 
الأحــد،  الأردنــيــة  الأنــبــاء  وكالة 
من  تتطلب  املقبلة  الفرتة  اأن  اإىل 
الن�سياق  وعدم  احلذر،  الالعبني 
وراء رغبتهم وحما�سهم يف العودة 
انقطاع  فرتة  بعد  التدريبات  اإىل 
تدريجية  بعودة  مطالبًا  طويلة، 
وباإ�سراف اجلهازين الفني والطبي 
�سالمة  ل�سمان  املنتخب  اأو  للنادي 

الالعبني.
الريا�سي  الــطــب  ـــاد  احت ــب  ــال وط
الــالعــبــني بــالــرتكــيــز يف الــفــرتة 
املــقــبــلــة عــلــى جـــوانـــب الــلــيــاقــة 

اإىل  ــول  ــس ــو� ال ــة، حلـــني  ــي ــدن ــب ال
ــة، قــبــل النــتــقــال اإىل  ــزي ــاه اجل
والتي  قــوة  الأكـــرث  الــتــدريــبــات 
اقتحام  قبل  الالعب  اإليها  يحتاج 

املناف�سات الر�سمية.
اأي�سًا  الــالعــب  اأن  اعــتــرب  كــذلــك 
قبل  نف�سي  ــــداد  اإع اإىل  يــحــتــاج 
ب�سبب  الـــتـــدريـــبـــات،  ــام  ــح ــت اق
تــداعــيــات فــريو�ــس كــورونــا على 
رمبا  حيث  النف�سية،  ــب  ــوان اجل
ــور عــودتــه اإىل  يــعــاين الــالعــب ف
مع  الحتكاك  فوبيا  من  املالعب 
باملر�س،  العدوى  من  خوفًا  زميله 
تتوّجب  مهمة  خلطوة  يقود  وهذا 
يف  تتمثل  املنتخب  اأو  النادي  على 
فح�س كامل جلميع الالعبني قبل 

اقتحام التدريبات اجلماعية.

بارقة اأمل.. تايوان "حتتوي" كورونا وتطلق م�سابقاتها الريا�سية

عزيز لومي  " فّنان الكرة امل�سعدية "

اإن�سان عذب .. ريا�سي كبري .. وال يعرف معنى التكرب !

العاب البحر االأبي�ص املتو�سط:

 اإقامة دورة وهران من 25 جوان اإيل 5 جويلية 2022
الن�ساط عودة  قبل  زيدان  حتا�سر  اأزمات   3

حتذيرات طبية لالعبني من عودة مت�سرعة اإىل التدريبات بعد زوال كورونا

جمال بلما�سي: فريق جبهة التحرير الوطني "قيم نركز عليها دوما"
لكرة  اجلزائري  املنتخب  مدرب  اأكد 
القدم، جمال بلما�سي، اأنه كان يركز 
فريق  غر�سها  التي  القيم  على  دومــا 
مبنا�سبة  الوطني،  التحرير  جبهة 
اأبريل   13 يف  لتاأ�سي�سه  الـ62  الذكرى 

.1958
�سحفي:   حــوار  يف  بلما�سي  واأو�ــســح 
القوية،  1958 هي انطالقتنا  "اأبريل 
بني  الت�سابه  ــه  اأوج يخ�س  فيما  اأمــا 
اأعيننا  ن�سب  و�سعنا  فقد  الفريقني، 
الإرادة،  التحفيز،  غرار  على  القيم، 
ــــروح الــقــتــالــيــة، ال�ــســتــثــمــار يف  ال
احتد  التي  الأمـــور  وهــي  املجموعة، 
اىل  تنقلهم  ــالل  خ �سابقونا  عليها 
عليها  ركــزنــا  القيم  وهــذه  تون�س. 
عنها  حتدثنا  اننا  اأقـــول  ل  كــثــريا. 
خالل كاأ�س افريقيا، لكننا ذكرنا بها 

يف البداية عندما اقت�ست احلاجة".
منتخب  ـــن  ع ــي  ــس ــا� ــم ــل ب ـــــدث  وحت
له  لقاء  اأول  خالل  التحرير  جبهة 
مدربا  تر�سيمه  بعد  الالعبني  مــع 
لـ"اخل�سر" يف اأغ�سط�س 2018، ويقول 

يف هذا ال�سدد: "يف 8 �سبتمرب كان اول 
حيث  الدولية،  بالعنا�سر  يل  لقاء 
�ساهدنا  الع�ساء،  وجبة  تناول  وبعد 

ربورتاج حول فريق جبهة التحرير، 
من  حــررونــا  الذين  الالعبون  وهــم 
ال�سخا�س  هوؤلء  القدم.  كرة  خالل 

اأجل  من  النفي�س  و  بالغايل  �سحوا 
احرار  نكون  ان  اجل  من  نبيل  هدف 

يف بلدنا. ويجب اأن ن�ستلهم منهم".
ــن  ــذي ال الـــالعـــبـــني،  اأن  ـــرب  ـــت واع
اأبطال  وا�سبحوا  الفيديو،  �ساهدوا 
حققوا  بــ�ــســنــة،  بــعــدهــا  افــريــقــيــا 
ـــاد  الــوثــبــة الــبــ�ــســيــكــولــوجــيــة، واف
حققوا  فقد  يل،  "بالن�سبة  اي�سا 
�سيء  كل  واأن  خا�سة  الـ"ديكليك"، 
على  وركزنا  الربورتاج.  هذا  يف  قيل 
بالوطن  عالقتهم  ا�سا�سيني:  اأمرين 
حال  يف  انه  لهم  واكدنا  وباملنتخب. 
امكانياتهم  من  تقدميهم100%   عدم 
البع�س  اأجدادهم.  خانوا  قد  فاإنهم 
لنهم  م�سكل،  ــذا  وه ي�ستوعب،  مل 
الوطني  املنتخب  معنى  ما  يفهموا  مل 

اجلزائري".
كما ا�ستغل بلما�سي الفر�سة لالإ�سادة 
"كل  قائال  التحرير  جبهة  مبنتخب 
الرجال.  لهوؤلء  والتقدير  الحرتام 
�سحي،  حجر  فرتة  يف  نحن  لالأ�سف 

واإل متنيت لو قمنا بتكرميهم".

ــق  ــاط ــن ال ـــدم  ـــق ي مل 
الــر�ــســمــي، لحتــاديــة 
ـــدم، عــبــود  ـــق كــــرة ال
ــــالــــح بـــــــــاي، يف  �ــــس
ال�سحفية  ت�سريحاته 
تفا�سيل  اأي  الأخــرية 
الهاتفية  املكاملة  حول 
رئي�س  بني  دارت  التي 
للعبة  الدويل  الحتاد 
جـــيـــاين اأنــفــانــتــيــنــو 
خري  الــفــاف  ورئي�س 
فا�سحا  زط�سي،  الدين 
بع�س  لــطــرح  ــال  ــج امل

الت�ساوؤلت حول فحوى احلديث الذي دار بني الطرفني.
اأنفانتيتو ات�سل  اإن  وقال �سالح باي، لالإذاعة الوطنية، 
بزط�سي، ومل يتحدث عما دار بينهما، لكن الأكيد هو اأن 
“فريو�س  يفر�سها  التي  الو�سعية  اإىل  تطرقا  الطرفني 
�سناعة  على  وانعكا�ساتها  واجلزائر،  العامل  يف  كورونا” 
الأمن وال�سالمة يف باقي  اإىل خطط  اإ�سافة  القدم،  كرة 
عقب  اللعبة  يف  الفاعلني  جلميع  اجلاري  املو�سم  م�سوار 
اختفاء “كورونا” ونهاية فرتة احلجر الإجباري، ح�سب 

م�سدر مقرب من الفاف.
الحتاديات  لكل  تو�سيات  �سل�سلة  موؤخرا  الفيفا  واأر�سلت 
اإمكانية فتح باب  الكروية عرب العامل حتدثت فيها عن 
اأو  رواتبهم  لتخفي�س  الالعبني  مع  الأنــديــة  تفاو�س 
تاأخريها موؤقتا، مراعاة مليزانيات الفرق يف هذا الظرف 
من  الأنــديــة  مداخيل  جتميد  يف  ت�سبب  الــذي  اخلا�س 
املباريات، كما ا�سرتطت الفيفا درا�سة الو�سعيات من كل 
اإدراج حلول من  اإمكانية  اجلوانب بالت�ساوي والعدل، مع 
اإىل  اإ�سافة  والالعبني،  الأندية  لدعم  احلكومات  قبل 

درا�سة و�سعية التاأمني احلالية.
موقعها  عــرب  ــة  ــرتف ــح امل ــة  ــط ــراب ال واأ�ـــســـارت  هــــذا، 
الإلكرتوين اإىل تو�سل الأندية الفرن�سية املحرتفة، اإىل 
اأفريل اجلاري،  اتفاق مع الالعبني لتخفي�س راتب �سهر 
اأن  “كورونا” على  يف ظل الأزمة املالية التي ت�سبب فيها 
يتم تعوي�س اجلميع لحقا، اأي بعد ا�ستالم حقوق البث 
املالكتني  املوؤ�س�ستني  قبل  من  موؤقتا  املجّمدة  التلفزيوين 
اإن  وبي   + )كنال  والثانية  الأوىل  الدرجتني  ملباريات 
�سبور(، ح�سب ما ذكرت الرابطة وبع�س و�سائل الإعالم 

الفرن�سية اليوم.
فحتى  اجلزائرية،  البطولة  يف  خمتلفا  ــر  الأم ويبدو 
اجلزائر،  واحتــاد  بــارادو،  ونــادي  بلوزداد،  �سباب  اأندية 
لعبيها  تفاحت  مل  ولكنها  اأف�سل،  مادي  و�سع  يف  تعي�س 
ببقية  بالك  فما  الرواتب،  تقلي�س  مو�سوع  بخ�سو�س 
8 اأ�سهر على  3 اإىل  الفرق التي مل ت�سو اأجور لعبيها من 

الأقل.

اإنرت يعقد �سفقة الوتارو 
وبر�سلونة

توتنهام يرد على اأنباء رحيل 
كني اإىل اليونايتد

 اأوكيدجة: حمرز ال يو�سف 
وهذه خدمة بلما�سي لنا

 عنرت يحيى: املفاو�سات مع 
احتاد العا�سمة يف الطريق 

ال�سحيح

الإيطايل،  ميالن  اإنرت  نادي  اأن  �سحفي،  تقرير  اأكد 
للتعاقد  بر�سلونة،  نظريه  من  �سخًما  ا  عر�سً رف�س 
مع لوتارو مارتينيز مهاجم النرياتزوري، يف فرتة 

النتقالت ال�سيفية املقبلة.
عر�س  بر�سلونة  فاإن  "�سبورت"،  �سحيفة  وبح�سب 
بني  الأوىل  املفاو�سات  يف  الإنرت  على  لعبيه  من   3
فريبو  وجونيور  �سيميدو  نيل�سون  وهم  الطرفني، 
عملية  يف  دجمهم  اأجــل  مــن  راكيتيت�س،  ــان  ــف واإي

التعاقد مع لوتارو مارتينيز.
واأ�سافت اأن املفاو�سات مل تكن ناجحة، حيث وا�سل 
قيمة  يــورو،  مليون   111 على  احل�سول  طلب  اإنــرت 

ال�سرط اجلزائي يف عقد الالعب.
املدير  كــونــتــي،  اأنــطــونــيــو  اأن  ال�سحيفة  ولفتت 
الثالثي  ب�سم  مهتم  غــري  لــلــنــرياتــزوري،  الفني 
منفتحا  �سيكون  اأنه  من  بالرغم  اجلديد،  مل�سروعه 

اآخرين  لعبني  ا�ستقطاب  ـــــــن على  م
بر�سلونة.

بر�سلونة  يف  ــــه  اأن وخــتــمــت 
لن  العملية  اأن  على  ي�سرون 

مت  اإذا  اإل  ممــكــنــة،  تــكــون 
تــ�ــســمــني بــعــ�ــس الــالعــبــني 

�سعر  ــس  ــ� ــف خل

ــــــب،  ــــــالع ال
اأن  اإىل  مــ�ــســرية 
اأحـــد هـــوؤلء قد 
يـــكـــون اأرتـــــورو 
ــذي  ــدال، وال ــي ف
يــــعــــد هــــدًفــــا 

لالإنرت.

فيما  الإجنليزي،  هوت�سبري  توتنهام  نية  ات�سحت 
�سواء  ــني،  ك هـــاري  الــفــريــق  جنــم  بيع  يخ�س 

يف  ــر  اآخ فريق  اأي  اأو  يونايتد  ملان�س�سرت 
الربميريليج.

الإجنليزية  التقارير  بع�س  وانت�سرت 
النادي  رئي�س  ا�ستعداد  اإىل  ت�سري  التي 
مان�س�سرت  اإىل  كني  لبيع  ليفي،  دانيل 

جنيه  مــلــيــون   200 مــقــابــل  يــونــايــتــد 
العواقب  مع  خوفه  ب�سبب  اإ�سرتليني، 

تف�سي  جـــــراء  ــة  ــادي ــس ــ� ــت الق
فريو�س كورونا احلايل.

توتنهام  ملعب  بناء  وتكلف 
جنيه  مليار  قرابة  اجلديد 
اأن  اإ�سرتليني، ومن املنتظر 
كورونا  فــريو�ــس  يت�سبب 
توقف  ــن  م �ــســاحــبــه  ومـــا 
خــ�ــســائــر  يف  ــاط،  ــس ــ� ــن ــل ل
لأندية  كبرية  اقت�سادية 

الربميريليج.
موقع  ــار  ــس اأ� مــا  وبح�سب 
فاأن  �سبورت�س"،  "�سكاي 
توتنهام لن ي�سمح برحيل 
الإجنليزي  املنتخب  قائد 
ترافورد،  الأولد  قلعة  اإىل 
اأو اأي فريق اآخر مناف�س يف 

الربميريليج.
يغيب  الــذي  كني  اأن  يذكر 
�سهر  ــذ  ــن م املـــالعـــب  عـــن 
املا�سي  ثان  يناير/كانون 

�سبق  الإ�ـــســـابـــة،  ب�سبب 
اإحباطه  عــن  اأعـــرب  واأن 

التتويج  يف  ف�سله  ب�سبب 
توتنهام،  مع  بالألقاب 
ا�ستعداده  اإىل  م�سرًيا 
ـــال مل  لــلــرحــيــل يف ح

يتطور الفريق.

األك�سندر  الفرن�سي،  ميتز  نـــادي  حــار�ــس  يلعب 
اأوكيدجة، دور احلار�س البديل للنجم راي�س وهاب 
مبوحلي يف املنتخب اجلزائري، وهذا بعد اأكرث من 
ال�سحراء"،  "حماربي  ملنتخب  ان�سمامه  من  �سنة 

بدعوة من املدير الفني جمال بلما�سي.
له  حوار  يف  عامًا،  الـ32  �ساحب  احلار�س  واعرتف 
مبوحلي  ــة  اإزاح ب�سعوبة  فوت"،  "اآكتو  موقع  مع 
"مركز احلار�س الأول  من مركزه الأ�سا�سي، اإذ قال: 
لدي  لكن  طموحي،  يبقى  اجلزائري  املنتخب  يف 

احرتام كبري ملناف�سي، خا�سة مبوحلي".
من  قليل  عـــدد  لـــدي  "الآن  ــة:  ــدج ــي اأوك ــع  ــاب وت
اأنني  ـــن  واأظ الــوطــنــي،  املنتخب  مــع  املع�سكرات 
علّي  لكن  املواعيد،  قادم  يف  فر�ستي  على  �ساأح�سل 
اأن اأعمل ب�سكل مكثف مع فريقي ميتز من اأجل اأن 

اأثبت قدراتي، ويف الأخري هذه هي املناف�سة".
واأ�ساد احلار�س ال�سابق لنادي �سرتا�سبورغ الفرن�سي 
مبواطنه وجنم مان�س�سرت �سيتي الإنكليزي، ريا�س 
حمرز بقوله: "املنتخب اجلزائري ي�سم العديد من 
ل  فنية  مهارات  ميلك  الــذي  حمــرز  مثل  النجوم، 
تو�سف، لكنه لي�س الوحيد فهناك كذلك �سليماين 

وبوجناح وبن نا�سر وغريهم".
وتابع: "لقد ا�ستقبلني اجلميع يف املنتخب بطريقة 
كبرية،  ب�سهولة  الندماج  يف  و�ساعدوين  مميزة، 
بلما�سي،  جمال  بناها  التي  الأ�سرة  بف�سل  وهذا 
الالعبني  يجعل  كيف  يعرف  الــذي  ال�سخ�س  فهو 
ُيقدمون كل طاقاتهم، اإنه جزائري بحق ول يبخل 

باأي �سيء، يف احلقيقة يقوم بعمل غري عادي".
ُيقرر  جعله  الــذي  ال�سبب  عن  اأوكيدجة  وك�سف 
"�سعرت  ف�سرح:  ميتز،  بتجاه  �سرتا�سبورغ  مغادرة 
تقدمي  مني  يريد  ــه  واأن بــي،  يثق  ميتز  ــادي  ن اأن 
رهانًا  كان  اأنه  الآن  لكم  واأوؤكــد  مل�سروعه،  اإ�سافة 
املو�سم  نهاية  اإىل  ال�سعود  يف  جناحنا  بعد  ناجحًا 

املا�سي".
وكان األيك�سندر اأوكيدجة قد حقق جائزتي اأف�سل 
لعب يف فريقه ميتز يف �سهرين متتاليني )يناير/ 
اإيــقــاف  ــر/ �ــســبــاط(، قبل  ــرباي كــانــون الــثــاين وف
املناف�سات الكروية ب�سبب فريو�س كورونا اجلديد، 
كما اختارته اإذاعة "مونتي كارلو" الفرن�سية �سمن 

اأف�سل 10 حرا�س يف اأوروبا لهذا املو�سم.

