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نقابة تقني �سيانة �لطائر�ت 
حتذر من �إثارة �لبلبلة بعد 

ن�سر �أخبار مغلوطة

�لواليات �ملتحدة تزيح �لغاز �جلز�ئري من �سد�رة �ل�سوق �ال�سباين
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�ل�سيادلة �خلـو��ص يتربعـون 
بجهاز تنفــــــــ�ص ��سطناعي 

للم�ست�سفـــى �ملركزي

تخ�سي�ص 43 جهـــاًز� للدفع 
�الإلكرتوين للتجار و�ل�سيادلة 

باملجـــــــان 

�ل�سرطــــة تتلـف 4000 
علبة متر منتهيـة �ل�سالحية 

بطولقـــــــة 

الوادي

ب�سكرة
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�ص 16

�ص 02

�ص 04

�ص 05

�أ�سعـار �لعمالت �الأجنبيــــة تبقى �سامــدة يف �الأ�ســــو�ق �ملو�زيــة

ولوج جمانـي للتالميــذ و�لطلبــة ملتابعــة �لدر��سـة عرب �النرتنـت

رغم توقف الرحالت اجلوية وتراجع الن�ساط التجاري 

فيما تبث درو�ص يف التكوين املهني عرب التلفزيون ابتداء من الأ�سبوع القادم

الإدارة ل تنوي ت�سريح اأي عامل حتى يف اأحلك 
ال�سيناريوهات املتوقعة

03

04

03

البروفيســــور رشيـــد بلحــــاج  :

�الأيام �لع�سر �الأوىل من رم�سان 
�ستحدد م�سار �نت�سـار �لفيــرو�ص

�الأ�سود �لرقــــم  مبثابــــــة  تبقـــى  �ملنازل  يف  �مل�سجلــة  • �لوفيــات 
• بث درو�ص ليلية يف �مل�ساجـــــــــــد خالل �سهر رم�ســـــان قبل �لع�ســـــاء

كورونا من  للعالج  �أطول  لوقت  �لرجال  حاجة  �أ�سباب  تك�سف  جديدة  • در��سة 
للعدوى هائال  م�سدر�  ي�سكلـــــون  �أعر��ص  بدون  �مل�سابني  % من   78 •
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حجز �أكرث من 2 قنطار 
من �لكيف وتوقيف جتار 

خمدر�ت بـ7 واليات
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�إجمايل حاالت �لوفاة موزعة عرب 38 والية

و�سفاء  جديدة  وفيات   8
كورونا بفريو�ص  م�سابا   153

عودة توزيع مادة �ل�سميد 
على حمالت بيع �لتجزئة

�لرتخي�ص لتجار �لهو�تف 
�لنقالة بالن�ساط خالل فرتة 

�حلجر �ل�سحي

جرد �سامل خل�سائر 
�ملوؤ�س�سات �ل�سغرية 

�ملت�سررة من "كورونا"

 قطاعا اخلدمات والبناء اأكرث 
املت�سررين 
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وزير �لفالحة يبحث مع رئي�ص �الحتاد �لعام 
للعمال �آثار كورونا على �لقطاع �لفالحي

حممد علي 
-----------------

هذا  ف��ان  امل�صدر  نف�س  وح�صب    
الوزارة  مبقر  جرى  الذي  االجتماع 
توجيهات  جت�صيد  اإط��ار  يف  ياأتي 
جراد  العزيز  عبد  االأول  ال��وزي��ر 
خمتلف  اإ�����راك  اإىل  دع��ا  ال���ذي 
اأرباب  من  االقت�صاديني  الفاعلني 
االجتماعيني  ال�ركاء  و  العمل 
اأثر  تقييم  ح��ول  م�صاورات  لفتح 
الوباء  من  للوقاية  املتخذة  التدابري 
ومكافحته, على ن�صاط املوؤ�ص�صات 
الت�صغيل بها و مدى  االقت�صادية و 

ت�ررها.
كما تهدف هذه امل�صاورات اىل بحث 
االقت�صادية  احلياة  بعث  اإعادة  �صبل 

من جديد, ح�صب البيان.
  و خالل هذا اللقاء  تبادل الطرفان 
حول  الت�صورات  و  النظر  وجهات 
كوفيد-  ج��راء  من  املرتتبة  االآث��ار 
الن�صاط  ا�صتمرارية  و�صبل   ,,19
تدابري  احرتام  ظل  يف  االقت�صادي 
احل��ف��اظ على  ب��غ��ر���س  ال��وق��اي��ة 
منا�صب العمل و اال�صتعداد ملزاولة 

الن�صاط التنموي.

وكان هذا االجتماع فر�صة للتطرق 
عمال  تهم  التي  النقاط  بع�س  اإىل 
حتت  املن�صويني  الفالحي  القطاع 
للعمال اجلزائريني  العام  لواء االحتاد 
من  االأهمية كذلك  هذه  قد جتلت  و 
خالل اللقاءات العديدة التي جمعت 
االإدارة بال�ريك االجتماعي حر�س 
خمتلف  بحث  على  القطاع  خاللها 

التي  املهنية  االجتماعية  امل�صاكل 
يواجهها العمال.

على  عماري  اأك��د  ال�صدد  هذا  يف 
قطاعه  لعمال  الدائمة  امل�صاندة 
دوره���م  و  ال�صعب  خمتلف  يف 
التنمية  تعزيز  يف  احليوي  و  الهام 
االقت�صادية و�صمان االأمن الغذائي 

يف البالد .

من جهته,, اأكد االأمني العام لالحتاد 
هذا  اأن  اجلزائريني,  للعمال  العام 
ال��روؤى  تقريب  اإىل  ي�صبوا  اللقاء 
االإدارة  مع  احلوار  قنوات  تعزيز  و 
الو�صية و ذلك لتذليل العقبات اأمام 
اأح�صن  على  مهامهم  الأداء  العمال  

وجه, بح�صب نف�س امل�صدر.

�أمطار رعدية على �سمال 
�لوطن 

يف �إطار جت�سيد توجيهات عبد �لعزيز جر�د

بحث وزير �لفالحة و�لتنمية �لريفية �سريف عماري  مع �الأمني �لعام لالحتاد �لعام للعمال �جلز�ئريني �سليم لباط�سة خالل �جتماع ت�ساوري 
�الآثار �ملرتتبة عن �نت�سار فريو�ص كورونا على �لقطاع, ح�سبما �أفاد به بيان للوز�رة.

بع�س  يف  رعدية  تكون  اأمطار  �صقوط  يرتقب 
مرفوقة  تكون  ال�صمال  واليات  على  االأحيان 
به  اأف��ادت  ح�صبما  اأحيانا,  قوية  رياح  بهبوب 
لالأر�صاد  الوطني  للمركز  خا�صة  جوية  ن�رية 

اجلوية.
والي��ات  البداية  يف  االأم��ط��ار  هاته  ت�صمل  و 
وم�صتغامن  ووه��ران  متو�صنت  وع��ني  تلم�صان 
و�صعيدة  بلعبا�س  و�صيدي  ومع�صكر  وغليزان 

وتي�صم�صيلت وتيارت.
�صاحلة  الن�رية  هذه  اأن  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
من   )18:00( م�صاء  ال�صاد�صة  ال�صاعة  غاية  اإىل 
من  املرتقبة  الكميات  اأن  م�صيفا  االأحد,  اليوم 
واأ�صاف  مم.  20 و30  بني  ما  �صترتاوح  االأمطار 
بعد  فيما  �صتمتد  االأمطار  هذه  اأن  امل�صدر  ذات 
وتيبازة  ال�صلف  وهي  البلد  و�صط  واليات  اإىل 
وعني الدفلى واملدية والبليدة واجلزائر العا�صمة 
وبومردا�س وتيزي وزو والبويرة, م�صريا اىل اأن 
على  االأحد  اليوم  من  �صتبداأ  الن�رية  �صالحية 
غاية  اىل   )18:00( م�صاء  ال�صاد�صة  ال�صاعة 
�صباحا  التا�صعة  ال�صاعة  على  االثنني  غد  يوم 
)09:00( فيما يرتقب اأن ترتاوح كميات االأمطار 

ما بني 30 و50 مم.
و�صتم�س هذه االأمطار يف االأخري واليات ال�رق 
واأق�صى ال�رق ابتداء من يوم اليوم االثنني على 
ال�صاعة الثالثة �صباحا )03:00( اىل غاية ال�صاعة 

التا�صعة ليال )21:00(.
بجاية  من  كل  يف  املعنية  الواليات  وتتمثل 
وقاملة  والطارف  وعنابة  و�صكيكدة  وجيجل 
وب��رج  اأه��را���س  و���ص��وق  وميلة  وق�صنطينة 
بوعريريج و�صطيف وباتنة واأم البواقي وخن�صلة 
وتب�صة. وتقدر كميات االأمطار املرتقبة م ا بني 

20 و40 مم.
ق/و

حجز �أكرث من 2 قنطار 
من �لكيف وتوقيف جتار 

خمدر�ت بـ7واليات
اأوقفت مفرزة للجي�س الوطني ال�صعبي بالتن�صيق 
جتار   4  , بتلم�صان/ن.ع.2,  اجلمارك  م�صالح  مع 
خمدرات و�صبطت كمية من الكيف املعالج ُتقدر 
ب� 127 كيلوغرام, يف حني اأوقفت مفارز م�صرتكة 
خمدرات  تاجر   15 ال�صعبي,  الوطني  للجي�س 
املعالج  الكيف  75,500 كيلوغرام من  بحوزتهم 
و5376 قر�س مهلو�س, وهذا اإثر عمليات متفرقة 
وب�صار/ن.ع.3  وغليزان/ن.ع.2  النعامة  من  بكل 
ح�صب  وبجاية/ن.5,  وق�صنطينة  وغرداية/ن.ع.4 

بيان لوزارة الدفاع الوطني,  اأم�س االأحد.
ق/و

لالأمازيغية  ال�صامية  املحافظة  اأعلنت 
عن اإطالقها ملكتبة رقمية عرب موقعها 
االلكرتوين بهدف "توفري روؤية وا�صعة 
ملختلف االإ�صدارات املنجزة" من طرف 

هذه املوؤ�ص�صة.
"اعتبارا  اأنه  املحافظة  بيان  يف  وجاء 
الأهمية ترقية تنوع املحتويات الل�صانية 
و الثقافية ذات ال�صلة باللغة االأمازيغية 
لتوظيفها  الت�صهيالت  كل  تقدمي  مع 
عرب االأنرتنت, تطلق املحافظة ال�صامية 

عرب  الرقمية  مكتبتها  لالأمازيغية 
ت�صغيله  مت  الذي  االلكرتوين  موقعها 
."www.hcamazighite.dz  موؤخرا

املوارد  "تقا�صم  املبادرة  هذه  وتهدف 
و  امليدان  يف  الباحثني  املوؤطرين,  مع 
روؤي��ة  بتوفري  و  العري�س   اجلمهور 
املنجزة  االإ�صدارات  ملختلف  وا�صعة 
طرف  م��ن  االأخ���رية  ال�صنوات  منذ 
تتطرق  التي  تلك  خا�صة  و  هيئتنا 
االأدب  و  التاريخ  املعجميات,  اإىل 

االأمازيغي".
ي�صيف  ال�صفحة,  ه��ده  و�صتمكن 
للتطور  القريبة  "املتابعة  من  امل�صدر, 
اخلا�صة  الن�ر  جتربة  تعرفه  ال��ذي 
فهر�س  برقمنة  وذل���ك  باملحافظة 
ت�صيف  منط  على  يحتوي  و�صفي 
باملوؤلف,  خا�صة  بحث  األيات  و  عاملي 
لكل  مفتاح  كلمات  و  امل��و���ص��وع 
املنجزة  تلك  فيها  مب��ا  االإ���ص��دارات 
ب�صيغة الن�ر امل�صرتك."              ق/و

�ملحافظة �ل�سامية لالأمازيغية تطلق مكتبة رقمية على موقعها �اللكرتوين

��ستري�د �سحنة من �ملادة 
�الأولية ل�سناعة �لورق 

�ل�سحي من تون�ص
متت على م�صتوى املركز احلدودي بو�صبكة يف 
 220 من  متكونة  �صحنة  عملية جمركة  تب�صة 
طرد وزن 117,640 طن من ورق رمادي ذات 
املن�صاأ تون�صي موجة ل�صناعة الورق ال�صحي, 
على  الهيئة  لذات  من�صور  به  اأف��اد  ما  ح�صب 
�صفحتها مبوقع "فاي�صبوك".وتاأتي هذه العملية 
اإىل  الرامية  العليا  ال�صلطة  لتعليمات  تنفيذا 
عند  اجلمركية  االإج��راءات  وتب�صيط  ت�صهيل 
اال�صترياد بخ�صو�س الوقاية من انت�صار عدوى 

فريو�س كورونا.
ق/و

عودة توزيع 
مادة �ل�سميد 

على حمالت بيع 
�لتجزئة

�صهدت العديد من حمالت التجزئة 
توزيع  الغذائية,عودة  امل��واد  لبيع 
هذه  عرفت  اأي��ن  ال�صميد,  م��ادة 
الوطنية  باالأ�صواق  ندرة  االأخ��رية 
املواطنني  لهفة  امل�صاربة  ب�صبب 
عليها, بعد االإجراءات الوقائية التي 
اأقرتها ال�صلطات العمومية من اأجل 
التحكم يف انت�صار جائحة "كورونا" 

فريو�س على الرتاب الوطني.
املواد  لبيع  التجزئة  حمالت  عرفت 
توزيع  ن�صاط  ع��ودة  الغذائية, 
ندرة  �صهدت  التي  ال�صميد  م��ادة 
توزيعها  يف  الوطنية  ال�صوق  يف 
املافيا  واحتكار  امل�صاربة  ب�صبب 
يف  ن��درة  تخلق  اأن  اأرادت  التي 
ا�صتفزاز  اأجل  من  املحلية  ال�صوق 
باالإ�صافة  خاللها,  من  اجلزائريني 
املادة  هذه  على  املواطنني  لهفة  اإىل 
من  والثاين  االأول  االأ�صبوع  خالل 
الوقائية  لالإجراءات  احلكومة  اإقرار 
احلجر  يف  املتمثلة  واال�صتعجالية 
ال�صحي, من اجل الت�صدي جلائحة 

كورونا.
وبعد الندرة واالختالل الذي عرفته 
ال�صميد  مادة  يف  الوطنية  ال�صوق 
ومن اأجل اإعادة التوازن اإىل ال�صوق, 
التجارة املنع الفوري  قررت وزارة 
مبا�رة  ال�صميد  مادة  بيع  لعمليات 

من وحدات االإنتاج اإىل امل�صتهلك.
ق/و

ال�صينية  لل�ركة  اجل��زائ��ر  ف��رع  ق��ام 
"هواوي" بتقدمي تربعات للجزائر تتمثل 
باحلماية  خا�صة  ومعدات  منتجات  يف 
وباء  مكافحة  جهود  لتعزيز  الطبية 
لل�ركة  بيان  به  اأفاد  ح�صبما  كورونا, 
املعلومات  تكنولوجيا  يف  املتخ�ص�صة 
هواوي-اجلزائر  واالت�صاالت.وقدمت 
الن�صاط  لدعم  وموثوقة  اآمنة  "معدات 
وم�صاعدة  املهني  والتبادل  االقت�صادي 
بعد  الوباء عن  البالد على مكافحة هذا 
و احتوائه يف اأ�رع وقت ممكن", ح�صب 
خدمة  �صمان  اأجل  امل�صدر.ومن  ذات 
اجلزائر,  يف  جيدة  و�صبكة  ات�صاالت 

بت�صخري"  اجلزائر  هواوي  �ركة  قامت 
جميع املوارد الب�رية واملادية الالزمة مع 
�ركائها املحليني" ,ي�صيف البيان, م�صريا 
الفيديو عرب  ا�صتخدام موؤمترات  "يتم  انه 
مناطق  مع  والتوا�صل  هواوي  �صحابة 
مع  بعد  عن  والعمل  البالد  من  خمتلفة 
البيان  ح�صب  اجلزائريني".و  ال�ركاء 
مهند�صني  من  هواوي-اجلزائر,  فرق  فاأن 
والفنيني وخرباء, "توا�صل جتندها يوميا, 
اإىل جانب �ركائها لدعم و�صمان االأداء 
مناطق  خمتلف  عرب  لل�صبكة  ال�صليم 
ال�ركة   تن�صق  اأخرى,  جهة  البالد".من 
لرتقية  الوطنية  الوكالة  مع  العمل 

للتعامل  التكنولوجية  احلظائر  وتطوير 
خالل  من  كورونا  فريو�س  انت�صار  مع 
من�صات  اإىل  اإىل  جماين  دخول  توفري 
لل�ركات  اإتاحتها  و  بها  اخلا�صة  احللول 
النا�صئة امل�صت�صافة على م�صتواها.و من 
خالل هذا التعاون, تلتزم هواوي اجلزائر 
اجلزائري  ال�صباب  مع  جنب  اإىل  جنبا 
التطبيقات  بتطوير  النا�صئة  وال�ركات 
االإنرتنت,  عرب  الطبية  )اال�صت�صارات 
االإنرتنت  عرب  النهائية  لالأطوار  دورات 
احتواء  جهود   دعم  بهدف   ,).. وغريها 

الوباء.             
                  ق/و

 �سركة "هو�وي-�جلز�ئر" تتربع بتجهيز�ت طبية وتقنية للجز�ئر

للمتربعني  الوالئية  الفديرالية  نظمت 
ال�ركاء  خمتلف  مع  بالتن�صيق  بالدم 
حملة للتربع بالدم  حتت �صعار "ج�ر 
املحبة واحلياة "باملخيم الك�صفي غربي 
�صكان  اأهايل  لفائدة  القمراوي  باهية 
وب��اء  م��ن  امل��ت�����ررة  البليدة  والي��ة 
كورونا والتي تعاين م�صت�صفياتها من 

نق�س فادح يف هذه املادة احليوية .

طرف  من  كبريا  اإقباال  احلملة  �صهدت 
وجمعيات  مواطنني  م��ن  املتربعني 
 , اجلزائرية  االإ�صالمية  كالك�صافة 
الهالل االأحمر اجلزائري وعدة جمعيات 
العملية  يف  منخرطيها  جميع  ه��ب 
واجبا  اعتربوها  التي  الت�صامنية 
امل�صت�صفيات  مر�صى  مل�صاعدة  وطنيا 
بوالية البلدية يف هذا الظرف ال�صحي 

الع�صيب الذي متر به البالد ,و�صخرت 
بالدم   للمتربعني  الوالئية  الفديرالية 
,ح�صب رئي�صها ,بالتن�صيق مع م�صالح 
ال�ركاء  وخمتلف  ال�صحة  مديرية 
الوقاية  وو�صائل  االإمكانيات  كافة 
من  خطر  اأي  م��ن  املتربعني  حلماية 

عدوى االإ�صابة بفريو�س كورونا
ق/و

حملة للتربع بالدم بالبويرة لفائدة مو�طني �لبليدة



وامل��وا���ص��الت  ال��ربي��د  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
مع   بالتن�صيق  والال�صلكية  ال�صلكية 
والتعليم  الوطنية  الرتبية  وزارت���ي 
العايل والبحث العلمي وكذا مع خمتلف 
الثابت  للهاتف  االت�صاالت  متعاملي 
اخلوا�س,  و  منهم  العموميني  والنقال, 
والطلبة  التالميذ  متكني  �صبل  درا�صة 
الرقمية  املن�صات  اإىل  ال��ول��وج  م��ن 
الرتبية  وزارت���ي  قبل  من  املو�صوعة 
http://soutien-scolaire. الوطنية)
العايل  والتعليم   )/onefd.edu.dz
http://elearning-( العلمي  والبحث 
درو�صهم  ملتابعة   ,)  /mesrs.cerist.dz
ب�صفة من�صفة  وعادلة اأينما وجدوا عرب 

الوطني. الرتاب  كامل 
"مت  اأنه  اأم�س  واأو�صح بيان وزارة الربيد, 
االتفاق مع كافة املتعاملني على منح نفاذ 
املو�صولني  الطلبة  و  للتالميذ  جماين 

اخلا�صة  تلك  �صواء  ال�صبكات,  مبختلف 
الرابع  اجليل  تقنية  اأو  النقال  بالهاتف 
من  جملة  اإىل  للولوج    )  4G LTE  (
باملن�صات  اخلا�صة    URL عناوين 
الرقمية املعنية, وهي املبادرة  التي لقيت 
وا�صتح�صانا  املتعاملني  هوؤالء  لدى  جتاوبا 
الذكر".واأ�صار  �صالفتي  الوزارتني  لدى 
متر  التي  احلالية  "االأزمة  اأن  البيان,  ذات 
كوفيد–  وباء  انت�صار  ظل  يف  بالدنا  بها 
ال�صتعمال  التوجه  �رورة  ولّدت   19
عرب  واالت�صال  االإع��الم  تكنولوجيات 
ال�صهر على  بغر�س  املتاحة  الو�صائل  كل 
وال�صماح  ع��ام,  ب�صكل  املواطن  راح��ة 
اخل�صو�س,  وجه  والطلبة,على  للتالميذ 
الأّي  تفاديا  الدرا�صي  م�صارهم  مبوا�صلة 

تاأخري".
التكوين  وزي���رة  ك�صفت  ب���امل���وازاة, 
عن  هيام,  فريحة  بن  املهنيني  والتعليم 

لفائدة  املهني  التكوين  يف  درو�س  بث 
التلفزيون  ع��رب  ال��ق��ط��اع,  مرتب�صي 
القادم,  االأ�صبوع  من  ابتداء  اجلزائري, 
الوقائية  بالتدابري  التقيد  ظل  يف  وذلك 
الوزيرة  كورونا.واأو�صحت  وباء  جراء 
رفقة  بها  قامت  تفقدية  زي��ارة  خ��الل 
واإ���ص��الح  وال�صكان  ال�صحة  وزي���ر 
بوزيد,  بن  الرحمان  عبد  امل�صت�صفيات, 
�صيتم  اأن��ه  تكوينية,  موؤ�ص�صات  اإىل 
ابتداء من االأ�صبوع القادم بث درو�س يف 
التكوين املهني, عرب التلفزيون اجلزائري, 
هذه  اأن  مربزة  القطاع,  مرتب�صي  لفائدة 
التكوين  وزارة  عليها  ت�رف  العملية 
االت�صال,  وزارة  مع  بالتن�صيق  املهني 
الوقائية  بالتدابري  التقيد  ظل  يف  وذلك 
ال�صحية  اال�صتثنائية  للظروف  نظرا 

البالد جراء وباء كورونا. التي تعي�صها 
لوؤي ي

�الأ�سود   �لرقم  مبثابة  تبقى  �ملنازل  يف  �مل�سجلة  �لوفيات  •• �عترب 

بلحاج: ر�سيد  �لربوفي�سور 

�الأيام �لع�سر �الأوىل من رم�سان حتدد م�سار 
�نت�سار �لفريو�ص

لوؤي ي
----------------------

ي��رتاأ���س  ال��ذي  بلحاج  ر�صيد  واأ���ص��ار 
م�صتوى  على  كورونا  مكافحة  خلية 
اأن  با�صا  م�صطفي  اجلامعي  امل�صت�صفى 
خالل  ال�صحي  باحلجر  املواطنني  التزام 

النقطة  مبثابة  �صيكون  رم�صان  �صهر 
الفا�صلة يف م�صار انت�صار هذا الفريو�س,  
خا�صة واأن اجلزائريني معروفون بعاداتهم 
التجمعات  خالل  من  ال�صهر  هذا  خالل 
خ�صبة  بيئة  ت��ك��ون  ال��ت��ي  ال�صعبية 
اأن  املتحدث  اأك��د  الوباء.كما  النت�صار 

تبقى  املنازل  يف  امل�صجلة  الوفاة  حاالت 
على  ي�صعب  الذي  االأ�صود  الرقم  مبثابة 
متعلقة  كانت  اإن  حتديدها  ال�صحة  وزارة 
خا�صة  عدمه,  من  "كوفيد19"  بفريو�س 
ال�صن  كبار  من  هم  املتوفني  اغلب  واأن 
املقابل  مزمنة.و يف  اأمرا�س  من  ويعانون 
عن  بلحاج  ر�صيد  الربوفي�صور  ك�صف 
امل�صابني  عند  ملحوظ   حت�صن  ت�صجيل 
خ�صعوا  ال��ذي��ن  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
على  يعتمد  الذي  العالجي  للربوتوكول 
الدواء  هذا  باأن  موؤكدا  الكلوركني,  دواء 
اأ�صاتذة  يعده  طبي  تقرير  وف��ق  مينح 
ويقومون  القلب  ط��ب  يف  خمت�صون 
عن  كا�صفا  للمر�صى,  دوري��ة   مبتابعة 
خارج  ال��دواء  بهذا  تعالج  حاالت  وجود 
جهازهم  اأن  من  التاأكد  بعد  امل�صت�صفى 

كبرية. بن�صبة  ي�صب  التنف�صي مل 

�أكد �لربوفي�سور ر�سيد بلحاج رئي�ص م�سلحة �لطب �ل�سرعي مب�ست�سفى "م�سطفى با�سا" �جلامعي �أم�ص يف ت�سريحات 
�سحفية �إن �لـ 10 �أيام �الأوىل من �سهر رم�سان  �ستحدد م�سار �نت�سار وباء فريو�ص "كورونا" يف �جلز�ئر, م�سري� باأن 

�لوفيات �مل�سجلة يف �ملنازل تبقى مبثابة �لرقم �الأ�سود بحكم �سعوبة �إح�ساء �الأعد�د �مل�سابة منها.
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ولوج جماين للتالميذ و�لطلبة ملتابعة �لدر��سة عرب �النرتنت
فيما تبث درو�ص يف �لتكوين �ملهني عرب �لتلفزيون �بتد�ء من �الأ�سبوع �لقادم

بث درو�ص ليلية يف �مل�ساجد خالل �سهر 
رم�سان قبل �لع�ساء

�ملجل�ص �مل�ستقل لالأئمة يقدم مقرتحاته �إىل وز�رة �ل�سوؤون �لدينية

امل�صتقل  ال��وط��ن��ي  املجل�س  وج��ه 
ال�صوؤون  قطاع  وموظفي  لالأئمة 
ر���ص��ال��ة عرب  واالأوق�����اف  ال��دي��ن��ي��ة 
���ص��ف��ح��ت��ه اخل��ا���ص��ة ع��ل��ى م��وق��ع 
"فاي�صبوك"  االجتماعي  التوا�صل 
الو�صية  ال���وزارة  خاللها  من  دع��ا 
م�صاجد  كل  يف  ليلية  درو�س  بث  اإىل 
دقيقة   15 ب�  الع�صاء  اأذان  قبل  اجلزائر 
اإقامة  مقرتحا  رم�صان,  �صهر  خالل 
العامة  الف�صاءات  يف  العيد  �صالة 
مع  البلدية,  واملالعب  كال�صاحات 
عرب  امل�صاجد  كل  يف  العيد  خطبة  بث 
مل  ما  اإذا  اخلارجية  ال�صوت  مكربات 

الو�صع. يتح�صن 

ال�صعواء  احلملة  املجل�س,  وا�صتنكر 
واأخرى,  فينة  بني  االأئمة  تطال  التي 
تثبيت  اأدن��ى  دون  بهم  والت�صهري 
العلم  يوم  ذكرى  يف  وقع  ما  وخا�صة 
اجلهات  مطالبا  ق�صنطينة,  والية  يف 
اأعلن  اأخرى  جهة  بالتدخل.من  االأمنية 
الربكة  جمعية  مع  بالتن�صيق  املجل�س, 
األف   100 جلمع  خريية  مبادرة  عن 
توزيعها  �صيتم  كمامة  ومليون  قفة 
رم�صان  �صهر  خالل  م�صتحقيها  على 
عنه  يف�صلنا  يعد  مل  ال��ذي  املبارك 

فقط. قليلة  اأيام  �صوى 
لوؤي ي

نقابة تقني �سيانة �لطائر�ت حتذر 
من �إثارة �لبلبلة بعد ن�سر �أخبار مغلوطة

�الإد�رة ال تنوي ت�سريح �أي عامل حتى يف �أحلك �ل�سيناريوهات �ملتوقعة

لتقنيي  الوطنية  النقابة  ك��ذب��ت 
بع�س  بت�رفات  الطائرات,  �صيانة 
بعدما  ال�صيانة  ق�صم  يف  االأ�صخا�س 
مفادها  مغلوطة  اأخبار  برتويج  قاموا 
بت�ريح عمال  االإدارة  لدى  نية  وجود 
اجلارية.وتاأ�صفت  االأو�صاع  ب�صبب 
بع�س  قيام  اأم�س  لها  بيان  يف  النقابة 
حول  اإ�صاعات  برتويج  االأ�صخا�س 
و�صط  البلبلة  ث��ارة  الإ عمال  ت�ريح 
الذي  اخلا�س  الظرف  رغم  التقنيني 
للخطوط  الوطنية  ال�ركة  به  متر 
ككل. واجل��زائ��ر  اجل��زائ��ري��ة  اجل��وي��ة 
جمع  لقاء  اأن  ذات��ه  امل�صدر  واأف���اد 
العام  املدير  الرئي�س  مع  عنهم  ممثلني 

هذا  اأكد  اأفريل,اأين   16 يوم  لل�ركة 
ت�ريح  تنوي  ال  االإدارة  اأن  االأخ��ري 
عقده  �صيغة  كانت  مهما  عامل  اأي 
ال�صيناريوهات  اأحلك  يف  حتى  وهذا 
اأنها  النقابة  ذك��رت  املتوقعة.كما 
تخ�س  معلومة  الأي  الوحيد  امل�صدر 
القنوات  عرب  ن�رها  �صيتم  العمال 
الو�صع  بخ�صو�س  االعتيادية.اأما 
اإدارة  اأن  النقابة  ال��راه��ن,ف��اأك��دت 
الن�صاط  بعث  اإعادة  تعتزم  ال�ركة 
التي  االإج���راءات  باحرتام  تدريجيا 
انت�صار  من  للحد  ال�صلطات  اتخذتها 
اجلزائر  الذي ي�رب  فريو�س كورونا 

والعامل ككل.                   لوؤي ي

و�سيط �جلمهورية يو�سح:

متديد �حلجر �ل�سحي �أملته �ل�سرورة �مللحة حلماية �سحة �ملو�طنني
يون�س,  كرمي  اجلمهورية  و�صيط  قال 
احلكومة  اتخذته  ال��ذي  ال��ق��رار  اأن 
ملدة  ال�صحي  احلجر  بتمديد  املتعلق 
ال�����رورة  "اأملته  اأخ��رى  ي��ام  اأ  10

املواطنني". �صحة  حلماية  امللحة 
بيان  ح�صب  يون�س  ك��رمي  واأو���ص��ح 
ح��ال  اأي  يف  مي��ك��ن  ال  ن���ه  اأ للهيئة 

املخاطرة  اأو  املجازفة  االأح��وال  من 
مربزا  ال�صحية  اليقظة  عن  بالتخلي 
�صارم  �صحي  حجر  اإىل  احلاجة  اأن 
وقت  اأي  من  اأهمية  اأك��ر  "اأ�صحى 

. " م�صى
متزامنا  جاء  القرار  اأن  البيان,  �صار  واأ
الف�صيل,  رم�صان  �صهر  حلول  مع 

العائالت,  �صمل  للم  فر�صة  ويعد 
ال�صنة  هذه  اأن  يبدو  ال  لالأ�صف  نه  فاإ
نه  واأ التقاليد",  هذه  "احرتام  �صت�صمح 
احليطة  ملبداأ  "االمتثال  �صوى  خيار  ال 
هذه  مواجهة  تدابري  علينا  متليه  الذي 
تهدد مواطنينا". تزال  التي ال  اجلائحة 
                                      لوؤي ي

جل�سة ��ستماع خا�سة لوزير �ل�سحة
 عن تطور�ت تف�سي جائحة كورونا

االأمة  مل�جل�س  التن�صيق  هيئة  تعقد 
اإىل  ا�صتماع  جل�صة  االثنني,  اليوم 
اإ�صالح  و  ال�صكان  و  ال�صحة  وزير 
بوزيد. بن  الرحمن  عبد  امل�صت�صفيات 
اأن  له  بيان  يف  االأمة  جمل�س  واأو�صح 
التطورات  حول  �صتتمحور  اجلل�صة 
فريو�س  جائحة  تف�صي  عن  الناجمة 
ال��ت��داب��ري  و  امل�����ص��ت��ج��د  ك���ورون���ا 
الدولة  طرف  من  املتخذة  االحرتازية 
ملواجهته.و  االأ�صعدة  جميع  على 
جل�صة  اأن  اإىل  امل�صدر  ذات  اأ�صار 
وزيرة  بح�صور  �صتكون  اال�صتماع 
عزوار,  ب�صمة  الربملان  مع  العالقات 
ال�صحة  وزير  لدى  املنتدب  الوزي�ر  و 
امل�صت�صفيات,  اإ�صالح  و  ال�صكان  و 

عبد  ال�صيدالنية  بال�صناعة  املكلف 
باأحمد.و  بن  جمال  لطفي  الرحمان 
ال�صفحة  ع��رب  اجلل�صة  ب��ث  �صيتم 
الفاي�صبوك,  على  للمجل�س  الر�صمية 
و  الوقائية  بالقواعد  التزاما  ذلك  و 
كانت  االجتماعي.و  التباعد  اإجراءات 
و  ال�صحة  لوزير  اال�صتماع  جل�صة 
امل�صت�صفيات  اإ���ص��الح  و  ال�صكان 
املربجمة  ب��وزي��د  ب��ن  الرحمان  عبد 
اأجلت  قد  االأمة  مبجل�س  االثنني  اليوم 
بيان  اأرج���ع  ال��ف��ارط.و  االأ���ص��ب��وع 
االلتزامات  اإىل  التاأجيل  للمجل�س 
عبد  ال��وزي��ر  الأج��ن��دة  امل�����ص��ت��ج��دة 

بوزيد. بن  الرحمان 
لوؤي ي

"جواد  املوؤ�ص�صات  رئي�س  نائب  اأ�صاد 
التي  االق��ت�����ص��ادي��ة  ب��احل��زم  �صليم", 
التخفيف من  اأجل  ر�صدتها احلكومة من 
القطاع  على  كورونا  فريو�س  وباء  اأثار 
للحفاظ  �صعيا  الوطني  االقت�صادي 
دفع  �صمان  و  ال�صغل  منا�صب  على 

