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متديد �آجال دفع 
�ال�شرت�كات لدى 

"�لكنا�س" و"كا�شنو�س" 

فيما مت جتميد الزيادات يف غرامات 
التاأخري ال�سابقة

هل تنجح تقنية اجليل اخلام�س" G5 " يف الق�ساء على فريو�س كورونا؟

-   "رمدزيفري" دواء جديد ملعاجلة املر�سى من كوفيد 19
-  درا�سة �سينية : انت�سار "كورونا" �سيقل كلما اقرتبت الأ�سهر الأكثـر حرارة

-  منظمة ال�سياحة العاملية تنوه بدور اجلزائر يف مواجهة “كورونا”

جناح �ختبار بالليزر يك�شف عن 
كورونا يف �للعاب خـالل دقـائق
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�الإطاحة بع�شابة متورطة 
يف جر�ئم �أثناء فرتة 
�حلجر �جلزئي بجامعة

م�شالح �حلماية �ملدنية 
تتدعم بـ 06 �شاحنات 
لدعـم جهود �الإطفاء

�شباب �ملنقر يو��شلون 
عمليات �لتح�شي�س 

و�لتعقيم ملو�جهة كورونا 

�نطالق �لقافلة �لت�شامنية 
�لثالثة ملناطق �لظل

�أمن غرد�ية ي�شع 86 مركبة 
ودر�جة نارية باملح�شر  
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�حلجر �ل�شحي يهوي با�شتهالك �جلز�ئريني للوقود �إىل 80 باملائة 
انخفا�س كبري يف الطلب على الزيوت و غاز البوتان والزفت

-  الفامي يحذر من تعر�س القت�ساد اجلزائري لـ"�سدمة مزدوجة"  
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�لــمغرب قـاد حـملـة 
تـحري�س �شـد تعيني 
لعمامرة مبعوثا �أمميا

�شفاء 708 م�شابني و10 وفيات جديدة بكورونا
�رتفاع �حل�شيلة �الإجمالية �إىل 2160 �إ�شابة

�لربوفي�شور بلح�شني يو�شح : 

�جلز�ئر جتاوزت مرحلة �لذروة.. وحذ�ر من موجة ثانية لكورونا
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�لرئي�س تبون: �شاعة 
�لفرج تقرتب

تاأ�سف حلرمان اجلزائريني من 
الحتفال بعيد العلم هذه ال�سنة

-  هناأ الروائي عبد الوهاب عي�ساوي 
عقب فوزه بجائزة "البوكر"
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خمزون بودرة
 �حلليب يكفي الأكرث 

من 7 �أ�شهر

�ملدير �لعام للديو�ن �لوطني �ملهني 
للحليب وم�شتقاته خالد �شو�ملية يوؤكد:

�س 02
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بالليزر يك�شف عن كورونا جناح �ختبار 
 يف �للعاب خالل دقائق

-   "رمدزيفري" دو�ء جديد ملعاجلة �ملر�شى من كوفيد 19   

متابعة علجية عي�س
-----------------

�إليها  تو�صلت  �لتي  �لتجارب  �أول 
دو�ء  �صناعة  �ملخربية  �لبحوث 
"رمدزيفري"  �أعلن عنه مركز �أبحاث 
جناحه  ثبوتا  مع  بكاليفورنيا  جيالد 
 68 �إنقاذ  يف  متكن  حيث  فعاليته  و 
�لذي  �لتدهور  من  تلقوه  ممن  باملائة 
بعدما  كورونا،  فريو�س  لهم  �صببه 
�أخ�صع 53 �صخ�صا �إىل جتربة �لدو�ء 
مب�صت�صفى  خطرية  حالة  يف  كانو� 
�صنرت  ميديكال  �صيناي  �صيد�ر 
برنامج  وفق  هذ�  و  �أجنلو�س،  بلو�س 
و هم جمموعة من   ، �لرحيم  �لعالج 
�إىل  حاجة  هناك  تكن  مل  �ملر�صى 
على  �ل�صحية  �ل�صلطات  مو�فقة 
جتربة �لدو�ء معهم، و جاء يف تقرير 
�أوف  جورنال  �إجنالند  "نيو  ن�رشته 
�لعالج  نتائج  حتليل  �أن  ميدي�صن"  
عدم  �أثبت  �أيام  ملدة10  تلقوه  �لذي 
تنف�س  لأج��ه��زة  معظمهم  ح��اج��ة 
��صطناعي، وخروج عدد كبري منهم  
�لتقرير،  بح�صب  و  �مل�صت�صفى،  من 
يف  �لرحيم  �لعالج  برنامج  ي�صمح 
�أو  �خل��ط��رية  و  �ل�صعبة  �حل���الت 
�أدوي��ة  با�صتخد�م  منها  �مليوؤو�س 
�لهيئات  قبل  من  عليها  مو�فق  غري 
�لدو�ء  جتربة  �ملقرر  ومن  �لر�صمية، 
�لذين  �ملر�صى  من  �أكرب  عدد  على 
�لإ�صابة  ب�صبب  حالتهم  تدهورت 

بكورونا.
�إىل  �أخ��رى  در��صات  ت�صري  فيما  و 
لعالج  �لدم"  "بالزما  ��صتخد�م 
به  قامت  ما  وهو  كورونا،  مر�صى 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، �لتي 
للمر�صى  ��صتخد�مه   على  عزمت 
لعالج  فريو�س كورنا،  من  �ملتعافني 
�مل�صابني  �حلرجة  �حل��الت  مر�صى 

ثبوت  بعد  وذلك  نف�صه،  بالفريو�س 
�لعالج،  لهذ�  �ل�رشيرية  �لكفاءة 
للرعاية  دب��ي  موؤ�ص�صة  لفتت  و 
متخ�ص�صني   �أطباء  �أن  �إىل  �ل�صحية 
من  �لنوع  هذ�  بروتوكول  و�صعو� 
يف  �مل�صت�صفيات  جميع  يف  �لعالج 
يف  �خلا�س   و  �لعمومي  �لقطاعني 
خطوة مهمة للحد من خماطر �نت�صار 
�لوباء، و�لت�رشيع يف عالج �مل�صابني 
به، وفقًا للمعايري �لعاملية و�لأ�صول 
دوليًا،  بها  �ملعمول  و�ملهنية  �لطبية 
يف  �ل��دم  بالزما  ��صتخد�م  ك��ون  
�صفاء  تعجيل  يف  �صاهم  �ل��ع��الج 
�ملر�صى، و�صاعد كثري�ً يف �نخفا�س 
عدد �لأيام �لتي يق�صيها �ملر�صى يف 
�رشوط  حتديد  مت  كما  �مل�صت�صفيات، 
�لبالزما  من  �لنوع  بهذ�  �لتربع 
وحتديد �ملر�صى �لذين �صوف يتلقون 
هذ� �لنوع من �لعالج، و فيما تعمل 
�ل�صوئيات  علماء  من  جمموعة 
م�صت�صعر  تطوير  على  �لأوروبيني 
غري  �رشيع  )ليزر(  حيوي  ب�رشي 
جر�حي،  تو��صل �ل�صني مهد �لوباء 

�خلام�س"  "�جليل  تقنية  ��صتخد�مها 
ل�صيما  �لفريو�س،  على  �لق�صاء  يف 
و هذه �لتقنية تعد من �أبرز �لو�صائل 
�ل�صني  �عتمدتها  �لتي  �لتكنولوجية 

و�أظهرت جناًحا كبرًي�.
 و ت�صتعني �ل�صلطات �ل�صحية  يف 
�جلر�حة  و  �لت�صخي�س   �ل�صبكة، 
�أجل  من  �لبيانات  ونقل  بعد   عن 
باللتهاب  �مل�صابني  �ملر�صى  عالج 
كورونا  فريو�س  عن  �لناجم  �لرئوي 
عقدت  حيث  �أف�صل،  ب�صكل  �جلديد 
للمر�س  ت�صخي�س  جل�صة  موؤخر� 
�جليل  تقنية  با�صتخد�م  بعد  عن 
ومر�صى  بكني  يف  لأطباء  �خلام�س 
�أر�دت  �أط��ر�ف  �أن  �إل  ووه��ان،  يف 
ل�رشب  �ل�صني  على   ت�صو�صه  �أن 
نظرية  غطار  يف  �لعلمية  منظمتها 
تف�صي   ربط  �أن  قالت  و   ، �ملوؤ�مرة 
�جليل  ب�صبكة  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
و��صفة  منه،  ج��دوى  ل  �خلام�س 
�لتجربة بالهر�ء، و�صلت �لأمور �إىل 
�صبكات  برج  يف  �لنار  �إ���رش�م  حد 
�رتفاعه  ي�صل  �لذي  �خلام�س،  �جليل 

�إىل  70 قدًما مبنطة و�صت ميدلندز 
يف برمنجهام ، �ملالحظون �عتربوها 
و�صلت  ملا  ح�صابات  ت�صفية  جمرد 
و   علمي  تطور   من  �ل�صني  �إليه 
تكنولوجي، �أما عن ��صتخد�م �لليزر 
فريو�س  �كت�صاف  من  ميكن  فهو 
�للعاب  م��ن  عينة  ع��رب  ك��ورون��ا 
دقائق  يف  �لأن���ف  م��ن  م�صحة  �أو 
معدودة، ذلك با�صتخد�م �ل�صوئيات 
�لتكنولوجيا �لتي تتعامل مع �ل�صوء 
، �أين ميكن للجهاز �لفائق �حل�صا�صية 
�لأول  �ل��ي��وم  ع���دوى  �ك��ت�����ص��اف 
حمل  لديهم  �لذين  �ملر�صى  ل��دى 
�خرت�قًا  ميثل  مما  منخف�س،  فريو�صي 
فريو�صات  جائحة  معاجلة  يف  كبري�ً 
هذ�  يعترب  �لتقارير  ح�صب  كورونا، 
بكثري  موثوقية  �أك��ر  �مل�صت�صعر 
و  للفريو�س،  �ل�رشيع  �لختبار  من 
بالنظر �إىل �جلزيئات �ل�صغرية، يقوم 
�لكا�صف �جلديد بفح�س م�صتجد�ت 
�رش�ئح  با�صتخد�م  �لفريو�صات 
لالأنف  ب�صيطة  م�صحة  من  م�صغرة 

�أو �للعاب.

مرموري يوؤكد �أهمية 
�ل�شناعة �لتقليدية يف 
دعم �القت�شاد �لوطني

هل تنجح تقنية �جليل �خلام�س" G5 " يف �لق�شاء على فريو�س كورونا؟

تتو��شل �الأبحاث �ملخربية من طرف خرب�ء الإيجاد دو�ء م�شاد لفريو�س كورونا و �إنقاذ �لب�شرية من �ملوت �حلتمي، حيث تو�شل �خلرب�ء �إىل 
�شناعة دو�ء ثم �إخ�شاع مر�شى و�شلو� مرحلة �لهالك �إىل �لتجربة عليهم و كانت �لنتائج �إيجابية بن�شبة كبرية جد�، حيث متكن �مل�شابون من 
�الإ�شت�شفاء، و مع ت�شجيل �الآالف من �لوفيات يف جميع �أنحاء �لعامل، تقول تقارير �أن �ل�شحة �لعاملية �ليوم بحاجة ما�شة �إىل جمموعة �ختبار 

جديدة �شريعة و دقيقة وغري جر�حية

و  �لتقليدية  و�ل�صناعة  �ل�صياحة  وزي��ر  �أك��د 
�لعمل �لعائلي، ح�صن مرموري، �أهمية �ل�صناعة 
م�صدد�  �لوطني،  �لقت�صاد  دعم  يف  �لتقليدية 
عرب  للحرفيني  �لبطويل  �لتجند  �رشورة  على 
كافة �لرت�ب �لوطني يف جمال �لت�صدي لالأزمة 
و �لدور �لذي يلعبه �لقطاع يف تنفيذ �إ�صرت�تيجية 
�لدولة ملكافحة تف�صي مر�س كوفيد19 باجلز�ئر.
وجدد مرموري يف ت�رشيح �صحفي على هام�س 
زيارة تفقدية لور�صة حريف تخ�ص�صت يف �إنتاج 
�لكمامات و �ملنتجات �لو�قية �لأخرى بالعا�صمة، 
رفقة وزيرة �لت�صامن �لوطني و�لأ�رشة وق�صايا 
يف  �لدولة  �لتز�م  �جلز�ئر،  ولية  وو�يل  �مل��ر�أة، 
م�صعى مر�فقة �حلرفيني وتدعيم قدر�ت �لإنتاج 
�لالزمة. �لأولية  �ملو�د  توفري  جمال  يف  خا�صة 
قطاع  جمهود�ت  �لوزير  �أب��رز  �ل�صاأن  هذ�  يف 
�ل�صياحة و�ل�صناعة �لتقليدية و �لعمل �لعائلي، 
حيث متكن ما ل يقل عن 900 حرفية وحريف يف 
�أكر  �إنتاج  من  �لأخرية  �أ�صابيع  �لثالث  غ�صون 
من 500 �ألف كمامة و�أزيد من 10.000 بدلت 
و�صعها  مت  �لتي  و  طبي  مئزر   2700 و  و�قية، 
�حلماية  وم�صالح  �مل�صت�صفيات  ت�رشف  حتت 
�ملدنية.من جهتها �أبدت وزيرة �لت�صامن �لوطني 
ملر�فقة  �لتام  ��صتعد�دها  �ملر�أة  وق�صايا  و�لأ�رشة 
�إطار  يف  وذلك  �لعملية  هذه  �جناح  يف  �حلرفيني 
و  �لوقاية  �إىل  �لر�مي  �مل�صرتك  �لقطاعي  �لعمل 
تعرفها  �لتي  �ل�صحية  �لأزم��ة  لهذه  �لت�صدي 

�لبالد
ق/و

جدل بعد ��شتثناء 
�الأطباء �ملقيمني من 

منحة �خلطر �لتي �أقرها 
�لرئي�س تبون

ك�صف �لنائب عن حركة جمتمع �ل�صلم نا�رش حمد�دو�س،  
و�إ�صالح  �ل�صكان  و  �ل�صحة  �أن وز�رة  �لأربعاء،  �أم�س 
منحة  من  �ملقيمني  �لأطباء  ��صتثنت  �مل�صت�صفيات، 
تبون،  �ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�س  �أقرها  �لتي  �خلطر 
لكونهم من �ملرتب�صني ولي�س �لأطباء.وقال حمد�دو�س 
�إلينا  “تناهى  �ل�صحة:  وزير  �إىل  وجهها  مر��صلة  يف 
�لتي  �خلطر  مبنحة  معنيني  �ملقيمني غري  �لأطباء  فئة  �أن 
�أقرها رئي�س �جلمهورية، كونهم من �ملرتب�صني ولي�صو� 
�لعاملة  �ل�ّصاحقة  �لأغلبية  ميّثلون  �أّنهم  �لأطباء، مع  من 
�لّدروع  من  و�أّنهم  �ل�صت�صفائية،  �ملوؤ�ص�صات  هذه  يف 
�إن   ” �لربملاين:  �لنائب  �لو�قية”.و�أ�صاف  �لب�رشية 
�لأطباء �ملقيمني يف خّط �لدفاع �لأول، و�صمن �جلي�س 
وما  �جلائحة،  هذه  مبا�رش  ب�صكٍل  يو�جه  �لذي  �لأبي�س 
�لعمل  ظروف  ظّل  يف  �ملخاطر  من  له  يتعّر�صون  قد 
و�ملوت  و�ملر�س  �لعدوى  يو�جهون  وهم  �لقا�صية، 
�مل�صتلزمات  حتى  لهم  تتوّفر  ل  فقد  عارية،  ب�صدوٍر 

�لطبية �لو�قية مثل غريهم”.
وتابع ذ�ت �ملتحدث “فهم كذلك يجاهدون يف نف�س هذ� 
يعملون  �إىل كونهم ل  �إ�صافًة  �ملوبوء و�خلطري،  �مليد�ن 
يف ولياتهم ولي�س لهم �أي حقٍّ يف �لإقامة و�لعطلة، بل 
حتى �لإقامات �جلامعية قد �أغِلقت يف وجههم، مّما يعني 
�أنهم بال منحة ول �إقامة ول عطلة”.وخاطب حمد�دو�س 
وزير �ل�صحة قائال: “معايل �لوزير �ملحرتم: �أل ي�صتحق 
هوؤلء كذلك �ل�صتفادة من هذه �ملنحة �أو من �إجر�ء�ٍت 
عملهم  وطبيعة  خ�صو�صيتهم  وفق  هم  تخ�صّ حتفيزية 

ا؟” وحجم �ملخاطر �لتي يتعّر�صون لها يوميًّ
ك�صف  تبون،  �ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�س  �أن  .يذكر 
يوم 31 مار�س �لفارط، يف لقاء جمعه مب�صوؤويل و�صائل 
�إعالم وطنية، باأن كل �لعمال �ملنت�صبني لقطاع �ل�صحة 
من  يبذلونه  ما  نظري  مهمة  منحة  من  �صي�صتفيدون 

ق/وجهود و ت�صحيات يف مو�جهة وباء كورونا.

�أكد �ملدير �لعام للديو�ن �لوطني �ملهني للحليب 
بودرة  خمزونات  �أن  �صو�ملية،  خالد  وم�صتقاته، 
�لديو�ن و  �حلليب متوفرة على م�صتوى خمازن 
تكفي لتلبية طلب �ل�صتهالك �لوطني �ىل غاية 

�صهر جانفي 2021 .
وذكر �صو�ملية خالل ندوة �صحفية عقدها على 
هام�س ت�صليم حمولة تقدر ب� 500 طن من بودرة 
�حلليب مبيناء �جلز�ئر ل�صالح �مللبنات �لعمومية و 
�خلا�صة لوليات �لو�صط،  �أن “�صفن معبئة مبادة 
�لوطنية  �ملو�نئ  �إىل  ت�صل  �حلليب  م�صحوق 
ب�صكل �صبه يومي، حتى خالل هذه �لفرتة �لتي 
�مل�صوؤول  ذ�ت  ورحب   .“ �صحية  باأزمة  تتميز 
بالت�صهيالت �لتي متنحها خمتلف �مل�صالح �ملعنية 
�مل�صالح  و  �لتجارة  ووز�رة  �جلمارك  )�ملو�نئ 
�لبيطرية( من �أجل ��صتري�د هذه �ملادة �لأولية وفق 
�ل�رشوط �ل�صحية �ملالئمة على م�صتوى �ملو�نئ 
�ملدير  �لبالد. وتابع  �ملو�نئ �جلافة يف  �لبحرية و 

�لعام للديو�ن �لوطني �ملهني للحليب وم�صتقاته: 
“نطماأن �ملو�طنني على �نه لن ي�صجل �أي نق�س �أو 
�ختالل يف �لتموين ببودرة �حلليب على م�صتوى 
�ل�صوق �لوطنية و ذلك بف�صل �ملخزونات �لتي 
يحوز عليها �لديو�ن و هي كافية ل�صمان متوين 
�لفرتة  فان  �صو�ملية   و�أ�صار  للملبنات”.  م�صتمر 
ما بني �صهري �بريل و مايو تعرفان وفرة كبرية 
يف �حلليب �لطازج �ملنتج من طرف �ملربني، ما من 

�صانه �ن ي�صاهم يف تعزيز �لعر�س.
للتذكري، رفعت �جلز�ئر من و�رد�تها من م�صحوق 
�حلليب على مدى �ل�صنو�ت �لع�رش )10( �ملا�صية 
حيث بلغت 180 �ألف طن يف 2019 مقابل 90 
�لوطني  �لديو�ن  ويتكفل   .2009 يف  طن  �ألف 
خمتلف  عرب  �لنا�صطة  �مللبنات  بتموين  للحليب 
�حلليب  بودرة  من  �إجمالية  بكمية  �لوطن  �أنحاء 

تقدر بحو�يل 8 �آلف طن �صهريا 
ق/و

�ملدير �لعام للديو�ن �لوطني  �ملهني للحليب وم�شتقاته خالد �شو�ملية يوؤكد:

خمزون بودرة �حلليب يكفي الأكرث من 7 �أ�شهر
مقري يوؤكد:

 “�لو�شع �القت�شادي للجز�ئر بعد 
�أزمة كورونا �شيكون �شعبا”

توقع رئي�س حركة جمتمع �ل�صلم، عبد �لرز�ق مقري، �أن �لو�صع �لقت�صادي 
للجز�ئر ما بعد �لأزمة �لعاملية �لتي خلفها فريو�س “كورونا” �لتاجي �صيكون 
مقري  �لجتماعية.و�أرجع   و�لحتياجات  �ملطالب  �رتفاع  �إىل  م�صري�  �صعبا، 
كلمة  �ألقاها خالل �لندوة �ملو�صوعاتية �ملنظمة عرب تقنية �لفيديو توقعه �إىل 
على  �صدد  باملقابل  �ل�رشف،  �حتياطي  ي�صهده  �لذي  �لد�ئم  �صبه  �لنكما�س 
مت�صك �حلركة باأطروحتها �لقت�صادية و�ملتمثلة يف “�لتو�فق من �أجل خلق ثورة 
خارج �ملحروقات”.كما ثمن رئي�س حركة جمتمع �ل�صلم جهود �لدولة �لر�مية 
ملجابهة �لفريو�س �لعاملي رغم �صعف وتقهقر �ملنظومة �ل�صحية، م�صدد� على 
�رشورة تخ�صي�س ميز�نية خا�صة ملكافحة فريو�س “كورونا” على غر�ر دول 
�لعامل �إثر عظمة �لأزمة.وت�صاءل �لرجل �لأول يف حم�س عن موقف �جلز�ئر يف 
ظل موؤ�رش�ت وبو�در خارطة �قت�صادية عاملية جديدة، م�صدد� على �رشورة 
�لر�صد يف �لتموقع �لإ�صرت�تيجي نحو منظومة �قت�صادية تكون �أكر رحمة 
بع�س  لدى  �ل�صحية  �ملنظومات  عجز  مقري  �لرز�ق  عبد  ربط  -ح�صبه-.و 
�لر�أ�س  �ملنظومة  �لأوروبية بعجز  �لدول  �ملتقدم كاأمريكا وبع�س  �لعامل  دول 
�لنمو فقط، كما مل تكن تبايل  “كورونا” �إذ كان يهمها  �أزمة  �ملالية ما قبل 

ق/وباملنظومتني �ل�صحية و�لتعليمية.



�لأمريكية،  �صتانفورد  جامعة  قامت 
عدم  ح��ول  للقلق  مثرية  در��صة  بن�رش 
�لطق�س،  بعو�مل  كورونا  فريو�س  تاأثري 
دليل  م��ن  ه��ن��اك  "لي�س  �أك���دت  حيث 
فريو�س  تاأثر  على  �لآن  حتى  ملمو�س 

�لبارد". �أو  �حلار  بالطق�س  كورونا 
�لآن  حتى  ملمو�صا  دليل  ل  �أنه  وتوؤكد 
�إىل  بارد  من  �لطق�س  تغيري  تاأثري  على 
�لدر��صات  كورونا.  �صلوك  على  حار 
�لدر��صة  �أن  �إل  �ل�صاأن،  بهذ�  متبانية 
بالتباعد  �لل��ت��ز�م  ب�����رشورة  �أو���ص��ت 
�حلار  �لطق�س  �نتظار  وعدم  �لجتماعي، 

�لفريو�س. على  للق�صاء 
يف  �أم��ريك��ي��ون  علماء  �أي�صا  وي�صعى 
من  عينات  �ختبار  �إىل  ي��وت��ا  جامعة 
يف  ي�صاهم  ق��د  م��ا  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س 
مع  �لفريو�س  تفاعل  كيفية  على  �لتعرف 

�حلر�رة. درجة  تغري�ت 
�صحيفة  نقلته  م��ا  وبح�صب  ح��ني  يف 
تانغ  ع��ن  �ل�صينية  تود�ي"  "ت�صاينا 
�لطبية  �جلمعية  يف  �لباحثة  ت�صني، 
كورونا  فريو�س  �إن  قولها  �ل�صينية، 
�رتفاع  مع  �أك��رب  ب�صكل  ن�صاطه  يفقد 

�حلر�رة. درجات 
قوته  �لفريو�س  "يفقد  ت�صني  و�أ�صافت 
درج��ة  ومت��ث��ل  �حل���ر�رة،  �رتفعت  كلما 
�ل��درج��ات  �أف�صل  مئوية   56 �حل���ر�رة 
بقوة  كورونا  ن�صاط  فيها  يرت�جع  �لتي 
باأن  موؤ�رش�ت  ذلك  يعطي  وب�رشعة".وقد 
�لفريو�س  ي�صببه  �لذي  �ملر�س  �نت�صار 
�لأك��ر  �لأ�صهر  �ق��رتب��ت  كلما  �صيقل 

�لعام. حر�رة يف 
ملنظمة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  ق��ال  جانبه،  م��ن 
�أده��ان��وم  ت��ي��درو���س  �لعاملية  �ل�صحة 

�أن  "يبدو  ل�صحافيني  غيربي�صو�س 
قاتاًل  لي�س  �مل�صتجد  كورونا  فريو�س 
كورونا  ن��وع  م��ن  �أخ��رى  كفريو�صات 

و�ملري�س". �ل�صار�س  خ�صو�صا 
يف  ُن�رشت  �لوباء  حول  در��صة  عن  ونقل 
�أكر  �أن  حالة،  �ألف   44 وت�صمل  �ل�صني 
مر�س  لديهم  �ملر�صى  من   %  80 من 

ويتعافون. حميد 
وبح�صب هذه �لدر��صة، فاإن حو�يل 14 % 
خطرية  �أمر��س  من  يعانون  �ملر�صى  من 
نحو  يتطّور  فيما  �لرئوي،  �للتهاب  مثل 
خطرية  �أمر��س  �إىل  �حل��الت  من   %  5
�ل�صدمة  �أو  �لتنف�صي  �لف�صل  مثل  جد�ً 
 %  2 يف  مميتًا  �لفريو�س  ويعد  �لنتانية. 
مع  �لوفاة  خطر  ويرتفع  �حل��الت،  من 

ل�صن. �
لوؤي ي

2020 و2021 �أ�شعار �لنفط حتت �الأربعني دوالر� عامي  ��شتمر�ر �نخفا�س  توقع 

�الأفامي يحذر من تعر�س �القت�شاد �جلز�ئري 
لـ"�شدمة مزدوجة"  

لوؤي ي
----------------------

"�آفاق  تقرير  يف  �لنقد  �صندوق  وق��ال 
�ل�رشق  منطقة  يف  �لإقليمي  �لقت�صاد 
و�أفغان�صتان  �إفريقيا  و�صمال  �لأو�صط 
للنفط  �مل�صدرة  �لبلد�ن  �أن  وباك�صتان" 
فيها  يتز�من  مزدوجة  ل�صدمة  تتعر�س 
تر�جع  م��ع  �لعاملي  �لطلب  �نخفا�س 
تر�جع  يتوقع  حيث  �لنفط،  �أ���ص��ع��ار 
 250 من  باأكر  �لنفطية  �ل�صادر�ت 
ونتيجة  �ملنطقة.  �أنحاء  يف  دولر  مليار 
�أر�صدة  تتحول  �أن  �ملتوقع  فمن  لذلك، 
متجاوزة  �ل�صالب،  �إىل  �لعامة  �ملالية 
يف  �ملحلي  �ل��ن��اجت  �إج��م��ايل  م��ن   10%

�لبلد�ن. معظم 
�أ�صعار  �ن  �لدويل  �لنقد  �صندوق  وقال 
يف  �ل��ت��و�زن  لتحقيق  �ل��الزم��ة  �لنفط 
�أ�صعار  من  بكثري  �أعلى  �لدولة  ميز�نية 
�مل�صدرة  �لدول  جميع  يف  �حلالية  �لنفط 
�لأو���ص��ط  �ل�����رشق  منطقة  يف  للنفط 
وباك�صتان  و�أفغان�صتان  �إفريقيا  و�صمال 
�لبلد�ن  بع�س  يف  دولًر�   80 وتتجاوز   ،

وعمان. و�إير�ن  و�لبحرين  �جلز�ئر  مثل 
برميل  �صعر  يظل  �أن  �لتقرير  وتوقع 
حتى  للربميل  دولر�   45 دون  �لنفط 
�أقل  باملائة   25 حو�يل  �أي   ،2023 عام 
من  حني  يف  �ملا�صي  �لعام  متو�صط  من 
�لعاملي  �لقيا�س  خام  يتد�ول  �أن  �ملرجح 
للربميل  دولر   35 من  بالقرب  "برنت" 
 43.3 قدره  بانخفا�س   ،2020 عام  يف 
و�إن   ،2019 ع��ام  متو�صط  عن  باملائة 

للربميل  دولر   37 �إىل  �لرتفاع  يعاود 
.2021 يف عام 

من  �أنه  �لدويل  �لنقد  �صندوق  و�أو�صح 
ب�صكل  �لتطور�ت  هذه  توؤثر  �أن  �ملتوقع 
ل  �لذين  �لنفط  م�صدري  على  كبري 
م�صيفا  �قت�صادي،  "بتنوع"  يتمتعون 
يف  �صيفيد  �لنفط  �أ�صعار  �نخفا�س  �أن 
للذهب  �مل�صتوردة  �ل��دول  ذ�ت��ه  �لوقت 

�صود. �لأ
 60 بنحو  �لنفط  �أ�صعار  و�نخف�صت 
�أدت  حيث  �ل��ع��ام  ب��د�ي��ة  منذ  ب��امل��ائ��ة 
�لطلب  خف�س  �إىل  "كورونا"  جائحة 
وحلفاوؤها  �أوب��ك  و�تفقت  �لنفط.  على 
خف�س  على  �لأ�صبوع  نهاية  عطلة  خالل 
�صت�صهد  حيث  مايو.  من  بدء  �لإنتاج 
�لإنتاج  بتقلي�س  �لتحالف  قيام  �لتفاقية 
ماي  يف  يومًيا  برميل  مليون   9.7 مبقد�ر 
�أبريل  حتى  �لتفاقية  وت�صتمر  وجو�ن 
�ل��ذي  ن��ت��اج  �لإ خف�س  2021.و�تفاق 
بدعم    �أبريل  بد�ية  يف   + �أوب��ك  �أجرته 
�قت�صاد�ت  جانب  من  تخفي�صات  من 
للنفط  �مل�صدرة  �لع�رشين  جمموعة 
لأ�صعار  �لدعم  بع�س  يوفر  �أن  ميكن 
�ل�صندوق.ويتوقع  تقرير  وفق  �لنفط 
مل�صدري  �ملايل  �لعجز  �أت�صاع  �ل�صندوق 
�لأو���ص��ط  �ل�����رشق  منطقة  يف  �لنفط 
وباك�صتان  و�أفغان�صتان  �إفريقيا  و�صمال 
�لناجت �ملحلي �لإجمايل  10 باملائة من  �إىل 
�لناجت  من  باملائة   2.8 من   2020 عام  يف 
ب�صبب   2019 عام  يف  �لإجمايل  �ملحلي 
ن���ف���اق ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة �ل��ف��ريو���س  �لإ

للوباء. �لقت�صادية  و�لتد�عيات 
وجاء يف تقرير �صندوق �لنقد �لدويل �أن 
�نعكا�صات  لها  �حلالية  �ل�صحية  "�لأزمة 
�لعاملي،  �لقت�صادي  �لن�صاط  على  حادة 
حاد�ً  �نكما�صًا  ي�صهد  �أن  ينتظر  حيث 
وهو  2020؛  عام  يف  �ملائة  يف   -3 بو�قع 
�ملالية  �لأزمة  عن  ترتب  مما  بكثري  �أ�صو�أ 

."2008-2009 يف  �لعاملية 
منطقة  �قت�صاد  ينكم�س  �أن  ويتوقع 
بن�صبة  �إفريقيا  و�صمال  �لأو�صط  �ل�رشق 
�جل��اري��ة،  �ل�صنة  خ��الل  �مل��ائ��ة  يف   3،3
�أ�صعار  وتر�جع  �مل�صتجد  كورونا  ب�صبب 
�أربعة  منذ  �أد�ء  �أ�صو�أ  وهو  �أي�صًا؛  �لنفط 

عقود.
"وجود  من  �لدويل  �لنقد  �صندوق  حذر 
ب�صبب  �أ�صو�أ  نتيجة  من  كبرية  خماطر 
قوة  م��دى  ُحيال  �ل�صديدة  �ل�صبابية 
�إج���ر�ء�ت  ُفر�صت  وق��ت  يف  �لتعايف 
ظل  يف  �لعامل،  دول  معظم  يف  �إغ��الق 
ومنع  �لوباء  لحتو�ء  �لر�مية  �جلهود 
�ل�صحية".وب�صبب  �لرعاية  �أنظمة  �نهيار 
�ل�صحي،  و�حلجر  �لإغ���الق  �إج���ر�ء�ت 
متعددة  �أزم��ة  �لبلد�ن  من  كثري  تو�جه 
�صحية،  �صدمة  م��ن  تتاألف  ب��ع��اد  �لأ
وهبوط  حملية،  �قت�صادية  و��صطر�بات 
يف  وحتولت  �خلارجي،  �لطلب  يف  حاد 
�إ�صافة  �لأمو�ل،  روؤو�س  تدفقات  وجهة 

�لأولية. �ل�صلع  �أ�صعار  �نهيار  �إىل 
باإبالء  �ل��ع��امل  دول  �لتقرير  و�أو���ص��ى 
تد�عيات  �حتو�ء  يف  �لعاجلة  �لأولوية 
)كوفيد19-(،  كورونا  فريو�س  تف�صي 
�لرعاية  على  �لنفقات  زيادة  طريق  عن 
يف  و�ملو�رد  �لُقدر�ت  لتعزيز  �ل�صحية 
للحد  �إج��ر�ء�ت  �عتماد  مع  �لقطاع  هذ� 
تو�صيات  ت�صمن  �ل��ع��دوى.ك��م��ا  م��ن 
�صيا�صات  �عتماد  �أي�صًا  �ل��دويل  �لنقد 
�لن�صاط  تر�جع  �أثر  لتخفيف  �قت�صادية 
�ملايل؛  و�لنظام  و�ل�رشكات  �لأفر�د  على 
�حلاد  للتباطوؤ  �مل�صتمرة  �لآثار  وتقلي�س 
�إمكانية  و�صمان  جتنبه؛  ميكن  ل  �لذي 
مبجرد  ب�رُشعة  �لقت�صادي  �لتعايف  بدء 

�جلائحة. �نح�صار 

توقع �شندوق �لنقد �لدويل �نكما�شا يف منو �القت�شاد �جلز�ئري بن�شبة 5.2 باملئة عام 2020 مت�شرر� من �شدمتي 
ت�شبب جائحة "كوفيد-"19 بهبوط يف �أ�شعار �لنفط �إىل غاية عام 2023.
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�نت�شار"كورونا"�شيقل كلما �قرتبت �الأ�شهر �الأكرث حر�رة يف �لعام
در��شة �شينية تخالف ما تو�شل �إليه �الأمريكيون حول تاأثر �لوباء بالطق�س

ال غر�مات على �ملوؤ�ش�شات �ملتاأخرة 
يف �جناز �مل�شاريع

حفاظا على �لن�شيج �ل�شناعي ولتخفيف �آثار �إجر�ء�ت �لوقاية
 من وباء كورونا

جر�د  �لعزيز  عبد  �لأول،  �لوزير  طلب 
لأع�صاء  وجهها  تعليمة  يف  �أم�����س 
فر�س  تعليق  �ل���ولة  و  �حل��ك��وم��ة 
�ملوؤ�ص�صات  على  �ملالية  �لعقوبات 
وه��ذ�  �لإجن����از  يف  �ل��ت��اأخ��ري  ب�صبب 
�لوقاية  �إج��ر�ء�ت  ث��ار  �آ من  للتخفيف 
و  )كوفيد19-(  ك��ورون��ا  وب��اء  م��ن 
�لوطنية  �لأد�ة  ع��ل��ى  م��ك��اف��ح��ت��ه، 