اأكـــــــــــــد الـــــالعـــــب 
ــق  ــاب ــس ــ� الـــــــدويل ال
اأن  ــى،  ــي ــح ي ــرت  ــن ع
اإدارة  مع  مفاو�ساته 
احتـــــاد الــعــا�ــســمــة، 

املدير  من�سب  ل�سغل 
يف  ــري  ــس ــ� ت الإداري، 

م�سريا  ال�سحيح،  الطريق 
يف اإىل اأن اأزمة فريو�س كورونا ت�سببت 

تاأجيل املفاو�سات.
وقال عنرت يحيى يف ت�سريح �سحفي: “املفاو�سات 
التج�سيد،  اإىل  العا�سمة يف طريقها  مع نادي احتاد 
جمل�س  رئي�س  مــع  ـــري  الأخ حديثي  اأن  اأعتقد 

الإدارة عا�سور جلول كان مثمرا للغاية”.
غاية  اإىل  املفاو�سات  تاأجيل  ف�سلنا  “لقد  واأ�ساف 
عنرت  واأمت  ب�سالم”.  كورونا  فريو�س  اأزمة  مرور 
وباء  الآن،  القدم  كرة  عن  احلديث  ال�سعب  “من 
الن�ساط  وا�ستئناف  عاملية،  اأزمة  يف  ت�سبب  كورونا 
الالعبني  من  جادا  حت�سريا  يتطلب  الآن  الريا�سي 
تفي  لن  الفردية  التدريبات  لأن  والريا�سيني، 

بالغر�س”.
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جي�ص االحتالل يزعم 
اإ�سابة جنديني ب�سكني 

�ساب فل�سطيني وان�سحابه
 ،13/4/2020 االثنني  اأم�ض  عربية،  م�ضادر  زعمت 
اأن  بعد  بجراح  اأ�ضيبا  "اإ�رضائيليني"  جنديني  اأن 

هاجمهما فل�ضطيني ب�ضكني دخل ملوقع ع�ضكري.
اأ�ضاب  فل�ضطينيًا  �ضابًا  اأن  االحتالل  جي�ض  وادعى 
جنديني بعد اأن دخل موقعًا ع�ضكريًا وهاجم ب�ضكني 
الفل�ضطيني متكن  اأن  االحتالل  فيه.وذكر جي�ض  من 

من االن�ضحاب من املكان ب�ضالم.
وزعم جي�ض االحتالل اأن ال�ضاب الفل�ضطيني حاول 

ال�ضيطرة على االأ�ضلحة املوجودة يف املوقع.

اأوىل دفعات العائدين عرب معرب رفح اليوم 
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اأ�سرى فل�سطينيون

بقلم  :  �سري القدوة
---------------------

االإ�رضائيلي  االحتالل  �ضلطات  �رضعت 
مبواجهة  ال��ع��امل  ان�ضغال  م�ضتغلة 
وموا�ضلة  لت�ضعيد  كورونا  فريو�ض 
بحق  اجل�ضيمة  وانتهاكاتها  عدوانها 
قتال  �رضاوة  بكل  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
وتهويدا  وا�ضتيطانا  وت�رضيدا  واعتقاال 
واالأر�ض  والدماء  للحقوق  وا�ضتباحة 
�ضور  باأب�ضع  الفل�ضطينية  واملقد�ضات 
وبكل  العن�رضي  والف�ضل  التمييز 
والقانون  االإن�ضاين  بال�ضمري  ا�ضتهتار 

الدويل والقرارات ال�رضعية الدولية.
اال�رضائيلي  اليمني  عقلية  مار�ضت  لقد 
لتعمل  لها  خمطط  او�ضع  العن�رضية 
�ضم  خ��رائ��ط  وتر�ضيم  و�ضع  على 
ي�ضمى  ما  لتطبيق  الغربية  ال�ضفة 
واالتفاق  االمريكية  القرن  �ضفقة 
على ت�ضكيل حكومة ا�رضائيلية �ضمن 
االتفاق  مت  حيث  العن�رضية  التحالفات 
على فر�ض �ضيادة االحتالل وال�ضيطرة 
ويق�ضي  فل�ضطينية  اأرا����ض  على 
االإ�رضائيلي  ال�ضم  بفر�ض  االت��ف��اق 
امليت  البحر  و�ضمال  االأردن  غور  على 
ترامب  الرئي�ض  ادارة  قبل  من  بدعم 

 10 موعد  حتديد  على  االتفاق  مت  وقد 
جتاهل  يف  ال�ضم  الإع��الن  يوليو/متوز 
ال�ضعب  وحقوق  الدويل  للمجتمع  تام 
الفل�ضطيني وقرارات ال�رضعية الدولية 
وا�ضتغلت  االحتالل  حكومة  وعملت 
وب��اء  حم��ارب��ة  يف  الدولية  ال��ظ��روف 
ال�ضفة  �ضم  لعملية  وت�ضتعد  كورونا 
حملي  اك��رتاث  ع��دم  و�ضط  الغربية 
ودويل بهذه الق�ضية ال�ضيا�ضية واالآثار 
وا�ضتقرار  اأمن  على  املرتتبة  التدمريية 
املتعرثة ب�ضبب  ال�ضالم  املنطقة وعملية 
�ضلطات  تتخذها  التي  االإج����راءات 

االحتالل.
االإ�رضائيلي  االحتالل  ميار�ضه  ما  ان 
ي�ضكل  اإمنا  الفل�ضطينية  االأرا�ضي  يف 
والتدمري  القتل  ل�ضيا�ضات  ام��ت��دادا 
ال��دويل  االن�ضغال  ورغ��م  والتهجري 
ميثل  ال��ذي  كورونا  فريو�ض  مبواجهة 
اال  جمعاء  لالإن�ضانية  وجوديا  تهديدا 
بكارثة  اآبهة  غري  االحتالل  حكومة  ان 
للح�ضارة  وتهديدها  الوباء  انت�ضار 
هذه  مثل  متليه  ومبا  االإن�ضاين  والوجود 
�ضلطات  على  امل�ضريية  ال��ظ��روف 
االأر���ض  جت��اه  واجبات  من  االحتالل 
نحو  وخا�ضة  الفل�ضطيني  وال�ضعب 
القد�ض املعزولة وغزة املحا�رضة اإ�ضافة 

اإىل 5000 اأ�ضري فل�ضطيني يقبعون يف 
�ضجون االحتالل اأ�ضبحوا اأكرث عر�ضة 
معاناتهم  اىل  اإ�ضافة  الوباء  لتف�ضي 
القا�ضية امل�ضتمرة جراء القمع واالإهمال 

والتنكر االإ�رضائيلي الأب�ضط حقوقهم.
االرهابية  املمار�ضات  عك�ضت  لقد 
ال���دم���وي���ة ط��ب��ي��ع��ة ال�����ض��ي��ا���ض��ات 
واملمار�ضات االإ�رضائيلية منذ تاأ�ضي�ضها 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  الإب��ادة  والهادفة 
ووطنه  اأر���ض��ه  من  ق�رضا  وتهجريه 
�ضم  ايل  النهائية  امل�ضلة  يف  وتهدف 
العن�رضية  وممار�ضة  الغربية  ال�ضفة 
حلقوقه  املمنهج  واالنتهاك  واالإره��اب 
الفل�ضطينية  والوطنية  االأ�ضا�ضية 
املعنية  الدويل  املجتمع  هيئات  فباتت 
االحتالل  �ضلطات  على  بال�ضغط 
اجلمعية  لقرارات  الفوري  لالمتثال 
مع  والتعامل  االأم��ن  وجمل�ض  العامة 
املخطط  تنفيذ  عن  الناجتة  التحديات 
قطاع  ح�ضار  وا�ضتمرار  اال�رضائيلي 

غزة متهيدا للف�ضل ال�ضامل.
حكومة االحتالل ت�ضتمر يف متاديها يف 
اال�ضتيطانية  اال�ضتعمارية  م�ضاريعها 
ال��داع��ي  ال���دويل  امل��وق��ف  وتتجاهل 
كل  وت�ضخري  ال�رضاعات  وق��ف  اإىل 
للق�ضاء  االإن�ضانية  خدمة  يف  اجلهود 

ن���داءات  تتجاهل  كما  ال��وب��اء  على 
االإن�ضانية  واجلمعيات  املوؤ�ض�ضات 
اهمية  اإىل  ت��دع��و  وال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 
عي�ض  لقمة  وتاأمني  كورونا  مكافحة 
اجلوهرية  الق�ضية  واعتبارها  الفقراء 
حيث  احلكومات  اأعمال  ج��دول  على 
ا�ضتغالل  تعمل حكومة االحتالل على 
الفل�ضطينية  احلقوق  ل�رضقة  الوباء  هذا 
العن�رضي. التميز  �ضيا�ضة  ومتار�ض 
وعلى  الدولية  املوؤ�ض�ضات  كافة  ان 
االأح��رار  وجميع  املتحدة  االأمم  راأ�ضها 
اجل��اد  بالعمل  مطالبني  ال��ع��امل  يف 
م�ضوؤولياتهم  امام  الوقوف  و�رضورة 
والعمل  الفل�ضطيني  ال�ضعب  جت��اه 
التي  املتوا�ضلة  اجلرائم  لوقف  الفوري 
بتنفيذ  واإلزامها  االحتالل  قوة  ترتكبها 
التزاماتها املن�ضو�ض عليها يف قرارات 
ال�رضعية الدولية وجميع قراراتها ذات 
عادل  حلل  التو�ضل  اأج��ل  من  ال�ضلة 
للقوانني  وفقا  الدولتني  حل  على  قائم 
ال�ضالم  ومبادرة  الدولية  والقرارات 
العربية ومبا يوؤمن حماية دولية لل�ضعب 
الفل�ضطيني يف وطنه على طريق اإنهاء 
يف  حقه  ممار�ضة  من  ومتكينه  االحتالل 
امل�ضتقلة  بدولته  واال�ضتقالل  احلرية 

القد�ض. وعا�ضمتها 

الغربية ال�سفة  �سم  اإىل  تهدف  االحتالل  خمططات 

غزة  قطاع  يف  الداخلية  وزارة  اأك��دت 
كافة  انتهاء   ،13/4/2020 االثنني  اأم�ض 
العالقني  با�ضتقبال  املتعلقة  الرتتيبات 
وفق  غزة،  قطاع  جنوب  رفح  معرب  على 

اإجراءات وقائية كاملة.
الداخلية  وزارة  با�ضم  املتحدث  واأو�ضح 
غزة  قطاع  اأن  البزم،  اإياد  غزة  قطاع  يف 
العالقني  دفعات  اأوىل  اليوم  �ضي�ضتقبل 
كافة  وزارته  اأمتت  حيث  رفح،  معرب  عرب 
احلجر  ومراكز  ال�ضاأن  بهذا  الرتتيبات 

لكافة املواطنني.
يذكر، اأن اإجراءات طارئة تتبعها احلكومة 
بغزة خ�ضية تف�ضي "فريو�ض كورونا" يف 
اإ�ضابة  خماوف  من  خا�ضًة  غزة،  قطاع 
عودتهم،  قبل  بالفريو�ض  امل�ضافرين 
فكانت احلاجة حلجرهم �ضحيًا للتاأكد من 

�ضالمتهم.
القد�ض  الإذاع���ة  ت�رضيحات  يف  وب��ني 
تابعتها "وكالة فل�ضطني اليوم االإخبارية"، 
من  العائدين  املواطنني  نقل  �ضيتم  اأن��ه 
معرب رفح مبا�رضة ملراكز احلجر يف اإطار 
نقلهم  �ضيتم  حيث  الوقائية،  االإج��راءات 

الفنادق،  احلجر من  ملراكز  ملواقع خمتلفة 
وامل�ضت�ضفى الرتكي.

الرتكي  امل�ضت�ضفى  اأن  اإىل  البزم  ولفت 
�ضيكون  حيث  احلجر  مراكز  �ضمن  من 
التي  املر�ضى  خا�ضًة  رعاية  يحتاج  ملن 

تنا�ضب حالتهم.
لكافة  �ضيكون  احلجر  كان  اإذا  ما  وحول 
ال�ضحي  احلجر  البزم:"  قال  العائدين، 
ا�ضتثناء،  بدون  العائدين  لكافة  �ضيكون 
كونه  مقامات،  فيه  لي�ض  االأمر  اأن  حيث 
فاالأمر  النا�ض،  وكل  لل�ضخ�ض  حماية 
املحجورين،  باأعداد  يتعلق  خطري.وفيما 
اأ�ضاف البزم: غادر احلجر ال�ضحي 1300 
من املواطنني، خالفًا للعاملني يف املراكز، 
فيما الزال 600 اآخرين يف مراكز احلجر، 
على  قدرة  لديهم  �ضيكون  اأنه  مو�ضحًا 

ا�ضتيعاب البقية.
وكافة  وزارت���ه  اأن  اإىل  ال��ب��زم،  ولفت 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة، ا���ض��ت��ف��ادت من 
باإجراءات  تقوم  حيث  ال�ضابقة،  التجارب 
اأخرى  باإمكانيات  اأدق وجهزت طواقمها 
احلاالت  مبتابعة  جديدة،  وقائية  اإجراءات 

وفق اإجراءات وقائية كاملة.
العالقني،  عودة  ومراحل  طبيعة  وحول 
�ضتكون  العالقني  عودة  اأن  البزم،  ذكر 
وفق الك�ضوفات لتتمكن وزارة الداخلية 
للحفاظ  االأع���داد  على  ال�ضيطرة  من 
مع  باالتفاق  مت  وذل��ك  �ضحتهم،  على 
يف  املوجودة  االأع��داء  حل�رض  امل�رضيني 
م�رض وت�ضجيل البيانات املطلوبة واأرقام 
الهواتف واالأمتعة ومن �ضي�ضتلم االأمتعة.
ملدة  االأمتعة  تعقيم  �ضيتم  اأنه  اإىل  ونوه 
�ضيكون  فيما  لذويهم،  وت�ضليمها  اأيام   3
م�ضتقلة  حقيبة  يحمل  اأن  العائد  على 

للحجر  معه  �ضياأخذها  التي  ملقتنياته 
ال�ضحي.

واحلدود  املعابر  هيئة  اأن  البزم،  واأو�ضح 
من  الالزمة  التدابري  كافة  اتخاذ  حاولت 
كامل  بتن�ضيق  متكاملة،  كاملة  اإجراءات 
مت  حيث  التفا�ضيل،  كل  يف  م�رض  مع 
التوا�ضل على كل مواطن وابالغه مبوعد 

و�ضوله ملعرب رفح وقطاع غزة.
واآمنة  �ضليمة  عودة  البزم:"نريد  وتابع 
تتم  اأن  اأمله  عن  معربًا  العالقني"،  لكافة 
التي مت  االأمور على خري وفق الرتتيبات 

و�ضعها بهذا ال�ضاأن.

البزم: انتهينا من ترتيبات ا�ستقبال العالقني باجراءات وقائية كاملة واحلجر
 لن ي�ستثني اأحدًا

اأخبار فل�سطني

االأ�سرياأحمد 
اأبو خ�سر

�سهور و�ستة  عامًا،  خم�سني  موؤبدًا،   11
يف الثالث من �ضباط 1980 ولد اأحمد اأبو خ�رض 
الظهر ق�ضاء جنني. عمل كع�ضكري  يف �ضيلة 
من  ني�ضان  يف  واعتقل  العامة،  الثانوية  بعد 
مرة،   11 املوؤبد  بال�ضجن  وحوكم   ،2002 العام 
اأخوة  �ضتة  له  �ضهور...  و�ضتة  عامًا،  وخم�ضني 
وثالث اأخوات، ويعد اأحمد اأحد ابرز قادة كتائب 

�ضهداء االأق�ضى يف نابل�ض وجنني.
با�ضم  تعرف  خمتارة  ع�ضكرية  وح��دة  قامت 
االأرك��ان،  �رضية  اأو  متكال[  �ضيريت  ]وح��دة 
وجوده  اأثناء   ،2002 ني�ضان   13 يف  باعتقاله 
قائد  مع  وكان  وجنني،  نابل�ض  بني  طوبا�ض  يف 
ومت  عوي�ض  نا�رض  الوقت  ذلك  يف  الكتائب 

اعتقالهما معا.
ب��داأت  ظافر"،  "اأم  خ�رض  اأب��و  نعمة  وال��دت��ه 
مع  ت�ضامنًا  اأيام  منذ  الطعام  عن  باالإ�رضاب 
"قررت االن�ضمام لالإ�رضاب  االأ�رضى، وتقول: 
يف  فهم  العادلة،  وملطالبهم  لالأ�رضى  دعمًا 
مدافن االأحياء واالحتالل يقتلهم يوميًا يف تلك 

ال�ضجون".
والده "علي اأبو خ�رض" رئي�ض جلنة االأ�رضى يف 
وحتقيق  الن�ضال  قرروا  "االأ�رضى  يقول:  جنني، 

املطالب، وعلينا دعمهم وموؤازرتهم".
11 موؤبداً وخم�ضون  اأحمد بال�ضجن  حكم على 
لكتائب  االنتماء  بتهمة  اأ�ضهر،  و�ضتة  عاما 
من  ع��دد  يف  وال�ضلوع  االأق�ضى  �ضهداء 
املحكمة  ب�رضعيه  خ�رض  اأبو  وطعن  العمليات، 
رف�ضه  احلكم  اإ�ضدار  بعد  واأعلن  ال�ضهيونية 
القاطع له، واأن من حق كل فل�ضطيني مقاومة 

االحتالل.
ال�ضحية  حالته  تدهورت  خ�ضري  اأب��و  اأحمد 
التهاب  عن  نتجت  خطرية  م�ضاعفات  ب�ضبب 
اأ�ضاب قدمه اليمنى امل�ضابة بر�ضا�ض االحتالل 
خالل اعتقاله، وتعر�ض يف ال�ضجن العتداء من 

ال�ضجانني مما ا�ضتدعى نقله اإىل امل�ضت�ضفى.