العمال. اأجور 
ت�ريحات  يف  �صليم  ج���واد  ول��ف��ت 
امل��وؤ���ص�����ص��ات  م��ن  اأن  اإىل  اإذاع���ي���ة 
تاأجيل  من  ا�صتفادت  من  االقت�صادية 
ال�رائب  دفع  ي�صمل  اأ�صهر  �صتة  مدته 
االجتماعي  ال�����ص��م��ان  وا���ص��رتاك��ات 
املت�صلة  والعقوبات  للبنوك  والفوائد 
الفواتري  ودف��ع  التجارية  بال�صفقات 
نائب  ط��ال��ب  ال��غ��رام��ات.ك��م��ا  واإل��غ��اء 
باالإعفاء  املوؤ�ص�صات  منتدى  رئي�س 
ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  ل�صالح  اجلبائي 

الن�صاط  يف  اال�صتمرار  على  مل�صاعدتها 
الوباء.ويف  انت�صار  من  لت�ررها  نظرا 
عن  �صليم  جواد  ك�صف  مت�صل  �صياق 
و�صع  يف  �رع  املوؤ�ص�صات  منتدى  اأن 
جلمع  اأع�صائه  ت�رف  حتت  ا�صتبيان 
بغر�س  القطاعات  كل  حول  املعلومات 
والب�رية  املالية  واخل�صائر  امل�صاكل  جرد 
اأثار  لتقييم  املوؤ�ص�صات  تواجهها  التي 
الوزير  م�صالح  اإىل  واإر�صاله  االأزم��ة 
الن�صيج  �صمن  اأن  اإىل  م�صريا  االأول 
قطاعات  واالق��ت�����ص��ادي  ال�صناعي 
اجلزائر  يف  تاأثرا  االأك��ر  هو  اخلدمات 
جانب  اإىل  كورونا  وباء  انت�صار  نتيجة 
�صليم  اعترب  اأخرى,  جهة  البناء.من  قطاع 
مبثابة  هو  كورونا  فريو�س  وباء  اأن  جواد 
الإعادة  فر�صة  و�صيكون  للجزائر  در�س 
النظر يف القطاع االقت�صادي والنهو�س 

القيمة  الإنتاج  اأكرب  اأهمية  منح  عرب  به 
الغذائي  االأمن  الرتكيز على  مع  امل�صافة 
على  واحل��ف��اظ  والرقمنة.  والطاقوي 
لتجنب  م�صتقبال  الوطني  االإنتاج  اأدوات 

ال�صيناريوهات. هذه  مثل  تكرار 
لوؤي ي

جرد �سامل خل�سائر �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية �ملت�سررة من "كورونا"
 قطاعا �خلدمات و�لبناء �أكرث �ملت�سررين 

تنعقد �ليوم مبجل�ص �الأمة   
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وزير �ل�سناعة يوجه تعليمات ب�ساأن �إقد�م 
موؤ�س�سات على ت�سريح عمالها تع�سفيا 

لوؤي ي
----------

علي  اآي��ت  فرحات  ال��وزي��ر  وق��ال 
براهم, "تبني يل من خالل العرائ�س 
عدة  وجود  م�صاحلي,  اإىل  ال��واردة 
املوؤ�ص�صات  لعمال  ت�ريح  حاالت 
القواعد  والهيئات, والتي ال حترتم 
عليها  املن�صو�س  واالإج����راءات 
بها",  املعمول  التنظيمات  يف 
احرتام  اإىل  عليها  امل�صوؤولني  داعيا 
العمل. عالقات  ت�صيري  اإج��راءات 
تطبيق  ع��دم  ال��وزي��ر  �صجل  كما 
املوؤ�ص�صات,  بع�س  م�����ص��وؤويل 
عن  ���ص��ادرة  ق�صائية  اأح��ك��ام��ا 
والقا�صية  املخت�صة  امل��ح��اك��م 
يف  العمال  بع�س  اإدم��اج  ب��اإع��ادة 
ق��رارات  وك��ذا  عملهم,  منا�صب 
للعمل.واأ�صار  العامة  املفت�صية 
التعليمة,  ذات  يف  ال�صناعة  وزير 
اإىل اأن الت�ريح املهني يخ�صع اإىل 
ومثبتة,  عليها  من�صو�س  معايري 
الكفاءة  نق�س  اأو  اخلطاأ  غرار  على 
اأن  يجب  ال�صدد,  هذا  املهنية.ويف 
حقيقية,  الت�ريح  اأ�صباب  تكون 

مو�صوعية  وقائع  اإىل  م�صتندة 
بعيدا  �صحتها,  من  التحقق  ميكن 
عن كل انطباع ذاتي اأو حكم فردي 
الإثبات ذلك, وهذا بالنظر اإىل مدى 
م�صلحة  على  املرتكب  اخلطاأ  تاأثري 
اأنه  التعليمة  املوؤ�ص�صة.وذكرت 

اأ�صبح  املمار�صات,  هذه  مثل  "اأمام 
من ال�روري وعلى الفور معاجلة 
هذا الو�صع, وال�صهر يف امل�صتقبل, 
ت�صيري  اإج�����راءات  اح���رتام  على 
دور  بتعزيز  وهذا  العمل,  عالقات 
غرار  على  لذلك,  املعدة  االأجهزة 

املت�صاوية  واللجنة  امل�صاركة  جلنة 
من  داخلية,  كهيئات  االأع�صاء, 
للعمل  العامة  واملفت�صية  جهة, 
املخت�صة  الق�صائية  واجل��ه��ات 

للتظلم اخلارجي, من جهة اأخرى".

عرب وزير �ل�سناعة "فرحات �آيت علي بر�هم" يف تعليمة وجهها �إىل �لروؤ�ساء و�ملدر�ء �لعامني للمجمعات �ل�سناعية وم�سوؤويل 
�ملوؤ�س�سات �لعمومية عن �متعا�سه ب�سبب ت�سريح مهني قامت به بع�ص �ملوؤ�س�سات و�ملجمعات �ل�سناعية �لعمومية و�خلا�سة, لعمال دون 

�حرت�م �لقو�عد �ملن�سو�ص عليها.

�قرت�ح �إن�ساء �لوكالة دعا �لقائمني عليها �إىل �حرت�م �إجر�ء�ت ت�سيري عالقات �لعمل
�لوطنية لالأمن �ل�سناعي

ال�صناعية  للجامعة  العام  املدير  الرئي�س  اقرتح 
اإن�صاء  �صيفي,  غريب  ال�صناعة,  وزارة  لدى 
غرار  على  ال�صناعي,  لالأمن  الوطنية  الوكالة 
وقال  ال�صحة.  قطاع  يف  اأُن�صاأت  التي  تلك 
برنامج  يف  م�صاركته  خالل  �صيفي,  غريب 
االأوىل  االإذاعية  القناة  على  نقا�س”,  “�صاعة 
اأم�س : “اإن هذه الوكالة ينبغي اأن تكون مربوطة 
مرافقتها  و  تقييمها  ليبقى  اجلمهورية  برئي�س 
م�صمونان”, مربزا اأن هذه الوكالة من مهامها 
و  الوطني  البعد  ذات  املجاالت  ومرافقة  تقييم 
االأخرى املرتبطة بالدولة. و دعا امل�صوؤول ذاته, 
جديدة,  �صناعية  طريق  خارطة  ر�صم  الإع��ادة 
وتقييم �صامل للموؤ�ص�صات وتغيري ا�صرتاتيجية 
بع�س  بف�صل  االإق���رار  اإىل  داعيا  ت�صيريها, 
بديلة  اأخ��رى  بعث  واإع��ادة  وحلها  موؤ�ص�صات 
عنها, و اإعادة النظر يف منط الت�صيري و التوزيع 

باملوؤ�ص�صات و املجمعات ال�صناعية.
كما ذكر املتحدث,  بقدرات الطاقات الب�رية 
مبناطق الظل يف الت�صيري, داعيا اإىل و�صع �صلم 
لتقييم االإطارات و تثمينها من خالل التحفيز و 

الت�صجيع.
ق/و

رغم توقف جل �لرحالت �جلوية وتر�جع �لن�ساط �لتجاري ب�سبب كورونا

�أ�سعار �لعمالت �الأجنبية تبقى �سامدة يف �الأ�سو�ق �ملو�زية
االأجنبية �صامدة ومل  العمالت  اأ�صعار  بقيت 
بعد  متوقعا  كان  ما  عك�س  انهيارا  ت�صهد 
جل  ووقف  ال�صحي  احلجر  دول  عدة  اإعالن 
الرحالت اجلوية عامليا, حيث بيعت ورقة 100 
اأورو ب� 19 األفا و 300 دينار, فيما قدر �صعر 
ذات الورقة من العملة االأمريكية "الدوالر" 

ب� 17 األفا و 700 دينار .
 يكتنف �صوق "الدوفيز" يف اجلزائر غمو�س 
ا�صتمرار  مع  موازاة  االأيام,  هذه  خالل  كبري 
مل  حيث  العامل,  يف  كورونا  جائحة  تبعات 
تراجع  رغم  كبريا  تراجعا  االأ�صعار  تعرف 

الطلب على العملة, وتوقف ن�صاط �ركات 
اخلطوط اجلوية والوكاالت ال�صياحية, بعدما 
نزلت االأ�صعار خالل االأيام االأوىل من اإعالن 
احلجر ال�صحي يف اجلزائر  اإىل ما دون 180 
الذي مل  امل�صتوى  اأورو, وهو   1 دينار مقابل 
ي�صجل يف الثالث �صنوات االأخرية املا�صية, 
جمددا  االرتفاع  اإىل  عادت  االأ�صعار  اأن  اإال 
لت�صتقر عند 193 دينار مقابل 1 اأورو ب�صوق 
يتوقع   , اآخ��ر  جانب  من  اأم�س.   , ال�صكوار 
تدريجي,  ب�صكل  االأ�صعار  تراجع   املتتبعون 
يف ظل ا�صتمرار تداعيات وباء كورونا على 

العملة  با�صتعمال  العالقة  ذات  االأن�صطة 
ال�صياحي  الن�صاط  مقدمتها  يف  ال�صعبة, 
وعمل الوكاالت وتوقف �ركات النقل عن 
ال�صعبة  العملة  قيمة  فاإّن  وبالتايل  العمل, 
من املنتظر اأن تنهار يف ال�صوق ال�صوداء الأن 
جهة  من  منعدما.  يكون  يكاد  عليها  الطلب 
اأخرى, ت�صاءل الكثري من املواطنني  عن �صبب 
اإىل  العمالت  �رف  مكاتب  تفعيل  تاأّخر 
غاية اليوم, ال�صيما اأّن هذه املكاتب �صت�صاهم 

ب�صكل كبري يف انخفا�س اأ�صعار العمالت 
وا�صتقرارها.                                           ق/و

وكالة "عدل" توؤجل 
��ست�سد�ر �سهاد�ت �لتخ�سي�ص 

ب�سبب جائحة كورونا
تطويره  و  ال�صكن  لتح�صني  الوطنية  الوكالة  قررت 
عرب  التخ�صي�س  �صهادات  ا�صت�صدار  تاأجيل  )عدل( 
اإىل  مواطنيها  لتنقل  تفاديا  االإل��ك��رتوين  موقعها 
وذلك  الوالئية,  ووكاالتها  العامة  املديرية  م�صالح 
نظرا للو�صع العام الذي تعي�صه البالد ب�صبب انت�صار 
موقعها  عرب  الوكالة  اأعلنته  ما  ح�صب  كورونا,  وباء 
االإلكرتوين.وجاء يف البيان اأنه و "نظرا لتنقل املكتتبني 
اإىل م�صالح املديرية العامة ووكاالتها الوالئية وحتى 
حتميلهم  بعد  اإليها  وجهوا  التي  االإجن��از  ور�صات 
ل�صهادات التخ�صي�س من املوقع االلكرتوين و بالنظر 
للو�صع العام الذي تعي�صه البالد ب�صبب انت�صار وباء 
التخ�صي�س عرب  اإرجاء �صب �صهادات  كورونا, تقرر 
التجمع  و  لالنتقال  جتنبا  وه��ذا  االإلكرتوين  املوقع 
اأنها  مكتتبيها  "عدل"  وكالة  االحتكاك".وتطمئن  و 
ق��رارات  من  تبقى  ما  حت�صري  عملية  ا�صتكملت 
ذات  ي�صيف  م��ربجم��ة,  كانت  التي  التخ�صي�س 
امل�صدر.و اأكدت الوكالة اأنها �صتقوم باإعالم املكتتبني 
عند برجمة العملية جمددا عرب موقعها االلكرتوين و 
حيز  اأخ�ر  رقم  و�صع  و�صيتم  "فاي�صبوك",  �صفحة 

اخلدمة يف غ�صون بداية االأ�صبوع القادم لتلقي
 ا�صتف�صاراتهم.                                                              ق/و

�لرتخي�ص لتجار 
�لهو�تف �لنقالة 
بالن�ساط خالل 

فرتة �حلجر 
�ل�سحي

عن  ���ص��ادرة  تعليمة  اأك����دت 
اأن رخ�صة الن�صاط  الوزير االأول 
احلوا�صيب  بيع  لتجارة  بالن�صبة 
تعني  االإلكرتونية  واالأج��ه��زة 
بيع  بتجارة  الرتخي�س  كذلك 
واأن�صطة  املحمول,  الهاتف  اأجهزة 
وكذا  الهاتفي  الر�صيد  �صحن 
اإ�صالح هذه التجهيزات.و اأو�صح 
ن�صاطات  كل  اأن  امل�صدر  ذات 
تخ�س  التي  تلك  ومنها  الت�صليم 
عن  اأو  االإلكرتونية  ال�مبيعات 
مواقيت  خ��ارج  مرخ�صة  بعد 
اأن  اإمكانية  اإىل  م�صريا  احلجر, 
ال�مواد  الت�صليم  عمليات  ت�صمل 
ال�صلة  ذات  جتارتها  تتوىل  التي 
�صملها  التي  التجارية  ال�محالت 

اإجراء الغلق.
و ���ص��دد ج���راد ع��ل��ى ����رورة  
االمتثال ب�رامة لقواعد النظافة 
التي  االج��ت��م��اع��ي  وال��ت��ب��اع��د 
من  الوقاية  اإط��ار  يف  و�صعت 

انت�صار وباء كورونا ومكافحته.
ق/و

وز�رة �لد�خلية ت�ستلم 524 
حافلة للنقل �ملدر�سي

والتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير  ك�صف 
ا�صتالم  عن  االأح��د,  اأم�س  بلجود,  كمال  العمرانية, 
الدفعة الثالثة من حافالت النقل املدر�صي والتي يبلغ 
عددها 524 حافلة.واأكد الوزير يف ت�ريح للتلفزيون 
للتعليمات  جت�صيدا  تاأتى  العملية  اأن  العمومي 
التي  تبون,  املجيد  عبد  اجلمهورية  لرئي�س  ال�صارمة 
تتعلق ب�رورة اتخاذ اإجراءات فورية لتح�صني ظروف 
بلجود يف  .وقال  الوطن  كافة واليات  التمدر�س عرب 
هذا ال�صياق : “اأ�صديت التعليمات لل�صيدات و ال�صادة 
املناطق  اإىل  خ�صي�صا  احلافالت  هذه  لتوجيه  الوالة 
الداخلية  وزارة  وكانت  “.هذا  الظل  ومناطق  املعزولة 
قد وزعت 1700 حافلة للنقل املدر�صي باالإ�صافة اإىل 
هذه الدفعة.                                                     ق/و

قريبا.. ندوة دولية حول دور �ملجتمع �ملدين يف مكافحة 
�لف�ساد باجلز�ئر

�صتحت�صن اجلزائر الحقا ندوة دولية حول دور 
املجتمع املدين يف مكافحة الف�صاد من تنظيم 
منظمة االأمن العاملية ملكافحة الف�صاد, ح�صبما 
امل�صتقلة.وجاء  املنظمة  ل��ذات  بيان  به  اأف��اد 
مكتبها  اجتماع  توج  الذي  املنظمة  بيان  يف 
الحت�صان  اجلزائر  اختيار  "مت  اأنه  التنفيذي 
والتي  الف�صاد  �صد  القادمة  الدولية  الندوة 
املدين  املجتمع  +دور  مو�صوعها  �صيكون 
و واجبات  الف�صاد و كذا حقوق  يف مكافحة 

املبلغني عنه+".
غري  املنظمة  هذه  اجتماع  خالل  تقرر  كما 
مزار,  مراد  اجلزائري  يراأ�صها  التي  احلكومية 
تتكفل  خا�صة  قانونية  م�صلحة  ا�صتحداث 
االأم��وال  اختال�س  و  الف�صاد  ملفات  ب��اإدارة 
كذا  و  ال��دويل,  ال�صعيد  على  متابعتها  و 
بالنظر  تتكفل  االأول��ي��ة,  وج��ه  على  خلية, 
لفريو�س  للت�صدي  امل�صاعدة  اإمكانيات  يف 

كورونا.

وخالل اجتماع املجل�س التنفيذي املنعقد عرب 
لت�صيري  خا�صة  خلية  و�صع  مت  الفيديو  تقنية 
تاأكيد  وكذا  ومتابعته  الليبية  االأزم��ة  ملف 
االأمن  ملنظمة  ممثال  ميعالد  بكر  اأب��و  اأحمد 
كانت  ليبيا.و  يف  الف�صاد  ملكافحة  العاملية 
قد  الف�صاد  ملكافحة  العاملية  االأم��ن  منظمة 
موؤمتر  املن�رم  مار�س  �صهر  بتون�س  عقدت 
العاملية  املنظمة  مع  بالتعاون  الليبي  ال�صباب 
حلماية ال�صباب.                                    ق/و

جبهة �مل�ستقبل ت�سيد باجلهود �ملبذولة ملكافحة كورونا
املبذولة من  باجلهود  امل�صتقبل,  اأ�صادت جبهة 
رئا�صة  راأ�صها  وعلى  الدولة  موؤ�ص�صات  قبل 
املتعلقة  اأع�صائها  و  احلكومة  و   , اجلمهورية 

بالوقاية و مكافحة جائحة كورونا.
مكتبه  اجتماع  توج  بيان  يف  احل��زب  وثمن 
الوطني عرب تقنية التحا�ر عن بعد, برئا�صة 

الت�صامنية  ال�صعبية  الهبة  بلعيد,  العزيز  عبد 
و  للدعم  بتقدميه  االأب��ي  اجل��زائ��ري  لل�صعب 
امل�صاندة و املوؤازرة املعنوية و املادية الإخوانهم 
خ�صو�صا  الوباء  هذا  جراء  من  املت�ررين 
باملجهودات  م�صيدا  النائية,  الظل  مناطق  يف 
املنظومة  وكافة  اجلي�س  بها  قام  التي  اجلبارة 

االأمنية االأخرى ملجابهة كورونا.
كافة  ال�صيا�صية  الت�صكيلة  ذات  حيت  كما 
وامل�صوؤولني  واملهنيني  املمر�صني  و  االأطباء 
والعاملني بقطاع ال�صحة عامة على ال�صجاعة 

التي حتلو بها وما يقومون به ملجابهة هذا
 الوباء.                                                       ق/و
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�ل�سيادلة �خلـو��ص يتربعـون بجهاز تنف�ص 
��سطناعي للم�ست�سفى �ملركزي

.ع  منلـي 
---------------- 

الوالئي  املكتب  اأم�س,  يوم  قرر 
دعم  بالوالية  اخلوا�س  لل�صيادلة 
بعا�صمة  امل��رك��زي  امل�صت�صفى 
حديثة  طبية  بتجهيزات  الوالية 
اال�صطناعي  للتنف�س  وج��ه��از 
املر�صى  ع��الج  يف  للم�صاهمة 
بفريو�س  امل�صابني  وب��االأخ�����س 
نقيب  اأو�صحه  مثلما  ك��ورون��ا, 
ل�  ���ص��ع��ري  االأ عمار  ال�صيادلة, 

لتحرير".  "ا
اأن  امل��ت��ح��دث,  ن��ف�����س  واأ����ص���اف 
اإطار  يف  تندرج  املذكورة  العملية 
لل�صيادلة  الت�صامني  العمل 
اأجل  من  الوادي,  بوالية  اخلوا�س 
باأحدث  املركزي  امل�صت�صفى  تدعيم 
باملر�صى  االأمثل  للتكفل  االأجهزة 
امل�����ص��اب��ني ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا, 
ت�صامنية  عمليات  اإىل  باالإ�صافة 
املغري  م�صت�صفى  تخ�س  اأخ��رى 
م�صتلزمات  �راء  وكذا  وجامعة, 

ال��وب��اء  ه��ذا  م��ن  للوقاية  طبية 
ال�رطان  مكافحة  مركز  لفائدة 
دواء  جمع  جانب  اإىل  ب��ال��والي��ة, 
اندوميتا�صني  ودواء  كلوروكني 
بارا�صيتامول  ودواء   c وفيتامني 
وذل��ك  ال�صحة  مل��دي��ري��ة  وم��ن��ح 
الوطني  املكتب  لدعوة  ا�صتجابة 
"كوفيد19-",  اجلائحة  هذه  ظل  يف 

املتحدث. لذات  وفقا 
جمعيات  تقوم  ذاته,  ال�صياق  ويف 
م�صت�صفيات  بدعم  ومي�صورون 

بالوالية,  ال�صحة  قطاع  وعيادات 
الطبية  امل�صتلزمات  من  بالكثري 
وال��وق��ائ��ي��ة م��ث��ل ال��ك��م��ام��ات 
مواد  وكذا  والقفازات  لب�صة  واالأ
تربعات  من  والنظافة,  التطهري 
تهدف  اخل��ري,  اأه��ل  وم�صاهمات 
للعاملني  املعنوي  الدعم  تقدمي  اإىل 
باعتبارهم  الطبي,  ال�صلك  يف 
يف  االأوىل  ال�صفوف  يت�صدرون 
وي�صتلزم  الفريو�س,  هذا  مواجهة 
واتباع  واحلذر  احليطة  اأخذ  عليهم 

ال�رورية. الوقائية  االحرتازات 
ال�صحة  مدير  ثمن  جانبه,  م��ن 
لعويني,  ال��ق��ادر  عبد  بالوالية, 
الت�صامنية,  اخلريية  املبادرات  هذه 
الوقت  يف  ج��اءت  نها  باأ م��وؤك��ًدا 
الذي  ب��ال��دور  م�صيًدا  املنا�صب, 
هذه  مثل  يف  اجلمعيات  به  تقوم 
بها  متر  التي  وال��ظ��روف  املواقف 
م���ر ذات���ه ال��ذي  ال��ب��الد, وه��و االأ
املواطنني  ل��دى  ا�صتح�صانا  لقي 
اخلرجات  ه��ذه  على  ثنوا  اأ الذين 
وامل����ب����ادرات ال��ت��ي ت�����ص��ب يف 
العون  يد  تقدمي  وهو  واحد  م�صعى 
والعاملني  للمر�صى  وامل�صاعدة 
لكافة  ودعما  ال�صحة,  قطاع  يف 
موؤ�ص�صات  تبذلها  التي  اجلهود 
احلماية  قطاعات  وخا�صة  الدولة, 
ال��درك  م�صالح  وك���ذا  امل��دن��ي��ة 
اإط��ار  يف  وال�����رط��ة,  ال��وط��ن��ي 
والتطهري  التعقيم  عمليات  تنظيم 
ال���ت���ي ت�����ص��ت��ه��دف ال�����ص��اح��ات 
دارية. واالإ العمومية  والف�صاءات 

�ملرتدية  �الأو�ساع  �إىل  وبالنظر  �لعمومية,  �ل�سلطات  قبل  مكافحة فريو�ص كورونا, من  �إطار  �ملبذولة يف  للجهود  دعًما 
بالو�دي. �ل�سحة  قطاع  يعرفها  �لتي 

مكافحة فريو�ص كورونا �إطار  �ملبذولة يف  للجهود  دعما 

ليلة  م��ن  م��ت��اأخ��رة  �صاعة  يف 
�صيء  ال   17/04/2020 اجلمعة 
خليفة  حا�صي  مدينة  يف  يدور 
والية  عا�صمة  �رقي  الواقعة 
على  ال�صاهرين  اإال  ال���وادي 
النظافة  وعمال  املواطنني  اأمن 
بخزانات  امل��زودة  وال�صاحنات 
التي  امل��ط��ه��رة  ل��ل��م��واد  ر����س 
�رقا  امل��دي��ن��ة  اأح��ي��اء  جت���وب 
تطارد  وجنوبا  و�صماال  وغربا 
وقت  يف  ال��ق��ات��ل  ال��وب��اء  ه��ذا 
بيوتهم  يف  اجلميع  فيه  التزم 
�صا�صات  تقدمه  ما  مع  لل�صهر 
هوؤالء  اأبى  حني  يف  التلفزيون 
ميار�صوا  اأن  اإال  جمعة  يوم  يف 
امل��دي��ن��ة  ت��ط��ه��ري  يف  ع��م��ل��ه��م 
ب�صيء  امل��واط��ن  ي��ن��ع��م  ح��ت��ى 
الفريو�س  هذا  من  الوقاية  من 

للتحرير  حديث  ويف   , القاتل 
�صحوا  الذين  اجلنود  هوؤالء  مع 
اأج��ل  م��ن  والنفي�س  ب��ال��غ��ايل 
بيوتنا  يف  نيام  ونحن  راحتنا 
من  مل��زي��د  م�����ص��ت��ع��دون  ن��ه��م  اأ
كذلك  اأكدها  التي  الت�صحيات 
الذين  البي�صاء  القم�صان  جنود 
وعائالتهم  منازلهم  من  هاجروا 
نقاذ  الإ امل�صت�صفيات  والزم��وا 
فكل  الوباء  لهذا  امل�صابني  حياة 
اأن  ي�صتطيع  عمله  موقع  من 
تقلي�س  من  ميكن  واجبا  يقدم 
ال�صحية  االأزم����ة  ه��ذه  ع��م��ر 
والعامل  البالد  تعي�صها  التي 
الوحيد  ال�صبيل  ويبقى   , باأ�ره 
الوباء  هذا  عدوى  من  للت�صدي 
لبيته.                                                                                    املواطن  مالزمة  هو 
مبارك قدودة 

ل��والي��ة  البيئة  دار  م��دي��ر  دع��ا 
كل  ب��ري��ك,  م����روان  ال�����وادي, 
امل��ت��ع��ام��ل��ني االق��ت�����ص��ادي��ني يف 
النفايات  وح��رق  معاجلة  جم��ال 
يف  االن���خ���راط  اإىل  ب��ال��والي��ة, 
ازرة  ملوؤ الوطنية  الت�صامن  حملة 
العمومية,  ال�صحة  م�صتخدمي 
هذه  جتنيد  اإىل  العملية  تهدف 
والقيام  املخت�صة  املوؤ�ص�صات 

مبعاجلة  مبخلفات  بتكفلهم  طوعيا 
وح���رق م�����ص��ت��ل��زم��ات ال��ع��ن��اي��ة 
وما  كورونا  بفريو�س  بامل�صابني 
ينجم  ق��د  م��ا  اأو  عنها,  ي��رتت��ب 
وجوبا  تتطلب  نفايات  من  عنها 

احلرق. طريق  عن  بها  التكفل 
مع  متا�صًيا  ح�صبه,  جاءت,  املبادرة 
مواجهة  يف  ال��دول��ة  جم��ه��ودات 
ال  ال��ذي  ك��ورون��ا,  وب��اء  انت�صار 

من  والعديد  االأرواح  يح�صد  يزال 
الوقاية  اإجراءات  رغم  االإ�صابات 
اإىل  املعنّيني  داع��ًي��ا  امل�����ص��ط��رة, 
ومديرية  البيئة  دار  من  التقرب 
املوؤ�ص�صات  بني  بالتن�صيق  البيئة 
التي  واملوؤ�ص�صات  اال�صت�صفائية 
اإط��ار  يف  ال��ن��داء  لهذا  �صتن�صم 
خلق  اأجل  من  الوطني  الت�صامن 
هذه  وانت�صار  تقدم  اأمام  حواجز 

دار  م�صالح  اأن  موؤكدا  اجلائحة, 
اأمامهم  مفتوحة  تبقى  البيئة 
لالن�صمام  املرحلة,  ه��ذه  خ��الل 
متمنيا  النبيل,  امل�صعى  هذا  اإىل 
بااللتفاف  النداء  هذا  يحظى  اأن 
بهذا  م��ث��ل  االأ وال��ت��ك��ف��ل  اجل���اد, 
امل�صوؤولون  يوليه  الذي  االن�صغال 

الق�صوى. االأهمية 
ي�صني حممد 

بوالية  اجلزائر"  "بريد  �س  خ�صّ
ع�����رن��ة  اإط�����ار  يف  ال������وادي 
فريو�س  م��ن  للوقاية  اخل��دم��ات 
 ,"19 "كوفيد  امل�صتجد  كورونا 
الدفع  اأج��ه��زة  م��ن  معترًبا  ع��دًدا 
لتجار  باملجان  مُتنح  االإلكرتوين, 
واملتعاملني  وال�صيادلة  الوالية 
ال�رط  يتمثل  فيما  االقت�صاديني, 
يف  منها,  لال�صتفادة  ���ص��ا���س  االأ
احل��ي��ازة ع��ل��ى ح�����ص��اب ب��ري��دي 
مدير  عنه  ك�صف  ح�صبما  جتاري, 
ب��ال��وادي  اجلزائر"  "بريد  وح��دة 

"التحرير". ل�  قديري  اأحمد 
 43 توفري  مت  ن��ه  اأ امل��دي��ر  اأو���ص��ح 
ج���ه���ازا ل��ل��دف��ع االل���ك���رتوين, 
ح�ص�س  اق��ت��ن��اء  ���ص��ي��ت��م  ف��ي��م��ا 
التجار  طلبات  على  بناء  اأخ��رى 
بعد  العملية  يف  وامل��ن��خ��رط��ني 
داري���ة  االإ االإج����راءات  ا�صتيفاء 
االأول��وي��ة  منح  م��ع  ال�����روري��ة, 
وحمالت  الغذائية  امل��واد  لتجار 

واملواد  واللحوم  والفواكه  اخل�ر 
ال�صيدالنية,  و�صبه  ال�صيدالنية 
اخلدمات  كل  جمانية  اأن  م�صيًفا 
تتم  االأج���ه���زة,  ب��ه��ذه  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
خ��الل ه��ذه امل���دة م��ن اال���ص��رتاك 
املعلوماتية,  بال�صبكة  واالت�صال 
االأعمال  كيفية  يف  التكوين  وكذا 
النقود  ت���داول  عند  وال�صيانة 
اإىل  باالإ�صافة  النقدية,  واالأوراق 
الذهبية  البطاقات  اأ�صحاب  متكني 
اأغرا�صهم  اقتناء  من  والبنكية 
الدفع  اأجهزة  طريق  عن  اإلكرتونًيا 
نها  �صاأ م��ن  ال��ت��ي  ل���ك���رتوين,  االإ
البطاقات  اأ�صحاب  متكني  ا,  اأي�صً
"�صيب"  وب��ط��اق��ات  ال��ذه��ب��ي��ة 
البنوك,  ب��ني  م��ا  ال��ب��ط��اق��ات  اأي 
ت��داول  خماطر  م��ن  التقليل  م��ن 
اإىل  والتنقل  النقدية  ال�صيولة 

االأموال. ل�صحب  الربيد  مكاتب 
مدير  دع��ا  ال�����ص��ي��اق,  ه��ذا  ويف 
وح���دة ب��ري��د اجل��زائ��ر ب��ال��وادي, 

االقت�صادّيني  املتعاملني  ك��اف��ة 
مقرها,  من  التقرب  اإىل  والتجار 
الدفع  اأجهزة  على  احل�صول  ق�صد 

باملجان.  االإلكرتوين 
جلنة  اأن  اإىل  قديري  اأحمد  �صار  واأ
الربيد  مديريتّي  ب��ني  م�صرتكة 
و�رعت  ت�صكيلها,  مت  والتجارة 
و�صط  التح�صي�صي  عملها  يف 
مل��ب��ادرة  ال�صتقطابهم  ال��ت��ج��ار 
ال��دف��ع  اأج��ه��زة  ع��ل��ى  ح�صولهم 
يف  وا�صتعمالها  ل���ك���رتوين,  االإ
عقد  برام  الإ التجارية  التعامالت 
هذه  اقتناء  عند  معهم  االتفاقية 

جهزة. االأ
.ع منل�ي 

ال�صاهرين  اأغلب  قبل  من  بلغنا 
النوادي  �صوؤون  ت�صيري  على 
ال��ري��ا���ص��ي��ة ب��ال��وادي ���ص��واء 
امل�صتويات  خمتلف  يف  املتفوقة 
تاأ�صرية  ك�صب  م��ن  ومتكنت 
بعد   , االأعلى  للق�صم  ال�صعود 
كل  وم��ن  الناجح  م�صوارها 
متكنت  التي  تلك  اأو   , اجلوانب 
ال�صقوط  ك��ارث��ة  ت��ف��ادي  م��ن 
م�صوارها  بعد  االأ�صفل  للق�صم 
املنتهية  البطولة  يف  املتذبذب 
الطاقم  �صواء  تكرمي  عملية  اأن 
الالعبني  اأو  لنواديهم  الفّني 
االإجن���از  ���ص��اه��م��وا يف  ال��ذي��ن 
ال��ب��ق��اء  و  اأ ب��ال�����ص��ع��ود  م����ا  اإ
املبذولة  ج��ه��وده��م  على  ردا 
لثمار  وج��ن��ي��ه��م  امل��ي��دان  يف 
املنق�صي  الريا�صي  املو�صم 
تعليقها  مت  قد   ,  2019/2020
ف��ريو���س  وب���اء  ب��ع��د  م��ا  اإىل 

, رغبة منهم يف تطبيق  كورونا 
التي  ال��وق��ائ��ي��ة  التعليمات 
يف  امل�صاهمة  ع��دم  على  حتث 
املغلقة  االأماكن  يف  التجمعات 
يريدون  ه��وؤالء  واأن  ال�صيما   ,
دون  باحتفالياتهم  اال�صتمتاع 
جوانبها  بع�س  على  اال�صتغناء 
الفرحة  تقليل  نها  �صاأ من  التي 
الفرق  برنامج  يف  اأن  خ�صو�صا 
من  بع�س  تكرمي  برجمة  املعنية 
اأو  املحلية  ال�صلطات  رج��ال 
يف  تقدموا  �صابقني  ريا�صيني 
املادية  م�صاهمتهم  بعد  ال�صن 
و  اأ االأوىل  للفئة  بالن�صبة 
نواديهم  جتاه  الكبرية  املعنوية 
من  وغريها  للثانية  بالن�صبة 
التي  االأخ����رى  امل�����ص��اع��دات 
التتويج  وراء  وكانت  قدموها 

