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النمو القت�ضادي بلغ 0.8 باملئة يف 2019
حممد علي 

-----------------
الداخلي  الناجت  منو  ن�سبة  وبخ�سو�ص 
 2،4 بلغ  فقد  املحروقات  خارج  اخلام 
يف �سنة 2019 مقابل 3،3 يف 2018 

ح�سب املعطيات املوؤقتة للديوان.
قطاع  يف  خا�سة  النمو  هذا  و�سجل 
الأ�سغال  و  البناء  و  ال�سناعات 
العمومية و الري اإ�سافة اإىل اخلدمات 
و  البرتولية  العمومية  الأ�سغال  و 

اخلدمات التجارية و الفالحة.
وعليه �سجل القطاع ال�سناعي ن�سبة 
 2019 باملئة يف   4،3 �سنوي ب+  منو 
اأن  علما   2018 يف  باملئة   1.4 مقابل 
مدار  على  مدعما  منوا  �سهد  القطاع 

ال�سنة.
و  البناء  قطاع  �سجل  جهته،  م��ن 
بزائد  منوا  الري  و  العمومية  الأ�سغال 
زائد  مقابل   2019 يف  باملئة   3،6
القطاع و  اأن  5،2 �سنة من قبل علما 
�سئيال  تراجعا  ت�سجيله  من  بالرغم 
يف النمو ال�سنوي فقد عرف ن�سب منو 
ايجابية على مدار ال�سنة خا�سة خالل 

الثالثي الرابع ) زائد 4،3 باملئة(.
فقد  التجارية  اخلدمات  منو  ن�سبة  اأما 
بلغت زائد 3،1 باملئة يف �سنة 2019 
مقابل زائد 3،7 باملئة يف �سنة 2018 
. كما �سجلت ن�سب منو ايجابية يف هذا 
الن�ساط خالل ال�سنة املن�رصمة اأهمها 
خالل الثالثي الأول بزائد 4،8 باملئة و 
اأ�سعفها خالل الثالثي الرابع ب 1،8 

باملئة.
النمو  هذا  حتقيق  يف  �ساهمت  قد  و 
و  النقل  منها  التجارية  اخل��دم��ات 
الت�سال و التجارة و اخلدمات املقدمة 
و  الفنادق  و  الأ���رص  و  للموؤ�س�سات 

املقاهي و املطاعم .
الفالحة  قطاع  �سجل  جهته  من  و 

�سنوية  منو  ن�سبة  البحري  ال�سيد  و 
املا�سية  ال�سنة  باملئة   2،3 زائد  بلغت 

مقابل زائد 5 باملئة يف 2018 .
و خالل ال�سنة املن�رصمة �سهد القطاع 
با�ستثناء  مدعمة  منو  ن�سب  الفالحي 
هذه  بلغت  حيث  الثالث  الثالثي 
هذه  اأن  غري  باملئة  ناق�ص1،2  الن�سبة 
الن�سبة كانت اأهم خالل الثالثي الرابع 
امل�سدر. ذات  باملئة ح�سب   4،9 بزائد 
قطاعات  النمو  هذا  يف  �ساهمت  كما 
غري  اخل��دم��ات  غ���رار  على  اأخ���رى 
زائد  بلغ  منوا  �سجلت  التي  التجارية 
1،8 باملئة مقابل زائد 2،7 باملئة خالل 
نف�ص فرتة املقارنة . و تخ�ص اخلدمات 
و  العقارية  امل�سائل  التجارية  غري 
اخلدمات املالية و الدارات العمومية. 
و فيما يتعلق بقطاع املحروقات اأ�سار 
اىل  لالح�سائيات  الوطني  الديوان 
ت�سجيل تراجع بلغ ناق�ص 4،9 باملائة 
�رصرا  اأق��ل  لكنها   2019 �سنة  يف 
مقارنة بالن�سبة امل�سجلة �سنة من قبل 

بناق�ص 6،4 باملئة.