ال�سخرة : ت�سجيل حالة جديدة يرفع اال�سابات بكورونا لـ273 و 36 اإ�سابة
 غري موؤكدة يف القد�ص

االأولية يف وزارة  الرعاية  اأكد مدير عام 
ال�ضحة الفل�ضطينية كمال ال�ضخرة اأم�ض 
حاالت  عدد  اإن   ،  13/4/2020 االثنني 
اإىل  و�ضلت  كورونا  بفايرو�ض  االإ�ضابة 
اإ�ضابة  حالة  ت�ضجيل  بعد  حالة   273
رافات  بلدة  من  ثالثيني  ل�ضاب  جديدة 
باالإ�ضافة  املحتلة،  القد�ض  غرب  �ضمال 
غري  القد�ض  مدينة  من  حالة   36 اإىل 
االإيجاز  خالل  ال�ضخرة  واأ�ضاف  موؤكدة. 
امل�ضاب من  اإن  االإثنني،  لليوم  ال�ضباحي 
منطقة  يف  الدواجن  م�ضنع  يف  يعمل 
على  املقامة  اال�ضتيطانية  ع��ط��روت 

اأرا�ضي القد�ض املحتلة.
قال  القد�ض  مدينة  من  حالة   36 وحول   
على  جاريا  يزال  ال  العمل  اإن  ال�ضخرة 
االإع��الن  و�ضيتم  �ضحتها،  من  التاأكد 
التف�ضيلي عن هذه احلاالت خالل االإيجاز 
امل�ضائي. وبلغ عدد املتعافني 59 متعايف، 
وحالتني وفاة، فيما بلغ عدد الفحو�ضات 

الكلية 18250 عينة من كل فل�ضطني.
ال�ضخرة،   وح�ضب توزيع االإ�ضابات قال 
 ،176 بلغ  الذكور  من  امل�ضابني  عدد  اإن 
طبيعة  وح��ول  االأن���اث،  من   94 مقابل 
وعدد  عامال،   92 هناك  كان  االإ�ضابات 

م�ضابني،  خمالط   96 منهم  املخالطني 
بلغت  ال�ضياحية  للوفود  املخالطني  وعدد 
امل�ضابني  ع��دد  بلغ  فيما  خمالطا،   56
وعائدون،  م�ضافرين   20 امل�ضافرين  من 
م�ضافرين،  خمالطني  حاالت   9 خالطهم 
وحالة  واحدة،  اأ�ضري  حالة  اإىل  باالإ�ضافة 

اإ�ضابة يف الطواقم الطبية.
اأعداد املواطنني يف احلجر املنزيل   وحول 
فيها  مبا  الغربية  ال�ضفة  مناطق  كل  يف 
القد�ض والقطاع، قال ال�ضخرة اإن عددهم 
يف  موزعني  مواطنا،   20407 بلغ  حاليا 

كل من حمافظات كاالتي:

جنني: 103 حالة .طوبا�ض: 162 حالة.
. نابل�ض: 2968 حالة، القد�ض: 1178حالة
 203 اأري��ح��ا:  حالة..   1434 الله:  رام   
اخلليل:   . حالة   1030 . طولكرم:  حاالت 

10313 حالة . بيت حلم: 100حالة
. �ضلفيت: 326حالة . غزة: 737 حالة

وك�ضف ال�ضخرة عن نتائج الدرا�ضة التي 
الفل�ضطينية  ال�ضحة  وزارة  بها  قامت 
للعمال  الع�ضوائية"  العينات   " بفح�ض 
احلواجز  على  اإ�رضائيل  من  العائدين 
اإ�ضابة  اأظهرت  حيث  التما�ض،  ومناطق 

16 حالة من اأ�ضل 3000 عينة.
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حقائق عن تف�سي كورونا على منت حاملة الطائرات 
"روزفلت" االأمريكية

قراءة: حممد علي
------------------ 

اأمريكية  اإع��الم  و�ضائل  ك�ضفت 
على  كورونا  وباء  تف�ضي  بداأ  كيف 
االأمريكية  الطائرات  حاملة  منت 
روزفلت"  ث��ي��ودور  ���ض  اإ ���ض  اإ "يو 
كابنت  قالة  واإ املا�ضي،  مار�ض  اأواخر 
وزي��ر  ب��اأع��م��ال  وال��ق��ائ��م  ال�ضفينة 

. ية لبحر ا
�ضحيفة  ب��ح�����ض��ب  م�����ر  االأ ب����داأ 
م��ري��ك��ي��ة،  االأ تاميز"  "نيويورك 
دا  ميناء  يف  ال�ضفينة  ر�ضت  عندما 
ال�ضهر  من   5 ال� يف  بفيتنام  نانغ 
كانت  ال��وق��ت  ذل��ك  يف  امل��ا���ض��ي، 
اإ�ضابة  عن  تتحدث  االإعالم  و�ضائل 
يف  كورونا  بفريو�ض  �ضخ�ضا   16
ال�ضمايل  اجلزء  يف  وحتديدا  فيتنام 
نانغ. دا  ميناء  عن  بعيدا  البالد،  من 

البحرية  يف  االأعلى  ال�ضابط  اأن  اإال 
دم����ريال  االأ ال���ه���ادئ،  امل��ح��ي��ط  يف 
انت�ضار  ورغ��م  ديفيد�ضون  ديفيد 
امليناء  يف  ب��ال��ر���ض��و  م���ر  اأ امل��ر���ض 
للقوة  مهم  كعر�ض  قدما  للم�ضي 
منطقة  يف  االأمريكية  الع�ضكرية 
مطالب  تزايد  ب�ضبب  توترا  ت��زداد 
ال�ضني  بحر  يف  قليمية  االإ بكني 

ال�ضحيفة. بح�ضب  اجلنوبي، 
اأوق��ات��ه��م  ال��ب��ح��ارة  معظم  ق�ضى 
�ضور  ون�����رضوا  املدينة  فندق  يف 
التوا�ضل  و�ضائل  على  اال�ضرتخاء 

االجتماعي.
دا  يف  واالأخ���ري  ال��راب��ع  ال��ي��وم  ويف 
ع�����رضات  اأم�����ض��ى  اأن  ب��ع��د  ن��ان��غ، 
يف  االأقل  على  واحدة  ليلة  البحارة 
من  اثنني  اإ�ضابة  تاأكدت  حيث  فندق 
الكابنت  اأمر  بالفريو�ض،  الربيطانيني 
بالعودة  الطاقم  فراد  اأ كروزر،  بريت 
تعر�ضهم  من  خوفا  ال�ضفينة  اإىل 

للعدوى.
البحر  اإىل  روزفلت  ال�ضفينة  عادت 
عرف  االإبحار،  من  يوما   14 وبعد 
على  يحدث  ما  �ضيئا  اأن  البحارة 

مكربات  عرب  االإعالن  لياأتي  متنها، 
م��ار���ض  م��ن   24 ال� يف  ال�����ض��وت 
كانت  حيث  الفريو�ض  تف�ضي  عن 
املحيط  غرب  تبحر  حينها  ال�ضفينة 
من  ثالثة  اأن  االإع��الن  ومت  الهادئ، 
بالفريو�ض.  اإ�ضابتهم  ثبتت  اأ البحارة 
املفاعل  ق�ضم  يف  بداأ  التف�ضي  واأن 

ال�ضفينة. قلب  يف  النووي 
امل�ضابني  ال��ث��الث��ة  نقل  مت  عندها 
اإىل  ال�����ض��ف��ي��ن��ة  م���ن  ب���ك���ورون���ا 
جزيرة  يف  للبحرية  تابع  م�ضت�ضفى 
حيت  ال��ه��ادئ  املحيط  غ��رب  غ��وام 
االأمريكية  للبحرية  قاعدة  تتواجد 
فراد  اأ جلميع  الفريو�ض  اختبار  وبداأ 

قم. لطا ا
قيادة  يف  اأزمة  مرحلة  بعدها  لتبداأ 
ب��داأ  عندما  م��ري��ك��ي��ة  االأ البحرية 
ورئي�ضه،  كروزر  النقيب  بني  اجلدل 
اأن  بعد  بيكر،  �ضتيوارت  االأدمريال 
اإىل  الحقا  �رضب  اإمييال  كروزر،  ن�رض 
على  فيها  يحث  االإع��الم،  و�ضائل 
طاقم  حلماية  اأ�رضع  اإجراءات  اتخاذ 
يف  اأدت  دارة،  االإ ومنتقدا  ال�ضفينة 
من  كروزر،  قالة  اإ اإىل  املطاف  نهاية 
البحرية  وزير  باأعمال  القائم  قبل 

موديل. توما�ض  االأمريكية 
���ض  اإ ���ض  اإ "يو  ال�ضفينة  وت��ر���ض��و 
ج��زي��رة  يف  روزفلت"  ث���ي���ودور 
اإج��راء  مت  حيث  اأ�ضبوع،  منذ  غ��وام 
�ضخ�ض   4800 من  الأكرث  فحو�ضات 
اأكرث  اإ�ضابة  وتاأكدت  متنها،  على 

بحارا.  550 من 
طالب  كروزر  اأن  من  الرغم  وعلى 
حاملة  طاقم  من  باملائة   90 باإخراج 
 56 ( اأن  اإال  االأمريكية،  الطائرات 
ال�ضفينة  من  اإخراجهم  مت  باملائة( 
ح�ضب  املا�ضي،  اخلمي�ض  يوم  بحلول 
اأمريكا  يف  العامة  الوطنية  ذاعة  االإ
يف  م�ضوؤول  عن  نقلت  التي   )NPR (
لبقاء  حاجة  هناك  اإن  قوله،  البحرية 
ال�ضفينة  منت  على  الطاقم  ف��راد  اأ
يف  النووي  املفاعل  على  للحفاظ 

. ل�ضفينة ا
وزي��ر  اأع��ل��ن  احل��ادث��ة  �ضياق  ويف 
اأن  اإ�ضرب  م��ارك  االأمريكي  الدفاع 
موديل  توما�ض  البحرية  �ضالح  قائد 
االنتقادات  من  �ضيال  واج��ه  ال��ذي 
تف�ضي  الأزمة  دارته  اإ طريقة  ب�ضبب 
منت  على  امل�ضتجد  كورونا  فريو�ض 
روزفلت  ثيودور  الطائرات  حاملة 
م�ضريا  من�ضبه،  من  ا�ضتقالته  قدم 
بديال  وعني  اال�ضتقالة  قبل  نه  اأ اإىل 

بالوكالة. عنه 
 نيويورك تتحول اإىل مدينة 

اأ�سباح جراء تف�سي كورونا
الواليات  نيويورك يف  مدينة  حتولت 
اأ�ضباح  مدينة  اإىل  االأمريكية  املتحدة 

كورونا. فايرو�ض  تف�ضي  جراء 
تعج  ك��ان��ت  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة  ف��ه��ذه 
واملت�ضوقني  ب��امل��ارة  ون��ه��ارا  ليال 
فيها  يتجول  يعد  مل  وال�ضائحني، 

بالفايرو�ض. ا�ضابته  خ�ضية 
ك�ضاحة  ال�ضهرية  معاملها  تعد  ومل 
وحمطة  �ضرتيت  وول  و�ضارع  تاميز 
ال�ضابق،  يف  كانت  كما  بالنا�ض  تعج 
خالية  اأ�ضبحت  �ضوارعها  حتى  بل 

ال�ضوارع. من 
كوريا اجلنوبية �سرت�سل 600 

األف جهاز فح�ص الأمريكا 
ا�ستجابة لطلب ترامب 

جنوبي  ك���وري  م�����ض��وؤول  ك�ضف 
 600 اإر�ضال  تعتزم  بالده  اأن  اليوم، 

كورونا  لفريو�ض  فح�ض  جهاز  األف 
يف   ، املتحدة  الواليات  اإىل  امل�ضتجد 
الرئي�ض  لطلب  ا�ضتجابة  �ضحنة  اأول 

ترامب. دونالد  االأمريكي 
عدم  طلب  ال��ذي  امل�����ض��وؤول  وق��ال 
احل�ضا�ضية  ب�ضبب  ا���ض��م��ه  ن�����رض 
ال�ضحنة،  ل��ه��ذه  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة 
للوكالة  تابعة  �ضحن  ط��ائ��رة  اإن 
ال���ط���وارئ  دارة  الإ االحت����ادي����ة 

ال�ضحنة. �ضتحمل  االأمريكية 
ال�ضحنة  اأن  امل�����ض��وؤول  واأو���ض��ح 
التي  االأمريكية  للحكومة  �ضت�ضلم 
األف   150 هناك  واأن  قيمتها،  �ضتدفع 
امل�ضتقبل  يف  �ضتنقل  اإ�ضايف  جهاز 

حملي. جتزئة  لبائع  القريب 
اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ت���رد  ومل  ه���ذا 
على  الفور  على  اجلنوبية  الكورية 

التعليق. طلب 
الفح�ض  اأجهزة  ترامب  طلب  وقد 
ه���ذه خ���الل ات�����ض��ال ه��ات��ف��ي ي��وم 
نظريه  م��ع  امل��ا���ض��ي  م��ار���ض   25
ج��ي��ه-اإن،  م��ون  اجلنوبي  ال��ك��وري 
املتحدة  الواليات  مواجهة  ب�ضبب 
�رضعة  مع  التعامل  يف  �ضعوبات 
من  العديد  يف  ال��ف��ريو���ض  تف�ضي 

الواليات.
دول  املتحدة  الواليات  وت�ضدرت 
الناجمة  الوفيات  اأع��داد  يف  العامل 
تخطى  حيث  كورونا،  فريو�ض  عن 
اليوم  حتى  وف��اة  ح��ال��ة  ل��ف  اأ  22
مثيله  من  اأك��رب  عدد  وهو  االثنني، 

اأخرى. اأي دولة  يف 

اإ�ص ثيودور روزفلت"  اإ�ص  "يو  االأمريكية  الطائرات  بداأ تف�سي وباء كورونا على منت حاملة  اأمريكية كيف  اإعالم  ك�سفت و�سائل 
البحرية. وزير  باأعمال  والقائم  ال�سفينة  كابنت  واإقالة  املا�سي،  مار�ص  اأواخر 

حمادثات ثالثية بني بوتني وترامب 
و�سلمان

كورونا.. اأين اأ�سحاب جوائز نوبل ونهاية التاريخ؟

حمكمة العقوبات توافق على الئحة االتهام..

قبل قتله.. خا�سقجي حذر من اأمر 
خطري وكان ال�سبب يف ت�سفيته

اآخر م�ستجدات كورونا يف الدول املغاربية

ال�سحة العاملية حت�سم عالقة انت�سار 
'كورونا' ب�سبكات اجليل اخلام�ص

فالدميري  الرو�ضي  الرئي�ض  اأج��رى 
مع  هاتفية  حمادثة  االأح���د،  بوتني 
عبد  بن  �ضلمان  ال�ضعودي  العاهل 
دونالد  االأمريكي  والرئي�ض  العزيز، 

ترامب.
اأ�ضدره  بيان  يف  الكرملني  واأعلن 
الثالثة  الزعماء  اأن  االأح��د،  م�ضاء 
التو�ضل  مت  التي  االتفاقات  يدوا  "اأ
للحد  اأوبك+  جمموعة  �ضمن  ليها  اإ
ن��ت��اج ال��ن��ف��ط ع��ل��ى م��راح��ل  م��ن اإ
اإر���ض��اء  ب��ه��دف  ط��وع��ي،  وب�ضكل 
العاملية  ���ض��واق  االأ يف  اال�ضتقرار 

العاملي". االقت�ضاد  �ضمود  و�ضمان 
ب��وت��ني  اأن  ال��ك��رم��ل��ني  واأ����ض���اف 
اتفقوا  وت��رام��ب  �ضلمان  وامل��ل��ك 
يف  اال�ضتمرار  على  املكاملة  خالل 

بينهم. االت�ضاالت 
"اأوبك+"  جمموعة  دول  وتو�ضلت 
ب�"التاريخي"،  و�ضف  اتفاق  اإىل 
نتاج  اإ خف�ض  على  اأجمعت  حيث 
برميل  مليون   9.7 بواقع  النفط 
مدى  على  تخفي�ض  اأكرب  يف  يوميا، 

لتاريخ. ا
ق/د

يف  واالأوىل"  "املرموقة  اجلائزة  نوبل 
على  حكرا  ومازالت  كانت  العامل، 
من  غربية  دول   5 ون�ضيب  الغرب 
ويف  اال�ضد،  ن�ضيب  هي  اجلائزة  هذه 
اأمريكا  تاأتي  ال��دول  ه��ذه  مقدمة 
وفرن�ضا  ملانيا  واأ بريطانيا  ثم  ومن 

ل�ضويد. وا
 2016 لعام  تعود  اح�ضائية  يف  جاء 
يف  جائزة   94 ف��ازت  امريكا  ان   ،
يف   69 و  الفيزياء  يف   8 و  الطب 
بريطانيا  ح�ضلت  فيما  الكيمياء، 
الفيزياء  الطب و25 يف  29 يف  على 
ح�ضلت  بينما  الكيمياء،  يف  و29 
ال��ف��ي��زي��اء  يف   13 ع��ل��ى  ف��رن�����ض��ا 
الكيمياء،  يف  و8  الطب  يف  و11 
يف   17 ع��ل��ى  امل��ان��ي��ا  وح�����ض��ل��ت 

يف   32 و  الفيزياء  يف   24 و  الطب 
على  ال�ضويد  وح�ضلت  الكيمياء، 
5 يف  4 يف الفيزياء و  8 يف الطب و 
 2 على  رو�ضيا  وح�ضلت  الكيمياء، 
يف  و1  الفيزياء  يف  و11  الطب  يف 
 3 فح�ضلت  اليابان  اما  الكيمياء، 
7 يف  و  الفيزياء  11 يف  و  الطب  يف 
على  �ضوي�رضا  وح�ضلت  الكيمياء، 
6 يف  5 يف الفيزياء و  7 يف الطب و 
على  كندا  ح�ضلت  بينما  الكيمياء، 
 5 و  الفيزياء  يف   4 و  الطب  يف   4
فح�ضلت  ايطاليا  اما  الكيمياء،  يف 
 1 و  الفيزياء  يف   5 و  الطب  يف   5

الكيمياء. يف 
من  الكثري  ثارها  اأ التي  ال�ضكوك 
احلقيقة  االأ�ضباب  ح��ول  املفكرين 

نوبل  جلائزة  الغرب  احتكار  وراء 
على  والطبي  العلمي  املجال  يف 
تتكثف  اأخذت  قرن،  من  اكرث  مدى 
بعد  م�ضى  وقت  اي  من  اأكرث  اليوم 
العامل،  يف  ك��ورون��ا  وب��اء  انت�ضار 
ح�ضلت  التي  ال��دول  يف  وخا�ضة 
العلوم  يف  نوبل  جوائز  اكرث  على 

. لطبية ا
من  هم  كورونا  �ضحايا  اأكرث  ملاذا 
اأكرث  على  ح�ضلت  الذين  ال��دول 
الطب؟،  يف  نوبل  جوائز  من  ع��دد 
على  ال��دول  ه��ذه  عجز  ي��وؤك��د  اإال 
م��واج��ه��ة ف��ريو���ض ك��ورون��ا ال��ذي 
االآالف  ميوت  حيث  ب�ضعوبها  يفتك 
وب��ري��ط��ان��ي��ا  م��ري��ك��ا  اأ يف  ي��وم��ي��ا 
ان   ، و..  ملانيا  واأ وفرن�ضا  وايطاليا 

العلمي  للتقدم  املثالية  ال�ضورة 
على  لنف�ضه  الغرب  ر�ضمها  التي 
�ضوى  لي�ض  الزمن  من  قرن  مدى 
كثريا؟،  فيها  مبالغ  �ضورة  او  خدعة 
الذين  نوبل  جوائز  اأ�ضحاب  ي��ن  اأ
هل  ؟  يقعدوها  ومل  الدنيا  ق��ام��وا  اأ
ي�ضول  فريو�ض  منازلة  عن  عجزوا 
رادع؟،  دون  دي��اره��م  يف  وي��ج��ول 
نرج�ضية  عن  كورونا  يك�ضف  امل 
�ضي�ضع  هل  الغربية؟،  احل�ضارة 
الطبيعي  مكانه  يف  الغرب  كورونا 
ر�ضمها  ال��ت��ي  ال��ه��ال��ة  ع��ن  بعيدا 
اإىل  ح�ضارته  عربها  و�ضّوق  لنف�ضه 
نهاية  اآخر  انها  على  العامل،  �ضعوب 