. البقاء  و  اأ
زياد   بو  اأ

االأ�ر  اأرباب  من  عدد  لنا  عرب 
ويف  ل��ل��ع��ائ��الت  واالأول���ي���اء 
ال��وادي  والي��ة  اأرج��اء  خمتلف 
من  العميق  ا�صتيائهم  ع��ن 
اأ�صحاب  اأغ��ل��ب   ا�صتغالل  
فر�صة  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ح��الت 
فريو�س  وانت�صار  والوباء  حلول 
ع��ّدة  عنه  جن��م  ال��ذي  ك��ورون��ا 
اإجبارية  منها  ردعية  ق��رارات 
خ�صو�صا  اجل��م��ي��ع  م��ك��وث 
ببيوتهم  ال�صغار  االأط��ف��ال 
خمتلف  على  تهافتهم  ومنها 
طيلة  بها  لالن�صغال  اللعب 
عدم  وبالتايل  اليوم  �صاعات 
 , بيوتهم  مغادرة  يف  التفكري 
التي  الثمينة  الفر�صة  وه��ي 
اأ�صحاب  من  الكثري  اأ�صتغلها 
مبالغ  لرفع  التجارية  املحالت 

يف  تكن  مل  التي  اللعب  ه��ذه 
لبع�س  خ�صو�صا  ح�صاباتهم 
يقل  التي  مبتاجرهم  �صياء  االأ
املنا�صبات  يف  اإال  قبال  االإ عليها 
ن�صبة  تراجع  اأمام  خ�صو�صا   ,
العائالت  من  للكثري  املدخول 
ق���ارة  اأج�����رة  مت��ل��ك  ال  ال��ت��ي 
اليومية  متطلباتها  بها  تغطي 
ال��ظ��رف  ه���ذا  يف  خ�����ص��و���ص��ا 
فيه  ت�صاعف  ال��ذي  ب��ال��ذات 
قبل  م��ن  اال���ص��ت��ه��الك  ي�����ص��ا  اأ
يف  م��ن��ا���ص��دي��ن   , امل��واط��ن��ني 
الو�صية  اجلهات  نف�صه  الوقت 
للمحاالت  زياراتهم  تكثيف 
لهذه  وال��ت�����ص��دي  ال��ت��ج��اري��ة 
من  واال�صتغالل  الت�رفات 

. الباعة  طرف 
زياد  بو  اأ

للوقاية من فريو�ص كورونا

بلدية جامعة ُتبادر 
بالتكفل �الأمثل 
بالكو�در �لطبية 

و�سبه �لطبية

تطهري �ملدينة وتعقيم �أحيائها متو��سل 
بحا�سي خليفة

د�ر �لبيئة

دعـوة للتكفل مبخّلفات مكافحة فريو�ص كورونا

يف �إطار ع�سرنة �خلدمات للوقاية من فريو�ص كورونا

تخ�سي�ص 43 جهاًز� للدفع �الإلكرتوين للتجار و�ل�سيادلة 
باملجان 

تعليق �حتفاليات �لنو�دي �لريا�سية 
�إىل ما بعد وباء كورونا 

مكوث �الأطفال ببيوتهم وتهافتهم على خمتلف �للعب لالن�سغال بها
 يف فرتة �حلجر

�أولياء م�ستاوؤون من ��ستغالل �لظرف 
وزيادة �أ�سعار لعب �الأطفال 

ال��وادي  يف  جامعة  بلدية  ب��ادرت 
حملية  هيئات  ع��ّدة  مع  بالتن�صيق 
للكوادر  املنا�صبة  االأج��واء  لتوفري 
من  للوقاية  طبية  وال�صبه  الطبية 
االأمثل  والتكفل  كورونا  فريو�س 
جلنة  رئي�س  به  ف��اد  اأ ح�صبما  بهم, 
للبلدية,  التابعة  وال�صحة  الوقاية 
خا�صة  ق��ام��ة  اإ لهم  �ُصّخرت  حيث 
بعملية  وال��ق��ي��ام  النقل  و�صمان 
وباء  على  للتغلب  والتعقيم,  الر�س 

. كورونا
ف��ي��م��ا ق��ام��ت خ��ل��ي��ة امل��ت��ط��وع��ني 
من  الوقاية  لب�صة  اأ بتوفري  بالبلدية 
والراأ�س  العينني  وواقية  الكمامات 

حمليا. �صناعتها  يتم  التي 
ق .م
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�تفاقية بني جامعة قا�سدي مرباح و�لبو�بة 
�لتعليمية �لرقمية "كور�سري�"

علي  حممد 
---------------- 

التعليمية  ال��ب��واب��ة  ه��ذه  وت�صمح 
من  اجل��ام��ع��ي��ة  ����رة  ل���الأ ال��ع��امل��ي��ة 
ف�صال  داري����ني,  واإ وطلبة  ���ص��ات��ذة  اأ
باحل�صول  ال�صابقني  اخلريجني  عن 
تتيح  جمانية  رخ�صة   5.000 على 
تت�صمن  مكتبة  من  اال�صتفادة  لهم 
الفروع  خمتلف  يف  در���ص��ا   3.737
االإعالم  غرار  على  والتخ�ص�صات, 
الفيزيائية  والعلوم  والهند�صة  االآيل 
ن�صانية  واالإ االجتماعية  والعلوم 
االأعمال  دارة  واإ واالقت�صاد  والقانون 
مثلما  وغ��ريه��ا,  واالآداب  واللغات 

تو�صيحه. جرى 
الطلبة  على  الرخ�س  ه��ذه  وت��وزع 
 )650 ( �صاتذة  واالأ رخ�صة(   4.000 (

اإىل  باالإ�صافة   )250 ( داري����ني  واالإ
ي�صيف   ,)100 ( ال�صابقني  اخلريجني 

امل�صدر. ذات 
اإط��ار  االت��ف��اق��ي��ة يف  ه��ذه  وت��ن��درج 
انفتاح  تعزيز  اإىل  الرامية  امل�صاعي 
بغية  ال��دويل  حميطها  على  اجلامعة 
وال��رق��ي  التكوين  نوعية  حت�صني 
اأ�صري  كما   , العلمي  البحث  مب�صتوى 

. ليه اإ
بني  من  ''ك��ور���ص��ريا''  بوابة  وتعد 

املعروفة  التعليمية  البوابات  اأ�صخم 
الت�صجيل  فر�صة  تتيح  والتي  عامليا 
مايل  مبلغ  دفع  مقابل  لالأ�صخا�س 
اإمكانية  مع  �صهادة,  على  واحل�صول 
وبدون  جمانا  الدرو�س  من  اال�صتفادة 
املكلف  املدير  اأو�صح  كما  م�صبق,  دفع 
ب��ال��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون 
والتظاهرات  واالت�صال  والتن�صيط 
مراد  مرباح  قا�صدي  جلامعة  العلمية 

. ي�صي قر

هذا  يف  للت�صجيل  اأج��ل  اآخ��ر  وح��دد 
 ,2020 اأفريل   30 بتاريخ  الربنامج 
مت  الذين  املرت�صحني  �صيتلقى  حيث 
يت�صمن  اإلكرتونيا  بريدا  اختيارهم 
يف  ح�صاباتهم  نحو  توجيهي  راب��ط 
املتح�صل  الرخ�صة  اأن  علما  البوابة, 
غري  عدد  يف  بالت�صجيل  ت�صمح  عليها 
ذات  ي�صيف   , الدرو�س  من  حمدود 

ملتحدث. ا
اأن  قري�صي  ���ص��ار  اأ اآخ��ر  �صياق  ويف 
املن�رم  ال�صهر  اأطلقت  اجلامعة  دارة  اإ
الر�صمي  املوقع  يف  رقمية  اأر�صية 
يتم  االإنرتنت,  �صبكة  على  للجامعة 
للطلبة  الدرو�س  تقدمي  خاللها  من 
املتخذة  التدابري  �صمن  وذلك  بعد  عن 
فريو�س  جائحة  تف�صي  من  للوقاية 

. )كوفيد19-(  امل�صتجد  كورونا 

ودرو�ص  تكوين  من  �ال�ستفادة  ''كور�سري�" بهدف  �لرقمية  �لتعليمية  و�لبو�بة  بورقلة  مرباح  قا�سدي  جامعة  بني  تعاون  �تفاقية  �أبرمت 
�لعلمي. و�لبحث  �لعايل  للتعليم  �ملوؤ�س�سة  هذه  م�سوؤويل  لدى  علم  ح�سبما  �لتخ�س�سات,  خمتلف  يف 

�لتخ�س�سات خمتلف  يف  ودرو�ص  تكوين  من  �ال�ستفادة  بهدف 

)كوفيد  من  متميزة  وقائية  مبادرة 
جوادي  ال�رطة  حافظ  تكفل   )19
ب�صكرة   403 للوحدة  التابع  نعمان 
�صحة  على  ,وحفاظا  منه  مب��ب��ادرة 
لنفق  تركيبه  و  باقتنائه  زم��الئ��ه 
اأمن   مقر  مبدخل  االأ�صخا�س  لتعقيم 
التعقيم  مبواد  مزود  ب�صكرة  والية 
جانبا  بذلك  جم�صدا  ذكية  ليات  واآ
الوقائية  التدابري  اإجراءات  من   هاما 
كورونا  فريو�س  انت�صار  لتفادي 
املوظفني  وحماية    )COVID 19 (

املبادرة  ا�صتح�صنوا  الذين  والزوار 
وم�صاندتهم  �صكرهم  عن  معربين 
ال��وط��ن  م�صالح  ي��خ��دم  م��ا  ل��ك��ل 
على   " للتحرير  واأكدوا"  واملواطن, 
را�صخة  �صارت  االأم��ن  �صفة  اأن  
االأمن  رجال  ت�رفات  كل  يف  بقوة 
اأن  تعاىل   لله  الوطني,مت�رعني 
ال�صعب  عن  وال��ب��الء  ال��وب��اء  يرفع 
االإ�صالمية  م��ة   االأ وك��ل  اجل��زائ��ري 

 . اجمع  والعامل 
حريز حممد   

ب�صتى  اجل��رائ��م  حم��ارب��ة  اإط���ار  يف 
بامل�صا�س  يتعلق  ما  وال�صيما  نواعها  اأ
ظل  يف  للمواطنني  العامة  بال�صكينة 
الظرف الذي متر به البالد جراء ظهور 
اثر  covid 19( وعلى  ( وباء كورونا 
لقوات  امل��راق��ب��ة  عمليات  تكثيف 
اجل��رائ��م  مكافحة  بفرقة  ال�رطة 
يبلغ  �صخ�س  ر�صد  مت  املعلوماتية 
برتويج  يقوم  �صنة    29 العمر  من 
ال�صخ�صية  �صفحته  يف  اإ�صاعات 
من  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  عرب 
اخلوف  ون�ر  البلبلة  اإحداث  نها  �صاأ
واملتعلقة  املواطنني  ل��دى  والياأ�س 

عددا  حمدثا  كورونا  وباء  )بتف�صي 
الفور  على   ) الوفيات  م��ن  كبريا 
ب��ا���رت ف��رق��ة م��ك��اف��ح��ة اجل��رائ��م 
اأ�صفرت  التي  التحريات  املعلوماتية 
احل�صاب  �صاحب  هوية  حتديد  على 
مع  وبالتن�صيق  ت��واج��ده  وم��ك��ان 
جزائي  ملف  واإجناز  توقيفه  مت  النيابة 
من  الإ�صاعات  الرتويج  مبو�صوع  له 
والياأ�س  واخلوف  البلبلة  ن�ر  نها   �صاأ
العدالة  اأمام  وبتقدميه  املواطنني  لدى 
يف  للنظر  يداع  اإ اآمر  حقه  يف  �صدر 

         . الحقا  ق�صيته 
حريز حممد 

ظاهرة  وحماربة  مراقبة  اإطار  يف 
اال�صتهالكية  ال�صلع  اح��ت��ك��ار 
االأمني  املخطط  ثر  واإ �صا�صية,  االأ
ن���واع  اأ �صتى  مل��ح��ارب��ة  امل�صطر 
اال�صتهالكية  املواد  على  امل�صاربة 
الغذائية  امل��واد  منتجات  ال�صيما 
الرقابة  عمليات  ت�صديد  خالل  من 
املواد  هذه  بيع  اأماكن  خمتلف  على 
التجزئة,  و  اأ اجلملة  حمالت  �صواء 
انقو�صة  دائرة  اأمن  م�صالح  متكنت 
بي�س   ( ا�صتهالكية  م��ادة  بحجز 

م��راع��اة  دون  خم��زن��ة  ال���دج���اج( 
للتخزين  ال�����ص��ح��ي��ة  ال�����روط 
بي�س. حبة   6436 باإجمايل  تقدر 
ورود  ثر  اإ تعود  الق�صية  حيثيات 
قيام  مفادها  م��وؤك��دة  معلومات 
بي�س  م���ادة  ب��ت��خ��زي��ن  ت��اج��ري��ن 
ال�����روط  م��راع��اة  دون  ال��دج��اج 
ال�����ص��ح��ي��ة ل��ل��ت��خ��زي��ن ب��اإح��دى 
مدينة  ب��و���ص��ط  امل�����ص��ت��ودع��ات 
اإىل  التنقل  مت  الفور  على  انقو�صة  
امل�صتودع  هذا  ومعاينة  املكان  عني 

على  يتوفر  ال  ن��ه  اأ بينت  ال��ت��ي 
املطلوبة.     التخزين  �روط  دن��ى  اأ
لبلدية  البيطري  الطبيب  بت�صخري 
مديرية  مع  وبالتن�صيق  انقو�صة 
املخت�صة  العامة  والنيابة  التجارة 
املذكورة  الكمية  حجز  مت  قليميا  اإ
املعمول  التنظيم  وف��ق  واإتالفها 
يف  جزائي  ملف  اإجناز  مت  كما  به, 
م��ام  اأ مبوجبه  قدما  املعنيان  ح��ق 

املخت�صة. الق�صائية  اجلهات 
ق/ج

دائرة  الأمن  ال�رطة  م�صالح  تلفت  اأ  
م�صالح  م��ع  بالتن�صيق  ط��ول��ق��ة  
القطاع  ب�صكرة  ل��والي��ة  التجارة 
متر  من   )2 ( طنني  طولقة   قليمي  االإ
اأ�صخا�س  �صكوى  حمل  كانت  فا�صدة 
التمر  خمزن  مقر  عن  بعيدين  غري 
مزعجة,  روائح  منه  انبعثت  ,الذي 
تقدم  �صكوى  رفع  اىل  ا�صطرهم  مما 
دائ��رة  ام��ن  اإىل  اأ�صخا�س   03 بها  
االت�صال  خلية  بيان  بح�صب  طولقة 

م���ن والي��ة  وال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة الأ
منه  ن�صخة  ا�صتلمنا  الذي  ب�صكرة 
الذي  البيئي  التلوث  بخ�صو�س   ,
اال�صتغالل  ���ص��وء  ج��راء  بهم  ح��ل 
تو�صيب  ل�ركة  م�صري  طرف  من 
النظافة  معايري  احرتام  وعدم  التمور 
تلحق  اأن  نها  �صاأ من  التي  وال�صالمة 
مت  الفور  ,على  باملواطنني  ال�رر 
واالنتقال  الوقاية  جلنة  مع  التن�صيق 
العثور  مت  ومبعاينتها  املوؤ�ص�صة   اإىل 
رف�يع   نوع  من  التمر  من  كمية  على 
من  قنطارا(   20 ( ح��وايل  ب�  تقدر 
مق�صمة  ال�صالحية  منتهي  التمر 
وكل   ) كرتونية  علبة   330 ( داخل 
 12  ( على  حتتوي  كرتونية  علبة 
 500 ( ب��وزن     ) بال�صتيكية  علبة 
يف  بلغت  التي  الكمية  حجز  مت   ) غ 
حتويل   و  متر,  علبة   4000 جمملها 
لينجز  امل�صلحة  ملقر  ال�ركة  م�صري 
مع  وبالتن�صيق  باملو�صوع  ملف  له 
طولقة  ف��رع  الغ�س  قمع  م�صلحة 
�صحة  حماية  اإطار  يف   . اإتالفها  مت 
على  واحلفاظ  املواطنني  و�صالمة 
واملمتلكات  االأ�صخا�س  �صالمة 

                . اجلمهورية  قوانني  وفق 
حريز حممد 

على  وقع  مروع  مرور  حادث  خلف 
رقم01  ال��وط��ن��ي  ال��ط��ري��ق  حم��ور 
نفطال  حم��ط��ة  ع��ن��د  وب��ال��ت��ح��دي��د 
الرمل  حا�صي  ال�صناعية  باملدينة 
االأغ��واط,  الوالية  عا�صمة  جنوب 
واإ���ص��اب��ة  ���ص��خ�����ص��ني  وف����اة  يف 
متفاوتة  ب��ج��روح  اآخ��ري��ن  ث��الث��ة 
مبا�رة  ثرها  اأ على  نقلوا  اخلطورة, 

ط��رف  م��ن  بليل  م�صت�صفى  اإىل 
املدنية   للحماية  الثانوية  الوحدة 
ا�صطدام  خلفية  على  ببليلن,وهذا 
"فولك�صفاقن  ن��وع  م��ن  ���ص��ي��ارة 
.لتبقى  فالحي  ج��رار  م��ع  كادي" 
للحد  اجلميع  مهمة  واحل��ذر  احليطة 

. الطرقات  اإرهاب  من 
ع.ق

املتعاملون  م��ن  جمموعة  ب���ادرت 
اأجهزة  بتقدمي  بورقلة  االقت�صاديون 
فح�س  اأجهزة  و  نعا�س  باالإ خا�صة 
لفائدة  دفعات  على  مق�صمة  طبي 
بورقلة  اال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صات 
ت��زاي��د احل���االت و  ت��ي ه��ذا م��ع  ي��اأ  ,
جهود  اإط��ار  يف  تاأتي  و  االإ�صابات 
معدات  ل�راء  الت�صامن  و  التعبئة 

كورونا..  فريو�س  ملحاربة  طبية 
و  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  م��دي��ر  ك�صف  و 
�صادق  خليل  ال��واح��ات  ال�صناعة 
العمل  اإطار  يف  جاءت  العملية  ..اأن 

املتعاملني  و  الغرفة  ب��ني  امل�صرتك 
الغرفة  قامت  حيث   , االقت�صاديني 
نعا�س  باالإ خا�س  طبي  عتاد  باقتناء 
 , االقت�صاديني  املتعاملني  مب�صاهمة 
االحتياجات  على  بناءا  جاء  العتاد  هذا 
اال�صت�صفائية  للموؤ�ص�صات  الفعلية 
عملية  ���رف��ن��ا  اأ ح��ي��ث   , ب��ال��والي��ة 
الغرفة  مبقر  الت�صليم  و  اال�صتالم 
عن  نيابة  لل�صحة  الوالئي  املدير  اإىل 

.. الوايل 
و  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  ن��ظ��م��ت  و  ه���ذا 
ت�صليم  مرا�صيم  "الواحات"  ال�صناعة 

العتاد  من  االأوىل  الدفعة  ا�صتالم  و 
للمدير  نعا�س  باالإ اخل��ا���س  الطبي 
الوالية  وايل  با�صم  لل�صحة  الوالئي 
 , للتجارة  الوالئي  املدير  وبح�صور 
املح�صنيني  مب�صاهمة  كانت  املبادرة 
وجاءت   , االقت�صاديني  املتعاملني  من 
تلبية  و  والية  وايل  لتوجيهات  طبقا 
للموؤ�ص�صات  الفعلية  لالحتياجات 
دعا  جهته  باجلهة..من  االإ�صت�صفائية 
كافة  لزهر  قري�صي  الغرفة  رئي�س 
لالن�صمام  االقت�صاديني  املتعاملني 
ل��ل��م��ب��ادرة ال��ت��ط��وع��ي��ة وال��ع��م��ل 

للت�صدي  ال��غ��رف��ة  م��ع  بالتن�صيق 
العملية  اأن  وق���ال   , ال��وب��اء  ل��ه��ذا 
كافة  اإىل  ن��داء  رفعنا  بعدما  ج��اءت 
التجند  اأجل  من  واملتعاملني  التجار 
الدفعة  هذه  وفرنا  قد  و   , للم�صاعدة 
اأجهزة  من  امل�صاعدات  من  االأوىل 
يف  لندرته  نظرا  الطبي  نعا�س  االإ
اأخرى  دفعات  انتظار  يف  و  ال�صوق 
العملية  هاته  اأن  ن�صري  اأن  اإىل  ..يبقى 
و�صيتم  متوا�صلة  تزال  ال  الت�صامنية 

ثانية...  دفعة  ت�صليم  القادمة  يام  االأ
التجاين  ن-ق- 

تن�سيب نفق تعقيم وقاية عنا�سر �ل�سرطة 
وزو�ر مقر �الأمن �لوالئي بب�سكرة

مروج �إ�ساعات كورونا يف قب�سة �أمن ب�سكرة 

حجز 6436 حبة بي�ص خمزنة دون مر�عاة �ل�سروط 
�ل�سحية للتخزين بورقلة   

�ل�سرطة تتلف 4000 علبة متر منتهية 
�ل�سالحية بطولقة بب�سكرة 

قتيالن يف حادث مرور جنوب �الأغو�ط

�ملتعاملون �القت�ساديون بورقلة يتربعون باأجهزة �إنعا�ص وفح�ص طبي

بعني بلبال 

رئي�ص د�ئرة �أولف ومري متقطن  باأدر�ر ي�ستمعون الن�سغاالت �ملو�طنني 
مرفوقا  اأول���ف  دائ���رة  رئ��ي�����س  زار 
وحدة  ومدير  متقطن  بلدية  برئي�س 
وقائد  اأدرار,  بالوالية  اجلزائر  بريد 
ق�ر  باأولف  الوطني  ال��درك  كتيبة 
من  كلم   120 بعد  على  بلبال  عني 
املا�صي,  االأ�صبوع  اآخر  متقطن  بلدية 
ق�صية  الق�ر  �صكان  ط��رح  حيث 
عني  ب��ني  ال��راب��ط  ال��ط��ري��ق  تعبيد 
طرق  عن  اأولف  اأدرار  وطريق  بلبال 
عليه  وق��ف  وال��ت��ي  متقطن,  بلدية 

الربيدي  املكتب  ربط  وعملية  الوفد, 
ل��ي��اف  االأ ب�صبكة  بالق�ر  ال��وج��ود 
كلم,   120 تفوق  مب�صافة  الب�رية 
يتجاوز  م��ايل  غ��الف  لها  ق��در  التي 
ح�صب  وال���ذي  �صنتيم,  مليار   30
و�صلت  بحوزتنا  التي  املعلومات 
و   ,  %  70 اإىل  به  االأ�صغال  ن�صبة 
ملعاناة  حدا  ي�صع  اأن  نه   �صاأ من  الذي 
ومطريون  بلبال  عني  ق�ري  �صكان 
الال�صلكية  االت�صاالت  ناحية  من 

النقاط  بني  ومن  االنرتنت,   وخا�صة 
خدمات  حتويل  لها   التطرق  مت  التي 
القدمي  املكتب  م��ن  ال��ربي��د  مكتب 
الإجن��از  اأر���ص��ي��ة  واخ��ت��ي��ار  للجديد, 
للمكلف  ل��زام��ي  اإ وظيفي  م�صكن 
بلغ  اأ كما  ال��ربي��د,  مكتب  بت�صيري 
بتو�صيات  الق�رين  �صكان  الوفد 
على  ذك��ره��ا  ال��ت��ي  ال��والي��ة  وايل 
مو�صم  �صارة  اإ انطالق  اإعطاء  هام�س 
عبد  ب��ن  حممد  جممع  م��ن  احل�صاد 

للم�صتثمر  التابع  املغيلي  ال��ك��رمي 
���ص��ب��وع  ال��ع��ل��وي حم��م��د ب��داي��ة االأ
عني  منطقة  بت�صنيف  امل��ا���ص��ي, 
ق�صوى  كاأولوية  ومطريون  بلبال 
وختمت  الظل,  مناطق  اإح�صاء  يف 
الن�صغاالت  ب��اال���ص��ت��م��اع  ال��زي��ارة 
ال�����ص��ب��اب وج��م��ع��ي��ة احل��ي واأع��ي��ان 
على  للحا�رين  الوفد  واأكد  املنطقة, 
للوايل.                                                          ان�صغاالتهم  كامل  اإي�صال 
الرحمن عبد  بلوايف 

�نطالق �لقافلة �لت�سامنية من �الأغو�ط 
لفائدة �سكان �لبليدة 

االأغواط,  بوالية  املحلية  ال�صلطات  اأعطت 
برادعي  القادر  عبد  الوالية  وايل  يتقدمهم 
املتجهة  الت�صامنية  القافلة  انطالق  �صارة  اإ
لها  خ�ص�س  وال��ت��ي  البليدة  والي��ة  نحو 
مقطورة  ن�صف  ذات  �صاحنات  خم�صة 
على  حملت  والتي  املربد  ذات  و�صاحنتني 
و200  الغذائية  امل��واد  من  طنا   20 متنها 
من  قنطار  و200  ال�صميد  مادة  من  قنطار 
من  قنطارا   250 اإىل  الفرينة,اإ�صافة  مادة 
املعدنية  املياه  من  لرت  ل��ف  اأ و22  البطاطا 
ب��ان  ن��ور,ع��ل��م��ا  دق��ل��ة  م��ن  ق��ن��اط��ري  و10 

من  العديد  بها  �صاهمت  هذه  اخلريية  املبادرة 
كموؤ�ص�صة  واخلا�صة  العمومية  املوؤ�ص�صات 
���ص�����ص��ة ج��ري��دان  م��ط��اح��ن االغ����واط وم��وؤ
موؤ�ص�صة  جانب  ال��ك��ربى,اإىل  لالأ�صغال 
فلو. باأ والري  الكربى  لالأ�صغال  ال�صديق 
و�صناعيني  جتار  من  املح�صنني  من  وغريهم 
لفتة  وهي  واالأعمال  املال  رجال  اإىل  زيادة 
يف  اإخواننا  م�صاعدة  منها  الهدف  ت�صامنية 
وم�صاندة  دعم  اإىل  بحاجة  هم  الذين  البليدة 

. احلبيب  الوطن  هذا  ربوع  يف  اإخوانهم  من 
ع.ق
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�سكـان و�دي �رهيو بغليز�ن متخـوفـون من �لدخول 
فـي �أزمـة عط�ص

�أبو ع�سام
-----------------

من  م�صادر  من  علم  وح�صبما 
العطب  اأن  للمياه  اجلزائرية  حميط 
اأ�صهر   06 من  اأكر  منذ  مطروح 
ميول  امل��ذك��ور  البئر  وان  كاملة 
املدينة  �صاكنة  من  معتربة  ن�صبة 
اأ�صبوع  كل  لرت  ماليني   07 مبعدل 
يزيد  الذي  البئر  مبن�صوب  مقارنة 
البئر  وهو  ل/ثا   120 عن  حجمه 
طرف  من  ا�صتغل  وان  �صبق  الذي 
امل�صقية  امل�صاحات  ديوان  م�صالح 
 600 يف عملية �صقي ما يزيد عن 

املحا�صيل  خمتلف  م��ن  هكتار 
الله  بوعبد  �صبرية  بحي  الزراعية 
م�صالح  اإىل  �صمه  يتم  اأن  قبل 
االلفينيات  مطلع  للمياه  اجلزائرية 
وخ�صية تردي االأو�صاع ومواجهة 
�صائفة  خالل  حادة  عط�س  اأزم��ة 
على  العطب  بقاء  حال  يف   2020
ال�صكان  ينا�صد  اإذ  عليه  هو  ما 
ابراهيمي  ن�صرية  الوالية  وايل 
م�صالح  ل��دى  ع��اج��ال  ال��ت��دخ��ل 
اإ�صالح  اجل  من  للمياه  اجلزائرية 
التزود  عملية  وا�صتئناف  العطب 
بئر  من  لل�رب  ال�صاحلة  باملياه 

. الله  �صبرية بوعبد 

عرب �سكان �لعديد من �أحياء مدينة و�دي �رهيو ال�سيما �لتي متول باملياه �ل�ساحلة لل�سرب مبا�سرة من بئر �سبرية بوعبد �هلل عن ��ستيائهم 
وتذمرهم جر�ء متاطل �لقائمني على �سوؤون �جلز�ئرية للمياه يف �إ�سالح �لعطب و�لذي بقي مطروحا منذ عدة �سهور متتالية.

�مل�سكل مطروح منذ عدة �أ�سهر 

ح�����ص��ب ب��ي��ان خ��ل��ي��ة االت�����ص��ال 
ت�صلمت  ال��ع��ام��ة  وال��ع��الق��ات 
اأنه  مفاده  منه   ن�صخة  "التحرير" 
احل�ري  باالأمن  ال�رطة  ق��وات 
بلعبا�س  ب�صيدي  ع�ر  احل���ادي 
 03 مت��ك��ن��ت م��ن و���ص��ع ح��د ل��� 
من  ال��ث��اين  العقد  يف  اأ�صخا�س 
بالك�ر  ال�رقة  تورطوا يف  العمر 
ب�صيدي  امل�صاكن  اأح��د  داخ��ل  من 
غياب  فر�صة  منتهزين  اجلياليل 
�صاحبه, حيث ا�صتهدفوا على وجه 
املعدن  من  جموهرات  اخل�صو�س 
توقيفهم  يتم  اأن  قبل  االأ���ص��ف��ر 
امل�����روق��ات  وا���ص��رتج��اع  تباعا 
حني  يف   , الأ�صحابها  �صلمت  التي 
�صدهم  ق�صائي  ملف  اإجن���از  مت 
من  بالك�ر  ال�رقة  تهمة  ع��ن 
اأمام  مبوجبه  قدموا  م�صكن  داخل 

 , احلب�س  اإيداعهم  مت  اأي��ن  النيابة 
حيثيات  اأن  البيان  يف  جاء  وكما 
قوات  ا�صتغالل  اإىل  تعود  الق�صية 
احلادي  احل�ري  باالأمن  ال�رطة 
بتعر�س  تفيد  ملعلومات  ع�ر 
عن  ال�رقة  اإىل  امل�صاكن  اأح��د 
الرئي�صي  الباب  قفل  ك�ر  طريق 
, حيث  للم�صكن يف غياب �صاحبه 
اأغرا�س  عدة  الفاعلني  اأ�صتهدف 
االأ�صفر,  املعدن  من  حلي  منها 
حتقيق  بفتح  امل�صلحة  لتبا�ر 
مالب�صات  ع��ن  للك�صف  معمق 
ق��وات  متكنت  حيث   , الق�صية 
ال�رطة يف ظرف وجيز من حتديد 
توقيفهم  مت  الذين  الفاعلني  هوية 
امل�روقات  ا�صرتجاع  تباعا, كما مت 

لل�صحية. �صلمت  التي 
م.رم�صاين

توقيف 3 �أ�سخا�ص و�إ�سرتجاع 
�مل�سروقات ببلعبا�ص 

بعد تورطهم يف �ل�سرقة من د�خل م�سكن

�إدخالها �إىل �لرت�ب �لوطني بدون ترخي�ص

مت���ك���ن ع���ن���ا����ر ال���ف���رق���ة 
بامل�صلحة  املالية  و  االقت�صادية 
الق�صائية  لل�رطة  الوالئية 
باأمن والية خن�صلة , من توقيف  
حيازة  ق�صية  يف  �صخ�صني 
للغ�س  ح�صا�صة  اأجنبية  ب�صاعة 
التهريب  طريق  عن  م�صتوردة   ,
الق�صية   , الفوترة  انعدام  مع 
معلومات  ورود  اإث���ر   ت��ع��ود  
قيام  مفادها  الفرقة  لعنا�ر 
ال�صاد�س  العقد  يف  �صخ�س 
العقد  ابنه يف  رفقة   , العمر  من 

بتهريب   , العمر  م��ن  الثالث 
املالب�س  م��ن  معتربة  كميات 
و�صع  و   ) )�صيفون  امل�صتعملة  
م�صكنهما  مبراآب  املهربة  ال�صلع 
ليتم   , خن�صلة   مبدينة  الكائن 
حمكمة  اأم��ن��ي��ة  خ��ط��ة  و���ص��ع 
االإج���راءات  جميع  ات��خ��اذ  بعد 
عن  اإذن  با�صت�صدار  القانونية 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
م�صكن  لتفتي�س   , خن�صلة 
التنقل  مت  اأي��ن  فيهما  امل�صتبه 
عملية  مببا�رة   , م�صكنهما  اإىل 

من  رزم   06 �صبط  مت  التفتي�س 
اللون  بي�صاء  الكبري  احلجم 
)نعال  االأحذية  من  كمية  بهما 
ال�صنع  اأجنبية  م�صتعملة( 
االجمايل  عددها  تهريب,  حمل 
خا�صة  االأحذية  من  زوجا   475
مف�صلة  االأط��ف��ال  و  بالن�صاء 
و  مئة   : ال��ت��ايل  النحو  على 
زوجا   )156( خم�صون  و  �صتة 
باالأطفال  خا�س  االأح��ذي��ة  من 
ع�ر  ت�صعة  و  ث��الث��م��ائ��ة   ,
االأح��ذي��ة  م��ن  زوج���ا   )319(

حجزها  ليتم   , بالن�صاء  خا�صة 
فيهما  امل�صتبه  رفقة  حتويلها  و 
ال�صتكمال  امل�صلحة  مقر  اإىل 
اإر�صال  مع   , التحقيق  اإجراءات 
ت�صليم  و  النيابة   اإىل  امللف 
قاب�س  اإىل  املحجوزة  الب�صاعة 
العملية   , البواقي  باأم  اجلمارك 
ن�صاطاتها  اإط����ار  يف  ت��اأت��ي 
اجلرمية  حماربة  اأجل  من  املكثفة 
اجلرائم  �صيما  ال  اأنواعها,  ب�صتى 