الناجت الداخلي اخلام 
ي�ضجل منوا ب 2ر0 باملائة 
خالل الثالثي الأخري من 

�ضنة 2019
ب  منوا  اخل��ام  الداخلي  الناجت  �سجل 
من  الرابع  الثالثي  خالل  باملائة  2ر0 
باملائة خالل  3ر1  مقابل   2019 �سنة 
نف�ص الفرتة من �سنة 2018.  وتراجع 
باملائة  ب3-ر5  املحروقات  قطاع  منو 
 2019 الرابع من �سنة  الثالثي  خالل 
نف�ص  خ��الل  باملائة(  )4-ر6  مقابل 
الفرتة من �سنة 2018.وبالتايل بلغت 
خارج  اخلام  الداخلي  الناجت  منو  ن�سبة 
خالل  باملائة  8ر1  املحروقات  قطاع 
الفارطة،  ال�سنة  من  الرابع  الثالثي 
مقابل 2+ر3 باملائة خالل نف�ص الفرتة 
زيادة  م�سدر  2018.وكان  �سنة  من 
الناجت الداخلي اخلام خارج املحروقات 
والبناء  الفالحة  قطاعات  اأ�سا�سا 
فيها  مبا  والري  العمومية  والأ�سغال 
النفطية  العمومية  الأ�سغال  خدمات 
التجارية. غري  واخلدمات  وال�سناعة 
الفالحة  ق��ط��اع  �سجل  وب��ال��ت��ايل 
اأف�سل  البحري  وال�سيد  والغابات 
من  ال��راب��ع  الثالثي  خ��الل  النتائج 
مقابل  باملائة(  )9+ر4  2019 ب  �سنة 
�سنة  من  الفرتة  نف�ص  خالل  باملائة   3

.2018
وع���رف ق��ط��اع ال��ب��ن��اء والأ���س��غ��ال 
خدمات  فيها  مبا  وال��ري  العمومية 

نتائج  النفطية  العمومية  الأ�سغال 
خالل  باملائة  3+ر4  بن�سبة  "جيدة" 
الثالثي الرابع من �سنة 2019 مقابل 
من  الفرتة  نف�ص  خالل  باملائة  5+ر1 
ال�سناعة  قطاع  2018.و�سجل  �سنة 
الثالثي  خ��الل  باملائة  3ر3  ب  من��وا 
8ر3  مقابل   2019 �سنة  من   4 ال 
�سنة  من  الفرتة  نف�ص  خالل  باملائة 
غري  اخلدمات  �ساهمت  2018.كما 
التجارية يف النمو القت�سادي خارج 
املحروقات بن�سبة 3+ر2 باملائة مقابل 
7+ر2 خالل نف�ص فرتة املقارنة واأخريا 
اخلدمات التجارية �سجلت منوا ب 8ر1 
مقابل 4ر3 باملائة.من جهة اأخرى اأ�سار 
انه  لالإح�سائيات  الوطني  الديوان 
�سجل  فقد  اجلارية  القيم  يخ�ص  فيما 
الثالثي ال  الداخلي اخلام خالل  الناجت 
4 من �سنة 2019 منوا معتدل بن�سبة 
من  الفرتة  بنف�ص  مقارنة  باملائة  4ر0 
�سنة 2018.و اأو�سح ذات الديوان ان 
الرتكيبة اخلام لراأ�ص املال الثابت فيما 
يخ�ص احلجم )ال�ستثمار( قد �سجلت 
خالل الثالثي الأخري من �سنة 2019 
انخفا�سا ب 2ر2 باملائة بعد ت�سجيل 
ارتفاع ب 3 باملائة خالل نف�ص الفرتة 
هيئة  ال�سابقة.واأ�سافت  ال�سنة  من 
يف  الزيادات  "هذه  ان  الإح�سائيات 
ال�ستثمار متجان�سة اأول نظرا للنمو 
ال�سعيف للناجت الداخلي اخلام واأي�سا 
�سلع  خا�سة  ال���واردات  لنخفا�ص 
امل�ستوردة". والآلت  التجهيزات 
وبالفعل التبادلت اخلارجية للب�سائع 
بانخفا�ص  اأي�سا  متيزت  واخلدمات 
باملائة  2ر16  ب  احلجم  يخ�ص  فيما 
باملائة  وب7ر5  للواردات  بالن�سبة 
الثالثي  خالل  لل�سادرات  بالن�سبة 
بنف�ص  2019 مقارنة  الرابع من �سنة 

الفرتة من �سنة 2018.