لالإجناز.
لتوجيهات  "تنفيذ�  �لتعليمة  يف  وجاء 
فاإن  تبون،  �ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�س 
�حلفاظ  مب�صوؤولية  منها  وعيا  و  �حلكومة، 
قد  بها،  �ملنوط  �ل�صناعي  �لن�صيج  على 
�لطابع  ذ�ت  �لتد�بري  من  جملة  �تخذت 
و�لقرو�س  جبائي  �ل�صبه  و  �جلبائي 
�لتي  �ملوؤ�ص�صات  دعم  بغر�س  �لبنكية 
�لأزم���ة  �إث���ر  على  �صعوبات  تكابد 
�ن  �لبالد.غري  تو�جهها  �لتي  �ل�صحية 
�ملرتبطة  �ل�صحية  �لو�صعية  �لتطور�ت 
عن  �لناجمة  و�لآثار  "كوفيد19-"  بوباء 
ومكافحته  �لوباء  هذ�  من  �لوقاية  تد�بري 
�لوطنية  �لأد�ة  على  �صلبا  �أث��رت  قد 
وط��اأة  من  ب�صدة  تعاين  �لتي  لالإجناز 
متوينها  يف  �لتاأخر  جر�ء  ن�صاطها  تر�جع 
باملعد�ت و�ملو�د �لأولية وعدم توفر �ليد 
لو�صائل  �ملوؤقت  �لتعليق  ب�صبب  �لعاملة 
على  وحر�صا  �ل�صياق،  هذ�  �لنقل.ويف 
وجدت  �لتي  �ملوؤ�ص�صات  ت�رشر  عدم 
�إجن��از  �صمان  ��صتحالة  �أم��ام  نف�صها 
تقرر  فقد  �ملقررة،  و�خلدمات  �لأ�صغال 
�ملر�صوم  من   147 �ملادة  �أحكام  تطبيق 
 16 يف  �ملوؤرخ   15.247 رقم  �لرئا�صي 
تنظيم  �ملت�صمن  و   2015 �صبتمرب 
�ل�صفقات �لعمومية و تفوي�صات �ملرفق 
�لآجال  تعليق  على  �ملادة  تن�س  �لعام.و 
�ملالية  �لعقوبات  فر�س  وعدم  �لتعاقدية 

�مل�صطرة  �حلدود  �صمن  �لتاأخري  ب�صبب 
�خلدمات  و��صتئناف  توقيف  �أو�م��ر  يف 
�مل�صلحة  ذل��ك  نتيجة  تتخذها  �لتي 
فاإنه  �لتعليمة،  ت�صيف  �ملتعاقدة.وعليه، 
�لعمومية  �ل�صفقات  جلميع  بالن�صبة 
و�لهيئات  �ملحلية  و�جلماعات  للدولة 
تطبيق  يتم  لن  �لعمومية،  و�ملوؤ�ص�صات 
ن�رش  تاريخ  من  �بتد�ء  �لتاأخري  عقوبات 
�ملوؤرخ   69.20 رقم  �لتنفيذي  �ملر�صوم 
بتد�بري  �ملتعلق   ،2020 مار�س   21 يف 
�لوقاية من �نت�صار وباء فريو�س كورونا 

ومكافحته. )كوفيد19-( 
�لول  �ل��وزي��ر  تعليمة  �أو�صحت  كما 
�ل�صفقات  نظام  م��ن   147 �مل���ادة  �أن 
بطبيعة  تطبق،  �أن  يجب  �لعمومية 
بناء  �مل�صاريع  �أ�صحاب  قبل  من  �حلال، 
�ل�رشيكة  �ملوؤ�ص�صات  من  طلب  على 
وق�صد  �أخ����رى،  ج��ه��ة  �مل��ت��ع��اق��دة.م��ن 
على  �لأزمة  لهذه  �ملالية  �لآثار  تخفيف 
و�خلا�صة  �لعمومية  �لإجناز  موؤ�ص�صات 
وزير  تكليف  كذلك  مت  �لت�صغيل،  وعلى 
وعمليات  �لدفع  �عتماد�ت  بر�صد  �ملالية 
لت�صديد  �ل�����رشوري��ة  �لتقييم  �إع���ادة 
�ملوؤ�ص�صات  لهذه  �مل�صتحقة  �ل��دي��ون 
�إىل  وتبليغها  �لعمومية  �لطلبية  بعنو�ن 
طابع  حتت  �مل�صاريع  �أ�صحاب  خمتلف 
على  �لأول  �لوزير  ��صتعجايل.و�صدد 
للتطبيق  يوليها  �لتي  �لأهمية''  "بالغ 
�لتعليمة"،  لهذه  و�لعاجل  "�ل�صارم 
يف  �صت�صتمر  "�حلكومة  �ن  م��وؤك��د� 
�لكفيلة  و�لو�صائل  �ل�صبل  كافة  در��صة 
تو�جهها  �لتي  �ل�صعوبات  على  بالرد 
�لأزم��ة  بفعل  �جل��ز�ئ��ري��ة  �ملوؤ�ص�صات 
و�لعامل  �جلز�ئر  تعي�صها  �لتي  �ل�صحية 

ككل".
لوؤي ي

�الأرندي يفتح �لنار على مروجي 
�الإ�شاعات حول “كورونا”

�لدميقر�طي  �لوطني  �لتجمع  حزب  ندد 
�جل��ه��ات  بع�س  حم��اول��ة  ���ص��م��اه  مب��ا 
�لذي  �ل�صعب  �لظرف  يف  �ل�صتثمار 
معلومات  ن�رش  طريق  عن  �لبالد  به  متر 
م��غ��ل��وط��ة ح���ول ج��ه��ود �ل��دول��ة يف 
“كورونا”  فريو�س  تف�صي  مكافحة 
�ل��ر�أي  ل��دى  �لبلبلة  ث���ارة  �إ �أج��ل  من 
عن  له  بيان  يف  �لأرندي  �لعام.و�أعرب 
�لدولة  به  قامت  �لذي  للتجنيد  �رتياحه 
مع  �مل��ق��در�ت  ك��ل  �صخرت  بعدما 
ملكافحة  �ل�رشورية  �ل�رشوط  تاأمني 
�لت�صكيلة  ثمنت  �ل�صياق  �لوباء.ويف 
ميهوبي  يقودها  �لتي  �ل�صيا�صية 
�ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�س  حر�س 

و�صغرية  كبرية  كل  متابعة  على  تبون 
�صيما  �لبلد،  يف  �لوباء  تطور  ح��ول 
يف  �صارمة  تعليمات  �عطائه  بعد 
�لوطني  �لتجمع  خ�صو�س.ونوه  بهذ� 
يقوم  �لذي  �لكبري  بالدور  �لدميقر�طي 
هذه  يف  �ل�صعبي  �لوطني  �جلي�س  به 
�مل�صتلزمات  بجلب  �صو�ء  �ملرحلة، 
خرب�ته  بتجنيد  �أو  �ل�صني  من  �لطبية 
�لأرن��دي  �ملجال.وجدد  يف  وكفاء�ته 
�ل�صحي  �لقطاع  يف  للعاملني  حتيته 
جمابهة  يف  �ملبذولة  جمهود�تهم  نظري 
و�أنهم  �صيما  �لقاتل،  �لفريو�س  تف�صي 

�لأمامية. �ل�صفوف  يف 
ق/و
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متديــد �آجــال دفــع �ال�شــرت�كات لــدى 
"�لكنــا�س" و"كا�شــنو�س" 

لوؤي ي
----------

�لأجر�ء  لغري  �لجتماعي  لل�صمان  بالن�صبة  و 
�آجال دفع �ل�صرت�كات  )كا�صنو�س( فقد مت متديد 
�ملحدد مبدئيا يوم 30 جو�ن من كل �صنة، �إىل غاية 
�لإجر�ء  �أن هذ�  �لوزير  �ملقبل.و�أبرز  30 �صبتمرب 
�تخذها  �لتي  �لتد�بري  �إطار جملة من  يندرج يف 
�لحرت�زية  �لإج��ر�ء�ت  يف  للم�صاهمة  �لقطاع 
وباء  جر�ء  للبالد  �ل�صتثنائية  �لظروف  هذه  يف 
��صرت�كات  دفع  �آجال  متديد  بينها  من  كورونا، 
�ل�صندوق  لدى  �لعمل  و�أرب��اب  �مل�صتخدمني 
�لأجر�ء  للعمال  �لجتماعية  للتاأمينات  �لوطني 
�لجتماعية  للتاأمينات  �لوطني  و�ل�صندوق 
�لعمل  �أرباب  �لوزير  طماأن  �لأجر�ء.كما  لغري 
و�مل�صتخدمني �أنه نظر� لهذ� �لو�صع �ل�صتثنائي 
�لتاأخري  غر�مات  يف  �لزياد�ت  "توقيف  �أي�صا  مت 
�ل�صمان  ��صرت�كات  دفع  بخ�صو�س  �ل�صابقة 
من  بد�ية  �أ�صهر  �صتة  ملدة  وذل��ك  �لجتماعي 
�ل�صرت�كات  دف��ع  �أن  م��ربز�  �جل���اري،  �أف��ري��ل 
من  �ل�صتفادة  �جتماعيا  للموؤمنني  "ي�صمح 
من  �لجتماعي  �ل�صمان  و�أد�ء�ت  خدمات 
�ل�صفاء".وذكر  بطاقة  طريق  عن  �لأدوية  بينها 
�لوحيد  �ملورد  باأن هذه �ل�صرت�كات تعد  �لوزير 
لتمويل �صناديق �ل�صمان �لجتماعي و �صمان 
�لبناء  لعمال قطاع  �لنظام.وبالن�صبة  دميومة هذ� 
توقف  �لذين  �ل��ري  و  �لعمومية  و�لأ�صغال 
ن�صاطهم ب�صبب �لو�صع �ل�صتثنائي �حلايل، �أكد 
مدفوعة  للعطل  �لوطني  �ل�صندوق  �أن  �لوزير 
�لأجر و�لبطالة �لناجمة عن �صوء �لأحو�ل �جلوية 
�لجتماعي،  لل�صمان  �لتابع  �لقطاعات،  لهذه 

�مل�صبق  بالدفع  ��صتثنائية  وب�صفة  �صيتكفل 
مبا  �لعمال، وذلك  لفائدة هوؤلء  �ل�صنوية  للعطل 
يتنا�صب مع عدد �لأ�صهر �لتي مت دفع ��صرت�كاتها 
�إىل   2019 جويلية  من  �ملمتدة  �لفرتة  خالل 
هذه  �أن  يو�صف  عا�صق  2020.و�أ�صاف  فيفري 
�لتد�بري  من  �لعديد  �إطار  يف  تندرج  �لجر�ء�ت 
�لدولة ب�صفة متو��صلة  تتخذها  �لتي  و�لآليات 
فيها  ت�صاهم  و�لتي  �ل�صتثنائي  �لظرف  هذ�  يف 
خمتلف �لدو�ئر �لوز�رية و�لقطاعات و�مل�صالح 
�لوزير  �ملو�طنني.و�أ�صار  ر�حة  ل�صمان  �ملعنية، 
�إىل  �أي�صا  ترمي  �لتد�بري  ه��ذه  مثل  �أن  �إىل 
�لن�صاط  ودميومة  �لعمل  منا�صب  على  �حلفاظ 
�لقت�صادي، م�صتدل يف هذ� �ل�صدد باللجوء �إىل 
بع�س �حللول لفائدة �لعمال �لذين توقفو� موؤقتا 
�لوقائية،  بالتد�بري  �لتقيد  ظل  يف  عملهم  عن 
بعد. عن  �لعمل  و�صائل  �عتماد  غ��ر�ر  على 

�لجر�ء�ت  على  حديثه  خالل  �لوزير  ركز  كما 
�لتي  للمهن  بالن�صبة  بها  �ملعمول  �لوقائية 
�ملهني،  �ملحيط  �ل�صخ�صي يف  تتطلب �حل�صور 
كاحرت�م م�صافة �لأمان وو�صع �لأقنعة �لو�قية، 
وكذ�  بالتناوب  �لعمل  �إمكانية  على  ع��الوة 
��صتغالل �لعطل �ملتبقية وذلك ح�صب �إمكانيات 
�لوزير  �أكد  موؤ�ص�صة.كما  كل  وخ�صو�صيات 
تعي�صها  �لتي  �ل�صتثنائية  �لظروف  رغم  �أنه 
�لبالد جر�ء وباء كورونا ،�إل �أنه لن يكون هناك 
على  �ل�صابقة  �لتد�بري  بع�س  بخ�صو�س  تر�جع 
ب�صفة  �لت�صغيل  مبجال  �ل�صلة  ذ�ت  تلك  غر�ر 
�خل�صو�س  وجه  على  �ملتعلقة  بينها  من  عامة، 
�لإدماج  على  �مل�صاعدة  جهاز  من  بامل�صتفيدين 
كيفيات  يف  �لنظر  �إمكانية  �إىل  م�صري�  �ملهني، 
تكييف هذه �لتد�بري مع �لبعد �لقت�صادي �لذي 

تعرفه �لبالد يف �لوقت �لر�هن.

ك�شف وزير �لعمل و�لت�شغيل و�ل�شمان �الجتماعي �شوقي عا�شق يو�شف، خالل لقاء مع و�شائل �الإعالم عن متديد �آجال دفع 
�ال�شرت�كات لدى �ل�شمان �الجتماعي بالن�شبة لنظام �الإجر�ء �ىل غاية نهاية �شهر ماي �لقادم ولغري �الأجر�ء �إىل نهاية �شبتمرب 

�ملقبل، وذلك يف �إطار �الإجر�ء�ت �ملتخذة يف هذ� �لظرف �ال�شتثنائي �لذي تعي�شه �لبالد جر�ء �نت�شار وباء كورونا.و�أو�شح �لوزير 
�أن �لقطاع �تخذ �جر�ء�ت بعد مو�فقة �لوزير �الأول تتمثل يف متديد �آجال دفع �ال�شرت�كات لدى �ل�شندوق �لوطني للتاأمينات 

�الجتماعية للعمال �الأجر�ء)كنا�س( �خلا�شة ب�شهر �أفريل �جلاري بثالثني يوما 

بح�شب جريدة “لوموند” �لفرن�شيةفيما مت جتميد �لزياد�ت يف غر�مات �لتاأخري �ل�شابقة

�ملغرب قاد حملة حتري�س 
كيدية �شد تعيني 

لعمامرة مبعوثا �أمميا
�أم�س  �لفرن�صية،   “لوموند”  جريدة  ك�صفت 
على  عملت  دول  عدة  وج��ود  عن  �لأرب��ع��اء، 
�خلارجية  ووزير  �لديبلوما�صي  تويل  عرقلة 
من�صب  لعمامرة  رمطان  للجز�ئر  �لأ�صبق 

مبعوث �لأمم �ملتحدة �إىل ليبيا.
م�صاعي  �أن  �لفرن�صية  �ل�صحيفة  و�أو�صحت 
عرقلتها  متت  �ل�صابق  �جلز�ئري  �خلارجية  وزير 
�لفاعلني  م��ن  حتالف  قبل  م��ن  �ل��و�ق��ع  يف 
د�خل  مو�تية  �أذنا  وجدو�  و�لذين  �لإقليميني 
�إد�رة دونالد تر�مب يف و��صنطن.وقال م�صدر 
دبلوما�صي يف مقر �لأمم �ملتحدة بنيويورك �أن 
وزير  تعيني  على  فعاًل  �عرت�صو�  �لأمريكيني 
بعثة  رئي�س  من�صب  يف  �ل�صابق  �خلارجية 
�صاغر�ً  يز�ُل  ل  �لذي  ليبيا،  �إىل  �ملتحدة  �لأمم 
�للبناين  و�جلامعي  �لدبلوما�صي  ��صتقالة  منذ 
بعد  �ملا�صي،  مار�س  �ل�2  يوم  �صالمة،  غ�صان 
�لع�صكري  �لتدخل  ت�صاعد  وقف  يف  ف�صله 
�لأجنبي يف ليبيا.و�أ�صارت “لوموند” نقال عن 
�لعربية  �لإمار�ت  �إىل  �لليبي  للملف  حمللني 
م�صادر  باعتبارها  و�ملغرب  وم�رش  �ملتحدة 
�أمام  �لطريق  �صدت  �لتي  �ملحتملة  �لعرقلة 
“�ملغرب  فاإن  �جلريدة  �جلز�ئر.وح�صب  مر�صح 
ت�صتعيد  �أن  لحتمال  �لآخر  هو  متحم�س  غري 
�جلز�ئر تاأثريها �لدبلوما�صي من خالل �لو�صاطة 
�لرباط  قامت  ورمبا  ليبيا،  يف  �لإ�صرت�تيجية 

بتن�صيط �صبكات نفوذها يف و��صنطن”.
�لأمم  يف  م�صدر  عن  “لوموند”  نقلت  كما 
�ملتحدة �أن �جلز�ئريني “مل يلعبو� ب�صكل جيد”، 
فرغبتهم يف �ل�صيطرة على �مللف �لليبي د�خل 
�لحتاد �لإفريقي مل تعجب بع�س دول �إفريقيا 
�لكونغو  ول�صيما  �لكربى،  �ل�صحر�ء  جنوب 
�صا�صو  ديني�س  رئي�صها  ير�أ�س  �لتي  بر�ز�فيل 

نغي�صو �للجنة رفيعة �مل�صتوى لليبيا”.
ق/و

مت �لتعجيل يف �لعمل على ت�شوية �لو�شع �لقانوين له بطلب من رئي�س �جلمهورية

وزير �الت�شال يوؤكد جاهزية �لن�س �لقانوين �ملنظم 
لل�شحافة �لرقمية

�لناطق  �لت�صال  وزي��ر  �أك��د 
عمار  للحكومة،  �لر�صمي 
بلحيمر، �أنه مت �لتعجيل يف �لعمل 
�لقانوين  �لو�صع  ت�صوية  على 
�لرقمية  �ل�صحافة  لعناوين 
�جلمهورية  رئي�س  من  بطلب 
بلحمري  تبون.وقال  �ملجيد  عبد 
على  �أل��ح  تبون  “�لرئي�س  �إن 
�ل�صحافة  دخ���ول  �����رشورة 
�لرقمية جمال �لقانون وخروجها 
من د�ئرة �لظل �إىل د�ئرة �ل�صوء، 
وزير  �لقانون.و�أ�صاف  �صوء 
�لت�صال يقول: “وقد مت حت�صري 
بعد  �ل�صتدر�كي  �لن�س  ه��ذ� 

�صمت  م�صاور�ت 
ف��اع��ل��ي �ل��ق��ط��اع 
وع���دد� و�ف���ر� من 
يهمنا  �ل���وز�ر�ت، 
على  �لط������الع 
�آر�ئها ومالحظاتها 
�لتعا�صد  باب  من 
. ” مي حلكو �
�لق�صم  ويتعلق 
ب�صن  �مل�صوؤول-  ح�صب  �لثاين- 
عامل  تنظيم  مبوجبه  يتم  قانون 
�ل�����ص��ح��اف��ة ع��ل��ى �لأن��رتن��ت 
�لتحولت  ذل��ك  يف  م��ر�ع��ني 
�لتي  ج��د�  و�ل�رشيعة  �ملهولة 
�لرقمنة  تكنولوجيات  تعرفها 
�أنه  �إىل  �لأيام.و�أ�صار  مر  على 
�لقانون  لهذ�  �لتح�صري  “�صيتم 
�ل�رش�مة  �أ�ص�س  على  �لأ�صا�صي 
و�حل��و�ر  و�ل�صتماع  و�جل��دي��ة 
و�لنقا�س  و�مل�صاركة  �لبناء 
�ملهنة  �لدوؤوب مع ن�صاء ورجال 
و�خل��ربة  �لخت�صا�س  وذوي 

تعميمًا  �لقطاعات،  جميع  يف 
�صوؤ�ل  على  رده  للفائدة”.ويف 
حول و�صع ثالثة �صحفيني حتت 
مقال  ب�صبب  �لق�صائية  �لرقابة 
“ب�صفتي  �لوزير:  قال  �صحفي، 
معني  �أنا  قانون  ورجل  �صحفيا 
له عالقة  ما  بكل  �حلال  بطبيعة 
�ل�صحافة  مهنة  مب��م��ار���ص��ة 
�حلقوق  ب��اب  م��ن  �جل��ز�ئ��ر  يف 
ولكن  �لو�جبات،  بو�بة  وم��ن 
وكوزير لالت�صال ناطق ر�صمي 
للحكومة ل يحق يل �خلو�س يف 
�مللفات �لق�صائية و�لتعدي على 
�لق�صاة. وحرية  �لق�صاء  �صيادة 
و�أ�صاف يف نف�س �ل�صياق يقول: 
جمر�ها  تتابع  �لعد�لة  “فْلنرتك 
على  م�صبقا  نحكم  ول  �لعادي 
�لف�صل  بعد  يتم  مل  ق�صايا 
مقال  مقام  “لكل  فيها  �لنهائي 
تقول  كما  كتاب”  �أج��ل  ولكل 

�حلكمة �ل�صعبية”.
ق/و

رغم توقف غالبيتهم ب�شبب �حلجر �ل�شحي

منتجو �ل�شري�ميك يحافظون على منا�شب �ل�شغل 
و�ملوؤ�ش�شات �ملنتجة

قال رئي�س �جلمعية �جلز�ئرية ملنتجي �خلزف و�ل�صري�ميك، من�صف بو�رشبة، �إن جمعيته تبدي ��صتعد�دها للتعاون 
�خلزف  قطاع  يف  للم�صانع  �لإنتاجية  �لوحد�ت  بها  متر  �لتي  �لقت�صادية  �حلالة  تو�صيح   �أجل  من  �حلكومة  مع 

و�ل�صري�ميك.
�ل�صناعيني  جانب  من  وتكاتفها  �جلهود  تن�صيق  تقت�صي  �لبالد  بها  متر  �لتي  �حلالية  �ملرحلة  �أن  بو�رشبة  �أو�صح 
�جلز�ئريني و�أ�صحاب �ملوؤ�ص�صات من جهة و�حلكومة من جهة �أخرى، ق�صد �لعمل على �حلفاظ على منا�صب �ل�صغل 
للعمال و�صمان �أجورهم وكذ� �حلفاظ على �لقدر�ت �ملالية و�لإنتاجية للموؤ�ص�صات يف كل �لقطاعات �ل�صناعية 

و�لتجارية و�صمان ��صتمر�رها يف �لن�صاط  خالل �لفرتة �ملقبلة بعد نهاية �لأزمة.
و�أ�صحاب  �ملنتجني  �أن جميع  �إعالمية  �جلز�ئرية ملنتجي �خلزف و�ل�صري�ميك يف ت�رشيحات  �جلمعية  و�أكد رئي�س 
�مل�صانع يف قطاع �خلزف و�ل�صري�ميك ملتزمون بتعليمات رئي�س �جلمهورية عبد �ملجيد تبون و�حلكومة �جلز�ئرية 
فيما يخ�س قر�ر�ت �حلجر �ل�صحي وتخفي�س 50 باملائة من �ليد �لعاملة، مع �صمان �أجور �لعمال كاملة، م�صري� 
يف �لوقت ذ�ته �إىل �أن كل �لوحد�ت �لإنتاجية و�مل�صانع على �لرغم من توقفها خالل هذه �لفرتة بعد قر�ر �حلجر 
مع  تز�منا  »�أفريل«،  �جلاري  �ل�صهر  وكذ�  مار�س  �صهر  كاملة خالل  �مل�صتخدمني  �أجور  �أنها �صمنت  �إل  �ل�صحي، 

�قرت�ب �صهر رم�صان.
يف �ل�صدد ذ�ته، دعا بو�رشبة �حلكومة �إىل �تخاذ �إجر�ء�ت من �أجل �صمان ��صتمر�ر عمل �ملوؤ�ص�صات و�مل�صانع، 
ل�صيما �أن �لعديد منها لديها ��صتثمار�ت مت متويلها عن طريق �لقرو�س �لبنكية، بالإ�صافة �إىل عقود ت�صويق مع 
موؤ�ص�صات �إجناز يف قطاع �لبناء، حيث توقف �أغلبها بعد وقف عمل �أغلب ور�صات �لبناء و�لإجناز على �مل�صتوى 
�لوطني، وما نتج عن ذلك من �صعوبات مالية لهذه �ملوؤ�ص�صات �ملنتجة، بالإ�صافة �إىل تر�كم م�صتحقات �ل�صمان 
�لجتماعي و�ل�رش�ئب، مما يجعل �لعديد من م�صانع �خلزف و�ل�صري�ميك مهددة بالإفال�س نتيجة �ل�صعوبات �ملالية 
�لكبرية �لتي باتت تو�جهها موؤخر�، كما �أ�صار �إىل �أن �لعديد من �لوحد�ت �لإنتاجية و�مل�صانع باإمكانها خلق �آلف 
منا�صب �ل�صغل و�لت�صدير �إن مت متكينها من جت�صيد خمططاتها �لتطويرية، مبديا ��صتعد�د �ملنتجني و�ل�صناعيني يف 

ق/وهذه �ل�صعبة لتقدمي يد �مل�صاعدة لوزير �ل�صناعة من �أجل �لنهو�س ب�صعبة �خلزف و�ل�صري�ميك.
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م�شالح �الأمن ت�شهر على تنظيم �شوق �خل�شر 
و�لفو�كه

منلـي �حلق  عبد 
---------------- 

عميد  �أو�صح  ذ�ته،  �ل�صياق  ويف 
ثناء  �أ قندوز"  "حممد  �ل�رشطة 
�ل�صوق،  بذ�ت  "�لتحرير"  تو�جد 
طرف  من  كبري  جتاوب  هناك  �أن 
�لوقائية  �لإجر�ء�ت  لهذه  �لتجار 
يام  �لأ خالل  �صتتو��صل  و�لتي 
�رشورة  �إىل  ياهم  �إ د�عًيا  �ملقبلة، 
و�تباع  و�حلذر،  باحليطة  �لتحلي 
ط���رق �ل��وق��اي��ة م��ن ف��ريو���س 
�مل�صتجد. "كوفيد19-"  كورونا، 

�لأمن  م�صالح  �أن  بالذكر،  جدير 
وتطبيق  تز�مًنا  بالو�دي،  �لولئي 
من  �حلد  �أجل  من  �ل�صحي  �حلجر 

قامت  كورونا،  فريو�س  �نت�صار 
�لإجر�ء�ت  من  جمموعة  بتفعيل 
�إج���ر�ء�ت  لتطبيق  �لتكميلية 

ق��ل��ي��م  �حل��ج��ر �ل�����ص��ح��ي ع��رب �إ
وفق  ب��ال��ولي��ة،  �لخت�صا�س 
�لتف�صريية  و�للو�ئح  �لتعليمات 

�ملخت�صة. �لعمومية  لل�صلطات 
�ل�رشطة  م�صالح  ت�صهر  كما 
�لدوريات  تكثيف  على  بالو�دي 
خمتلف  على  و�لر�كبة  �لر�جلة 
ق��ط��اع �لخ��ت�����ص��ا���س، وك��ذ� 
حماور  على  مر�قبة  نقاط  و�صع 
�لأح��ي��اء،  و  �ل�����ص��و�رع  خمتلف 
�لأمنية  �حل��و�ج��ز  �إىل  �إ���ص��اف��ة 
مد�خل  خمتلف  على  �ملتو�جدة 

�ملدينة. وخمارج 
ولي��ة  م���ن  �أ م�صالح  وت��ع��ّول 
�ل�����و�دي خ���الل ت��ط��ب��ي��ق ه��ذه 
و�لتد�بري  �لوقائية  �لإج��ر�ء�ت 
�ملخالفني  توعية  مو��صلة  على 
وحت�����ص��ي�����ص��ه��م ب��خ��ط��ورة ه��ذ� 

لوباء. �

�إجر�ء�ت  "ليبيا"، �شمن  ب�شوق  �ملعروف  �شوق �خل�شر و�لفو�كه  بتنظيم  �لو�دي،  �أمن والية  �الأيام، م�شالح  تقوم هذه 
�ل�شباب،  بع�س  طرف  من  �ل�شوق  لف�شاء�ت  ا  خ�شو�شً لال�شتغالل  �لطفيلية  �ل�شور  ومكافحة  كورونا  فريو�س  من  �لوقاية 

قندوز". "حممد  �ل�شرطة  عميد  �لعمومي  لالأمن  �لوالئية  �مل�شلحة  رئي�س  �إ�شر�ف  حتت  �ل�شوق،  تنظيم  عملية  وتاأتي 

�لوقاية من فريو�س كورونا �إجر�ء�ت  للوقوف على �حرت�م 

�ملدنية  �حل��م��اي��ة  ق��ط��اع  ت��دع��م 
�صاحنات   06 ب�  موؤخًر�،  بالو�دي، 
رباعية  "مر�صيد�س"  ن��وع  من 
ملكافحة  حملي"  "�صنع  �لدفع 
ملو�صم  ��صتعد�د  �لغابات  حر�ئق 
ل�  ب��ه  ف���اد  �أ ح�صبما  �ل�صيف، 
لدى  بالإعالم  �ملكلف  "�لتحرير" 
لولية  �ملدنية  �حلماية  مديرية 

�صو�لح. �صامة  �أ �لو�دي، 
�أن  �مل��ت��ح��دث،  نف�س  و�أو���ص��ح 
ثروة  بها  تتو�جد  �ل��و�دي  ولية 
�لتي  �لنخيل،  لأ�صجار  كبرية 

م��دم��رة كل  حل��ر�ئ��ق  ت��ت��ع��ر���س 
هذه  �أن  غلى  م�صري�  �صيف، 
�لتدخل  يف  �صت�صاهم  �لو�صائل 
�حلر�ئق  تندلع  عندما  �ل�رشيع 
و�ملحا�صيل  �لنخيل  باأ�صجار 
حر�ئق  ج��ان��ب  �إىل  �ل��زر�ع��ي��ة، 
يعرفها  �ل��ت��ي  �ل��د�م��ي��ة  �مل���رور 
�ملوؤدي   48 رقم  �لوطني  �لطريق 
فرتة  خالل  وخا�صة  ب�صكرة  �إىل 

. ل�صيف �
ي�صني حممد 

و�أحياء  قرى  خمتلف  �صباب  �صّن 
�ل����و�دي،  يف  ج��ام��ع��ة  ب��ل��دي��ة 
وتعقيم  لتطهري  و��صعة  حمالت 
و�ل�صاحات  �لطرقات  خمتلف 
م���اك���ن �ل��ت��ي  �ل��ع��م��وم��ي��ة و�لأ
بكرة  �ل�صكان  ي��رت��اده��ا  ك��ان 
ك��ورون��ا  ل��ف��ريو���س  للت�صدي 

�لوباء. ومو�جهة 
جولة  خ��الل  ر�صدت  �لتحرير 
جامعة  بلدية  عرب  ��صتطالعية 
وتعقيم  لتطهري  �ل�صكان  جتند 
فيها  يتجمع  �ل��ت��ي  م���اك���ن  �لأ

على  ب��الع��ت��م��اد  �مل��و�ط��ن��ون، 
و�ن�صمت  �خلا�صة،  �إمكانياتهم 
منها  جمعيات  �ل�صكان  �إىل 
للرقي  �مل��دين  �ملجتمع  جمعية 
تطوع  حيث  بجامعة،  و�لتنمية 
حمالت  يف  للم�صاركة  فر�دها  �أ

و�لتعقيم. �لتطهري 
ف���ر�د �جل��م��ع��ي��ة، "  وق���ال �أح���د �أ
فكرة  �أن  �لقادر"  عبد  بن  �صليم 
منذ  �نطلقت  و�لتعقيم  �لتطهري 
حيث  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف  ي���ام  �أ ع��دة 
�جلمعية  ف��ر�د  �أ جهود  ت�صاعفت 

خ�صية  �ل�صكان،  مع  وت�صامنو� 
�لقرى،  �إىل  �لكورونا  وباء  زحف 
�لتنظيف  م��و�د  باقتناء  وقامو� 
يف  �لتعقيم  عمليات  وب��ا���رشو� 
على  وركزو�  �لقرى،  زو�يا  كل 
يلم�صها  �لتي  �ملناطق  تنظيف 
مقاب�س  مثل  يديهم،  باأ �جلميع 
و�مل��ح��الت  �ل�صكنات  ب���و�ب  �أ

. وغريها
وحت�صي�صهم  �ل�صكان  ولتوعية 
بتد�بري  و�لتقيد  �ملر�س  مبخاطر 
قام  �ملعروفة،  و�لنظافة  �لوقاية 

يف  مل�صقات  بو�صع  �ل�صباب 
�لأماكن. بع�س 

جمعية  �أن  ����ص���ارة،  �لإ جت���در 
و�لتنمية  للرقي  �ملدين  �ملجتمع 
�لتح�صري  ت��و����ص��ل  ب��ج��ام��ع��ة 
م�صاعدة  بغية  رم�صان  ل�صهر 
هذه  ت��ي  وت��اأ �ملحتاجة،  ����رش  �لأ
�أزم��ة  خلفته  ما  ج��ر�ء  �لأع��م��ال 
ح�صابات  �أخلطت  �لتي  كورونا، 

�ملعوزة. �لأ�رش  لدى  �لعديد 
ي�صني حممد   

�لو�دي،  يف  �ملغري  بلدية  با�رشت 
و��صعة،  نظافة  حملة  تنظيم 
د�رك"،  قد�م  "نظف  �صعار  حتت 
�أم�س  �صباح  �نطلقت  و�ل��ت��ي 
�لرئي�صية  �ل�صو�رع  �جت��اه  يف 
�إ�رش�ف  حتت  بالبلدية،  و�لثانوية 

�لبلدي  �ل�صعبي  �ملجل�س  رئي�س 
بدرة.  �حلفيظ  عبد  باملغري، 

�أن  �لبلدية،  رئي�س  و�أو���ص��ح 
عملية  تتبعها  �لنظافة  حملة 
�لك�صافة  مب�����ص��ارك��ة  تعقيم، 
و�لهالل  �جلز�ئرية  �لإ�صالمية 

وفعاليات  �جل��ز�ئ��ري  �لأح��م��ر 
�ملدين. �ملجتمع 

ف����ر�د  م���ن ج��ه��ت��ه��م، ي��ك��ث��ف �أ
ج��م��ع��ي��ات �مل��ج��ت��م��ع �مل���دين 
تطهري  عمليات  م��ن  ب��امل��غ��ري 
يق�صدها  �لتي  �لأماكن  وتعقيم 

�صو�ء  يوميا،  بكرة  �ل�صكان 
�لعمومية  �ملر�فق  �أو  �لطرقات 
م��اك��ن  و�أ �ل��ك��ربى  و�ل�صاحات 
لوباء  للت�صدي  وغريها  �لر�حة 

. كورونا
ي�صني حممد 

وحفظ  �لوقاية  مكتب  �صاعف 
من  �لبيا�صة  لبلدية  �ل�صحة 
مر�قبة  بو��صطة  �مليد�ين  عمله 
متار�س  �لتي  �لتجارية  �ملحالت 
ن�����ص��اط��ه��ا ب��ال��ت��ج��زئ��ة وي���زد�د 
من  عليها  �مل��و�ط��ن��ني  ت��ه��اف��ت 
�صهر  مقربة  ب�صبب  لآخ��ر  ي��وم 

وي��ه��دف   ، �ل���ك���رمي  رم�����ص��ان 
�صوؤون  ت�صيري  على  �ل�صاهرين 
ح��ّد�  و�صع  لأج��ل  �ملكتب  ه��ذ� 
هوؤلء  و��صتغالل  للممار�صات 
�لتي  �مل�صتهلكني  جليوب  �لباعة 
�إىل  �لأح��ي��ان  بع�س  يف  تعدت 
منتهية  غ��ذ�ئ��ي��ة  م��و�د  ع��ر���س 

بالعو�مل  ثرة  متاأ �أو  �ل�صالحية 
منها  خ�����ص��و���ص��ا  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
�ملحالت  خ��ارج  تعر�س  �ل��ت��ي 
 ، �ل�صم�س  ���ص��ع��ة  لأ وع��ر���ص��ه 
و�إن  �لوقاية  ملكتب  �صبق  حيث 
م���و�د غ��ذ�ئ��ي��ة غري  ع��ل��ى  ع��ر 
ويف   ، متاما  لال�صتهالك  �صاحلة 

�ملعنيني  قبل  من  علمنا  �لإط��ار 
�صيت�صاعف  �لعمل  �أن  باملر�قبة 
لغلق  رم�����ص��ان  ���ص��ه��ر  خ���الل 
��صتغالل  يريد  من  على  �لطريق 
�ل�صن  وكبار  �لأطفال  خ�صو�صا 

. �ل�رش�ء  ثناء  �أ
زياد  بو  �أ

م��ن  ب��اأ �ل�����رشط��ة  ق���و�ت  متكنت 
�صمال  كلم   110 جامعة  د�ئ��رة 
�لو�دي،  �لولية  عا�صمة  غرب 
���رش�ر  �أ بجمعية  �لإط��اح��ة  م��ن 
 04 م���ن  م��ت��ك��ون��ة  خ���ط���رية 
ق�صائيا  م�صبوقني  �أ�صخا�س 
خارج  من  �ف��ر�ده��ا  كل  ينحدر 
من  عديد  يف  متورطني  �لولية، 
فرتة  ت�صتغل  �جلز�ئية  �لق�صايا 
لرتكاب  �جلزئي  �ل�صحي  �حلجر 

. ئمها � جر
لتلقي  تعود  �لق�صية  تفا�صيل 
د�ئ��رة  ب��اأم��ن  �ل�رشطة  م�صالح 
ث��ن��اء  �أ هاتفية  مل��ك��امل��ة  ج��ام��ع��ة 
�جل��زئ��ي  �ل�صحي  �حل��ج��ر  ف��رتة 
بني  عنيف  �صجار  ن�صوب  مفادها 
قليم  باإ �لأ�صخا�س  من  جمموعة 
مدججني  �مل�صلحة  �إخت�صا�س 
مبا�رشة  لتتدخل  بي�صاء  باأ�صلحة 
باأمن  �لق�صائية  �ل�رشطة  فرقة 
�لو�صائل  كل  بت�صخري  �لد�ئرة 