الوطني. باالقت�صاد  املا�صة 
علجية عي�س

 حجز �سيفون و 475 زوجا من �الأحذية �ملهربة بخن�سلة
من   " التحرير   " يومية  علمت 
ال�رطة  فرقة  اأن   مطلع  م�صدر 
االأول  احل�ري  لالأمن  الق�صائية 
دائ��رة  الأم���ن  التابعة  بر�صي�س 
من  متكنت  ب��ب��ج��اي��ة     ال��ق�����ر 
يحرتف  ق�صائيا  مب�صبوق  االإطاحة 
بر�صي�س  بحي  املخدرات  ترويج 
جاءت  العملية  تفا�صيل  بالق�ر, 
م��وؤك��دة  م��ع��ل��وم��ات  ورود  اإث���ر 
معروف  �صخ�س  ق��ي��ام  م��ف��اده��ا 
بالرتويج  ال�رطة  م�صالح  لدى 
با�صتعمال  باملخدرات  واملتاجرة 
م�صتوى  على  �صياحية  مركبة 
مت  عليه  بالق�ر,  بر�صي�س  حي 
تتبع  مت  اأين  حمكمة  خطة  و�صع 
غاية  اإىل  فيه  امل�صتبه  حتركات 
على  يحوز  وهو  متلب�صا  توقيفه 
بر�صي�س  بحي  املخدرات  من  كمية 

لل�صوق  اخللفي  املدخل  من  بالقرب 
االأ���ص��ب��وع��ي امل���ح���اذي ل���وادي 
مقاومة  اأب��دى  اأن  بعد  بر�صي�س 
على  بحوزته  �صبط  وقد  �صديدة, 
كمية  بها  احلجم  �صغرية  علبة 
على  هندي(  )قنب  املخدرات  من 
�صغرية  وك��ري��ات  اأع��م��دة  �صكل 
وزنها  يقدر  للح�صو  مهيئة  احلجم 
وكذا  غرامات,   26,4 ب�  االإجمايل 
و�صفرتني  �صكني  اأبي�س  �صالح 
لتقطيع  ي�صتعملهما  للحالقة 
مبلغ  اإىل  باالإ�صافة  امل��خ��درات, 
من  يعد  دج   8900 ب�  يقدر  مايل 
ويتعلق  املخدرات,  ترويج  عائدات 
�صنة,   49 عمره   ب�صخ�س  االأم��ر 
ببلدية  يقيم  ق�صائيا,  م�صبوق 

الق�ر.
 ك . ت

�الإطاحة مب�سبوق ق�سائيا يحرتف 
ترويج �ملخدر�ت بالق�سر ببجاية

اأ�صاتذة  من  جمموعة  ب��ادرت 
م���رك���ز ال��ت��ك��وي��ن امل��ه��ن��ي 
"مقاليل  ال�صهيد  والتمهني 
والي���ة  ب���االأزه���ري���ة  حممد" 
ممر  ت�صنيع  ايل  تي�صم�صيلت 
حيث  ال�صحي  للتعقيم  ذك��ي 
الرئي�صي  باملدخل  تن�صيبه   مت 
ملدينة  املدنية  احلماية  لوحدة 
رجال  تعقيم  اجل  من  االأزهرية 
ميثلون  الذين  املدنية  احلماية 
مواجهة  يف  االأوىل  ال�صفوف 
19-.و  كوفيد  ك��ورون��ا   وب��اء 
االجن��از  عملية   على  ا���رف 
يف  املركز   اأ�صاتذة  والتج�صيد 

ك��احل��دادة  تخ�ص�صات  ع��دة 
باالإ�صافة  العمال   و  والكهرباء 
جلمعية  متطوع   �صباب  اإىل 
النا�صطة  ال��واع��د  ال�����ص��ب��اب 
ببلدية  اخل����ريي  امل���ج���ال  يف 
املبادرة  القت  حيث  االأزهرية. 
املدنية  احلماية  رجال  ا�صتح�صان 
التكافل  باأهمية  اأك��دوا  الذين 
ه��ذا  يف  خ��ا���ص��ة  وال��ت��ع��اون 
كما  البالد  به  متر  الذي  الو�صع 
التكوين  مراكز  خمتلف  وفرت 
امل��ه��ن��ي وال��ت��م��ه��ني ب��والي��ة 
الوقاية  و�صائل  تي�صم�صيلت  
اأكر   ت�صنيع  خالل  من  الطبية 

 100 و  4500 كمامة طبية  من 
االأوىل   الدفعة  يف  واقية  بدلة 
التي  الفئات  اإىل  ت�صليمها  مت 
�صد  االأوىل  ال�صفوف  يف  تقف 
االأمن  رجال  غرار   على  الوباء 
باالإ�صافة  واحلماية  وال���درك 
كما   , امل��دي��ري��ات  اغ��ل��ب  اإىل 
من  الثانية  الدفعة  �صتخ�ص�س 
خالل  �صت�صلم  التي  الكمامات 
لفائدة  القادمة  القليلة  االأي��ام 
م�صتوى   على  النظافة  عمال 
 , تي�صم�صيلت  ب��ل��دي��ات  ك��ل 
معر�صون  واأن��ه��م  ال���ص��ي��م��ا 

الوباء. تف�صي  ظل  يف  للخطر 

التكوين  ق��ط��اع  ���ص��ارك  كما 
الهبة  يف  املهنيني  والتعليم 
املعوزين  لفائدة  الت�صامنية 
باأكر  الوباء  من  واملت�ررين 
اأوىل  كدفعة  يف  قفة   60 من  
مديرية  مت و�صعها حتت ت�رف 
اجل  من  االجتماعي  الن�صاط 
م�صتحقيها.  اإىل  ت�صليمها 
يح�ر  ال�����ذي  ال���وق���ت  يف 
اأخرى  قفة   30 من  اأك��ر  جلمع 
عمال  م��ن  ت�صامني  كفعل 
املوؤ�ص�صات  م�صتخدمي  و 

بالوالية التكوينية 
حميد  زغارية 

�أ�ساتذة مركز تكوين مهني بت�سم�سيلت ي�سنعون ممر�ت للتعقيم �ل�سحي 

امليدانية  جل��ه��وده��ا  موا�صلة 
ال��ه��ادف��ة مل��ح��ارب��ة ال��ت��ج��ارة 
ل�صحة  حماية  و  الفو�صوية 
اأمن  م�صالح  متكنت  امل�صتهلك 
خ��الل  مبع�صكر  ت��ي��زي  دائ����رة 
ع��م��ل��ي��ة م��راق��ب��ة ل��ل��م��ح��الت 
املدينة من  التجارية عرب �صوارع 
مبختلف  اللحوم  من  كمية  حجز 
لال�صتهالك  �صاحلة  غري  اأنواعها 
خرجة  اإث��ر   , قنطار   02 قاربت 
اخت�صا�صها  اإقليم  عرب  ميدانية 
اأحد  ن�صاط  مراقبة  خاللها  مت 
 , اللحوم  لبيع  التجارية  املحالت 
املادة  هذه  من  كمية  حجز  مت  اأين 
68,4 كلغ  01 قنطار و  متثلت يف 

اإىل  ,اإ�صافة  البي�صاء  اللحوم  من 
احلمراء  اللحوم  من  كلغ   7,7
اأح�صاء  من  كلغ   15 و  مفرومة 

. الدجاج 
عملية  خ����الل  ت��ب��ني  ح��ي��ث   
امل�صالح  مع  بالتن�صيق  املراقبة 
�صاحلة  غ��ري  اأن��ه��ا  املخت�صة 
ان��ع��دام  نتيجة  ل��ال���ص��ت��ه��الك 
تثبت  التي  البيطرية  ال�صهادة 
 , م�����ص��دره��ا  وك���ذا  �صالمتها 
الالزمة  االإج��راءات  اتخاذ  ليتم 
مع   , املحجوزة  الكمية  باإتالف 
اتخاذ  و  املخالف  فتح حتقيق �صد 
ال�صاأن   هذا  يف  الالزمة  القانونية 
.                                ن. مزادة

حجز  قر�بة 2 قنطار من �للحوم 
�لفا�سدة بتيزي مبع�سكر                

التابعة  ال�رطة  قوات  متكنت 
باأمن  بو�صعادة  دائ���رة  الأم��ن 
 04 توقيف  من  امل�صيلة  والية 
اأع��م��اره��م  ت���رتاوح  اأ�صخا�س 
بتهمة  �صنة   33 و   26 مابني 
خمت�صة  ج��م��ع��ي��ة  ت��ك��وي��ن 
الق�صية  وق��ائ��ع  ال�����رق��ة  يف 
ال�صحية  تقدم  اإثر  على  بداأت 
�صنة  العمر29  م��ن  ال��ب��ال��غ 
تقييد  اأجل  من  امل�صالح  لذات 
جمهول  �صد  ر�صمية  �صكوى 
التجاري  حمله  لتعر�س  )ي��ن( 
كمية  طال  الذي  ال�رقة  لفعل 
قدر  م��ايل  ومبلغ  ال�صلع  م��ن 

وعلى   , �صنتيم  ب�:7ماليني 
امل�صالح  ذات  ب��ا���رت  اإث���ره 
جلميع  وبا�صتغاللها  حترياتها 
مت  القانونية  التقنية  الو�صائل 
ال�صيارة  �صاحب  اإىل  الو�صول 
فيهم  امل�صتبه  ا�صتعملها  التي 
اإلقاء  ليتم  العملية,  ه��ذه  يف 
وباإخ�صاعهم  عليهم  القب�س 
مت  اجل�صدي  التلم�س  لعملية 
على  اأح��ده��م  ب��ح��وزة  العثور 
)خنجر(  حمظور  اأبي�س  �صالح 
نف�س  يف  مهلو�س.  قر�س  وكذا 
لالإجراءات  وا�صتكماال  ال�صياق 
اأن  تبني  القانونية  والتحريات 

 03 يف  �صالعني  فيهم  امل�صتبه 
ا�صتكمال  وبعد  �صابقة,  �رقات 
مت  القانونية  االإج���راءات  كافة 
�صدهم  ق�صائية  ملفات  اإجن��از 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  وتقدميهم 
اأجل  من  بو�صعادة  حمكمة  لدى 
ال�رقة  اأ���رار  جمعية  تكوين 
الليل  بظرف  املقرتنة  املو�صوفة 
�صالح  وحيازة  والك�ر  والتعدد 
دون   ) )خنجر  حمظور  اأبي�س 
اإىل  باالإ�صافة  �رعي  مقت�صى 
بغر�س  العقلية  املوؤثرات  حيازة 
الذي  ال�صخ�صي  اال�صتهالك 
التحقيق  قا�صي  اأحالهم  بدوره 

اأمر  حيث  املحكمة  نف�س  لدى 
الرتبية  اإعادة  مبوؤ�ص�صة  باإيداعهم 

ببو�صعادة.
ر�صيد غربي

�أمن بو�سعادة بامل�سيلة يطيح بجمعية �أ�سر�ر خمت�سة يف �ل�سرقة

بعد تاأزم �أو�ساعهم �الجتماعية

توقيف 222 م�ستبها فيه  يف ظرف �سهر بخن�سلة
لل�رطة  الوالئية  امل�صلحة  �صجلت 
خالل  خن�صلة  والية  باأمن  الق�صائية 
�صهر مار�س 2020, ما يزيد عن 254  
 , 220 �صخ�صا  , تورط فيها  ق�صية 
املمتلكات  �صد  اجلرائم  تت�صدر  و 
ال�صدارة مبجموع 94 ق�صية م�صجلة 
مت  فيما   , �صخ�صا   47 فيها  ت��ورط 

تليها   , العدالة  اإىل  ملفا   32 حتويل 
حيث  باالأ�صخا�س  املا�صة  اجلرائم 
فيها  تورط  ق�صية   55 ت�صجيل  مت 
املا�صة  الق�صايا  ثم   , �صخ�صا   63
 17 ب�مجموع  الوطني  باالقت�صاد 
 15 فيها  ت��ورط   , م�صجلة  ق�صية 
الق�صايا  يخ�س  فيما  اأما   , �صخ�صا 

املتعلقة مبكافحة االجتار باملخدرات و 
ال�صبطية   ,�صجلت  العقلية  املوؤثرات 
فيها  ت��ورط  ق�صية   36 الق�صائية 
38�صخ�صا , وتوا�صل ذات امل�صلحة 
جهودها يف احلفاظ على اأمن املواطن 
خمتلف  وحماربة  ممتلكاته  و�صالمة 
اأ�صكال اجلرمية.             علجية عي�س



بن نا�سر مطلوب من باري�ص 
�سان جريمان

ميالن يحدد موقفه من 
بيع بن نا�سر

مطلب فتح �ملالعب للتدريبات

وزير �لريا�سة يرّد على 
مر�سلي

اإميــري ت�سان  يــرى الأملـــاين 
دون  من  املباريات  اإقامة  اأن 
جماهري )مباريات الأ�سباح( 
لــفــريــقــه  ــا  ــق ــائ ع ــل  ــث مت ل 
ظل  يف  دورمتوند  بورو�سيا 
فــريو�ــص  تف�سي  اأزمــــة 

كورونا.
ـــــــات مــ�ــســطــلــح  وب
ت  يا ر مبا "

يف  بــكــرثة  م�ستخدما  الأ�سباح" 
الــ�ــســحــافــة الأجــنــبــيــة واأ�ــســبــح 
ال�ساحرة  عامل  على  جديدا  وافدا 

امل�ستديرة.
ن�سرتها  مقابلة  -يف  الالعب  واأكــد 
اليوم  الأملــانــيــة  "بيلد"  �سحيفة 
من  املــبــاريــات  اإقــامــة  اأن  ـــد-  الأح
دون جماهري كان "�سيئا للغاية... 
تف�سي  من  معاناتنا  ظل  يف  ولكن 

من  الــوقــت،  لبع�ص  كــورونــا  ــاء  وب
دون  من  املباريات  اإقامة  الأف�سل 

جماهري على عدم اإقامتها".
ــدوري  ال لقب  على  ال�سراع  وعــن 
الأملاين )بوند�سليغا(، اأ�سار الالعب 
دون  من  املباريات  اإقــامــة  اأن  اإىل 
اأي  دورمتــونــد  متنح  ل  جماهري 

اأف�سلية.
وقال "لكن الفرق الأخرى اأي�سا يف 

لي�ص  هذا  مبالعبها.  جيدة  حال 
من�سفا لأي فريق. علينا اأن نحاول 
الفوز يف مبارياتنا حتى واإن كانت 

من دون جماهري".
الثاين  املركز  دورمتــونــد  ويحتل 
اأربع  بفارق  حاليا  البوند�سليغا  يف 
ميونيخ  بايرن  خلف  فقط  نقاط 
حامل اللقب وبفارق نقطة واحدة 
املركز  �ساحب  ليبزيغ  اأمام  فقط 

الثالث.
"�سيكون الأمر �سعبا بالطبع  وقال 
وليبزيغ  بايرن  �سنواجه  ولكننا 
ولهذا،  املتبقية.  املباريات  �سمن 
مبا�سرين.  مناف�سني  اأمامنا  زال  ما 
املــبــاريــات.  ــذه  ه يف  الــفــوز  علينا 
جماهري  دون  من  املباريات  اإقامة 

يجب األ يكون عذرا".
ــاين  الأمل الـــدوري  رابطة  وترغب 
اخلمي�ص  الأندية  مع  حتدد  اأن  يف 
الــدوري  ا�ستئناف  كيفية  القادم 
بكل من الدرجتني الأوىل والثانية 

خالل اأزمة "كورونا" احلالية.
امل�سوؤولني  يـــراود  الأمـــل  زال  ومــا 
ــرة الــقــدم الحــرتافــيــة يف  عــن ك
ا�ستكمال املو�سم قبل 30 حزيران/
"مباريات  خالل  من  املقبل  يونيو 

الأ�سباح".

ــــدويل  ـــط الـــو�ـــســـط ال ــــب خ ـــاأ لع ـــاج ف
اجلــــزائــــري، �ــســفــري تـــايـــدر، اجلــمــيــع، 
مبقارنة زميله ال�سابق مع املنتخب واإنرت 
ــاورو  م الأرجنتيني  بــالــهــّداف  مــيــالن، 
�سان  باري�ص  مع  يتاأّلق  الــذي  اإيــكــاردي، 
مع  باهراً  جناحًا  حّقق  بعدما  جريمان، 

"النرياتزوري".
ــة  لإذاع ت�سريحات  يف  تــايــدر،  واعــتــرب 
اإ�سحاق  مواطنه  اأن  اإنرت"،  "با�سيوين 
يف  الأرجنتيني  على  يتفّوق  بلفو�سيل 
كالمي  اأقــول  "لن  فقال:  اجلوانب،  بع�ص 
لكنني  بــلــدي،  ابــن  هــو  بلفو�سيل  لأن 
اأّنه كان ميتلك قدرات فنية اأكرث  اأعتقد 
زاوية  ومن  تقنية  بنظرة  اإيكاردي،  من 

بدنية".
خمتلفًا.  خياراً  منهما  كل  "اأخذ  وتابع: 
وكما تعلمون، يف كرة القدم تدخل عوامل 
مرة  واأقـــول  املــيــدان.  عن  بعيدة  ــرى  اأخ
اإيكاردي،  اأح�سن من  اإن بلفو�سيل  اأخرى، 

فهو اليوم يلعب يف الدوري الأملاين".
ومـــاورو  بلفو�سيل  الــثــنــائــي  والــتــحــق 
تــايــدر،  �سفري  اإىل  اإ�ــســافــة  ـــاردي،  ـــك اإي

ــالن يف نــفــ�ــص املــو�ــســم  ــي بــنــادي اإنــــرت م
الأول  جتربة  اأن  غري   ،)2013/2014(
اأُعري  فيما  يغادر،  اأن  قبل  ق�سرية  كانت 
وا�سل  بينما  �سا�سولو،  فريق  اإىل  تايدر 

الأرجنتيني جتربه مع "النرياتزوري".
لبلفو�سيل  مدحه  تايدر  �سفري  ووا�سل 
األوان هوفنهامي الأملاين،  الذي يدافع عن 

فاأ�ساف: "اإذا قارّنا بني الثنائي من اجلانب 
لكن  كــثــرياً،  يتفّوق  فاإ�سحاق  الذهني 
اأن  �سرطًا  لي�ص  اأنــه  القدم  كــرة  عّلمتنا 
تكون الأف�سل لتذهب بعيداً يف م�سوارك، 
مع  مميزاً  كــان  اإيــكــاردي  اأن  اأنكر  ل  لكن 

الإنرت".
ــل الـــالعـــب تــايــدر  ــس ــوا� مـــن جــهــتــه، ي

ــدوري  ال يف  جتربته 
بعد  الأمــريكــي، 

من  انــتــقــل  اأن 
بــــولــــونــــيــــا 

يل  يطا لإ ا
ــــــو  ــــــح ن

اأمباكت 

ــــال  ــــرتي ــــون م
ــه  الــكــنــدي، غــري اأّن

يغيب عن املنتخب 
منذ  ــري  ــزائ اجل

عّدة اأ�سهر.

نوري،  اأيــت  ريــان  الواعد،  النجم  اأّجــل 
اللعب  ــني  ب الـــدويل  م�ستقبله  ح�سم 
عن  الـــدفـــاع  اأو  فــرنــ�ــســا  منتخب  مــع 
عّدة  يف  اجلزائر  الأ�سلي  بالده  منتخب 
منا�سبات، غري اأن حلمه قد �سار وا�سحًا 
اأعلن  اأن  بعد  م�سى  وقــت  اأي  من  اأكــرث 

ميوله ملنتخب "الديوك".
تعّلقه  اإخفاء  يف  نوري  اأيت  ينجح  ومل 
ت�سريحات  يف  الــفــرنــ�ــســي  باملنتخب 
ل�سحيفة "وي�ست فران�ص"، فقال: "كنت 
اأحلم بامل�ساركة يف الألعاب الأوملبية مع 
اأعاين  كنت  التي  الفرتة  خالل  فرن�سا، 
العزم  عقدت  حيث  اإ�ــســابــة،  مــن  فيها 
اأ�سغر  لأكون  عودتي،  عند  التاألق  على 
تاريخ  يف  ي�ساركون  الــذيــن  الالعبني 

املناف�سة".
اأجنيه  لفريق  الأي�سر  الظهري  ــّدد  وج
الفرن�سي ا�ستعداده ليكون �سمن البعثة 

اإىل طوكيو بعد �سنة، من  �سُت�سافر  التي 
اأن  "اأمتنى  اأن يح�سر يف الت�سكيلة:  اأجل 
العام  طوكيو  دورة  خالل  حا�سراً  اأكون 

املقبل".
ــن الــغــيــاب عن  ــاين اأيـــت نـــوري م ــع وي
جاء  حيث  طــويــلــة،  لــفــرتة  املناف�سة 
على  تلقاها  التي  الإ�سابة  من  �سفاءه 
ــوداوي،  ب ه�سام  الآخــر،  اجلــزائــري  يد 
كورونا  فريو�ص  تف�سي  مع  ليت�سادف 
الدوري  توّقف  يف  ت�سّبب  الذي  اجلديد 

يف فرن�سا.
يف املقابل اأّكد اأيت نوري معاناته كباقي 
املنزيل،  للحجر  اخلا�سعني  الالعبني 
"نعي�ص فرتة �سعبة جداً  عندما �سّرح: 
كبري  �سغفنا  لأن  امليادين،  عن  بعيداً 
قبل  تاأتي  حة  ال�سّ لكن  الريا�سة،  بهذه 

كل �سيء".
و�سارك اأيت نوري مع املنتخب الفرن�سي 

لفئة اأقل من 21 �سنة يف ثالث منا�سبات 
ميكنه  زال  ل  اإذ  عامًا،   18 �سن  يف  وهو 
اأن  ــو  ول اجلـــزائـــري،  املنتخب  اخــتــيــار 

الــوقــت  يف  ــك  ــذل ب ــي  ــوح ت ل  ـــــور  الأم
احلايل.

اأعلنت ال�سبت وزارة ال�سباب و الريا�سة  
ــد تــعــلــيــق كـــل املــنــافــ�ــســات  ــدي عـــن مت
املقبل،  اأفريل   29 غاية  اإىل  الريا�سية 
اإىل  �سابق  وقــت  يف  تاأجيلها  مت  بعدما 
خمطط  اإطــار  يف  ال�سهر،  نف�ص  من   19
وحماربة  بالوقاية  املتعلق  احلكومة 

وباء كورونا فريو�ص.
وجاء يف بيان الوزارة : "يف اإطار خمطط 
وحماربة  بالوقاية  املتعلق  احلكومة 
)كوفيد19-(،  فــريو�ــص  كــورونــا  ــاء  وب
كل  اأن  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  تعلم 
تبقى  املــتــخــذة،  الــوقــائــيــة  الــتــدابــري 

اأبريل   29 غاية  اإىل  املفعول  �سارية 
."2020

متديد  اإجـــــراءات  اأن  الــبــيــان  ذكـــر  و 
املن�ساآت  كــل  "غلق   : تخ�ص  التاأجيل 
ال�سبانية  املــوؤ�ــســ�ــســات  و  الــريــا�ــســيــة 
املناف�سات  كــل  وتــاأجــيــل  والرتفيهية 
الريا�سية  ــولت  ــط ــب )ال الــريــا�ــســيــة 
جــمــيــع  يف  ــــص(  ــــوؤو� ــــك ال دورات  و 
"تاأجيل كل  اإىل  اإ�سافة  الخت�سا�سات"، 
و  لريا�سيينا  التح�سريية  الرتب�سات 

الفرق الوطنية باخلارج".
و بخ�سو�ص الن�ساطات ال�سبانية، قررت 

التنقالت  كل  "تعليق  الو�سية  ــوزارة  ال
وبيوت  دور  ــني  ب ال�سباب  وتــبــادلت 
ال�سباب، ناهيك عن تاأجيل كل ن�ساطات 
ــرات الــ�ــســبــاب، املــهــرجــانــات،  ــاه ــظ وت
على  وال�سالونات  املعار�ص  اللقاءات، 

امل�ستوى املحلي، اجلهوي والوطني".
"تاأجيل  اإىل  اأي�سا  القرار  هذا  تطرق  و 
الطلق  الهواء  يف  املنظمة  الن�ساطات  كل 
لهيئات  العامة  اجلمعيات  كل  وتاأجيل 

التن�سيط الريا�سي".
قد  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  وكانت 
الفارط،  مار�ص   11 يوم  تعليمات  وجهت 

الريا�سية  املناف�سات  جميع  لإجـــراء 
الوطنية دون ح�سور اجلمهور اإىل غاية 
تاأجيل  عن  ف�سال  ال�سهر،  نف�ص  من   31
املقررة باجلزائر  الريا�سية  التظاهرات 
اأو  العاملية  املحافل  اىل  املوؤهلة  با�ستثناء 
القارية اأو اجلهوية، قبل اأن تقرر يف 16 
املناف�سات  جلميع  الكلي  التاأجيل  مار�ص 
الريا�سية اإىل غاية 5 اأبريل و مت بعدها 

متديد التعليق ايل غاية 19 ابريل.

اليوم  مفاجًئا،  قــراًرا  مدريد  ريال  نادي  اتخذ 
كني،  هاري  الإجنليزي  مطاردة  ب�ساأن  الأحــد، 
ال�سيفي  املــريكــاتــو  ــالل  خ توتنهام،  مهاجم 

املقبل.
فاإن  الربيطانية،  ميل"  "ديلي  ل�سحيفة  وفقا 
كني  �سفقة  من  الن�سحاب  قــرر  مدريد  ريــال 

املقدرة بـ230 مليون يورو.
واأ�سارت اإىل اأن قرار املريجني يعود اإىل الأزمة 
كــورونــا،  فــريو�ــص  عــن  الناجتة  القت�سادية 
والتي ي�ستحيل معها دفع هذه الأموال يف �سفقة 

كني.
ادخــار  يف�سل  امللكي  ــادي  ــن ال اأن  واأو�ــســحــت 
الأموال، ملحاولة ح�سم �سفقة الفرن�سي كيليان 
مبابي، جنم باري�ص �سان يجرمان، خالل �سيف 

.2021
ا و�سع  وذكرت اأن مان�س�سرت يونايتد يراقب اأي�سً

الالعب  بيع  ترف�ص  توتنهام  اإدارة  اأن  اإل  كني، 
ملناف�ص مبا�سر يف الدوري الإجنليزي املمتاز.

باأنه  توتنهام،  رئي�ص  ليفي،  دانييل  وي�ستهر 
املطلوبة  الأمـــوال  يف  ويبالغ  �سعب،  مفاو�ص 

دائًما، لل�سماح برحيل جنوم ال�سبريز.

ـــــــب  ـــــــرتق ي
ــــــم  ــــــج ــــــن ال
الأرجــنــتــيــنــي 

نيل  مـــيـــ�ـــســـي، قــائــد ليو
عودة  الإ�سباين،  بر�سلونة  نــادي 
بعد  اأخــرى،  مرة  الليغا  مناف�سات 
تف�سي  ب�سبب  احلا�سل  التوقف 
البلد  يف  اجلديد  كورونا  فريو�ص 
موا�سلة  يريد  لأنــه  الأوروبــــي، 
لكنه  الأهــداف،  بت�سجيل  هوايته 
حال  يف  جيدة  ــاراً  ــب اأخ �سيتلقى 

اإلغاء امل�سابقة املحلية.
ـــح اأهــــــــــداف  ـــب ـــس ـــ� ـــت ـــس و�
الـ19،  ـــي  ـــن ـــي ـــت ـــن الأرج
الـــدوري  يف  �سجلها  الــتــي 
الإ�ــســبــاين لــكــرة الــقــدم، 
اإلــغــاء  ر�ــســمــيــة، يف حـــال 
الليغا،  من  احلــايل  املو�سم 
يــعــنــي حــ�ــســولــه على  مـــا 
املحلية  امل�سابقة  هّداف  لقب 
للمرة ال�سابعة يف تاريخه، كما 
حار�ص  اأف�سل  لقب  اإعطاء  �سيتم 
اأوبــــالك،  يـــان  ال�سلوفيني  اإىل 
حامي عرين اأتلتيكو مدريد، الذي 

ا�ستقبلت �سباكه 21 هدفًا فقط.
نائب  اأوملــــو،  ــل  دي خو�سيه  ـــد  واأك
لتاريخ  ـــدويل  ال ـــاد  الحت رئي�ص 
اأن كل  الــقــدم،  واإحــ�ــســاءات كــرة 
توقف  قبل  ح�سلت  التي  الأرقــام 

ب�سبب  الــريــا�ــســيــة  املــنــافــ�ــســات 
�سيتم  اجلــديــد،  كــورونــا  فريو�ص 
و�ستبقى  ر�سمي،  ب�سكل  اعتمادها 

نافذة.
"ماركا" الإ�سبانية  �سحيفة  ونقلت 
"كل  قوله:  اأوملو  ديل  خو�سيه  عن 
�سيتم  الآن  حتى  لعبه  مت  �سيء 
اعتماده ب�سكل ر�سمي، لأنها جرت 
بظروف طبيعية، و�سيحدث نف�ص 
ال�سيء يف املباريات التي �سجل فيها 
يف  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني 

الليغا باملو�سم احلايل".
�سيتم  مــيــ�ــســي،  "مثل  ـــاف:  ـــس واأ�
�سجلها  التي  الأرقـــام  مع  التعامل 
ريــال  مــدافــع  ــص،  ــو� رام �سريجيو 
ويف  الإ�سباين،  الــدوري  يف  مدريد 
مع  وكذلك  اأوروبــا،  اأبطال  دوري 
مارتينيز،  فران�سي�سكو  خـــوان 
اأكرب  ــرز  اأح ــذي  ال اإلت�سي،  لعــب 
مناف�سات  يف  الأهــــداف  مــن  ــدد  ع
دوري الدرجة الثانية يف اإ�سبانيا".
ــه بــقــولــه:  ــث ــدي ـــــو ح وخــتــم اأومل

حدث  �سيء  كل  احت�ساب  "�سيتم 
من  الــتــوقــف،  قبل  املــبــاريــات  يف 
بجميع  امل�سجلة  ــــام  الأرق حيث 
مت  اإن  النظر  بغ�ص  الــبــطــولت، 
ل،  اأم  الريا�سية  املناف�سات  اإلغاء 
املطاف،  نهاية  يف  �سيتقرر  ما  لكن 
اأو  امل�سابقة  بطل  حتديد  ب�ساأن 
للدوريات  �ستهبط  التي  الأندية 
ما  ولكن  اآخــر،  �سيء  هو  ـــى،  الأدن
مت لعبه قد مت لعبه ومت ح�سابه 

ر�سميًا وقد مت حتقيقه بالفعل".

مباريات "�الأ�سباح".. م�سطلح جديد يدخل عامل 
كرة �لقدم

�سفري تايدر:  �إ�سحاق بلفو�سيل �أف�سل بكثري من "�إيكاردي"

ريان �أيت نوري يدير ظهره للخ�سر ويختار متثيل فرن�سا

 متديد تعليق كل �ملناف�سات �لريا�سية �إىل غاية 29 �أفريل

قر�ر مفاجئ من ريال مدريد ب�ساأن �سفقة كني

مي�سي �سيتلقى �أخبارً� جيدة يف حال �إلغاء �لليغا

بوجناح: "حمرز �الأف�سل يف �لعامل"
مبواطنيه  القطري،  ال�سد  مهاجم  بوجناح  بغداد  اجلــزائــري  اأ�ساد 
يو�سف الباليلي وجمال بلعمري املحرتفني ب�سفوف الأهلي وال�سباب 
يف الدوري ال�سعودي للمحرتفني، مبديا اإعجابه باملغربي عبد الرزاق 

حمد اهلل.
ال�سخ�سي  ح�سابه  عرب  اجلماهري  اأ�سئلة  على  بوجناح،  املهاجم  ورد 
على موقع "اإن�ستجرام"، م�ساء ال�سبت، موؤكدا اأن عبد الرزاق حمد اهلل 

مهاجم الن�سر ال�سعودي، اأكرث مهاجم عربي يعجبه.
واأ�سار مهاجم منتخب اجلزائر، اإىل اأن بلعمري هو اأف�سل مدافع بكتيبة 
اخل�سر، وراي�ص مبوحلي حامي عرين التفاق احلار�ص الأف�سل، كما 

اعترب حممد ال�سلهوب، اأف�سل لعب بكتيبة الهالل ال�سعودي.
وعن الأف�سل بني ريا�ص حمرز جنم مان�س�سرت �سيتي ويو�سف الباليلي 
املحرتف بالأهلي ال�سعودي، رد بوجناح: "واحد جمنون بكرة القدم.. 

والآخر فنان"، معتربا حمرز اأف�سل لعب يف العامل.
قيادته،  حتــت  لعب  ــدرب  م اأف�سل  بلما�سي  جمال  اأن  اإىل  ــار  ــس واأ�
الأف�سل  ال�سنغال  �سباك  يف   2019 اإفريقيا  اأمم  بنهائي  هدفه  واختار 

مب�سريته.
ال�سابق  وجنمه  مــدريــد  ــال  ري لــنــادي  ع�سقه  عــن  بــوجنــاح  وك�سف 

كري�ستيانو رونالدو، موؤكًدا اأنه يتمنى اللعب بالدوري الإ�سباين.

نا�سر،  بن  اإ�سماعيل  اجلزائري  النجم  يحاول  بينما 
مع  موا�سمه  اأول  يف  ميالن  فريق  يف  قدميه  تثبيت 
من  مغريًا  عر�سًا  تلقى  املتعرث،  الإيطايل  العمالق 

باري�ص �سان جريمان بطل فرن�سا.
تقارير  عن  نقاًل  اإيطاليا"،  "فوتبول  موقع  ــر  وذك
الريا�سي  املدير  ليوناردو  الربازيلي  اأّن  فرن�سية، 
ل�سان جريمان يراقب تطور بن نا�سر، واأظهر اهتمامًا 

بالتعاقد معه.
قد  عامًا(   22( نا�سر  بن  انتقال  اأّن  اإىل  املوقع  واأ�سار 
يكلف �سان جريمان 30 مليون يورو، وهو �سعف املبلغ 
ال�سيف  اإمبويل  من  ل�سمه  ميالن  دفعه  الذي  تقريبًا 

املا�سي.
وكان ليوناردو هو من بداأ التفاو�ص مع بن نا�سر حني 
كان م�سوؤوًل يف ميالن، وظل معجبًا بالنجم اجلزائري، 
املا�سية،  الأفريقية  الأمم  كاأ�ص  يف  لعــب  اأف�سل 

ولذلك يرغب يف جذبه اإىل باري�ص.
وخا�ص بن نا�سر 28 مباراة مع ميالن هذا املو�سم 
قبل التوقف، ولطاملا عرّب عن رغبته يف �سنع 
التاريخ يف ميالن، لكن يف ظل الأزمة املالية 

احلالية قد ي�سطر النادي الإيطايل لبيعه.