. لتاريخ؟! ا
ق.د

"جمال  ال�ضعودي  ال�ضحفي  تنباأ 
ب�"تفكك  ق��ت��ل��ه،  ق��ب��ل  خا�ضقجي" 
عن  تخليها  ب�ضبب  ال�ضعودية"، 
���ض��الم��ي  م���وروث���ه���ا ال��ث��ق��ايف االإ
العهد  ويل  اأفكار  نحو  واالن�ضياع 
على  التغلب  قبل  �ضلمان"  بن  "حممد 
للمواطنني،  �ضا�ضية  االأ االحتياجات 
يف  ال�ضبب  ك��ان  ال��ذي  التنبوؤ  وه��و 
يرى  ما  ح�ضب  "خا�ضقجي"  ت�ضفية 

قبون. مرا
ية  "روؤ ك��ت��اب  يف  ج��اء  التنبوؤ  ه��ذا 
"جمال  لالإعالمي   "2030 م��واط��ن 
برنامج  �ضلط  وال��ذي  خا�ضقجي"، 
قناة  بثته  ال���ذي  الن�ض"  "خارج 

عليه. ال�ضوء  االأحد،  اجلزيرة، 
�ضل�ضلة  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و  وال��ك��ت��اب 
يف  "خا�ضقجي"  ك��ت��ب��ه��ا  م��ق��االت 
فيها  قدم  ال�ضعودية،  احلياة  �ضحيفة 
ال�ضعودي  املواطن  الحتياجات  يته  روؤ
واجتماعيا(،  )اقت�ضاديا  �ضا�ضية  االأ
للمواطن  اأولوية  مبثابة  نها  اأ معتربا 
ية  روؤ ت�ضمنته  ما  ت�ضبق  ال�ضعودي 
بن  "حممد  ال�ضعودي،  العهد  ويل 

اأفكار. من  �ضلمان"، 
وت�����ض��م��ن��ت ت��ل��ك امل��ط��ال��ب ت��وف��ري 
مناف�ض  وتعليم  والوظيفة  ال�ضكن 
وم��واق��ف  واأر���ض��ف��ة  �ضحي  م���ان  واأ
القدم  ل��ك��رة  وم��الع��ب  لل�ضيارات 
حق  اإىل  باالإ�ضافة  عامة،  وح��دائ��ق 
وامل�ضاركة  املعلومة  على  احل�ضول 
الكتاب  وت�ضمن  املحلي.  القرار  يف 
بن  "حممد  ية  لروؤ مبّطنا  انتقادا  اأي�ضا 
ن�ض  قلبت  "لقد  كتب:  حيث  �ضلمان"، 
امل�ضاركة  عن  فيه  اأبحث   2030 ية  روؤ
لو  ومتنيت  اأجدها  مل  ولكن  ال�ضعبية 
فهي  باآخر  و  اأ ب�ضكل  ت�ضمينها  جرى 
امل�ضرتكة  الرغبة  حتقيق  يف  ال�ضبيل 

م�ضوؤول".  مواطن  طموح،  وطن  يف 
االأخري  كتابه  يف  "خا�ضقجي"  وتنّباأ 
فقدانها  بعد  ال�ضعودية"،  ب�"تفكك 
وال��ذي  والديني،  الثقايف  ملوروثها 
ويل  �ضيا�ضات  ب�ضبب  مهددا  ب��ات 

اجلديد. العهد 
"خا�ضقجي":  قال  ال�ضدد،  هذا  ويف 
مقا�ضدها،  حققت  لو  الهجمة،  "هذه 
الذي  موروثها  ال�ضعودية  �ضتفقد 
ي��ج��اب��يَّ  االإ ���ض��الَم  االإ ذل��ك  �ضنعها، 
النفو�ض  يحيي  ال��ذي  االإ���ض��الح��يَّ 
واجلهاد  والعمل،  للبذل  ويحركها 
مهم�ضًا  ميتًا  ���ض��الم��ًا  اإ ال  ي�����ض��ًا،  اأ
ف��ق��دن��ا  ول���و  التاأثري…  ���ض��ع��ي��ف 
فهذه  م��ه��ددة،  ف��ال��وح��دة  امل���وروث 
ولن  امل��وروث،  ذلك  �ضنعها  الوحدة 
اإىل  بعدها  من  �ضتعود  ذ  اإ االأمة،  تبقى 

ال�ضئيلة". ال�ضغرية  هوياتها 
قتل  خا�ضقجي"  "جمال  اأن  اإىل  ي�ضار 
 2018 االأول  اأكتوبر/ت�رضين   2 يوم 
اإ�ضطنبول،  يف  بالده  قن�ضلية  داخل 
ب��رز  اأ اإح��دى  اغتياله  ق�ضية  وباتت 
تداوال  وال�ضيا�ضية  احلقوقية  الق�ضايا 
احلني. ذلك  منذ  الدويل  ال�ضعيد  على 

قدمت  االإنكار،  من  يوما   18 وعقب 
مت�ضاربة  تف�ضريات  الريا�ض  خاللها 
"خا�ضقجي"  مقتل  اأعلنت  للحادث، 
وتوقيف  �ضعوديني"  مع  "�ضجار  ثر  اإ
دون  التحقيقات،  اإطار  يف  مواطنا   18

اجلثة. مكان  عن  الك�ضف 
املا�ضي،  االأول  دي�ضمرب/كانون  ويف 
حكما  �ضعودية  حمكمة  اأ���ض��درت 
القتل،  جرمية  يف   3 و�ضجن   5 باإعدام 
ال  نه  اإ قال  ال�ضعودي  الدعاء  ممثل  لكن 
"القحطاين"  بني  تربط  دلة  اأ اأي  توجد 

القتل. وجرمية  و"ع�ضريي" 
ق/د

للطواقم  االعتبار  كورونا  وباء  اأعاد 
تواجه  ومهن  اجل��زائ��ر  يف  الطبية 
وحمالت  تون�ض  يف  كورونا  خطر 
يف  فريو�ض  مبخاطر  للتوعية  خا�ضة 
النازحني  يهدد  وكورونا  موريتانيا 
بعد  عن  التعليم  وحتديات  ليبيا  يف 

املغرب. يف 
عاملي؛  قلق  كورونا  فريو�ض  يثري 
يف  املهن  ببع�ض  يعملون  من  لكن 
اىل  نظرا  اأكرب،  هلعا  يبدون  تون�ض 

الحتمال  اأك��رب  ب�ضكل  تعر�ضهم 
التالميذ  اآالف  يخترب  بينما  العدوى. 
التعليم  اىل  املغرب  انحاء  جميع  يف 
توقيف  قرار  بعد  جاء  وذلك  بعد  عن 
الدرو�ض  يتابعون  وباتوا  الدرا�ضة 
التابعة  الرابعة"  "القناة  ع��رب 
وا�ضتعمال  احلكومي  للتلفزيون 
م��ن�����ض��ات ال��ك��رتون��ي��ة خ��ا���ض��ة 
امل�ضتويات  خمتلف  درو�ض  لتحميل 

�ضية. لدرا ا

وت��ن��ط��ل��ق حت���ذي���رات م��ن خم��اط��ر 
 "19  – "كوفيد  ف��ريو���ض  انت�ضار 
وم��راك��ز  االع��ت��ق��االت  م��واق��ع  يف 
يف  هذا  ليبيا،  يف  املكتظة  النازحني 
ال�ضحية  الرعاية  نظام  ت�رضر  ظل 
العامة  اخلدمات  جانب  اإىل  البالد  يف 
بينما  ال��ن��زاع��ات.  ب�ضبب  االأخ���رى 
توعية  حمالت  موريتانيا  ت�ضهد 
وتتمثل  الوباء  تف�ضي  من  للحد  بارز 
وط��رائ��ق  امل��ع��ل��وم��ات  ي�����ض��ال  اإ يف 

االجتماعية  الفئات  ملختلف  الوقاية 
اخلا�ضة. االحتياجات  ذوي  وال�ضيما 

االعتبار  كورونا  فريو�ض  اأعاد  فيما 
وذلك  اجلزائر  يف  الطبية  للطواقم 
اخل��ط��وط  ع��ل��ى  ت��واج��ده��ا  ب�ضبب 
قد  ال�ضلطات  كانت  بعدما  االأمامية 
ثناء  اأ �ضنتني  قبل  بالقمع  واجهتهم 

مطلبية. احتجاجات 
ق/د

ال��ع��امل��ي��ة،  ال�����ض��ح��ة  منظمة  ردت 
م��وق��ع��ه��ا  يف  م��ن�����ض��ور  خ���الل  م���ن 
كثريون  يتداوله  ما  على  االإلكرتوين، 
كورونا  فريو�ض  انت�ضار  عالقة  ب�ضاأن 
ب���راج ���ض��ب��ك��ات اجل��ي��ل اخل��ام�����ض  ب���اأ

لالت�ضاالت.
كورونا  "فريو�ض  اإن  املنظمة،  وقالت 
م��وج��ات  ع��رب  ي��ن��ت��ق��ل  اأن  مي��ك��ن  ال 
املتحرك،  الهاتف  �ضبكات  اأو  الراديو 
اخلام�ض  اجليل  �ضبكات  ذل��ك  يف  مبا 

ال�ضني". يف  امل�ضنوعة 
ت�ضبب  ال��ذي  "كورونا،  اأن  واأك��دت 
110 اآالف  حتى االآن يف وفاة اأكرث من 
بلدان  يف  انت�رض  العامل،  يف  �ضخ�ض 
اخلام�ض  اجليل  من  ب��راج  اأ فيها  لي�ض 
جمددة  الذكية"،  الهواتف  ل�ضبكات 
كورونا  "فريو�ض  اأن  على  التاأكيد 
امل�ضاب  ال�ضخ�ض  رذاذ  عرب  ينتقل 

اأو  ال�ضعال  خ��الل  من  االآخ��ري��ن  اإىل 
قرب". عن  احلديث  اأو  العط�ض 

اأن  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  واأ���ض��اف��ت 
عرب  اأي�ضا  ينتقل  اأن  ميكن  "الفريو�ض 
خالل  من  بالفريو�ض  امللوثة  االأ�ضطح 
العني  على  اليد  و�ضع  ثم  ومن  مل�ضها 

الفم". و  اأ االأنف  اأو 
ب��ري��ل/  اأ مطلع  يف  اأ�ضخا�ض،  ،ك��ان 
ب���راج  ن��ي�����ض��ان اجل����اري، اأح���رق���وا اأ
اأن  بعد  بريطانيا،  يف  خلوية  ات�ضاالت 
التوا�ضل  و�ضائل  يف  �ضائعات  �رضت 
فريو�ض  تف�ضي  بني  تربط  االجتماعي 

اخلام�ض. اجليل  و�ضبكات  كورونا 
ات�ضاالت  ب��راج  اأ عدة  تعر�ضت  كما 
يف  اخل��ام�����ض  اجل��ي��ل  ل�ضبكة  خلوية 
اأدت  �ضغب  اأعمال  بعد  لل�رضر  هولندا 

عمدا. تخريبها  اأو  براج  االأ اإحراق  اإىل 
ق/د
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ال ي�سري االإن�سان �ساعرا ما مل تكن ذاته �ساعرية

اأ . خل�سر . بن يو�سف 
---------------- 
كانت  التحرير:كيف 

الق�سيدة  كتابة  مع  بدايتك 
الذي  ال�سخ�ص  ومن هو 

الكتابة  يف  مبوهبتك  اآمن 
كان  ومتى  البداية  منذ 

ذلك ؟
كتابة  يف  ب��داي��ت��ي  ك��ان��ت 
�ضاعر  اأي  كبداية  الق�ضيدة 
م���ب���دع ،ي��ع��ن��ي حم����اوالت 
االأخ��ط��اء  تتخللها  �ضعرية 
و  ال��ع��رو���ض��ي��ة  و  ال��ن��ح��وي��ة 
و  املعنى  يف  ال��رك��اك��ة  ك��ذا 
من  اأول  ك��ان  ،و  ���ض��ل��وب  االأ
هو  ك�ضاعر  مبوهبتي  م���ن  اآ
يكربين  ال���ذي  ه�ضام  اأخ���ي 
ذلك  وك��ان   ، اأع��وام  ب�ضبعة 
بالثانوية  درا�ضتي  فرتة  يف 
اليوم  وحتى   - يخربين  كان   ،
ميكنني  �ضاعرية  لدي  باأن   -
بحور  يف  اخلو�ض  خاللها  من 

ل�ضعر ا
متى  التحرير:براأيك 
االإن�سان  ي�سبح  وكيف 

 ، موهبة  ال�سعر  �ساعرًا، هل 
ال�سعر على  ياأتي  اأم  وراثة 
اأن هناك  اأم  املعاناة  خلفية 

اأمورا اأخرى هي التي 
ال�ساعر؟ ت�سنع 

�ضاعرا  ن�����ض��ان  االإ ي�ضري  ال 
 ، �ضاعرية  ذات��ه  تكن  مل  م��ا 
وجهة  من   - ال�ضعر  اأن  اأي 
الذات  يف  طبع  هو   - نظري 
ال  كما  منها  نزعه  ميكن  ال 
اأقول  ...ال  فيها  اإل�ضاقه  ميكن 
لكني  و  فطري  ال�ضعر  اأن 
ذلك  قدر  من  جزء  هو  ق��ول  اأ
هبة  اأي  ؛  ال�ضاعر  ن�ضان  االإ

نية با ر
نحو  التحرير:توجهِت 

�سفينتِك  �سرنى  هل  ال�سعر، 
را�سية يف يوم ما على 

اآخر كالرواية مثاًل ؟ �ساطئ 
االأول  االأدبي  الفن  هو  ال�ضعر 
مينعني  مل  ل��ك��ن��ه   ، ع��ن��دي 
دب��ي��ة  م��ن جت��رب��ة ال��ف��ن��ون االأ
الق�ضرية  كالق�ضة  االأخ��رى 
حم���اوالت  يل  ك��ان��ت  ذ  اإ  ،
تكون  اأن  اأ�ضتبعد  وال   ، فيها 
راقيا  دبيا  اأ فنا  االأخ��رية  هذه 
بداعي  اإ حقيبة  اإىل  اأ�ضيفه 
فهي  للرواية  بالن�ضبة  ما  اأ  ،
القدر  بذلك  ت�ضتهويني  ال 
ال����ذي مي��ك��ن��ن��ي م��ن خ��الل��ه 
احرتامي  مع  فيها-  الكتابة 
اأق�ضد  ال  ن��ا  ف��اأ ل��ل��روائ��ي��ني- 
من  نقا�ض  االإ اأو  اال�ضتهزاء 

الرواية فن  قدر  اأو  قدرهم 

واجهتك  التحرير:هل 
موهبتك  �سقل  يف  �سعوبات 

؟
التي  ال�ضعوبات  اأك��رب  اإن 
موهبتي  �ضقل  يف  واجهتها 
و  املثبطني  كالم  هي  ال�ضعرية 
االأدب  عن  يعلمون  ال  الذين 
ن��ن��ي  اأ ك��م��ا  ���ض��ي��ئ��ا،  ال��ف��ن  و 
ي�ضمح  حميط  يف  اأع�����ض  مل 
و  دب��اء  االأ على  بالتعرف  يل 

بهم واالحتكاك  املبدعني 
دفعِك  الذي  التحرير:ما 

قلمك  دّون  ، ومتى  للكتابة 
اأول ن�ص ؟

من  اأكتب  ما  جمع  يف  رغبتي 
جتود  ما  اأدون  جعلتني  ال�ضعر 
بداية  يف  فكنت   ، قريحتي  به 
البيت  اأنظم  االأدبي  م�ضواري 
اإىل  ال�ضعر  م��ن  البيتني  و 
ن�ض  كتابة  اإىل  و�ضلت  اأن 
م�ضبوط  ق�ضيدة(   ( �ضعري 
عنوان  حتت  والقافية  بالوزن 
هذا  كان  و   " الطويل  الليل   "

تقريبا �ضنوات  ثالث  قبل 
قلياًل  التحرير:حدثنا 

واإبداعاتك  اإنتاجك  عن 
االأدبية ، وما هي 

تطرقِت  التي  املو�سوعات 
؟ اإليها 

مطبوع  غري  �ضعر  ديوان  لدي 
الق�ضيد"   " ع��ن��وان  حت��ت 
ي��ت��ن��اول ع���دة م��وا���ض��ي��ع و 
فقد   ، ���ض��ع��ري��ة  اأغ���را����ض 
و  الرثاء  و  امل��دح  يف  نظمت 
و  احلكمة  و  الغزل  و  ة  امل��راأ
مو�ضوعات  و  ال��وط��ن��ي��ات 
ما  برز  اأ لعل  و  وجدانية  اأخرى 
دي��واين  يف  القارئ  يالحظه 
مبو�ضوعات  اه��ت��م��ام��ي  ه��و 
هي  نثى  االأ اأن  ذلك  و   ، ة  املراأ
هي  كما  عندي  ال�ضعر  ن�ضف 
تعني  فهي  املجتمع  ن�ضف 
�ضلي   " ق�ضيدة  يف  احلب  يل 
يف  ال��وط��ن  وت��ع��ن��ي  قلبي" 
الوجود  و  احل�ضناء"   " ق�ضيدة 
مل  و   ، حواء"   " ق�ضيدة  يف 
ق�ضية  عن  ديواين  يف  اأغفل 
عدة  يف  اأدرجتها  فقد  فل�ضطني 
ق�ضيدة  منها  اأذكر  يل  ق�ضائد 
 " ق�ضيدة  و  املقد�ض"  الوعد   "
ديواين  اإن  و  لنا"  عيد  ال �ضح 
ال�ضعر  على  منظوم  ال�ضعري 
بحوره  تتنوع   ، ال��ع��م��ودي 
ال  كما  موا�ضيعه،  بتنوع 
عليه  اأ�ضفيت  نني  اأ ن�ضى  اأ
�ضور  و  ن�����ض��ان��ي��ة  اإ مل�����ض��ات 

معربة �ضعرية 
ر�سوان  اختار  التحرير:هل 

اأو اأ�سبح له قدوة اأدبّية ؟
ال�ضعر  عن  حتدثني  كنت  ذا  اإ

هو  املتنبي  الطيب  ب��ى  اأ ف��اإن 
اإن كنت  ، و  ال�ضعر  قدوتي يف 
ب�ضفة  االأدب  ع��ن  حتدثني 
ع��ام��ة ف���اإن ك��ل م��ن ي��رثي 
يدفعني  و  دب��ي  االأ ر�ضيدي 
هو  مب��واه��ب��ي  النهو�ض  اإىل 