�ل�رشورية  و�لب�رشية  �مل��ادي��ة 
ي���ن  ل��ت��وق��ي��ف �مل���ت���ورط���ني، �أ
 04 توقيف  عن  �لعملية  �أ�صفرت 
�ل�صجار  يف  �ملت�صببني  �أ�صخا�س 
بي�صاء  ���ص��ل��ح��ة  �أ و����ص��رتج��اع 
مع  م��رك��ب��ة  وت��وق��ي��ف  خ��ط��رية 
�إ�صعافهما  مت  �صحيتني  ت�صجي��ل 
�لطبية  �ل���ص��ت��ع��ج��الت  �إىل 
طبي  لعجز  تعر�صا  بجامعة 
يف  �ملتورطون  يوم،   15 �ل�  فاق 
�أمن  ملقر  قتيادهم  �إ وبعد  �لق�صية 
�إج���ر�ء�ت  و�إ�صتكمال  �ل��د�ئ��رة 
�صدهم  �إعد�د  مت  معهم  �لتحقيق 
�أمام  وتقدميهم  ق�صائية  ملفات 
�ملخت�صة  �لق�صائية  �جل��ه��ات 
جمعية  تكوين  تهم  عن  قليميا  �إ
جناية  �إرت��ك��اب  لغر�س  ���رش�ر  �أ
�ل�����رشق��ة ب��ال��ت��ع��دد و�ل��ع��ن��ف 
مع  �ل��ع��م��دي  �لقتل  وحم��اول��ة 

�لغي��ر. �أمالك  حتطيم 
ق.م

ببلدية  �ليقظة  خلية  ب��ا���رشت 
�لو�دي  يف  �لكرمي  عبد  ح�صاين 
تكثيف  خ���الل  م���ن  ع��م��ل��ه��ا، 
يتعلق  مبا  �خلا�صة  �لجتماعات 
�إح�صاء  لأج��ل  �لأح��ي��اء،  بلجان 
�ملحتاجة  �مل��ع��وزة،  �ل��ع��ائ��الت 
ف��رتة  خ���الل  م�����ص��اع��د�ت  �إىل 
�جل��ح��ر �ل�����ص��ح��ي، ب��الإ���ص��اف��ة 
هذه  ت��وزي��ع  يف  �مل�صاهمة  �إىل 
�ملتطوعني  و�إح�صاء  �مل�صاعد�ت 
م�صخرة  �صيار�ت  من  و�لعتاد 
ل��ن��ق��ل �مل��و�ط��ن��ني وع��م��ل��ي��ات 
برنامج  وفق  حي  لكل  �لتعقيم 
�لأحياء،  ممثلي  قبل  من  م�صطر 

�لبلدية. رئي�س  به  فاد  �أ ح�صبما 
�أن  �مل��ت��ح��دث،  نف�س  و�أ���ص��اف 
عن  يزيد  م��ا  �أح�صت  �لبلدية 
للم�صاعدة  بحاجة  عائلة   1700
تو��صل  مع  للزيادة  قابل  و�لرقم 
�أن  �إىل  م�صري�  �لإح�صاء،  عملية 
�لعملية  بتاأطري  قامت  �لبلدية 
�لتن�صيق  مت  حيث  �لت�صامنية، 

و�ملجتمع  �لهيئات  خمتلف  مع 
على  قفة   1279 وتوزيع  �ملدين، 
عبد  بح�صاين  �ملعوزة  �لعائالت 

لكرمي. �
�لبلدية،  رئي�س  �إىل  و��صتناًد� 
ح�صور  �صهدت  �ل��ل��ق��اء�ت  �أن 
بتدخالتها  �لأمنية  �ل�صلطات 
و�لتح�صي�س  �لتوعية  ناحية  من 
للمكوث  �مل��و�ط��ن��ني  ودع����وة 
�إل  �خل���روج  وع��دم  بيوتهم  يف 
ل��ل�����رشورة �مل��ل��ح��ة م��ن �أج��ل 
وجتنيب  �لعدوى  �صل�صلة  قطع 
على  عقباه.  يحمد  مال  �ل�صكان 

قوله. حد 
�أن  �ل��ب��ل��دي��ة،  رئ��ي�����س  ���ص��ار  و�أ
حتر�س  بالبلدية،  �ليقظة  خلية 
�لو�صع  بخطورة  �لتذكري  على 
وبذل  �لتكافل  على  و�حل��ر���س 
�صالمة  �أجل  من  �جلهد  من  �ملزيد 

. جلميع �
.ع منل�ي 

�لبلديات  م��ن  �لعديد  تعكف 
خالل  �جلمعيات  مع  بالتن�صيق 
على  �ل�����ص��ع��ب��ة،  �ل��ف��رتة  ه���ذه 
ت��ق��دمي �مل�����ص��اع��د�ت �ل��الزم��ة، 
�لأح�صن  بالتكفل  ت�صمح  �لتي 
ب�����ص��ك��ان �مل��ن��اط��ق �ل��ن��ائ��ي��ة، 
بع�س  يف  نق�صا  تعرف  و�لتي 
�ل�������رشوري���ات، ع��ل��ى غ���ر�ر 
�ل�صتهالكية  �مل���و�د  خمتلف 

�ل�صميد  م����ادة  غ����ر�ر  ع��ل��ى 
�مل��و�د  م��ن  وغريهما  و�حلليب، 
بالأ�صو�ق  ن��درة  �صهدت  �لتي 
ق��ب��ال  ب�����ص��ب��ب �مل�����ص��ارب��ة، و�إ
على  �ملو�طنني  من  كبري  ع��دد 
م��ع��ت��ربة،  ب��ك��م��ي��ات  تخزينها 
�ملناطق  متوين  على  ثر  �أ ما  وهو 
�ل�رشورية. �ملو�د  بهذه  �لبعيدة 

�لو�دي  بلديات  م�صوؤولو  بادر 

مبختلف  �لتموين  عملية  بتنظيم 
�ل�صتجابة  �أجل  من  �لبلديات، 
�ل�صكان  وجهها  �لتي  للطلبات 
�لبعيدة،  �مل��ن��اط��ق  يف  خا�صة 
توفري  ف��ي��ه��ا  ي�صعب  و�ل��ت��ي 
بالكميات  �لغذ�ئية  �مل��و�د  كل 
�ل�صاأن،  هذ�  يف  مت  حيث  �لكافية، 
�ملحلية  باجلمعيات  �ل�صتنجاد 
�أج��ل  م��ن  بالبلدية،  �مل��ت��و�ج��دة 

بكيفية  �لتموين  عملية  �صمان 
مبادتي  تعلق  ما  يف  خا�صة  جيدة 
عرفتا  �للتني  و�حلليب،  �ل�صميد 
كورونا،  د�ء  ظهور  منذ  ن��درة 
�ملادتان  هاتان  تنفد  ما  غالبا  ذ  �إ
وق��ت  يف  �ل���ص��ت��ه��الك��ي��ت��ان 
�ملو�طنني،  �إقد�م  ب�صبب  قيا�صي 

�قتنائها. على  كبرية،  باأعد�د 
ي�صني حممد 

م�شالح �حلماية �ملدنية تتدعم بـ 06 
�شاحنات لدعـم جهود �الإطفاء

�شكان جامعة يكثفون حمالت �لتطهري و�لتعقيم

بلدية �ملغري تبا�شر تنظيم حملة نظافة و��شعة

مكتب �لوقاية بالبيا�شة يكثف من مر�قبة �ملحالت �لتجارية 
من قبل �أمن د�ئرة جامعة 

�الإطاحة بع�شابة متورطة يف عدد
 من �جلنايات �أثناء فرتة �حلجر 

�ل�شحي �جلزئي

فيما قامت بتوزيع 1279 قفة على �لعائالت �ملعوزة

بلدية ح�شاين عبد �لكرمي حت�شي �أزيد 
من  1700 عائلة معوزة

ملو�جهة خمّلفات �حلجر �ل�شحي بالـو�دي

�جلمعيات تتكفل بان�شغاالت �ملو�طنني
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�شباب �ملنقر بتقرت يو��شلون عمليات �لتح�شي�س 
و�لتعقيم

�لتجاين  ن-ق- 
---------------- 

�ملنقر  بلدية  �صباب  �أط��ل��ق  حيث 
�ملقاطعة  م�صتوى  على  بالطيبات 
و  تطهري  عملية  تقرت  د�ري���ة  �لإ
�صملت  كورونا  فريو�س  �صد  تعقيم 
�ل�صاحات  و  �لف�صاء�ت  خمتلف 
و  �لعمومية  �ملوؤ�ص�صات  و  �لعامة 
رقم  �لوطني  �لطريق  و  �ل�صوق 
�صعار  حتت  متو��صل  ب�صكل   16
هيكل  حيث   ، بلدتي"  �أحمي  "بوعيي 
خالل  من  نف�صه  �ملتطوع  �ل�صباب 
بالتن�صيق  وم�صوؤولني  خاليا  تنظيم 
�لبلدي  �ل�صعبي  �ملجل�س  رئي�س  مع 
�لتن�صيق   : بخلية  مكلف  ك��ل   ،

 - و�لت�صالت  �لعالقات   - �لعام 
مكلف  �لتنظيم   - و�لتربعات  �ملالية 

عملية   ، و�لعتاد  �لإعالم   - بالتعقيم 
حت�صي�س  حمالت  ر�فقتها  �لتعقيم 

طباعة  خالل  من  �ملو�طنني  لفائدة 
وتوزيعها  و�إع��الن��ات  م��ط��وي��ات 
وتعليق  و�إر�صادهم  �ملو�طنني  على 
�ملو�طنني  لتوعية  �إر�صادية  لوحات 
وكذ�   ، �لفريو�س  من  �لوقاية  بطرق 
وتنظيم  �ملخابز  يف  �لطو�بري  تنظيم 
�لت�صييع  طريقة  عن  ف�صال   ، �جلنائز 
بالإ�صافة   ، �لآمنة  و�لتعزية  و�لدفن 
وتوزيعها  �ل��ت��ربع��ات  ج��م��ع  �إىل 
ع��ل��ى �ل���ع���ائ���الت �مل���ح���روم���ة... 
�مل��ب��ادر�ت  على  �لقائمني  ���ص��ار  و�أ
منها  �ل��غ��ر���س  �أن  �لتح�صي�صية 
�ملعلومة  وتو�صيل  �ملو�طنني  حماية 
�لفريو�س  تلك  جتنبا  ليهم  �إ ب�صهولة 

�نت�صاره... من  و�حلد 

�إجر�ء�ت وقائية و�حرت�زية من خالل قيام  �لبلديات و�لتى �تخذت  �أ�شد�ء فريو�س كورونا ت�شيطر على �جلميع د�خل  ما ز�لت 
�ملو�طنني،  توعية  خالل  من  �لقاتل  �لفريو�س  ملو�جهة  �اليجابية  �ملبادر�ت  باإطالق  و�جلمعيات  �ملحالت  و�أ�شحاب  �ل�شباب  من  �لعديد 
كورونا.. فريو�س  ملو�جهة  �ملو�طنني  لتوعية  �اليجابية  �ملبادر�ت  ملف  فتح  تو��شل  �لتحرير  جريدة  �لتعقيم..  عملية  �إىل  باالإ�شافة 

كورونا  ملو�جهة 

 36 رق��م  �لعمارة  �صكان  ي�صتكي 
�صح  من  بربيح  �حل�رشي  بالقطب 
ج��ر�ء  �صهر  م��ن  لأك��ر  حنفياتهم 
�لت�صيري  يف  �حل��ا���ص��ل  �لت�صيب 
 ، �لأمرين  يعي�صون  جعلهم  و�لذي 
�ل�صحي  �حلجر  �أزمة  عز  يف  �لعط�س 
�ملبارك   رم�صان  و�صهر   ، �ملفرو�س 
ينا�صدون  جعلهم  مما  ب��و�ب  �لأ علي 
�ل�����ص��ل��ط��ات �ل��ولئ��ي��ة ب��ال��ت��دخ��ل 

�قرب  يف  �مل�صكل  هذ�  حلل  �لعاجل 
ت�رشيح  يف  �صكان  �أكد  كما   ، وقت 
�ت�صلو�  نهم  �أ �لعمارة  ل�"�لتحرير"  
وع��ود�  وتلقو�  �ملعنية  باملوؤ�ص�صة 
وظعيتهم  يف  _بالنظر  _ح�صبهم 
تزرها  مل  حنفياتهم  م��از�ل��ت  لكن 
. حالها  لقمان  د�ر  وبقيت  ماء   قطرة 
م�صطفى بوخالفة 

تبدلها  �لتي  �مل��ج��ه��ود�ت  �إط���ار  يف 
�نت�صار  م��ن  للحد  �ل�رشطة  ق��و�ت 
ف��ريو���س ك��ورون��ا، ت��و����ص��ل ق��و�ت 
تطبيق  �أدر�ر  ولي��ة  باأمن  �ل�رشطة 
لفريو�س  للت�صدي  �لوقائية  �لتد�بري 
من  �لعديد  مع  بالتن�صيق  وهد�  كورونا 
�ملدين  �ملجتمع  يف  �لفاعلة  �جلمعيات 
�ملو�طنني  وتوعية  حت�صي�س  خالل  من 
�ل�صاحات  م�صتوى  على  �ملتو�جدين 
دعوتهم  و  �ل��ع��م��وم��ي��ة  م���اك���ن  و�لأ
حيث  �لوقائية،  بالإجر�ء�ت  للتحلي 
بالتن�صيق  �خل�صو�س  بهذ�  نظمت 
�لوطني  ل��الإحت��اد  �أدر�ر  مكتب  م��ع 
�أفريل   14 يوم  و�لإطار�ت  للكفاء�ت 
على  توعية  حت�صي�صية  حملة  �جلاري، 
يف  خمرج  عند  �لأمني  �حلاجز  م�صتوى 
حت�صي�س  خاللها  من  مت  ب�صار،  طريق 
ب�رشورة  �ملركبات  �صائقي  وتوعية 
و�لإر���ص��اد�ت  بالن�صائح  �لل��ت��ز�م 
قو�ت  طرف  من  لهم  �ملقدمة  �لطبية 

باحلجر  بالتقيد  حثهم  مع  �ل�رشطة 
مدينة  يف  ميتد  �لذي  �جلزئي  �ل�صحي 
�إىل  م�صاء�  �ل�صابعة  �ل�صاعة  من  �أدر�ر 
من  �صباحا  �ل�صابعة  �ل�صاعة  غاية 
�أمنهم  على  حفاظا  وهذ�  �ملو�يل  �ليوم 
للوقوع  وجتنبا  �ل�صحية  و�صالمتهم 
دفع  عنها  تنجر  �لتي  �ملخالفات  يف 
يف  �مل��رك��ب��ة  وو���ص��ع  مالية  غ��ر�م��ة 
مت  �لتح�صي�صية  �حلملة  هذه  �ملح�رش، 
حت�صي�صية  مطويات  توزيع  خاللها 
ح���ول �لأع���ر�����س �مل��ب��دئ��ي��ة ل��ه��ذ� 
يفتك  ي���ز�ل  ل  �ل���ذي  �ل��ف��ريو���س، 
ثر  �لأ لها  كان  �حلملة  و  بالأ�صخا�س، 
�أعربو�  �لذين  �ملو�طنني  لدى  �لبالغ 
للجهود  وتقديرهم  �رتياحهم  ع��ن 
�ل�رشطة  ق��و�ت  ط��رف  م��ن  �ملبذولة 
�حلد من  �إىل  �لر�مية  �أدر�ر  باأمن ولية 

�لفريو�س. �نت�صار 
�لرحمن  عبد  بلو�يف 

�جلزئي  �حلجر  تطبيق  يام  �أ ��صتمر�ر  مع 
يوميا  و�ملعتمد  �ملحددة،  �لفرت�ت  خالل 
�ل�صابعة  �إىل  م�����ص��اء  �ل�صابعة  م��ن 
م�صالح  �صجلت  �ملو�يل،  لليوم  �صباحا 
�لأ�صبوع  مطلع  مع  ب�صار  ولية  �أمن 
�لإج���ر�ء حري  �ل��ث��اين م��ن دخ��ول ه��ذ� 
من  و�ل��ت��ز�م��ا  تاما  جت��اوب��ا  �لتطبيق، 
وكذ�  �لولية  بعا�صمة  �ملو�طنني  طرف 
�لوطني،  �لأمن  �خت�صا�س  يف  بالدو�ئر 
خالل  من  �ملو�طنني  وعي  جتلى  حيث 
�لوقائي  �لإجر�ء  هذ�  بتطبيق  �لتز�مهم 
حد  و�صع  لإجر�ء�ت  تعزيز�  ياأتي  �لذي 

.19 كوفيد  فريو�س  �نت�صار  ل�صل�صلة 
�ل�رشطة  لقو�ت  �مليد�نية  �لعمليات 
�لفعلي  �لتطبيق  على  ت�صهر  و�لتي 
بع�س  ر�صدت  �لإجر�ء،  لهذ�  و�ل�صارم 
بد�ية  خ��الل  �لل��ت��ز�م  لهذ�  �ملخالفني 
و�لتا�صع  �لثامن  �ليومان  �أي  �لأ�صبوع، 
 19 )من  �لفرتة  �لإجر�ء،  هذ�  تطبيق  من 
غاية  �إىل   2020.04.12 يوم  من  م�صاء 
ومن   2020.04.13 يوم  من  �صا   07
�إىل   2020.04.13 يوم  من  م�صاء   19
 ،)2020.04.14 يوم  من  �صا   07 غاية 
 06 م��رك��ب��ات،   07 وتوقيف  مر�قبة 
�لإجر�ء�ت  مبا�رشة  مع  نارية،  در�جات 
�إج���ر�ء�ت  خمالفة  نتيجة  �لقانونية 
يام  �أ  08 ملدة  باملح�رش  )�لو�صع  �حلظر 
يوما   15 ومل��دة  للمركبات  بالن�صبة 

ويف  �ل��ن��اري��ة،  ل��ل��در�ج��ات  بالن�صبة 
باملح�رش  �لو�صع  مدة  فاإن  �لَعْود  حالة 
توقيف  مت  كما  كامل(،  ل�صهر  �صتكون 
متَّ  �لإج��ر�ء،  لهذ�  خمالفا  �صخ�صا   78

�صدهم. �لقانونية  �لإجر�ء�ت  �تخاذ 
جتند  ب�����ص��ار،  ولي���ة  م���ن  �أ م�����ص��ال��ح 
�مل��ادي��ة  �إم��ك��ان��ي��ات��ه��ا  ك��اف��ة  وت�صخر 
وتطبيق  �ح��رت�م  ل�صمان  و�لب�رشية 
تدعو  كما  �لوقائية،  �لإج���ر�ء�ت  هذه 
�حلجر  بتد�بري  �لل��ت��ز�م  ���رشورة  �إىل 
حفاظا  �مل��ح��ددة  �ل��ف��رتة  خ��الل  �جل��زئ��ي 
بهذ�  �إخالل  و�أي  �لعامة،  �ل�صحة  على 
لالإجر�ء�ت  �ملخالف  ُيعر�س  �للتز�م، 
�ل�صارمة  �لعقوبات  وتطبيق  �لقانونية 
تدعوهم  كما  قانونا،  عليها  �ملن�صو�س 
�أوقات  يف  ببيوتهم  �للتز�م  �إىل  �أي�صا 
وتقليل  �ملنزيل  باحلجر  و�للتز�م  �لنهار 
كافة  وتفادي  لل�رشورة  �إل  �لتنقالت 
م�صالح  ت�صع  كما  �لتجمعات،  �أ�صكال 
�لهاتفية  دعائمها  ب�صار  ولي��ة  �أم��ن 
�ملو�طنني  ت�رشف  حتت   )17  �  1548 (
�أي  ع��ن  �أو  �لتجمعات  ع��ن  للتبليغ 
�أو  �جل��زئ��ي،  �حل��ج��ر  خ��روق��ات لإج���ر�ء 
للم�صا�س  حم��اولت  �أي  عن  للتبليغ 
ب�صالمة  م�صا�س  �أو  �ل��ع��ام  بالنظام 
فالتبليغ  و�ملمتلكات،  ���ص��خ��ا���س  �لأ

يحمينا. وعينا  �جلميع،  م�صوؤولية 
�أ . د 

�مل�صطر  �مليد�ين  �لربنامج  �إطار  يف 
م���ن �ل��ولي��ة  م��ن ق��ب��ل م�����ص��ال��ح �أ
ظ��اه��رة  م��ك��اف��ح��ة  �إىل  �ل���ه���ادف 
�أ�صكاله،  مبختلف  �حل�رشي  �لإجر�م 
و  �ل�صالمة  و  �لأم��ن  توفري  �صمان 
حماية  كذ�  و  للمو�طنني،  نينة  �لطماأ
�لر�هن،  �لوقت  يف  �صيما  �ملمتلكات 
�لتابعة  �ل�رشطة  عنا�رش  متكنت 
خالل  �ل�صاد�س  �حل�رشي  �لأم��ن  ل� 
توقيف  من  �ملا�صي  �لأ�صبوع  نهاية 

�صنة   )24 ( �لعمر  من  يبلغ  �صخ�س 
ثر�ت  �ملوؤ ق�صية:حيازة  يف  لتورطه 
حيثيات  �ل��ب��ي��ع  ق�����ص��د  �ل��ع��ق��ل��ي��ة 
�أمن  م�صالح  تلقي  �إىل  تعود  �لق�صية 
مكاملة  �لإر�صال  قاعة  عرب  �لولية 
عرب  �ملو�طنني  �أحد  قبل  من  هاتفية 
عن  للتبليغ   )1548 ( �لأخ�رش  �لرقم 
لبع�س  م�صبوهة  �إجر�مية  ن�صاطات 
�ملتو�جدة  �لأحياء  باأحد  �لأ�صخا�س 
على  لتتنقل  �لخت�صا�س،  بقطاع 

�لتابعة  �ل�����رشط��ة  عنا�رش  �ل��ف��ور 
�إىل  �ل�����ص��اد���س  �حل�����رشي  ل��الأم��ن 
�صخ�س  توقيف  مت  �أين  �ملكان  عني 
�صنة،   )24 ( �لعمر  من  يبلغ  م�صبوه 
قر�س   )14 ( على  بحوزته  �صبط  مت 
ب�صدد  كان  �لعقلية  ث��ر�ت  �مل��وؤ من 
حتويل  ذل��ك  ث��ر  �إ على  ليتم  بيعها، 
�ملحجوزة  �لكمية  و  �لذكر  �ل�صالف 
مقر  �إىل  �ملهلو�صة  ق��ر����س  �لأ من 
حتقيق  ف��ت��ح  و  �حل�����رشي  م����ن  �لأ

��صتكمال  �حل��ال.ب��ع��د  ق�صية  يف 
مت  للق�صية  �جل��ز�ئ��ي��ة  �لإج����ر�ء�ت 
وكيل  �ل�صيد  �أمام  فيه  �مل�صتبه  تقدمي 
�لأغو�ط،  حمكمة  لدى  �جلمهورية 
�إج��ر�ء�ت  على  ملفها  �أح��ال  �ل��ذي 
لي�صدر  للجل�صة،  �لفوري  �ملثول 
�صهر   )18 ( ب�  يق�صي  حكم  حقه  يف 
قدرها  مالية  غر�مة  و  نافذ،  حب�س 

50000.00 دج(. (
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�لإح��رت�زي��ة  ل��الإج��ر�ء�ت  مو��صلة 
م�صالح  ج�صدتها  �لتي  �مليد�ينة 
تف�صي  مل��و�ج��ه��ة  �ل��وط��ن��ي،  م���ن  �لأ
C - �مل�صتج ك��ورون��ا  د���ريو���س 
منها  تعلق  م��ا  خا�صة   ،  VID19
�مل��ر���ص��وم  تطبيق  ع��ل��ى  بال�صهر 
�حلجر  بتو�صيع  �ملتعلق  �لتنفيذي 
مبا  �لوطن  وليات  كافة  عرب  �جلزئي 
�نطلق  �لتي  و  غرد�ية،  ولية  فيها 
 2020 �أفريل   05 تاريخ  منذ  فيها 
باأمن  �ل�رشطة  م�صالح  �أح�صت   ،
�لأول  �لأ�صبوع  خالل  غرد�ية  ولية 
�أزيد  مر�قبة   ، به  �لعمل  بد�ية  من 
و  مركباتة   204 و  �صخ�صا   336 من 
�لتدخل  عمليات  خالل  نارية،  در�جة 

�لعملياتية  للفرق  �ملوكلة  �ليومي 
م�صاء  �ل�صابعة  �ل�صاعة  من  �بتد�ء 
من  �صباحا  �ل�صابعة  �ل�صاعة  �إىل 

�ملو�يل. �ليوم 
يوميا  ت��ر�ف��ق��ه��ا  �ل��ت��ي  �لعمليات 
�لنهار،  خ��الل  حت�صي�صية  خرجات 
�ملو�طنني  على  و�لتاأكيد  حتذير  بغية 
�جلزئي،  باحلجر  �لل��ت��ز�م  ب�رشورة 
�ملحددة،  �لآجال  �حرت�م  �رشورة  مع 
عرب  حت�صي�صية،  ك��ان��ت  ب��د�ي��ت��ه��ا 
باأهمية  �ملو�طنني  توعية  و  مر�قبة 
بالدرجة  يدخل  �لذي  �لإج��ر�ء،  هذ� 
على  حفاظا  و  ل�صالمتهم  �لأوىل 
تعزيز  ت��اله��ا  �ل��ع��ام��ة،  �ل�����ص��ح��ة 
�ملخالفني،  ردع  و  �ملر�قبة  عمليات 

 139 �مل�صالح  ذ�ت  �أوق��ف��ت  حيث 
للحجر  خ��رق  حمل  كانو�  �صخ�صا 
ي����ن �ت���خ���ذت ���ص��ده��م  �جل���زئ���ي، �أ
يف  �لالزمة،  �لقانونية  �لإج��ر�ء�ت 
 21 و  م��رك��ب��ة   65 و���ص��ع  مت  ح��ني 
�ملح�رش،  م�صتوى  على  نارية  در�جة 
�ملر�صوم  م�صمون  خالفو�  �أ�صحابها 
�لفرتة  خ��الل  �لتنقل  مبنع  �ملتعلق 
دون  هذ�  و  �جلزئي،  للحجر  �ملحددة 

مقنع.  مربر  �أو  رخ�صة 
على  �مل�صالح  ذ�ت  �صهرت  و  هذ� 
�ملتعلقة  �لإج���ر�ء�ت  كافة  ت�صهيل 
تلك  �صو�ء  �خلا�صة،  �حلالت  بتنقل 
على  �حل��ائ��زي��ن  بتنقالت  �ملتعلقة 
و  �ل�����ص��ح��ة  مم��ار���ص��ي  �أو  رخ�����س، 

مبو�جهة  �لأوىل  بالدرجة  �ملكلفني 
�حلالت  بع�س  يف  �لذين  �لوباء،  هذ� 

ميد�نيا.  مر�فقتهم  و  تدعيمهم  يتم 
غرد�ية  ولية  �أمن  م�صالح  تذكر  و 
�للتز�م  �رشورة  �إىل  �ملو�طنني،  كافة 
تبد�أ  �لتي  للحجر،  �ملحددة  بالفرتة 
�أن  و  خا�صة   ، م�صاء  �ل�صابعة  متام  يف 
خالل  ت�صجيلها  يتم  �حل��الت  �أغلب 
�حلجر  ب��د�ي��ة  م��ن  �لأوىل  �ل�صاعة 
ق�صاء  �إىل  �ملو�طنني  د�عية   ، �جلزئي 
�ل�صاعة  قبل  �ليومية  حو�ئجهم 
طائلة  حتت  يقعو�  ل  حتى   ، �ملحددة 
�إىل  نف�صهم  �أ يعر�صو�  و  �لقانون 

ق�صائية. متابعات 
عامر.ع بن 

�لقافل�ة  �لأ�صبوع  هذ�  بحر  �نطلقت 
�لتح�صي�صية  و  �لت�صامني�ة 
�لغذ�ئية  �مل��و�د  لتوزيع  �لثالث��ة 
�لظل  مبناطق  �ملتو�جدة  للعائالت 

. تقرت  و  ورقلة  بولية 
���رش�ف  �إ حت��ت  �نطلقت  �لعملية   
�ملنتدب  و�لو�يل  ورقلة  ولية  و�يل 
حيث   ، تقرت  د�ري��ة  �لإ للمقاطعة 
�ملعنية  �لظل  مناطق  تعد�د  بلغ 
 25 �لثالثة(  �ملرحلة   ( بالعملية 

بلدية   18 م�صتوى  على  منطقة 
 ، �ل��روي�����ص��ات   ، ورق��ل�����ة  وه��ي   ،
�لعالي�ا،   ، �حلجي�رة   ، �نقو�ص�ة 
�صي��دي  م�����ص��ع��������ود،  ح��ا���ص�����ي 
حا�صي  �لبي�صاء،  عي��ن   ، خويل�د 
ب�ن   ، �لطيب�ات   ، �لل�ه  عب�د  ب�ن 
�لنزل��ة   ، تق��رت  �ملنق��ر،  نا�رش، 
�صليم��ان  �صي��دي   ، �ملقاري�ن 
كما   ، عم��ر  بل�دة   ، متا�صي��ن   ،
طرد   3256 �لإع��ان��ات  تعد�د  بلغ 

م�صاعد�ت  يف  متثلت   ، للعملية 
�ل�صتهالكية  �مل���و�د  و  غ��ذ�ئ��ي��ة 
�ملجموع   بلغ  كما  ���ص��ا���ص��ي��ة.  �لأ
�نطالق  منذ  ل��الإع��ان��ات  �لكلي 
 4121 �مل��وزع��ة   �لأوىل  �لقافلة 
قامت  مت�صل  �صياق  ويف   ، طرد� 
�لجتماعي  �ل��ن�����ص��اط  م�صلحة 
م�صالح  مع  بالتن�صيق   ، بورقلة 
و  �ملدنية  �حلماية  و  �لولية  �أم��ن 
�لجتماعية  �مل�صاعدة  م�صلحة 

بورقلة  �ملتنقلة  �ل�صتعجالية 
بعني  �لت�صامنية  �جلو�رية  و�خللية 
لالأ�صخا�س  جمع  بعملية  �لبي�صاء 
حيث  بهم.  و�لتكفل  م��اأوى  دون 
يتوفر  يو�ء  لالإ مبكان  و�صعهم  ثم 
�ل�صحية  �ل�����رشوط  جميع  على 
�لإجر�ء�ت  هذه  وتدخل  �لفئة  لهذه 
و  �صحتهم  على  حفاظا  �لحرت�زية 

كوفيد.. من  وقايتهم 
�لتجاين  ن-ق- 

�ل�شكان يطالبون �لو�يل بالتدخل 

عمارة 36 بالقطب �حل�شري بربيح 
باجللفة  بدون ماء 

�أمن �أدر�ر يبذل جمهود�ت كبرية 
للوقاية من وباء كورونا 

�الأ�شبوع �لثاين من تطبيقه  

ب�شار ت�شجل جتاوبا للمو�طنني مع قر�ر 
�حلجر

�الإطاحة مبروج �ملوؤثر�ت �لعقلية باالأغو�ط 

باملح�شر  و�شعت  نارية  ودر�جة  مركبة   86

�أمن غرد�ية يعزز �إجر�ء�ته �الأمنية للتطبيق �ل�شارم للحجر �جلزئي

�نطالق �لقافلة �لت�شامنية �لثالثة ملناطق �لظل بورقلة
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كلند�شتان   164 وتوقيف  �لعد�لة  �أمام  �شخ�شا   16
لك�شرهم �حلجر �ل�شحي بق�شنطينة

عي�س علجية 
-----------------

توؤديها  �لتي  �ملهام  كانت  �إن  و 
على  �حلفاظ  �أج��ل  من  �ل�رشطة 
هذ�  يف  خا�صة  �ل��ع��ام،  �لأم���ن 
تدخل  كونها  ب��ال��ذ�ت،  �ل��ظ��رف 
�ملر�صوم  من  كل  تنفيذ  �إطار   يف 
�ملوؤرخ    20-69 رقم   �لتنفيذي 
�ملر�صوم  و   2020 مار�س   21 يف 
يف  �ملوؤرخ   20-70 رقم  �لتنفيذي 
و   ، �ل�صنة  نف�س  من  مار�س   24
�لوقاية  تد�بري   �تخاذ  للمت�صمن 
ك��ورون��ا  ف��ريو���س  �نت�صار  م��ن 
لت�صنيف  تبعا  و   ،  19 كوفيد 
حجر  كمنطقة  ق�صنطينة  ولي��ة 
جزئي و �لذي بدء �رشيان مفعوله 
ما   ، �ملن�رشم  مار�س   28 بتاريخ 
كان على �أعو�ن �جلهاز �لأمني �إل 
�لإد�ري  �حلجر  �إج��ر�ء�ت  متابعة 
ولية  �أمن  م�صالح  قامت  �أين   ،
�ملمتدة  �لفرتة  خ��الل  ق�صنطينة 

 14 غ��اي��ة  �إىل  م��ار���س   28 م��ن 
�حلجز  بتطبيق    ،  2020 �أفريل 
�ل�صاعة  من  ميتد  �لذي  و  �جلزئي، 
غاية  �إىل  �صا(   19( م�صاًء  �ل�صابعة 
�ل�صاعة �ل�صابعة �صباحا ) 07 �صا( 
�صباحا من �ليوم �ملو�يل،  �لأرقام 
و  �لت�صال  خلية  ذكرتها  �ل��ذي 
�لعالقات �لعامة لدى مديرية �أمن 
خالل  �أنه  لها   بيان  يف  ق�صنطينة 
 1189 توقيف  مت  �ملر�قبة  عمليات 
�صخ�س خالل فرتة �حلجر �جلزئي، 
لختبار  �صخ�س   54 �إخ�صاع  و 

�مل�صالح  �عرت�صت  .كما  حالة 
 11 ك��ذ�  و  مركبة   923 �ملعنية 
 16 توقيف  مت  كما   ، نارية  در�جة 
ق�صايا  للعد�لة يف  قدمو�  �صخ�س 
�لإخ���الل  و  بامل�صاجرة  تتعلق 
بالنظام �لعام و كذ� حيازة �أ�صلحة 
�ملوؤثر�ت  و  �ملخدر�ت  و  بي�صاء 
�مل�صلحة  �صجلت  كما  �لعقلية، 
يف  �لعمومي  ل��الأم��ن  �ل��ولئ��ي��ة 
هذ�  يف  خمالفة   217 �لنقل  جمال 
 164 ت�صجيل  يف  متثلت  �ل�صاأن 
ب��دون  ناقلني  �رتكبها  خمالفة 

�رتكبها  خمالفة   46 رخ�صة، 
 07 و  �لأج��رة،  �صيار�ت  �صائقي 
�جلماعي  بالنقل  تتعلق  خمالفات 
مع ت�صجيل  135 مركبة هي �لآن 
باملح�رش،  �لو�صع  �إج��ر�ء�ت  حمل 
و  ق�صنطينة   �رشطة  تو��صل  و 
م��ق��ر�ت��ه��ا �حل�����رشي��ة  و �لأم���ن 
جتوب  هي  و  جهودها  �خل��ارج��ي 
مكرب  با�صتعمال  �ملدينة  �صور�ع 
�ملو�طنني  حت�صي�س  يف  �ل�صوت 
على  حفاظا  �لبيوت  يف  بالبقاء 
خطر  م��ن  �أبنائهم  و  �صالمتهم 
�لذي  كورونا  بفريو�س  �لعدوى 
�أن  �إل  و��صعا،  �نت�صار�  ي��زد�د 
ميلك  ل  �ل��ذي  خا�صة  و  �ملو�طن 
�أحيانا  جمرب�  نف�صه  وجد  �صيارة 
على �خلروج لأ�صباب عديدة، و مل 
ب�صبب  حاجياته  لقاء  �صبيال  يجد 
�خلا�س  و  �لعمومي  �لنقل  توقف 
و كذ� �صيار�ت �لأجرة عن �لعمل 

فوقية. بتعليمات 

رغم �لظروف �حلرجة �لتي متر بها �لبالد جر�ء �نت�شار وباء كوفيد 19 يف �لعامل ال�شيما �جلز�ئر، و �لتعليمات �ل�شادرة عن 
�ل�شلطات �لعمومية، ب�شرورة �حلجر �ل�شحي و عدم �خلروج من �لبيت �إال لل�شرورة، �إال �أن �ل�شرطة مل تتوقف و ال حلظة يف 
مالحقة �شائقي �ل�شيار�ت �لغري مرخ�س لهم )�لكلند�شتان( و ممار�شة �شدهم �إجر�ء�ت ردعية مثل �شحب رخ�شة �ل�شياقة �أو 
و�شع �ملركبة د�خل �ملح�شر و فر�س عليهم غر�مات مالية، و �إن كان �ل�شائق �ملت�شرر، �إال �أن �ل�شرر حلق باملو�طن �لذي وجد 

نف�شه مرغما على �خلروج  و مل يجد �شوى �لفرود للتنقل و ق�شاء م�شاحله.