�سحفي  تــقــريــر  ك�سف 
الأحد،  ام�ص  اإيطايل، 
ــف مــيــالن  ــوق عـــن م
اجلــزائــري  بيع  مــن 
ـــل بــن  ـــي ـــاع ـــم ـــس اإ�
و�سط  لعب  نا�سر، 
ـــق، خــالل  ـــري ـــف ال

ل�سيف  املقبل.ا
نت  كا فرن�سية و ــر  ــاري ــق ت

نا�سر  بـــن  ــت  ــط رب
اإىل  ـــال  ـــق ـــت ـــالن ب
ـــان  ـــس بـــــاريـــــ�ـــــص �
جـــــريمـــــان خــــالل 
مليون  بـ30  تقدر  �سفقة 

يورو.
مريكاتو"  "كالت�سيو  ملوقع  وفًقا 
ــــــاإن فــر�ــســيــة  الإيـــــطـــــايل، ف
ــتــغــنــاء عـــن بـــن نــا�ــســر غري  ال�ــس

مطروحة حالًيا لدى اإدارة ميالن.
اإلــيــوت  �ــســنــدوق  اأن  اإىل  واأ�ــســارت 
)مالك ميالن( ينوي العتماد على 
بن نا�سر كثرًيا يف بناء فريق قوي 

للرو�سونريي خالل املو�سم املقبل.
و�سدد املوقع الإيطايل على اأن رقم 
توقعات  من  اأقــل  يــورو  مليون   30

ميالن لقيمة بن نا�سر.
اإىل  ان�سم  نا�سر  بــن  اأن  يذكر 
 ،2019 اآب  اأغ�سط�ص/  يف  ميالن 
 16 مقابل  ــويل  ــب اإم مــن  ــا  ــادًم ق
اإىل  ــة  ــاف ــس ــالإ� ب يــــورو  مــلــيــون 

املكافاآت.

ال�سبت،  خالدي،  علي  �سيد  والريا�سة  ال�سباب  وزير  رّد 
�سمنيا على مطلب زميله يف احلكومة نور الدين مر�سلي 

الوزير املنتدب املُكّلف ِبريا�سة النخبة.
املناف�سات  تاأجيل  اإن  خالدي  علي  �سيد  الوزير  وقــال 
احلايل،  اأفريل  من   29 الـ  غاية  اإىل  �سي�ستمّر  الريا�سية 
داخل  والرتّب�سات  للتدريبات  ِبالن�سبة  ذاتــه  ــر  والأم

الوطن وخارجه واملن�ساآت الريا�سية )تبقى ُمغلقة(.
جاء ذلك، بعد اإعالن احلكومة اجلزائرية، ال�سبت، عن 
اأفريل  من   29 الـ  غاية  اإىل  ال�سّحي  احلجر  فرتة  متديد 
“كورونا”  فريو�ص  خماطر  ا�ستمرار  ِب�سبب  احلــايل. 

املُميت.
وكان الوزير املنتدب املُكّلف ِبريا�سة النخبة نور الدين 
من  املالعب  فتح  اإىل  املا�سي،  اخلمي�ص  دعا،  قد  مر�سلي، 
التدريبات.  ِبــاإجــراء  النخبة  ِلريا�سيي  ال�سماح  اأجــل 
�سروري،  ِبالبيت  املرانية  احل�س�ص  اإقامة  اأن  واعترب 
ِب�سبب تف�ّسي جائحة “كورونا”، لكن ل ُتعّو�ص اإيجابيات 
خو�ص التدريبات يف املن�ساآت الريا�سية الكربى، كما قال 

بطل العامل والأوملبي ال�سابق يف ريا�سة األعاب القوى.

مفاجاأة.. يوفنتو�ص يفاو�ص 
زيد�ن خلالفة �ساري

�أ�سطورة بر�سلونة: "حان 
وقت �لتخلي عن دميبلي"

عطال مطلوب يف �لنادي 
�لباري�سي بتو�سية من 

"توخيل" ام�ص  �ــســحــفــي،  تــقــريــر  كــ�ــســف 
فتح  يوفنتو�ص،  نادي  اأن  الأحد، 
الدين  ــن  زي مــع  املفاو�سات  بــاب 

لريال  الفني  املــديــر  ـــدان،  زي
مدريد.

 "le10sport" ملــوقــع  ووفـــًقـــا 
على  يوفنتو�ص  فاإن  الفرن�سي، 
�ــســيء؛  اأي  لــتــقــدمي  ا�ــســتــعــداد 
يف  املهمة  بتويل  زيــدان  لإقناع 
ملاوري�سيو  خلًفا  املقبل،  املو�سم 

�ساري.
واأ�سار اإىل اأن م�سوؤويل يوفنتو�ص 
يعرفون اأن املفاو�سات مع زيدان 

يريدون  ل  اأنهم  كما  معقدة، 
لريال  �ــســرر  اأي  يف  الت�سبب 

مدريد.
يراهن  يوفنتو�ص  اأن  واأو�سح 

مثالية  لي�ست  العالقة  اأن  على 
برييز،  وفلورنتينو  زيدان  بني 
واإن  ـــد،  ـــدري م ــــال  ري ــص  ــ� ــي رئ
تعد  مل  لكنها  موؤخًرا،  حت�سنت 

قوية.
املــريكــاتــو،  �سفقات  اأن  واأكــــد 
)بــاريــ�ــص  مــبــابــي  كيليان  مــثــل 
بوجبا  ـــول  وب جــريمــان(  �ــســان 
واإيرلينج  يونايتد(  )مان�س�سرت 
دورمتــونــد(  )بورو�سيا  هــالنــد 
زيدان  بني  التوتر  تعيد  اأن  ميكن 

وبرييز.
الأوىل  املرة  لي�ست  هذه  اأن  يذكر 
بتويل  زيدان  خاللها  يرتبط  التي 

ليوفنتو�ص،  الــفــنــيــة  املــهــمــة 
الفرن�سي  اأن  �سيما  لعب ل 
�سابًقا يف ال�سيدة العجوز، 
جيدة  بعالقة  ويرتبط 

مع م�سوؤويل اليويف.

يــــوؤمــــن اأ�ــــســــطــــورة الـــكـــرة 
الــــربازيــــلــــيــــة ونـــــادي 

بــر�ــســلــونــة الإ�ــســبــاين 
اأّن  ال�سابق، ريفالدو، 
"الليغا"  بطل  اإدارة 
بــاملــو�ــســم املــا�ــســي، 
ــا الــتــفــكــري  ــه ــي ــل ع
ــل جــــدي يف  ــك ــس ــ� ب

عقد  مــن  التخّل�ص 
ــم الــفــرنــ�ــســي  ــاج ــه امل

عـــثـــمـــان دميـــبـــلـــي يف 
ال�سيفية  النتقالت  �سوق 

املقبلة.
ريفالدو  عن  الإ�سبانية،  "ماركا"  �سحيفة  ونقلت 
قبل  عقده  على  دميبلي  عثمان  وقــع  "لقد  قوله: 
لديه  وكان  البار�سا،  اإىل  ي�سل  حتى  �سنوات،  ثالث 
الوقت الكايف حتى ُيثبت نف�سه وُيظهر قيمته املالية 

التي دفعت يف �سفقته عام 2017".
باإمكانات  يتمتع  دميبلي  عثمان  يزال  "ل  واأ�ساف: 
�سيكون  املقبل،  ال�سيف  اأن  اأعتقد  لكنني  هائلة، 
املهاجم  تبيع  حتى  بر�سلونة،  لإدارة  منا�سبًا  توقيتًا 
ناجح  بديل  لإيجاد  مبقاي�سة  القيام  اأو  الفرن�سي 

عنه يف امل�ستقبل".
من  لــعــدد  دميبلي  عثمان  تعر�ص  "لقد  ــع:  ــاب وت
ت�سر  ومل  بر�سلونة،  مع  م�سريته  خالل  الإ�سابات 
املهاجم  يكون  اأن  املمكن  من  للتوقعات.  وفقًا  الأمور 
مرة  الكروية  م�سريته  اإحياء  على  قادراً  الفرن�سي 

اأخرى يف ناٍد اآخر ي�سعر معه بثقة اأف�سل".
�سوق  يف  �ــســتــحــاول  بــر�ــســلــونــة  "اإدارة  ووا�ـــســـل: 
النتقالت ال�سيفية املقبلة، احل�سول على عقد كل 
والأرجنتيني  �سيلفا،  دا  نيمار  الربازيلي  النجم  من 
دميبلي  على  �سعبًا  �سيكون  لذك  مارتينيز،  لوتارو 

خو�ص املباريات مع البار�سا يف املو�سم املقبل".
ال�سابق  الإ�سباين  بر�سلونة  نــادي  اأ�سطورة  وختم 
تقلي�ص  اإىل  �ستحتاج  البار�سا  "اإدارة  بقوله:  حديثه 
املقبل،  ال�سيفية  النتقالت  �سوق  يف  لعبيها  عدد 
بتحقيق  الرغبة  حــال  يف  ـــوال،  الأم بع�ص  وك�سب 
بحاجة  هي  لذا  املقبل،  املو�سم  يف  والنجاح  اأهدافها 

اإىل لعبني جدد، وعلى الآخرين املغادرة".

عطال،  يو�سف  اجلزائري،  الــدويل  املدافع  �سيكون 
خالل  جرمان  �سان  باري�ص  نــادي  اهتمامات  �سمن 
مت�سدر  يبحث  حيث  ال�سيفي،  املريكاتو  ا�ستقدامات 
خط  لتدعيم  اأمين  ظهري  على  الفرن�سية  البطولة 

دفاعه حت�سبا للمو�سم املقبل.
” الفرن�سية، لوويك  اأم �سي  “اأر  وك�سف �سحفي قناة 
مريكاتو  يف  الباري�سي  النادي  اأولويات  عن  تونزي، 
هذا ال�سيف يف انتداب مدافعني على الرواقني الأمين 
والأي�سر، وو�سط ميدان لديه قامة طويلة،ذلك بعد 
بعدد  الت�سال  خــالل  من  بها  قــام  التي  التحريات 
معترب من وكالء الالعبني الذين يتعاملون مع املدير 

الريا�سي للفريق الربازيلي ليوناردو.
لنادي  الأميــن  الظهري  الفرن�سي،  الإعالمي  ور�سح 
الالعبني  بــني  يــكــون  بـــاأن  عــطــال،  يو�سف  ني�ص، 
اأعز  يعرفه  الذي  ليوناردو”  قبل”  من  امل�ستهدفني 
من  توخيل  توما�ص  الأملــاين  املدرب  اأن  كما  املعرفة، 

اأ�سد املعجبني باإمكانيات مدافع اخل�سر.
يعود  اأن  ــدا  اأب ي�ستبعد  ل  اأنــه  “تونزاين”  واأو�ــســح 
عطال  بيو�سف  الهتمام  اإىل  جرمان  �سان  باري�ص 
بداية  يف  بالفريق  اللتحاق  من  قريبا  كــان  الــذي 
مهما  �سيكون  املادي  اجلانب  اأن  موؤكد  اجلاري،  املو�سم 

لمتام هذه ال�سفقة.
عطال  يريد  كان  الباري�سي  النادي  “مدرب  وقــال: 
يف  مدافعني  بثالثة  للعب  املو�سم  هذا  تعداده  �سمن 
على  اعتمد  اأن  بعدما  تغريت  ــور  الأم لكن  اخللف، 
ا�سرتاتيجية جديدة بـ4 مدافعني، لكن توخيل يحب 
من  وقريب  جيدا  يعرفه  وليوناردو  الالعب،  هذا 
حميطه “. م�سيفا “اأعتقد اأن م�ستقبل يو�سف عطال 
املادية  باملطالب  مرتبط  جرمان  �سان  باري�ص  مع 
بع�ص  تراجعت  قيمته  اإن  ني�ص،  احلــايل  لفريقه 
عن  ولبتعاده  لها  تعر�ص  التي  الإ�سابة  بعد  ال�سيء 
منا�سبا  �سيكون  �سعره  لذلك  معتربة،  فرتة  املناف�سة 
تكون  اأن  واثقا  ل�ست  جرمان  �سان  لباري�ص  بالن�سبة 
الأملــاين  ليبزيخ  مــدافــع  مــن  بكثري  اأقــل  قيمته 
والتحق  وقــع  اإن  اأ�سن  املــثــال،  �سبيل  على  موكيلي 
عطال بباري�ص �سان جرمان ف�سيكون ذلك يف حدود 

اأور”. مليون   30
على  املدافعني  ــم  اأه مــن  عــطــال،  يو�سف  واأ�ــســبــح، 
الرواق الأمين يف “الليغ 1” نظرا ملا قدمه يف املو�سمني 
الأخريين يف �سفوف نادي ني�ص، والطريقة املتميزة 
الذين  القالئل  الالعبني  مــن  فهو  بها  يلعب  التي 
ويتمتع  الوقت  نف�ص  يف  والهجوم  الدفاع  يجيدون 
ب�سرعة فائقة، هذا ما جعله هدفا للعديد من الفرق 
الكبرية التي تتابع تطوره منذ فرتة �سواء من داخل 
خا�سة  اخلــارج  من  اأو  جرمان  �سان  كباري�ص  فرن�سا 
توتنهام  اأنــديــة  بني  ا�سمه  تــردد  حيث  اجنلرتا  يف 
فر�سية  �سريجح  ما  هو  �سيتي،  ومان�س�سرت  واأر�سنال 
املو�سم  يف  جديدة  وجهة  اإىل  اإفريقيا  بطل  انتقال 

املقبل.
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ريان �سرقي يف القائمة امل�سغرة ملدرب 
ريال مدريد

التعاقد  يرتقب  مواهب   5 �سمت  م�سغرة  قائمة  الإ�سباين،  مدريد  ريال  مدرب  زيــدان  الدين  زين  و�سع 
معها خالل فرتة التحويالت ال�سيفية القادمة، من �سمنهم لعب جزائري خطف الأ�سواء هذا املو�سم يف 

البطولة الفرن�سية ورابطة اأبطال اأوروبا.
النتقالت  فرتة  يف  معها  التعاقد  بهدف  مواهب   5 يالحق  زيدان،  اأن  اإ�سبانية  اإعالمية  تقارير  وك�سفت 

القادمة، من �سمنها اجلزائري ريان �سرقي، املوهبة ال�ساعدة لأوملبيك ليون الفرن�سي.
ليل  و�سط  لعب  �سوماري،  بوبكر  وهم  اآخرين،  لعبني   4 زيدان  الدين  لزين  املخت�سرة  القائمة  و�سمت 
برو�سيا  مدافع  ــادو،  زاغ واأك�سيل  النم�ساوي  �سالزبورغ  بول  ريد  مدافع  اأوباميكانو،  ودايــوت  الفرن�سي 

دورمتوند الأملاين واإيدواردو كامافينغا، لعب و�سط �ستاد رين الفرن�سي.
حمل  جعله  ما  وهو  العاملية،  القدم  كرة  �سماء  يف  ال�ساعدة  املواهب  اأبرز  من  واحدا  نف�سه  �سرقي  وفر�ص 
متابعة من قبل عدة اأندية عاملية. يذكر اأن �سرقي �سارك يف 16 مباراة خالل املو�سم احلايل اأ�سهم فيها يف 11 

هدفا ما بني �سناعة وت�سجيل.
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�أ�سرى فل�سطينيون

بقلم: �أحمد طه �لغندور
--------------------

للمجل�س  ع�ر  الثانية  الدورة  اأن  �صك  ال 
يف  ُعقدت  والتي  الفل�صطيني  الوطني 
1974م؛  حزيران   1-8 بتاريخ  "القاهرة" 
�رعية  حول  بقرارها  فقط  مميزة  تكن  مل 
كممثل  الفل�صطينية"  التحرير  "منظمة 
برناجمها  وال  للفل�صطينيني,  وح��ي��د 
بل  الع�ر",  "النقاط  ب�  املعروف  ال�صيا�صي 
اإبريل / ني�صان  17 من  بقرارها اعتبار يوم 
الذي  اليوم  هذا  الفل�صطيني.  لالأ�صري  يومًا 
يف  �صنويًا  الفل�صطيني  ال�صعب  يحيه 
وال�صتات,  الوطن  يف  تواجده  اأماكن  كل 
ليذكروا  م��ت��ع��ددة؛  واأ���ص��ك��ال  بو�صائل 
وما  الفل�صطينيني,  باالأ�رى  اأجمع  العامل 
اأب�صع  من  يومي  ب�صكل  له  يتعر�صون 
�صنوف اجلرائم, واالنتهاكات والتجاوزات 
االإ�رائيلية",  االحتاللية  "املعتقالت  يف 
االأع��راف  كافة  وجت���اوزت  فاقت  والتي 
وامل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة واالإن�����ص��ان��ي��ة, ويف 
مقدمتها القانون االإن�صاين الدويل, ومبادئ 
الدويل  اجلنائي  والقانون  االإن�صان,  حقوق 
للمحكمة  االأ�صا�صي  "النظام  يف  ممثاًل 
اأع��داد  جت��اوزت  الدولية".ورمبا  اجلنائية 
عدد  االحتالل  لدى  الفل�صطينيني  االأ�رى 
املليون اأ�صري ومعتقل منذ االحتالل الكامل 
تاريخه,  وحتى   1967 �صنة  لفل�صطني 
ال�صعب  فئات  من  فئة  اأية  ت�صلم  مل  حيث 
االأ�ر  يف  الوقوع  براثن  من  الفل�صطيني 
وامل�صوغات  "احلجج  وبكافة  االعتقال  اأو 
االإ�رائيلية" الغري �رعية, والغري قانونية! 
االأ�رى   " اأع��داد  باأن  املالحظ  من  ولعله 

اأي  يف  تقل  مل   " الفل�صطينيني  واملعتقلني 
�صنة من �صنوات االحتالل عن خم�صة اأالف 
اأ�صري ومعتقل, فهل هذا " العدد " جاء من 
قبيل امل�صادفة؟!يف احلقيقة ال ميكن القبول 
امل�صادفة  قبيل  من  ياأتي  �صيء  فال  بذلك, 
على  والدليل  "االحتالل",  �صيا�صات  يف 
كاملة  "منظومة"  اأوجد  االحتالل  باأن  ذلك 
جزئيات  بكل  تخت�س  ال��ب��داي��ات  منذ 
قوات  بالفل�صطينيني؛  اخلا�صة  "االعتقال" 
اخلا�صني,  املحققني  من  طواقم  اجلي�س,  من 
الع�صكرية  وامل��ح��اك��م  االدع����اء  ج��ه��از 
واخلا�صة, اإدارة ال�صجون اأو ما ُتعرف با�صم 
ذلك  اإىل  وباالإ�صافة  ال�صجون",  "م�صلحة 
الت�ريعات يف  اأالف  "االحتالل"  �صن  فقد 
حماولة لتربير �صيا�صاته الغري قانونية �صد 
ي�صتخدم  اأنه  نتبني  هنا  من  الفل�صطينيني! 
وُي�صخر كل ذلك لتمرير �صيا�صاته اخلا�صة 
الفل�صطيني,  املجتمع  على  ال�صيطرة  يف 
يعمل  كما  والطبيعية,  الوطنية  ومقدراته 
الأالف  عمل  فر�س  وخلق  ت�صغيل,  على 
االأفراد من "املجتمع االحتاليل", واإذا اأ�صفنا 
ل�  منفذاً  يعترب  "املجال"  هذا  باأن  ذلك  اإىل 
"االحتالل" يف عالقاته الدولية مع عدد من 
الدول فيما يتعلق باجلوانب االأمنية, واأي�صا 
ما ُي�صمى ب� "مكافحة االإرهاب"!وقد اأثبتت 
العدد  هذا  يُبقي على  "االحتالل"  اأن  االأيام 
"تفاو�صية",  الأ�صباب  االأ�رى  من  الكبري 
اأو توفري اأداة �صغط على الفل�صطينيني كي 
تكون له "اليد الطوىل" يف اأي مفاو�صات 
لتحرير االأ�رى مع " الف�صائل الفل�صطينية 
"!لذلك جند اأن االحتالل يقوم ب�صكل يومي 
الفل�صطينيني  من  العديد  باعتقال  وممنهج 
اأي  ودون  احلدودية  املعابر  اأو  بيوتهم  من 

الكبري  العدد  هذا  على  للبقاء  اإال  مربرات؛ 
وال  معتقالته!  يف   " رهائن   " االأ�رى  من 
�صك اأن اجلميع يدرك؛ باأن هذه "االعتقاالت 
على  تقع  مربرة"  "الغري  و  قانونية"  الغري 
والرجال,  والن�صاء,  االأطفال,  من  اجلميع, 
عمااًل  والعجزة,  واملر�صى,  وال�صيوخ, 
اإلخ.   ...... دين  ورجال  �صيا�صيني  وجت��اراً, 
مميزة  املنا�صبة  هذه  يجعل  ال��ذي  ما  لكن 
هناك  ب��اأن  ال��ق��ول  ميكن  ال��ع��ام؟!رمب��ا  ه��ذا 
انت�صار وباء  االأول  لذلك؛  �صببني رئي�صيني 
وثبوت  االحتاليل",  "املجتمع  يف  كورونا 
االإ�رائيليني" و  "املحققني  اإ�صابة عدد من 
االأمر  اأن هذا  يعني  مما  بالفريو�س,  "اجلنود" 
يف  الأ�رانا  مبا�راً  تهديداً  ُي�صكل  اأ�صبح 
الثاين  ال�صبب  االحتالل"!اأما  "معتقالت 
 " بني   " جديدة  "�صفقة  عن  احلديث  هو 
"�صلطة  و   ," الفل�صطينية  املقاومة  ف�صائل 
االحتالل" لالإفراج عن االأ�رى! لذلك فاإن 
االأمر يتطلب التدقيق واحلذر من جانبنا يف 
الق�صيتني,  اأو  ال�صببني  هذين  مع  التعاطي 
 •� التالية:  النقاط  يف  ذلك  تربير  وميكن 
االحتالل  باأن  اأنف�صنا  ُنذكر  اأن  علينا  بدايًة, 
�صاليط"  "�صفقة  ����روط  خ��ال��ف  ق��د 
اعتقال عدد ال  اإعادة  ال�صابقة, وعمل على 
باأ�س به من االأ�رى املحررين, فما م�صري 
هوؤالء؟!• قد يكون من املفيد عدم اخللط بني 
الكورونا"  "فريو�س  فمو�صوع  الق�صيتني, 
على  دويل  و�صغط  قانوين,  التزام  ي�صع 
حلماية  فورية  اإجراءات  التخاذ  "االحتالل" 
اإطار  هناك  يكون  اأن  يجب  فال  االأ���رى, 
كانت  واإال  �صاملة",  "�صفقة  يف  ملباحثات 
هذه املباحثات مبثابة هدية جمانية لالحتالل! 
"الو�صيط  دخ��ول  ب��اأن  ُن��درك  اأن  علينا   •

االأملاين" على اخلط يعني التدخل املبا�ر ل� 
ق�صية  اإقحام  اأجل  من  االأمريكي"  "اجلانب 
على  املزعوم"  االأمريكي  "امل�صت�صفى 
االأجندة, مما يعني مزيداً من االبتزاز للجانب 
باأن  دائمًا  نتذكر  اأن  علينا   • الفل�صطيني! 
الو�صع "االإ�رائيلي" الداخلي, وعدم جناح 
ي�صمح  ال  حكومة  ت�صكيل  يف  فريق  اأي 
يف  اأ�رى  عن  لالإفراج  "�صفقات"  باإجناح 
ال�صخب  هذا  يكون  وقد  الراهن,  الوقت 
ر�صيده  لرفع  "ناتنياهو"  ل�  جديدة  و�صيلة 
االنتخابي, والتخل�س من ال�صغط الدويل 
االأو�صاع  عن  "االحتالل"  م�صوؤولية  حول 
ال�صحية يف االأرا�صي الفل�صطينية املحتلة, 
وكذلك م�صوؤوليته عن �صالمة االأ�رى يف 
اأن  علينا   • الوباء!  هذا  ظل  يف  املعتقالت 
بااًل  "�صلطات االحتالل" ال تلقي  باأن  نعي 
ل� "عنا�رها" الواقعني يف يد املقاومة, واأن 
م�صغواًل  يكون  قد  االإ�رائيلي"  "املجتمع 
�صغط  فال  االأخرى,  الق�صايا  من  بالعديد 
لتنفيذ  "ال�صلطات"  تلك  على  حقيقي 
ال�صابق  "ناتنياهو"  ح�صابات  اإال  "�صفقة", 
االإ�صارة اإليها! ختامًا, علينا اأن نزن االأمور ب� 
"ميزان الذهب", وال نهب اأي �صيء ب�صكل 
جماين ل� "االحتالل", واأال نخلط بني ق�صية 
 � وال�صحية  االإن�صانية  واحلاجات  االأ�رى, 
التي هي باالأ�صا�س � تقع �صمن امل�صوؤولية 
اأو  احلديث  رف�س  مع  لالحتالل,  القانونية 
امل�صفى   " ُي�صمى  ما  ق�صية  يف  البحث 
البحث!  اإط��ار  خارج  الأنها  االأمريكي", 
واأنتم  عام  كل  نقول:  البوا�صل  والأ�رانا 
الله,  باإذن  قريب  احلرية  فجر  واإن  بخري, 
القدوة  واأنتم  �صاعة,  �صرب  اإال  الن�ر  فما 

يف العطاء وحب الوطن.

يوم �الأ�سري يف ظروف ��ستثنائية

الدينية  وال�صوؤون  االأوقاف  وزارة  اأكدت 
منت�صف  اأن   ,19/4/2020 االأح��د  اأم�س 
ق��رار  ات��خ��اذ  �صيتم  احل���ايل,  االأ���ص��ب��وع 
اإغالقها  متديد  اأو  امل�صاجد  فتح  بخ�صو�س 

خالل �صهر رم�صان املبارك.
وزارة  با�صم  الناطق  الهور  عادل  واأو�صح 
مل  وزارته  اأن  الدينية,  وال�صوؤون  االأوقاف 
تتخذ قرار بعد بخ�صو�س فتح امل�صاجد يف 
�صهر رم�صان املبارك اأو متديد القرار وفقًا 
القطاع  يف  اأعلنت  التي  الطوارئ  حلالة 
منذ �صهر.وكانت احلكومة بغزة قد اأعلنت 
االأف��راح  و�صاالت  امل�صاجد  اإغ��الق  عن 
التي  االأماكن  وكافة  ال�صعبية  واالأ�صواق 
احرتازي  كاإجراء  �صكنية,  ت�صهد جتمعات 

خ�صية تف�صي فريو�س كورونا.
وبني الهور يف ت�ريحات الإذاعة القد�س 
تابعتها "وكالة فل�صطني اليوم االإخبارية", 

اأن احلالة التي مير بها �صعبنا واأمتنا العربية 
هناك  ومازال  مرة  اأول  هي  واالإ�صالمية, 
ا�صتمرار  �صيتم  بهل  وا�صحة,  غري  روؤية 
اإغالق امل�صاجد اأم �صيتغري الو�صع خا�صًة 

على اأبواب �صهر رم�صان املبارك.
بعد,  يت�صح  مل  االأم��ر  اأن  الهور,  واأف��اد 
فيما �صيتم عقد جل�صة الأهل االخت�صا�س 
الإ�صدار قرار باالأمر, حيث �صيكون هناك 
قرار واحد بهذا اخل�صو�س �صيتم االإعالن 
االأ�صبوع  نهاية  اأو  منت�صف  خالل  عنه 

احلايل.
امل�صاجد  اإغ��الق  �صبب  حول  �صوؤال  ويف 
حتدث  �صكنية  جتمعات  هناك  حني  يف 
يف�صل  "ما  الهور:  رد  املناطق  بع�س  يف 
اأو م�صاعر,  االأمر لي�س راأي واحد  يف هذا 
اأن  ميكن  ال  ما  جانب  يف  تق�صري  فهناك 
نتبعه بل على اجلميع اتباع ال�صواب, من 

اأجل املحافظة على النف�س.
امل�صاجد  اإغ��الق  قرار  اتخاذ  مت  اأنه  وبني 
القطاع  حدود  على  الوباء  تواجد  عندما 
خ�صية من انتقاله يف حلظة من اللحظات 

لداخل قطاع غزة.

اإ�صابة  اأي  تظهر  مل  االآن  حتى  اأنه  يذكر, 
داخلية من �صكان قطاع غزة, بل �صجلت 
العائدين  �صمن  من  كانت  اإ�صابة   13
لقطاع غزة, �صواء عرب معرب رفح اأو بيت 

حانون جنوب و�صمال القطاع.

قر�ر منت�سف �الأ�سبوع �حلايل بخ�سو�ص فتح �مل�ساجد �أو متديد �إغالقها
�أخبار فل�سطني

�الأ�سري عز �لدين 
حمامرة

�أنا  �ساأكون  �لقا�سي قريبًا  ي�سرخ بوجه  
�لقا�سي و�أنت �ملتهم

]خميم  حمامرة  خالد  الدين  عز  اعتقل 
 ,6-3-2004 يف  حل��م[,  بيت   � الدهي�صة 
اإىل  اأدت  عملية  نفذ  من  اإر�صال  بتهمة 
خم�صني  وج��رح  اإ�رائيليني  ثمانية  قتل 
با�صني  خلطف  التخطيط  عن  عدا  اآخرين, 
باأ�رى  مبادلتهما  اأج��ل  من  اإ�رائيليني 
عليه  فحكم  االإ�رائيلية,  ال�صجون  يف 

موؤبدات. لت�صعة  بال�صجن 
ق�صائيا  م�صت�صارا  يعمل  كان  الدين  عز 
الفل�صطينية  االأمنية  االأجهزة  احد  لدى 

احلقوق. يف  جمازا  وكان  اعتقاله,  عند 
ال�صجون  اإدارة  ف�صلت  �صنوات  خلم�س 
فيما  االأ�رى,  باقي  عن  الدين  عز  االأ�صري 
قرية  يف  م�صتاأجر  بيت  يف  اأ�رته  تعي�س 
20-5- يف  منزلها  ه��دم  بعد  حو�صان, 
واأعطوهم  الدين,  عز  حماكمة  قبل   2004
ومل  البيت,  ليخلوا  دقائق  ع�رة  مهلة 
تتمكن  ومل  ���ص��يء...  اأخ��ذ  من  يتمكنوا 
االآن. املنزل من جديد حتى  بناء  العائلة من 
الوحيد,  ابني  الدين  "عز  وال��ده:  ويقول 
للماج�صتري,  يدر�س  كان  البنات,  و�صط 
باقي  عن  معزول  هو  واالآن  اعتقل,  عندما 
درا�صته,  اإكمال  عليه  وحمظور  االأ�رى, 
درا�صته,  يف  ومربزا  ذكيا  الدين  عز  كان 
احلكم  �صدر  وعندما  مرتفعة,  ومعنوياته 
اأن  عز  يا  اأم��ل  القا�صي:  له  ق��ال  بحقه 
فاأجابه  ال�صجن,  يف  حياتك  كل  تق�صي 
�رعان  االتهام:  قف�س  يف  وهو  الدين  عز 
املتهم,  واأنت  القا�صي  نا  اأ واأكون  اأخرج,  ما 

االحتالل". متثل  الأنك 
املر..." والع�صل  االأ�صود  اللنب  بلد  اإنها   

�لبزم: �غالق معرب رفح يف �الجتاهني �سمن �إجر�ء�ت �لوقاية يف ظل �نت�سار كورونا
الداخلية  وزارة  با�صم  املتحدث  اأكد 
بغزة اإياد البزم اأم�س االأحد اأن 1632 
خالل  غزة  قطاع  اإىل  عادوا  مواطنًا 
عالقني  كانوا  ممن  املا�صي  االأ�صبوع 
يف م�ر, وهم من املر�صى والطالب 
اإىل  جميعًا  نقلهم  مت  ال�صن,  وكبار 

مراكز احلجر ال�صحي.
كل  تنفيذ  اأن  اىل  ال��ب��زم  اأ���ص��ار  و 
االجراءات الوقائية الالزمة م�صتمرة, 
بعد  رفح  معرب  اإغ��الق  بعد  ذلك  و 

فتحه ا�صتثنائيًا ملدة اأربعة اأيام.
الرتاخي  من  حالة  "ر�صدنا  قال:  و 
والتهاون من قبل املواطنني يف اتباع 
خطري  االأمر  وهذا  الوقاية,  اإجراءات 

جداً يف ظل هذه الظروف ال�صعبة"
و لفت البزم اىل اأن معرب رفح مغلق 
يف االجتاهني �صمن اإجراءات الوقاية 
يف  ك��ورون��ا  وب��اء  انت�صار  ظل  يف 

اخلطورة  ون�صبة  العامل,  دول  غالبية 
قال:  ذل��ك.و  ي�صكلها  التي  العالية 
يف  للظروف  م�صتمراً  تقييمًا  "جُنري 
غزة, وحينما جند اأن الفر�صة منا�صبة 
الإدخال اأعداد من املواطنني املتواجدين 
يف اخلارج �صنفعل ذلك, واالإجراءات 
حر�صًا  تاأتي  ال�صدد  هذا  يف  املتخذة 
اأ�صاف  �صعبنا".و  اأبناء  �صالمة  على 
البزم قائاًل: "ُنقدر الظروف االإن�صانية 
الذين  �صعبنا  اأبناء  يعي�صها  التي 
رفح  معرب  عرب  لل�صفر  حاجة  يف  هم 
خطر  اأمام  لكننا  احتياجاتهم,  لتلبية 
ونتحمل  �صعبنا,  باأبناء  حمدق  كبري 
على  احلفاظ  يف  م�صوؤولياتنا  كامل 
هناك  ب��اأن  البزم  اكد  حياتهم".كما 
ت�صهيل  اأجل  من  تبذل  كبرية  جهوداً 
م�ر,  يف  العالقني  املواطنني  عودة 
و اأن اجلهات املخت�صة تنفذ اإجراءات 

معقدة �صمن خطط كاملة من كافة 
اأجل �صمان  الوزارات املخت�صة, من 
عدم تف�صي مر�س كورونا.و نوه اىل 
الوقائية من  احلكومية  االإجراءات  اأن 
وحدها,  تكفي  ال  كورونا  فريو�س 
الوعي  من  حالة  وج��ود  من  والب��د 
الأبناء  البد  و  املواطنني,  جميع  لدى 
املرحلة  خطورة  يدركوا  باأن  �صعبنا 
نعي�صها.و  التي  الظروف  و�صعوبة 
من  ع���دداً  "اتخذنا  ي��ق��ول:  ت��اب��ع 
االإجراءات الوقائية كاإغالق �صاالت 
واالأ�صواق  العزاء,  وبيوت  االأف��راح 
واال�صرتاحات,  االأ�صبوعية,  ال�صعبية 
كل  تكاتف  من  والب��د  وامل�صاجد, 
هذه  من  اخل��روج  �صبيل  يف  اجلهود 
اأحد  افتتاح  بخ�صو�س  االأزمة".و 
البزم  اأ�صار  الن�صريات,  يف  املوالت 
اىل اأنه كان هناك توا�صل مع �صاحب 

لكن  وقائية,  اإجراءات  واتخذ  املكان 
دخلت  املواطنني  من  كبرية  اأع��داد 
العامة  والنيابة  االكتظاظ,  وحدث 
االأم��ر.و  هذا  يف  حتقيق  فتح  اأعلنت 
املحجورين  احد  هروب  حادثة  حول 
برفح,  ال�صحي  احلجر  مركز  م��ن 
حتقيق  جلنة  فتح  مت  باأنه  البزم  اأك��د 
كل  واتخاذ  احلادثة,  مالب�صات  يف 
تكرار  ملنع  ال��الزم��ة  االحتياطات 
قائاًل:  حديثه  البزم  اكمل  ذل��ك.و 
م�صددة  اإغ��الق  اإج���راءات  "نفر�س 
ولكن  ال�صحي,  احلجر  مراكز  على 
كل  لتقدمي  ن�صعى  الوقت  نف�س  يف 
اخلدمات الالزمة للم�صت�صافني فيها, 
واملواطن  عنهم,  نف�صيًا  والتخفيف 
هذه  ا�صتغل  امل��رك��ز  م��ن  ال��ه��ارب 
الظروف للم�صاركة يف جرمية ترويج 
ال�رطة  اأن  اىل  لفت  خمدرات".و 

ومنع  االإغالق  قرارات  مبتابعة  تقوم 
من  كل  متابعة  ويجري  التجمهر, 
يخالف ذلك, ويف نف�س الوقت نلم�س 
اأ�صحاب  قبل  من  به  باأ�س  ال  التزمًا 
املن�صاآت, موؤكداً باأن اإجراءات الوقاية, 
االأ�صا�س  هما  اجلمهور  لدى  والوعي 
يف  تف�صيه  ومنع  الوباء  معاجلة  يف 
�صياق  يف  البزم  ك�صف  جمتمعنا.و 
جاهزة  ط��وارئ  خطط  عن  حديثه 
للتعامل مع الظروف ال�صعبة, وفيما 
كورونا  ف��ريو���س  ب��ظ��روف  يتعلق 
ب�صكل  اخلطط  تكييف  مت  امل�صتجد 
املخت�صة  اجلهات  وتعاملت  �ريع, 
االأج��ه��زة  ومتكنت  ك��ب��رية,  ب��ق��درة 
يف  م�صوؤولياتها  حتمل  من  االأمنية 
م��واج��ه��ة ال��ف��ريو���س, وك��ذل��ك يف 

مواجهة االأعباء والتحديات االأمنية.
للتعامل  جاهزة  خطط  "لدينا  قال:  و 

وتف�صي  اإ�صابات  وق��وع  ح��ال  يف 
اأنف�صنا  وجهزنا  غ��زة,  يف  املر�س 
لكن  الطروف,  اأ�صواأ  مع  للتعامل 
املربعات  هذه  اإىل  ندخل  باأال  جنتهد 

اخلطرية التي �صتكلفنا الكثري".
يف �صياق اآخر, لفت البزم اىل اأن �صهر 
مار�س املا�صي �صجل انخفا�صًا كبرياً 
مقارنة  اجلرمية يف غزة,  يف معدالت 
املا�صية,  االأع��وام  من  الفرتة  بنف�س 
االأمنية  االأجهزة  لقدرة  نتيجة  وذلك 
لدى  وامل�صوؤولية  ال��وع��ي  وح��ال��ة 
املواطنني.و قال: "يف حال مل�صنا اجلدية 
من قبل املواطنني يف اتخاذ اإجراءات 
يف  بتخفيف  ذلك  �صنقابل  الوقاية, 
يف  وباملقابل  املفرو�صة,  االإج��راءات 
ف�صنتخذ  وتهاونًا  تراخيًا  مل�صنا  حال 
ذلك  وكل  اأك��ر,  م�صددة  اإج��راءات 

حر�صًا على م�صلحة اأبناء �صعبنا".
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�أزمة كورونا..