قدوة يل
االآونة  يف  التحرير:ُيالحظ 

العديد  االأخرية حتّول 
كتابة  اإىل  ال�سعراء  من 

، كطالب جامعي  الرواية 
اأدبية  درا�سات  تخ�س�ص 

تنظر  كيف   ، اأي�سا  و�ساعر 
اإىل هذه الظاهرة ؟

ال�ضعراء  من  الكثري  ولوج  اإن 
ظاهرة  هي  الرواية  عامل  اإىل 
فيها  اأرى  و  باالإيجابية  اأراها 
و  الثقايف  والتنوع  البعد  مدى 
هوؤالء  به  يتمتع  الذي  االأدبي 
و  الفن  هذا  يتعلموا  اأن  �رضط 
ذا  اإ حتى  ذوي��ه  من  يدر�ضوه 
بالقيمة  كانت  كتبا  فيه  لفوا  اأ
 ، الفن  ذلك  لرقي  ال�ضاعية  و 
الكتاب  بع�ض  ي�ضنع  كما  ال 
 - ال��ل��ه  ���ض��احم��ه��م   - ال��ي��وم 
ترقى  ال  رواي���ات  ل��ف��ون  ي��وؤ
ال�ضهرة  اأجل  من  الن�رض  اإىل 
و  امل��ب��دع  فعلى  ال��ب��ن��ان،  و 
الفتون  ي��ح��رتم  اأن  دي���ب  االأ
يخو�ض  فال  االأخ��رى  دبية  االأ

فيها له  علم  ال  �ضياء  اأ يف 
املكان  ر  يوؤثِّ التحرير:كيف 

وفهمه  ال�ساعر  كتابة  يف 
لذاته ؟

ال�ضور  جمموعة  هو  املكان 
يتلقاها  التي  االأ���ض��وات  و 
ذات��ه  تالئم  م��ا  ف��اإ  ، ال�ضاعر 
و  ب����داع  االإ على  فت�ضاعده 
ت�ضبب  ما  اإ و  مكنوناته  اإخراج 
بداعه  اإ لة  اآ يثبط  �ضغطا  له 
املكان  تغيري  يف  اإال  يفكر  فال 

منه الهروب  اأو 
ل�سكل  ميكن  التحرير:هل 
يحّدد  اأن  ونوعه  ال�سعر 
ال�ساعر؟ االإن�سان  ذات 

......ف�ضكل  ذل��ك  ميكن  نعم 
او  حمافظة  يظهر  قد  ال�ضعر 
جهة  من  و   ، ال�ضاعر  جتديد 
امللتزم  فال�ضاعر  املو�ضوعات 
لنا  يظهر  مثال  م��ا  بق�ضية 

ليه اإ ت�ضعى  ما  و  ذاته  اجتاه 
�سعرك  التحرير:يتميز 

واجلمال  واالإيحاء  بالعمق 
اإلهامك  ، ما هي م�سادر 

ال�سعري  ؟
هو  االأول  ل��ه��ام��ي  اإ م�ضدر 
اأمتلكها  ال��ت��ي  ال�����ض��اع��ري��ة 
للكثري  ق���راءت���ي  ك����ذا  و 
خمتلف  م��ن  ال�����ض��ع��راء  م��ن 

دبية االأ الع�ضور 
اإىل  حتتاج  التحرير:هل 

كتاباتك  يف  الغمو�ص 
عنه  ت�ستغني  اأم  ال�سعرية 

؟ البياين  بالو�سوح 
�ضعري  مي��ت��از  احل��ق��ي��ق��ة  يف 
اأحتاج  وال  والبيان  بالو�ضوح 
ذا  اإ لكن   ، فيه  الغمو�ض  اإىل 
اأتكلف  فلن  للغمو�ض  قادين 
حاجة  ن��ه��ا  الأ ي�����ض��اح��ه  اإ يف 
الغمو�ض  اأرى  اإين  و  ال�ضاعر 
ال��ب��الغ��ة  م���ن  ال�����ض��ع��ر  يف 

ية للغو ا
التحرير:طموحاتك 

؟ امل�ستقبلية  وم�ساريعك 
لياذة  اإ كتابة  يف  بداأت  حاليا 
ح���ول م��و���ض��وع ال�����ض��الم 
ال��ع��امل��ي ك��م�����رضوع ث��اين 
االأول  لديواين  اكمايل  بعد 
على  اأع��م��ل  ن��ن��ي  اأ .....ك��م��ا 
�ضهادة  لنيل  درا�ضي  م�رضوع 
اأود  االأدب...و  يف  الدكتورة 
اخلطوط  كلماتي  تتخطى  اأن 
ر�ضالتي  ت�ضل  و  اجلغرافية 

العامل اإىل  دبية  االأ
اخرية  التحرير:كلمة 

للجريدة
ت���ق���دم ب��ال�����ض��ك��ر اجل��زي��ل  اأ
�ضعيها  و  املحرتمة  جلريدتكم 
دبية  االأ بداعات  االإ اإظهار  يف 
ال�ضبابية  الطاقات  تفجري  و 

بها الرقي  و 

�سنة ثانية جامعي بكلية االآداب و الفنون  ال�سلف ، طالب  بال�سطية  والية   14/11/1998 ر�سوان زعيم من مواليد  
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عرب  ال�����ض��ف��ر  مب��ح��ب��ي  ي��ج��در 
حلظات  وا�ضتح�ضار  التاريخ 
من  يتقا�ضمون  ن��ادرة  زمنية 
وجل�ضات  ذك��ري��ات  خاللها 
حقبة  عاي�ضوا  من  مع  حميمية 
اإىل  ال��ول��وج  بجيجل،  زمنية 
امل��ع��ر���ض االف��رتا���ض��ي ال��ذي 
"جيجل  جمعية  ب��ه  ب���ادرت 
خالل  م��ن  ذل��ك  و  العتيقة" 

نادرة. �ضهادات  و  �ضور 
االفرتا�ضي  املعر�ض  يوفر  و 
عرب  "جيجل  ب  امل��و���ض��وم 
د���ض��م��ة  م����ادة  التاريخ"، 
ثارها  واآ املدينة  تاريخ  تت�ضمن 
م��اك��ن��ه��ا  اأ و  و�ضخ�ضياتها 
و  ع��ادات  حتى  و  العمومية 
حفالت  م��ن  االأج���داد  تقاليد 
وط��رق  اأط��ب��اق  و  اأع��را���ض  و 

. ها حت�ضري
حاجي  ال��دي��ن  ج��م��ال  ق��ال  و 
"جيجل  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ض 
لهذا  املبادرة  اجلهة  العتيقة" 
اأن  االف���رتا����ض���ي،  امل��ع��ر���ض 
الزمن  ع��رب  "�ضفر  امل��ع��ر���ض 
تخ�ض  حم��اور  ع��دة  ي�ضم  و 
الفكرة  اأن  و  و�ضكانها"  املدينة 
بالذات  الوقت  هذا  يف  جاءت 
اجلزئي  ال�ضحي  احل��ج��ر  م��ن 
الزمن  ع��رب  "ف�ضحة  لتكون 
ل��ل��ج��ي��ل اجل��دي��د الك��ت�����ض��اف 
االأج���داد من  ت��اري��خ وع���ادات 
للجيل  فر�ضة  نها  اأ كما  جهة، 
احلنني  ال���ض��رتج��اع  ال�����ض��اب��ق 
من  غابرة  ذكريات  وتقا�ضم 

ثانية". جهة 
املعر�ض  ه��ذا  مي��ي��ز  م��ا  ه���م  واأ
املفتوح  اليومي  االفرتا�ضي 
"الفاي�ضبوك"،  �ضفحة  ع��رب 
ما  على  االطالع  على  اإ�ضافة 
الفر�ضة  اإعطاء  هو  ن�رضه،  يتم 
ل����زواره م��ن ن�����رض وث��ائ��ق و 
النادرة  املدينة  �ضور  اأر�ضيف 
�ضيء  الأي  اأو  بحوزتهم  التي 
مب�ضاركتها  ال�ضماح  و  لها  يرمز 
املعر�ض  هذا  يلج  من  كل  مع 
قباال  اإ القى  الذي  االفرتا�ضي 
مواطن   )2000 ( لفي  اأ عن  زاد 

وجيزة. فرتة  يف 
املن�ضورات  معظم  كانت  ذا  واإ
من  كثرية  تفاعالت  القت  قد 
���ض��ارات االإع��ج��اب و  خ��الل اإ
من�ضورات  ف��اإن  امل�����ض��ارك��ة، 
باحلميمية  مليئة  كانت  اأخرى 
اأن  بعد  ال�ضعيدة  والذكريات 
�ضور  �ضدفة  البع�ض  وج��د 
�ضنعوا  ممن  وذويهم  قاربهم  اأ
خمتلف  يف  ج��ي��ج��ل  ت���اري���خ 

املجاالت.
لوال  لل�ضيدة  تعليق  يف  فنقراأ 
"املديرون  حمور  يف  لعي�ضاوي 
ال�������ض���اب���ق���ون ل��ل��م��دار���ض 
"ا�ضتغلت  قولها  االبتدائية" 
القادر،  عبد  بريوك  ال�ضيد  مع 
م��دي��ر امل��در���ض��ة االب��ت��دائ��ي��ة 
الله،  رحمه  املكي،  بوبزاري 
املربي  ب�ضورة  ل��ه  واحتفظ 
كان  لقد  له)...(  مثيل  ال  الذي 

مدر�ضة)...(اعتمدت  لوحده 
وح��ت��ى  امل��ه��ن��ي��ة  ح��ي��ات��ي  يف 
توجيهاته   على  ال�ضخ�ضية، 
وخطوات  خطواته  واتبعت 

والدي".
يوم  كل  يتم  نه  اأ حاجي  ويقول 
بني  ما  مدعم  مو�ضوع  ن�رض 
قدمية  �ضور  ثماين  اإىل  اأرب��ع 
ال��ف��رتة  اإىل  ت��اري��خ��ه��ا  ي��ع��ود 
 ،1980 اإىل   1856 بني  املمتدة 
اجلمعية  بحوزة  كان  منها  جزء 
عدة  بعد  ا�ضتخراجه  مت  اآخر  و 
وج��زء  ن��رتن��ت،  االإ م��ن  بحوث 
من  جمموعة  به  �ضاهمت  ثالث 
قا�ضمونا   " الذين  املواطنني 

املنزيل". ار�ضيفهم 
التي  للموا�ضع  وبالن�ضبة 
كل  ح��ول  دوري��ا  ن�رضها  يتم 
ميادين  يف  جيجل  يخ�ض  ما 
والريا�ضة  وال�ضياحة  الثقافة 
البحري  وال�ضيد  ال�ضناعة  و 
نها  "اإ ح��اج��ي:  ق��ال  وغ��ريه��ا، 
خالل  م��ن  �ضخ�ضي  اجتهاد 
 2012 �ضنة  لفته  اأ الذي  كتابي 
ب��ع��ن��وان ''ن�����ض��ب ت��ذك��اري 
عن  ف�ضال  جيجل"،  مل��دي��ن��ة 
املعلومات  بع�ض  اق��ت��ب��ا���ض 
فرن�ضيون  ل��ف��ه��ا  اأ ك��ت��ب  م��ن 
املهتمني  بع�ض  عند  من  وكذا 

ريخ. لتا با
ك��م��ا ي��ت�����ض��م��ن امل��ع��ر���ض 
الك�ضافة  عن  اآخرا  مو�ضوعا 
واأول  اجل��زائ��ري��ة  االإ�ضالمية 
يف  بجيجل  تاأ�ض�ض  لها  ف��وج 
�ضابوين  بقيادة   1936 �ضنة 
ال��ط��ي��ب امل���دع���و ب���راه���م، و 
الريا�ضية  ال��ف��رق  ع��ن  اآخ���ر 
الريا�ضي  النادي  غ��رار  على 
العام  تاأ�ض�ض  ال��ذي  اجليجلي 
وفريق  برتيا   برئا�ضة    1911
اجليجلي  الريا�ضي  ق��ب��ال  االإ
من   1921 يف  تاأ�ض�ض  ال��ذي 
وال�ضباب  يحيى  بن  عمر  طرف 
الذي   )jsd ( اجليجلي  الريا�ضي 
برئا�ضة   1936 يف  تاأ�ض�ض 

حممد. فرقاين 
امل��ن�����ض��ورات  ت��ه��م��ل  ومل 
عرفته  الذي  الثقايف  املوروث 
بعيد، على  املدينة يف زمن غري 
بقيادة  ندل�ضية  االأ الفرق  غرار 
وفرق  )الكندي(  م�ضطر  كامل 
املوروثة  الزرنة  و  اأ الغايطة 
ومن  العثمانية  احلقبة  ع��ن 
خالف  حممد  ممار�ضيها  ه��م  اأ
ن�ضطت  التي  ع��زون  وح�ضني 
ع��دي��د االأع���را����ض واحل��ف��الت 

. ئلية لعا ا
ه���م  ك��م��ا ���ض��م��ل امل��ع��ر���ض اأ
العمومية  وال�ضاحات  البنايات 
املنار  غ��رار  على  م��اك��ن،  واالأ
مقر  و  العافية"  "راأ�ض  الكبري 
املغطى  ال�����ض��وق  و  البلدية 
"اإجلجيلي"  العتيقة  واملدينة 
وامل�����ض��ت�����ض��ف��ى ال��ع�����ض��ك��ري 
ث����ري����ة ب��ح��ي  وامل���دي���ن���ة االأ

لرابطة". "ا
ق/ث

جيجل عرب "التاريخ"

 ف�سحة افرتا�سية يف زمن احلجر 
ال�سحي
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ي�سرى جوابي من البويرة
--------------------------

عفوا يا �ضديقتي 
اأنا ل�ضت مراهقة جمنونة ترك�ض وراء �رضاب

و ل�ضت فتاة مازالت تبكي على. قطعة احللوى 
قطار  اأن  تظن  الثالثني  �ضن  يف  اإم��راأة  ل�ضت  و 

الزواج قد م�ضى
اأنها يف  تظن  و  ذاكرتها  فقدت  ل�ضت عجوزا  و 

اأيامها الربيعية 
جميع  اأنهاحققت  تظن  متزوجة  اإم��راأة  ل�ضت  و 

اأحالمها الأنها اأجنبت ذكرا 
اأنا يا �ضديقتي �ضنني من اخليبات 

�ضنني ظننت اأنني ك�رضت و لن اأنه�ض 
�ضنني �ضمعت فيها اإهانات

مل يتبقي اأحد اإىل جانبي 
ظن اجلميع اأنني بال نفع 

كم مرة �ضمعت فيها االآهات و املذالت 
كم من خنجر غر�ض يف ظهري 

كاأنني ولدت يف يوم من غري هواء
يدعونني مزاجية غا�ضبة �رضيرة 

مل اأبايل بهاته الرتاهات 
بكيت دمعا يف ليل اأ�ضود 

كاأين اأبكي مع قدري 
فهو اأي�ضا اأ�ضود 

اأنا بطبعي �ضامتة ال اأتكلم 
اجلميع يخاف �ضمتي 

ال يفهم �ضمودي 
حتي اأمي قالت يل يف يوم اأنا ال اأفهمك 

اأنا عالمة اإ�ضتفهام ؟لكل من حويل 
ال  ماحويل  لكن  ح��ويل  مايدور  اأفهم  كاأنني 

يفهمني 
هناك واحد فقط يفهني 

ال تقلق لي�ض �ضخ�ضا بل هو الواحد االأحد
مل  اأنني  مع  همومي  اأ�ضتكي  له  ل�ضاعات  اأبكي 

اأبلغ الع�رضين 
كربت قبل الوقت 

فهمت احلياة و اأنا مراهقة 
مل اأعد اأ�ضتهي �ضيئا كالباقي 

مل يعد يهمني املظهر من اخلارج. 
فاأنا اأفهم االأ�ضخا�ض من الداخل 

اأنا الكبرية ال�ضغرية 
اأنا التي علمتها احلياة اأن الغد لي�ض نف�ضه اليوم 

لو يعلم اجلميع كم اأنني اأود احلياة 
حرمت من اأ�ضياء مل اأكن اأود تركها 

و منحت اأ�ضياء مل اأكن اأودها 
اأنا فتاة حاربت يا �ضديقتي 

حاربت نف�ضي و الزلت اأحاربها 
اأنا التي قالو عنها لي�ضت ب�ضيء مهم 

كاأين لقنتهم در�ضا بعزميتي 
ها اأنا اليوم ذات �ضاأن هذه بداية مل�ضاوير طوال 

هاهم اليوم يا �ضديقتي يقفون اأمامي و ينحنون 
احرتام 

هاهم اليوم ي�ضت�ضريون من كانت دون �ضيء 
اأنا �ضيء عظيم يا زمان

       �سديقتي

- بطاقة تقنية حول الديوان 
- العنوان: غربة العائدين من املجاز 

- ق�ضائد الديوان: �ضبع وثالثون ق�ضيدة 
- ال�ضفحات: مئة واإحدى ع�رضة �ضفحة 

 ( الثقافة  وزارة  عن  طبع  الن�رض:   دار   -
الديوان الوطني للمطبوعات( 

�ضنة الن�رض: 2019  
للمبدعني  معا�ضي  علي  جائز  اجل��وائ��ز: 

ال�ضباب ) اجلائزة االأوىل( 
قراءة يف الديوان:  

ي�ضتمل ديوان غربة العائدين من املجاز على 
ق�ضيدة  وع�رضون  اأربع  ن�ضًا  وثالثني  �ضبع 
وثالث ع�رضة ق�ضا�ضة �ضعرية –كما �ضماها 
م�ضامني  عدة  فيها  ال�ضاعر  عالج  ال�ضاعر- 
كاحلب،  ال�ضعرية  كينونته  �ضغلت  وجودية 
النبوة... املوت،  االغرتاب،  ال�ضعر،  الوطن، 
الن�ضو�ض  بع�ض  قراءة  اإىل  الولوج  وقبل 
العتبة االأوىل للديوان  اأن نتوقف عند  علينا 
العائدين  غربة   " املجموعة  عنوان  وهي  اأال 
االبتعاد  معنى  حتمل  فالغربة  املجاز"  من 
اإليه،  الرجوع  تعني  والعودة  الوطن  عن 
الغاية  ابتداء  اإىل  "من"  اجلر  حرف  ويفيد 
عامل  هي  ال�ضاعر  وغاية  واملكانية،  الزمنية 
فال�ضاعر  ال�ضعر  هو  املجاز  وعامل  املجاز، 
العودة  رحلة  الديوان  هذا  يف  �ضيخو�ض  اإذا 
اإىل اأر�ض الوطن، ووطن ال�ضاعر هو �ضعره 
الذي يف  العا�ضق   " ق�ضيدة  يقول يف  حيث 

الكهف":
اآمنت بال�ضوء الذي يف داخلي

وخرجت من كهف الظنون الأ�رضحْه 
كالعا�ضق املنفي �ضوب يقني موقده 

الذي امتد الرماد ليم�ضحْه
لكنه منح الق�ضيدة جمرة اأخرى 

�ضي�ضعلها االأ�ضى لتو�ضحْه
ال�ضعر: 

معتقد  �ضيبقى داخلي �رضا
ليمنحني احلياة واأمنحْه

ويت�ضح من خالل هذا املقطع عالقة ال�ضاعر 
الكبرية بال�ضعر الذي يراه متنف�ضه يف عامل 
وتعادي  تناق�ض  التي  ال�ضلبية  بالقيم  مليء 
وتخالف روح ال�ضاعر/ االإن�ضان، فالغربة اإذا 
هي غربة روحية ال ج�ضدية وال�ضاعر يعي�ض 
الوطن روحا ال رقعة جغرافية ويف ق�ضيدة 
" وطن ال يع�ضق" تت�ضح هذه الغربة جلية، 