يف ظل �نت�شار �لوباء و �إجبار �ملو�طنني على �لبقاء يف �لبيت

و��صعة  تعقيم  عملية  موؤخر�  �نطلقت 
 ، و���ص��و�رع  �أح��ي��اء  جميع  م�صت 
مبدينة  و�لفرعية  �لرئي�صية  و�لطرقات 
على  �أ�رشف  �لتي  �لعملية  .هذه  ميلة 
�لوهاب  عبد  ميلة  و�يل  �نطالقها 
�ملدنية  �ل�صلطات  بح�صور  م��ولي 
و�لع�صكرية ومب�صاركة �صتى �لهيئات 
غر�ر  على  �لعمومية  و�ملوؤ�ص�صات 
 ، �لوطني  �لدرك  �ل�رشطة،   م�صالح 
ميلة،  بلدية  م�صالح   ، �ملدنية  �حلماية 
موؤ�ص�صة ميلة ناث ، �أوبجي ، حمافظة 
�لديو�ن   ، للمياه  �جلز�ئرية   ، �لغابات 
�لوطني �لتطهري ، وخمتلف �لفاعلني .
�لتنفيذي  �جلهاز  عن  �لأول  �مل�صوؤول 
�لو��صعة  �لعملية  هذه  �أن  �أكد  للولية 
�لولية  عا�صمة  من  �نطلقت  �لتي 
�لتعقيم  لعمليات  مو��صلة  ج��اءت 
خمتلف  بها  تقوم  �لتي  و�لتطهري 
وفعاليات  و�لهيئات  �ملوؤ�ص�صات 
�مل��ج��ت��م��ع �مل����دين م���ن م��و�ط��ن��ني 
وجمعيات حملية ومت�س �صتى �صو�رع 

�أج��ل  م��ن  �ل��ولي��ة  بلديات  و�أح��ي��اء 
كورونا  فريو�س  وح�رش  �لت�صدي 

�مل�صتجد .
�جلميع  جهود  �أي�صا  ثمن  ميلة  و�يل 
وجمعيات  عمومية  موؤ�ص�صات  من 
عمليات  خم��ت��ل��ف  يف   ���ص��اه��م��ت 
كورونا   فريو�س  تف�صي  منذ  �لتعقيم 
�لعمليات  �مل�صاركني يف  كل  وكذ�    ،
�أن   �أخ��رى   مرة  موؤكد�   ، �لت�صامنية 
�لتعقيم  وعملية   ، متو��صلة  �جلهود 
، ت�صمل جميع  �صتتبع بعمليات مماثلة 
بلديات �لولية و�لتجمعات �ل�صكانية 
بع�س  دع��ا  جهتهم  وم��ن   . �لكربى 
�ملوؤ�ص�صات  ملختلف  �لتابعني  �لعمال 
�لتعقيمية  �لعملية  هذه  يف  �مل�صاهمة 
�إىل �رشورة توحيد �جلهود وتوجيهها 
 ، �لإن�صاين  �لت�صامني  �لعمل  نحو 
�مل�صطرة  �لأهد�ف  حتقيق  من  للتمكن 
ومر�فقة �لدولة للوقاية من هذ� �لوباء 

�لعاملي . 
بوجمعة مهناوي  

�نطالق عملية تعقيم و��شعة مبيلة  
مب�شاركة موؤ�ش�شات وهيئات عمومية 

خن�صلة   ولي��ة  �أم��ن  م�صالح  �أحالت 
تطبيق  من  �لأول  �لأ�صبوع  خ��الل 
�ملحددة  �لأوقات  يف  �ل�صحي  �حلجر 
�لعد�لة  على  �صخ�صا    326 م�صاًء 
ملخالفته �لقو�عد و �رشب بالتعليمات 
عر�س �حلائط، �لتز�ما منها بامل�صاهمة 
يف �لتقليل من حو�دث �ملرور �صجلت 
بد�ية �صهر  �أمن خن�صلة منذ  م�صالح 
توعوي  ن�صاط   4700 �جلاري  �فريل 
�إجتاه م�صتعملي �لطريق  و حت�صي�صي 
�لرئي�صية  �لطرق  و  �ملحاور  باأهم 

لولية خن�صلة
�ل�صلطات  و�صعته  �ل��ذي  �لإج��ر�ء   
�لأحد  يوم  تاريخ  من  ميتد  �لعمومية 
 11 غاية  �ىل  �أفريل    05 ل�  �ملو�فق 

�ل�صاعة  من  بد�ية    2020 �أف��ري��ل 
�ل�صاعة  غاية  �إىل  م�صاء  �ل�صابعة 
�لتد�بري  فر�س  من  �صباحا  �ل�صابعة 
�لوقائية ، من خالل متابعتها �ليومية 
�حلجر  �مل�صجلة يف جمال  للمخالفات 
�ل�صحي �أين مت مر�قبة 551 �صخ�صا 
�جناز  مت  �صخ�صا   326 بينهم  من    ،
و�إر�صالها  حقهم  يف  ق�صائية  ملفات 
فيها  للبث  �لق�صائية  �جلهات  �إىل 
وذلك ب�صبب تو�جدهم خارج منازلهم 
حيازتهم  ودون  قانوين  مربر  دون 
مت  كما  للتنقل  ��صتثنائية  لرخ�س 
 27 بينها  من  مركبة،   347 مر�قبة 
�لبلديات  ملحا�رش  حتويلها  مت  مركبة 
مبختلف �لقطاعات �حل�رشية بالولية 

وذلك طبقا للقانون �ملعمول به ، كما 
در�جة   16 مر�قبة  ذلك  جانب  �إىل  مت 

نارية.
و �إح�شاء 57 نقطة �شود�ء 
متعلقة باإعاقة حركة �ملرور

من جهتها �صجلت �مل�صلحة �لولئية 
�لوقاية  جمال  يف  �لعمومي  لالأمن 
 2020 مار�س  �صهر  خالل  �ملرورية 
�نخفا�صا حم�صو�صا يف حو�دث �ملرور 
فيفري  ب�صهر  مقارنة  �جل�صمانية 
2020 �لذي �صجل 25 حادثا مروريا 
ج�صمانيا ،�أي بفارق 12 حادث مرور 
�حل��و�دث  ع��دد  بلغ  فقد   ، ج�صماين 
�ملن�رشم  �ل�صهر  خ��الل  �مل��روري��ة 
بذلك   خملفا   ، ج�صمانيا  حادثا   13

و  ذكور   14 بني  موزعة  جريح    16
كما  �صخ�صني،   وفاة  و   ، �إن��اث   02
�مليد�نية  �لوحد�ت  خمتلف  عمدت 
مرورية  جنحة   104 ت�صجيل  �إىل 
�لأمن  �لخت�صا�س  قطاع  كامل  عرب 
�حل�رشي ، ، مع ت�صجيل 930 غر�مة 
نقطة   57 �إح�صاء  مت  كما   ، جز�فية 
حركة  �صيولة  باإعاقة  متعلقة  �صود�ء 
يف  مركبة   51 و�صع  و   ، �مل���رور 
�أ�صحابها  يتقيد  مل  و�لتي  �حلظرية 
�ل�رشورية  �لقانونية  ب��الإج��ر�ء�ت 
نقل  ن�صاط  مبمار�صة  �أ�صا�صا  �ملتمثلة 
�لأ�صخا�س بدون رخ�صة، مع �صحب 

212 رخ�صة �صياقة.
                                   علجية عي�س

�حالة 326 �شخ�شا على �لق�شاء ملخالفتهم قو�عد �حلجر �ل�شحي بخن�شلة

�خلام�س  �حل�رشي  �لأمن  فرقة   متكنت 
 03 ب�  �لإطاحة  من  بجاية  ولية  باأمن 
�أ�صخا�س ترت�وح �أعمارهم بني20 و 22 
�صنة، تورطو� يف حماولة �رشقة حمل 
فرت�ت  م�صتغلني  بجاية  مبدينة  جتاري 
مبدينة  �ملطبقة  �جلزئي  �ل�صحي  �حلجر 
بجاية �ملطبقة يف �إطار �حلد من �نت�صار 
�لعملية  تفا�صيل  كورونا،  فريو�س 
�ل�رشطة  عنا�رش  قيام  �أث��ن��اء  ج��اءت 
على  للوقوف  ليلية  مر�قبة  بدوريات 
�حلجر  �إج��ر�ء�ت  وتطبيق  �حرت�م  مدى 
�ل�صحي �جلزئي باملدينة، وعلى �ل�صاعة 
حي  �إىل  وبو�صولهم  �صباحا  �لثانية 
�صوماكوب مت �صبط 03 �أ�صخا�س يف 
�أحد  حالة تلب�س ب�صدد تخريب و�جهة 
�ملحالت �لتجارية لبيع مالب�س �لرجال 
�مل�صامري، حيث متكنو�  با�صتعمال نازع 

يف  و�ل�رشوع  �ملدخل  �صتار  فتح  من 
�إىل �ملحل، ومبجرد م�صاهدتهم  �لدخول 
وبعد  بالفر�ر،  لذو�  �ل�رشطة  لعنا�رش 
�ثنني منهم  �لقب�س على  مالحقتهم مت 
�أ�صتعملها  �لتي  �جلرمية  �أد�ة  و��صرتجاع 
فتح  حماولتهم  يف  فيهم  �مل�صتبه 
�لتجاري،  للمحل  �حلديدي  �ل�صتار 
هوية  حتديد  مت  معمقة  حتريات  وبعد 
�لآخر  هو  و�إيقافه  �لثالث  فيه  �مل�صتبه 
يف فرتة وجيزة، وقد �أجنز ملف جز�ئي 
ق�صية  لأج���ل  فيهم  �مل�صتبه  �صد 
تكوين جمعية �أ�رش�ر، حماولة �ل�رشقة 
�لليل  ظ��رف  بتو�فر  تلب�س  حالة  يف 
مركبة  با�صتح�صار  و�لتعدد  و�لك�رش 
�لق�صائية  �جلهات  �أم��ام  تقدميهم  ومت 

�ملخت�صة �أين �صدر يف حقهم �أمز 
�إيد�ع.                                         ك . ت

توقيف 3�أ�شخا�س تورطو� يف �شرقة 
حمل جتاري ببجايـة

وزو  تيزي  ولية  �أمن  م�صالح  متكنت 
�لتجارة،  مديرية  مع م�صالح  �لتن�صيق 
و�لغ�س  �مل�صارية  ملكافحة  و��صتمر�ر 
يف �ل�صلع و�ملنتوجات، من حجز 3000 
مطابقة  غري  تنظيف  م��و�د  من  لرت 
خلية  بيان  و�أف��اد  �ل�صحية.  للمعايري 
 12 "بتاريخ  �لولئي  لالأمن  �لإع��الم 
معتربة  كمية  حجز  مت   ،2020 �أفريل 
من مو�د تنظيف غري مطابقة للمعايري 
تقدر  �مل�صدر  وجمهولة  �ل�صحية 
ب�3000 لرت كانت على م�صتوى حمل 

يحوز  ل  خدة  بن  ذر�ع  ببلدية  جتاري 
ليتم  جتاري".  �صجل  على  �صاحبه 
�مل�صلحة  �إىل  �ملحل  �صاحب  حتويل 
�لقانونية  �لإج����ر�ء�ت  ل�صتكمال 
�لالزمة يف �لق�صية. كما �أ�صاف �لبيان 
مو�د  على  �أي�صا  �أ�صفرت  ثانية  عملية 
�ل�صالحية  منتهية  �صيدلنية  �صبه 
حلفاظات  كي�س   176 يف  تتمثل 
�لأطفال، 36 علبة دقيق �حلبوب، كانت 
باملدينة  �لو�قعة  �مل�صتودعات  باإحدى 
�جلديدة بتيزي وزو .                    ق/و

حجز 3000 لرت من مو�د تنظيف غري 
مطابقة للمعايري �ل�شحية بتيزي وزو

�لفرتة  خالل  �لبليدة  ولية  �صهدت 
كورونا  فريو�س  تف�صي  �لأخ���رية 
م�صالح  �صخرت  �ي��ن   19 كوفيد 
�ملادية  �إمكاناتها  كافة  �ل��ولي��ة 
بامل�صابني  للتكفل  و�ل��ب�����رشي��ة 
من  كل  يف  �مل�صتعجلة  و�حل���الت 
تريي�صني  �بر�هيم  م�صت�صفيات: 
�لبليدة  �صكان  لدى  بفابور  �ملعروف 
، �ملركز �لإ�صت�صفائي �جلامعي فر�نتز 
بوفاريك  م�صت�صفى  بالبليدة،  فانون 
متخ�ص�س  طبي  طاقم  ي�رشف  �أين 

بالتن�صيق  �حلالت  و��صتقبال  ملعاجلة 
مع م�صالح �حلماية �ملدنية للولية ، 
�أمن ولية �لبليدة ، �لدرك �لوطني ، 
و��صالح  و�ل�صكان  �ل�صحة  مديرية 
�مل�صت�صفيات ، من �جل مكافحة وباء 
و�صعت م�صالح �لولية خلية خا�صة 
�ل�صحي  �لو�صع  كثب  عن  ملتابعة 
�أمن  م�صالح  �صددت  كما  بالولية، 
�صيار�ت  �صائقي  عن  �خلناق  �لولية 
لقانون  �ل�صارم  تطبيق  خالل  من 
�أزيد  و�صع  مت  �أين  �ل�صحي  �حلجر 

نارية  و300در�جة  800مركبة،  من 
 1900 حترير  ب��امل��و�ز�ة  فاملح�رش 
ويف  للعد�لة،  �إر�صاله  مت  حم�رش  
خمتلف  �صهدت  مت�صل  �صياق 
قبل  من  ت�صمر�  �لولية  بلديات 
�ملو�طنني و��صتيائهم وت�صمرهم من 
ومن  �لغذ�ئية  �لطرود  توزيع  عملية 
م�صالح  و�صعت  �جليد  �لتكفل  �جل 
ل�صتقبال  جاهزة  خم��ازن  �لولية 
خمتلف  م��ن  �لت�صامنية  �لهبات 
عرب  توزيعها  ق�صد  �لوطن  وليات 

�صكان  �لعملية  �صملت  بلدية   25
�لنائية  و�ملناطق  و�مل��د����رش  ق��رى 
 1730 من  جبابرة  �صكان  ��صتفاد 
�إعانة، 850 بحمام ملو�ن، 256 �عانة 
جر،  بو�دي  �إعانة   2900  ، ب�صوحان 
تعد  �لتي  �إعانة   2757 �لرمانة  عني 
مبثابة منطقة من مناطق �لظل ح�صب 
ولية  ديو�ن  رئي�س  عنه  ك�صف  ما 
�أحمد طاهر على هام�س  �أيت  �لبليدة 
مبقر  �نعقدت  �لتي  �ل�صحفية  �لندوة 
�لولية.                 �لعي�صي �رشيف 

��شتفادة �أزيد من 110 �ألف عائلة من �إعانات غذ�ئية بالبليدة 

�لإقليمية  �ملجموعة  �أح�صت م�صالح 
 24 خالل  بغليز�ن  �لوطني  للدرك 
 30 38 خمالفة منها  �لأخرية   �صاعة 
�ملركبات يف  بو�صع  متعلقة  خمالفة 
�ملح�رش منها در�جة نارية )01( �إ�صافة 
�لأ�صخا�س  �صد  خمالفات   08 �إىل 
خمالفة  يف  �ملخالفات  طبيعة  تتمثل 
�ملتعلقة  �لإد�رية  �لقر�ر�ت  �أ�صحابها 
�إجناز  بخرق �حلجر �ل�صحي، حيث مت 

�أر�صلت  و�إد�ري���ة  ق�صائية  ملفات 
وهذ�  �لإد�ري��ة   و�ل�صلطات  للعد�لة 
�ل�صحي  �حلجر  تد�بري  تطبيق  �إطار 
كورونا  فريو�س  من  للوقاية  �جلزئي 
�لتجو�ل  بح�رش  �لقا�صي  �مل�صتجد 
من  �إبتد�ء�  باملنازل  �لبقاء  و�إلز�مية 
غاية  �إىل  م�صاء�  �ل�صابعة  �ل�صاعة 

�ل�صابعة �صباحا من �ليوم �ملو�يل.
                                       �بو ع�صام

ت�شجيل 38 خمالفة خالل 24 �شاعة 
بغليز�ن 

�صيدي  ببلدية  ،جمهولون  �أق��دم 
�صيدي  ولي���ة  ج��ن��وب��ي  �صعيب 
من  �أك���ر  ���رشق��ة  على  بلعبا�س 
تقع  مبزرعة  �ملا�صية  من  ر�أ�س   100

�ملتو�جدة  �رش�طة  �مل�صمى  باملكان 
،حيث  يحي  �صيدي  ط��ري��ق  ع��رب 
و�رشقة  �ملربي  بتكبيل  هوؤلء  قام 
بالفر�ر  بعدها  لذو�  ثم  ما�صيته 

تفطن  �أن  ،�إىل  جمهولة  وجهة  نحو 
ح�صب  �لعمر  من  �لبالغ  �ملو�ل  �أهل 
قامو�  ،�أي���ن  �صنة   34 م�صدرنا 
�لوطني  �ل��درك  م�صالح  ب��اإب��الغ 

�لق�صية  يف  حتقيقا  فتحت  �لتي 
�حلجر  �أث��ن��اء  ج��رت  و�أن��ه��ا  خا�صة 

�جلزئي .
                                 م.رم�صاين

جمهولون ي�شرقون �أكرث من 100 ر�أ�س غنم يف �شيدي �شعيب ببلعبا�س



�إلز�م �الأندية �جلز�ئرية 
باالتفاق مع العبيها حول 

�لرو�تب

ديلور: نيمار قتلني و�أ�شحكني

ميالن يرف�س العب ليفربول

الــدويل  الإحتـــاد  رئي�س  ا�ستهجن 
اأنفونتينو،  جياين  الــقــدم  لكرة 
الدائر  ال�ّساخن  النقا�س  الثالثاء، 
الأّيــام،  هذه  املعمورة  اأرجــاء  عرب 
ن�ساطات  ا�ستئناف  تــاريــخ  حــول 

الّلعبة.

ــامل  ــع ـــدان ال ـــل واأوقــــفــــت جــــّل ب
ويف  ُموؤّخرا،  الريا�سية  ن�ساطاتها 
القدم،  ــرة  ك مناف�سات  طليعتها 
“كورونا”،  جائحة  تف�ّسي  ِب�سبب 
اأن  وح�سدها ِلآلف الأرواح. قبل 
ي�ستعل اجلدل حول تاريخ العودة 

اإىل املالعب.
ــس الــفــيــفــا جــيــاين  ــ� ــي وقـــــال رئ
اأنفوتينو: “الو�سعية جّد خطرية، 
يف  غارق  بع�سهم  فاإن  ذلك  ورغم 
ا�ستئناف  تاريخ  حول  حاّد  جدل 

الن�ساطات الكروية”.

�سريط  عرب  له  ظهور  يف  واأ�ساف 
العنكبوتية،  ال�سبكة  يف  فيديو 
ال�سابق  الربازيلي  النجم  رفقة 
ُنعّر�س  اأن  ن�ستطيع  “ل  رونالدو: 
ُيكننا  ل  للموت،  الآخرين  حياة 
من  اأوىل  الب�سر  �سّحة  ذلك.  فعل 
ا�ستحالة  اإىل  اإ�سارة  يف  �سيء”.  اأّي 
لالإحتادات  الأخ�سر  ال�سوء  منحه 
اإىل  ِبالعودة  والوطنية،  القارية 
يف  واملناف�سات،  املقابالت  تنظيم 
ظـــّل ا�ــســتــمــرار خمــاطــر فــريو�ــس 

“كورونا”.
جياين  الفيفا  رئــيــ�ــس  واخــتــتــم 
العودة  “ُيكننا  قائال:  اأنفونتينو، 
املناف�سات  وا�ستئناف  املالعب،  اإىل 
ال�سلطات  لنا  ت�سمح  ملّا  الكروية، 
ــة )املــنــظــمــة الــعــاملــيــة  ــخــتــ�ــسّ املُ

لل�سحة، مثال( ِبذلك”.
�سخ�س   125623 وفـــاة  و�ُسّجلت 
“كورونا”،  ِبــفــريو�ــس  الــعــامل  يف 
فــرد،  و988770  مليون  واإ�ــســابــة 
اإىل  ا�ستنادا  اآخر.   466948 و�سفاء 
العاملية  املنظمة  بيانات  اأحـــدث 

لل�سحة.

املمتاز  الإنكليزي  ــدوري  ال فــرق  تتعر�س 
لوباء  نتيجة  كــبــرية،  اقت�سادية  لأزمـــة 
انخفا�س  اإىل  اأدى  الــذي  كورونا،  فريو�س 
حيث  امل�سابقات،  تعليق  جـــراء  الــدخــل 
ــاء الـــدوري  ــغ اإل مــن املــتــوقــع، يف حــال مت 
ماليني  اخلــ�ــســائــر  تبلغ  اإن  ــيــزي،  الإنــكــل

الدولرات.
وك�سفت تقارير اإعالمية اأن الأندية الأقل 
كورونا  فريو�س  ــة  اأزم عواقب  من  معاناة 
حتاول ا�ستقطاب لعبني من فرق متر باأ�سواأ 
بالأزمة  ميزانيتها  تاأثر  ــراء  ج ـــات  الأوق
كبرية  اأندية  لكن  الأخــرية،  القت�سادية 

ابتكرت حاًل جديداً للحد من هذا الأمر.
تخفي�س  ــرار  ق ومــع  ال�سيناريو،  هــذا  ويف 
على  الأندية  تتفاو�س  الالعبني،  رواتــب 
اأ�سابيع  عدة  ت�ستغرق  قد  اتفاقية  �سروط 
يف  اأي  اأجلها  من  نهائي  قــرار  اإىل  للو�سول 

نهاية اإبريل/ ني�سان اأو بداية مايو/ اأيار.

ميل"  "ديلي  ل�سحيفة  تــقــريــر  واأكـــــد 
لعــبــي  مـــن  ــد  ــدي ــع ال اأن  ــة  ــي ــان ــط ــربي ال
تخفي�س  على  يوافقون  ل  الربيريليغ 
اإىل  باملغادرة  �سيهددون  والبع�س  رواتبهم، 
كاملة،  م�ستحقاتهم  دفع  ي�سمن  اآخــر  نــاٍد 
و�سعة  تقرتح  الــفــرق  ــاإن  ف ال�سبب،  لهذا 
مع  التعاقد  جتنب  خاللها  من  يتم  هدنة 

الالعبني يف هذا التوقيت.
على  املعاهدة  هذه  خالل  الأندية  واتفقت 
األ تتعاقد مع لعبني من اأندية اأخرى، اإل 
خف�س  على  وافق  قد  الالعب  كان  حال  يف 
النتقال  يف  يرغب  الــذي  ناديه  مع  راتبه 

منه.
الأنــديــة  منع  اإىل  الإجـــراء  ــذا  ه ويــهــدف 
تاأثرت  فرق  لعبي  �سم  من  تاأثراً  الأقــل 
يكن  ل  لذا  الأزمــة،  هذه  من  كبري  ب�سكل 
خالل  من  مادية  ا�ستفادة  حتقيق  لالعبني 

الذهاب اإىل ناٍد اآخر يف الدوري املمتاز.

على  بقدرتها  ليفربول  نادي  اإدارة  تثق 
�ساديو  ال�سنغايل  بالنجم  الحتفاظ 
ــداأت  ب لكنها  املــقــبــل،  املــو�ــســم  يف  ــاين  م
قرر  حال  يف  بديلة  خطة  على  بالعمل 
مدريد  ــال  ري �سوب  الرحيل  املهاجم 
قائد  بخدمات  جــداً  املهتم  الإ�سباين، 
النتقالت  �سوق  يف  التريانغا"  "اأ�سود 
احل�سول  خــالل  من  املقبلة،  ال�سيفية 

على الفرن�سي كيليان مبابي.
وك�سفت �سحيفة "مريور" الربيطانية، 
لتقدمي  م�ستعدة  ليفربول  اإدارة  اأن 
على  العمل  �سبيل  يف  خــيــايل،  عر�س 
جنم  مــبــابــي  كيليان  الفرن�سي  جــلــب 
مقابل  الفرن�سي،  جريمان  �سان  باري�س 
حال  يف  اإ�سرتليني،  جنيه  مليون   250
قرر �ساديو ماين مغادرة "الريدز" �سوب 

ريال مدريد الإ�سباين.
ليفربول  اإدارة  تــوجــه  اأن  وتــابــعــت 
اإىل  �سببه  يعود  مبابي،  كيليان  �سوب 
الدين  زيــن  الفرن�سي  املــدرب  اهتمام 
زيـــــدان املـــديـــر الــفــنــي لـــنـــادي ريـــال 
ماين،  �ساديو  ال�سنغايل  بالنجم  مدريد، 
"امللكي" ب�سرورة التحرك يف  ومطالبته 

�سوق النتقالت ال�سيفية املقبلة.
بعقٍد  مرتبط  ماين  �ساديو  اأن  واأ�سافت 

عام  يف  ينتهي  لــيــفــربــول،  مــع  جــديــد 
على  اأ�سبوعيًا  ح�سوله  مقابل   ،2023
اإ�سرتليني، لكن اهتمام  األف جنيه   150
جعل  ال�سنغايل،  باملهاجم  مدريد  ريال 
البديلة  باخلطة  تبداأ  "الريدز"  اإدارة 

جتاه كيليان مبابي.
تــدرك  ليفربول  اإدارة  اأن  واأو�ــســحــت 

جيداً، اأن رحيل ماين يف �سوق النتقالت 
ال�سيفية املقبلة، ُيجربها على احل�سول 
مبابي،  كيليان  مبوا�سفات  مهاجم  على 
الــ�ــســنــغــايل، لذلك  حــتــى يــحــل مــكــان 
جنيه  مليون   250 مبلغ  بعر�س  �ستبداأ 

اإ�سرتليني على باري�س �سان جريمان.
بك�سب  �سينجح  ليفربول  اأن  واأوردت 

�سفقة  من  اإ�سرتليني  جنيه  مليون   100
فيما  مــدريــد،  ــال  ري اإىل  مــاين  انتقال 
اإ�سرتليني  جنيه  مليون   150 �سيدفع 
جريمان،  �سان  باري�س  اإىل  خزائنه  من 
�سفوف  اإىل  مبابي  قدوم  اأن  يعلم  لكنه 
 100 �سنويًا  يك�سب  �سيجعله  "الريدز" 
ال�سركات  من  اإ�سرتليني،  جنيه  مليون 

الراعية للنجم الفرن�سي.
يف  ليفربول  اأمــام  الأ�سا�سي  العائق  لكن 
�سفقة ماين، يتمثل براتبه الأ�سبوعي، 
جنيه  األـــف   400 بــدفــع  يتمثل  الـــذي 
املاليني  يتلكون  اأنهم  اإل  اإ�سرتليني، 
يريده  ما  دفع  وباإمكانهم  خزائنهم،  يف 
املهاجم الفرن�سي، وبخا�سة اأنهم حققوا 
�سهر  يف  عنها  اأعــلــنــوا  �سخمة  ــًا  ــاح اأرب

فرباير/�سباط املا�سي.
مبيعات  عن  اأعلن  قد  ليفربول  وكــان 
جنيه  مــلــيــون   533 بــلــغــت  قــيــا�ــســيــة 
ــًا  ــح اأرب يحقق  جعله  ــا  م اإ�ــســرتلــيــنــي، 
�سخمة تبلغ 42 مليون جنيه اإ�سرتليني، 
�سيجعلها  مبابي  كيليان  قـــدوم  لكن 
التي  الراعية،  ال�سركات  ب�سبب  ترتفع 
خالل  فرن�سا،  منتخب  جنم  معها  وقــع 

ال�سنوات املا�سية.

الريا�سية  املناف�سات  عودة  موعد  مازال 
فريو�س  تف�سي  توا�سل  ظل  يف  مبهمًا 
وهذا  العامل،  دول  يف  اجلديد  كورونا 
"فيفا"  مواعيد  على  كذلك  �سيوؤثر  ما 
هذا  من  املقبلة  الأ�سهر  خالل  املربجمة 

العام 2020.
لكرة  الدويل  الحتاد  رئي�س  نائب  وملّح 
اأن  اإىل  مونتاغلياين،  فيكتور  الــقــدم 
كل  تاأجيل  �ستكون  املقبلة،  اخلــطــوة 
 ،2021 عـــام  اإىل  الــدولــيــة  ــات  ــاري ــب امل
ل�ستكمال  املجال  ترك  اأجــل  من  وهــذا 
بعد  املحلية،  والـــدوريـــات  املناف�سات 

احتواء هذا الوباء.

اأعلن، يف وقت  وكان الحتاد الدويل قد 
�سابق، عن تاأجيل املواعيد التي كان من 
مــار�ــس/اآذار  �سهري  يف  اإجــراوؤهــا  املزمع 
ويونيو/حزيران، وهو الآن ي�سري كذلك 
هذا  خريف  مباريات  مواعيد  اإلغاء  اإىل 
اأكتوبر/ت�سرين  �سبتمرب/اأيلول،  العام؛ 

الأول، ونوفمرب/ت�سرين الثاين.
وقال مونتاغلياين، يف ت�سريحات نقلتها 
الربيطانية:  �سبورت�س"  "�سكاي  �سبكة 
هذا  خــالل  الدولية  املــبــاريــات  "لعب 
وهو  جداً،  �سعبًا  �سخ�سيًا  اأراه  اأمر  العام 
بل  ال�سحية،  بالأحوال  فقط  يتعلق  ل 

بال�سفر عرب الدول كذلك".

�ستعطى  الآن  "الأولوية  وتــابــع: 
املحلية  الــــدوريــــات  ل�ــســتــكــمــال 
اأوؤكد  ل  ولهذا  الأندية،  ومناف�سات 
يف  �ستلعب  الفيفا  مباريات  اأّن  لكم 
�سبتمرب، وحتى يف هذا العام، وهذا 
اإذا نظرنا اإىل ال�سكل الذي ت�سري به 

الأمور حاليًا".
متى  ــرف  اأع ل  اأنني  "رغم  وختم: 
اأعتقد  طبيعتها،  اإىل  الأمور  �ستعود 
عــادت  اإن  الــدولــيــة  املــبــاريــات  اأّن 
اأّن البع�س  �ستعود باجلماهري، رغم 

�سرياها خماطرة كبرية".

الأملـــاين  ـــدوري  ال رابــطــة  اأعلنت 
ــراراً  ق �ستتخذ  اأنــهــا  الــقــدم  لكرة 
ن�ساط  ــاودة  ــع م اإمــكــانــيــة  بــ�ــســاأن 
الأوىل  للدرجتني  املحلي  الــدوري 
يف  جــمــهــور  دون  مـــن  ــة  ــي ــان ــث وال
ني�سان/  23 يف  املــقــرر  اجتماعها 

ابريل احلايل.
اجلمعية  جتتمع  اأن  مقرراً  وكــان 
اجلمعة  يــوم  للرابطة  العمومية 
املقبل لكنها اأ�سدرت بيانًا الثالثاء 
جاء فيه "الهدف من هذا التاأجيل 
الوقت لالأندية  املزيد من  هو منح 
اأجــل  مــن  لال�ستعداد  والــرابــطــة 

اتخاذ القرارات املقبلة".
اإىل30  الــــدوري  ن�ساط  وتــوقــف 
تف�سي  ب�سبب  نــيــ�ــســان/ابــريــل 

فريو�س كورونا.
على  يتعني  قرار،  اي  اتخاذ  وقبل 
ال�سلطات الكروية الأملانية اإنتظار 
حيث  ال�سيا�سية  ال�سلطات  قرارات 
امل�ست�سارة  تتخذ  اأن  املــقــرر  مــن 
روؤ�ساء  جانب  اإىل  مريكل  اأجنيال 
ما  يف  الأربعاء  اإقليمية  ولية   16

التي  ال�سحي  احلجر  بقيود  يتعلق 
اآذار/مـــار�ـــس  منت�سف  يف  ـــداأت  ب

وتنتهي يف 19 احلايل.
�سباهن  ينز  الريا�سة  وزير  وكان 
"العودة  امكانية  اىل  بحذر  ــح  اأمل
مرحليا اىل الو�سع الطبيعي"، لكن 
حد  اىل  �سيحدد  الربعاء  اجتماع 
بعيد اخلطوط العري�سة لال�سابيع 
املقبلة. على اي حال، فان امكانية 

دون  من  �ستكون  اللعب  ا�ستئناف 
ــالت  ــس و� املــالعــب  لن  جــمــهــور 
امــام  ابوابها  تفتح  لــن  العرو�س 

العامة على مدى ا�سهر عدة.
الدوري  رابطة  موقف  يتغري  ومل 
حيث  عــدة  ا�سابيع  منذ  ـــاين  الأمل
ــاودة  ــع اعــتــربت بــاأنــه يــتــعــني م
عندما  البوند�سليغا  يف  الن�ساط 
الأخ�سر  ال�سوء  ال�سلطات  متنح 

اقت�سى  اإذا  جمهور  دون  من  بذلك 
ـــدف مـــن كـــل ذلــك  ـــه الأمـــــر. وال
من  ن�سبة  ـــرب  اأك عــلــى  احلــ�ــســول 
ــوق الــنــقــل الــتــلــفــزيــوين يف  ــق ح
اأجل  من  املتبقية  الت�سع  املراحل 
تهدد  اقت�سادية  كــارثــة  حتا�سي 

الكثري من الأندية.
كري�ستيان  الرابطة  رئي�س  واأكــد 
جاهزين" لكنه  "�سنكون  �سيفريت 
هي  املطلقة  الأولوية  اأن  اإىل  اأ�سار 
من  ال�سحية  الإر�ــســادات  اتباع  يف 
هذا  يف  وقال  احلكومية،  ال�سلطات 
النطباع  نعطي  األ  "يجب  ال�سدد 
عاملها  يف  تعي�س  القدم  كــرة  ــاأن  ب

اخلا�س ول تكرتث اإىل الواقع".
لكرة  الأوروبــي  الحتــاد  اأن  يذكر 
يف  اي�سا  �سيجتمع  )ويــفــا(  القدم 
23 ني�سان/ابريل من اجل تن�سيق 
اأبطال  دوري  مل�سابقتي  مواعيد 
اأوروبا والدوري الأوروبي )يوروبا 
وبــاء  ب�سبب  توقفت  الــتــي  لــيــغ( 

"كوفيد19-(.

مع  ــات  ــادث ــح امل اأن  ــال  ــن ــس اآر� ـــد  اأك
تــزال  ل  الأجـــور  ب�ساأن  لعبيه 
اإىل  الو�سول  ــل  اأج من  م�ستمرة، 
ــم الـــنـــادي بــالــ�ــســورة  ــدع اآلــيــة ل
فريو�س  تف�سي  خــالل  املنا�سبة، 
توقف  مــن  �ساحبه  ــا  وم ــا  ــورون ك

للن�ساط.
كبرية  �سغوطا  الالعبون  ويواجه 
الأجــور  تخفي�س  على  للموافقة 
ب�سبب  عليها  احل�سول  تاأجيل  اأو 
التوقف احلايل، وذلك على الرغم 
الالعبني  رابطة  موافقة  عدم  من 
الأجور  تخفي�س  على  املحرتفني 
اقرتحت  ما  بح�سب   30% بن�سبة 

رابطة الربيريليج.
ام�س  ر�سميا  بياًنا  اآر�سنال  واأ�سدر 
مدار  "على  خالله:  قال  الأربعاء 
يف  كنا  املا�سية،  الع�سرة  ـــام  الأي
ب�ساأن  )الالعبون(  معهم  مناق�سات 
تنتظرنا،  التي  املالية  التحديات 

وكيف نخطط لها الآن".
امل�ستمرة  "املناق�سات  واأ�ــســاف: 
يكن  اآلــيــة  اإىل  للو�سول  تهدف 
النادي  دعم  خاللها  من  لالعبني 
نعلق  ولن  مل  املنا�سبة،  بال�سورة 

املناق�سات  تلك  تنتهى  حتى  عليها 
اخلا�سة بنتيجة نهائية".