�أوروبا حتتاج 500 مليار يورو من موؤ�س�سات �الحتاد 
للتعايف

قر�ءة: حممد علي
------------------ 

مدير  ريجلينج  ك��الو���س  وق���ال 
االأوروبي  اال�صتقرار  لية  اآ �صندوق 
"كوريريي  �صحيفة  مع  مقابلة  يف 
ن�رت  ي��ط��ال��ي��ة  االإ �صريا"  دي���ال 
مثل  لتنظيم  ال�صبل  اأي�ر  اإن  اأم�س, 
خالل  م��ن  �صيكون  م���وال  االأ تلك 
وميزانية  االأوروب��ي��ة  املفو�صية 
لوكالة  وفقا  االأوروب����ي,  االحت���اد 
نحتاج  هذا  اأجل  "من  وتابع  رويرتز. 
مفتوح,  بعقل  جديدة  اأدوات  لبحث 
املوؤ�ص�صات  ا�صتخدام  اأي�صا  ولكن 
يف  مبا  اأي�ر,  �صيكون  نه  الأ احلالية, 
واالحت��اد  املفو�صية  ميزانية  ذل��ك 

خا�س". ب�صكل  االأوروبي 
االحت���اد  م��ال��ي��ة  وزراء  وات���ف���ق 
ال�صهر  من  التا�صع  يف  االأوروب��ي 
للدول  م��ان  اأ �صبكات  على  اجل��اري 
يف  ت�صاوي  ف���راد  واالأ وال�ركات 
واتفقوا  يورو.  مليار   540 املجمل 
التي  اليورو,  منطقة  اأن  على  اأي�صا 
اأن  ال��دويل  النقد  �صندوق  يتوقع 
هذا   %  7.5 اقت�صادها  ينكم�س 
اأجل  من  م��وال  الأ �صتحتاج  ال��ع��ام, 
ب�صاأن  اآراوؤهم  اختلفت  لكن  التعايف, 

جمعه. وكيفية  الالزم  املال  حجم 
زع��م��اء  يناق�س  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
موؤمتر  خالل  ذلك  االأوروب��ي  االحتاد 

اجلاري.  ال�صهر  من   23 يف  بالفيديو 
و�صط  حل  يتمحور  اأن  املرجح  ومن 
االأوروب��ي��ة  املفو�صية  قيام  ح��ول 
ب�صمان  ال�صوق  م��ن  ب��االق��رتا���س 
للمدى  االأوروب��ي  االحت��اد  ميزانية 
الدول  اإىل  املال  اإقرا�س  ثم  الطويل 

اأكرب. فاعلية  لتحقيق  االأع�صاء 
كورونا  بفريو�س  الوفيات  معدل 

�صبانيا اإ يف  ينخف�س 
بفريو�س  ال��وف��ي��ات  م��ع��دل  �صهد 
بعد  ا,  تباطوؤ �صبانيا  اإ يف  كورونا 
 24 ال� خالل  وفيات   410 ت�صجيل 

االأحد. اليوم  االأخرية,م�صاء  �صاعة 
االإ�صابات  ع��دد  اإج��م��ايل  وو���ص��ل 
»كوفيد  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س 
األف   194 اإىل  �صبانيا  اإ يف   »19  -

ع��دد  و���ص��ل  فيما  ح��ال��ة,  و416 
و639. األف   20 اإىل  الوفيات 

االإ�صابات  ع��دد  اإج��م��ايل  وو���ص��ل 
»كوفيد  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س 
من  اأك���ر  اإىل  ال��ع��امل  يف   »19  -
فيما  ح��ال��ة,  ل��ف  اأ و340  مليوين 

األف.  160 الوفيات  اأعداد  جتاوزت 
ج��دي��دة  اإ���ص��اب��ة   6060 ت�صجيل 

رو�صيا يف  بالفريو�س 
الرو�صية  ال�صحية  ال�صلطات  اأعلنت 
وفاة   48 ت�صجيل  عن  االأح��د  اأم�س 
بفريو�س  ج��دي��دة  اإ�صابة  و6060 
"كوفيد19-"  امل�صتجد  ك��ورون��ا 
املا�صية.   24 ال� ال�صاعات  خ��الل 
اخلا�صة  العمليات  غرفة  واأك��دت 
رو�صيا  يف  كورونا  انت�صار  مبكافحة 

ح�صيلة  اأن  اليومي  تقريرها  يف 
ارتفعت  البالد  يف  الوباء  �صحايا 
اإىل   313 من  االأخ��ري  اليوم  خ��الل 
اإجمايل  بلغ  فيما  وف��اة,  حالة   361
ع���دد ح���االت االإ���ص��اب��ة امل��وؤك��دة 

. حالة   42853 البالد  يف  بكورونا 
اأن  ال��ع��م��ل��ي��ات  غ��رف��ة  وذك����رت 
 78 يف  �صجلت  اجلديدة  االإ�صابات 
ت�صخي�س  اأن  اإىل  م�صرية  قليما,  اإ
بف�صل  ج���اء  م��ن��ه��ا   43% ن��ح��و 
يظهر  ومل  امل��خ��ت��ربي��ة,  الفحو�س 
اأعرا�س  اأي  املر�صى  ه��وؤالء  ل��دى 
اإ���ص��اب��ة م��ل��ح��وظ��ة. وت��ع��ود اأك��ر 
اجلديدة  االإ�صابات  من   50% من 
و709  مو�صكو,  للعا�صمة   )3570 (
 234 ومتاثل  مقاطعتها.  اإىل  اآخرى 
من  لل�صفاء  رو�صيا  يف  مري�صا 
�صاعة,   24 اآخ���ر  خ��الل  ك��ورون��ا 
املتعافني  ع��دد  اإج��م��ايل  واأ���ص��ب��ح 
ال�صلطات  واأجرت  �صخ�صا.   3291
مليون   1.94 اليوم  حتى  الرو�صية 
ومتثل  الفريو�س.  لت�صخي�س  فح�س 
يف  يومي  ارتفاع  اأكرب  اليوم  اأرقام 
منذ  والوفيات  االإ�صابات  ح�صيلة 
وال  البالد.  يف  العدوى  تف�صي  بدء 
للفريو�س  بوؤرة  اأكرب  مو�صكو  تزال 
من   176 ليها  اإ وتعود  رو�صيا,  يف 
من  و24324  الوفيات  عدد  اإجمايل 
يف  ت�صجيلها  مت  التي  االإ���ص��اب��ات 

لبالد. ا

�الحتاد  موؤ�س�سات  من  �الأقل  على  �أخرى  يورو  مليار   500 �ستحتاج  �أوروبا  �إن  �ليورو  منطقة  �إنقاذ  �سندوق  مدير  قال 
�الأوروبي لتمويل تعافيها �القت�سادي بعد جائحة فريو�ص كورونا �إ�سافة �إىل حزمة متفق عليها حجمها ن�سف مليار يورو.

بعد موريتانيا.. زعيم عربي ثان يبعث 
ر�سالة �إىل �لرئي�ص �ل�سوري

حيلة تر�مب لك�سب تريليونات 
�لدوالر�ت من كورونا!

�ملخترب �ل�سيني ينفي كل �التهامات 
مب�سوؤوليته عن ن�سر �لوباء

�أمريكا خالل 24 �ساعة.. 

للحجر  �ملعار�سة  �لتظاهر�ت  وت�ساعد  بكورونا  �مل�سابني  و�آالف  وفاة   1891

بن  هيثم  ع��م��ان  �صلطان  ب��ع��ث 
الرئي�س  اإىل  تهنئة  برقية  طارق 
مبنا�صبة  االأ�صد  ب�صار  ال�صوري 
واأع��رب  ل��ب��الده.  الوطني  العيد 
�صادق  ع��ن  العماين  ال�صلطان 
ال�صعب  ي��ح��ق��ق  واأن  ال��ت��ه��اين 
نحو  تطلعاته  ك��اف��ة  ال�����ص��وري 
واالزده��ار.  والتقدم  اال�صتقرار 
الثانية  الر�صالة  نها  اأ اإىل  ي�صار 
اإىل  طارق  بن  هيثم  ال�صلطان  من 
االأ�صد,  ب�صار  ال�صوري  الرئي�س 
برقية  ليه  اإ بعث  واأن  �صبق  حيث 

العام  مطلع  من�صبه  توليه  عقب 
�صكره  عن  خاللها  اأعرب  احلايل, 
على  ال�صورية  للحكومة  وتقديره 
مها  قدَّ التي  واملوا�صاة  التعازي 
ال�صابق  العماين  ال�صلطان  بوفاة 

�صعيد. بن  قابو�س 
حممد  املوريتاين  الرئي�س  وك��ان 
اإىل  بر�صالة  بعث  الغزواين  ولد 
اجلالء  بعيد  فيها  يهنئه  ���ص��د  االأ
عن  الفرن�صي"  "امل�صتعمر  )جالء 

.)1946 عام  �صوريا 
ق/د

االأمريكية  دارات  االإ عادة  جرت   
املتحدة,  للواليات  عدو  خلق  على 
ترامب  دون��ال��د  ت��وىل  اأن  وم��ن��ذ 
اإحدى  ال�صني  يعترب  وهو  الرئا�صة 
فر�صة  يجد  ولن  بالده,  اأعداء  الد 
يف  عليه  هي  مما  اأف�صل  مواتية 

الراهنة. الظروف  ظل 
االأنظار  وحل��رف  وادارت��ه  ترامب 
التي  ال�صديدة  االن��ت��ق��ادات  ع��ن 
دارة  اإ يف  الف�صل  ب�صبب  يتلقاها 
امل�صتجد  كورونا  فريو�س  اأزم��ة 
ال����ذي اج���ت���اح ال���ب���الد و���ص��ل 
لبكني  االت��ه��ام  وج��ه  االقت�صاد, 
ب��ع��دم ال�����ص��ف��اف��ي��ة ح���ول اأع���داد 
وف��ي��ات��ه��ا ال��ن��اج��م��ة ع��ن ال��وب��اء 

انت�صاره. واأ�صباب 
م��ر  االأ ك��ان  ذا  "اإ ت��رام��ب:  وق��ال 
لي�س  ف��اخل��ط��اأ   , خ��ط��اأ ع��ن  ناجما 
م�صوؤولة  كانت  ذا  اإ ما  اأ  . خطاأ اإال 
اأن  يجب  بالتاأكيد  اإذن  عمد,  عن 
مواقف  عواقب".  ه��ن��اك  ت��ك��ون 
وتر�صانته  االأم��ريك��ي  الرئي�س 
من  جمموعة  �صجعت  االإعالمية 
رفع  على  االأم��ريك��ي��ني  املحامني 
ال�صني,  ملقا�صاة  ق�صائية  دعاوى 
تريليونات  لك�صب  حماولة  يف 
حلفاء  كتعوي�صات.  ال��دوالرات 
ال�صغط  يف  ليها  اإ ان�صموا  اأمريكا 
ع��ل��ى ال�����ص��ني, ح��ي��ث اأع��رب��ت 

�صفافية  من  قلقها  عن  ا�صرتاليا 
مراجعة  ���رورة  موؤكدة  ال�صني 
امل�����ص��اك��ل امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ف��ريو���س 
بريطانيا  وجهت  فيما  ك��ورون��ا, 
اخ��ف��اء  يف  ل��ب��ك��ني  ات���ه���ام���ات 
انت�صار  حول  جوهرية  معلومات 
ت�صتطيع  ال  انه  موؤكدة  الفريو�س, 

كاملعتاد. معها  للعمل  العودة 
خالل  من  بكني  اأكدت  املقابل,  يف 
جناحها  ودبلوما�صيها,  م�صوؤوليها 
وانتقدت  الفريو�س,  مكافحة  يف 
بها  ا�صتجابت  ال��ت��ي  الطريقة 
وتقليلهم  للوباء  الغربية  ال��دول 
وتخليهم  البداية  يف  خطره  من 
امل�صابني,  نقاذ  اإ يف  مهامهم  عن 
الفريو�صات  علم  معهد  ان  حتى 
يف مدينة ووهان خرج عن �صمته, 

االأمريكية. االتهامات  ونفى 
علم  معهد  مدير  زميينغ  يوان  وقال 
ووه��ان  مدينة  يف  ال��ف��ريو���ص��ات 
من  �صابقا  قلنا  "كما  ال�صينية: 
الفريو�س  هذا  يكون  اأن  امل�صتحيل 
�صارم  نظام  لدينا  عّنا,  �صادرا 
نحن  لذلك  للبحث  �صلوك  ومدونة 

ذلك". من  واثقني 
االإعالم  و�صائل  انتقد  املعهد  مدير 
توجيه  خالل  من  النا�س  خلداعها 
ات��ه��ام��ات م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى جم��رد 

دلة. اأ بدون  تكنهات 

ت�صري  الذي  املخترب  مدير  نفى 
اأمريكية  اإع��الم  و�صائل  ل��ي��ه  اإ
م�صدر  ي��ك��ون  ق��د  ن���ه  اأ ع��ل��ى 
امل�صتجّد,  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
يف  م�����ص��وؤول��ي��ة  اأي  ال�����ص��ب��ت 

الوباء. انت�صار 
معهد  مدير  زميينغ  يوان  وقال 
ووه��ان,  يف  الفريو�صات  علم 
و�صط  يف  العاملي  الوباء  بوؤرة 
“�صي  ل�صبكة  متحدثا  ال�صني, 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  اإن”  ت��ي  ج��ي 
اأن  امل�صتحيل  “من  الر�صمية 
�صادرا  الفريو�س  ه��ذا  يكون 

.” عّنا
اأن  ال��ع��ل��م��اء  م��ع��ظ��م  وي��ع��ت��ق��د 
انتقل  اجلديد  كورونا  فريو�س 
من  ن�صان  االإ اإىل  االأرج��ح  على 
هذا  يف  باالتهام  واأ�صري  حيوان, 
املدينة  يف  �صوق  اإىل  ال�صدد 
احلية  ال��ربي��ة  احل��ي��وان��ات  لبيع 

ا�صتهالكها. بهدف 
ل���ك���ن وج������ود م��ع��ه��د ع��ل��م 
م�صافة  ع��ل��ى  ال��ف��ريو���ص��ات 
ال�صوق  من  قليلة  كيلومرتات 
تكهنات  اأ�صهر  ب�صعة  منذ  يثري 
هذه  من  الفريو�س  ت�رب  حول 

احل�صا�صة. املن�صاآت 

للمعهد  التابع  املخترب  ويحظى 
�صالالت  وفيه  م�صددة  بحماية 
املعروفة  ال��ف��ريو���ص��ات  اأخ��ط��ر 
بي4-  خمترب  وهو  يبوال.  اإ مثل 
من  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة  ل��ل�����ص��الم��ة 

الرابع. امل�صتوى 
متاما  “نعرف  املعهد  مدير  وقال 
يف  جتري  االأبحاث  من  نوع  اأي 
مع  التعامل  يتم  وكيف  املعهد 

والعينات”. الفريو�صات 
موقع  حيث  م��ن  ن��ه  اأ واأ���ص��اف 
ميكن  “ال  ووه���ان  يف  امل��ع��ه��د 
رابطا”  يقيموا  اأن  اإال  للنا�س 
التي  االإع��الم  و�صائل  منتقدا 
النا�س”  خ��داع  عمدا  “حتاول 
على  “مبنية  اتهامات  بتوجيه 

دلة”. “اأ بدون  تكهنات”  جمرد 
وا�صنطن  �صحيفة  واأوردت 
ال��والي��ات  �صفارة  اأن  بو�صت 
عدة  وب��ع��د  بكني  يف  امل��ت��ح��دة 
نبهت  امل��ع��ه��د,  اىل  زي����ارات 
 2018 يف  االمريكية  ال�صلطات 
غري  ال�����ص��الم��ة  اج����راءات  اىل 
خمترب  يف  يبدو  كما  الكافية 
فريو�صات  على  درا�صات  يجري 
اخلفافي�س. عن  الناجمة  كورونا 
ق/د

امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  يف  ��ّج��ل��ت  ���صُ
االأربع  ال�صاعات  خالل  وفاة   1891
بذلك  لريتفع  االأخ��رية,  والع�رين 
البالد  يف  االإجمايل  الوفّيات  عدد 
اإح�صاء  اإىل  ا�صتنادا   ,38664 اإىل 
���ص��ارت  واأ هوبكنز.  جونز  جلامعة 
مقراً  بالتيمور  تّتخذ  التي  اجلامعة 
بالفريو�س  االإ�صابات  عدد  ّن  اأ اإىل 
بدء  منذ   732197 بلغ  البالد  يف 

لوباء. ا
كاليفورنيا,  اإىل  نيوهامب�ر  ومن 
طالب  واأوهايو,  بتك�صا�س  م��رورا 
ّيدين  موؤ الغالب  يف  هم  متظاهرون 
ترامب,  دونالد  االأمريكي  للرئي�س 
التي  احلْجر  اإجراءات  نهاء  باإ ال�صبت 
كورونا  فريو�س  الحتواء  ُفر�صت 

. مل�صتجّد ا
وك������ان ت����رام����ب ق������ّدم دع��م��ه 
على  يحتّجون  الذين  للمتظاهرين 
ّن  اأ معترًبا  ال�صّحي,  احلجر  اأوام��ر 
بعيًدا  “ذهب  الواليات  حّكام  بع�س 
وقت  يف  احلجر,  اإج��راءات  يف  جًدا” 
بوؤرة  اأكرب  املتحدة  الواليات  باتت 

كوفيد19-. لوباء  العامل  يف 
بع�صهم  متظاهر,   400 نحو  وجتّمع 
كونكورد,  برملان  اأمام  �صّيارات,  يف 
ع��ا���ص��م��ة والي����ة ن��ي��وه��ام��ب�����ر 
التي  ن�صمة(  مليون   1,3 ( ال�صغرية 
الفريو�س  عن  مبناأى  ن�صبًيا  ظّلت 
 1287 اجلمعة  يوم  حّتى  و�صّجلت 
احلاكم  وك��ان  وف��اة.  و37  اإ�صابة 
اأ�صدر  �صنونو  كري�س  اجلمهوري 
ّي��ار/ اأ  4 حّتى  حجر  بفر�س  اأوام��ر 

قّل. االأ على  مايو 
حملها  الف���ت���ات  ع��ل��ى  وُك���ت���ب 
تكذب”  “االأرقام  امل��ت��ظ��اه��رون 
هامب�ر”.  ن��ي��و  ف��ت��ح  و”اأعيدوا 

تعليمات  جتاهلوا  ه��وؤالء  ّن  اأ وب��دا 
بالتباعد  امل��ت��ع��ّل��ق��ة  ال�����ص��ل��ط��ات 
بينهم  ه��ن��اك  وك���ان  االج��ت��م��اع��ي, 
على  ومقّنعون  م�صّلحون  رج��ال 
غ���رار امل��ل��ي�����ص��ي��ات وم��ت��ظ��اه��رون 
لرتامب,  ّي��دة  م��وؤ قّبعات  ي�صعون 
لل�رطة  وجود  هناك  يكن  مل  فيما 
فران�س  وكالة  م�صاهدات  بح�صب 

بر�س.
عاما(   63 ( م��وريف  �صكيب  وق��ال 
على  نف�صه  مقّدًما  بر�س  لفران�س 
ّن  اإ لرتامب,  �صّوتوا  َم��ن  اأح��د  ّن��ه  اأ
احلجر  اإج��راءات  ُت��رّبر  ال  “االأرقام 
هامب�ر”. نيو  يف  املّتخذة  ال�صارمة 

والي��ة  ع��ا���ص��م��ة  ن��اب��ول��ي�����س  اأ يف 
م��اري��الن��د, ظ��ّل امل��ت��ظ��اه��رون يف 
بر�س  فران�س  و�صاهدت  �صّياراتهم, 
اأمام  يتظاهرون  �صخ�س   200 نحو 
اإحدى  على  وُكتب  املحّلي.  الربملان 
ا”,  اأي�صً يقتل  “الفقر  ال��الف��ت��ات 
اأط��ي��ع  “لن  اأخ���رى  الف��ت��ة  وع��ل��ى 

قانونّية”. غري  مرا�صيم 
حيث  تك�صا�س  عا�صمة  اأو�صنت  يف 
غريغ  اجل��م��ه��وري  احل��اك��م  اأع��ل��ن 
وبع�س  املتنزهات  فتح  اإعادة  اأبوت 
 250 نحو  لبى  ثنني,  االإ ن�صطة  االأ
اأطلقها  التظاهر  اإىل  دعوة  متظاهرا 
وورز”  نفو  “اإ موقع  عن  م�صوؤولون 
اهتماًما  ُيبدوا  ومل  املتطّرف,  اليميني 
ونّددت  االجتماعي.  التباعد  بقواعد 
ب�”االنهيار  ا  خ�صو�صً �صعاراتهم 
كل  وقف  عن  الناجم  االقت�صادي” 

ال�رورية”. “غري  ن�صطة  االأ
��ا يف  ي�����صً وخ��رج��ت اح��ت��ج��اج��ات اأ
ك��ول��وم��ب��و���س )اأوه���اي���و( و���ص��ان 
بح�صب  ب��ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا,  دي��ي��غ��و 
وكذلك  بر�س,  فران�س  م�صاهدات 

ووي�صكون�صن,  ونيفادا  نديانا  اإ يف 
كّل  ويف  املحّلي.  االإع���الم  ح�صب 
باالأعالم  املتظاهرون  ل��ّوح  مكان, 
تو�صية  متجاهلني  االأم��ريك��ي��ة, 

االجتماعي. التباعد 
اليومي  ال�صحايف  متره  موؤ وخ��الل 
ُي���رّبر  ت��رام��ب  ّن  اأ ب���دا  ال�����ص��ب��ت, 
“بع�س  ّن  اإ ق��ائ��اًل  االح��ت��ج��اج��ات, 
يف  جدا”  ب��ع��ي��دا  ذه��ب��وا  احل��ّك��ام 
ه��ذه  واأّدت  احل���ج���ر.  اإج������راءات 
بعدد  كبري  ارتفاع  اإىل  االإج��راءات 
اأنحاء  كل  يف  العمل  عن  العاطلني 
النا�س  من  العديد  وحرمان  البالد 

دخل. م�صدر  ّي  اأ من 
تك�صا�س  حاكمي  ترامب  هّناأ  كما 
على  ��ني  اجل��م��ه��وريَّ وف��ريم��ون��ت 
بع�س  ب��ا���ص��ت��ئ��ن��اف  “ال�صماح 
يف  مطالًبا  االإثنني”,  يوم  ن�صطة  االأ
االإج���راءات  باتخاذ  نف�صه  ال��وق��ت 
امل��ن��ا���ص��ب��ة امل��ت��ع��ّل��ق��ة ب��ال��ت��ب��اع��د 

االجتماعي.
�صّمت  التظاهرات  ّن  اأ بدا  وقت  ويف 
�صّدد  ترامب,  اأن�صار  من  العديد 
ّن  اأ على  فيها  امل�صاركني  بع�س 
ّول. االأ املقام  يف  اقت�صادّية  دوافعهم 

تعمل  ال��ت��ي  دول��وري�����س  وق��ال��ت 
ُت�����ص��ارك  وك��ان��ت  �صعر  م�صّففة 
مل  ّنها  اإ نابولي�س,  اأ يف  باالحتجاج 
تلّقي  حتى  اأو  العمل  ت�صتطيع  تعد 
�صاحبة  ّنها  الأ حكومّية  م�صاعدة  ّي  اأ

موّظفة. ولي�صت  عمل 
اأن  “يجب  بر�س  لفران�س  واأ�صافت 
اأعمل  اأن  يجب  عملي,  على  اأحافظ 

اأموت”. �صوف  واإال  اأعي�س,  كي 
منزل  ربة  وهي  اأبوزيد  اأمرية  وقالت 
الواليات  يف  “لدينا  اأو�صنت  يف  تقيم 
اأ�صافت  د�صتورية”.  حقوق  املتحدة 

احلق  ولهم  العمل,  يف  احلق  “للنا�س 
يف  احل��ق  ولهم  الطعام,  تناول  يف 
�صحب  ميكن  وال  بحّرية,  التجّمع 

احلقوق”. هذه 
االأم��ريك��ي  الرئي�س  ح��ّذر  ب���دوره 
من  ال�صني  ال�صبت,  ترامب  دونالد 
ذا  اإ �صُتواجهها  حمتملة”  “تبعات 
د”  متعمَّ ب�صكل  “م�صوؤولة  كانت 
��ي ف���ريو����س ك��ورون��ا  ع���ن ت��ف�����صّ

. مل�صتجّد ا
ال�صحايف  متره  موؤ خالل  ترامب  وقال 
“كان  بي�س  االأ البيت  يف  اليومي 
يف  )ال��وب��اء(  يقافه  اإ يتّم  اأن  ميكن 
يتّم”.  مل  وهذا   , يبداأ اأن  قبل  ال�صني 
ُيعاين  كّله  العامل  “واالآن,  اأ�صاف 

ذلك”. جّراء  من 
عليه  ط��رح��ه  ال  ���ص��وؤ ع��ل��ى  ا  وردًّ
اأن  يجب  كان  ذا  اإ ما  ب�صاأن  �صحايف 
الذي  الوباء  تبعات  ال�صني  ُتواجه 
يف  ّول/دي�صمرب  االأ كانون  يف  ظهر 
اأكر  بحياة  واأودى  ووه��ان  مدينة 
العامل,  حول  �صخ�س  األف   157 من 
م�صوؤولني  كانوا  ذا  “اإ ترامب  اأجاب 
كان  ذا  اإ بالطبع.  د,  متعمَّ ب�صكٍل 
كانوا  ذا  اإ لكن   . خطاأ فاخلطاأ   , خطاأ
ًذا  اإ بّد  ال  نعم,  عمد,  عن  م�صوؤولني 

عواقب”. هناك  تكون  اأن 
خطاأ  ك��ان  “هل  ت��رام��ب  وت�����ص��اءل 
ُنّفذ  ّن��ه  اأ م  اأ ال�صيطرة,  ع��ن  خ��رج 
كبري  ف��ارق  هناك  د؟  متعمَّ ب�صكل 
كان  احلالتني,  كلتا  يف  االأمرين.  بني 

ُيعلمونا”. اأن  يجب 
حتقيقا.  ُيجرون  نهم  اإ “قالوا  وتابع 
يف  �صيحدث  م��ا  ن��رى  دع��ون��ا  ل��ذا 
حتقيقات  جن��ري  لكننا  حتقيقهم. 