معتربا اأنها خطوات ثابتة لتحقيق الأ�ض�س 
الدينية للجزائر اجلديدة 

�ضيخ الزاوية القادرية 
يثمن ر�ضالة الرئي�س 
ويدعو لرد العتبار 

ملوؤ�ض�س الدولة اجلزائرية

الديوان الوطني لالإح�ضائيات يوؤكد: 

بلغ النمو القت�ضادي للجزائر ن�ضبة 8ر0 باملئة يف 2019 من حيث احلجم مقابل 1،4 يف �ضنة 2018 ح�ضب الديوان الوطني لالإح�ضائيات.

القادرية  العامة للطريقة  اأ�ساد �سيخ امل�سيخة 
باجلزائر وعموم اإفريقيا ال�سيخ ح�ساين احل�سن 
ما  بفحوى  ال��ق��ادري،  ال�رصيف  حممد  بن 
ت�سمنته ر�سالة رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد 
تبون مبنا�سبة يوم العلم، ل�سيما مبا اأ�سداه من 
العتيقة يف  امل�ساجد  تعليمات متعلقة برتميم 
وتثمينه  الزوايا  مب�سايخ  اعتزازه  و  اجلزائر، 
القراآنية  للمدار�ص  العتبار  واإعادته  لدورها 

والكتاتيب.
حتوز  الذي  القادرية  امل�سيخة  بيان  وح�سب 
"التحرير " على ن�سخة منه فقد بارك ال�سيخ 
يبذلها  التي  اجل��ب��ارة  املجهودات  ح�ساين 
احلكيمة  التعليمات  جملة  خالل  من  الرئي�ص 
جزائر  بناء  اإطار  يف  اأ�سداها  التي  والر�سيدة، 
 " يذكر  واملت�سمنة  دينية،  اأ�س�ص  على  مبنية 
الروحية  القالع  لهاته  العتبار  رد   " البيان 
اجلزائرية، وهو  لالأمة  والفكرية  والجتماعية 
ال�سيخ  ي�سيف  عليه  اأكدنا  الذي  ال�ساأن  ذات 
الالزم  الهتمام  ب�رصورة  فرتة  منذ  ح�ساين، 
وتنظيمها  القراآنية  وامل��دار���ص  للكتاتيب 
اإعطاء  مع  قانوين،  نظام  وف��ق  ود�سرتتها 
املدار�ص  غ��رار  على  م�سداقية  �سهاداتها 
التابعة لوزارة الرتبية الوطنية، ملا لها من دور 
الأمن  على  واحلفاظ  املجتمع  بناء  يف  كبري 

الديني، 
حممد  املجاهد  الربكة  ال�سيخ  خليفة  واعترب 
ودفاعه  بثباته  املعروف  ال�رصيف،  اإبراهيم  بن 
يف  ل�سيما  ومرجعيتها،  اجلزائر  عن  الدائم 
املالكي،اأن  املذهب  انتهاج  وهو  الديني  �سقها 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  التفاتة 
لركائز  جديد  من  العتبار  لإعادة  جدا  مهمة 
اإىل  نف�سه  الوقت  يف  داعيا  احلنيف،  ديننا 
الدولة  موؤ�س�ص  القادر  عبد  الأم��ري  اإعطاء 
القادرية  الطريقة  فحول  واأح��د  اجلزائرية، 
ال�رصيف،  مبقامه  يليق  الذي  الالزم  الهتمام 
واإحياء ماآثر عدة اأ�سماء �سنعت تاريخ وجمد 
اجلزائر اأبدعت علميا ثقافيا وريا�سيا، وهذا اإن 
م�سيخة  بيان  يقول  يدل  فهو  �سيء  على  دل 
القادرية على اإ�سرتاتيجية وروؤية الرئي�ص يف 
للجزائريني،  العالية  الهمم  ا�ستنها�ص  اإطار 
وف�سح املجال اأمامهم لبناء اجلزائر اجلديدة كل 