حيث يقول ال�ضاعر:  
وطني  ملاذا كلما حا�رضتنا 

ننمو ورودا  يف احل�ضار ونعبُق
وطني  ملاذا كلما اأحرقتنا 

تاأتي علينا االأمنيات فنورُق
وطني  ملاذا نرتدي خيباتنا/ املنفى 

ملاذا نرتديك ونحرُق

ال�ضاعر  ف�ضاء  يف  مفارقة  هنا  من  وتت�ضح 
يف  يعي�ض  فهو  ال�ضعر،  الوطن/  ثنائية  بني 
ح�ضار على ب�ضاط جغرافيا الوطن احلقيقي، 
خيبته  يف  ويعي�ض  واأحزانه،  حرائقه  فيتكبد 
منفاه، فالوطن عند ال�ضاعر هو املنفى الذي 
الذي  املفتوح  العامل  الق�ضيدة  اإىل  منه  يفر 
يف  يقول  حيث  حياته،  ال�ضاعر  فيه  ميار�ض 

نف�ض الن�ض:
نحن الذين تغربت اأرواحنا

يف ذكرياتك والقلوب متزقُ 
نحن اليتامى 

املرتفون بحزننا فرحوا 
واإن قراأت جراحك �ضفقوا 

نحن اليتامى املتعبون 
الأننا نهواك اأنت، وي�ضتهينا زورُق

واإذا تاأملنا يف ق�ضائد بوفحتة �ضنجده يكرث 
من ا�ضتخدام �ضمة اأ�ضلوبية يف جل ن�ضو�ض 
الديوان، وهي التنا�ضات القراآنية خا�ضة ما 
تعلق فيها بق�ض�ض االأنبياء وباالأخ�ض ق�ضة 
�ضيدنا يو�ضف التي وظفها ال�ضاعر يف اأكرث 
الق�ض�ض  ي�ضتدعي هته  فال�ضاعر  من ن�ض، 
االإن�ضانية  القيم  من  جمموعة  حتمل  الأنها 
قيم غائبة عن  بها، وهي  يوؤمن  التي  اخلالدة 
واقعه ومن م�ضببات غربته، اأما ق�ضة �ضيدنا 
يف  ال�ضاعر  ق�ضة  مع  ت�ضرتك  فهي  يو�ضف 
عدة نقاط مهمة، ف�ضيدنا يو�ضف عانى من 
وال�ضاعر  املنفى،  مرارة  فذاق  اأخوته  ح�ضد 
يعي�ض خيبة الوطن ومنفاه، و�ضيدنا يو�ضف 
كانت  -واإن  ال�ضاعر  وكذلك  الغربة  عا�ض 
غربة �ضيدنا يو�ضف ج�ضدية وغربة ال�ضاعر 
روحية-، و�ضيدنا يو�ضف دخل ال�ضجن وهو 
ف�ضاء مغلق يف ظاهره مفتوح و�ضا�ضع يف 
احلرية  فيه  عا�ض  يو�ضف  �ضيدنا  الأن  باطنه 
وكذلك  واالأخالقية...  والفكرية  الدينية 
الف�ضاء:  مفارقة  يف  ال�ضاعر  مع  ح��دث 
�ضابقا،  عنها  حتدثنا  التي  الوطن  ال�ضعر/ 
" العربي ما قبل  ال�ضاعر يف ق�ضيدة:  يقول 

االأخري"
ذئٌب وجوٌع

والنبوة قلبُه
وقمي�ض يو�ضَف مل يزْل يف طهرِه

هو يو�ضف ال�ضديق 
�ضاحب بْئرُه فا�ضتاقه ملا اأقام مب�رضِه

النبوة  ن��ال  قد  يو�ضف  �ضيدنا  ك��ان  واإذا 
وغربته  منفاه  يف  وال�ضيادة  ال�ضماوية 
فال�ضاعر قد نال النبوة ال�ضعرية والريادة يف 
نف�ض املنفى ونف�ض الغربة فيقول يف ق�ضيدة 

"نبوءة ال�ضعر"
يف الغار وحدي 

ووحي ال�ضعر اأحرقني 
كاأمنا حرفه ال�ضويف من لهِب

خرجت للنا�ض  مل يوؤمن بنا اأحد 

وال�ضعر من قبل ميالدي تنّباأ بي 
يوؤرخان  اللذين  البيتني  هذين  تاأملنا  واإذا 
اأن  �ضنجد  فاأننا  ال�ضعرية  ال�ضاعر  لبعثة 
الوطن/ مل يوؤمن به وهذا ما �ضاهم يف غربته 
ووحدته، كما اأن غياب احلبيبة زاد على غربة 
ق�ضيدة  يف  فيقول  اأخ��رى،  غربًة  ال�ضاعر 

"بقيت وحدي":
اأحببتها

حد التوح�ض يف الهوى 
اأحببتها حد اليقني عذابا

لكنها...
منذ افرتقنا �ضدفًة

اأهدت حنيني دمعة وغيابا  
ومركز  بوؤرة  �ضكل   اإذا  الغربة  فمو�ضوع 
ال�ضعرية  وروؤيته  الوجودية  ال�ضاعر  فل�ضفة 
املجاز"  اإىل  العائدين  غربة   " جمموعته  يف 
غرار:  على  ق�ضائد  عدة  يف  جليا  ويت�ضح 
ووطن"  "قلب  الكهف"  يف  الذي  "العا�ضق 
"وبقيت وحدي" "الغربة االأوىل" "مقام اأخري 
عدة  اأي�ضا  ال�ضاعر  عالج  كما  اأنيق"...  جلرح 
التحدث  �ضنحاول  اأخرى  وجودية  م�ضامني 
 " االأوىل  الق�ضيدة  ففي  باخت�ضار،  عنها 
النبوة   عن  ال�ضاعر  حتدث  �ضماوي"  موعد 
ق�ضائد   ويف  ال�ضماوية،  والر�ضالة  املحمدية 
املجاز"  "رع�ضة  ال�ضالم"  نبي  "ال�ضاعر، 
وق�ضائد  �ضعر"  "نبوءة  الكربى"  "الده�ضة 
اأخرى فق عالج بوفحتة فيها مو�ضوع البنوة 
التي  اخلالدة  االإن�ضانية  والقيام  ال�ضعرية 
يبعث بها ال�ضاعر فيقول وهو يحاول حتديد 

مهمة ال�ضاعر ووظيفته: 
لالأن يتعبه امل�ضري 

ودربه ن�ض 
يطبب بالندى اأوزانْه

لكنه مي�ضي بجبة �ضاعر
وخمبئا يف جيبها اإن�ضانْه

ويقول للع�ضاق حني تاأملوا 
اأ�ضواقه وجراحه وبيانه

ال�ضعر:
اآيات الذين تغربوا 

فاإذا قراأنا... فاتبع قراآنه
"اآية  ال�ضوء"و  من  "اأنثى  ق�ضائد  يف  اأم��ا 
القلب" "خمار لقلب عار" "اأنثى من جنون" 
وعدة ق�ضائد اأخرى فقد حتدث بوفحتة عن 
ويف  ونبوغه،  ال�ضاعر  بعثة  يف  االأنثى  دور 
ق�ضيدة " اأ�ضئلة الليل االأخرية" طرح ال�ضاعر 
ال�ضعر؟  الوجودية، ما  االأ�ضئلة  جمموعة من 
ما احلب؟ ما االإن�ضان؟ ما اللغة؟ ما االأر�ض...
ال�ضعرية  روؤيته  وفق  عليها  االإجابة  وحاول 

وفل�ضفته الوجودية، يقول ال�ضاعر:
 �َضَيْهُجُرَك االأَْحَباُب..

ُكلٌّ وُعْذُرُه
وَتْبَقى َوِحيداً اَل َحِبيَب ِلَتْعُذَرْه!

قراءة يف ديوان اأحمد بوفحتة: ال�سعر والوطن غربة الروح 
اأم غربة اجل�سد؟ 

اإلــى جميــع االأقــــالم
طريق  عن  ...را�سلونا  وم�ساهماتكم  موا�سيعكم   ال�ستقبال    ، اأرحب  ف�ساءا  لكم  تخلق  التحرير  جريدة  االأدبية  م�ساهماتكم  لكل   

journalaltahrir@gmail.com    الربيد االلكرتوين للجريدة

ـَا... َقــاِتـل َخــِفّي ـَلُد االأَِميـن اأَيــ البـ
 بقلم/ خديجة اأحمد : الوادي 

ا واأملًا كما  ِعْث يف االأرواح واالأج�ضاد َتلًفا و�رُضً
 ، ب�رٍضّ اجلزائر  بلدي  ج�ضُد  اب  ُي�ضَ فلن  �ِضئْت، 
بل  َواِهٌن،  الوجود، فوجوُدك البّد  َكَيان  واْنُخْر 
حتما هو كائن اآيٌل للرحيل يوما، َفْح�ضُبك ُوجود 
يٌّ عليك، واْفِتْك ب�ضالحك  ٌجزائرٌي �ضامٌد َع�ضِ
ى،  ُحمَّ باأطياِف  ِده  َع�ضُ من  ا  بع�ضً ْبَت  اأَ�ضَ واإِْن 
رْي...  �ضَ فال  زائلة،  عابرة،  اأّنها  الأَْزُع��ُم  واإيّن 
الّرجال،  من  كثرٌي  بال�ّضهر  لها  يتَداَعى  اأنَ  من 
واجلبال  التالل  جنبات  الَوهن  اأ�ضاب  واإن 
ْت  و�رَضَ �ِضْقَوُتك،  علينا  غَلَبْت  واإْن  والظالل، 
فينا َتداعّيات التباعد والعزل والهجر واحلجر، 
واملنفى هو املنفى يف اأزماٍن اأَُخر، غري اأّنه اأُِحيل 
االأهل  بني  ع�رض-  ِت�ضعة  الكوفيد   - زمن  يف 
بهجة  من  ان�ضحَبت  َذَوات  والديار،  والبالد 
،وفارَقت من غري  املوت  غّيَبها  اأرواح   ، احلياة 
وداع ، وب�ضمات فاترة ، باردة افتَقدت حرارة 

اللقاء، وُطّوقت باأ�ضوار فرارا منك ،�ضار الكل 
 ، ُمَبعد َمنُبوذ  اأولئك ،واأنَت  اأنا وهم و   ، َمْنِفّي 
،وبيننا  احلياة  نامو�ض  فينا  اأنت  َطَرْحت  اأن  ُمذ 
التي  اجلامدة   ، ال�ضاكنة  اليومّيات  �ُضلطة 
ن�ضجتها لنا ولكّل العامل ، فال�ضالم ، والكالم ، 
والهيام قد اأًِقيم يف حّقِه حظر ُكلّي، يف زمنك 

يا قاتل ،ويا خفّي ...
واأحّب؟   هوى  الذي  والقلب  احلب؟  عن  فماذا 
واللِِّعْب؟  االأوالد  و�ضحكات  فجٍر،  وب��زوغ 
جميل  كل  �َضغَف  فينا  َتْقُتل  اأن  ا�ضتحالة 
بطال�ِضمك ، ولي�ض با�ضتطاعتك اأن مَتِحي لهفة 
اأفئدة  كثريا  لها  َطرَبْت  ا�ضْ طاملا  التي  الّلقاء 
الأجل  اإلغاوؤه  يتّم  لن  فاللقاء  ، ال وال...  االأحّبة 
فماذا  اآخر،  اإ�ضعار  غاية  واإىل  ؟  م�ضّمى  غري 
عن الغائب؟ والبلد وجهه �ضاحب ، واالأهل قد 
انفردوا ، وانعزلوا، وال�ضاحب ، �ضحيح طغى 
الداء والوباء وال�رّضاء من كل جانب ، لكن لنا 
ْوَلة اأخرى فقط  تَيّقن اأّن الَغَلَبة من ن�ضيبنا  �ضَ

ِمن  احلياة  فُا�ْضِلِب   ، �َضايِف وُمعايِف  بعون ربٍّ 
والعمر  والقدر  واالأج��ل  فالروح  وهناك،  هنا 
ما  وْقَت  مكان،  كل  يف  املوت  واْطرِح  باأِمره، 
َقب�ضة  يف  واحلياة  وامل��وت  فالوالدة   ، �ضِئت 
ال�ضهيد  اأر�ض  على  اأّنها  واأخرى  َقادر،  َمِلك 
فًّ االأ�ضباح  اآخر، و ادُعوا �ضَ اأََخذت َمنَحى  قد 
يف  عاثت  التي  اخلوف  فاأ�ضباح   ، اأوكارها  من 
ت  ُمدٍن ُعظمى ِبِفعلِتك، قد َخَبت اأنوارها، وَفَرّ
ال  ُمدن  هي  كانت   ، هِب  الَرّ رهينة  مذعورًة 
يغ�ضاها  بات  فقد  لالأ�ضف  الليل،  عّز  يف  تنام 
 ، خاوية  �ضوارع  النهار،  و�ضح  يف  النعا�ض 
يرّي ، وورٌد  وبحٌر قد ماتت اأمواجه  موٌت �رَضِ

َذُبل يف اأَِكّنِتِه .
ف��وؤادي  يف  َتبّث  لن  اأ�ضبَاُحك   ... باأ�ض  فال   
�ضوف  ،فَهاهنا  الفزع  بلدي  يف  وال   ، الرعب 
ا�ضمه  بلٍد  �ضفوح  على  اليا�ضمني  ُي��زِه��ر 
و  االأطباء  من  ُجنًدا  �ضندعو  فيه   ، -اجلزائر- 
الدواء َلدحر الداء والوباء من اأر�ضنا ،و �ضَنتُلو 

االأمن واالأمان  ال�ضفاء و  تراتيل  امل�ضامع  على 
جي�ض  ِب�َضواِعد  َدت  فِّ �ضُ اأركانه   ، موطني  يف 
اأن ال  ومن  عنها  بالّذود  الوعد  ان  �ضَ  ، اأبي�ض 
ُتَدَنّ�ض  ال  اأن  العهد  َعَزم  �َضقم،  منك  مَيَ�ّضها 

اأج�ضاد اأهله ببوؤ�ض .
الذي  االأمومة  ِبنَدى  ت�ضّبعت  قد  اأّم  فاجلزائر   
يَتحّول  ،ولن  قط  ُيَغَيُّب  ومل  اأبدا،  َيَت�ضّنُه  ال 
اأَْمًنا يف  فكانت   ، االأيام  َخّلَفْتُه  رمّبا  لَكَدٍر  باأثٍر 
وعّزا   ، الّروع  طغى  ملّا  ومالذا   ، الفزع  ذروة 
الباأ�ض  ا�ضَتّد  حني  وَبْل�َضًما   ، الذل  خّيم  عندما 
،حينما  بحبٍّ  ذراعيها  فتحت  حنون  اأّم  ،هي 
واملتاع  العباد  واأُجلَيت   ، االأب��واب  َدت  اأُو�ضِ
والعتاد وال�ضّجاد ، جزائرنا ُتنادي يامن اعرَتْته 
كَنى قد  اأن يطمئّن، فال�ضُّ اآن لقلبك  االأ�ضقام ؟ 
ي  طابت هاهنا يف بلد احلياة وال�ضالة، ُقْم َف�َضِوّ
ُن�ضلّي يف ربوع  اأن  وا�ْضتِوي الأجل  ادك،  �ضَجّ
االأمل واالأحالم لندح�ض االأ�ضقام و االأوهام . 

اأُقوُلها لك علًنا يا فريو�ض – كرونا-  ان�رضف 

اأر�ضنا،  من  حّينا،  من  بيتنا،  من  وارحل  عّنا، 
فاأ�ْضُطُح   ، اأوالدنا  وُلَعب   ، اأيادينا  مل�ضات  من 
ومهما   ، بعيدا  وَتْنُبُذك   ، َتلِفُظك  االأمني  البلد 
اأْقفال  ُنْحِكُم  ف�ضوف  الغدر،  باأَْوجِه  َتَنّكْرَت 
ِحَنا، وفيه ُتفتح اأبواب م�ضاجدنا ،و ديارنا  �رَضْ
،وقلوبنا، وَيْنرُث �ضغارنا ِباأْمٍن ُلَعَبهم ودفاِترهم 
ْدِره  على حواف البلد االأمني ، وُيْكَتب على �ضَ
حكايات الغرام ،ورايات ال�ضالم، و جديد ُعْمٍر 
حتت  واالأ�ضدقاء  للغوايل  هو  فقط  و�ضمٍر 
�ضماء –اجلزائر- حينها يحلو اللقاء وامل�ضاء .   

خاطرة

والي��ة  م��ن  #اأحمد_بوفحتة:   *
باحث   1993 اأكتوبر  مواليد  جيجل 
الوادي  بجامعة  الدكتوراه  طور  يف 
اأدبية  ودرا���ض��ات  نقد  تخ�ض�ض 

جيجل. بجامعة  موؤقت  واأ�ضتاذ 
ديوان  له  :�ضدر  #ال�ضرية_االأدبية 
املتوج  املجاز  من  العائدين  غربة 
رئي�ض  جل��ائ��زة  االأوىل  ب��امل��رت��ب��ة 
عام  ال�ضباب  للمبدعني  ال��دول��ة 
اجلزائرية   الثقافة  وزارة  عن   2019
الفائزة  عيناها  حتدثت  هكذا  وديوان 
�ضعر  ديوان  الأح�ضن  الثانية  باجلائزة 
احتاد  عن   2017 ع��ام  اجل��زائ��ر  يف 
بعديد  توج  كما  اجلزائريني.  الكتاب 
وخارجها  اجل��زائ��ر  داخ��ل  اجل��وائ��ز 
الدولية  الوحي  رئة  اأهمها:جائزة 
 2020 ال�ضعودية  العربية  باململكة 
هم�ضة  مهرجان  االأوىل يف  املرتبة   -
م�رض  يف  والفنون  لالآداب  الدويل 
مهرجان  يف  االأوىل  -املرتبة   2015
 -  2016 تون�ض  الطلبة  ال�ضعراء 
منتدى  م�ضابقة  يف  الثانية  املرتبة 
اجلائزة   - املغرب2017  االأدب  
املعربة  الكلمة  م�ضابقة  يف  االأوىل 
اجلزائر  وثقافة  فنون  موؤ�ض�ضة  عن 
م�ضابقة  االأوىل يف  اجلائزة   -  2018
جيجل  اجل��ه��وي  الطالبي  ال�ضعر 
مل�ضابقة  االأوىل  -اجل��ائ��زة   2017
الوادي  ال�ضباين  لالإبداع  البا�ضقة 
املو�ضمني  يف  �ضارك  كما   -  2016
اأمري  م�ضابقة  من  والثامن  ال�ضابع 
ال�����ض��ع��راء واأج��ي��ز ب��االإج��م��اع يف 
م�ضابقات  حكم  كما  امل�ضاركتني.- 
اآخرها  وخارجها  اجلزائر  داخل  اأدبية 
هم�ضة  مهرجان  حتكيم  جلنة  ع�ضو 
#قراءة_ والفنون.  لالآداب  الدويل 
#�ضل�ضلة_مقاالت_ يف_دي��وان  

حول_ال�ضعر_اجلزائري

نبذة عن ال�ساعر
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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�س: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

1لقبها الفين دلوعة االغنية العربية.
2احدى احلموات الفاتنات يف السينما العربية.