.” ا ي�صً اأ
ق/د
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�أ�سجع خيايل على كتابة ما �أ�سعر به د�خلي وم�ساعري على خطها
 يف �سكل خو�طر

�أ .بن يو�سف خل�سر 
---------------- 

�رتديت  متى  �لتحرير:منذ 
عباءة �خلو�طر , وهل خ�ست 
يف  �لفا�سلة  �لكتابية  �لتجارب 

�لبد�يات؟
العمر  م��ن  التا�صعة  يف  كنت 
حلادثة  خاطرة  اأول  كتبت  عندما 
ف���راد  وق��ع��ت م��ع��ي ع��ن��د اأح���د اأ
"ج�صد  ع��ن��وان  حت��ت  ع��ائ��ل��ت��ي  
الوقت  ح��ان  قد  اأم��ي   " ال�صوك 
فهل    , االأمل  ثوب  ارت�صف  لكي 

. مذنبة  نا  اأ
اأق�صى  اأ�صبح  اأن  اإين حاولت  اأمي 
ال�صوك يف  قد جتمد  ها  و   , جديدا 

. ج�صدي  
على   املا�صي  يف  اأجت��راأ  اأك��ن  مل 
للعوام  ن�رها  و  خواطري  جمع 
و  �صجعني  يل   �صديق  لكن  و 
م�صاعر  عن  اأتغلب  اأن  ا�صتطعت 
وؤمن  اأ اليوم  اأ�صبحت  و  الف�صل 
خ��ط��وات  اأول  ه��و  الف�صل  اأن 
فهذا  مرة  �صقطنا  و  حتى  النجاح  
اكمال  ن�صتطيع  ال  ننا  اأ يعني  ال 
ن�صتجمع  اأن  تعلمنا  بل  الطريق 

.. املحاولة  مع  ياأ�س  فال  قوانا 
�للقاء  موعد  حتدد  �لتحرير:متى 
مع �خلاطرة , وماذ� يدور بينكم 
و�لنقا�سات  و�خلياالت  �الأفكار  من 

وحتى وغري ذلك؟
األف  من  خري  �صدفة  نقول  دائما 
الكلمات  مع  احلال  هكذا   , ميعاد 
ة حت��ت ل��واء  ال��ت��ي ت���زورك ف��ج��اأ
تكتب  جتعلك   , معني  �صعور 
 , تكتب  اأن  منك  معرفة  ج��ون 
التمعن  و  التفكري  يف  ت�صرت�صل 
 , ال��ورق  على  ذلك  كل  لتج�صد 
يوما  الكلمات  ب��اب  تطرق  لن 
ولن  للدخول  اذن��ا  منك  تطلب 
هي  بل  اأفكارك  يف  البقاء  تطيل 
يام  الأ اأحيانا  ترحل  و  ة  فجاأ تزورك 
و  ح��رف��ا.  اكتب  ان  ا�صتطيع  ال 
اأكتب  نف�صي  اأجد  كثرية  اأحيانا 
الليل  ل�����ص��اع��ات  ت��وق��ف  دون 
الهدف  ك��ان  لطاملا   , النهار  و 

ال�صادق ال�صعور  اإي�صال 
�لتحرير:هل كل خو�طرك   

�أم جميعها حاالت  جمرد خيال 
؟ وو�قعية  حقيقية 

عموما  اأكتبها  التي  اخلواطر  كل 
و  حروف  يف  تتج�صد  اأحا�صي�س 
مع  تتناغم  بكلمات  تنتهي  التي 
من  بها  ي�صعر  البع�س  بع�صها 
خ�صو�صا  ال�صعور  بنف�س  م��ر 
جت�صدت  م�صاعر  ف��اخل��واط��ر   ,
من  ا�صتقيتها  التي  اأفكاري  يف 
و  ع�صتها  حياة  اأو  ع�صته  ما�صي 
الغري  يف  مل�صتها  اأحا�صي�س  حتى 

يف  التنمر  من  للكثري  تعر�صت   ,
الفئات  بع�س  لالأ�صف  و  حياتي 
الفر�صة  تعطي  ال  املجتمع  يف 

. الناجحة  ة  للمراأ
خيايل  اأ�صجع  نا  فاأ  , بها  اأ�صعر 
و  داخلي  به  ي�صعر  ما  كتابة  على 
�صكل  يف  خطها  على  م�صاعري 

طر خوا
مو�سوم  كتاب  لك  �لتحرير:�سدر 

 , " �لثالثني  خا�سرة  " على 
و�سبب  معنى  عن  �لف�سول  ينتابنا 

يحتوي  وماذ�   , �لت�سمية  هذه 
؟ م�سمونه 

اخلواطر  اأكتب  عدة  �صنوات  منذ 
كنت  لكني  و  ال��رواي��ات  وحتى 
كنت   , للمجتمع  بن�رها  ا�صتحي 
النا�س  مهاترات  من  دائما  اأخاف 
الثالثني  العمر  من  بلغت  اأن  اإىل 
ال�صن  ه��ذا  ي��ك��ون  اأن  ف��ق��ررت 
�صاأزهر   , يل  جديد  عمل  بداية 

 . اجلنة  تزهر  كما  فيه 
من  الكثري  الأن  ال�صن  هذا  اخرتت 
فهو  بلوغه  من  تخفن  الن�صاء 
و  ال��وح��دة  ه��و���س  لهن  ي�صكل 
الالتي  الن�صاء  خا�صة  امل�صتقبل 
نه  اأ تعتربن  فهي  بعد  تتزوجن  مل 
منهن   التقرب  اأحد  يريد  لن  �صن 
املنا�صب  ال�صن  نه  اأ بنظري  لكني 
القلب  م��ع  يجتمع  اأن  للعقل 
للن�صاء  نثوي  االأ املنطق  لي�صكل 
ة  املراأ لرتتقي  املثايل  ال�صن  هو  و 
يف  ذل��ك  فعل  ت�صتطع  مل  التي 
ال��ذي  امل��ك��ان  ب�صبب  امل��ا���ص��ي 
ة  امل��راأ يعترب  ال��ذي  و  فيه  ول��دت 
كلما  ال�صن  يف  كربت  كلما  عار 
اأعاين  ما  هذا  و  اأكر  تهمي�صها  مت 
ترعرعت  التي  املنطقة  يف  منه 

فيها
�ملفرت�ص  قارئك  هو  �لتحرير:من 
تتوقعي  , كيف  تت�سوريه  , كيف 

؟ �إنتاجاتك  مع  تفاعله 
احلق  ميلك  للقراءة  مييل  من  كل 
الكثري  لي�س   , يحب  ما  قراءة  يف 
لكن  و  اخلواطر  قراءة  يحب  منهم 
اأحا�صي�س  متلك  كبرية  فئة  هناك 
به  ي�����ص��ع��ر  مب��ا  ت�����ص��ع��ر  م��ره��ف��ة 
 , اأمل و �صعادة  و  الكاتب من حزن 
كتبت  اأين  تفهم  اأن  ت�صتطيع  فئة 
بقلبي  وجع  من  اخلواطر  حروف 
, هي  �صعادة  و  فرح  من  و  بي  اأمل 
الكتابة  عامل  يف  يل  جتربة  اأول 

القراء. اإعجاب  تنال  اأن  اأرجو 
لعامل  ولوجك  كان  �لتحرير:ملاذ� 

�لكتابة من باب �خلو�طر دون 
�لكثري  عك�ص  و�لق�سة  �لرو�ية 

جيلك؟ وكاتبات  كتاب  من 
الق�صة  و  الرواية  كانت  لطاملا 
ي�صافر  اأن  ي�صتطيع  للقارئ  متعة 

ح�صب  خمتلفة  ع��وامل  اىل  بها 
اخرتت  لكني  و  الكاتب  تفكري 
اإىل  بحاجة  كنت  الأين  اخل��اط��رة 
كل  اأخرج  اأن  م�صاعري  اأر�صم  اأن 
تلك  , كل  قلبي   االأفكار من  تلك 
كتابي  يف  خططتها  االأحا�صي�س 

. الثالثني  خا�رة  على 
عن  الكتابة  عامل  اأدخل  اأن  اأردت 
و  ف��اأوج��اع��ي   , حقيقتي  ط��ري��ق 
. اأكتب  جعلتني  من  هي  �صعادتي 
�لقلم  يحمل  كاتب  �لتحرير:ككل 
�إن�سانية  �سو�ء  ق�سية  معه  يحمل   ,
�أو �جتماعية �أو غريها , فما هي 

؟ قلمك  يعاجلها  �لتي  �لق�سية 
ة  للمراأ حاجزا  يعترب  دائما   , ال�صن 
يف  حتى  اأو  العمل  يف  ���ص��واء 
نخاف  اأن  علينا  لي�س   , ال��زواج 
رغم  فاأحيانا  ال�صن  يف  كربنا  من 
�صغري  طفل  هناك  اأن  اإال  بلوغنا 
هذا  اإىل  اأ�صف   , بداخلنا  يزال  ما 
ة  املراأ منه  تعاين  الذي  التحر�س 
من  واح��دة  ن��ا  اأ و  حياتها  ط��وال 
دفعني  ما  هذا  و  الن�صوة  هوؤالء 
مازلت  و  م��رة  الأول  للكتابة  
اإن  و  حتى  ت��وق��ف  اأ لن  و  اأكتب 
يوما  �صاأجنح  اثنتني  و  مرة  ف�صلت 

ما
�لو�قع  ر�أيك يف  �لتحرير:ما 

�لثقايف يف �جلز�ئر؟ و هل �لكتاب 
�ل�ساحة  يف  ظهرو�  �لذين  �ل�سباب 

�سي�سكلون  �جلز�ئرية  �الأدبية 
�لكتابة  يف  جديد�  منحى 

؟ �الإبد�عية 
اأف�صل  من  كتابا  منلك  اجلزائر  يف 
اجلميع  و  ال��ع��امل   يف  ال��ك��ت��اب 
من  و  ك��ه��ذه  ف��ر���ص��ة  ي�صتحق 
منحى  �صي�صكلون  نهم  اأ املوؤكد 
يف  بداعية  االإ الكتابة  يف  جديدا 
اأن  ت��وق��ع  اأ  , اأك��ر  و  ب��ل  ال��واق��ع 
و  اأ اأفالما  الكتابات  معظم  ت�صبح 
االأحداث  و  لروعتها  م�صل�صالت 
منلك  نحن   , ثناياها  بني  املتواجدة 
علينا  االأجيال  لدى  كبرية  طاقة 
اجلزائر  راي��ة  لرفع  ن�صتغلها  اأن 

مليا  عا
ملاذ� وقع   , �ملثقف  �لتحرير:د�ر 
 , بالتحديد  �لد�ر  �ختيارك على 
متنحها  �لتي  �المتياز�ت  وماهي 

؟ �ل�سباب  للكتاب 
للجميع  الباب  تفتح  املثقف  دار 
اأو�صلت  عندما   , ا�صتثناء  دون 
مل  الكتاب  من  ن�صخة  مرة  الأول 
بعد  و  اجابة  تلقى  �صاأ اأين  اأعتقد 
اأين  اعتقدت  االأمر  تاأكدت من  اأن 
العجائب  بالد  يف  لي�س  اأ عامل  يف 
رف�صوا  الن�ر  دور  من  فكثري 
نهم  اأ متحججني  الكتاب  ن�ر 

ما  هذا  و  الرواية  فقط  ين�رون 
يكتب  من  حق  يف  اإجحافا  راه  اأ
منا  فلكل   , اخل��اط��رة  و  ال�صعر 
ما  ه��ذا  و  بلوغه  ي��ري��د  ط��م��وح 
بوابها  اأ تفتح  املثقف  دار  فعلته 
اأعجبني  ما  اأكر  و  الكتاب  جلميع 
ت�صعر  الذي  احلب  و  االهتمام  هو 

معهم التعامل  عند  به 
وروؤيتك  ت�سورك  �لتحرير:ماهو 

به  �لر�هن �لذي متر  للو�سع 
�لبالد يف ظل �جلائحة , وما 

�لكفيلة  و�حللول  �قرت�حاتك 
للخروج من �لوباء ؟

اأحد ان الوباء الذي  ال يخفى على 
اأجمع  العامل  اأ�صاب  الذي  و  به  منر 
اأن  اإال  علينا  ما  لكن  نحزن  جعلنا 
يرفع  اأن  ندعوه  لله  يدينا  اأ نرفع 
مرت  اجل��زائ��ر   , البالء  ه��ذا  عنا 
و  ال�صعوبات  من  الكثري  على 
هذا  �صنتخطى  و  تخطتها  لكن 

الله  �صاء  ان  املر�س 
عن  اأحتدث  الأن  خمولة  ل�صت  و   
فلندع  احللول  ال  و  االق��رتاح��ات 
اخلو�س  فقط  االخت�صا�س  الأهل 
اأن متر  دائما  , لكنا ندعو  االأمر  يف 

خري.  على  االأزمة 
و�آفاقك  �لتحرير:طموحاتك 

مل�ستقبلية  �
كتابات  اإىل  م�صتقبال  �صاأتوجه 
�صتتنوع  الرواية  و  اخلاطرة  غري 
ان  م�صتقبال  الفكرية  االأع��م��ال 

ليه  اإ اأطمح  ما  هذا  و  الله  �صاء 
للقر�ء  �أخرية  �لتحرير:كلمة 

و�جلريدة
عبا�س  الرائع  دي��ب  االأ ق��ال  كما 
ثالث  جيدا  كتابا  تقراأ  اأن   " العقاد 
تقراأ  اأن  من  لك  اأف�صل   , مرات 

" واحدة  مرة  جيدة  كتب  ثالثة 
يتفاخر  اأن  يجب  ال  اجليد  القارئ 
عليه  لكن  و  ال��ق��راءة   ب��ك��رة 
 , ه  ي��ق��راأ م��ا  فهم  يف  يجتهد  اأن 
القارئ  عن  الفكرة  تغيب  فاأحيانا 
اإىل  يدخل  اأن  ي�صتطيع  ال  حيث 
يريد  م��ا  فهم  و  ال��ك��ات��ب  ذه��ن 
يغو�س  اأن  اأرج��و   , يق�صده  اأن 
حمتوى  فهم  يف  اأك��ر  ال��ق��ارئ 
هناك  اأن  ف�صيجد  ال��ك��ل��م��ات 
املعنى  الأن  �صطر  كل  يف  حكمة 

الفهم  �صا�س  اأ هو 
مع  ال��ق��ارئ  ي�صافر  اأن  اأرج���و 
اأن  و  ن��ا  اأ �صافرت  كما  اخلواطر 
ي�صتطيع  لكي  برتكيز  يرفرف 
القراءة  تبقى  و  كتب  ما  حتليل 
الفراغ  من  تنقذنا  متعة  و  ل��ذة 

اأحيانا. فيه  نقع  الذي 
قراأ  ما  فهم  يف  يجتهد  اأن  بقدر   
خا�صة  نظر  بوجهة  لنا  ليخرج 
بالذكر  و  الن�ر  ل��دار  �صكرا   ,
الن�ر  يقونة  اأ احلديدية  ال�صيدة 
كما  من�صوري  �صمرية  ال�صيدة 
بن  املتميز  ال�صحفي  ن�صى  اأ ال 
ن�صى  اأ ال  ك��م��ا  خل�����ر  ي��و���ص��ف 
جريدة  اجل��زائ��ري��ني  ك��ل  ج��ري��دة 

لكم �صكرا  التحرير  

للن�سر و�لتوزيع باجلز�ئر , وهو عبارة  عن  " عن د�ر �ملثقف  " على خا�سرة �لثالثني  بـ  �أدبي مو�سوم  �إ�سد�ر  �أول  لها  �أ�ستاذة لغة �جنليزية و مر��سلة �سحفية , م�سورة فوتوغر�فية وكاتبة , �سدر  �ميان جنيدي 
وخو�طر   ن�سو�ص  جمموعة 

�ميان جنيدي يف حو�ر ل"�لتحرير":
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كتب: �أبوجره �سلطاين
----------------------

كثافة تهجمه على عقيدة �لق�ساء 
و�لقدر:

متباينة,  اأفعال  ردود  كالمه  اأث��ار  وقد 
وبع�صها  فتواه.  غرابة  ي�صتهجن  بع�صها 
وفتح  للحوار  فر�صة  فيها  يرى  االآخ��ر 
ب���داع  واالإ الفكر  حرية  ح��ول  النقا�س 
ع�صاها  االأزمة  عمق  يف  �صدمة  واإحداث 
�صياق  يف  اأدرجوها  واآخرون  الهمة.  تلد 
متحرر  اأ�صتاذ  "خرجات"  من  اآلفوه  ما 
الفكر   " ملدر�صة  ام��ت��دادا  نف�صه  ي��رى 
االأ�صتاذ  لها  اأ�ص�س  التي  احل�صاري" 
وا�صتحقاق.  ب��ج��دارة  نبي  ب��ن  م��ال��ك 
كثافة  امل��ق��ال  ه��ذا  يف  ال��غ��ري��ب  ل��ك��ن 
والقدر  الق�صاء  عقيدة  على  التهجم 
وال�صيعة  اخل���وارج  فكر  با�صتدعاء 
الإدان��ة  املا�صي  واأخ��ط��اء  وال��ق��دري��ة.. 
التاريخي  ال�راع  عالقة  فما  احلا�ر. 
ت�صيب  حمنة  كل  وهل  كورونا؟  بوباء 
وهل  تبعاتها؟  االإ�صالم  يتحمل  الب�رية 
جتديد  ل��دع��اة  يبيح  امل�صلمني  تخلف 
ن�صو�س  يف  الت�صكيك  فر�صة  االإ�صالم 
هو  وم��ا  بالغيب؟  واال�صتهتار  الوحي 
حوله  يدندن  الذي  االأ�صلي"  "االإ�صالم 
نظرية  اكت�صف  اأن  منذ  بوكروح  االأ�صتاذ 
وفق  الكرمب"  القراآن  �صور  ترتيب  "اإعادة 
بالرتتيب  التم�صك  بدل  نزولها  تاريخ 
منذ  االإ�صالم  اأمة  عليه  الذي  امل�صحفي 
عفان  بن  عثمان  النورين  ذي  خالفة 

عنه(؟. الله  )ر�صي 

هلل  �لت�سرع  جدوى  يف  ت�سكيكه 
بالدعاء: تعاىل 

اأخطر ما جاء يف مقال االأ�صتاذ نور الدين 
اإىل  امل�صلمني  دع��وت��ه  لي�س  ب��وك��روح 
لهم  يخرتع  ريثما  رم�صان  �صوم  تاأجيل 
 !! كورونا..  لوباء  امل�صاد  امل�صل  الغرب 
لله  الت�رع  جدوى  يف  ت�صكيكه  واإمنا 
الب�رية  عن  الغمة  لريفع  بالدعاء  تعاىل 
كورونا  بوكروح  االأ�صتاذ  فقه  ففي   !!

ولي�س  العلم  له  يت�صدى  فتاك  فريو�س 
والعلم خ�صمان على  الدين  وكاأن  الدين, 
بالعلم  للدين  �صلة  فال  نقي�س  طريف 
به  الله  ابتلي  جنديا  الوباء  هذا  ولي�س 
حرفة  الله  اإىل  وال�����راع��ة  ع��ب��اده..!! 
االأمر  من  تقدم  ال  الدين  رجال  يقودها 
الكرمي  القراآن  اأن يف  مع  توخر,  �صيئا وال 
احلقيقة  ه��ذه  تقرر  �ريحة  ن�صو�صا 
جتنيه  وتبطل  بوكروح  مزاعم  وتكذب 
من  والأنها  تعاىل.  الله  غيب  يف  ما  على 
يقول  كما  بال�رورة,  الدين  من  املعلوم 
جميعا  ال�صتدعائها  حاجة  فال  نا,  علماوؤ
اإال من باب التذكري الذي ينفع املوؤمنني .
رفع  بنية  جالله(  جل   ( لله  فال�راعة 
مذكورة  عظمى  عبادة  خلقة  عن  ال�ر 
�صياق  يف  مرات  �صبع  الكرمي  القراآن  يف 
بقدرة  املوؤمن  ارتباط  واجب  على  احلث 
قوله  منها  الدواء.  وخلق  الداء  خلق  من 
ت�رعوا  باأ�صنا  جاءهم  اإذ  "فلوال  تعاىل: 
ال�صيطان  لهم  وزين  قلوبهم  ق�صت  ولكن 

 .43 االأنعام:  بعملون"  كانوا  ما 

�لعلمي  �لبحث  ينهيه  �لوباء 
نتائج  عنه  تك�سف  �سوف  وما 

�ملخربية �لتجارب 
بني  ب���وك���روح  ���ص��ي  يف�صل  ف��ك��ي��ف 
نظرية  �صاحب  وه��و  وال��دي��ن,  العلم 
ارتباط  يفك  وكيف  احل�صاري؟  البناء 
واأ�صتاذه  ال�صهادة  بعامل  الغيب  ع��امل 
عامل  رب��ط  على  حري�صا  ك��ان  نبي  بن 
القيم؟  بعامل  االأف��ك��ار  بعامل  االأ�صياء 
اإىل  والت�رع  الدعاء  تركنا  اأننا  وهب 
البحث  خمابر  اإىل  جميعا  وهرعنا  الله 
اأ���رار  درا�صة  على  وانكببنا  العلمي 
امل�صاد  امل�صل  واكت�صفنا  الفريو�س  هذا 
احلجر  من  وخرجنا  عليه  وتغلبنا  ل��ه, 
العادية؛  احلياة  دورة  وا�صتاأنفنا  ال�صحي 
وامل��دار���س  واملعامل  امل�صاجد  ففتحنا 
واجل��ام��ع��ات.. وامل��ط��اع��م واالأ���ص��واق 
العري  ون���وادي  وامل��اله��ي  وامل��ق��اه��ي 
وال��ق��م��ار وال��رق�����س..ال��خ. و���ص��درت 
ي�صمن  فهل  القدمي,  غيها  يف  الب�رية 

وال  اأرواح��ن��ا  �صالمة  وح��ده  العلم  لنا 
م�صتجدا  وباءا  علينا  امللك  مالك  ي�صلط 
وجه  على  يبقي  وال  امل��الي��ني  يح�صد 
االأر�س دابة؟ اأمل يقل الله )جل جالله( :" 
ترك  ما  بظلمهم  النا�س  الله  يوؤاخذ  ولو 
اأجل  اإىل  يوؤخرهم  ولكن  دابة  من  عليها 
لنا  يف�ر  فكيف   .61 النحل:  م�صمى" 
الظلم  هو  وما  االآية؟  هذه  نبي  ابن  تلميذ 
مل�صح  عليه  النا�س  الله  يوؤاخذ  لو  الذي 
الظلم  وهل  الب�ر؟  عبث  من  االأر���س 
حادثة  بعد  ال�صيما  ال��ع��امل  غ��زا  ال��ذي 
يف  قليل   )2001 �صبتمرب   11 ( الربجني 
الظاملون  عليه  ي�صتحق  ف��ال  االأر����س 
عليه  معهم  واملتواطئون  وال�صاكتون 
كم  بوكروح:  �صيخ  يا  يل  وقل  ع��ذاب؟ 
العامل؟  يف  االأرواح  من  كورونا  ح�صد 
من  اال�صتكبار  ق��وى  ح�صدت  وك��م 
كورونا  األي�صت  امل�صت�صعفني؟  اأرواح 
عادلة  االأقل-  على   - الأنها  منهم  اأرحم 
عندها  فرق  فال  العباد  روؤو�س  قطف  يف 
واأعاجم,  عرب  بني  وال  وروم  فر�س  بني 
مالكي  بني  وال  وعبيد,  ملوك  بني  وال 
وبني  النووية  والروؤو�س  الفيتو"  "حق 
الله  اإىل  ال�راعة  �صوى  ميلكون  ال  من 
املقادير  به  جرت  ما  يف  بهم  يلطف  باأن 
فمن  قدير.  ي�صاء  ما  على  ن��ه  اأ لعلمهم 
اأبقى؟  فما  وثمودا  االأوىل؟  عادا  اأهلك 
طغى؟  الذي  وفرعون  اأهوى؟  واملوؤتفكة 
انبهار  اأن  اأم  الفيل..؟؟  واأ�صحاب  ومنرود 
احل�صارات  مبنجزات  بوكروح  االأ�صتاذ 
ال��ب��وذي��ة   ( ي�����ص��م��ي��ه��ا  ك��م��ا  االأرب�����ع 
واليهودية(  وامل�صيحية  والهندو�صية 
اأذهلته  االإ�صالمية  احل�صارة  وتخلف 
اأ�صحاب  ف�صايع  بالغيب  يقينه  ع��ن 
يقولون:  الذين  للتاريخ  املادي  التف�صري 
القرون  اأهلكت  التي  هي  االأعا�صري  اإن 
اأبابيل  التي حملها طري  االأوىل. واجلراثيم 
عام  احلب�صي  ب��ره��ة  اأ ه��الك  �صبب  ه��ي 
ب�صبب  غرقوا  وجنوده  وفرعون  الفيل. 
يرتدونها  كانوا  التي  الثقيلة  املالب�س 
مالب�صهم..!!  خفة  ب�صبب  الفقراء  وجنا 
تعفن  ب�صبب  انت�ر  عموا�س  وطاعون 
حروب  يف  �صقطوا  الذين  القتلى  جثث 
)جل  والله  البيزنطيني..!!  �صد  امل�صلمني 
مقدر  �صيء  فال  كونه؛  عن  غائب  جالله( 
بالدعاء,  يرتفع  �صيء  وال  الغيب  مب�صيئة 
ينهيه  اإمنا   , الوباء  يرفع  لن  لله  والت�رع 
التكنولوجي  والتطور  العلمي  البحث 
التجارب  نتائج  عنه  تك�صف  �صوف  وما 

املخربية.
)ج��ل ج��الل��ه(؟ وه��ل خلق  ال��ل��ه  ف��اأي��ن 
يعافيها  وال  يبتليها  فال  عبثا  الب�رية 

نارها؟ يخمد  وال  جوؤارها  ي�صمع  وال 
اأن  بوكروح  �صي  اأمثال  على  يخفى  لي�س 
�صلطان  على  قام  واالإ�صالم  حق,  العلم 
النا�س  علم  من  وهو  الدليل,  وقوة  احلجة 
واالأر�س  ال�صموات  ملكوت  يف  النظر 
وهو  التلمود".  مادية   " يف  تاهوا  اأن  بعد 
واأول  وعبادة.  فري�صة  التفكري  جعل  من 
االأر���س  اإىل  ال�صماء  من  نزلت  كلمة 
من  هذا  وكل   .  " "اقراأ اأم��ر:  فعل  كانت 
التي  واأب��ج��دي��ات��ه  االإ���ص��الم  بديهيات 
الذي  ولكن  امل��دار���س.  اأطفال  يعرفها 

اإىل  التوجه  هو  امل��ادب��ون  علينا  ينكره 
اأعظم  وهي  بال�راعة  القدير  العلي  الله 
ما  قل  تعاىل:"  لقوله  املوؤمنني  عبادات 
الفرقان:  دعاوؤكم"  لوال  ربي  بكم  يعباأ 
ال�راعة  ع��ب��ادة  عظمة  ودل��ي��ل   .77
�صوى  مذموم  القراآن  يف  كثري  كل  اأن 
كثريا  الله  والذاكرين   " والدعاء:  الذكر 
واأجرا  مغفرة  لهم  الله  اأعد  والذاكرات 

.35 االأحزاب:  عظيما" 

رم�سان �سوم  بتعليق  طالب 
كله �الإ�سالمي  �لعامل  يف   

�صوم  بوكروح  ال�صيد  يعلق  اأن  عجبا 
مبا  كله  االإ�صالمي  العامل  يف  رم�صان 
املخربي  البحث  جهود  عنه  �صتك�صف 
اليوم  وامل�صلمون  املتح�ر,  العامل  لدى 

لهما: ثالث  ال  خيارين  بني 
والتقدم  احل�صارة  اأهل  يكت�صف  اأن  اإما   -
الوبائي  الفريو�س  على  يق�صي  م�صال 

الف�صيل. ال�صهر  حلول  قبل 
-واإم����ا ت��اأج��ي��ل ���ص��وم رم�����ص��ان ه��ذا 
وباء  من  الب�رية  تتعافى  حتى  العام 
االإف��ط��ار  امل�صلمني  وع��ل��ى  ك��ورون��ا. 
الأن  الوباء,  هذا  من  اأج�صامهم  حلماية 
�صي  حتليل  ح�صب  ي�صعفه  ال�صوم 
�صيام  عن  تخلوا  القائل)  الدين  ن��ور 
من  اأنف�صكم  لتحموا  العام  هذا  رم�صان 
تثبت  �صواهد  يقدم  ومل  كورونا(.  وباء 
راأيا  وال  علمية  درا�صة  ال  اإليه  ذهب  ما 
ي�صتند على  فقهيا وال حتليال طبيا, بل مل 
يقتل  اجلوع  اأن  تثبت  متخ�ص�صة  خربة 
الفقه  اإىل  التاريخ  من  وقفز   .19 كوفيد 
قابلية  من  يزيد  اجل�صم  خواء  "اأن  ليقرر: 
انت�صار",  على  وي�صاعد  الفريو�س  فتك 
ما  خبث:  من  يخلو  ال  �صوؤاال  ويطرح 
عدد  حياة  االأولوية:  ميثل  اأن  يجب  الذي 

دينية؟ فري�صة  اأم  الب�ر  من  حمدد  غري 
نظر  يف  اليوم,  االإ�صالمي  العامل  ك��اأن 
باإحدى  حما�را  ب��ات  ب��وك��روح,  �صي 
اأو  رم�صان  ياأكلوا  اأن  اإم��ا  حتميتني: 
احلكم  ه��ذا  ويف  ك���ورون���ا..!!  تاأكلهم 

مغالطات: ثالث  احلتمي 
والدين. العلم  تعار�س  حتمية  -افرتا�س 

مع  الله  اإىل  الت�رع  تعار�س  -افرتا�س 
املخربية. البحوث  جهود 

معركة  كورونا  وباء  �أن  قال 
فيها هلل  دخل  ال  علمية 

علمية  معركة  كورونا  وباء  اأن  -اعتقاده 
وعلى  فيها.  جالله(  )ج��ل  لله  دخ��ل  ال 
اإليه  الت�رع  عن  يكفوا  اأن  امل�صلمني 
لقاح  عن  للبحث  املخابر  اإىل  ويهرعوا 
للقارات.  العابر  الوباء  هذا  حياة  ينهي 
اأن النفرة  وغفل عن حقيقة قراآنية مفادها 
واأن  غوغائية,  ولي�صت  نخبوية  العلمية 
قد  مبنجزاتها  يفخر  التي  احل�صارات 
النخب  هم�صت  ن��ه��ا  الأ ع��اج��زة  وق��ف��ت 
بها  التي  االأولويات  ترتيب  حت�صن  ومل 
املقا�صد  بتقرير  االإن�صان  كرامة  تتحقق 
ال�صماء:  �ريعة  عليها  ن�صت  التي  ال�صتة 
والعر�س.  والعقل.  وال��دي��ن.  النف�س. 
املادية  احل�صارة  لكن  واحلرية.  وامل��ال. 
وماين..  وكونف�صيو�س  مزدك  عهد  منذ 
واأثينا  اإ���ص��ربط��ا  يف  ال��ت��اري��خ  وح��رك��ة 

االأرجل  بتقدميها  الب�رية  وروما..اأقلبت 
ال�صالة,  على  والرق�س  االأدمغة,  على 
عرو�س  وم�صارح  العلم,  على  والفن 
فاجاأها  فلما  امل�صت�صفيات..  على  االأزياء 
ترتيب  يف  اأخطاأت  اأنها  اكت�صفت  الوباء 

. ولوياتها اأ

يكون  هل  يت�ساءل:  �سلطاين 
يقظة  يف  �سببا  �لوباء  هذ� 

ترتيب  ليعيد  �لعاملي  �ل�سمري 
ولوياته؟ �أ

يقظة  يف  �صببا  الوباء  هذا  يكون  فهل 
اأولوياته؟ ترتيب  ليعيد  العاملي  ال�صمري 

عن  لالإجابة  بوكروح  ال�صيد  يتطرق  مل 
ومل  البتة,  يطرحه  مل  بل  ال�صوؤال,  هذا 
لتعليق  امل�صلمني  دعوته  عند  يتوقف 
�صت�صفر  ما  بانتظار  رم�صان  �صيام 
نتائج,  من  املخربي  البحث  جهود  عنه 
جل   ( لربهم  �راعتهم  من  �صخر  بل 
يف  و�صكك  ال��داء  عنهم  لريفع  جالله( 
الله  لرحمة  ا�صتدارا  الت�رع  ج��دوى 
ي�صميهم  مبن  وا�صتخف  الوباء.  رفع  يف 
على  ي�رفون  الذين  الدين"  "علماء 
و�صفه  ح�صب  الت�رع..!!".  �صلوات 
االإ�صالم   " الواحد:  باحلرف  قوله  يف  لهم 
لي�صفهم  علمائه  من  اليوم  يجد  ال  الذي 
�صد  الع�ر  لهذا  العاملي  ال�راع  يف 
الدين"  "علماء  �صوى  كورونا  فريو�س 
�صلوات  توجيه  على  ي�رفون  الذين 
ترفع  حتى  االلهية  العناية  اىل  الت�رع 
م�صلط  اعتقادهم  ح�صب  هو  الذي  الوباء 
به  ابتالء يخترب  الله يف �صكل  عليهم من 

حرفيا. هكذا  الب�ر".  اإميان 

�سدمها  ملا  �أنظمتنا  بوكروح: 
�أنظمة  �أنها  �كت�سفت  �لفريو�ص 
مركب  �لعري  يف  لها  لي�ص  مفل�سة 

�سالح �لنفري  يف  وال 
ك��ربى  م��ق��ال��ه  ا���ص��ت��ع��ر���س يف  ل��ق��د 
احل�صارة  غياب  عن  وت�صاءل  احل�صارات 
ال�صني  ال�����راع  وانتقد  االإ�صالمية. 
وانتقد  املعتزلة  على  واأثنى  ال�صيعي, 
والت�صليم  باملكتوب  الر�صا   ( اجلربية 
منجزات  على  واالتكال  والقدر  للغيب 
على  وتهجم  االأخ����رى..(  احل�����ص��ارات 
فيه  وج��ود  ال  وكاأنه  االإ�صالمي  العامل 
م�صلح  وال  عامل  وال  لفقيه  وال  ملجدد 
واملف�صدين.  الف�صاد  على  ث��ائ��ر  وال 
ط��ردت  اأنظمتنا  م��ن  كثريا  اأن  واحل��ق 
جنوم  حتى   ( اأدمغتها  وهجرت  نخبها 
فلما  مهاجرهم(  من  ت�صتدعيهم  كرتها 
اأنظمة  اأنها  اكت�صفت  الفريو�س  �صدمها 
وال  مركب  العري  يف  لها  لي�س  مفل�صة 
اخلطوب  حزبتها  فاإذا  �صالح.  النفري  يف 
اإىل  ال�راعة  اأكف  م�صت�صعفوها  رفع 
وقلة  قوتهم  �صعف  اليه  ي�صكون  ربهم 
رب  فاللهم  االأمم.  على  وهوانهم  حيلتهم 
ال�صايف ال  اأنت  ا�صف  الباأ�س  اذهب  النا�س 
�صقما.  يغادر  ال  �صفاء  �صفاوؤك  اإال  �صفاء 
نبايل  فال  علينا  غ�صب  بك  يكن  مل  ان 
وال  العتبى  فلك  لنا,  خري  رحمتك  ولكن 

العظيم. العلي  بالله  اإال  قوة 

ما هكـذ� �أو�ساك �بن نبي يـا �أبـا كـروح
�لكالمية  و�لفرق  �لفقهية  و�ملذ�هب  و�ل�سيا�سة  و�جلغر�فيا  �لتاريخ  عن  فيه  حتدث  بوكروح,  �لدين  نور  �الأ�ستاذ  ن�سره  و�حل�سار�ت"  كورونا  "فريو�ص  عنو�ن:  حتت  طويل  مقال  يف 
و�ل�سيعة فكالهما يف  �ل�سنة  و�إ�سالم �النحطاط لدى  �الأ�سلي  �الإ�سالم  �أن يو�سخ �الختالف بني  �أر�د  �إنه  بالقول:  ليختم  �مل�سلمني..  وعقيدة �جلرب و�الختيار وطاعون عمو��ص وتخلف 

لال�ستبد�د. �مل�ستمرة  �خلدمة 

يف رده على مقال له يطالب �مل�سلمني باالإفطار يف رم�سان ب�سبب كورونا, �سلطاين:
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ص:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي

1ميني o اجلزء الذي يؤكل من نبات قصب السكر )معكوسة(
2بيت ليس فيه نوافذ أو أبواب )كلمتان(

3ألغاها االسالم وحرمها قبل 14 قرنا
4حرفان من شاة o سقاية الزرع

5شركة نفط اماراتية )معكوسة( o خصم
6يف وقت متأخر من هذا املساء o عضو يف الوجه

7شيء ترميه يف البحر كلما احتجت إليه )كلمتان( o نصف ساهر
8إجابة o مهم أو سار على غري هدى o نصف مبني

9يوصلك من بيتك إىل عملك وبالعكس دون أن يتحرك o غلى 
املاء

10نصف فرقة o - أشتريه مبايل و ال أدخله داري

أفقــــــــــــــــــي

1ميزان o توهج ونور يف الصباح
2فيض املاء o اللباس التقليدي الغريب

3ظالم )معكوسة( o أبو االمراء
4كلمة من 6 حروف ولكنها جتمع كل 

احلروف o نصف راشد
5للتمين o الصوت الذي يصدره احلصان

6قشطة o توزيع ماء الشرب على 
احلجاج )معكوسة(.