يف  نفكر  ل  اأننا  "اأو�سحنا  وتابع: 
الف�سل، بل نركز ب�سكل كامل على 
كل  والوظائف،  املرتبات  حماية 
اأجورهم  على  يح�سلون  موظفينا 
على  للموا�سلة  ونخطط  بالكامل، 
نف�س النحو، ول نفكر يف ا�ستخدام 
اإجازات  منح  ب�ساأن  احلكومة  دعم 

للموظفني".
العاملني،  كل  جانب  "اإىل  واأ�ساف: 

بدفع  اأي�سا  التزامنا  نوؤكد  فنحن 
حتى  لدينا  املوؤقتة  العمالة  اأجور 
اأبريل/  من  بدل  اأيار  مايو/  نهاية 

ني�سان".
املوؤقتة  للعمالة  "بالن�سبة  وزاد:   
اأجورها  �سندفع  املباريات  اأيام  يف 
عن املباريات الـ4 يف الدوري املمتاز 
اأجورها  �سندفع  كما  تاأجلت  والتي 
املباريات  اأقيمت  اإذا  ــرى  اأخ مــرة 

لحقا".
الأزمة  تلك  باأن  "نعرف  ووا�سل: 

ل�سورتها  احلياة  و�ستعود  �ستمر، 
اأحد  يعرف  ل  ولكن  الطبيعية، 
املايل  التاأثري  ذلك،  �سيحدث  متى 
وا�سح، وعلينا التعامل مب�سوؤولية، 
ممكنة  �سورة  باأف�سل  والتفاعل 
يف  يحدث  قد  مما  اآر�سنال  حلماية 

ال�سهور املقبلة".
واأمت: "ما هو وا�سح اأننا منر باأكرث 
النادي  تاريخ  يف  حتدًيا  الفرتات 

املمتد منذ 134 عاًما".

رئي�س �لفيفا: ر�ئحة �ملوت يف كل مكان وتتحّدثون عن 
تاريخ �لعودة ؟!

�أندية �لربميريليغ تبتكر حاًل جديدً� الإجبار �لالعبني على �لتنازل بخف�س �لرو�تب!

مفاجاأة... ليفربول يقدم عر�شًا خياليًا ل�شم مبابي

2020 لعام  �لدولية  �ملباريات  مو�عيد  �إلغاء  �إىل  "فيفا" يتجه 

قر�ر يف م�شري �لدوري �الأملاين بعد نحو 10 �أيام

�آر�شنال: منر باأكرث �لفرت�ت حتدًيا يف تاريخنا

 بن رحمة ي�شري على خطى حمرز
بن  �سعيد  اجلزائري،  الدويل  ا�سم  برز 
رحمة، هذا املو�سم مع نادي برينتفورد، 
دوري  يف  الالعبني  اأف�سل  من  كواحد 
الدرجة الأوىل الإجنليزي، حيث جنح 
خطف  يف  ومهاراته،  قدراته  بف�سل 

اأنظار اأكرب الأندية.
برينتفورد،  مع  الطائر  اجلناح  تاألق 
مواطنه  �سيناريو  ـــان  الأذه اإىل  اأعــاد 
ب�سورة  ظــهــر  الـــذي  حمـــرز،  ــس  ــا� ري
خارقة مع ناديه ال�سابق لي�سرت �سيتي، 
التهمي�س يف فرن�سا، وهو  اأن عانى  بعد 
رحمة  بن  واجهه  الذي  نف�سه  امل�سري 

قبل انتقاله اإىل اإجنلرتا.
التاأكيد  يف  عاًما،  الـ24  �ساحب  وجنح 
ُو�سع  بعدما  الكبار،  طينة  من  اأنه  على 

عدة  يف  املطلوبني  قائمة  راأ�ـــس  على 
وتوتنهام،  "اآر�سنال،  غرار  على  اأندية، 
و�سنفته  فيال"،  واأ�ستون  ونيوكا�سل، 
املواقع املخت�سة، كثاين اأف�سل لعب يف 

ال�سامبيون�سيب هذا املو�سم.
وخا�س بن رحمة حتى الآن 72 مباراة 
 ،2018 �سيف  انتدابه  منذ  فريقه،  مع 
�سجل  الفرن�سي،  ني�س  نادي  من  قادًما 
متريرة   23 ــدم  وق هــدًفــا،   20 خاللها 

حا�سمة.
هذا  املميز  رحــمــة  بــن  اأداء  و�ــســاهــم 
مباريات  بعدة  فريقه  فوز  يف  املو�سم، 
املر�سحة  الــفــرق  بــني  لي�سبح  مهمة، 
لل�سعود اإىل الدرجة املمتازة، باحتالله 

قبل املركز الرابع بر�سيد 60 نقطة. مــن  املكلفة  واملــراقــبــة،  العمل  جلنة  عــقــدت 
الحتادية اجلزائرية لكرة القدم، بدرا�سة تداعيات 
التنظيمية،  النواحي  من  كــورونــا،  جائحة  بعد  ما 
طريق  عن  اجتماعاتها  اأول  والقانونية،  واملالية، 

الفيديو، يوم الثالثاء، برئا�سة خري الدين زط�سي.
اللجنة على درا�سة كافة تداعيات الأزمة،  وحر�ست 
يتعلق  فيما  خا�سة  الأنــديــة،  على  تاأثريها  ومــدى 
فرتة  خــالل  رواتبهم  وتخفي�س  الالعبني،  بعقود 

التوقف.
وخل�س الجتماع اإىل اإجبار الأندية، على ال�ستعانة 
مبالحق للعقود التي �ستنتهي يف يونيو/حزيران، مع 
�سرورة التو�سل اإىل اتفاق مع الالعبني، قبل تطبيق 
تعليق  فــرتة  خــالل  رواتــبــهــم،  تخفي�س  اإجــــراءات 

الن�ساط.
النتقالت  ــاب  ب فتح  تــاأخــري  اللجنة  قـــررت  كما 
لكرة  الــدويل  الحتــاد  تعليمات  على  بناًء  ال�سيفية، 

القدم "فيفا".

مونيلييه  مهاجم  ديلور،  ــدي  اأن اجلــزائــري،  ا�ستعاد 
ذكرى واقعة ت�ساجره مع نيمار جونيور جنم باري�س 
دي�سمرب/  7 يف  الفريقني  مباراة  بعد  جريمان  �سان 

كانون اأول املا�سي �سمن مناف�سات الدوري الفرن�سي.
واأ�سار ديلور اإىل اأن واقعة ا�ستباكه مع نيمار لها �سوابق 
قدمي  بني  الكرة  نيمار  مرر  "عندما  مو�سحا  اأخــرى، 

قتلني، لدرجة اأنني قلت لنف�سي )يا له من وغد(".
"ليكيب":  وا�ستدرك الالعب اجلزائري عرب �سحيفة 
اأعجبتني  لقد  اأ�سحكني،  الوقت  نف�س  يف  "لكنه 

مهارته".
عندما  نيمار  به  قام  ما  اأي�سا  "اأعجبني  اأندي  واأ�ساف 
لياندرو  رفقة  املالب�س  خلع  غرفة  يف  �سورة  التقط 
باريدي�س، وهو يحمل قمي�سي، هذا يعني اأن الواقعة 

لن تن�سى".
اأن نيمار  "اأعلم  ال�ساأن  واأمت ديلور ت�سريحاته يف هذا 
اأموال  ويلك  كبري،  جنم  اأنه  اإل  متاما،  مثلي  لعب 
ا  اأكرث مني يف ح�ساباته، ولكنه يبقى يف النهاية �سخ�سً

رائًعا".

ك�سف تقرير �سحفي اإيطايل، ام�س الأربعاء، عن تطور 
جديد ب�ساأن املريكاتو ال�سيفي مليالن.

مت  فاإنه  الإيــطــايل،  مريكاتو"  "كالت�سيو  ملوقع  ووفًقا 
ليفربول،  و�سط  لعب  للنــا،  اآدم  الإجنليزي  عر�س 
ومن  الأخرية،  الفرتة  خالل  اإيطايل  ناٍد  من  اأكرث  على 

اأبرزها ميالن.
واأ�سار املوقع الإيطايل اإىل اأن م�سوؤويل ميالن مل يهتموا 
يف  الأول  ال�سف  من  لعًبا  يرونه  ل  لأنهم  للنا،  ب�سم 

اأوروبا.
يذكر اأن عقد للنا مع ليفربول ينتهي يف املو�سم احلايل 
وبالتايل  التجديد،  يف  الإجنليزي  النادي  يرغب  ول 

�سينتقل الالعب اإىل اأي ناٍد خالل �سفقة جمانية.
ميالن  رف�س  ا  اأي�سً اأبـــرزت  اإيطالية  تقارير  وكــانــت 
بورو�سيا  جنــم  ــزه،  ــوت ج مــاريــو  الأملــــاين  مــع  التعاقد 
املقبل،  ال�سيف  يف  جمانية  �سفقة  خالل  دورمتــونــد، 

ب�سبب راتبه املرتفع.

�الحتاد �الإيطايل ميدد 
فرتة �لتوقف �لكروي حتى 

ماي  3

�شيتني: �أحلم �أن �أجتول 
بدوري �الأبطال بني 

�الأبقار!

يوفنتو�س يعلن عن �شفاء 
ماتويدي وروغاين من 

فريو�س كورونا

ريال مدريد ي�شتغل 
منبوذيه الإبر�م �شفقاته 

�جلديدة

الثالثاء فــرتة توقف  يــوم  الإيــطــايل  ــاد  مــدد الحت
الن�ساط الكروي يف البالد حتى 3 اأيار/ مايو القادم.

اأن  فيه  جــاء  خــرباً  لالحتاد  الر�سمي  املوقع  ون�سر 
ال�ستماع  وبعد  الحتاد  رئي�س  غرافينكا  غابريلي 
قرر  بينتو،  دال  وباولو  �سيبيليا  كو�سيمو  لنائبيه 
التي تقام  الكروية  امل�سابقات  ا�ستمرار تعليق جميع 

حتت اإ�سرافه حتى الثالث من اأيار/ مايو املقبل".
يف  الـــوزراء  جمل�س  قــرار  بعد  التمديد  هــذا  وجــاء 
والذي  احلايل  ني�سان/اأبريل  من  العا�سر  يف  اإيطاليا 
العدوى  لحــتــواء  عاجلة  تدابري  اتخاذ   " ت�سمن 
يتم  مبقت�ساه  ــذي  وال الإيطالية"،  الأرا�ــســي  على 
تعليق كافة الأن�سطة الريا�سية على كل امل�ستويات، 

بح�سب ما جاء يف اخلرب نف�سه.
الـــدوري  تــوقــف  حــني  مت�سدراً  يوفنتو�س  وكـــان 
الإيطايل بفارق نقطة واحدة عن لت�سيو، مع تبقي 

للنهاية. مرحلة   12

العودة  يف  بر�سلونة،  مــدرب  �سيتني،  كيكي  يرغب 
ويحلم  فريقه،  مع  املباريات  خلو�س  وقت  باأ�سرع 
ودوري  "الليجا"،  الإ�سباين  الـــدوري  لقب  بح�سد 

اأبطال اأوروبا "الت�سامبيونزليج".
"TV3" الإ�سبانية  وقال �سيتني، يف ت�سريحات لقناة 
مرة  من  اأكــرث  الالعبني  "اأخربت  الأربــعــاء:  ام�س 
ل العودة اإىل مقاعد البدلء يف الكامب نو  ني اأتعجَّ اأنَّ

)ملعب الفريق الكتالوين(".
واأ�ساف "لي�س لديَّ الكثري من الوقت لأخ�سره. اأحلم 
بتحقيق الألقاب مع بر�سلونة بالفوز بالليجا، ودوري 

الأبطال، واأن اأجتول بالكاأ�س )بني الأبقار(".
فني  كمدير  لــه  تقدمي  اأول  يف  قــال  �سيتني،  كــان 
قريته،  يف  الأبقار  مع  يتم�سى  كان  ــه  اإنَّ لرب�سلونة 
مل  الذي  الكتالوين،  للفريق  مدرًبا  ي�سبح  اأن  قبل 

يكن يحلم بالإ�سراف عليه.
ملدة  عقد  على  عت  وقَّ "لقد  اأو�سح:  م�ستقبله،  وعن 
م�سروطة  اأخرى  �سنة  اإىل  بالإ�سافة  ون�سف،  �سنة 

واآمل اأن اأ�ستمر لنهاية عقدي، بل واأجدده".
وتابع: "فريو�س كورونا؟ �سواء مت ا�ستكمال الدوري، 

اأم ل، فنحن يف و�سع �سعب للغاية جميًعا".
ووا�سل "ما يقلقني حًقا الآن هو اأن يتم اإيجاد حل يف 
اأقرب وقت ممكن، ونخرج ونحت�سن بع�سنا البع�س، 
يعانون  الذين  امل�سنون  يتعافى  اأن  �سيء  كل  وقبل 

حالًيا، وكل �سيء اآخر غري �سروري، ول اأهتم به".
يف  اأبطاًل  ونكون  نلعب،  اأن  هو  اأريده  "ما  وا�ستكمل: 
اإذا  ما  اأعرف  ول  هو،  كما  حالًيا  الو�سع  لكن  امللعب، 
كان �سيتم منحنا اللقب يف حال مت اإلغاء املو�سم اأم ل. 

لكنني ل اأهتم الآن".
ووا�سل: "لن اأ�سعر باأنني بطاًل حتى لو كنت متقدًما 

بنقطتني".
املو�سم،  اإلــغــاء  الــ�ــســروري  مــن  ــان  ك "اإذا  واخــتــتــم: 
ه �سي�سمح  ف�سيلغى، واإذا لعبنا �سيكون ذلك رائًعا؛ لأنَّ
)يق�سد  لدينا  التي  امليزة  على  احلفاظ  مبحاولة  لنا 

�سدارة الرتتيب(".

ام�س  القدم  لكرة  الإيطايل  يوفنتو�س  نادي  اأعلن 
ــاين  روغ دانييلي  لعــَبــيــه  �سفاء  عــن  الأربـــعـــاء 
كورونا  فــريو�ــس  مــن  ماتويدي  بليز  والفرن�سي 

امل�ستجد.
املا�سية  الثمانية  املوا�سم  يف  الــدوري  بطل  واأ�سار 
ماتويدي٬  وبليز  روغاين  دانييلي  من  كل  "خ�سع 
كوفيد19-  لفريو�س  لفح�سني  للربوتوكول٬  وفقًا 
�ُسفيا  الالعَبني  فــاإن  لذا  �سلبية.  نتائجهما  واأتــت 

ولي�سا بحاجة للبقاء يف العزل يف منزليهما".
ـــدوري الإيــطــايل  ال اأول لعــب يف  ــان روغـــاين  وك
اآذار/مار�س٬   12 يف  "كوفيد19-"  بفريو�س  ي�ساب 
كاأ�س  لقب  حامل  ماتويدي  اإ�سابة  عن  اأُعلن  فيما 
ال�سهر  من   17 يف  بــالده  منتخب  مع   2018 العامل 

الفائت.
"ال�سيدة العجوز" اأي �سيء عن  فيما مل يذكر نادي 
الذي  ديبال  باولو  الأرجنتيني  مهاجمه  حالة 

تاأكدت اإ�سابته يف 21 اآذار/مار�س.
وقال ديبال اأنه بداأ ي�سعر بالتح�سن يف نهاية ال�سهر 

املا�سي وذلك بعد معاناته من "عوار�س قوية".

غري  لعبيه  من  لال�ستفادة  مدريد  ريال  ي�ستعد 
التي  ال�سفقات  يف  اإدخالهم  خالل  من  الأ�سا�سيني، 

ي�سعى لإبرامها خالل املريكاتو ال�سيفي.
ملثل  الأنــديــة  من  العديد  تتجه  اأن  املتوقع  ومــن 
هذا الإجراء خالل ال�سيف املقبل، يف ظل الأزمة 
فريو�س  اأحــدثــهــا  الــتــي  ال�سخمة  القت�سادية 

كورونا.
الإ�سبانية،  ديبورتيفو"  "موندو  �سحيفة  وبح�سب 
من  الفريق،  مهاجم  يوفيت�س،  لوكا  ال�سربي  فاإن 
�سفقات  يف  للدخول  بقوة  املر�سحة  الأ�سماء  �سمن 

تبادلية.
الآن،  حتى  وجهته  على  ال�ستقرار  يتم  مل  لكن 
فهناك تقارير تقول اإنه �سيذهب اإىل نابويل مقابل 
�سم فابيان رويز، واأخرى تقول اإنه يف طريقه اإىل 

اآر�سنال مقابل بيري اإيرييك اأوبامياجن.
الهجومي  الثالثي  هناك  يوفتي�س،  جانب  اإىل 
الآخر، جاريث بيل، خامي�س رودريجيز، وماريانو 

دياز.
ما  يتلك  مدريد  ريــال  فــاإن  ذلــك،  اإىل  بالإ�سافة 
ل�ستخدام  ي�سطر  وقد  معاًرا،  لعًبا   13 اإىل  ي�سل 

بع�سهم يف اإبرام �سفقاته.
كبرية  فر�سة  لديهم  من  هناك  املعارين  بني  ومن 
اإىل  اأندري لونني، بالإ�سافة  للعودة، مثل احلار�س 
�ستكون  حني  يف  حكيمي،  واأ�سرف  �سيبايو�س  داين 
واألفاروا  مايورال  بورخا  عودة  يف  �سعوبة  هناك 
اإما  املتوقع  ومن  ريجيلون،  و�سريجيو  اأودريــوزول 

بيعهم اأو اإدخالهم يف �سفقات تبادلية.
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�أ�شرى فل�شطينيون

بقلم: �أحمد �ملدلل
--------------------

  1917 عام  بلفور  وعد  �ع��الن  منذ 
�لنتد�بية  بريطانيا  �عطت  و�ل��ذى 
قومي  وطن  باإقامة  لليهود  �حلق  فيه 
هذه  و�ىل  فل�صطني  �ر�س  على  لهم 
�لفل�صطينيون  ي��ربح  مل  �للحظة 
بد�ية  و�ل�صتباك  �ملو�جهة  ميادين 
�ل��ذى  �ل��ربي��ط��اين  �لح��ت��الل  �صد 
حياتهم  عليهم  و�صيق  حا�رشهم 
�مل�صتمرة  �نتفا�صاتهم  وو�ج����ه 
�ل��ر�ف�����ص��ة ل��الح��ت��الل �ل��ربي��ط��اين 
�جلماعية  بالهجرة  لليهود  و�صماحه  
�لقتل  بجر�ئم  و�جهها  فل�صطني  �ىل 
و�لع��ت��ق��الت و�لع����د�م و�حل��رق 
خ��روج  ب��ع��د  ح��ت��ى   ... و�ل��ت��ه��ج��ري 
�لأر����س  م��ه��دت  �ل��ت��ي  بريطانيا 
بكل  و�مدته  �لإ�رش�ئيلي  لالحتالل 
و�لع�صكري  �مل���ادي  �ل��دع��م  �ن���و�ع 
و�لت�صييق  �لفل�صطينيني  و��صعاف 
�جلر�ئم  كل  ت�صتطع  ومل   ... عليهم 
و��رش�ئيل  بريطانيا  �رتكبتها  �لتى 
عن  �لفل�صطينيني  عزمية  تثنى  �ن 
 ( ��صكاله  وبكافة  �لن�صال  مو��صلة 
و�لع�صكرية  و�ل�صعبية  �لديبلوما�صية 
بقو�  �لذين  �لفل�صطينيني  حتى   ...  )
عام  منها  يخرجو�  ومل  �ر�صهم  على 
يخو�صون  يز�لون  ول  خا�صو�   ٤٨
�ل�صهيوين  �لكيان  وجه  يف  �لن�صال 
مل  �لفل�صطيني  دمهم  �ن  ويثبتون 
يتغري وقد �رتبط بدم �لباء و�لجد�د 

كل  يف  �لفل�صطينيني  �خو�نهم  ودماء 
�لذى  �لر�س  ويوم  تو�جدهم  �ماكن 
�صاهد  خ��ري  ع��ام  ك��ل  ذك���ر�ه  نحيي 
�للجوء  فل�صطيني  و�ما عن   ... ودليل 
تهفو  وقلوبهم  ترنو  عيونهم  ز�لت  ل 
�لعنو�ن  �نهم  بالرغم  فل�صطني  �ىل 
�لفل�صطينية  للنكبة  و�صوحا  �لكر 
د�خل  �لفل�صطينيني  عدد  و�ليوم   ...
عدد  على  يزيد  وخارجها  فل�صطني 
وتبقى    ... �لعامل  كل  فى  �ليهود 
و�لوعى   ، حية  �لفل�صطينية  �لذ�كرة 
يوم   كل  فى  �ملتجدد  �لفل�صطينى 
ن�صاله  ب���ادو�ت  كله  �ل��ع��امل  يبهر 
وتخرج  و�لج����د�د  �لب���اء  مي��وت   ،
حتت  م��ن  �لفل�صطينية  �لج��ي��ال 
�كتافها  على  �لق�صية  لتحمل  �لركام 
وعطاءها  ودماءها  بارو�حها  وحتميها 
و�ل�صكني  باحلجر   ، و�د�ءه��ا  ووعيها 
و�لده�س  و�مل��ول��وت��وف  و�لبندقية 
و�ل�����ص��و�ري��خ و�مل�����ص��ري�ت ورف��ع 
مكان   كل  فى  �لفل�صطينية  �لعالم 
�ل�صهيونى  �لكيان  ح�صابات  وتربك 
�ملدجج بكل ��صباب �لقوة و�لدعم من 
هذ� �لعامل �لظامل وزعيمته �مريكا ... 
ومل  بقوة  حا�رشة  فل�صطني  تز�ل  ول 
�لعنو�ن  بقيت  �لبندقية  �ن  ولو  تغب 
ل�صتطعنا  �لفل�صطينى  للكل  �جلامع 
ل�صعبنا  �مل�صتحيل ونحقق  نخو�س  �ن 
ي��ز�ل  ل  غ��زة  و�من���وذج   ... يريد  م��ا 
و�لتجويع  �حل�صار  رغ��م  ح��ا���رش� 
�هلها  على  �مل�صتمرة  و�لعدو�نات 
�ن  �ل�صهيوين  �ل��ع��دو  ي�صتطع  مل 

�ملقاومة  حالة  باإنهاء  �هد�فه  يحقق 
و�مكاناتها  بخرب�تها  تتقدم  �لتي 
مو�جهة  �مليد�ن يف  �صاحة  وفعلها يف 
�نو�ع  �ل�صهيوين �ملدجج بكل  �جلي�س 

... �ل�صلحة 
مالحم  �روع  �صطرت  �لتي  و�ل�صفة 
�لحتالل  جي�س  مو�جهة  يف  �لبطولة 
لول  كبري�  ن�صاليا  خمزونا  متتلك 
�ل�صلطة  ب��ني  �لمنية  �لتفاقيات 
�لحتالل  و�صلطات  �لفل�صطينية 
�لتفاقيات  هذه  من  �لكرب  و�خلا�رش 

... �لفل�صطينيون  هم 
�ن  كفل�صطينيني  كثري�  حاولنا  نعم 
كثرية  حمطات  وف��ى  �صملنا  نوحد 
للرتدد  مكان  ل  �ليوم  لكن   ... ف�صلنا 
�لوحدة  م�صار  يف  ثانية  من�صى  �ن 
�ملوؤ�مر�ت  �نك�صفت  بعدما  و�مل�صاحلة 
�لتاء(  ب�صم   ( تبق  ومل  ق�صيتنا  �صد 
لنا �صيئا و�صعبنا ينتظر  �لقرن  �صفقة 
�و  و�حل�صار  �لحتالل  من  �ما  �ملوت 
منتلك  ل  ونحن  كورونا  فريو�س  من 
�لفريو�س  هذ�  مو�جهة  مقومات  من 
فيما دول كبرية ت�صعف  �صيئا  �لفتاك 
ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ب�صبب  وتنهار 
و�دو�ت  مقومات  كل  متتلك  وه��ى 
هذه  ظل  يف  �لو�ن  �ن   ... مو�جهته  
ونحن  �لعامل  يعي�صها  �لتي  �ملخاطر 
نلتقى  �ن  �خل�صو�س  وج��ه  على 
�ملحمية  باللقاء�ت  �لبد�ية  ولتكن 
�لقدوم  �أو  كونفرن�س  �لفيديو  عرب 
يف  �مل��و�ق��ف  )لتن�صيق  غ���زة  �ىل 
�لعمل  �أركان  بني  كورونا(  مو�جهة 

ولن�صع  و�ل�صفة  غزة  يف  �حلكومي 
و�ل�صرت�تيجيات  و�خلطط  �لرب�مج 
فل�صطني  يف  �صعبنا  �ب��ن��اء  حلماية 
وخارج فل�صطني من فريو�س كورونا 
تو�جده  �ماكن  كل  يف  �صعبنا  باإمد�د 
وم�صتلزمات  �دو�ت  من  يحتاجه  مبا 
نوفيهم  طبية  وطو�قم  وفحو�صات  
حقهم دون متايز  و��صت�صار�ت وقائية 
م�صغول  �ليوم  كله  وعالجية.�لعامل 
كورونا  ف��ريو���س  ملو�جهة  بنف�صه 
�ن  �ليه  نحتاج  م��ا  �ح��وج  ونحن   .
من  �صعبنا  حماية  �جل  من  نن�صغل 
ومن  تتوقف  مل  �لتي  �لحتالل  جر�ئم 
يف  ينت�رش  �ل��ذى  ك��ورون��ا  فريو�س 
�له�صيم  يف  �لنار  �نت�صار  �لعامل  هذ� 
و�ملز�يد�ت  �ملناكفات  عن  بعيد�   ..
فرقتنا   من  تزيد  �لتي  و�ملمار�صات 
�صعبنا  �جل  من  نحن  نن�صغل  ل  ملاذ� 
�حلياة  ر�صيف  على  يعي�س  �ل��ذى 
وخميمات  و�حل�صار  �لحتالل  حتت 
�لفقر و�ل�صياع يف �ل�صتات. ما �لذى 
وطني  م�رشوع  ل�صوغ  �ليوم  مينعنا 
�لثقافية  وحماوره  �بعاده  بكل  و�حد 
و�لع�صكرية  و�ل�صحية  و�ل�صيا�صية 
مو�تية  �لفر�صة  تز�ل  ل   ... و�لمنية 
�ىل  �لعاملي  �لتهديد  هذ�  نحول  �ن   ..
وحدة  �ىل  لن�صل  جتمعنا   فر�صة 
من خاللها  نحقق  وجغر�فية  �صيا�صية 
... �صعبنا   حلم �صعبنا باحلرية و�لعودة 
ومعافى  وقويا  حيا  ي��ز�ل  ل  �ل��ذى 
حافظا  و�لله خري   " ترعاه  �لله  ومعية 

�لعظيم. �لله  �صدق   "

�حلياة  وجد�رة  �لفل�شطيني  �ل�شعب 

يف  �ملخت�س  فرو�نة،  �لنا�رش  عبد  قال   
�لأ�صري  �أن  و�ملحررين،  �لأ�رشى  �صوؤون 
"�أبو  �لربغوثي  م��رو�ن  �لوطني  �لقائد 
يف  �ل�18  عامه  �ليوم  �أمت  قد  �لق�صام"، 
ليدخل  �لإ�رش�ئيلي،  �لحتالل  �صجون 

ق�رش� عامه �ل�19 على �لتو�يل. 
�عتقلت  �لحتالل  �صلطات  �أن  وتابع: 
بتاريخ  عاما(،   62( �لق�صام"  �أبا   " �لقائد 
وكان   ،2002 ع��ام  15ني�صان/�بريل 
حينها نائبا منتخبا يف �ملجل�س �لت�رشيعي 
يف  نائب  �أول  وُيعترب  �لفل�صطيني، 
و�لزج  �عتقاله  يتم  �لفل�صطيني  �لربملان 
�نتهاك  يف  �لح��ت��الل،  �صجون  يف  به 
�صارخ لكل �لأعر�ف و�ملو�ثيق �لدولية، 
عام  �أمني  من�صب  �أي�صا  ي�صغل  وكان 
حركة فتح، وحكمت عليه �حدى �ملحاكم 
 )5( بال�صجن  �لع�صكرية  �لإ�رش�ئيلية 
�صنة.   )40( �ىل  بالإ�صافة  م��وؤب��د�ت 
تعر�س  �لق�صام"  "�أبا  �لقائد  �أن  و��صاف: 
�جل�صدي  �لتعذيب  من  خمتلفة  ل�صنوف 
�لتحقيق  زنازين  يف  ومكث  و�لنف�صي 
مائة يوم متو��صلة يف �صجون ��رش�ئيلية 
وبتاح  و�جللمة  �مل�صكوبية  منها  متعددة 

بقيادة  �لحتالل  �صلطات  و�تهمته  تكفا، 
�أو�م��ر  و����ص��د�ر  �لأق�صى  �نتفا�صة 
�لحتالل  �صد  فد�ئية  عمليات  بتنفيذ 
من  مبا�رشة  تعليمات  يتلقى  كان  و�أنه 
�لقائد  عمار".وكان  "�أبو  �لقائد  �ل�صهيد 
على  وتكر�ر  مر�ر�  �أكد  قد  "�لربغوثي" 
مقاومة  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حق 
ب�رشعية  �لع���رت�ف  ورف�����س  �ملحتل، 
�عتقاله  معترًب�  �لإ�رش�ئيلية،  �ملحكمة 
�لقائل:  وه��و  ���رشع��ي.  وغ��ري  ب��اط��ال 
فقد�ن  هو  �صعبي  حرية  ثمن  كان  �إذ� 
وبنّي  �لثمن.   لدفع  م�صتعد  فاأنا  حريتي، 
��صتثمر  "�لربغوثى"  �ل�صري  �أن  فرو�نة، 
وقدر�ته  ذ�ت��ه  تطوير  يف  �صجنه  فرتة 
على  فح�صل  و�لأك��ادمي��ي��ة  �لتعليمية 
�ل�صيا�صية  �لعلوم  يف  �لدكتور�ه  درجة 
�ىل  ر�صالته  وه���ّرب  �ل�صجن،  د�خ��ل 
وقاد  كما  تامة.  ب�رشية  �ل�صجن  خارج 
و�مل�صرية  �لتعليمية  �لعملية  حاليا  ويقود 
�لأكادميية لالأ�رشى د�خل �ل�صجون رغما 
عن �ل�صجان. كما وح�صل على ع�صوية 
وُيعترب  "فتح"،  حلركة  �ملركزية  �للجنة 
من �أبرز �لقياد�ت �لفل�صطينية و قياد�ت 

"�لربغوثي"  ويحظى  �لأ�صرية،  �حلركة 
�ل�صعب  �و�صاط  بني  و��صعة  ب�صعبية 
�نتماء�تهم  �ختالف  على  �لفل�صطيني 
و�أو�صح  و�لفكرية.  و�حلزبية  �ل�صيا�صية 
ب�صكل  �صاهم  "�لربغوثى"  �أن  فرو�نة 
�لوفاق  وثيقة  �صياغة  يف   رئي�صي 
�لوحدة  وثيقة   - �لفل�صطيني  �لوطني 

حكومة  �أول  �صكلت  �لتي   - �لوطنية 
وحدة وطنية فل�صطينية فى �لعام 2006، 
�لفل�صطيني  للحو�ر  ��صا�صا  و�صكلت 
بقوة  �لد�عيني  من  وهو  �لفل�صطيني،   –
و��صتعادة  �لنق�صام  �نهاء  على  و�إ�رش�ر 
�لوحدة �لوطنية ر�فعا �صعار "�رشكاء يف 

�لدم �رشكاء يف �لقر�ر".

�لقائد مرو�ن �لربغوثي يدخل عامه �لـ19 يف �شجون �الحتالل
�أخبار فل�شطني

�الأ�شريماهر يون�س

�لقادر  عبد  �للطيف  عبد  ماهر  �ل���ص��ري   
�ل�صمايل  �ملثلث  يف  عارة  قرية  من  يون�س، 
�أخ،  له   ،9-1-1958 يف  ولد  فل�صطني،  يف 
�لبتد�ئية  در��صته  �أنهى  �صقيقات،  وخم�س 
باملدر�صة  �لتحق  ث��م  قريته،  م��د�ر���س  يف 

�خل�صرية. يف  �لزر�عية 
18/1/1983 بتهمة �لنتماء حلركة  �عتقل يف 
 ، وحمظور�ً معاديًا  تنظيمًا  ب�صفتها  "فتح"، 
جندي،  وقتل  �أي�صًا  �لحتالل  مقاومة  وبتهمة 

قانونية. غري  بطريقة  �أ�صلحة  وحيازة 
حكمت  �مل��ح��اك��م��ات،  م��ن  جل�صة   27 بعد 
"بالإعد�م  �لع�صكرية  �للد  حمكمة  عليه 
�ل�صجن  �إىل  لحقًا  �حلكم  هذ�  وخفف   ،" �صنقًا
�ل�صلطات  حددت   ،2012 �أيلول  ويف  �ملوؤبد، 
 40 ب� مباهر  �خلا�س  �ملوؤبد  حكم  �لإ�رش�ئيلية 

. �صنة
يف  فل�صطيني  �أ�صري  �أقدم  ثاين  ماهر  ويعترب 
عمه  �بن  بعد  �لإ�رش�ئيلي،  �لحتالل  �صجون 
�لعتقال  يف  �صبقه  �ل��ذي  يون�س"  "كرمي 

. عني �صبو باأ
�ملفاو�صات  ب��دء  م��ع  �لت��ف��اق  مت  مم��ن  وه��و 
�إطالق  على   2013 متوز  �أو�خ��ر  �ل�صيا�صية 
و�لتزمت  دف��ع��ات،  �أرب���ع  على  ���رش�ح��ه��م 
ومل  دفعات،  ثالث  �رش�ح  باإطالق  �إ�رش�ئيل 
و�لتي  �لر�بعة،  �لدفعة  �رش�ح  باإطالق  تلتزم 
�أ�صري�   14 بينهم  يكون  �أن  �ملفرت�س  من  كان 

.1948 مناطق  من 
وقد  �للغات،  ق�صم  �ملفتوحة  باجلامعة  �لتحق 
�جلامعي،  �للقب  على  �حل�صول  من  قريبًا  كان 
�إد�رة  فمنعته  فقط،  م��و�د   4 له  تبقى  وقد 

در��صته. �إكمال  من  �ل�صجون 
ُحرم ماهر من زيارة ذويه من �لدرجة �لثانية، 
�ملحكمة  من  بقر�ر  �ل�صنو�ت،  تلك  ط��و�ل 
�لتما�س  رف�س  مت  كما  �لنا�رشة،  يف  �ملركزية 
�ملوت،  فر��س  و�لده وهو على  لروؤية  به  تقدم 

ير�ه. �أن  دون  ليتوفى 
�إ�رش�بًا  ماهر  خا�س   ،2013 �صباط   25 يف 
�ل�صوء  لت�صليط  �أيام،   10 ملدة  �لطعام  عن 
�ل�صجون  يف  �ل��د�خ��ل  �أ���رشى  معاناة  على 
�صفقات  من  يحرمون  �لذين  �لإ�رش�ئيلية 

لتبادل. �

باالإ�شافة �إىل 78 حالة يف مدينة �لقد�س

�ل�شحة: ت�شجيل 3 حاالت جديدة بفريو�س كورونا يرفع عدد �مل�شابني لـ291 حالة
�لفل�صطينية  �ل�صحة  وزيرة  قالت 
يف  �حل���الت  ع��دد  �إن  كيلة  م��ي 
حالة   291 �إىل  و�صلت  فل�صطني 
مدينة  يف  حالة   78 �إىل  بالإ�صافة 
ثالثة  ت�صجيل  بعد  �ملحتلة،  �لقد�س 
�لتمري�س  �ل��ك��و�در  م��ن  ح��الت 
من  �ملطلع  م�صت�صفى  يف  �لعاملة 
وقرية  �خلليل،  ق�صاء  دور�  بلدة 

نعلني غربي ر�م �لله.
�لإي��ج��از  خ��الل  كيلة  و�أ���ص��ارت 
�لفعلية  �حلالت  �أن  �إىل  �ل�صباحي  
حالة   58 ت��ع��ايف  بعد  �لن�صطة 
بلغت  �مل�صت�صفيات  من  وخروجهم 
227 حالة بالإ�صافة �إىل حالة مدينة 
�إن  كيلة  حالة.وقالت  �ل78  �لقد�س 
يف  منها  تاأكد  �لتي  �حل��الت  عدد 

مدينة �لقد�س، وعددها 78 حالة، هو 
تقدير �أويل ول ز�لت �لوز�رة تعمل 
حالت  عن  �لك�صف  متابعة  على 

م�صتبه باإ�صابتها من �ملخالطني.
 66 �جلن�س  ح�صب  �مل�صابني  ن�صبة 
% من �لأناث،   34 % من �لذكور، 
بلغت  �ملحافظات  ح�صب  وتوزيعها 
غرب  �صمال  مناطق  يف   %  40