3حصل على o ثلثا أيب
4لقب ماجدة الرومي الفين »--- --- العريب« )كلمتان(

5قرأ القرآن قراءة متأنية o ما يربط به احلصان 
لتوجيهه.

6حتسس o طريقة جتمع الشيء عرب الوقت.
7انتقال وتقدم الشيء مثل نقاش موضوع ما

8شرفة يف البناء o يابسة
9لقبها الفين صوت الكريستال

10لقبه الفين العندليب األشقر )لبنان(

أفقــــــــــــــــــي

1أوشك على القيام بالشيء o من 
انواع الزهور o حرف نفي.

2هنر يف الصني o نصف رباح.
3جهاز ايقاف السيارة o عقد 

)كصفقة ما(
 o 4على وشك أن حيدث هلا شيء

حماكاة
5ثلثا مرء o كانت عاصمة 

للسومريني عام 2100 ق.م o عكس 
راج

6له جائزة عاملية بامسه )مبعثرة( 
o مركبة ورحلة أمريكية للقمر.

 o أصابك بالغرور o 7ضمري غائب
اسم أحد احلروف )معكوسة(.

8متشاهبان o هبة خفيفة من اهلواء 
o حرف نفي.

 o 9اسم علم مبعىن هين العيش
ظهر

10غري ناضج o تنور

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  

    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الموارد المائية
مديرية الموارد المائية لوالية الوادي

حي 19 مارس الوادي

اعــــــذار رقـــم: 02
           

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

بمشروع :

-إنجاز وتجهيز مبرد ) REFROIDISSEUR ( مع بناء سور باال غفيان ببلدية تندلة .

المسند إلى شركة ذات مسؤولية محدودة قعري والكائن مقر ها طريق الشريعة بئر العاتر 

والية تبسة الممثلة بالسيد : قعري حسين

 )Le Chiffre d‘affaires ( الصادر في جريدة رقم األعمال  01 - نظرا لالعذار رقم 

بالغة الفرنسية بتاريخ : 2020/04/05 . 

- وبسبب توقف األشغال الغير مبرر

- ونظرا لعدم االلتزام بأوامر صاحب المشروع

يوجه إلى شركة ذات مسؤولية محدودة قعري والكائن مقرها طريق الشريعة بئر العاتر 

والية تبسة الممثلة بالسيد : قعري حسين إعذار رقم 02 لكي تباشر األشغال في اآلجال 

المحددة أقصاه 05 ايام ابتداء من أول صدور لهذا اإلعذار في الجرائد اليومية أو في النشرة 

الرسمية لصفقات المتعامل العمومي.

في حالة عدم امتثالكم لهذا اإلعذار ستتخذ ضدكم اإلجراءات القانونية المعمول بها ، السيما 

فسخ الصفقة على عاتق المؤسسة .
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

مـح�سـر تكليــف بالـوفــاء 
    املـادة 600. 612 .613 من ق اإ م اإ

عن طريق الن�سر طبقا لن�ص املادة 412 ف 04 من ق اإ م اإ          

الرقـم :3912/ 2019 .   
بتاريـخ اليـوم : العـا�سر  مـن �سـهــر دي�سمبــر  �سـنــة األـفيـن وت�سعــــة 
ع�ســـر . بناء على اأمر االإذن بن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي بجريدة 
 08/03/2020  : بتاريخ  الـوادي  ال�سـادر عن حمكـمة  يوميـة وطنيـة 
�سحراوي   : ال�سيـــد  طلـب  على  بناء   .  2020  /00067  : رقم  حتت 
و  .ـ  الـوادي   ووالية  بلدية  الرمـال  حي   : .املقيــم  قويدر  بن  ميلود 
واليـــة  بـ  التنفيــذ  اإجــراءات  ملبا�ســرة  املخـــتار  موطنـها  املتخــذة 
املوؤرخ   06/03 القانون  من  و12   02 املادتني  على  بناءا  ـ  الــــوادي 
يف20/02/2006 املت�سمن تنظيم مهنة املح�سر الق�ســائي. بناءا على 
املواد 600 ، 612 ، 613 ، 623 ، 624 ، 625 مـن قانون االإجـراءات 
املح�سر  اإ�سماعيـل  مي�سـه   / االأ�ستـاذ  نحن  قمنا  ـ  االإداريـــة  و  املدنيـة 
على  بناءا   . اأعـــاله  املـدون  بالتـاريخ  الـوادي  حمكمة  لدى  الق�سائي 
ال�سند التنفيذي املتمثـل فـي : حكـم الق�سم: الـمدنـي املمـهور بال�سيـغة 
التنـفيذيــة ال�سادر عن : حمكمة الدبيلة بتاريخ:24/02/2019 رقم 
بتكليف    .  2019 الفهر�ص:00221/  رقم   2018 اجلدول:01125/ 

امل�سمـى : باي بوبكر بن فرحات . 
ـ مب�سمـون  الوادي  – والية  �سيدي عون  – بلدية  ال�سويهلة   / العــنوان 

ال�سنـد والقا�ســي بـ :
01 ـ مبلــغ : 3،300،000 دج ) ثالثة ماليني و ثالثمـائــة األف دينار 

جزائري ( قيمة الدين  . 
مبلــغ   ) جزائري  دينار  األف  مائـة   ( دج   100،000  : مبلــغ  ـ   02

التــعوي�ص . 
 . التنفيـــذ  م�سـاريــف  دج   9،080،00  : مبلــغ  ـ   03

 . التنا�سبـي  احلـق  دج   110،000،00  : مبلــغ  ـ   04
-حتميل املدعى عليه امل�ساريف الق�سائية مبا فيها الر�سم املقدر ب : 750 دج 
احلق  و  التنفيذ  م�ساريف  ح�ساب  مع  الدفـع  الواجب  االإجـمايل  املبلغ  ـ 

التنا�سبي يقـدر بـ : 3،519،080،00 دج 
ـ ذلك خـالل مهلـة خم�ســة ع�ســر يـوم )15 يوما ( من  تـاريـخ تبليـــغ 

هـذا التكليـــف واإال اأجبــر على ذلك بكافــــة الطرق القانونيـــــة .
ـ واإثباتا ملـا تقدم حررنا هذا املح�سر يف اليوم و ال�سهر وال�سنة املذكـورين 

اأعـاله للعمل به طبقا للقانـــون .
                                                                    املح�سر الق�سائي
مي�سة اإ�سماعيل

املكتب العمومي للمح�سر الق�سائي 
  مكتب االأ�ستاذ/ مي�سه اإ�سماعيل 

 حم�سر ق�سائي لدى حمكمة الوادي                                  
  حـي الرمـال ـ الوادي                                

الهاتف: 0.32.13.89.37                      
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اأخبــار حــولحـدث وال حـرج
 العــامل

اإىل الذين ي�ستكون من احلجر 
ال�سحي يف بيوتهم ورفقة 

عائالتهم لعدة اأيام ، انظر 
لهوؤلء الرجال اأين يق�سون ما 

يقارب اخلم�س �سنوات..وفيهم 
اأكثـر، بعيدون عن اأهلهم ويف 

ظروف �سعبة وقا�سية ...
قل احلمد هلل

اللهم اأحفظ جي�سنا الغايل 
واأحفظ اجلزائر احلبيبة

صـــورة و تعــليق 

مهند�س النظافة امل�سعود 
غيب�س .. ُيج�ّسد 

اأف�سل م�ساهد الوعي 

والت�سحية !

ماذا ميكن اأن نقول عن الت�ضحية اخلال�ضة يف عّز املحن واملخاطر 
؟ وهل مبقدورنا النجاح يف و�ضف اأهلها واإن�ضافهم دون تق�ضري 
مثيل  ال  و�ضهامة  كرم  هو  وبجراأة  بكفاءة  فالعطاء  ؟!  عجز  اأو 
تعترب رحمة متدفقة ال  وا�ضتمرارية  وامل�ضاهمة ب�ضدق   ، لهما 
اأن نوؤكد  ، وباخت�ضار �ضديد ن�ضتطيع  ات�ضاعها  ف�ضحة ل�ضبط 
على اأن احل�ضور االإيجابي الفعال يف خمتلف الظروف واملواقف 
وُي�ضّكل   ، واحل�ضاري  التنموي  لالرتقاء  املثلى  الو�ضيلة  هو 
البنية التحتية لكل جناحات واإجنازات املجتمعات القوية الراقية 
، هذه املرة نحدثكم عن اإن�ضان ب�ضيط يف هندامه �ضامخ باأخالقه 
النبيلة ، يندفع نحو االأعمال اجلليلة بال تردد لتلبية نداء �ضمريه 
اليقظ وم�ضاعره العذبة ويت�ضّلى بها عن همومه ، فبذور ال�ضخاء 
با ، بل ميلك  التي يحتاجها ج�ضمه مغرو�ضة يف ذاته منذ اأيام ال�ضّ
�ضهية ال تقاوم يف املبادرة املثمرة وهرولة ناحية اإ�ضعاد االآخرين 
ال يقوى على ردها ، هذا هو قائد مهند�ضي النظافة مبدينة م�ضعد 
باجللفة امل�ضعود غيب�ض " وليد الكهرباء " الذي ال يجد طماأنينة 
وال راحة اإال يف درب الن�ضال والكفاح ، �ضحيح اأنه يتقا�ضى 
اأجرا �ضهريا زهيدا مقابل مهنته ال�ضاقة ال يكفي لت�ضديد تكلفة 
اأن ما مينحه من جهود ودرو�ض  فاتورة الكهرباء لوحدها ، غري 
 ، االأعاجيب  ي�ضنع  اليقني  اأن  الواعية  العقول  لذوي  ُيثبت 
والقناعة هي اأجنع دواء لالأنانية والطمع والياأ�ض ، ولي�ض اأمامنا 
ونحن يف ح�رضة هذا االآدمي الفدائي النادر ، اإال اأن نقف له وقفة 
تقدير وعرفان واحرتام ، نظري ت�ضحياته الدائمة رغم امل�ضاعب 
خدمة  يف  نف�ضه  وهب  بل   ، ح�رضها  ي�ضعب  التي  واملخاطر 
االآخرين بقناعة واإخال�ض و�ضمود ، كتلك ال�ضمعة التي حترتق 
املهند�ض  ، ليكن هذا  اأن ي�ضت�ضيء من حولها بنورها  اأجل  من 
اخلا�ض بجدارة نعم االإن�ضان ونعم العامل ، يف الوقت الذي مل 
يتمكن فيه الكثري من املوّظفني وعلى راأ�ضهم رموز النخبة كما 
ملجتمعهم  والثناء  الذكر  ي�ضتحق  �ضيء  تقدمي  من   ، ي�ضمونهم 
 ! احلياة  حقول  معظم  يف  واملعاناة  امل�ضاكل  دوامة  يف  الغارق 

◄

◄

�شيخ الأزهر يعلق على 
رف�ض دفن طببية توفيت 

بكورونا يف م�شر
علق اأحمد الطيب، �سيخ الأزهر، 

على امل�سهد املتداول لرف�س طبيبة 
م�سرية توفيت بعد اإ�سابتها 

بفريو�س كورونا امل�ستجد، الذي 
حتول اإىل وباء عاملي )جائحة(. 

وكتب الطيب على "في�سبوك"، 
دفن  لرف�س  املتداول  "امل�سهد 

طبيبة توفيت جراء الإ�سابة 
بفريو�س كورونا، هو م�سهد بعيد 

كل البعد عن الأخالق والإن�سانية والدين". واأ�ساف: "فمن اخلطورة 
مبكان اأن ت�سيع الإن�سانية وتطغى الأنانية، فيجوع املرء وجاره 

�سبعان، وميوت ول يجد من يدفنه".
وقال �سيخ الأزهر: "اإن اإن�سانيتنا توجب على اجلميع اللتزام 

بالت�سامن الإن�ساين، برفع الو�سمة عن املر�س وكفالة املت�سررين 
واإكرام من ماتوا ب�سرعة دفنهم والدعاء لهم"، م�سيفا: "رحم اهلل 

�سحايا هذا الوباء، ورفع البالء عن العاملني".
وقالت وكالة ال�سحافة الفرن�سية اإن ال�سرطة األقت القب�س على 12 

قرويا اليوم ال�سبت يف ا�ستباكات معها بقرية يف �سمال �سرق م�سر، 
حيث رف�س الأهايل دفن امراأة توفيت ب�سبب فريو�س كورونا 

امل�ستجد، خوفا من العدوى، وفقا مل�سدر اأمني.

اإيران �سمن 
اأف�سل 10 دول عامليا يف جمال 

التعليم عرب االنرتنت 

قال رئي�ض مركز التعليم الدويل يف وزارة 
الرتبية والتعليم االيراين "غالم ر�ضا كرميي" 

ان اجلمهورية االإ�ضالمية �ضمن اأف�ضل 10 دول 
يف العامل التي تقوم ب�ضكل متمركز وم�ضتمر 

بتدري�ض املناهج الدرا�ضية عرب االنرتنت. 
واأ�ضاف كرميي يف ت�رضيح �ضحفي اأن 

االإجراءات التي قامت بها وزارة الرتبية 
والتعليم االيرانية خالل ال�ضهرين املا�ضيني 

كان لها �ضدى عامليا وخا�ضة يف جمال التعليم 
االفرتا�ضي الذي مت ب�ضكل متمركز وم�ضتمر 

حيث اعتربت املنظمات الدولية ذات ال�ضاأن يف 
جمال التعليم اإيران �ضمن اأف�ضل ع�رضة دول يف 

جمال التعليم عرب االنرتنت.
وت�ضري تقارير اليون�ضكو انه منذ تف�ضي 

فريو�ض كورونا عامليا فاإنه واىل تاريخ 11 
ابريل احلايل فاإن مليار و 576 مليون و 21 الف 

و 818 طالب من 188 دولة طالب مت تعطيل 
مدار�ضهم وجامعاتهم وهذا العدد هو 91.3% 

من جمموع طالب العامل.
وهناك دول قامت باإنهاء العام الدرا�ضي منها 

الربتغال والكويت وبريطانيا وباك�ضتان وهناك 
دول اأخرى من املحتمل انهاء العام الدرا�ضي 
فيها هي ا�ضبانيا وتركيا وازبك�ضتان والهند 

وغريها من الدول.

الوقت فوق اأعلى برج 
تلفزيوين بالعامل مي�سي اأ�سرع

وفقا للنظرية الن�ضبية الأن�ضتاين، حتدد 
اجلاذبية مرور الوقت، اأي مي�ضى الوقت اأ�رضع 

كلما ارتفعنا عن �ضطح االأر�ض. ولكن 
لت�ضجيل هذا التاأثري ال بد من جهاز توقيت 

دقيق وح�ضا�ض.ولذا ابتكر علماء جامعة 
طوكيو من اأجل اإثبات هذه احلقيقة، مثل 
هذا اجلهاز ، حيث الإجراء جتربة فيزيائية، 

ا�ضتخدموا ن�ضخة متما�ضكة من �ضاعة ذرية. 
ت�ضمح بقيا�ض مرور الوقت بدقة ال ت�ضدق 

”اإىل 18 مرتبة ع�رضية.  ولكن مل تكن هذه 
ال�ضاعة كافية الإجراء التجربة الفيزيائية، الأن 

من ال�رضوري و�ضعها على اأعلى مكان 
ممكن، حيث تكون قوة اجلاذبية اأقل بع�ض 
ال�ضيء مما على �ضطح االأر�ض.وبهذا اأثبت 

الفيزيائيون اليابانيون �ضحة النظرية الن�ضبية 
الأن�ضتاين حيث ظهر اأن فرق الوقت يعادل 

4.3 نانوثانية.ويذكر اأن العلماء كانوا �ضابقا 
ي�ضتخدمون ال�ضاعة الذرية يف مثل هذه 

التجارب على الطائرات اأو حتى على االأقمار 
ال�ضناعية. ولكن اليابانيون ابتكروا طريقة 

جديدة ال�ضتخدامها يف جتربتهم.وجتدر 
االإ�ضارة اإىل اأن برج التلفزيون يف العا�ضمة 

اليابانية طوكيو Tokyo Skytree، هو اأعلى 
برج تلفزيوين يف العامل يبلغ ارتفاعه 634 

مرتا وثاين اأعلى بناية يف العامل بعد برج 
خليفة.تفا�ضيل ونتائج التجربة من�ضورة يف 

.Nature Photonics جملة

ر�سميا اإلغاء عمرة رم�سان ب�سبب تف�سي 
"كورونا" "فريو�ص 

ُتهدد عمرة رم�سان املتواجد على الأبواب 
بالإلغاء ب�سبب ا�ستمرار تف�سي فريو�س 

ال�سلطات  واتخاذ  "كورونا" امل�ستجد، 
ال�سعودية وجل دول العامل لإجراءات 

للوقاية واحلد من انت�سار هذا الوباء.
فبعد اإلغاء عمرة �سعبان، يتم التوجه 

بن�سبة كبرية نحو الغاء اأداء هذه 
ال�سعرية يف �سهر رم�سان، ب�سبب هذا الوباء 

وا�ستحالة تنظيم هذه الأخرية يف مثل 
هذه الظروف ال�سحية التي ت�سكل خطرا 

على �سحة املعتمرين.
ي�سار اإىل ال�سعودية، كانت اأعلنت قبل 
اأ�سابيع عن تعليق اأداء منا�سك العمرة 

ب�سبب تف�سي "فريو�س "كورونا"، وقامت 
بوقف الرحالت اجلوية من واإىل مطاراتها

اإ�سابة ن�سف الطاقم 
الطبي يف م�ست�سفى 

بريطاين بكورونا

ك�سف الطبيب بريطاين، تيم روجر�سون اأن 
الختبارات اأظهرت اإ�سابة ن�سف الطاقم 

الطبي مب�ست�سفى رويال غوينت يف مدينة 
نيوبورت يف ويلز بفريو�س “كورونا” العاملي.
واأعلن الدكتور تيم روجر�سون، اأن م�ست�سفى 

رويال جوينت يواجه اأزمة يف توظيف كوادر 
طبية جديدة بعد ثبوت اإ�سابة ن�سف طاقم 

التمري�س بالفريو�س املُ�ستجد.
وك�سف الدكتور روجر�سون، الذي اأثبتت 

الختبارات اإ�سابته هو الآخر بالوباء، عن 
ذلك اأثناء حديثه عن اأزمة تف�سي الوباء يف 