من موقعه دون متييز.
زاوية  اأع��رق  �سيخ  ح�ساين  الأ�ستاذ  ذكر  و 
�سوفية يف العامل والوطن خا�سة تدينا وجهادا 
ومتا�سك اجتماعي ” اأنه لبد من الإ�سادة اأي�سا 
وقت  يف  للتطرف  للت�سدي  الت�سوف  بدور 
اعرتف فيه عقالء العامل اأن املدر�سة ال�سوفية 
اأنواع التطرف  لها دور فعال يف حماربة كل 
الفكري و التع�سب العقدي، اإذ اأن الت�سوف 
هو مدر�سة نتعلم فيه حب الآخر و الت�سحية 
من  كذلك لبد   ” واأ�ساف   ،“ الغري  اأجل  من 
تو�سيح نقطة مهمة وهي من املخول للتكلم 
و  خا�سة  القراآنية  املدار�ص  و  الزوايا  با�سم 
نحن ن�سمع يف الكثري من الأحيان من يتكلم 
ال�سيوخ  من  عامة  موافقة  دون  الزوايا  با�سم 

و العلماء.
عماره بن عبد الله

بولية  ال�سكان  من  كبري  جزء  ي��زال  ما 
ق�سنطينة يف البحث عن مادة ال�سميد التي 
غابت من ال�سوق و يف دكاكني التجار و 
بحيث  اخلفاء،  يف  تباع  فهي  توفرت  اإن 
احل�سول عليها، يف  املواطنني  تعذر على 
بتوفر  احلكومة  فيه  ت�رصح  الذي  الوقت 
ال�سميد،  باخل�سو�ص  و  الغذائية  امل��واد 
بع�ص التجار ا�ستغلوا الظرف احلرج الذي 
كورونا  وباء  انت�سار  جراء  العامل  به  مير 
لريفعوا �سعره اإىل 1400 دج ل�: 25 كلغ  
بدل من 1000 دج الذي حددته احلكومة، 
و  الفقرية  العائالت  بع�ص  على  تعذر  و 
�سهر  و  خا�سة  اقتناوؤه  الأف��راد  متعددة 

رم�سان على الأبواب
الع�رصات من العائالت بولية ق�سنطينة 

مادة  توزيع  تنتظر  هي  و  اأدراجها  عادت 
ال�سناعي  املركب  مبقر  الفرينة  و  ال�سميد 
خلف  الواقع  را�سد  �سيدي  التجاري  و 
دار الثقافة حممد العيد اآل خليفة بو�سط 
للح�سول  طويال  انتظروا  بعدما  املدينة، 
على هذه املادة التي تعترب �رصورية اأكرث 
ال�ستغناء  ميكن  التي  للغذائية  املواد  من 
اأعادت  و  اأخرى،  مبواد  ا�ستبدالها  اأو  عنها 
القت�سادية  الأزم��ة  اإىل  ال�سميد   اأزم��ة 
اأكتوبر  بداية  يف  اجلزائر  عرفتها  التي 
و  دموية  اأحداثا  فجرت  التي  و   1988
�سميت بثورة اخلبز، حيث �سكلت منعرجا 
بعد  اجلزائرية   الدولة  م�سار  يف  حا�سما 
املادة  باعتبارها   ، النفط  اأ�سعار  انهيار 
اجلزائر  عليها  تعتمد  التي  الأ�سا�سية 

�سلل  اإىل  البالد  عّر�ص  و  �سادراتها  يف 
يكن  مل  مالحظون  ح�سب  اقت�سادي، 
املواد  ندرة  يف  الرئي�سي  ال�سبب  الوباء 
و  ال�سلع  احتكار  ظاهرة   لأن  الغذائية، 
التخزين )ال�ستوك( عند التجار يف اجلزائر 
قدمية  ظاهرة  الأ�سعار  رف��ع  اأج��دل  من 
ال�سعب  ا�ستنزاف  اأجل  من  عليها  اعتادوا 
املواطن  ي�سطر  اين  ال�رصيع،  الك�سب  و 
الكبري  العدد  ذات  الأ�رصة  رّب  خا�سة  و 
من  كبرية  كميات  �رصاء  اإىل  الأفراد  من 
اأطول  ملدة  للحفظ  القابلة  الغذائية  املواد 
مثل الزيت و ال�سميد و القهوة و ال�سكر 
و العجائن، ثم ل تلبث هذه املواد اأن تغيب 
من ال�سوق ب�سبب الحتكار يف ال�سلع و 
امل�ساربة و التهريب، فمع ظهور فريو�ص 
كورونا ازدادت الأزمة تعقيدا، حني بداأت 
تعر�ص  و  ال�سوق  يف  تتحكم  اأط���راف 
ع�سالتها يف امليدان و جترب مدى القوة 
التي تتمتع بها، و كيف تتحكم يف رقاب 