ر�م  حمافظة  و���رشق��ه��ا،  �لقد�س 
�حلالت،  من   %  20 �لبرية  و  �لله 
من   %  18 حل��م  بيت  وحم��اف��ظ��ة 
يف  �جلنوبية  �ملحافظات  �حل��الت، 
�حل��الت  م��ن   %  4.5 غ��زة  قطاع 
بن�صب  �لأخرى  �ملحافظات  ويتبعها 
2 % و1 %.وقالت كيلة �إنه بالرغم 
يف  ح��الت  �أن  ت�صجيل  ع��دم  من 

حمافظة قليلة �إل �أنها ل تز�ل حمط 
وبائي  مب�صح  �ل��وز�رة  وتقوم  قلق 
طولكرم  وحمافظة  �ملحافظة  يف 
�لفا�صل،  �خل��ط  م��ن  �لقريبتان 
�أقل   % �لعمال.7  دخ��ول  ومناطق 
من ت�صع �صنو�ت، 62 % من �لفئة 
�لعمرية من 50-10 عاما، و�لن�صب 
60عاما  فوق  �لعمرية  �لفئات  من 

بلغت 8 %.
�ملهن  ح�صب  �حل���الت  ت��وزع��ت 
�لعمال  لفئة  �لأكرب  �لن�صب  كانت 
و�ملخالطني لهم بلغت 75 %، وعدد 
 10 عند  ��صتقرت  �مل�صافرين  ن�صبة 
�ل�صياحي  �ل��وف��د  وخمالطي   ،%
%13.8، وحالة �أ�صري و�حد، و�أربعة 

حالت من �لكو�در �لطبية.
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على خلفية �أزمة تف�شي فريو�س “كورونا”

�نتقاد دويل و��شع لقر�ر تر�مب بوقف متويل منظمة 
�ل�شحة �لعاملية 

قر�ءة: حممد علي
------------------ 

�لأمريكي  �لقر�ر  �نتقدت  رو�صيا 
با�صم  �لناطقة  ل�صان  على  وقالت 
ز�خاروفا،  ماريا  خارجيتها  وز�رة 
م��ري��ك��ي��ني  �لأ “�ل�صيا�صيني  �إن 
مذنب”.  ع��ن  د�ئ���م���ًا  ي��ب��ح��ث��ون 
لوكالة  ت�رشيح  يف  و�أو���ص��ح��ت 
 ” �أن  �لأرب��ع��اء،  �لرو�صية،  تا�س 
للوليات  بالن�صبة  �ملهم  �ل�صيء 
�لعثور  ه��و  �لأمريكية  �ملتحدة 
دل���ة وه��م��ي��ة  ع��ل��ى م��ذن��ب��ني ب���اأ
�أن  و�أ�صافت  بر�ءتهم”.  ثبات  لإ
يتهمون  �لأمريكيني  �ل�صيا�صيني 
هزمية  ور�ء  ب��ال��وق��وف  رو���ص��ي��ا 
�لنتخابات  يف  كلينتون  هيالري 
بالالئمة  يلقون  كما   ، �لرئا�صية 
بوتني  ف��الدمي��ري  �ل��رئ��ي�����س  ع��ل��ى 
�لرعاية  نظام  يف  �مل�صاكل  ج��ر�ء 
ب��دوره��ا  م��ري��ك��ي��ة.  �لأ �ل�صحية 
�لأرب���ع���اء عن  �ل�����ص��ني  �أع��رب��ت 
ق��ر�ر  ب��ع��د  �ل�صديد”  “قلقها 
تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س 
يف  �ملالية  بالده  م�صاهمة  تعليق 
�لتي  �لعاملية  �ل�صحة  منظمة 
د�رتها  �إ جر�ء  لنتقاد�ت  تتعر�س 

كوفيد19-. وباء  لأزمة 
و��صنطن  توّجه  يام،  �أ ب�صعة  ومنذ 
�ملنظمة  ل�صلوك  �صديدة  �نتقاد�ت 
 . مقر�ً جنيف  من  تتخذ  �لتي  �لأممية 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ن���ددت  وق��د 

مو�قف  �ملنظمة  باتخاذ  خ�صو�صًا 
لبكني. يدة  موؤ �عتربتها 

وز�رة  ب��ا���ص��م  م��ت��ح��دث  وق���ال 
ليجيان  ت�صاو  �ل�صينية  �خلارجية 
�صُي�صعف  �ل���ق���ر�ر  “هذ�  �إن 
�لعاملية  �ل�صحة  منظمة  ق��در�ت 
�صد  �لدويل  �لتعاون  و�صيقّو�س 
�لوليات  ت�صاو  وح��ّث  �لوباء”. 
م�صوؤولياتها  “حتمل  على  �ملتحدة 
�جلهود  ودعم  بجدية،  و�لتز�ماتها 
تقودها  �لتي  �لوباء  �صد  �لدولية 
كما  �لعاملية”.  �ل�صحة  منظمة 
مل��ان��ي��ا ت��ع��ل��ي��ق ت��ر�م��ب  د�ن����ت �أ �أ
�ملتحدة  للوليات  �ملالية  �مل�صاهمة 
�ل��ع��امل��ي��ة،  �ل�����ص��ح��ة  منظمة  يف 

يف  يفيد”  ل  “�للوم  �أن  معتربة 
�لعاملي.  كوفيد19-  وباء  فرت�ت 
ملانية  �لأ �خلارجية  وزي��ر  وكتب 
هايكو ما�س يف تغريدة على تويرت 
�صد  وثيق  بتعاون  �لعمل  “علينا 
“�أحد  �أن  و��صاف  كوفيد19-”. 
تعزيز  هو  �ل�صتثمار�ت  �أف�صل 
منظمة  وخ�صو�صا  �ملتحدة  �لأمم 
ينق�صها  �لتي  �لعاملية  �ل�صحة 
وتوزيع  لتطوير  مثال  �لتمويل 
ولقاحات”.  �لفح�س  م��ع��د�ت 
�للوم  لقاء  “�إ �أن  �لوزير  و�أ�صاف 
�ل�صحية  �ل��ظ��روف  يف  يفيد”  ل 
“�لفريو�س  �أن  مو�صحا  �حلالية 
وزير  و�أع��رب  حدود�”.  يعرف  ل 

جوزيب  �لأوروبي  �لحتاد  خارجية 
�لعميق”  “�أ�صفه  ع��ن  ب��وري��ل 
يف  �لأمريكية  �مل�صاهمة  لتعليق 
قر�ر  يف  �لعاملية  �ل�صحة  منظمة 
تر�مب  دون��ال��د  �لرئي�س  �أعلنه 
وكتب  �لأرب��ع��اء.  �ل��ث��الث��اء  ليل 
هناك  “لي�س  تغريدة  يف  بوريل 
�ل��ق��ر�ر  ه���ذ�  يربر”  ���ص��ب��ب  �أي 
منظمة  ج��ه��ود  ُت��ع��ت��رب  وق��ت  يف 
�أكر  “�رشورية  �لعاملية  �ل�صحة 
للم�صاعدة  م�صى  وق��ت  �أي  من 
)�نت�صار(  وتخفيف  �ح��ت��و�ء  يف 
“فقط  و�أ�صاف  �لعاملي”.  �لوباء 
�لتغلب  ميكننا  �لقوى  توحيد  عرب 
حدود  ل  �لتي  �لأزم��ة  ه��ذه  على 
�لأمريكي  �لرئي�س  وك��ان  لها”. 
�مل�صاهمة  تعليق  �لثالثاء  �أعلن 
�مل��ال��ي��ة ل��ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة يف 
ب�صبب  �لعاملية  �ل�صحة  منظمة 
عن  �لناجم  للوباء  �د�رتها”  “�صوء 

�مل�صتجد. كورونا  فريو�س 
ب�صكل  تر�مب  غ�صب  ث��ار  �أ وم��ا 
منظمة  �ن��ت��ق��اد�ت  ه��و  خ��ا���س 
�أو�خر  يف  لقر�ره  �لعاملية  �ل�صحة 
�لقا�صي  �ل��ث��اين/ي��ن��اي��ر،  ك��ان��ون 
�لقادمني  �مل�صافرين  دخ��ول  مبنع 
�ملتحدة،  ل��ل��ولي��ات  �ل�صني  م��ن 
به  يتفاخر  ي��ز�ل  ل  �إج���ر�ء  وه��و 
و�صول  بطاأ  �أ نه  �أ ويوؤكد  تر�مب 
�إن  ت��ر�م��ب  وق����ال  �ل��ف��ريو���س. 
نظر  يف  حق”  على  د�ئما  “�ل�صني 

�لعاملية. �ل�صحة  منظمة 

و�النتقاد�ت  �لفعل  ردود  من  �لكثري  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  متويل  بوقف  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�س  قر�ر  �آثار 
�لدولية.  و�ملوؤ�ش�شات  �الأوروبية  �لدول  قبل  من 

رئي�س حكومة �لوفاق �لليبية: 

لن �أتفاو�س مع حفرت ووباء “كورونا” 
كان فر�شته للهجوم �لع�شكري

�حلكومة �مل�شرية: 

�قت�شادنا �شيت�شدر معدالت �لنمو يف �ملنطقة بف�شل جناح برنامج �الإ�شالح 

�ن�شقاق 25 م�شلحا من “مغاوير �لثورة” و�ن�شمامهم لقو�ت �جلي�س �ل�شوري
 يف منطقة �لتنف

لعدم توفر مر�فق لغ�شل �ليدين

فريو�س كورونا يهدد �أكرث من 74 
مليون �شخ�س يف �لعامل �لعربي 

�ك���د رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة �ل��وف��اق 
مقابلة  يف  �ل�����رش�ج  فايز  �لليبية 
“ل  �صحيفة  مع  �لرب��ع��اء  ن�رشت 
لن  �ن��ه  �لي��ط��ال��ي��ة  ريبوبليكا” 
ع��ل��ى حل  �ل��ي��وم  ب��ع��د  ي��ت��ف��او���س 
حفرت  خليفة  �مل�صري  م��ع  �صيا�صي 
�رتكبها.  �لتي  “�جلر�ئم”  ب�صبب 
�لمم  تعرتف  �ل��ذي  �ل�����رش�ج  وق��ال 
بعد  �جل�س  “لن  بحكومته  �ملتحدة 
مع  �لتفاو�س(  طاولة  )�ىل  �ليوم 
�لتي  و�جلر�ئم  �لكو�رث  بعد  حفرت 
�لليبيني”.  جميع  بحق  �رتكبها 
�صقوط  منذ  ليبيا  �لفو�صى  وت�صود 
 .2011 يف  �ل��ق��ذ�يف  معمر  ن��ظ��ام 
�لوفاق  حكومة  �ل�صلطة  وتتنازع 
يف  مو�زية  وحكومة  طر�بل�س  يف 
وت�صن  حفرت.  عليها  ي�صيطر  �ل�رشق 
ني�صان/�بريل  م��ن��ذ  ح��ف��رت  ق���و�ت 
لل�صيطرة  حماولة  يف  هجوما   2019
عن  ��صفر  �لليبية  �لعا�صمة  على 
�كر  بنزوح  وت�صبب  �لقتلى  مئات 

�صخ�س. �لف  مئتي  من 
على  �صو�ريخ  �صقطت  و�لثالثاء، 

�لوفاق  حكومة  ن�صبتها  طر�بل�س 
خ�صارتها  ب��ع��د  ح��ف��رت  ق���و�ت  �ىل 
غرب  يف  ��صرت�تيجيتني  مدينتني 

. ليبيا
“و�فقنا  �ملقابلة  يف  �ل�رش�ج  و��صاف 
وهدنة  �ل��ن��ار  لط��الق  وق��ف  على 
حفرت  يلتزم  �ن  توقعنا  �ن�صانية. 
ب�صبب  و�ح���دة  مل��رة  ول��و  كلمته 
كورونا.  بوباء  �ملرتبطة  �لخطار 
ملهاجمتنا.  فر�صة  �لوباء  �عترب  لكنه 
ي�صتهدف  بات  )�لهجوم(  ف�صل  وبعد 
�ملناطق  متييز،  دون  م��ن  طر�بل�س 
حتى  �ملدنية،  �ملوؤ�ص�صات  �ل�صكنية، 
�ملدينة”. و�صط  يف  �لعام  �مل�صت�صفى 
حل  �ىل  د�ئ��م��ا  “�صعينا  وت��اب��ع 
لكن  �صيا�صية،  عملية  عرب  خالفاتنا 

فور�”. �تفاق  كل  �نتهك  حفرت 
�لو�صاطة  حم��اولت  كل  وف�صلت 
بني  �ملتحدة  �لمم  بها  قامت  �لتي 
�ت��خ��اذ  م��ع  �لن،  ح��ت��ى  �ل��ط��رف��ني 
تدخل  ب�صبب  خارجيا  بعد�  �لنز�ع 

عدة. دول 
ق.د

�أن  �مل�����رشي��ة،  �حل��ك��وم��ة  �أع��ل��ن��ت 
باأن  �لدويل  �لنقد  �صندوق  توقعات 
�لتي  �لوحيدة  �لدولة  �صتكون  م�رش 
عام  �ملنطقة  يف  �قت�صاديا  �صتنمو 
برنامج  تطبيق  جناح  �صببه   ،2020

�لقت�صادي. �لإ�صالح 
�صندوق  �أن  �إىل  �حلكومة  و�أ�صارت 
م�رش  �أن  ت��وق��ع  �ل����دويل  �ل��ن��ق��د 
�ملتوقع  باملنطقة  �لوحيدة  �لدولة 
بالرغم   2020 ع��ام  �قت�صادها  منو 
�أي�صا  متوقعا  ك��ورون��ا،  �أزم��ة  من 
عامليا  �ل�صاد�س  �مل��رك��ز  �حتاللها 
�صت�صهد  فقط  دول���ة   18 �صمن 
م�صيد�   ،2020 عام  �قت�صاديا  منو� 
�لتي  بالإجر�ء�ت  نف�صه  �لوقت  يف 

ث���ار  �لآ لح��ت��و�ء  �ل��دول��ة  تتخذها 
�لأزمة. لتلك  �لقت�صادية 

باأن  �مل�رشي  �ل��وزر�ء  جمل�س  ونوه 
و"�لبنك  "فيت�س"  وكالة  توقعات 
�مل�����رشي،  ل��الق��ت�����ص��اد  �لدويل" 
�أظ���ه���رت ����ص��ت��م��ر�ر �لق��ت�����ص��اد 
معدل  �أع��ل��ى  حتقيق  يف  �مل�����رشي 
بالرغم   2020 لعام  �ملنطقة  يف  منو 
 4.1% لي�صجل  كورونا  �أزم��ة  من 
�ملتوقع  من  كان  بعدما  �لأزمة  خالل 
�لأزم��ة،  قبل   5.6% �إىل  ي�صل  �أن 
ت�صدر  �لدويل"  "�لبنك  توقع  كما 
منو  م��ع��دلت  �مل�����رشي  �لق��ت�����ص��اد 
عام  خالل  وذلك  �ملنطقة  �قت�صاد�ت 
لي�صجل  �لأزمة  من  بالرغم   2020

بعدما  �لأزم��ة  خالل  وذلك   ،3.7%
 5.8% �إىل  �أن ي�صل  كان من �ملتوقع 

�لأزمة. قبل 
�أي�صا  �ل�صندوق  لتوقعات  ووفقا 
معدل  �أن  �أو�صح   ،2020 عام  خالل 
�أن  و�ملتوقع  �مل�رشي  �لقت�صاد  منو 
بالرغم  �لأزمة،  %2 خالل  �إىل  ي�صل 
�لعاملية،  �لنكما�س  معدلت  من 
متو�صط  ي�صجل  �أن  �ملتوقع  م��ن 
خالل   3% �لعاملي  �لنكما�س  معدل 
لل�رشق  �لنكما�س  ومعدل  �لأزمة، 
 3.3% �إفريقيا  و�صمال  �لأو���ص��ط 
�لنكما�س  ومعدل  �لأزم��ة،  خ��الل 
و�لقت�صاد�ت  �لنا�صئة  لالأ�صو�ق 

�لأزمة. خالل   1% �لنامية 

ل��الإج��ر�ء�ت  يرجع  ذل��ك  �أن  و�أك��د 
ثار  �لآ لحتو�ء  �لدولة  تتخذها  �لتي 
حيث  كورونا،  لأزم��ة  �لقت�صادية 
�أن  �ل���دويل،  �لنقد  �صندوق  �أك��د 
�ملركزي  و�لبنك  �مل�رشية  �حلكومة 
لح��ت��و�ء  ت��د�ب��ري  بفاعلية  ينفذ�ن 
كما  ل��ل��وب��اء،  �لقت�صادية  ث���ار  �لآ
�أن  �إىل  نف�صه  �ل�صندوق  ���ص��ار  �أ
بالرغم  ينمو  �مل�����رشي  �لقت�صاد 
لأن  كبرية  �حتمالت  هناك  �أن  من 
�لعام  هذ�  �لعاملي  �لقت�صاد  ي�صهد 
�لكبري  �لك�صاد  منذ  له  ركود  �أ�صو�أ 
خالل  �صهده  ما  متجاوز�   ،1930

.2008 �لعاملية  �ملالية  �لأزمة 
ق.د

عن  �صوري  �أمني  م�صدر  ك�صف   
جي�س  م��ن  م�صلحا   25 �ن�صقاق 
للمعار�صة  �لتابع  �لثورة”  “مغاوير 
على  �لتنف  ق��اع��دة  يف  �ل�صورية 
و�ملحمية  �لعر�قية  �ل�صورية  �حلدود 
�رشق  �لأمريكية  �لقو�ت  قبل  من 
توجهو�  نهم  �أ �إىل  لفتا   ، �صورية 
�لثالثاء/  ليل  �ل�صوري  �جلي�س  �ىل 

. �لربعاء 
�لذي طلب عدم ذكر   ، �مل�صدر  وقال 
د.   ( ملانية  �لأ نباء  �لأ لوكالة   ، ��صمه 
�لنخبة  قو�ت  من  �ملن�صقني  �إن   ) �أ ب. 
يف  �مل��وج��ودة  �ملعار�صة  بف�صائل 
�ل�رشقي  حم�س  بريف  �لتنف  قاعدة 

. �لعر�قية  �ل�صورية  �حلدود  قرب 

رفيع  م�صدر  ك�صف   ، جانبه  من 
�ل�صورية  �ملعار�صة  يف  �مل�صتوى 
عملية   ” �أن  عن  �لتنف  منطقة  يف 
منت�صف  ب��ع��د  مت���ت  �لن�����ص��ق��اق 
�صمري  غنام  بقيادة  �لثالثاء  ليل 
حمزة”  “�بو  ب�  و�ملعروف  �خل�صري 
جي�س  يف  �ملجموعات  �إح��دي  قائد 
عنا�رش  ت�صعة  ومعه  �لثورة  مغاوير 
من  مدنيني  ��صخا�س  وت�صعة   ،
قاعدة  قرب   ) كم   55  ( �ل�  منطقة 

.“ �لتنف 
عدم  طلب  �ل��ذي   ، �مل�صدر  و�أك��د 
�أ  ب.  د.   ( ل��  ��صمه،  عن  �لك�صف 
��صتبك  �لثورة  مغاوير  جي�س   ” �أن   )
دقائق   10 ملدة  �ملن�صقة  �لعنا�رش  من 

وج��ود  ب�صبب  �ل�صتباك  وت��وق��ف 
.“ �ملن�صقني  بني  ون�صاء  �أطفال 

مقاتلي  عدد  �أن  �مل�صدر  و�أ�صاف 
منطقة  يف  �ل��ث��ورة  مغاوير  جي�س 
�إ�صافة  مقاتل   500 ح��و�يل  �لتنف 
�لرديفة  �لقو�ت  �آخرين من   300 �إىل 
�لتنف  يف  �لتحالف  قاعدة  حلماية 
و�لقو�ت  د�ع�س  تنظيم  هجمات  من 

. �ملنطقة  يف  �ملتو�جدة  �لير�نية 
�ملرة  هذه  لي�صت   ، �مل�صدر  ووف��ق 
من  عنا�رش  فيها  ين�صق  �لتي  �لأوىل 

. �ملنطقة  يف  �ملتو�جد  �لقو�ت 
جلي�س  �لدعم  �لتحالف  قو�ت  وتقدم 
جي�س  �ىل  �إ�صافة  �لثورة  مغاوير 
�ل��ع�����ص��ائ��ر �ل���ذي ك���ان ي��ق��ات��ل يف 

�ل�رشقي  �ل�صمايل  �ل�صويد�ء  ريف 
�جلي�س  �لقو�ت  د�ع�س  تنظيم  �صد 
بني  �تفاق  وبعد  �ل�صوري  �لعربي 
خرج  �لأمريكية  و�لقو�ت  �لرو�س 
منطقة  �ىل  �لع�صائر  جي�س  مقاتلي 

. �لتنف 
�لتحالف  ق��اع��دة  بجانب  وي��وج��د 
كم   55 �ل�  منطقة  �لتنف  يف  �لدويل 
فيه  يعي�س  �ل��ذي  �لركبان  وخميم 
�صخ�س  �آلف  ت�صعة  حو�يل  حالية 
خف�س  بقر�ر  �صملت  �ملنطقة  وهذه 
و�لوليات  رو�صيا  بني  �لت�صعيد 

وتركيا �لأمريكية  �ملتحدة 
ق.د

ظ���ل  يف 
ت���ف�������ص���ي 
وب������������اء 
ك����ورون����ا 
�لعامل،  يف 
ك�����ص��ف��ت 
�لأمم  جل��ن��ة 
�مل���ت���ح���دة 

لغرب  و�لقت�صادية  �لجتماعية 
�أكر  �أن  �لأربعاء  )�لإ�صكو�(  �صيا  �آ
�لعامل  يف  �صخ�س  مليون   74 من 
م��ر�ف��ق  ل��دي��ه��م  ت��ت��وف��ر  �ل��ع��رب��ي ل 
�ليدين  غ�صل  ويعترب  �ليدين.  غ�صل 
ل��ل��وق��اي��ة من  �ل��و���ص��ائ��ل  �أجن���ع  م��ن 
�لآلف  �أرو�ح  ح�صد  �لذي  �لفريو�س 

�لعامل. حول 
�لجتماعية  �ملتحدة  �لأمم  جلنة  فادت  �أ
)�لإ�صكو�(  �صيا  �آ لغرب  و�لقت�صادية 
مليون   74 م��ن  �أك��ر  �أن  �لأرب��ع��اء 
يفتقرون  �لعربي  �لعامل  يف  �صخ�س 
تعد  �لتي  �ليدين،  غ�صل  مر�فق  �إىل 
فريو�س  من  للوقاية  �لأجنع  �لو�صيلة 

. كورونا
�للجنة  ن�رشتها  در��صة  وت�صمنت 
�أن  على  �لعامل  يتو�فق  "فيما  ن��ه  �أ
و�ل�صابون  ب��امل��اء  �ل��ي��دي��ن  غ�صل 
�نتقال  من  للوقاية  و�صيلة  �أف�صل 
ف��ريو���س ك���ورون���ا، ت��ت��ح��ول ه��ذه 
معقد  �أمر  �إىل  �لب�صيطة  �لتو�صية 
يفتقر  حيث  �لعربية،  �ملنطقة  يف 
�إىل  �صخ�س  مليون   74 م��ن  �أك��ر 

�ليدين". غ�صل  مر�فق 
زيادة  "معدل  ير�وح  �أن  �ملتوقع  ومن 
�أربعة  بني  �ملياه  على  �ملنزيل  �لطلب 
يوميا  مكعب  مرت  ماليني  وخم�صة 
�صا�صا،  �أ �ل�صحيحة  �ملنطقة"  يف 
�صوء�  �لو�صع  يزيد  "ما  �أن  مو�صحة 
�ملنقولة  �ملياه  م��د�د�ت  �إ كفاية  عدم 
بلد�ن   10 يف  للمنازل  نابيب  بالأ

."22 �أ�صل  من  عربية 
للجنة  �لتنفيذية  �لأمينة  و�أك��دت 
�مللح  "من  ن��ه  �أ على  د�صتي  رول 
كل  ويف  �جلميع  ح�صول  �صمان 
و�ل�رشف  �ملياه  خدمات  على  مكان 

ي�صتطيعون  ل  ملن  حتى  �ل�صحي، 
دون  ل��ل��ح��وؤول  كلفتها،  ت�صديد 

كورونا". فريو�س  عدوى  تف�صي 
من  د�صتي  نبهت  �آخ��ر  ج��ان��ب  م��ن 
ك�صالح  �ملياه  من  �حلرمان  "��صتخد�م 
�لتي  �لدول  يف  �حلرب"  �أ�صلحة  من 
ح��ذرت  وق��ت  يف  ن��ز�ع��ات،  ت�صهد 
�رشعة  خماطر  من  دولية  منظمات 
ت�صهد  دول  يف  �لفريو�س  تف�صي 
مكتظة،  خميمات  ت�صم  �أو  نز�عات 
�ليدين  لغ�صل  �ملياه  فيها  تتو�فر  ول 
�لوباء  من  للوقاية  متكرر  ب�صكل 
�صخ�س  مليوين  نحو  �أ�صاب  �لذي 
ع�رش�ت  بوفاة  وت�صبب  �لعامل  حول 

�لآلف.
من  نه  فاإ �لإ�صكو�  در����ص��ة  ووف��ق 
لجئ  مليون   26 "يكون  �أن  �ملتوقع 
خلطر  عر�صة  �أكر  �ملنطقة  يف  ونازح 
بفعل  ك��ورون��ا  بفريو�س  �لإ�صابة 
و�ل�رشف  �ملياه  خدمات  �إىل  �فتقارهم 

�ل�صحية". و�لنظافة  �ل�صحي 
ومن  "�لالجئني  �أن  م��ن  وح���ذرت 
�لحتالل  �أو  �لنز�ع  حتت  يرزحون 
مو�صحة  �إ�صافيا"،  عبئا  يتحملون 
�أك��ر  �إح���دى  غ��زة،  "قطاع  يف  ن��ه  �أ
�لعامل،  يف  �صكانية  كثافة  �ملناطق 
و�حدة  معي�صية  �أ�رشة  �إل  حت�صل  ل 
�ملياه  على  ���رش  �أ ع�رش  �أ���ص��ل  م��ن 

. " لنظيفة �
مليون   87 نحو  �أن  �إىل  وي�����ص��ار 
�ل��ع��رب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  ���ص��خ�����س 
مكان  يف  �ل�رشب  مياه  �إىل  يفتقرون 
�إ�صابتهم  خطر  يفاقم  ما  قامتهم،  �إ
ب�صبب  �مل�صتجد  كورونا  بفريو�س 
من  �مل��ي��اه  جلب  �إىل  ����ص��ط��ر�ره��م 

�لعامة. �مل�صادر 
ق.د
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�لفن هو تو��شل مبفاهيم ال ميكن للكتابة وحدها �لتعبري عنها

بقلم / �أ . خل�شر . بن يو�شف 
---------------- 

�لفن  �إىل  �أتيت  �لتحرير:كيف 
؟ لت�شكيلي �

فتح   ، �إيل  ت��ى  �أ م��ن  ه��و  �لفن  �حلقيقة، 
�ملرحلة  يف  كنت  �أن  منذ  قلبي   نحو  بابا 
ح�صة  �أحب  كنت  در��صتي،  من  �لإعد�دية 
ممار�صة  �إىل  �أميل  كنت  و  كثري�  �لر�صم 
�لأحيان  �أغلب  �لإمني  بر�صم  �لهو�ية  هذه 
و  �إعجابي  تنال  ما  �صورة  ي��ت  ر�أ كلما 
�أبهى  يف  �للوحة  �أكمل  لأن  �أ�صعى  كنت 

�صورة.
من  �لت�صكيلي  �لفن  لعامل  دخ��ويل  م��ا  �أ
�صقل  ب��ذل��ك  حم��اول��ة  �ل��و����ص��ع  ب��اب��ه 
�ل�صحيح  �لطريق  تباع  �إ و  فيه  موهبتي 

تقريبا، ن�صف  و  �صنة  منذ  كان  فقد  له، 
ت�شعرين  بد�أت  �لتحرير:متى 

�لت�شكيلي؟ �لفن  بهاج�س 
عن  بعيدة  لزلت  باأين  �أرى  كنت  �صابقا 
حل�صن  و  لكن  �لت�صكيلي،  �لفن  ع��امل 
هذ�  هاج�س  عندي  يتكون  ب��د�أ  حظي، 
مبادرة  يف  غماره  �أخ��و���س  كي  �لأخ��ري 
قد  كنت  ميلة،  مبدينة  �ل�صو�رع  لتزيني 
يل،  زمالء  مع  بال�صدفة  فيها  �صاركت 
ر�صم  م��ع  يل  جت��رب��ة  �أول  ك��ان��ت  ق��د  و 
�لعزم  لعقد  دفعني  ما  ذلك  �جلد�ريات، 
و  �لت�صكيلي  �لفن  عامل  �إىل  �لدخول  و 
ما  �أرى  ك��ي  لري�صتي  �لعنان  �إط���الق 
م��رتددة  بقيت  ن��ن��ي  �أ �إل   ، فيه  �صتبدع 
�لتي  �للحظة  �أتت  �أن  �إىل  �صبب،  �أي  دون 
منه  بد  ل  كتحدي،كان  �أتخذه  جعلتني 
مرت  �صعبة  نف�صية  حالة  من  للخروج 
�أختي  لبن  فقد�ين  وه��ي   وقتها،  علي 

�لله، رحمه  �لغفور  عبد  �ل�صغري 
�أ�صتنجد  جعلني  م��ا  �حل���زن  بب�صاطة 
نف�صي  �أ�صند  كي  �للوحات  و  بري�صتي 
بع�س  ي��ة  ل��روؤ م��الذي  ت��ك��ون  و  عليها 

لنور، �
للوحة،  متثل  له  فنان  �لتحرير:كل 
بهذ�  �خلا�شة  عالقتك  عن  حدثينا 

و  �حلديث  �لتعبريي  �لو�شيط 
�ملعا�شر؟

كان  مهما  �لت�صكيلية  �للوحة  يل  بالن�صبة 
�ملنتمية  �ملدر�صة  �أو  فنها  نوع   �أو  نوعها 
كبري  ب�صكل  ترتبط  ية  روؤ عن  تعرب  لها،  
و  �أي�صا�  لهام  �لإ و  ب��د�ع  �لإ و  بالوحي 
ل  و  يقدرها  ل  دللت  طياتها  بني  حتمل 

فيها، �ملدقق  و  �ملتعمق  �إل  معانيها  يعي 
بنا  ت�صافر  �أن  باإمكانها  �للوحة  �أن  �أرى 
�لطبيعة  و  �ل��و�ق��ع  ب��ني  �أخ���رى  ل��ع��و�مل 
�لروؤى  من  للكثري  ترجمة  بب�صاطة  نها  لأ
غري  �أو  تقليدية  كانت  �صو�ء  و�لأفكار 
و  �أي�صا،  �حلد�س  و  �مل�صاعر  و   ، تقليدية 
�للوحة  خالل  من  تعبريية  بطريقة  ذلك 

بالعموم، �لت�صكيلي  �لفن  و  �أ
�مل�شاألة  تقاربني  �لتحرير:كيف 

�ملعادلة  �لفنية يف �شوء هذه 
و�جلمايل،  �الأخالقي  �ل�شعبة: 

�لنوعي ؟ وماهو رهانك 
�إىل  �لتي تف�صي  �ملقاربات و�ملو��صيع  �إن  
و  �لفنان  ية  بروؤ ترتبط  �لفني  �لعمل  خلق 

ل�صخ�صيته  �متد�د�  تكون  قد  و  مبخيلته 
مبفاهيم  تو��صل  مبثابة  هو  فالفن  �أي�صا، 
و  عنها،  �لتعبري  وحدها  للكتابة  ميكن  ل 
للتعبري  تكفي  ل  وحدها  �لكلمات  لأن 
�أخ��رى  و�صيلة  �بتكار  من  بد  ل  عنها 
�ملحتوى  يبقى  لكن  �لفنان،  نو�يا  حتمل 
يكمن  �لفنية  �لو�صيطة  يف  نغر�صه  �لذي 
�أ�صلوب  و  لها  ��صتخد�منا  كيفية  يف 
�أي�صا  جماليا  و  �أخالقيا  ملحتو�ها  �إي�صالنا 
و  �أول  للفنان  �نعكا�س  ه��ي  فاللوحة 
هو  �جلميل  �لفن  �أن  فاأرى  عني  �أما  �أخري�، 
�نفعالت  �أ�صد  ت�صوير  يف  ينجح  �لذي 
�للوحة  خالل  من  عمقا  �ملتوخاة  �لفنان 
�جلوهري  �لفارق  لأن  نوعها،  كانت  مهما 
�لفن  �أن  يف  يكمن  �جلمال  و  �لفن  بني 
فمتعلق  �جلمال  م��ا  �أ يقدمه  مبن  متعلق 

ليه، �إ بالناظر 
لتقدمي  �أ�صعى  نا  فاأ �لنوعي  ره��اين  م��ا  �أ
يحمل   ، ت�صوري  م�صهد  ذو  جميل  ماهو 

�أي�صا  ح�صا  و  معنا 
�لفنان  يحتاج  �لتحرير:هل 

لكي  معني  نف�شي  جو  �إىل  �لت�شكيلي 
ثمة طقو�س  ويبدع، هل  ير�شم 

�إال يف  معينة ال تولد �للوحة 
ح�شرتها؟

رغبة  له  تكون  �أن  يجب  �لفنان  �أكيد،  نعم 
يبدع،  و  ير�صم  كي  جيد  وم��ز�ج  جيدة 
فنية  لوحة  �أي  ت�صتغرقها  �لتي  فاملدة 
ما  �أ �لنف�صية.  وحالته  مز�جه  على  تعتمد 
فنان  كل  �أن  فاأظن  للطقو�س  بالن�صبة 
تتطلب  ل  بر�أيي  لكن  �لآخر  عن  يختلف 
رمبا  معينة،  طقو�س  لأي  �للوحة  ولدة 
�أحيانا  �ملو�صيقى  �أو  �لهدوء  بع�س  فقط 

فنان، كل  ح�صب 
�أن  بال�شرورة  �لتحرير:هل 

عن  �لت�شكيلية  �للوحة  تنطوي 
معان حمددة،�أم �أن �الأف�شل �أن 
ي�شاء؟ كما  لها  متاأمل  كل  يف�شرها 

على  �للوحة  تنطوي  �أن  بال�رشورة  لي�س 
�لفني  �لعمل  يبدو  ق��د  حم��ددة،  معان 
جليا،  �أو  ا  غام�صً معقد�،  �أو  مبا�رًش� 
�لأع��م��ال  تبعث  عبثيا،قد  �أو  و����ص��ًح��ا 
�لأمل  �ل�صخرية،  و  �أ �لده�صة  على  �لفنية 
فاللوحة  �لنفور؛   و  �أ �لإعجاب  �لياأ�س،  و  �أ
ترجمة  هي  �صابقا  قلت  كما  �لت�صكيلية 
ترجمة  هي  و  �أفكار،  و  كثرية  لت�صور�ت 
�لفنان  يو�صلها  معاين  و  لأحا�صي�س 
�ملتاأمل  من  تف�صريها  ما  بري�صته،�أ لالآخر 
خالل  من  �فيقا�س  ليه  �إ �لناظر  و  �أ فيها 
فقد  �لفني،  �لعمل  يف  �نغما�صه  م��دى 
يكون  قد  و  فقط  ظاهريا  تف�صري�  يكون 

فيه. متعمقا 
خلق  �إعادة  �لتحرير:�لنقد 

الأي عمل فني، فهل ثمة حركة 
�لفن  نقدية يف بالدنا، تتماهى و 

�لنقد  يوجد  هل  �لت�شكيلي، 
�لنقد  �أن حركة  �أم  �ملتخ�ش�س 

يف  �إبد�عاتكم  حركة  عن  متخلفة 
�لت�شكيل؟ �إطار 

لعامل  �ملقبلني  �ل�صباب  نحن  حقيقة، 

مو�هبنا  لتطوير  ن�صعى  �لت�صكيلي  �لفن 
لل�صاحة  بد�عاتنا  �إ تقدمي  و  �صقلها  و 
ع�صاميون،  �أغلبيتنا  �أن  مبا  و  �لفنية، 
�ل�صحيح  �لتوجيه  لإيجاد  ناأمل  ما  د�ئما 
�لفنيني  �لنقاد  و  و�لنقد  لذلك،  �ل�صادق  و 
غياب  لكن  �ل�صاأن،  هذ�  يف  دورهم  يتمثل 
�حلركة  �زدهار  على  ثر  توؤ �لنقدية  �حلركة 
بالتو�زي  �ملرتبطة  �لت�صكيلية  �لفنية 
�أي�صا،  �ملجتمع  و  �لنقاد  و  بالفنانني 
�لنقائ�س  عن  �لبحث  يف  دوره  له  فكل 