مقطع فيديو ن�سره جمل�س ال�سحة بجامعة 
اأنورين بيفان، والتي �سجل فيها اأكرب عدد من 

حالت الإ�سابة بالفريو�س يف ويلز.
ولفت الطبيب الربيطاين اإىل اأن اإ�سابة اأفراد 
الكادر الطبي بالعدوى ل تزال متوا�سلة على 
الرغم من الحتياطات املتخذة يف امل�ست�سفى.
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اأجـر مـ�ساعـف لالأطـبــاء الـراغـبني يف الـعـمل بالـجـنوب

التخلي عن ا�سترياد الوقود مع دخول م�سفاة حا�سي م�سعود حيز اخلدمة

متابعة مروجي ن�سخة مزورة من تعديل الد�ستور ق�سائيا

باجلزائر الوباء  تف�سي  بدء  منذ  كورونا  بفريو�ص  وفاة   313

قرار مبنح 10 اآالف دينار كمنحة ت�سامن لكل اأ�سرة

اإقالة مدير االأمن الداخلي وا�سيني بوعزة 

رئي�س اجلمهورية متفائل بتنف�س ال�سعداء من الوباء نهاية اأفريل 

رئا�سة اجلمهورية تو�سح اأنها ل متت لأي �سلة بامل�سودة

ال�ستهالك املحلي للنفط جتاوز 400 مائة األف برميل يوميا ،عرقاب:

ت�ساعف اأعداد امل�سابني اخلا�سعني لربتوكول العالج بالكلوروكني وتعايف 601 حالة 

لوؤي ي   
----------------------

باإعادة  اجلمهورية  رئي�س  ــد  ووع
الــ�ــســحــيــة  ــة  ــوم ــظ ــن امل يف  ــر  ــظ ــن ال
ــة �ــســلــم اأجـــور  ــع ــراج الــوطــنــيــة وم
عملهم،  ــروف  ظ وحت�سني  الأطــبــاء 
والتغلب  جتاوز  هو  املهم  باأن  مو�سحا 
جهة  مــن  معلنة  ــاء  ــوب ال ــذا  ه على 
اخلدمة  اإلغاء  يف  نيته  عن  اأخــرى، 
الأطباء  اأن  م�سيفا  لالأطباء،  املدنية 
البالد  بجنوب  العمل  يف  الراغبني 
قال  و  م�ساعفا.  اأجـــرا  �سيتلقون 
الــزيــارة  ــالل  خ تــبــون  املجيد  عبد 
اجلزائر  اإىل  قادته  التي  امليدانية 
النظر  اإعــادة  �سيتم  اأنــه  العا�سمة، 
و  الوطنية  ال�سحية  املنظومة  يف 
مهنيي  ظــروف  حت�سني  على  العمل 
جمابهة  يف  جهودهم  مثمنا  القطاع، 

كورونا. وباء 
حديثه  يف  الــرئــيــ�ــس  تــعــهــد  كــمــا 
املنظومة  مبــراجــعــة  الأطــبــاء  مــع 
ظروف  حت�سني  و  الوطنية  ال�سحية 
م�سيدا  ال�سحة،  قطاع  مهنيي  عمل 
يبذلونها  التي  الكبرية  باملجهودات 

امل�ستجد. كورونا  وباء  ملجابهة 
اأنـــه  ــة  ــوري ــه ــم ـــال رئــيــ�ــس اجل ق و 
ظــروف  حت�سني  على  العمل  �سيتم 
�سلم  ــة  ــع ــراج م و  ـــاء  ـــب الأط عــمــل 
جتاوز  هو  املهم  اأن  م�سيفا  ــور،  الأج
ال�سدد:  هذا  يف  �سرح  و  ال�سعوبات. 
املــر�ــس  هــذا  عــلــى  تغلبنا  "اليوم 

بف�سل الإميان والإرادة".
عن  اجلــمــهــوريــة،  رئي�س  ك�سف  و 
خــلــق الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــالأمــن 

اأقرب وقت. ال�سحي يف 
بالهبة  الرئي�س  اأ�ساد  باملنا�سبة،  و 

اأثبتها  التي  الأخوية  و  الت�سامنية 
اأطيافه  مبختلف  اجلزائري  ال�سعب 
يف هذه الظروف التي متر بها البالد 
 ) )الهبة  اأنها  معتربا  الوباء،  ب�سبب 

للجزائر". جديدة  "انطالقة  تعد 
الرئي�س  وقــف  اأخــــرى،  جــهــة  ــن  م
التي  الـــزيـــارة  هـــذه  خـــالل  ــون  ــب ت
لبني  اجلامعي  بامل�ست�سفى  ا�ستهلها 
حيث  امل�سابني  حالة  على  م�سو�س 

ال�سحية. و�سعيتهم  على  اطماأن 
املركزية  لل�سيدلية  زيارته  لدى  و 
ــد  اأك  ، بالعا�سمة  للم�ست�سفيات 
املجيد  عــبــد  اجلــمــهــوريــة  رئــيــ�ــس 
املعدات  اإي�سال  �سرورة  على  تبون، 
ــة من  ــاي ــم الــطــبــيــة وو�ــســائــل احل
من  �سرب  كل  "اإىل  كورونا،  فريو�س 

الوطني". الرتاب 
�سبه  و  اأطــبــاء  مع  حديثه  خــالل  و 

طــبــيــني قـــال رئــيــ�ــس اجلــمــهــوريــة 
عليه  هي  كما  اجلهود  ا�ستمرت  "اذا 
وباء  من  ال�سعداء  �سنتنف�س  الآن 
و  اأفريل".  �ــســهــر  نــهــايــة  كـــورونـــا 
اإمدادات  قوة  هي  "ال�سلطات  اأ�ساف 

نوفر  ال�سحة(  وعمال  )اأطباء  لكم 
احلرب  هــذه  يف  حتتاجونه  ما  لكم 
حت�سنت،   ـــور  الأم اهلل  احلمد  الآن 
عدد  و  متوفرة  احلماية  م�ستلزمات 

ارتفع".  التحاليل 

اإن  اأم�س  عرقاب،  حممد  الطاقة،  وزيــر  قال 
خالل  الوقود  ا�سترياد  عن  �ستتخلى  اجلزائر 
م�سعود  حا�سي  م�سفاة  دخــول  مع   2023 �سنة 
حيز اخلدمة.ولدى نزوله �سيفا على الإذاعة 
الوطنية، اأو�سح عرقاب اأن “ال�ستهالك املحلي 
يوميا”،  برميل  األــف  مائة   400 جتــاوز  للنفط 
كا�سفا اأنه طلب من �سوناطراك ت�سيري املرحلة 

احلالية بذكاء.واأفاد باأن م�سفاة حا�سي م�سعود 
اخلدمة  حيز  و�ستدخل  اآجالها،  يف  �ستنجر 
عن  �ستتخلى  “اجلزائر  اأن  موؤكدا   ،2023 �سنة 
وزير  ال�سنة”.واأعلن  نف�س  يف  الوقود  ا�سترياد 
الطاقة، عن النتهاء قريبا من ق�سية �سفقة 
بــاأن  م�سيفا  اأنــاداركــو،  الأمريكية  ال�سركة 
ال�سركة. مع  حمادثات  اإجراء  ب�سدد  اجلزائر 

“�سي�سلكم  ــاب:  ــرق ع ــال  ق ال�سياق  ــذا  ه ويف 
قريبا خرب مفرح حول ق�سية بيعها حل�س�سها 
قد  �ــســونــاطــراك  �سركة  باجلزائر”.وكانت 
قامت مبمار�سة حق ال�سفعة على امل�سالح التي 
حتوزها �سركة اأناداركو، �سريك �سوناطراك يف 

حقل بركني باجلزائر.
لوؤي ي

ــة، اأمــ�ــس  ــوري ــه ــم ــــدت رئــا�ــســة اجل اأك
تعديل  ن�سخة  اأن  لها  بيان  يف  الثنني، 
ــع  ــواق ــور املـــتـــداولـــة عـــرب م ــت ــس ــد� ال
التوا�سل الجتماعي ل متت باأي �سلة 
اخلرباء  جلنة  قدمته  الذي  للم�سروع 
لعرابة"  "اأحمد  الربوفي�سور  برئا�سة 

لرئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون.

"رئي�س  ـــاأن  ب املــ�ــســدر  ذات  واأو�ـــســـح 
اجلمهورية اأجل توزيع م�سروع تعديل 
الد�ستور على الأحزاب واملجتمع املدين 
لأن  ملناق�سته،  الوطنية  وال�سخ�سيات 
وثيقة  مبناق�سة  ي�سمح  ل  الــظــرف 
من  الد�ستور  تعديل  بحجم  اأ�سا�سية 
تتجمع  حتى  ثانية  جهة  ومن  جهة، 

انت�سار  ملكافحة  ـــة  الأم طــاقــات  كــل 
اإىل  البيان  الكورونا".واأ�سار  جائحة 
"رئا�سة اجلمهورية، وبعد اأن يرفع  اأن 
�ستعلم  اجلائحة،  هذه  الأمــة  عن  اهلل 
توزيع  يف  بال�سروع  ر�سميا  العام  الراأي 
ملناق�سته  الد�ستور  تعديل  م�سروع 
كل  "اإن  الرئا�سة:  واإثرائه".وقالت 

ن�سخة  اأي  ب�ساأن  حاليا  تداوله  يتم  ما 
اإل  يلزم  ل  الد�ستور،  تعديل  حــول 
اأ�سحابها، الذين يقعون ل حمالة حتت 
واأن  خا�سة  الق�سائية،  املتابعة  طائلة 
م�ّسا  تت�سمن  ـــزورة  امل الن�سخة  هــذه 
وهويتها  الأمة  ثوابت  ببع�س  �سريحا 

الرا�سخة".

�سجلت اجلزائر خالل الأربع وع�سرين �ساعة 
كورونا  بفريو�س  جديدة  وفاة   20 الخرية 
ح�سب ما ك�سف الناطق الر�سمي للجنة ر�سد 

ومتابعة فريو�س كورونا جمال فورار.
جراء  الإجــمــايل  الوفيات  عــدد  يتخطى  و 
لي�سل   300 حاجز  اجلائحة  بهذه  الإ�سابة 

اإىل 313 وفاة.

 69 ت�سجيل  ــدث  ــح ــت امل نــفــ�ــس  اأعــلــن  كــمــا 
العدد  يرفع  ما  بالفريو�س،  جديدة  اإ�سابة 

الإجمايل للحالت املوؤكدة اإىل 1983 حالة.
عدد  يف  ارتفاعا  ال�سحة،  وزارة  و�سجلت 
عدد  لي�سبح  حــالت،  بـ10  ال�سفاء،  حالت 
م�سابا   2679 يخ�سع   فيما   ،601 املتعافني  

بكورونا  لربوتوكول العالج "كلوروكني".

املجيد  عــبــد  اجلــمــهــوريــة  رئــيــ�ــس  ـــف  ووق
دواء  من  املخزنة  الكميات  على  ام�س  تبون، 

الكلوروكني امل�سنع حمليا.
باأع�ساء  لقائه  خالل  تبون،  الرئي�س  واأعلن 
بــوزارة  كورونا  وبــاء  ومتابعة  ر�سد  جلنة 
الذين  ال�سحة  ممار�سي  كــل  اأن  ال�سحة، 
كورونا  وباء  مواجهة  يف  �سهرين  ملدة  عملوا 

ح�ساب  يف  اأقدمية  �سنة  من  �سي�ستفيدون 
�سنوات التقاعد.

للذهاب  ا�ستعداده  اجلمهورية،  رئي�س  واأكد 
بــانــ�ــســغــالت  الــتــكــفــل  يف  حـــد  اأبـــعـــد  اىل 
به  ت�سمح  مبا  الطبي،  و�سبه  الطبي  ال�سلك 

المكانيات املالية وقوانني البالد.
لوؤي ي

تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  قرر 
لكل  ت�سامن  كمنحة  دينار  اآلف   10 منح 
الأ�سر  مع  للت�سامن  يهدف  الإجراء  اأ�سرة، 
كما   ، رم�سان  حلول  مبنا�سبة  املحتاجة 

املتاأثرة  الأ�سر  لدعم  القرار  هذا  يهدف 
املنحة   ، كــورونــا  مــن  الــوقــابــة  بتدابري 
املتاأثرة  املحتاجة  الأ�سر  منها  ت�ستفيد 
باأزمة كورونا ، ويف هذا ال�ساأن اأمر الرئي�س 

املنحة  من  الـم�ستفيدين  باإح�ساء  تبون 
الت�سامنية  املنحة  اأن  العلم  مع  ب�سرعة، 

�سيتم دفعها قبل حلول �سهر رم�سان.
حممد علي

عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأن  م�سادر  اأفادت 
بوعزة  وا�سيني  اأم�س  اأقــال  تبون   املجيد 
بعد  ذلك  وياأتي  الداخلي.  ــن  الأم مدير 
بوعزة.  بوا�سيني  حتدثت  عدة  تقارير 
"ال�سرق  ل�سحيفة  �سابق  ت�سريح  ويف 

الأو�سط"، قال �سحفي وخبري يف ال�سوؤون 
عبد  الرئي�س  اإن  والع�سكرية  الأمنية 
املن�سب  هذا  يف  عينه  الــذي  تبون  املجيد 
»ميهد لإقالة وا�سيني بوعزة، مدير الأمن 
بذكرى  الحتفال  يكون  وقد  الداخلي، 

لإبعاده  منا�سبة  جويلية  يف  ال�ستقالل 
قبل  متت  القالة  ولكن  ر�سمي.  ب�سكل 

هذا التاريخ.
حممد علي

-    اإعادة النظر يف ظروف عمل االأطباء ومراجعة �سلم اأجورهم
-   تبون يعلن عن نيته يف اإلغاء اخلدمة املدنية 

-  خلق الوكالة الوطنية لالأمن ال�سحي يف اأقرب وقت.
قال رئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اأم�ص اأنه اذا "ا�ستمرت اجلهود �سنتنف�ص ال�سعداء من وباء كورونا نهاية ال�سهر احلايل".

غري  مقد�س  بال  عاريا  ذاته  العامل  جد  و  قد  ها 
َن  قدا�سة احلياة، وهو الذي تدّثر طوياًل، وحت�سّ
بكل ما ظّن اأنه احليز الواقي واملقتدٌر لكينونته 
فاأجربنا  ال�سرائر  بكورونا  ٌبليت  لقد  اخلالدة. 
على اللتفات نحو اجلانب الآخر. اجلانب املظلم 
وغري امل�سعور به من ذواتنا، ومن النف�س العميقة 
الالواعية ملجتمعاتنا و ك�سفت عقده احل�سارية 
و  الإن�سان  حياة  يف  طارئًا  حادثًا  لي�س  فاملوت 
يومًا  انقطع  ما  وهابيل  قابيل  من  انه  و  وجوده 
مع  الإن�سان  خلفها  التي  الفجائع،  اأ�سباب  حتت 
ال�سرائر  بلى  انه  اإل  كورونا  اجرتحه  وما  اأخيه 
وما ح�سائد موٍته لكي يكون هذا الفزع والرعب 
اأن  اأم  باأخيه  الإن�سان  باأكرث ما فعله  القامت منه 
هناك موٌت دون موٍت. لقد فعلها كورونا واجاب. 
فاملوت يف احلروب التي حت�سد ع�سرات املاليني، 
و  جماعة  و  تخلفا  بالنا�س  يفتك  الــذي  ــوت  وامل
الأمرا�س  وكــرثة  ا�ستبدادها  و  لل�سعوب  قهرا 
واحلــرائــق  ـــوادث  احل و  بها  الفتاكة  املنت�سرة 
ان  ال  احلياة  لقدا�سة  ميكن  ل  مما  والنتحار، 
الإن�سان  انبثاق  منذ  حدث  ل  كاأنه  �سرا  جتعله 
يف تاريخه وكم كان م�ستب�سطا طعمه يف ال�سفاه 
الإن�سان  اأيها  كورونا  زمن  قبل  الأل�سنة،  وعلى 
الذي  بالقْدر  اليوم  ت�ستب�سطه  ل  اإذن  فلماذا   .
كورونا  ان  احلقيقة  واأتع�سنا.  كورونا  به  اأباأ�سنا 
م به وهو  هو املوت اخلارج عن الإرادة غري املَُتحكَّ
يختلف عن املوت الآخر امل�ستعد له الفاعلني به 
وفق ذات واإرادة اأما كورونا فهو العدُم الذي نفقد 
الإرادة  وفقدت  عجزنا  ك�سف  لقد  اإرادتنا  اأمامه 
املجتمعية قدرتها وكانت يف اأ�سد حالت اإعيائها 
وعجزها، ولأول مرة يختار الهروب عن الإقدام 
اأن  بو�سعنا  لي�س  �سرخ  و  ال�سجاعة  عن  اجلنب  و 
النجاة  ل�سراء  اإليها  نهرب  بل  احلياة،  عن  ندافع 
فقري  ت�ساوى  و  ال�سرائر  اأبليت  لقد  باحلجر 
يت�ساوى  اأي�سًا،  مرة  لأول  امة  ملك  مع  ووهــان 
كورونا  كاأن  ملوك.  و  قادة  املحرو�س  و  احلار�س 
اأراد اأن يقر حقيقة خفية و يحقق العدالة التي 
اأفتقدها الإن�سان حتى يف اأمنياته و اأحالمه ذاته 

وروحه.

كــورونــا.. ُتـبـلـي 
ال�ســرائــر

بقلم: 
االأ�ستاذ 

رقيق عبد 
اهلل 

الوطني  للجي�س  مــ�ــســرتكــة  ــارز  ــف م اأوقـــفـــت 
تلم�سان  من  بكل  متفرقة  عمليات  اإثر  ال�سعبي 
جيجل  الثانية،  الع�سكرية  بالناحية  وغليزان 
الع�سكرية  بــالــنــاحــيــة  بــوعــريــريــج  وبــــرج 
و�سبطت  ـــدرات  خم ــار  جت خم�سة  اخلــامــ�ــســة، 
ومركبتني  املعالج  الكيف  من  كيلوغرام   )61،85
ــاع  ــدف ـــــوزارة ال ــان ل ــي �ــســيــاحــيــتــني، حــ�ــســب ب

الوطني،ام�س  الثنني.
ق/و

زوابع  اجلوية  الأر�ساد  م�سالح  تتوقع 
للوطن،  اجلنوبية  باملناطق   ، رملية 
ــذات  ل تنبيه  ح�سب  الأمـــر  ويتعلق 
غرداية  البي�س،  وليات  على  امل�سالح 
وورڨلة، بالإ�سافة اإىل ب�سار، تندوف، 

مترنا�ست واأدرار.
ق/ج

اجلي�ص ي�سبط اأزيد من 
قنطارين من الكيف

االأر�ساد اجلوية حتذر
 من زوابع رملية 

بالواليات اجلنوبية 



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/