النا�ص و بطونهم.
يف  يحدث  ما  اأن  مالحظون  علق  قد  و   
لهو  كورونا  بحجة  اجلزائرية  ال�سوق 
و  الثورة،  مكا�سب  على  �سافر  اعتداء 
البع�ص  ه��ّدد  التناق�سات  هذه  ظل  يف 

با�ستئناف احلراك ال�سعبي اإن حل رم�سان 
اأن  بالقول  معربين  الأزم��ة،  ا�ستمرت  و 
اجلوع و الوباء  خطر واحد، ال�سوؤال الذي 
حرّي املواطن اجلزائري هو: من اأين يح�سل 
امل�ساربون على املواد الغذائية ليعاد بيعها 
يف ال�سوق ال�سوداء، و من يقف وراء اإخفاء 
هذه املواد؟ كما اأن ت�سارب القرارات يف 
ال�سماح للمطاحن و وحدات اإنتاج ال�سميد 
ببيع ال�سميد مبا�رصة  للمواطن  ثم منعها 
اأكرث مما هو معقد،  الو�سع  زاد يف تعقيد 
ت�ستكي  حيث  النوعية،  عن  احلديث  دون 
بع�ص  نوعية  رداءة  من  العائالت  بع�ص 
التي  اجلديدة  املرحلة  يف  ال�سميد،  مواد 
م�سرية  بعد  اجلزائري  ال�سعب  يعي�سها 
اأن  كاد  ال�سعبي،  احلراك   من  كاملة  �سنة 
اإىل الهاوية و ي�سجل على  يوؤدي بالبالد 
الدولة خ�سائر اأكرث مما �سجلته يف اأحداث 
لكن  ال�سوداء   الع�رصية  يف  و  اأكتوبر 
الذي  الوقت  يف   ، العك�ص  اأظهر  الوباء 
يف  ال�سادقة  نيته  عن  ال�سعب  فيه  عرّب 
امل�ساهمة يف كل املبادرات التي يراها يف 

�سالح البالد لتحقيق الوفاق.

علجية عي�ص

م�ضكلة ال�ّضميد يف ق�ضنطينة والتجار ي�ضّرون على بيعه بـ:1400 دج

اأزمة ال�ضميد تهدد باأزمة خانقة يف 
اأو�ضاط املواطنني



للعملية مليار   22 ور�ضد  عائلة  األف  ومائتي  مليونني  اإح�ضاء 

تطهري قوائم املحتاجني ملنحة رم�ضان لتجنب 
ازدواجية ال�ضتفادة

لوؤي ي
----------------------

عر�ص  اإىل  ال��وزراء  جمل�ص  وا�ستمع 
املحلية  واجلماعات  الداخلية  لوزير 
عملية  ح��ول  ال��ع��م��ران��ي��ة  والتهيئة 
بالعائالت  �سواء  اخلا�سة  الت�سامن 
ال�سحية،  الأزمة  من  املت�رصرة  املعوزة 
امل�ساعدة  م��ن  امل�ستفيدة  بتلك  اأو 
املعظم. رم�سان  �سهر  بعنوان  ال�سنوية 
العائالت  اأن  الإح�سائيات  بينت  وقد 
الإعانات  من  ا�ستفادت  التي  املت�رصرة 
 18 تاريخ  حتى  بلغت  الت�سامنية، 
بكمية  عائلة،  األف   388 اجلاري،  اأفريل 
الغذائية  املواد  من  طن  األف   12 فاقت 
األف   178 من  اأكرث  بينها  من  املختلفة، 
ولي��ة  م�ستوى  على   )45% ( عائلة 
 39 من  الإع��ان��ات  ت�سلمت  البليدة، 