لتقويتها، �لإيجابيات  وعن  لتد�ركها 
يعترب  �لذي  و  �ملتخ�ص�س  �لنقد  عن  �أما 
وو��صعة  جديدة  فاقا  �آ يفتح  بابا  و  حافز� 
�ملتو��صل  نتاج  �لإ و  بد�ع  لالإ �لفنان  نحو 
فنية  ن�صائح  من  يقدمه  ما  خ��الل  من 
غائبا  �أي�صا  فنجده  علمية،  �أ�ص�س  ذ�ت 
غر�صه  �ل���ذي  و  �لفنية  �حل��رك��ة  ع��ن 
�لفنية  �لثقافة  تعزيز  و  �صا�صا  �أ ت�صجيعها 
لومنن  هو  �لت�صكيلي  فالفن  جمتمعنا،  يف 
و  مظاهرها،  من  مظهر  و  �لثقافة  لو�ن  �أ
جمتمعه،  و�قع  عن  �لفنان  به  يعرب  �لذي 
كما  �لفنية  �لنقدية  �حلركة  يف  به  ثر  يوؤ و 

�أي�صا. فيه  هي  ثر  توؤ
موجود،  �لت�شكيلي  �لتحرير:�لفن 
�الأكادميي  �جلانب  قلة  ب�شبب  لكن 
مو�هب  توظيف  يتم  مل  �ل�شحيح 

�لذي  �ل�شليم  بال�شكل  �ل�شباب 
يظهر هذه �الإبد�عات  �لتي فقط 
لتظهر  �لتوجيه  من  لبع�س  حتتاج 

باأكمل وجه، ما ر�أيك ؟
�لفنان  على  ت�صعب  �لأكادميي  �جلانب  قلة 
�ل�صحيح  �لتوجيه  لغياب  �لفني،  م�صاره 
�لفنية  �جلهات  غياب  لكن  طبعا�  �لد�ئم  و 
�لذي  �لثقايف  �لعن�رش  عن  و�مل�صوؤولة 
دور  له  �أي�صا  �ل�صباب  مو�هب  يظهر 
�ملبادر�ت  م�صد�قية  خالل  من  ذلك،  يف 
فر�صة  تعترب  �لتي  �ل�صالونات  و  �لفنية 
خمتلف  �ح��ت��ك��اك  و  �مل��و�ه��ب  لإظ��ه��ار 
وتبادل  �لتجارب  �كت�صاب  ببعو  �لفنانني 

بينهم، فيما  �خلرب�ت 
للعمل  يكون  �أن  البد  �لتحرير:هل 

وظيفة  لل�شعر  كما  �لت�شكيلي  �لفني 
يكتفي  �أو  �شيا�شية  �أو  �جتماعية 

�جلمالية؟ بالوظيفة 
يعرب  وو�صيلة  ر�صالة  �لت�صكيلي  �لفن 
ت�صور�ته  و  مكنوناته  عن  �لفنان  بها 
�أفكاره  و  �حل�صية  م�صاعره   و  �لفكرية 
يكتفي  ل  فالفنان  ي�����ص��ا،  �أ �ملختلفة 
وفقط  �لفني  �لعمل  جمالية  باإظهار 
تو�صل  �لقلم  كما  �صالح  فالري�صة   ،

حاملها، طريق  عن  �صوتها 
�لتي  �ل�شروط  �لتحرير:ماهي 

�أن تتوفر يف �لفنان  يجب 
؟ لت�شكيلي �

�أن  يجب  �لفنان  �أن  �أرى  نظري  وجهة  من 
�لفني،  �حل�س  �أول،  �ملوهبة  لديه  تتوفر 

�صياء �لأ يف  �ملتعمقة  و�لنظرة 
من  �لعديد  يف  �لتحرير:�شاركت 
ووطنيا،  حمليا  �ملتميزة  �ملعار�س 
�أتت  �لتي  �مل�شافة  �لقيمة  هي  فما 

حل�شرتك؟ بها 
حملية  م�����ص��ارك��ات  يل  ك��ان��ت  ن��ع��م 
فنية  �صالونات  و  معار�س  يف  ووطنية 
للفنون  �لر�بع  �ملحلي  �ل�صالون  منها 
م�صاركة  و  ميلة،  بولية  �لت�صكيلية 
�لوطني  �ل�صالون  يف  �صهر  قبل  �أخ��رية 
بعني  �لت�صكيلية  للفنون  �ل��ن�����ص��وي 
و  بفنانني  �أحتك  جعلني  مما  تيمو�صنت، 
�لوليات،  خمتلف  من  خمتلفة  مو�هب 
تطلعات  و  بع�صهم  من  خربة  �كت�صبت 
ف�����ص��ل  ح��ف��زت��ن��ي ل��ل��ت��ع��ل��م وت��ق��دمي �لأ

�لله. �صاء  �إن  م�صتقبال 
يف  �جلائزة  قيمة  �لتحرير:ما 

�لفني؟ م�شو�رك 
كي  للفنان  حتفيز  �إل  م��اه��ي  �جل��ائ��زة 
�لأف�صل  تقدمي  و  بد�عه  و�إ ه  عطاوؤ ي�صتمر 
و  �لفني  بد�ع  لالإ و�صام  نها  �أ كما  د�ئما، 

م�صاره، و  م�صو�ره  �صتخلد  �لتي 
فهيمة  �لفنانة  و�شلت  �لتحرير:هل 
بر�أيك؟ بها  تليق  �لتي  �ملكانة  �إىل 

عامل  يف  �لأوىل  خطو�تي  �أخطو  لزلت 

�لكبري  �ل��ع��امل  ه��ذ�  �لت�صكيلي،  �ل��ف��ن 
جديد،  كل  يحمل  ينفك  ل  �لذي  �لو��صع 
م�صو�ري  يف  تاأين  و  بثبات  لل�صري  �أ�صعى 
�ملكانة  �و  للم�صتوى  �أ�صل  كي  �لفني 

ري�صتي، تقدمه  مبا  تليق  �لتي 
و�حلياة  و�لنا�س  �لتحرير:�ملجتمع 

�لت�شاوؤالت  و  و�لهموم  و�لوجود 
تنظرين  كيف  متعددة،  �أقاليم 

�للوحة؟ مبفهوم  �إليها 
ترجمة  هي  منظوري  من  �للوحة  بب�صاطة 
نحوها،  تاأملية  ون��اف��ذة  قاليم  �لأ لهذه 
�صورة  �أو  فكرة  عن  تعرب  ذ�تها  بحد  و 

للحياة، وجودية 
عامل  يف  جديدك  �لتحرير:ماهو 

�لر�شم؟
�لزيتية  لو�ن  �لأ عامل  يف  منغم�صة  لزلت 
يل  كانت  حيث  �لر�صا�س،  قلم  و  حاليا 
�لبورتريهات  ر�صم  مع  �لفرتة  هذه  وقفة 
لوحة  �إجن��از  �أح���اول  و  ر�صا�س،  بقلم 
لو�ن  �لأ بتقنية  بورتريه  �صتكون  جديدة 

يتية لز �
طموحاتك  و  �لتحرير:م�شاريعك 

مل�شتقبلية �
من  �لكثري  لدي  �ملجال  هذ�  مبدع يف  كاأي 
�لعامل  هذ�  يف  للتوغل  �أطمح  �لطموحات، 
م�صتوى  �إىل  �لو�صول  و  جو�نبه  كل  من 
تعلم  �لت�صكيلي،  �ل��ف��ن  يف  �ح���رت�يف 
بني  �لتنوع  جتربة  و  �لتقنيات  خمتلف 
تكون  لن  �أ�صعى  فيه،  �لفنية  �ملد�ر�س 
من  �لأهم  و   ، بي  خا�صة  فنية  ور�صة  يل 
ذ�  ن�صاين  �إ فني  يكون  لأن  �أطمح  كله  هذ� 
�أي�صا، ر�صالية  وجودية  ح�صية  فنية  قيمة 

�أخرية �لتحرير:كلمة 
�ملجالت،  مبدع يف كل  لكل  �أقولها  كلمة 
بال�صتمر�ر،  �ل�صجاعة  يتطلب  ب��د�ع  �لإ
�لنهاية  لي�س  �لنجاح  ننجز،  فبال�صتمر�ر 
عتبات  على  قف  قاتال،  لي�س  �لف�صل  و 
لن  حلم  فبدون  ب�صيطا  كان  مهما  �حللم 

! �لغمام  نلم�س 
جلريدتكم  و  �أ�شتاذ  لكم  �شكر  كملة 

على هذ� �حلو�ر �لرثي 

�حلياة  معاين  �أبحث عن  فنانة ع�شامية  ب�شيطة،  فتاة  �لويب  وتكنولوجيا  معلومات  �أنظمة  �الآيل تخ�ش�س  ما�شرت يف �العالم  �شهادة  متح�شلة على  �شنة   29 ميلة،  ثابت من والية  فهيمة 
قلبي و يالم�شها �الآخر من خالل ري�شتي. و  �أ�شعى الأن يدركها عقلي  �لتفا�شيل وعمقها،  �أع�شق جمال  �لري�شة و�الألو�ن،  �لكلمات، بني  و  بني �حلروف 

لـ"�لتحرير": حو�ر  يف  ثابت  فهيمة  �ل�شابة  �لت�شكيلية  �لفنانة 
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�حتفل  لو  حتى  �أنه  �رش�حة  بكل  ر�أيي 
�صيظل  �لعام،  هذ�  لقاح  بتطوير  �لعلماء 
كميات  �إنتاج  �أجل  من  هائل  عمل  هناك 
كبرية منه، ويعني هذ� �لأمر من �لناحية 
جاهز  لقاح  ثمة  يكون  لن  �أنه  �لو�قعية 
�ملقبل  �لعام  منت�صف  حتى  لال�صتخد�م 
كل  �أن  ذلك،  �إىل  ي�صاف  �لأق��ل،  على 
ذلك يحدث ب�رشعة �صمن �صقف زمني 
جديدة  طرق  وبا�صتخد�م  م�صبوق  غري 
لي�س  لذ�  للفريو�س،  لقاح  �إىل  للتو�صل 
�صيء  كل  ي�صري  �أن  يف  �صمانات  ثمة 

على ما ير�م وب�صال�صة.
�أنو�ع من  �أربعة  ثمة  �أن  هنا  نن�صى  و ل 
فريو�س كورونا تنت�رش حاليا بني �لب�رش، 
�ملعتادة  �لربد  نزلة  باأعر��س  وتت�صبب 
فهل  �صدها،  لقاحات  �أي  لدينا  ولي�س 

�لنا�س يف كل �لأعمار؟.  �صتحمي 
�ل�صن،  كبار  لدى  جناحا  �أقل  �صتكون 
و  �لغالب،  يف  جتنبه  يتعذر  �أم��ر  وه��ذ� 
�إىل  بل  نف�صه  �للقاح  �إىل  ذلك  يرجع  ل 
ل  �لذي  �ل�صن  كبار  لدى  �ملناعة  نظام 
�لتح�صني،  لعملية  �أي�صا  ي�صتجيب 
ونرى ذلك كل عام عند ��صتخد�م حقنة 
هناك  �صتكون  هل  و  �لأنفلونز�،  لقاح 

جانبية؟. �أعر��س 
�لأمل  م�صكنات  فيها  مبا  �لأدوي��ة،  لكل 
من  �أن��ه  بيد  جانبية،  �أ���رش�ر  �لعادية، 
تكون  قد  ما  معرفة  مبكان  �ل�صتحالة 
�جلانبية  �لتجريبي  �للقاح  �أ�رش�ر  عليه 
يف  �رشيرية  جت��ارب  �إج���ر�ء  دون  م��ن 
لختباره،  و�ل��ع��ي��اد�ت  �مل�صت�صفيات 
�لرقابية  �جلهات  حتر�س  مو�صوع  وهذ� 

�ل�صحية على متابعته عن قرب.
من �شيح�شل على �للقاح؟.

�للقاح  ت��ط��وي��ر  عملية  جن��ح��ت  �إذ� 
يف  له  حم��دود  جتهيز  هناك  ف�صيكون 
من  ل��ذ�  �لأق��ل،  على  �لأول��ي��ة  �ملر�حل 
�أولويات يف  �أن يكون هناك جدول  �ملهم 
حقل  يف  �لعاملون  و�صيكون  توزيعه، 
لالت�صال  �ملعر�صون  �ل�صحية  �لرعاية 
بفريو�س  �مل�صابني  �ملر�صى  مع  �ملبا�رش 
�لقائمة،  م��ق��دم��ة  يف   19 ك��وف��ي��د- 
كبار  بني  وفيات  باأكرب  �ملر�س  ويت�صبب 
�ل�صن، لذ� �صتعطى �أولوية لهم �أي�صا يف 
يف  موؤثر�  كان  �إذ�  �للقاح  على  �حل�صول 
�ختباره  بعد  لديهم  �ملناعة  �أنظمة  حتفيز 
من  �لرغم  على  �مل�صنني،  جماعات  على 
�أولئك  تلقيح  �لأف�صل  من  �صيكون  �أنه 
�لذين يعي�صون مع كبار �ل�صن ويعتنون 

بهم بدل من ذلك.
ماذ� ب�شاأن �الأدوية؟.

على  �ختبار�ت  �إج��ر�ء  �لأطباء  يحاول 
لكت�صاف  للفريو�صات  �مل�صادة  �لأدوية 
فريو�س  على  �لتاأثري  على  قدرتها  مدى 

كورونا، ويت�صارع �لعمل يف هذ� �لنوع 
�أنها  �لتجارب و�لبحوث لأننا نعرف  من 
و�صبق  للب�رش  بالن�صبة  �ل�صتخد�م  �آمنة 
�لتجارب  هذه  وجترى  عليهم،  �ختبارها 
من  ت�رشرت  بلد�ن  م�صت�صفيات  يف 
فرب�ير/ يف  ولكن  �لفريو�س،  تف�صي 
من  �أيلو�رد  برو�س  �لدكتور  قال  �صباط 
منظمة �ل�صحة �لعاملية " ثمة دو�ء و�حد 
تاأثري  له  يكون  رمبا  �أنه  نعتقد  �لآن  حتى 

)رمد�صيفري(. وهو  حقيقي 
 وق��د ُط���ور ه��ذ� �ل���دو�ء يف �لأ���ص��ل 
�أن  يبدو  ولكن  �إيبول،  ملر�س  كعالج 
كبري  عدد  على  �لق�صاء  على  قدرة  له 
ما  ولكننا  �لأخ���رى.  �لفريو�صات  من 
هذ�  يف  �لختبار�ت  نتائج  ننتظر  زلنا 
�لآمال  من  �لكثري  هناك  وكان  �ل�صدد، 
عالج  �أدوي���ة  من  �ثنان  يكون  �أن  يف 
مر�س �لإيدز )�أوبينافري ل و �إيتونفري ر( 
لكن  كورونا،  فريو�س  فّعالني يف عالج 
نتائج �لختبار�ت جاءت خميبة لالآمال.

من  �لت�صايف  عمليات  ُي��ع��زز�  مل  �إذ 
تخفي�س  �أو  �لوفيات  تقليل  �أو  �ملر�س 
لدى  باملر�س  �لإ���ص��اب��ة  م�صتويات 
 - كوفيد  بفريو�س  �مل�صابني  �ملر�صى 
�لتجارب  �أن  بالعتبار  �لأخذ  مع   ،19
�أُجريت على مر�صى يف حالت متقدمة 
من �ملر�س )تويف ربعهم( ورمبا كانو� يف 
مر�حل متاأخرة جد� من �لإ�صابة ي�صعب 

�أن يوؤثر فيها �لعالج.
با�صتخد�م  �لهتمام  من  �ملزيد  وثمة 
�مل�صاد  و�ل��رخ��ي�����س  �ل��ق��دمي  �ل����دو�ء 
�س(،  )هلوروكني  �مل�صمى  للمالريا 
قادر  �أن��ه  خمتربيه  جت��ارب  و�أظ��ه��رت 
ننتظر  �أي�صا  لكننا  �لفريو�س،  قتل  على 
وجتري  للم�صابني،  �إعطائه  بعد  �لنتائج 
�لوليات  يف  �لعالجية  �لتجارب  هذه 

�أخرى. �ملتحدة وبلد�ن 
�أو  لقاح  ما �لذي نفعله حتى يتوفر 

عالج للفريو�س؟. 
لكن  باملر�س،  �لإ�صابة  من  �للقاح  يقي 
�لر�هن  �لوقت  يف  وقاية  طريقة  �أف�صل 
�أُ�صبت  و�إذ�  و�لتعقيم،  �لنظافة  هي 
تكون  �لإ�صابة  وهذه  كورونا،  بفريو�س 
وميكن  �لنا�س  ملعظم  بالن�صبة  معتدلة 
�لتامة  �لر�حة  بالتز�م  �ملنزل  يف  عالجها 
و�رشب  و�لبار��صيتمول  �ل�رشير  يف 
تتطور  قد  ولكن  �ل�صو�ئل،  من  �لكثري 
�صدة  �أكر  حالت  �مل�صابني  بع�س  لدى 
عالجهم  لز�ما  ي�صبح  عندها  �ملر�س  من 

�مل�صت�صفى. يف 
كيف ي�شنع �للقاح؟. 

�أو  فريو�صات  من  �للقاحات  ُت�صنع 
�صغرية  �أج��ز�ء  �أو  )ُم�صّعفة(  بكرتيا 
للج�صم  �ملناعي  �جلهاز  ُيعّر�س  منها، 
عليها  �لدفاعية  �أنظمته  فتتعرف  لها، 
�جل�صم  تغزو  غريبة  �أج�صاما  بو�صفها 
و�لق�صاء  مقاومتها  كيفية  وتتعلم 
تعر�س  �إذ�  ذل��ك،  �أعقاب  ويف  عليها، 
�لنوع  من  حقيقية  �إ�صابة  �إىل  �جل�صم 
�لت�صدي  كيفية  يعرف  فهو  نف�صه، 

�لطريقة  وكانت  عليها،  و�لق�صاء  لها 
هي  لعقود  �للقاحات  لإنتاج  �لأ�صا�صية 

�أ�صلية. فريو�صات  با�صتخد�م 
فاللقاح �لفريو�صي �لثالثي �صد �أمر��س 
)�أم  و�لنكاف  �لأملانية  و�حل�صبة  �حل�صبة 
م�صعفة  ن�صخ  با�صتخد�م  نع  �صُ �أر(  �أم 
من هذه �لفريو�صات ل ميكن �أن تت�صبب 
يف �إ�صابة كبرية، �أما يف لقاح �لأنفلونز� 
من  �لرئي�صية  �لعرت�ت  فتوؤخذ  �ملو�صمية 
وُيعطل  لالأنفلونز�  �مل�صببة  �لفريو�صات 
عملها متاما قبل حقنها يف �جل�صم لتحفيز 

�صدها. مناعته 
ويعتمد �لعمل على �إنتاج لقاح لفريو�س 
مل  جديدة،  طرق  على  �مل�صتجد  كورونا 
بلقاحات  وُتعرف  و��صع،  ب�صكل  ُتخترب 
�لعلماء  �أن  ومبا  و�لت�صغيل"،  "�لتو�صيل 
�لور�ثية  �ل�صفرة  يعرفون  �ملخت�صني 
�صار�س  �أو  �مل�صتجد  كورونا  لفريو�س 
�لكامل  �ملخطط  ميتلكون  و   ،  2 كوف- 
بع�س  قام  حيث  �لفريو�س،  هذ�  لبناء 
�ل�صفرة  من  �صغرية  �أجز�ء  برفع  �لعلماء 
�لور�ثية لفريو�س كورونا وو�صعها يف 

فريو�صات �أخرى غري م�رشة متاما.
ومُيكن لهم �لآن �أن يت�صببو� يف "�إ�صابة" 
�لفريو�صات  من  �لنوع  بهذ�  ما  �صخ�س 
نظريا،  �صيمنحه،  ما  وهذ�  �مل�رشة،  غري 
وت�صتخدم  �لإ�صابة،  عدوى  �صد  مناعة 
�صفرة  من  قطع  �أخرى  جماعات  كذلك 
ريبوزي  نووي  حم�س  �إّما  خام،  ور�ثية 
ريبوزي  نووي  حم�س  �أو  �أيه(  �أن  )�أر 
�أي��ه(،  �أن  )دي  �لأوك�صجني  منقو�س 
�أن  ينبغي  �جل�صم  يف  حتقن  حاملا  و�لتي 
بروتينات  من  جزيئات  �إنتاج  يف  تبد�أ 
�ملناعي  �جل��ه��از  �صيتعلم  فريو�صية 
و�لق�صاء  مكافحتها  كيفية  للج�صم 

. عليها
�لبالء  رفع  بدعاء  �إل  علينا  ما  ختاما 
�لذي  �ل��د�ء  كهذ�  و�ل��وب��اء،  و�مل��ر���س 
�نت�صار  ظل  ففي  باأكملها،  �لأمم  �أ�صاب 
ي�صعى  و�ل��ب��الء،  و�لأم��ر����س  �لأوب��ئ��ة 
�مل�صلمني للتح�صني بالأدعية  �لكثري من 
ويبعد  �رش  كل  من  �لله  يحفظهم  باأن 
هذه  يف  فاملرء  و�لبالء،  �ملر�س  عنهم 
جانب،  كل  من  بالأخطار  حماط  �لدنيا 

�لأخطار  فتنه�صه  �صعيٌف،  بطبعه  وهو 
بني  يهلك  حتى  من كل حدب و�صوب، 
�جلميع،  لهلك  �لله  لطف  ولول  �أنيابها، 
تعاىل، وقد جعل  بالله  �ملرء قوي  ولكن 
من  �أقوى  ويجعله  بل  يحميه  ما  له  �لله 

و�لأخطار. �ل�رشور 
�ل��ذي  ���ص��الح��ك  ه��و  �ل��ل��ه  ذك���ر  و�إن 
�لأدعية  ا  خ�صو�صً �لله،  باإذن  يحميك 
و�ل�صحة  �لنف�س  حتفظ  �لتي  و�لأذكار 
ورد  فقد  مكروه،  كل  من  و�لإن�صان 
و�صلم-  عليه  �لله  �صلى   - �لنبي  عن 
حتفظ  �لتي  �لنافعة  �لأدعية  من  �لكثري 
�لإن�صان وحتميه من كل �رش، ومن هذه 
�لأمر��س،  من  �لتح�صني  دعاء  �لأدعية 
كورونا  فريو�س  وب��اء  ت�صمل  و�لتي 
�أدعية  يردد  �أن  للم�صلم  فينبغي  �لفتاك، 
�ليومي،  �لتح�صني  ودع��اء  �لتح�صني 
�أن  ميكن  مكروه  �أي  من  نف�صه  ليحفظ 

. ي�صيبه
�لدعاء  �ملاأثورة  �لأدعية  من  عدد  يوجد 
بها للتح�صني من �لإ�صابة بوباء فريو�س 
�أ�صتعر�صها لكم  �لفتاك، و�لتي   كورونا 

�لتالية: �ل�صطور  �ليوم عرب 
�لعزة،  بذي  هو:))حت�صنت  �لدعاء  ن�س 
وتوكلت  �مللكوت،  برب  و�عت�صمت 
��رشف  �للهم  ميوت،  ل  �لذي  �حلي  على 
على  �إنك  لطيف،  يا  بلطفك  �لوباء،  عنا 

كل �صيء قدير((.
عن عثمان بن عفان ر�صي �لله عنه قال 
َعَلْيِه  ُه  �للَّ لَّى  �صَ ِه  �للَّ َر�ُصوَل  �َصِمْعُت   :
ِب�ْصِم   : َق��اَل  َمْن   ((: َيُقوُل  َم  َو�َصلَّ و�آل��ه 
يِف  �َصْيٌء  ��ْصِمِه  َمَع   ُّ َي�رشُ َل  �لَِّذي  ِه  �للَّ
ِميُع  �ل�صَّ َوُهَو  َماِء  �ل�صَّ يِف  َوَل  �ْلأَْر���سِ 
َباَلٍء  َفْجاأَُة  ْبُه  ُت�صِ مَلْ  �ٍت  َمرَّ َثاَلَث  �ْلَعِليُم 
ِبُح  ُي�صْ ِحنَي  َقاَلَها  َوَمْن   ، ِبَح  ُي�صْ َحتَّى 
َحتَّى  َباَلٍء  َفْجاأَُة  ْبُه  ُت�صِ مَلْ  �ٍت  َمرَّ َثاَلُث 

مُيْ�ِصَي((.
َرُجٌل  َجاَء   : َقاَل  ��ُه  �أَنَّ ُهَرْيَرَة  �أَِب��ي  َعْن    
َم  و�َصلَّ َو�آله  َعَلْيِه  ُه  �للَّ لَّى  �صَ ِبيِّ  �لنَّ �إِىَل 
ِمْن  َلِقيُت  َما  ِه  �للَّ ��وَل  َر���صُ َيا   : َفَقاَل 
َلْو  �أََما   (  : َقاَل   ، �ْلَباِرَحَة  َلَدَغْتِني  َعْقَرٍب 
ِه  �للَّ ِبَكِلَماِت  �أَُعوُذ   : �أَْم�َصْيَت  ِحنَي  ُقْلَت 
 ) َك  َّ َت�رشُ مَلْ   ، َخَلَق  َما  �رَشِّ  ِمْن  اِت  امَّ �لتَّ

م�صلم.  رو�ه 

�لله  ر�صي  خبيب  بن  �لله  عبد  عن    -
َوُظْلَمٍة  َمَطٍر  َلْيَلِة  يِف  َخَرْجَنا   : قال  عنه 
ُه  �للَّ لَّى  �صَ ِه  �للَّ َر�ُصوَل  َنْطُلُب  �َصِديَدٍة 
ْدَرْكَناُه  َفاأَ َلَنا،  لَِّي  ِلُي�صَ َم  و�َصلَّ َو�آله  َعَلْيِه 
 : َفَقاَل   ، �َصْيًئا  �أَُقْل  َفَلْم  ْيُتْم؟(  لَّ )�أَ�صَ َفَقاَل 
 ) ُقْل   (  : َقاَل  ُثمَّ   ، �َصْيًئا  �أَُقْل  َفَلْم   ،  ) ُقْل   (
َفُقْلُت   ،) ُقْل   (  : َقاَل  ُثمَّ  �َصْيًئا،  �أَُقْل  َفَلْم   ،
ُقْل   ( ُقْل  َقاَل  �أَُقوُل؟  َما  ِه  �للَّ َر�ُصوَل  َيا   :
مُتْ�ِصي  ِحنَي  َذَتنْيِ  َو�مْلَُعوِّ )�أََح��ٌد(   ُه  �للَّ ُهَو 
ِمْن  َتْكِفيَك  �ٍت  َمرَّ َثاَلَث  ِبُح  ُت�صْ َوِحنَي 

ُكلِّ �َصْيٍء.
هام جد� لك �أيها �لقارئ.

حياتنا،  يف  مهمة  ج��د  �لو�صفة  ه��ذه 
جاء  مبا  يوؤمن  وم�صلمة  م�صلم  كل  فاإىل 
عليه  �لله  �صلى  �لله  ر�صول  حممد  به 
�إىل  نحتاج  ل  �آمة  نحن  يقول:   و�صلم 

طبيب 
�آمة �لقر�آن �لكرمي يقولو� علماء �لإ�صالم 
:�صاأقوم: هم ياأكلون مال ناأكل ويوؤمنون 
�ملر�س  هذ�  من  نخاف  فال  نوؤمن  ل  مبا 
عليه  �لله  �صلى  قوله  د�ئما،  ونتذكر 
لنا(،  �لله  ما كتبه  �إل  ي�صيبنا  )ل  و�صلم: 
بدو�ء  وعليكم  وقدر،  م�صيبة  و�ملر�س 
�صلى  �لله  عبد  بن  حممد  �صيدلية  من 

و�صلم.  �لله عليه 
تلقيح  �لربيع  �إىل  �لربيع  من  �حلجامة 
م�صيبة  كل  من  وحماية  �لأمر��س  لكل 

ع�صال ومر�س 
و�لليمون �لع�صل 

�مللح و�ملاء 
ماء زمزم 

�خل�صب  �مل�صوي على  �للحم 
�ملعز  �أو  �لناقة  �لطازج �صو�ء من  �حلليب 

�ل�صاأن  �أو 
�لليمون  عندكم  كيف   .. �لليمون 

�أن متر�صون  وتخافون 
.. فيه �صفاء للموؤمنني  �لقر�آن �لكرمي 

ومن خاف بعد كل هذه �لن�صائح �لنبوية 
فهذه  جنبه،  على  وذنبه  �صعيف  فاإميانه 
على  و�أجرها  ثمن  بدون  غالية  ن�صيحة 
�لله، فهو ح�صبنا ونعم �لوكيل، �أن�رشوها 
لعلكم  فيها  ما  و�عملو�  حممد  �آمة  يا 

تفلحون. 
                                       ..�نتهى..

�لتعاون �لدويل لالإ�شر�ع يف �إنتاج لقاح  قبل �أن يتحول �لفريو�س جينيا وي�شعب 
�لق�شاء عليه ولي�س بزرع �لرعب و �خلوف  و �لتهويل بني �الأمم

    عامل �ليوم مير باأزمات وحمن وم�شائب كثرية، لعل منها �أزمة �نت�شار �الأوبئة و�الأمر��س �لفتاكة �لتي تفتك بالب�شر، ومل تكن على �شالف عهدهم، بل 
وتفتك باحليو�نات �لتي يعتمد عليها �لنا�س يف طعامهم، فقد �شمعنا بوباء جنون �لبقر، وحمى �لو�دي �ملت�شدع، و�أنفلونز� �لطيور و�خلنازير، و�الآن وباء 
كورونا �لذي �شرب يف �ل�شني �أواًل، وبد�أ ينت�شر يف �أنحاء �لعامل، وقد حار �لعلماء يف معاجلته وخلف عدًد� كبرًي� من �لوفيات وخ�شائر �قت�شادية، ما جعل 

�لعامل يدق �أجر��س �خلطر وتتو�ىل �جلهود ملحاربته ووقف �نت�شاره، ناهيكم عن �لرعب و�خلوف من نتائجه وما �ألت �إليه.

�جلزء �الأخري

حممد  �الأمني غــــرنا�س
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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. 
لكل  طبيعي  إنساين  حق  التعبري  حرية  بأن  تؤمن  اجلريدة   -  2

األفراد، جيب محايتها بكل الضمانات الدستورية.
3 - وتؤمن بأن اإلعالم رسالة حضارية راقية، تقوم على املشاركة 

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

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

دولة القانون واملؤسسات. 
والرقابة،  السيطرة  أشكال  كل  من  اإلعــالم  بتحرير  -وتؤمن   6
واالحتواء السياسي  واالقتصادي ، فحرية اإلعالم من حرية الوطن، 

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

وعرقلة وصوهلا للرأي العام. 
8 - وتؤكد- كإعالم- عدم استغالل الرسالة اإلعالمية يف املجامالت 
وتصفية احلسابات أو االبتزاز أو التشهري أو اإلساءة الشخصية أو 
أو تشويه احلقائق خلدمة غرض ما.وتؤكد  املعنوية من خالل بتر 
اجلريدة  تصل  اليت  واملواضيع  والوثائق  املستندات  مجيع  أن  على 
ستحـاط بالسرية، كما أهنا  تصبح ملكا هلا، سواء نشرت أو مل تنشر. 
التحرير تؤمن أن حرية اإلعالم تقتضى احترام تراث األمة   - 9
الثقايف واحلضاري، وتقتضى الدفاع عن قيم العدل ومفاهيم السالم، 
وقواعد القانون الدويل، بني الدول والشعوب، دون حتريض أو تضليل 

أو كراهية أو تعصب.
يف  أمانة  ــا  وأدواهت وآداهبــا  املهنة  شرف  صيانة  أن  وتؤكد   -  10

أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي

    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية ورقلة

مديرية السكن لوالية ورقلة
NIF :001430019006650

طلب عروض وطني مفتوح باشتراط قدرات دنيا رقم : 2020/02
تعلن مديرية السكن لوالية ورقلة عن إطالق إجراء طلب عروض مفتوح بإشتراط قدرات دنيا من اجل :

إنجاز 200/08 مسكن وظيفي غير قابلة للتنازل لفائدة قطاع الترية الوطنية لوالية ورقلة موزعة على حصص التالي:

الطور التعليميعدد السكناتالمؤسساترقم الحصةالبلديةالدائرة

الطور التعليم المتوسط02متوسطة عائشة أم المؤمنين67ورقلةورقلة

 الطور التعليم الثانوي04ثانوية عبد المجيد بومادة68

06المجموع الجزئي 01

الطور التعليم االبتدائي02أحمد زهانة البور69انقوسةانقوسة

02المجموع الجزئي 02

08المجموع الكلي

فعلى الراغبين في المشاركة والذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
- المتحصلين على شهادة تأهيل درجة الثالثة )03( فما فوق نشاط رئيسي بناء.

سحب دفتر الشروط حسب الحصص من مقر مديرية السكن )مكتب الصفقات( الكائن مقرها بالحي اإلداري ورقلة
أظرفة ملف الترشح و العرض التقني و العرض المالي يجب أن تحوي على الوثائق المشار إليها ضمن المادة 10 من دفتر الشروط

مالحظة هامة: يمكن المشاركة في جميع الحصص وال يمكن منح إال حصة واحدة للمتعهد حسب ترتيب الحصص المعلن عنها.
ويتم تقديم العروض على النحو التالي:

يوضع ملف الترشح في ظرف منفصل ومقفل بأحكام و اليحمل سوى العبارات التالية :
اسم المؤسسة

طلب عروض وطني مفتوح باشتراط قدرات دنيا رقم 2020/02 
إنجاز 08/ 200 مسكن وظيفي غير قابلة للتنازل لفائدة قطاع التربية الوطنية لوالية ورقلة

)انجاز ...../ 200/08 مسكن حصة رقم: .............. المؤسسة التربوية:.......................(
 “ ملف الترشح “

يوضع العرض التقني في ظرف منفصل و مقفل بإحكام و اليحمل سوى العبارات التالية:
اسم المؤسسة

طلب عروض وطني مفتوح باشتراط قدرات دنيا رقم 2020/02
إنجاز 200/08 مسكن وظيفي غير قابلة للتنازل لفائدة قطاع التربية الوطنية لوالية ورقلة

)انجاز ...../ 200/08 مسكن حصة رقم: .............. المؤسسة التربوية:.......................(
» عرض تقني »

يوضع العرض المالي في ظرف منفصل و مقفل بإحكام و اليحمل سوى العبارات التالية:
اسم المؤسسة

طلب عروض وطني مفتوح باشتراط قدرات دنيا رقم 2020/02
إنجاز 200/08 مسكن وظيفي غير قابلة للتنازل لفائدة قطاع التربية الوطنية لوالية ورقلة

)انجاز ...../ 200/08 مسكن حصة رقم: .............. المؤسسة التربوية:.......................(
» عرض مالي »

و توضع هذه األظرفة )- ملف الترشح، - العرض التقني، العرض المالي( في ظرف رابع مقفل بإحكام ومغفل و يحمل العبارة:
 »ال يفتح اال من طرف لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض »

طلب عروض وطني مفتوح باشتراط قدرات دنيا رقم 2020/02
إنجاز 200/08 مسكن وظيفي غير قابلة للتنازل لفائدة قطاع التربية الوطنية لوالية ورقلة

)انجاز ...../ 200/08 مسكن حصة رقم: .............. المؤسسة التربوية:.......................(
تودع العروض محمولة لدى مديرية السكن )مكتب الصفقات الكائن مقرها بالحي اإلداري ورقلة بحيث حددت مدة تحضير العروض بـ 15 يوما إبتداءا من أول نشر لإلعالن 
عن طلب العروض في الصحف أو النشرة الرسمية لصفقات( المتعامل العمومي, حدد يوم إيداع العروض أخر أجل إليداع العروض إلى غاية الساعة 14:00 سا وإذا صادف 
أخر يوم لتحضير العروض يوم عطلة أو يوم راحة قانونية فان يوم إيداع العروض يمدد إلى يوم العمل الموالي . المشاركون مدعوون لحضور عملية فتح األظرفة في يوم 

إيداع العروض على الساعة 14:30 سا وذلك بمقر مديرية السكن لوالية ورقلة الكائن مقرها بالحي اإلداري ورقلة
يبقى المتعهدين ملزمون بعروضهم طيلة مدة تحضير العروض زائدة ثالثة أشهر.
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    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية الوادي

مديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء
الرقم الجبائى: 09983019000716/الرقم اإلحصائي:0002.3901.60095.44

إعالن عن طلب العروض الوطني المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم 2020/07
بعد عدم جدوى النداء

               تعلن مديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء لوالية الوادي عن إجراء طلب العروض الوطني المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا قصد: 
إنجاز أشغال تهيئة الشبكات و الطرقات المختلفة )التسوية العامة + فتح مسالك( لتجزئة األراضي اإلجتماعية لـ:

الحصة :06
162 حصة بحي علي دربال 02 ببلدية الرباح

 الحصة: 07
- 76  حصة بحي األمير عبد القادر 01 ببلدية الرباح
- 76 حصة بحي األمير عبد القادر 02 بلدية الرباح۔
- 90 حصة بالكشايحة بحي البغازلية ببلدية الرباح

الحصة :08
- 200 حصة باميه ونسة الجزء )ب( ببلدية اميه ونسة

الحصة: 09
200 حصة باميه ونسة الجزء )ج( بلدية أميه ونسة.