7علية القوم o سائل فيه سر احلياة
8نقطة ارتباط وانفصال األم عن 

وليدها o الة موسيقية جلدية o يف 
السلم املوسيقي

9شيء ال يسري إال إذا ضربته على رأسه 
عدة مرات

10إذا سخنته كثريا جتمد o - هلا عني 
واحدة ولكنها ال ترى

عمــــــــــــــودي 

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

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

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

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�سبكة اأفقيا وعموديا 

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

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  
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حدث يف مثل هذا اليوم
�حلرب  تعلن  فرن�سا   -  1792

على �لنم�سا.
دفاعي  حتالف  قيام   -  1854

بني �لنم�سا وبرو�سيا �سد 
رو�سيا.

تغري  �ليابان   -  1868
عا�سمتها من كيوتو �إىل �إيدو.

�خلدمات  بد�ية   -  1871
�لربيدية يف طوكيو وكيوتو 

و�أو�ساكا.
جامعة  �أول  �فتتاح   -  1901

ن�سائية يف �ليابان.
هدنة  �إعالن   -  1905

�إجنر�مز بني �لقبائل 
�حل�سرمية يف �ليمن.

1925 - بد�ية �لربيد �جلوي 
بني طوكيو و�أو�ساكا وفوكوكا.

�لبولي�ص  �إن�ساء جهاز   -  1929
�لدويل �الإنرتبول.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
                  وزارة السكن والعمران والمدينة

               الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “ عدل”
              رقم التعريف الجبائي 16001405697 0000

تجزئة سعيد حمدين، بئر مراد رايس الجزائر
المديرية الجهوية بورقلة

برنامج السكن بصيغة البيع باإليجار
العنوان: شارع روابح عبد الرحمان، ورقلة

إعالن عن عدم جدوى إجراء طلب عروض مفتوح
 مع اشتراط قدرات دنيا

المشروع: إنجاز أشغال الطرقات والشبكات المختلفة الثالثية لـ 50 مسكن بصيغة البيع 
باإليجار ببلدية المغير، والية الوادي.

                  طبقا ألحكام المادة رقم 40 البند 02 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 

المؤرخ في 2015/09/16 المنظم للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، تعلم 

الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره الممثلة بالمديرية الجهوية ورقلة، جميع 

رقم  دنيا  قدرات  اشتراط  المفتوح مع  العروض  الذين شاركوا في طلب  المتعهدين 

006/م ج و/عدل/2020 بتاريخ 2020/02/22 ، المتعلق بإنجاز أشغال الطرقات 

والشبكات المختلفة الثالثية لـ 50 مسكن بصيغة البيع باإليجار ببلدية المغير، والية 

الوادي:

عن عدم جدوى إجراء طلب العروض وهذا بسبب عدم كفاية الغالف المالي 

للمشروع.

  ANEP Nْ 2030000534      التحرير 2020/04/20 
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حـدث وال حـرج

وزير ال�سياحة 
يودع بالورود 

ق�سوا  مواطن   200
احلجر ال�سحي 
مبركز املعاجلة 

مبياه البحر 
ب�سيدي فرج

صـــورة و تعــليق 

الثالثة  العني 

االإ�صاعة عند م�صللي العقول 
ُبون بها املجتمعات  عقيدة ُيَخرِّ

واالأنظمة, هوؤالء ماهم 
�صوى اأداة يف يدي لوبي 

ي�صتغل االأزمات, و مع كل 
اأزمة جتدهم يطورون �صل�صلة من املناهج لزرع الفنت و اإثارة ق�صية 
اأو م�صكلة و يرتكزون على اإظهارها يف �صور و اأ�صوات مركبة, 
للطعن يف �صخ�س نزيه و ت�صويه عر�صه و �رفه, و لي�صت املرة 

االأوىل التي يحاول فيها اأعداء الدين ت�صويه �صورة العلماء و الدعاة 
و ي�صككون خلق الله يف مهنة "االإمامة", و ي�صعوا لها قيودا 

متطرفة لتقييد حرية االإمام و الطعن يف م�صداقيته عن طريق هذه 
االإ�صاعات, يريدون من خاللها اأن ميار�صوا االأ�صاليب اال�صتعمارية 

القدمية, خا�صة و االأّمة على اأبواب �صهر ال�صيام و يف وقت حتتفل به 
اجلزائر بذكرى وفاة اإمام و م�صلح و هو العالمة ال�صيخ عبد احلميد 

ابن بادي�س رائد النه�صة يف اجلزائر.
فهوؤالء جعلوا من االإعالم �صوقا مثل االأ�صواق االأخرى, لتغذية 

االإ�صاعات التي طاملا غذت بدورها ال�راعات و احلروب بني 
ال�صعوب و االأمم و بتخطيط من قوى مت�صارعة حتارب االإ�صالم, 

و لي�س هناك طبعا حّد ميكن تعيينه لقدرة "الكمبيوتر" على احللول 
مكان االإن�صان من اأجل الو�صول اإىل هدف خبيث من خالل تركيب 

ُك الر�صوم املتحركة,  رَّ �صور و حتريكها عن طريق فيديو كما حُتَ
فمثل هذه امل�صاهد توؤكد على عدوانية االإن�صان و �صقوطه االأخالقي 

و هو ي�صنع اأفكارا مزيفة و ُتَهًما يل�صقها اإىل االآخر دون تاأنيب 
ال�صمري, و ما حدث لالإمام م�صعود براهيمي مب�صجد حري�صة عمار 

مبدينة ق�صنطينة الذي اأرادوا توريطه يف ق�صية هو بريء منها براءة 
الذئب من دم �صيدنا يو�صف عليه ال�صالم و توقيعه يف فخ و كمني 

للنيل منه, ال يخرج عن ثقافة احلقد و الت�صييق على االأئمة من 
اأجل اإ�صكاتهم عن احلق و بالتايل تقلي�س مهامهم كما حدث مع 

من �صبقوه من االأئكة و الدعاة و العلماء الذين �صجنوا اأو و�صعوا 
يف االإقامة اجلربية, و ال �صك اأن مثل هذه املمار�صات ت�صيئ حلرمة 
امل�صجد و رمزية رجل الدين الذي كان مبثابة االإله عند املجتمعات 

التي تدين بغري االإ�صالم .
نعم.., كثري من هوؤالء من يخ�ص�س �صيناريوهات خللق �راعات 

اجتماعية, ي�صتغفل بها عقول ال�ُصّذج من النا�س الذين ي�صدقون اأيَّ 
�صيء ي�صمعونه, فيوؤدي ذلك اإىل االنق�صام االجتماعي يف االأّمة, هي 

اأطراف معادية لالإ�صالم اأرادت اأن ت�رب املنظومة الدينية يف عمقها 
و ت�صويه �صورة االأئمة و الدعاة يف اجلزائر, يريدون من ورائها 

اأن الدين هو االأعمال اجليدة و اأن الذهاب اإىل امل�صجد اأمر �صكلي 
و من حق كل فرد اأن ميار�س طقو�صه على طريقته اخلا�صة, اأولئك 

يزعجهم طبعا اأن يروا بيوت الله مفتوحة و معمورة , كما يزعجهم 
اأي�صا �صوت االآذان, و قد حدث ذلك يف منت�صف الثمانينيات مبدينة 

ق�صنطينة ) عا�صمة ال�رق اجلزائري( و مب�صجد الفرقان بحي 20 اأوت 
55 , عندما اأقبل �صخ�س من �صكان احلي على املوؤذن و طلب منه اأو 

يوقف االآذان الأنه اأيقظه من النوم و اأزعجه.

رجال �لّدين يف قف�ص �التهام
إلى ُمَضلِّلِي العقول..
رفقا برجل الّدين

بقلم: علجية عيش

�ل�سعودية تقرر �إقامة 
�سالة �لرت�ويح يف 

�مل�سجد �لنبوي مع تعليق 
ح�سور �مل�سلني

اأكد الوكيل امل�صاعد للعالقات وال�صوؤون االإعالمية 
بامل�صجد النبوي, جمعان ع�صريي, اإقامة �صالة الرتاويح يف 

احلرم النبوي خالل �صهر رم�صان, واأو�صح ع�صريي بح�صب 
جريدة الريا�س ال�صعودية اأن �صالة الرتاويح �صتقام ولكن 
مع "تعليق ح�صور امل�صليني", كما اأن الوكالة م�صتمرة يف 

جهودها لتعقيم وتطهري احلرم.
ويف �صياق املبادرات احلديثة للوكالة قال: "بناء على 

توجيهات الرئي�س العام ل�صوؤون امل�صجد احلرام وامل�صجد 
النبوي ال�صيخ عبد الرحمن ال�صدي�س, تقدم الوكالة �صبع 
عبوات من ماء زمزم ومترة العجوة لكل مري�س بفريو�س 

كورونا يف امل�صت�صفيات وت�صله كل ثالثة اأيام, اإ�صافة 
للطواقم الطبية ورجال االأمن العاملني يف امليدان".

وكانت وزارة ال�صوؤون االإ�صالمية ال�صعودية, اأكدت 
ا�صتمرار تعليق ال�صالة يف امل�صاجد حتى �صهر رم�صان, 
وذلك �صمن االإجراءات الوقائية من فريو�س "كورونا" 

امل�صتجد.
واأعلن مفتي ال�صعودية اجلمعة اأن �صالة الرتوايح و"العيد" 

�صتكون يف البيوت اإذا ا�صتمر فريو�س كورونا.

دولة �إفريقية تالحق 
خمالفي �حلجر �ل�سحي 

بطائر�ت “درون”
ت�صتخدم رواندا طائرات م�صرية الإعالم �صكان 

العا�صمة كيجايل باإجراءات احلجر ال�صحي العام 
املفرو�صة بهدف احتواء تف�صي وباء كورونا 

وللم�صاعدة اأي�صا يف االإم�صاك باأولئك الذين 
ينتهكون تلك االإجراءات.وبينما توقف ال�رطة 
ال�صيارات يف ال�صوارع ل�صوؤال ركابها و�صوؤال 

املارة عن �صبب خروجهم من منازلهم حتلق طائرتان 
م�صريتان فوقهم, حيث تذيع اإحداها تعليمات احلظر, 
بينما تراقب االأخرى التحركات.وقال املتحدث با�صم 

ال�رطة, جون بو�صكو كابريا: “الطائرات امل�صرية 
حتلق يف املناطق التي ي�صعب اإقامة نقاط تفتي�س 
بها وحيث ال ميكن القيام بدوريات هناك”.وبداأت 

رواندا حالة العزل العام يف 21 مار�س, حيث ال 
ي�صمح لل�صكان باخلروج من منازلهم اإال ل�راء الغذاء 

والدواء كما مت حظر التنقل بني املدن واملقاطعات, 
ومددت ال�صلطات هذه االإجراءات حتى 30 اأفريل.

طفل ميني ينقذ ثعلبا 
�سقط يف �لبئر بب�سالة

طفل ميني يبلغ التا�صعة من عمره اأثناء �صعوده 
من بئر عميقة بارتفاع 3 اأو 4 طوابق دون حبال 

اأو عدٍة لل�صالمة حيث قام طوعا باإنقاذ ثعلب 
كان قد �صقط به.. بعد اأن ربطه بخ�ره وت�صلق 

به خلارج البئر, لقي هذا الفعل تفاعال وا�صعا 
م�صيدين ب�صجاعة هذا الطفل واإن�صانيته.

عمي �إبر�هيم يجني ثمار دعاء 
�ل�ساحلني بعد وعكته �ل�سحية 

غادر عمي اإبراهيم عثمانية عميد اأمن دائرة 
البيا�سة من الوادي امل�ست�سفى املركزي بالوادي 

بعد وعكة �سحية كاد على اإثرها اأن يغادر 
الدنيا ، حيث مكث يف امل�ست�سفى قرابة ال�سهر 

بعدما تعافى منها كليا ، عمي اإبراهيم بعد 
�سفائه حظي بزيارات كثرية ببيته جاءوا 

من خمتلف بلديات ولية الوادي ، مما جعل 
العديد ممن زاروه لالطمئنان على حالته 

ال�سحية اأكرث ، يعلقون قائلني اأن الف�سل يف 
املقام الأول يعود هلل عز وجل ، كما �ساهم 

يف تعافيه و�سفائه بعد املحنة الكبرية التي 
عا�سها والتي اأقلقت من له �سلة له هو دعاء 

ال�ساحلني من اأفراد املجتمع الذين عرفوه من 
قبل و�سرحوا اأي�سا باأن اإخال�سه يف العمل 

وتفانيه يف اأداء مهامه �ساهمت ب�سطر كبري 
يف تعاطف اجلميع معه وبالتايل الدعاء له 

بال�سفاء ومتمنني له العودة يف اأقرب الآجال 
وا�ستئناف مهامه املتمثل يف من�سب عميد 

�سرطة .  

�سجار جماعي م�سلح بعلي منجلي ق�سنطينة 
يثري رعب �ملو�طنني

 متكنت قوات ال�سرطة بالأمن احل�سري اخلارجي ال�ساد�ص بعلي 
منجلي بالتن�سيق مع املناوبة املحلية، من توقيف 06 اأ�سخا�ص ، 

متورطني يف امل�ساجرة يف الطريق العام متبوع بالإخالل بالنظام 
العام و ال�سكينة، الوقائع تعود اإىل تلقي املناوبة املحلية للمدينة 

اجلديدة علي منجلي معلومات بخ�سو�ص ن�سوب �سجار جماعي 
على م�ستوى اأحد الوحدات اجلوارية علي منجلي، من قبل 

جمموعة من الأ�سخا�ص م�ستعملني الألعاب النارية و ال�سماريخ و 
الأ�سلحة البي�ساء، مما اأدى اإىل خلق جو من اخلوف و الهلع و�سط 

ال�سكان غري ملتزمني باإجراءات احلظر املطبق، التدخل مت 
يف عني املكان من قبل الدوريات القريبة من املكان، مع تكثيف 
التحريات و الأبحاث املكثفة مكنت من توقيف 06 اأ�سخا�ص يف 
اأوقات متفرقة و حجز 03 مركبات ا�ستعملت للفرار، التحقيق 

املعمق مكن من حجز �سيوف و ذخرية خا�سة باأ�سلحة ال�سيد  و 
معدات لتعبئة الذخرية، بالإ�سافة اإىل حجز ثالثة مركبات 

ا�ستعملت يف الهروب، قدموا اأمام النيابة املحلية .



كورونا بفريو�ص  م�سابا   153 و�سفاء  جديدة  وفيات   8
اإجمايل حالت الوفاة موزعة عرب 38 ولية

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

والــ�ــســكــان  الــ�ــســحــة  وزارة  وكــ�ــســفــت 
لها  اأم�ص، يف بيان  امل�ست�سفيات  وا�سالح 
جديدة  اإ�سابة  حالة   95 ت�سجيل  عن 
امل�ستجد،  كــورونــا  بفريو�ص  مــوؤكــدة 
على  الإ�ــســابــات  عــدد  بذلك  لريتفع 
حالة   2629 اىل  الــوطــنــي  املــ�ــســتــوى 
ثمانية  ت�سجيل  مت  حني  يف  مــوؤكــدة، 
ـــــاة جــــديــــدة، لــريتــفــع  ـــــالت وف ح
ــاة،  وف  375 اإىل  ــاة  ــوف ال حـــالت  ــدد  ع
نف�ص  ــاد،  ــة.واأف ولي  38 عــرب   موزعة 
وباء  ور�سد  متابعة  جلنة  اأن  البيان، 
اليومي   حتديثها  يف  ك�سفت  ــا،  ــورون ك
 153 �ــســفــاء  ــن  ع امل�سجلة  للح�سيلة 
بذلك  لرتتفع  بــالــفــريو�ــص،  م�ساب 
اجلائحة  بداية  منذ  ال�سفاء  ــالت  ح
جهته  حالة.من   1047 اىل  اجلزائر  يف 
الرحمان  عبد  ال�سحة  وزيــر  ك�سف 
"كورونا"  ــاء  وب تطور  عــن  بــوزيــد  بــن 
هناك  قال  ،حيث  اجلزائر  يف  امل�ستجد 
و�سع  يف  اإرادة  اخل�سو�ص  وجــه  على 
هذه  ملكافحة  ال�سرورية  الو�سائل  كل 
ذات  الثمن.واأكد  كان  مهما  اجلائحة، 
مت  اجلائحة  بداية  منذ  اأنــه  امل�سوؤول 

كمامة  مليون   20 مــن  اأزيـــد  ا�ــســتــرياد 
ونحن ل ن�سجل عجزا، م�سيفا اأن 1200 
حتت  موجودة  ا�سطناعي  تنف�ص  جهاز 
اأكد  ال�ست�سفائية.كما  الهياكل  ت�سرف 
 6000 غاية  اإىل  الو�سول  ميكننا  اأنــه 
فقط  مري�سا   64 لدينا  الآن  حلد  ولكن 

ال�سطناعي  التنف�ص  جلهاز  خا�سعني 
و  امل�سغولة  الإنــعــا�ــص  اأ�ــســرة  ثلث  اأي 
للتنف�ص  خا�سعني  غــري  ـــرا  اآخ  167
قائال  الوزير  ال�سطناعي.واأ�سرت�سل 
�سيناريو  توقعات  عن  بعيدون  "نحن 
قدمه  الذي  بايطاليا  حدث  مبا  �سبيه 

املقيمني  املخت�سني  الأطــبــاء  بع�ص 
اجلائحة.نحن  ــة  ــداي ب يف  بــاخلــارج 
الكارثية  التوقعات  هذه  عن  بعيدون 
التباعد  كذا  و  املواطنني  وعي  بف�سل 
الــذي  ال�سحي  واحلــجــر  الجتماعي 

يجب احرتامهما لتجنب اأي خطر.

�رتفع عدد �مل�سابني بفريو�ص كورونا �مل�ستجد يف �جلز�ئر �إىل 2629  م�سابا بعد ت�سجيل 95 حالة جديدة خالل �لـ 24 �ساعة �الأخرية.

بايطاليا حدث  مبا  �سبيه  �سيناريو  توقعات  عن  بعيدة  �جلز�ئر  بوزيد:  • بن 
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بريد �جلز�ئر ي�سرح  : 

�ملتقاعدون و�مل�سنون 
باإمكانهم �سحب معا�ساتهم 

عن طريق �لتوكيل

رئي�ص جلنة �ل�سوؤون �الجتماعية تك�سف عن 
ت�سجيل �أكرث من 4176 م�ستفيد�

�حتجاج "زو�لية" �أمام 
مقر بلدية ورقلة للمطالبة 

مبنحة �ملليون

در��سة جديدة تك�سف �أ�سباب حاجة �لرجال لوقت �أطول للعالج من كورونا

للعدوى هائال  م�سدر�  ي�سكلون  �أعر��ص  بدون  �مل�سابني  من  باملائة   78

بعد ثالثني �سنة من �حتالل �ملرتبة �الأوىل

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية تزيح �لغاز �جلز�ئري من �سد�رة �ل�سوق �ال�سباين

باإمكان  اأنــه  ـــد،  الأح اأمــ�ــص   ــر،  ــزائ اجل بريد  ــر  ذك
بالتوكيل،  معا�ساتهم  �سحب  وامل�سنني  املتقاعدين 
بيان  خدماتها.وح�سب  با�ستمرار  زبائنها  وطماأنت 
اإجــراءات  متديد  لقرار  تبعا  فاإنه  اجلزائر،  بريد 
التدابري  جملة  اإطــار  ويف  واجلزئي،  الكلي  احلجر 
انت�سار  املوؤ�س�سة لتفادي  الوقائية املتخذة من طرف 
اقـــرتاب فــرتة �سب  مــع  فــريو�ــص كــورونــا، خا�سة 
رم�سان  �سهر  حلول  مع  وتزامنها  واملعا�سات،  الأجور 
�سحب  وامل�سنني  للمتقاعدين  ميكن  فاإنه  املعظم، 

معا�ساتهم بالتوكيل.
حيث  ل�سروط،  ال�ستثنائي  الإجــراء  هذا  ويخ�سع 
"التوكيل  ـــوذج  من تــقــدمي  ــه  ــي اإل للمفو�ص  يــجــب 
مع  املوكل،  ال�سخ�ص  طرف  من  موقًعا  ال�ستثنائي"، 
مراعاة مطابقته للتوقيع الأ�سلي امل�سجل لدى بريد 
متوفر  النموذج  اأن  اجلزائر  بريد  اجلزائر.واأ�سار 
يف كل مكاتب الربيد، كما ميكن حتميله، من املوقع 

الإلكرتوين لربيد اجلزائر.
https://www.poste.dz/…/FormulairePro-

….curationExceptionnelle
كما ا�سرتط بريد اجلزائر تقدمي الن�سخة الأ�سلية 
وال�سك  املعا�ص(  )�ساحب  املتقاعد  هوية  لوثيقة 
وم�سمى  املــتــقــاعــد  طـــرف  ــن  م املم�سي  ــدي  ــربي ال
ل�ساحله، ول ميكن اأن يتجاوز املبلغ الأق�سى لل�سك 

خم�سني األف دينار.
اآجــال  يتجاوز  اأن  ممنوع  اأنــه  اجلزائر  بريد  ــد  واأك

�سحب املعا�ص ثالثة اأيام من تاريخ توقيع التوكيل.
ق/و.

بكورونا  امل�سابني  لعدد  الرهيب  الرتــفــاع  رغــم 
التي  ال�سعبة  الــظــروف  اأن  اإل  ورقــلــة  بــوليــة 
يتنا�سون  املواطنني  جعل  ال�سحي  احلجر  فر�سها 
بالإ�سراع   املطالبة  اجل  من  الوقائية  الإجــراءات 

يف منحة رئي�ص اجلمهورية.
جتمهر الع�سرات من �سكان ولية ورقلة املت�سررين 
من احلجر ال�سحي وفئة املعوزين اأمام مقر البلدية 
للمطالبة ب�سرورة الإ�سراع يف �سرف منحة املليون 
بالغمو�ص  ليتفاجوؤوا  الرئي�ص  اقرها  التي  �سنتيم 
حتديد  يتم  مل  التي  املنحة  هــذه  يكتنف  ــذي  ال

الأ�سخا�ص الذين �سي�ستفيدون منها.
مو�سدة  الأبـــواب  ــدوا  وج اأنهم  اأكـــدوا  املحتجون 
على  للح�سول  ــة  دوام يف  جعلهم  ما  وجوههم  يف 
معي�سية   ظروفا  يعي�سون  واأنهم  خا�سة  املعلومة 

�سعبة و�سهر رم�سان على الأبواب.
بورقلة  الجتماعية  ال�سوؤون  رئي�سة  جهته  ومن 
التحرير  جريدة  مع  لقائها  وخالل  رحمة  �سمعة 
من  م�ستفيدا   4176 يقارب  ما  اإح�ساء  عن  ك�سفت 
هذه املنحة م�سيفة انه مت �سرف مبلغ 600 دينار 
املتبقي  املبلغ  �سرف  ليتم  املا�سي  الأ�سبوع  خالل 
املقدرة ب400 دينار خالل الأ�سبوع اجلاري لي�سل 

املبلغ اإىل مليون �سنتيم.
يبقى  املليون  منحة  على  احل�سول  انتظار  ويف 
ك�سروا  الــذيــن  ورقــلــة  ب�ساكنة  حمدقا  اخلطر 
الفريو�ص  هذا  انت�سار  �سد  الوقائية  ــراءات  الإج
عدد  يف  رهيبا  ارتفاعا  �سجل  بعدما   اخلبيث  
حالة   26 الولية  اأح�ست  اأين  بكورونا  امل�سابني 

م�سابة بالفريو�ص .
 يو�سف بن فا�سل

بتهمة اختال�ص اأكرث من 200 مليون �سنتيم

و�سع كاتب �سبط رئي�سي مبحكمة ابن 
بادي�ص  ببلعبا�ص احلب�ص املوؤقت

 اأمر اأم�ص الأول قا�سي التحقيق لدى حمكمة ابن بادي�ص ب�سيدي 
احلب�ص   " م   ، "ب  املدعو  رئي�سي   �سبط  كاتب  باإيداع  بلعبا�ص  
باأكرث  قــدرت  قيمتها  عمومية  ــوال  اأم اختال�ص  بتهمة  املوؤقت 
فتحت    املحكمة،حيث  اأموال  �سندوق  من  �سنتيم   مليون   200 من 
ح�سابات  يف  مالية  ثغرة  اكت�ساف  عقب  حتقيقا  الأمنية  امل�سالح 

اأموال املحكمة والتي تورط فيها كاتب ال�سبط الرئي�سي .
م.رم�ساين

حجز 127كلغ من الكيف وتوقيف 4 اأ�سخا�ص بتلم�سان
ك�سف بيــان لـوزارة الـدفـاع الـوطنـي اأنه يف اإطار حماربة اجلرمية املنظمة، اأوقفت مفرزة للجي�ص الوطني ال�سعبي بالتن�سيق مع م�سالح اجلمارك بتلم�سان/

ن.ع.2، يوم 18 اأفريل 2020، )04( جتار خمدرات و�سبطت كمية من الكيف املعالج ُتقدر بـ)127( كيلوغرام، يف حني اأوقفت مفارز م�سرتكة للجي�ص الوطني 
ال�سعبي، )15( تاجر خمدرات بحوزتهم )75،500( كيلوغرام من الكيف املعالج و)5376( قر�سا مهلو�سا، وهذا اإثر عمليات متفرقة بكل من النعامة وغليزان/

ن.ع.2 وب�سار/ن.ع.3 وغرداية/ن.ع.4 وق�سنطينة وبجاية/ن.5.
من جهة اأخرى، اأوقفت مفارز للجي�ص الوطني ال�سعبي، بكل من جانت/ن.ع.4 وبرج باجي خمتار/ن.ع.6، )69( �سخ�سا وحجزت )22( مركبة و�ساحنتني 
الوقود و)07( مطارق �سغط و)13( مولدا كهربائيا و)11( كي�سا من خليط خام  اإىل )39880( لرتا من  الغذائية بالإ�سافة  املواد  )02( و)68،650( طن من 
تب�سة  من  بكل  متفرقة  عمليات  خالل  الوقود  من  لرتا   )12728( تهريب  حماولت  ال�سعبي  الوطني  للجي�ص  اأخرى  مفارز  اأحبطت  فيما  واحلجارة،  الذهب 

والطارف و�سوق اأهرا�ص بالناحية الع�سكرية اخلام�سة.
عبد الكرمي  تلم�ساين

اأ�سارت درا�سة حديثة ، ن�سرت يف املجلة 
78 ٪ من  اأن  اإىل   ، الطبية الربيطانية 
كورونا  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�ص 

لي�ص لديهم اأعرا�ص.
تتما�سى النتائج مع البحث الذي اأجرته 
 ، املر�ص  تف�سي  بوؤرة  يف  اإيطالية  قرية 
والذي اأظهر اأن ٪50 ٪75- كانوا بدون 
اأعرا�ص ، لكنهم ميثلون “م�سدًرا هائاًل” 
اآي�سلندية  درا�سة  اأظهرت  كما  للعدوى. 
اأولئك  مــن   ٪  50 حــوايل  اأن  حديثة 
كانوا  بكورونا  اإ�سابتهم  ثبتت  الذين 

بدون اأعرا�ص.
ملنظمة  تقرير  وجد   ، ذلك  غ�سون  يف 
حالت  من   80٪“ اأن  العاملية  ال�سحة 
الأعرا�ص  عدمية  اأو  خفيفة  العدوى 
�سديدة  الــعــدوى  ــالت  ح من   15٪ و   ،

احلرجة”.  العدوى  حــالت  من   5٪ و 
ن�سبة  نعرف  ل  اأنــنــا  مــن  الــرغــم  على 
بحتة  اأعرا�ص  بدون  كانت  التي   80٪
اأو بال�سبط كيف يتم ح�ساب احلالت   ،
الغالبية  اإىل  اأخرى  اأنها ت�سري مرة  اإل   ،
تدخل  ل  التي  احلـــالت  مــن  العظمى 

امل�ست�سفى ويتم اختبارها.
درا�سة حديثة اأخرى اأكدت اأن الرجال 
كورونا  لفريو�ص  اآمًنا  مــالذا  يعتربون 
لفرتة  بال�ستمرار  للعدوى  ي�سمح  ما 
الدكتورة  الذكور.وقامت  عند  اأطــول 
يف  الأورام  طبيبة  �سا�سرتي،  اأديــتــي 
مركز مونتيفيوري الطبي يف برونك�ص، 
الرو�سية،  �سبوتنيك"  "وكالة  بح�سب 
جايانثي  والدتها  مع  درا�ــســة  بــاإجــراء 
�سا�سرتي، عاملة امليكروبات يف م�ست�سفى 

كا�ستوربا لالأمرا�ص املعدية يف مومباي، 
كــورونــا  فــريو�ــص  اأن  نتائجها،  اأكـــدت 
يتحد  فــاإنــه  اجلــ�ــســم،  يــدخــل  عندما 
الأجنيوتن�سني  حتويل  ــزمي  اإن بخاليا 
الأوعــيــة  يف  املقاومة  يقلل  ــذي  ال  ،2

الدموية.
حيث مت العثور على كميات كبرية من 
هذا الأنزمي يف اخل�سيتني عند الرجال، 
جدا  �سغرية  كميات  على  ُعرث  حني  يف 
الن�ساء.  عند  املبي�ص  اأن�سجة  يف  منه 
رجاًل   48 اأخ�سعت  قد  الدرا�سة  وكانت 
مومباي،  يف  يعي�سون  كانوا  امــراأة،  و20 
واأ�سيبوا بفريو�ص كورونا. وات�سح بعد 
الفح�ص ال�سريري، اأن الن�ساء ا�ستغرقن 
4 اأيام للتخل�ص من العدوى، فيما احتاج 

الرجال �ستة اأيام لهزمية كورونا.

اأو�ست  �سابق  وقت  من  ال�سياق  نف�ص  يف 
الأ�سخا�ص  جميع  ال�سينية  ال�سلطات 
بالإ�سافة  كورونا  بفريو�ص  امل�سابني 
حتليل  يجتازوا  اأن  منه  تعافى  من  اإىل 
مت  حيث  ال�سرعة،  وجــه  على  العقم 
ن�سر معلومات من قبل حكومة مقاطعة 
الوباء  انت�سار  مركز  تعترب  التي  هوبي، 

العاملي.
حكومة  موقع  على  الوثيقة  يف  وجــاء 
فــريو�ــص  اأن  ـــرتوين  ـــك الإل املــقــاطــعــة 
على  ــارا  ــس � يــكــون  اأن  ميــكــن  كــورونــا 
ـــداد  اإع مت  حــيــث  الـــرجـــال،  خ�سوبة 
الدرا�سة من قبل فريق بحثي من مركز 
الطب التنا�سلي يف م�ست�سفى تونغجي يف 

ووهان.
ق/د

ا�ستحوذت الوليات املتحدة الأمريكية، 
الغاز  ت�سدير  يف  الأوىل  املرتبة  على 
من  عقود  ثالثة  نحو  بعد  لإ�سبانيا، 
�سيطرة الغاز اجلزائري على احتياجات 

هذه الدولة الأوروبية.
الإ�سبانية  "كري�ص"  �سركة  وك�سفت 
املعنية بت�سيري احتياطات املحروقات، 
ت�سري  املجال  هذا  يف  التطورات  اآخر  اأن 
الأمريكية  املتحدة  الــوليــات  اأن  اإىل 
اأ�سبحت حتتل املرتبة الأوىل من حيث 
مزيحه  ا�سبانيا  اإىل  الــغــاز  ــادرات  ــس �
واأن  الأوىل،  املــرتــبــة  ــن  م اجلـــزائـــر 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  �سادرات 
تعادل  اأ�سبحت  الغاز  من  ا�سبانيا  اإىل 

اأن  يعني  ما   2020 فيفري  يف  باملائة   27
اأ�سبحت يف املرتبة الثانية من  اجلزائر 
حيث �سادرات الغاز اإىل هذا البلد، وقد 
باملائة   22.6 بواقع  ذاته  امل�سدر  قدرها 

من احتياجات اإ�سبانيا من الغاز.
ثالثة  مــــدار  عــلــى  اجلـــزائـــر  ــت  ــل وظ
بالغاز  لإ�سبانيا  الرئي�سي  املمول  عقود 
حتول  منذ  تغريت  التي  املعادلة  وهي 
ــة من  ــي ــك ــري ــدة الأم ــح ــت ـــات امل ـــولي ال
وذلك  لــه،  م�سدر  اإىل  للغاز  م�ستهلك 
هــذا  ي�سهدها  الــتــي  الــطــفــرة  بفعل 
والزيت  الغاز  اإنتاج  �سعيد  على  البلد 

ال�سخريني.
اليطالية  ايني  �سركة  فــان  ولإ�ــســارة 

اأكدت تراجع ال�سادرات اجلزائرية من 
الغاز ل�سالح اكرب م�ستورد ايطايل لهذه 
فقد  اإيني(  )�سركة  اجلزائر  من  املــادة 
بلغت 44.6 باملائة، بينما قدر الرتاجع 
مرت  مليار   5.36 بناق�ص  الكمية  ح�سب 

مكعب.
�سهدته  ـــذي  ال ــع  ــرتاج ال هـــذا  ـــم  ورغ
اأكرب  ل�سالح  اجلزائرية  الغاز  �سادرات 
اجلزائر  ظلت  فقد  ايطاليا  يف  م�ستورد 
املــادة  لهذه  مــورد  ثــاين  )�سوناطراك( 
التي  رو�سيا  خلف  اإيني،  �سركة  ل�سالح 
 24.71 بلغت  بكميات  القائمة  ت�سدرت 

مليار مرت مكعب.
الغاز  مــن  ــر  ــزائ اجل �ــســادرات  ومثلت 

ما  جممل  من  باملائة   9 ن�سبته  ما  لإيني 
مثلت  بينما  ال�سركة،  هذه  ا�ستوردته 
تبني  ن�سبة  ــي  وه باملائة،   35 رو�سيا 
اعتبارا  على  الرتاجع،  حجم  بو�سوح 
ت�سمن  كــانــت  عقد  قبل  اجلــزائــر  ان 
الغازية  الحتياجات  ثلث  لوحدها 
امل�ستوردين  بقية  باحت�ساب  اليطالية 
)اأيــنــي  ــري  ــزائ اجل للغاز  اليطاليني 
قيمة  وتراجعت  واإدي�سون(.  واإينال 
اإىل  والغاز  النفط  من  اجلزائر  �سادرات 
2.1 مليار دولر يف جانفي من 2.9 مليار 
املا�سي،  العام  من  ال�سهر  ذات  يف  دولر 

وفقا للبيانات ال�سادرة عن اجلمارك.  
لوؤي ي



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 
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