ولية.
يف  تقطن  عائلة  األف   220 حظيت  كما 

الكاملة،  بالتغطية  ظل  منطقة   5500
حيث  من  اأو  الإعانات،  حيث  من  �سواء 
الكرمية،  احل��ي��اة  م�ستلزمات  ت��وف��ري 
وغ��ريه��ا،  لل�رصب  ال�ساحلة  ك��امل��ي��اه 
امل�ساربة  مكافحة  اأ�سفرت  حني  يف 
على  ملف   482 اإحالة  عن  والحتكار 
طن   2500 ح��وايل  وح��ج��ز  ال��ع��دال��ة، 
�ستة  من  واأك��رث  الغذائية،  امل��واد  من 
املواد  من  وحدة  مليون  ون�سف  ماليني 
واملواد  كالأدوية  ال�سيدلنية  واملعدات 

والكمامات. والقفازات  املطهرة، 
العملية  منحة  من  ال�ستفادة  وع��ن 
الكرمي،  رم�سان  ل�سهر  الت�سامنية 
رفع  اجلمهورية  رئي�ص  ق��رر  وال��ت��ي 
اأكد  د.ج،  اآلف  اإىل ع�رصة  الأدنى  حدها 
مليونني  اإح�ساء  من  النتهاء  الوزير 
تطهري  يجري  عائلة،  األ��ف  ومائتي 
ال�ستفادة،  ازدواجية  لتجنب  قوائمها 
لهذه  د.ج  مليار   22 مبلغ  ر�سد  ومت 

. لعملية ا
من  امل��ت�����رصرة  الأخ���رى  الفئات  اأم��ا 
الن�ساطات  كاأ�سحاب  الوقاية  اإجراءات 
طرف  من  �سبط  حمل  فتبقى  اخلا�سة، 
و�سع  ق�سد  امل��ع��ن��ي��ة،  ال��ق��ط��اع��ات 
ل�سمان  الالزمة  والرتتيبات  الآليات 

بها. التكفل 
اأن  اجلمهورية  رئي�ص  اأكد  تعقيبه  لدى 
اجلزائر  ت�رصف  �سحية  ظاهرة  الت�سامن 
العامل،  يف  خ�سو�سيتها  لها  وتعطي 
العظيم  �سعبنا  بها  يتمتع  ميزة  وهي 
كما  التاريخ  مع  موعد  على  كان  كلما 
كورونا  جلائحة  ت�سديه  يف  اليوم  هو 
املبارك. ال�سعبي  احلراك  مع  بالأم�ص  اأو 

لل�سعب  اخل��ال�����ص  ال�����س��ك��ر  ووج���ه 
الت�سامنية  الهبة  هذه  على  اجلزائري 
كما  الأزم���ة،  وط��اأة  من  خففت  التي 
واملجتمع  والإط����ارات  ال��ولة  �سكر 
ودعا  واإجناحها،  تاأطريها  على  املدين 
ب�سكل  املدين  املجتمع  بناء  اإعادة  اإىل 
ال��رق��اب��ة  يف  ب��الن��خ��راط  ل��ه  ي�سمح 
ت�سجيع  طريق  عن  وذل��ك  ال�سعبية، 
الرقابة  اأن  موؤكدا  اخلريية،  اجلمعيات 
ولي�ص  ال�سعبية  الرقابة  هي  احلقيقية 
من  الرئي�ص  طلب  وه��ن��ا  الإداري����ة، 
ت�سنيف  والعمل  الداخلية  وزي��ري 
الأزم��ة  خ��الل  ب��رزت  التي  اجلمعيات 
منفعة  ذات  جمعيات  احلالية  ال�سحية 
حتقيق  من  متكنا  ملا  لولها  والتي  عامة 
الت�سامن  يف  ال��ب��اه��رة  النتائج  ه��ذه 
بالإ�رصاع  اأمر  ثم  امل�ساعدات.  وتوزيع 
اجل��ادة  املدنية  اجلمعيات  اعتماد  يف 
بعيدة  تكون  اأن  �رصط  حمليا  اأو  وطنيا 
اإيديولوجية. اأو  �سيا�سية  نزعة  اأي  عن 