إنجاز أشغال تهيئة الشبكات و الطرقات المختلفة ) فتح مسالك( لتجزئة األراضي اإلجتماعية لـ:

الحصة: 12
200  حصة بحي سيدي عمران ببلدية سيدي عمران.

- 163 حصة بحي األمل ببلدية سيدي عمران .

 الحصة: 14
- 250 حصة بتندلة )أ( ببلدية تندلة.

الحصة :15
250 حصة بالمنطقة الحضرية رقم 01 ببلدية المغير

الحصة: 18
- 250 حصة بالمنطقة الحضرية رقم 02 ببلدية المغير

- 250 حصة )و( بالمنطقة الحضرية رقم 03 ببلدية المغير
-250  حصة )ي( بالمنطقة الحضرية رقم 03 ببلدية المغير .

الحصة: 20
- 250 حصة جنوب شرق حي العلب بإنسيغة ببلدية المغير.

مع إشتراط القدرات الدنيا التالية: 
- شهادة تأهيل نشاط نشاط رئيسي او فرعي أشغال عمومية الدرجة الثالثة فما فوق - تقديم متوسط رقم أعمال السنوات 2016-2017-2018 اكثر او يساوي 
15,000,000.00دج - شهادة حسن االنجاز لمشروع خاص بالتسوية ال يقل محتواها الفزيائي عن 5 هكتار أو مشروع فتح مسلك، او طرق ال يقل مبلغ 
المشروع بكل الرسوم عن 000.000.00 15 دج أو الكمية الفزيائية للمشروع ال تقل عن 5 كلم .بإمكان المقاوالت المؤهلة والمهتمة بهذا اإلعالن سحب ملف 

المشاركة من مقر مديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء حي 19 مارس لوالية الوادي.
تودع العروض مصحوبة بالوثائق القانونية المنصوص عليها ضمن دفتر الشروط لدى أمانة مديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء حي 19 مارس في 

ثالثة أظرفة يحمل كل ظرف تسمية المؤسسة و العبارة اآلتية: )ملف الترشح- عرض تقني- عرض مالي( الظرف الخارجي مقفل بإحكام و
مغفل و يحمل العبارة التالية: ) ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض - طلب العروض رقم 2020/07 و الثالث أظرفة األخرى تحمل تسمية 

المؤسسة والعبارة اآلتية: األول ملف الترشح و الثاني العرض التقني و الثالث عبارة العرض المالي و كذا الملفات المتعلقة بهما و هي تحتوي على مايلي:
1/الملف الترشح: التصريح بالترشح مملوء و ممضي من طرف المسير الشرعي للمؤسسة - التصريح بالنزاهة مملوء و ممضي من طرف المسير الشرعي 
للمؤسسة - نسخة من القانون األساسي للشركة في حالة شخص معنوي و التعديالت إن وجدت- الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لالشخاص بإلزام 
المؤسسة - نسخة من شهادة التأهيل نشاط رئيسي او فرعي اشغال عمومية الدرجة الثالثة فما فوق - نسخة الحصيلة المالية للسنوات 2016-2017-2018 أو 

شهادة رقم األعمال من مصالح الضرائب للسنوات السالفة الذكر - شهادات حسن اإلنجاز لمشاريع مماثلة صادرة عن إدارة عمومية.
2/ العرض التقني: التصريح باالكتتاب مملوء وممضي من طرف المسير الشرعي للمؤسسة - الوسائل البشرية )كما هي محددة ادناه مبررة بوثائق رسمية 

سارية المفعول - الوسائل المادية )نسخ من البطاقات الرمادية بالنسبة للعتاد الذي يتطلب ذلك( - دفتر الشروط العرض التقني.
3/ العرض المالي: رسالة التعهد ممضية ومؤشرة - جدول اسعار بالوحدة مؤشر عليه و ممضي من طرف المتعهد - التفصيل التقديري و الكمي مؤشر عليه 
و ممضي من طرف المتعهد في إطار هذا اإلعالن ال يسمح بتقديم عرض في إطار تجمع مؤسسات. يبقى المتعهدون ملزمون بعرضهم لمدة ثالثة أشهر + 
مدة تحضير العروض إبتداءا من تاريخ إيداع العروض و في حالة المتعهد الحائز على الصفقة تمدد آجال صالحية العروض تلقائيا بشهر إضافي حددت مدة 
تحضير العروض ب )22( إثنان و عشرون يوما إبتداءا من اول صدور لهذا اإلعالن في الجرائد الوطنية أو النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو 
بوابة الصفقات العمومية حدد يوم إيداع العروض بآخر يوم من مدة تحضير العروض إبتداءا من الساعة السابعة 7:00 صباحا الى غاية الثانية عشرة 12:00 .

حدد يوم فتح األظرفة بآخر يوم من مدة تحضير العروض و هو يوم إيداع العروض على الساعة الثانية عشر )12 سا 00( في جلسة علنية وبحضور المشاركين 
المدعوون وهذا طبقا للمادة 70 للمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16-09-2015 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تقويضات المرفق العام 

.و ذلك بمقر مديرية التعمير والهندسة المعمارية و البناء حي 19 مارس والية الوادي.
و إذا صادف يوم إيداع العروض و فتح الظروف التقنية و المالية يوم عطلة أو يوم راحة قانونية فإن مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي.
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
والية �أدر�ر

مديرية �لتنظيم و �ل�شوؤون �لعامة
م�شلحة �ل�شوؤون �لعامة وتنقالت �لوطنيني

�لرقم: 01 /م. ت.�س.ع/19
و�شل ت�شجيل �لت�شريح بتاأ�شي�س جمعية حملية

2012 و �ملتعلق باجلمعيات مت  12 يناير  1433 هـ �ملو�فق لـ  18 �شفر عام  06/12 �ملوؤرخ يف  مبقت�شى �لقانون رقم 
هذ� �ليوم: 05 �شبتمرب 2019 ت�شليم و�شل ت�شجيل �لت�شريح بتاأ�شي�س �جلمعية �لوالئية �مل�شماة جمعية �الأمل حلماية 
�أدر�ر -  43 بلدية  200 م�شكن ريفي �لناحية �لغربية �در�ر رقم �لباب  �لبيئة و مكافحة �لتلوث �لكائن مقرها : حي 
د�ئرة �أدر�ر - والية �أدر�ر مالحظة: رئي�س �جلمعية ملزم باإجناز خامت م�شتطيل �ل�شكل يحمل �ملو��شفات �لتالية: - ��شم 

�جلمعية- رقم وتاريخ �العتماد.

حدث يف مثل هذا اليوم
ح�شن  و�شقوط  م�شر  فتح   -  641
بابليون يف يد عمرو بن �لعا�س بعد 

ح�شار د�م نحو �شبعة �أ�شهر.
�أنور  حممد  �مل�شري  �لرئي�س   -  1975

�ل�شاد�ت يعني حممد ح�شني مبارك 
نائًبا للرئي�س.

يهود  ومتطرفون  م�شتوطنون   -  2009
يخفقون يف �قتحام �مل�شجد �الأق�شى.

م�شر  يف  �الإد�رية  �ملحكمة   -  2011
ت�شدر قر�ًر� بحل �حلزب �لوطني 

�لدميقر�طي �لذي ظل مهيمًنا على 
�حلياة �ل�شيا�شية يف �لبالد لعقود 

طويلة حتى قيام ثورة 25 يناير، كما 
ن�س �حلكم على م�شادرة �أ�شول �حلزب 

وت�شليم ممتلكاته �إىل �لدولة.
كوماموتو  ي�شربان  زلز�الن   -  2016
ا  يف �ليابان يوديان مب�شرع 44 �شخ�شً

و�إ�شابة 3100 �آخرين.
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حـدث وال حـرج

تاجر من 
برج الغدير 

بربج 
بوعريريج  

يطرح جميع 
اخل�سر 

ب�سعر 20 دج

صـــورة و تعــليق 

جازي جتّهز متاجرها بعوازل 
زجاجية ملواجهة كورونا

قامت �سركة جازي 
بتجهيز جميع 

متاجرها يف 
خمتلف اأنحاء 

البالد باأجهزة 
واقية عبارة عن 

عوازل زجاجية مثبتة 
عند ال�سبابيك التي يعمل خلفها 

املوظفون، ا�ستمرارا للتدابري املتخذة ملكافحة انت�سار 
فريو�س كورونا امل�ستجد.

مت ت�سميم الأجهزة الزجاجية من قبل بع�س موظفي 
جازي، واأ�سند الإجناز اإىل �سركة حملية قامت يف وقت 

قيا�سي بت�سليمها وتثبيتها. ويجعل تركيب هذه املعدات 
على م�ستوى املتاجر من املمكن حماية املوظفني والزبائن 

ب�سكل اأف�سل، وطماأنتهم ب�ساأن المتثال ال�سارم 
لإجراءات منع انت�سار الفريو�س يف املتاجر التي �ستظل 

بالتايل مفتوحة ملوا�سلة اخلدمة العمومية.

عقوبات ت�شل 
�إىل �لطرد لعمال 

�شوناطر�ك �لر�ف�شني 
�اللتحاق مبنا�شبهم

هدد جممع �صوناطر�ك، باتخاذ �إجر�ء�ت تاأديبية، 
�صد �لعمال ر�ف�صني �لعودة �إىل �لعمل، بعد �نتهاء 
�لعطلة �خلا�صة بهم.ويف تعليمة وجهها �إىل �لعمال 

باجلنوب، قالت �ل�رشكة �إن بع�س �لعمال رف�صو� 
�لعودة �إىل �أماكن عملهم خلالفة زمالئهم �لذين 

مر على تو�جدهم يف مو�قعهم 8 �أ�صابيع.وح�صب 
�مل�صدر، فاإن �مل�صوؤولني �ملبا�رشين، مطالبون باتخاذ 

�لإجر�ء�ت �لتاأديبية �لالزمة، �لتي تبد�أ بخ�صم 
�لر�تب �ل�صهري يف �لفرتة �ملتغيب فيها، وقد ت�صل 

�إىل �لطرد وبدون �أي تعوي�س.

منحة مغرية لعمال 
نفطال �ملناوبني خالل 

وباء كورونا
قرر �ملدير �لعام ل�رشكة نفطال بعد �جتماع مع 

�ل�رشيك �لجتماعي ممثال يف نقابة �ملوؤ�ص�صة، �رشف 
منحة مالية تقدر ب 20 �ألف دينار لكافة عمال 
نفطال �ملناوبني خالل فرتة �حلجر �ل�صحي جر�ء 

�نت�صار وباء كورونا، وهي منحة �صهرية م�صتمرة 
�إىل غاية نهاية �حلجر بالنظر �إىل �صعوبة �لو�صع و 
�إمكانية �نتقال �لوباء �إىل هذه �لفئة يف هذ� �لظرف 

�حل�صا�س.
ووفقا لن�س �لتعليمة �ملوقعة من طرف �ملدير �لعام 

ل�رشكة نفطال كمال بن فريحة فقد تقرر �رشف 
منحة 20 �ألف دينار للعمال �صهريا و�إىل غاية رفع 
�حلجر �ل�صحي، موؤكد� �أن نفطال موؤ�ص�صة مو�طنة 
تعتمد على قيم �لتعاون و�لت�صامن و�لتجنيد 

�لكامل و�لد�ئم وغري �مل�رشوط يف كل 
�لظروف و�لأحو�ل خلدمة �جلز�ئر 

وتقدمها وهو ما يدفعه �ليوم لتوقيع 
هذه �ملنحة.

�أج�شام غام�شة 
متر �أمام حمطة �لف�شاء 
�لدولية يف فيديو مثري

�أدى ت�صجيل ما يبدو وكاأنه �رشب من �لأج�صام 
�لغريبة وهي متر �أمام حمطة �لف�صاء �لدولية �إىل 

�إثارة جنون نظريات �ملوؤ�مرة.ويظهر �لفيديو 
�لغريب، �لذي ر�صده رودريغو �ألفاريز، يف �لبث 
�ملبا�رش ملحطة �لف�صاء �لدولية يف 4�أفريل، �ملئات 

من �لأج�صام �لتي تتحرك م�صكلة تكوينات 
غريبة.ويبدو �أن بع�س �لأ�صو�ء توم�س وتبقى 
كلها يف نف�س �لو�صع قبل �أن تختفي بعيد� عن 

�لأنظار.و�صارك رودريغو �ملقطع عرب قناته على 
“يوتيوب” يف 4 �أفريل، قبل �أن تتم م�صاركته مع 

قناة Mavi 777 �لتي تدعم نظريات �ملوؤ�مرة، 
وحقق �لفيديو بذلك �آلف �مل�صاهد�ت. ف�صال عن 

�لتعليقات �لكثرية �لتي حتاول تف�صري �لأج�صام 
�لغريبة.و�أ�صار �ملوؤمنون بنظريات �ملوؤ�مرة �إىل 

�أن هذ� �ملقطع  دليل على �أن �لوجود �لأجنبي 
حقيقة و�قعة، و�أن �لكائنات خارج �لأر�س ت�صتعد 

لالت�صال بنا.يعتقد هوؤلء �لأ�صخا�س �أي�صا �أن 
رو�د �لف�صاء على منت حمطة �لف�صاء �لدولية 

يدركون متاما �لوجود �لأجنبي، ويجادل بع�صهم 
ب�صكل غريب باأن رو�د �لف�صاء على �ت�صال 

مع كائنات ف�صائية.ومن بني �أحد �لتف�صري�ت 
�ملحتملة �لأكر و�قعية، هو �أن �لأ�صو�ء تاأتي 

بب�صاطة من مناطق مكتظة بال�صكان على 
�لأر�س يبدو �أنها تتحرك �أثناء دور�ن حمطة 

�لف�صاء �لدولية.

�أنــرتنت مــجانية للطــاقم �لــطبي 
بالبليــدة وبوفاريــك

ك�سفت �سركة ات�سالت اجلزائر، اأم�س الأربعاء يف بيان لها، 
اأنها �ستقوم بتوفري خدمة النرتنت جمانا وبتدفق 
عايل ب�سعة 100 ميغابايت للطاقم الطبي واملر�سى 

مب�ست�سفى فران�س 
فانون وم�ست�سفى 
بوفاريك بولية 

البليدة.
واأ�ساف البيان  اأن ال�سركة، �ستقوم بتوفري خدمة الإنرتنت اإ�سافية مل�ست�سفي 

فران�س فانون عرب حمطتني VAST عرب القمر ال�سناعي "األكوم �سات".

�نتحــار ربـة 
عائلــة �شنقــا 

اأقدمت �سيدة يف العقد اخلام�س 
علي النتحار �سنقا  وهي احلادثة 
التي اهتز علي وقعها �سكان احلي 

املجاور ال�سوق املغطي القدمي 
بالقرب من فندق املنقا�س ملدينة 

احلجار بعنابة  حيث مت العثور 
علي ال�سحية معلقة بوا�سطة حبل 
بعد اأن لفظت اأنفا�سها مما ا�ستدعي 

تدخل اأعوان احلماية املدنية 
باحلجار وحتويل اجلثة مل�سلحة 

الطب ال�سرعي بامل�ست�سفي اجلامعي 
ابن ر�سد اأين �ستخ�سع للت�سريح 

لك�سف الأ�سباب احلقيقية للوفاة يف 
الوقت الذي با�سرت م�سالح الأمن 

دائرة اخت�سا�س احلدث حتقيقا يف 
مالب�سات النتحار .

ر�أي/
 بقلم: ح�صني علي غالب

---------------- 
قررت �أغلب دول �لعامل �إيقاف ت�صدير �ملو�د 
�لغذ�ئية �لتي تنتجها رغم �أن بع�صها حمتاج 

للعمالت �لأجنبية للغاية لكنه م�صطر لتنفيذ 
هذ� �لقر�ر ، كل �صعوب �لأر�س �لآن تقوم 

ب�رش�ء كميات م�صاعفة من حاجتها وبات هذ� 
�صغلها �ل�صاغل ،و تخزينها خوفا من فقد�نها 
من �ل�صوق، �أو خوفا من �رتفاع �أ�صعارها ،�أو 

لأن حظر �لتجو�ل قد ي�صتمر ملدة �أطول .
نعم نحن ننتج كميات ل باأ�س بها من �ملو�د 
�لغذ�ئية كاخل�صار و�لفاكهة وبع�س �لدول 
بالكاد تكفي �حتياجها �ملحلي و جزء ي�صري 

و متو��صع من �حلبوب ، لكن بقية �ملنتجات 
�لغذ�ئية ل ننتجها وعلى ر�أ�صها �لقمح و �لأرز 

و �للذ�ن هما �أ�صا�س �لغذ�ء يف دولنا .
نحن بعيدين عن �لزر�عة و �لأ�صباب بع�صها 

تعود لنا و �لبع�س �لأخر لي�س لنا فيها �أي 
ذنب كملوحة �لرتبة و �لت�صحر و �صح �ملياه 

، و جيد جد� ما قامت به بع�س �حلكومات 
�لعربية حيث هي �أي�صا �أوقفت �لت�صدير 

وحتاول قدر �لإمكان كبح �لأ�صعار، و�أعلنت 
عن خطط لتخزين �ملو�د �لغذ�ئية وعدم جعل 

بع�س �لتجار �جل�صعني ي�صحبون �ملو�د �لغذ�ئية 
ويخزنوها لديهم من �أجل رفع �صعرها ل�صعف 

ثمنها �أن مل يكن �أكر .
منظمة �لغذ�ء �لعاملي �لتابعة لالأمم �ملتحدة 

و�صعت �لنقاط على �حلروف و�أعلنتها �رش�حة 
�أن دول كثرية �صوف تعاين من جماعة غذ�ئية 
،ونحن بكل تاأكيد من هذه �لدول ، كما �جلدير 
بالذكر باأن دول عدة موجودة من �ل�صابق لكن 

�لآن معاناتهم �صوف تزد�د و ت�صمل �أعد�د 
�أكرب ، وما ير�هن عليه �لكثريين هو �أن يبتعد 
�صبح هذ� �لوباء باأ�رشع وقت و باأقل عدد من 

�ل�صحايا �لأبرياء وتعود �ملياه �إىل جماريها .

قــادمــة �ملــجاعــة 
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�لـــرئيــ�س تــبـــون: �شـــاعـــة �لــفــرج تــقــتــرب

�شفاء 708 م�شابني و 10 وفيات جديدة بكورونا 

منظمة �ل�شياحة �لعاملية تنوه بدور �جلز�ئر يف مو�جهة “كورونا”

�لعثور على �شرطي متوف يف ظروف جمهولة بثكنة �لوحدة �جلوية

تبون يهنئ �لرو�ئي عبد �لوهاب عي�شاوي عقب فوزه بجائزة "�لبوكر"

�حلجر �ل�شحي يهوي با�شتهالك �جلز�ئريني للوقود �إىل 80 باملائة  

جدد دعوته للتحلي باليقظة ملحاربة وباء كورونا

انخفا�س كبري يف الطلب على الزيوت و غاز البوتان والزفت

ارتفاع احل�سيلة الإجمالية اإىل 2160 اإ�سابة

لوؤي ي   
----------------------

وجهها  ــالــة  ر�ــس يف  تــبــون  الــرئــيــ�ــس  وقـــال 
للعلم:  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  للجزائريني 
الرتبوية  ــرة  ــس الأ� اأحــيــي  مــا  بــقــدر  "اإين 
يحرتقون  الذين  الفكر  وحملة  واجلامعية 
بقدر  ال�سابقة  لالأجيال  الطريق  لي�سيئوا 
من  ال�سنة  هـــذه  نــحــرم  اأن  حــزيــن  ـــا  اأن ــا  م
ر�سالة  يف  العلم".وجاء  عيد  احــتــفــالت 
الــعــالّمــة  �سيخنا  ـــارب  ح "لقد  الــرئــيــ�ــس: 
رمق  اآخــر  حّتى  بادي�س  بــن  احلميد  عبد 
ال�ستعمارية  املخططات  كــّل  حياته،  مــن 
وهدم  الوطنية،  الهوية  لطم�س  الفرن�سية 
لغتها،  على  الق�ساء  وحماولة  الأمة،  عقيدة 
وت�سّدى  ثقافتها،  وت�سويه  اأخالقها،  واإف�ساد 
�سيخنا  بقوة".وتابع:"كان  ــاج  الإدم خلطط 
الأوائــل  من  بادي�س  بن  احلميد  عبد  الإمــام 

اجلهل  من  العقل  حترير  ــاأن  ب اآمــنــوا  الذين 
حني  ـــان  الأوط حترير  ي�سبق  ــات،  ــراف واخل
يف  املّتبع  الإمــام  وحــده  هو  "العلم  بــاأّن  جزم 
اأمر  باأنه  اجلمهورية  رئي�س  احلياة".وك�سف 
برتميم جميع امل�ساجد العتيقة يف اجلزائر، 
ق�سنطينة،  يف  الأخ�سر  اجلامع  مقّدمتها  ويف 
بادي�س  بن  احلميد  عبد  ال�سيخ  كــان  الــذي 
واحلديث. التف�سري  يف  الدرو�س  فيه  يلقي 
واأ�سافت الر�سالة الرئا�سية:"ما اأكرث الرجال 
اأجنبتهم  الــذيــن  واملــتــاأخــريــن  ـــني  الأول مــن 
امتداد  على  وتركوا  الطاهرة،  الأر�ــس  هذه 
وتفانيهم  واأعمالهم  بت�سحياتهم  التاريخ 
�سيدي  العالمة  ال�سيخ  اأمثال  الب�سمات  من 
حممد بلكبري طيب اهلل ثراه، املتخ�س�س يف 
املغيلي  الكرمي  عبد  وال�سيخ  املالكي،  املذهب 
و�سيوخ  ودفينها،  ــوات  ت نزيل  التلم�ساين 
والرحمانية  والقادرية،  التيجانية،  زوايــا 

ال�سالح  والــويّل  الهامل،  وزاويــة  والهربية، 
جدد  الثعالبي".كما  الرحمان  عبد  �سيدي 
رئــيــ�ــس اجلــمــهــوريــة، عــبــد املــجــيــد تــبــون، 
الإمكانات  كل  بتعبئة  اجلميع،  اإىل  ــداءه  ن
الب�سرية واملادية واملالية، من اأجل املزيد من 
مت�ساندين  والتنا�سح،  واليقظة  الن�سباط 
امل�سرة. لدفع  ومت�سامنني  امل�سلحة  جللب 

�ستظل  اجلهود  هذه  اأن  تبون  الرئي�س  واأكد 
واحد  اأي  ا�ستهان  اإذا  اأهلها،  كد  مهما  ناق�سة، 
املــنــزيل،  الــوقــايــة، واحلــجــر  بــتــدابــري  منا 
وتخلى عن م�سوؤوليته يف تقا�سم الت�سحية مع 
"اأجدد  اجلمهورية  رئي�س  وطنه.وقال  بني 
ندائي اإىل اجلميعـ  ونحن نقرتبـ  اإن �ساء اهلل 
ـ من �ساعة الفرج التي ن�ستعجلها بتعبئة كل 
اأجل  ـ من  اإمكاناتنا الب�سرية واملادية واملالية 
والتنا�سح،  واليقظة  الن�سباط  من  املزيد 
لدفع  ومت�سامنني  امل�سلحة  جللب  مت�ساندين 

اهلل  بــاإذن  العاقبة  �ستكون  وبذلك  امل�سرة، 
لنا، واإن طال البالء، لأن ال�سدائد مهما بلغت 

ي�سرا،  الع�سر  بعد  واإن  تــدوم،  ل  وتعاظمت 
وبعد ال�سرب ن�سرا". 

واإ�ــســالح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة  ك�سفت 
اإ�سابة   90 ت�سجيل  عن  اأم�س  امل�ست�سفيات 
و10  امل�ستجد  ــا  ــورون ك بــفــريو�ــس  جــديــدة 
الأخرية.لرتتفع  �ساعة  الـ24  خالل  وفيات 
اإ�سابة   2160 بذلك احل�سيلة الإجمالية اإىل 

بينما ارتفع عدد الوفيات اإىل336  وفاة.
ومتابعة  لر�سد  الوطنية  اللجنة  وح�سب 
تطور فريو�س كورونا فان عدد احلالت التي 

متاثلت لل�سفاء بلغت  708 حالة بت�سجيل 17 
حالة جديدة. ومن بني الدفعات التي غادرت 
م�سابني  مر�سي  ت�سعة  اأم�س  امل�ست�سفيات 
بفريو�س كوفيد19- مب�ست�سفى تيبازة، بعد 
العالج  بروتوكول  بف�سل  لل�سفاء  امتثالهم 
ح�سب  طبية  م�سادر  بالكلوروكني.واأو�سحت 
ال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  اأن  الوطنية  الذاعة 
املرجعي  امل�ست�سفى  القادر"،  عبد  "تقزايت 

للتكفل باحلالت املوؤكدة على م�ستوى ولية 
امتثال  بعد  ال�سعداء  اأم�س  تنف�ست  تيبازة، 
فريو�س  من  النهائي  لل�سفاء  اأ�سخا�س  ت�سعة 
بــروتــوكــول  الــكــلــوروكــني،  بف�سل  ــا  ــورون ك
اجلــزائــر. قبل  مــن  ر�سميا  املعتمد  الــعــالج 
وبت�سجيل هذا املوؤ�سر الإيجابي ا�ستناد لذات 
امل�سادر يكون عدد الأ�سخا�س امل�سابني الذي 
متاثلوا لل�سفاء بعد تلقيهم العالج مب�ست�سفى 

�ساأنه  مــن  مــا  �سخ�سا،   14 بلغ  قــد  تــيــبــازة 
التي  الطواقم  على  النف�سي  ال�سغط  تخفيف 
امليدان  يف  ت�سحياتها  نتائج  تلم�س  �سارت 
للتغلب  جمددا  التحدي  رفع  على  وي�ساعدها 
اآلف  يوميا  يح�سد  الــذي  الفريو�س  على 
الب�سر عرب املعمورة.واأعلنت وزارة الت�سال 
24 مار�س املا�سي عن اعتماد  يف بيان بتاريخ 
امل�ست�سفيات  وزارة ال�سحة وال�سكان واإ�سالح 

ملواجهة  ــالج  ــع ال يف  الــكــلــوروكــني  ر�ــســمــيــا 
"الكلوروكني  ان  كورونا.واأ�سافت  فريو�س 
جزيئة م�سادة للمالريا، ي�ستخدم يف العالج 
الروماتيزم  ــس  ــرا� اأم ــن  وم الــوبــاء  ــذا  ه مــن 
والذئبة"، حيث اأعطى نتائج واعدة ملواجهة 
القدرات  ــادة  زي خالل  من  كورونا  فريو�س 

املناعية للفرد.
لوؤي ي

اجلزائر  بتجربة  لل�سياحة  العاملية  املنظمة  اأ�سادت 
كورونا  وباء  انت�سار  من  احلد  و  الوقاية  عملية  يف 
لها  بيان  يف  املنظمة  البالد.وثمنت  يف  امل�ستجد 
املتعاملون  بها  بادر  التي  الكبرية  الت�سامنية  الهبة 
من  الــفــنــدقــة  و  ال�سياحة  جمـــال  يف  والــفــاعــلــون 
عملية  لتنظيم  الإمكانيات  لكل  ت�سخريهم  خالل 

املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  الحــرتازي  ال�سحي  احلجر 
املواطنني  لفائدة  واخلا�سة  العمومية  الفندقية 
اخلارج.و�سدر  من  اإجالوؤهم  متَّ  الذين  اجلزائريني 
بالتعاون  افرتا�سية  ــدوة  ن تنظيم  عقب  البيان 
ملناق�سة  املنظمة،  يف  الأع�ساء  الدول  مع  والتن�سيق 
الدول  طرف  من  املتخذة  ال�سرتاتيجيات  ودرا�سة 

و  الإجــراءات  و  الكفيلة  ال�سيغ  لإيجاد  احلكومات  و 
النعكا�سات  من  احلد  و  ملواجهة  الالزمة  التدابري 
ال�سلبية املحتملة التي �ستعرفها ال�سناعة ال�سياحية 
القت�سادية  القطاعات  من  ُتعترب  واّلتي  العامل  يف 

الأكرث ت�سُرًرا بهذه الأزمة ال�سحية.
ق/و

الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  اأعلنت 
حمافظ  على  الــعــثــور  عــن  لــهــا،  بــيــان  يف 
ال�سرطة، تقني يف الطريان، تابع للوحدة 
بوبكر،  بلوزاين  الوطني،  لالأمن  اجلوية 
البي�ساء.  الــدار  بثكنة  غرفته  يف  متوف 

يف  وقعت  الوفاة  اأن  املديرية  واأو�سحت 
ــــارت ذهـــول لدى  ظـــروف جمــهــولــة، واأث
منهم  وبالأخ�س  الوطني  الأمن  منت�سبي 
غري  ال�ساعة  حلد  تبقى  حيث  زمالئه، 
بخ�سال  يتاز  املــرحــوم  ــون  ك مفهومة، 

مهنية واإن�سانية معرتف بها لدى اجلميع. 
املخت�سة  النيابة  اأن  ذاتــه  امل�سدر  ــد  واأك
اأ�سباب  لتحديد  حتقيقا،  فتحت  اإقليميا 

ودوافع هذه احلادثة.
ق/و

الروائي  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  هناأ 
فوزه  مبنا�سبة  عي�ساوي،  الوهاب  عبد  اجلزائري 
"بوكر".وكتب  العربية  للرواية  العاملية  باجلائزة 

مواقع  عرب  الر�سمية  �سفحته  يف  تبون  الرئي�س 
هو  ها  العلم  يــوم  "ع�سية  الجتماعي،  التوا�سل 
يلتحق  اجللفة  من  عي�ساوي  الوهاب  عبد  ال�ساب 

الــورى  �سغلوا  الذين  اجلزائريني  الكتاب  بقوافل 
للفوز  املــرة  ــذه  ه لكن  باأعمالهم،  الــدنــى  ــوؤوا  ــل وم
تبون  الفاخرة".وخاطب  العاملية  البوكر  بجائزة 

" وا�ــســل الــتــاألــق عبد  ــه،  ــي املــتــوج قــائــال ل ــروائ ال
بجانبك".  دوما  اهلل  بحول  و�ستجدين  ابني  الوهاب 
اجلائزة  بهذه  فاز  عي�ساوي  الوهاب  عبد  اأن  ويذكر 

"الديوان  روايــتــه  عــن  ع�سر،  الثالثة  دورتــهــا  يف 
الإ�سربطي".

ق/و

بال�سركة  ــال  ــس ــ� الت مــديــر  ك�سف 
املــواد  تــوزيــع  و  لت�سويق  الوطنية 
�سردود  جمال  "نفطال"،  البرتولية 
ا�ستهالك  اأن  �سحفية  ت�سريحات  يف 
�سجل  الوقود  ل�سيما  البرتولية  املواد 
احلجر  بداية  منذ  كبريا  انخفا�سا 
% من رقم   50 ال�سحي بن�سبة تقارب 

اأعمال ال�سركة.
يف  الرتاجع  هذا  اأن  �سردود  واأو�سح 
احلجر  بداية  منذ  �ُسجل  ال�ستهالك 
مــار�ــس  �سهر  منت�سف  يف  الــ�ــســحــي 

كورونا  فريو�س  وبــاء  تف�سي  ب�سبب 
قل�س  ممــا  )كوفيد19-(،  امل�ستجد 
ا�ستهالك جميع اأنواع املواد البرتولية 
 80 اإىل   %  50 ــن  م تــــرتاوح  بن�سب 
تلك  ومنذ  اأنه  املتحدث  %..واأ�ساف 
على  الطلب  ب�سدة  تراجع  الــفــرتة، 
بنزين ال�سيارات )عادي، ممتاز ودون 
�سريغاز  و  الديزل  ووقــود  ر�سا�س( 
الوقود  وكــذا  املميع(  البرتول  )غــاز 
املوجه للطريان و البحرية و الزيوت 
و غاز البوتان والزفت".واأ�سار �سردود 

احلجم  بخ�سو�س  كبري  تراجع  اإىل 
يف  امل�سوقة  الكميات  مــع  باملقارنة 
ال�سحي  احلجر  قبل  الأول  يــومــني، 
 2020 فيفري   13 اخلمي�س  يــوم  اأي 
اأي  ال�سحي  احلجر  ــالل  خ الــثــاين  و 
انتقل  2020.كما  اأفريل   9 اخلمي�س 
)عــادي،  ال�سيارات  بنزين  ا�ستهالك 
ممتاز و دون ر�سا�س( من 10.553 طن 
 6.157 اإىل   2020 13 فيفري  مرتي يف 
 42 بن�سبة  انخفا�س  اأي  مــرتي  طن 
نف�س  قدمها  التي  الأرقام  ح�سب   ،%

املقارنة،  فــرتة  نف�س  املــ�ــســوؤول.ويف 
الديزل  وقــود  على  الطلب  انخف�س 
 16.955 اإىل  مــرتي  طن   29.984 من 
 %  43 بن�سبة  تراجع  اأي  مــرتي  طن 
اإىل  مرتي  طن   2.197 من  �سريغاز  و 
حني  يف   %  43 اأي  مرتي  طن   1.259
مرتي  طن   424 من  الــزيــوت  انتقلت 
انخفا�س  اأي  مـــرتي  ــن  ط  163 اإىل 

بن�سبة 61 %.ح�سب نف�س امل�سدر.
لوؤي ي

-  تاأ�شف حلرمان �جلز�ئريني من �الحتفال بعيد �لعلم هذه �ل�شنة
جدد رئي�س �جلمهورية، عبد �ملجيد تبون، �لتز�مه باالهتمام باملعلم و�الأ�شتاذ و�لباحث ماديا و�جتماعيا ل�شنع نه�شة وطنية �شاملة تعيد �العتبار للمدر�شة �لوطنية بكل 

�طو�رها وت�شتعيد �لدولة هيبتها.

 :

قال امل�ست�سار الدويل يف ال�سحة العمومية، 
كورونا  وباء  تف�سي  ملتابعة  اللجنة  ع�سو 
مرحلة  اإن  بلح�سني،  حممد  الربوفي�سور 
يف   19 كوفيد  الفريو�س  لنت�سار  الــذروة 

اجلزائر قد جتاوزناها.
بلح�سني،  حممد  الربوفي�سور  ــح  ــس واأو�
الإ�ــســابــات  بعدد  املتعلقة  البيانات  اأن 
تبني  الوفيات  وبعدد  الكورونا  بفريو�س 
وجود نوع من ال�ستقرار يف املنحنى، وهذا 
ما يجعلنا اأن نقول اأننا قد جتاوزنا مرحلة 
التنازلية  املــرحــلــة  يف  ــا  ــداأن وب الــــذروة 

لنت�سار الفريو�س”.
لكن يف نف�س الوقت ، حتفظ الربوفي�سور 
يكننا  ل  كورونا  فريو�س  مع  ” اإنه  قائال 
انتظار  �سرورة  اإىل  داعيا  اجلزم”،  اأبــدا 
الأيام  بها  تاأتي  التي  وبيانات  اإح�سائيات 

القليلة القادمة.
على  حتليله  يف  بلح�سني  حممد  واعتمد 
ــام  الأي خــالل  �سجلت  اإيجابية  موؤ�سرات 
عدد  انخفا�س  اأبــرزهــا  املا�سية  القليلة 
الوفيات وانخفا�س عدد احلالت ال�سعبة، 
مثلما  ينفلت  مل  الذي  الو�سع  يف  والتحكم 

حدث يف اإيطاليا وفرن�سا واإ�سبانيا.
ق/و

التحرير  جلريدة  العام  املدير  يتقدم 
طاقم  عــن  نيابة  التحرير،  ورئي�سة 
ــر الــتــعــازي واأخــلــ�ــس  ــاأح ــدة ، ب ــري اجل
نورالدين  الــدكــتــور  للزميل  املــوا�ــســاة 
القت�سادية  العلوم  بكلية  اأ�ستاذ  جوادي 
والتجارية )جامعة ال�سهيد حمه خل�سر 
 ، الكرية  والــدتــه  ــاة  وف ــر  اإث الـــوادي( 
�سائلني من اهلل العزيز القدير اأن يتغمد 
اأهلها  ويلهم  الوا�سعة  برحمته  الفقيدة 

وذويها جميل ال�سرب وال�سلوان. 

�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون.

�جلز�ئر جتاوزت مرحلة 
�لذروة.. وحذ�ر من 

موجة ثانية لكورونا

�ملوت" ذ�ئقة  نف�س  "كل 

الربوفي�سور بلح�سني يو�سح 

التحرير تعزي



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 
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