ك�ضف وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عن ر�ضد 22 مليار دينار ملنحة رم�ضان 
للعائالت املحتاجة بعدما تقرر رفع حدها الأدنى اإىل ع�ضرة اآلف د.ج.
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مطالب برملانية لرفع الدعم عن املواد 
الطاقوية لتقلي�س ال�ضتهالك الداخلي

الدعم اخلا�س للبنزين والغاز ي�ضل اإىل 60 باملائة

بجامعة  القت�ساد  اأ���س��ت��اذ   ���س��دد 
املجل�ص  املالية يف  اجلزائر وع�سو جلنة 
يف  زغ��دار  احمد  الوطني،  ال�سعبي 
الإ�رصاع  �رصورة  على  له  ت�رصيحات 
وفتح  ال��ب��ريوق��راط��ي��ة  حم��ارب��ة  يف 
ج�رص  باإقامة  املعرفة  لقت�ساد  املجال 
والقطاع  العلمي  البحث  قطاع  بني 
وفتح  املبادرات  وحترير  القت�سادي 
�ستى  يف  املبدعة  للطاقات  املجال 
التبعية  م��ن  ل��ل��خ��روج  امل��ج��الت، 
القت�ساد  وتنويع  املحروقات  لقطاع 
منتجا  اق��ت�����س��ادا  وجعله  ال��وط��ن��ي 

ال�سغل. ملنا�سب  وخالقا  للرثوة 
مطالبة  اجل��زائ��ر  اإن  زغ���دار  وق���ال 
التبعية  من  التخل�ص  يف  بالإ�رصاع 
حقيقي  اقت�ساد  ببناء  للمحروقات 
داعيا  علمية،  اأ���س�����ص  على  ي��ق��وم 
الطاقات  اإىل  �رصيعا  ال��ذه��اب  اإىل  
القطاع  يف  املبادرة  وحترير  املتجددة 
ال��ط��اق��ات  وت�سجيع  الق��ت�����س��ادي 
اجلزائر  بها  تزخر  التي  ب��داع��ي��ة  الإ
التي  ال��ط��اق��ات  ع��ن  اأمثلة  معطيا 
التي  الأخ����رية  ال��ف��رتة  يف  ب���رزت 
جمال  يف  كورونا،  وباء  فيها  انت�رص 
ال�سطناعي  التنف�ص  اأجهزة  اإنتاج 
وال��ك��م��ام��ات. الطبية  وامل��ع��ق��م��ات 

البريوقراطية  املمار�سات  اأن  واأ�ساف 

وامل����ايل  الإداري  وال���ف�������س���اد 
ما  هي  املدرو�سة  غري  وال�سيا�سات 
النهو�ص  اإمكانية  من  اجلزائر  حرم 
اأن  القت�سادي؟.م�ستغربا  بالقطاع 
اإىل  العمومية  اخلزينة  اأم��وال  تذهب 
ت�ستطيع  اأن  دون  باملاليري  �سناعات 
 10 اإىل    5 ب� اإدم���اج  ن�سبة  حتقيق 
و�سفه  وم��ا  الف�ساد  نتيجة  باملائة، 
الكارثي. والت�سيري  احلوكمة  بغياب 
ج�سور  مد  �رصورة  على  �سدد  كما  
العلمي  البحث  قطاع  بني  حقيقية 
والقطاع  جهة  من  البحوث  ومراكز 
م�سيفا   ، ثانية  جهة  من  القت�سادي 
اقت�سادي  منوذج  لبناء  الوقت  حان  اأنه 
لأك��رب  للت�سدي  م��ت��ن��وع  م��ع��ريف 
الغذائي  الأم��ن  حت��دي  وه��و  حتدينينْ 
ث��ار  اأ اأن  م��وؤك��دا  الطاقوي،  والأم��ن 
واأمريكا  ال�سني  بني  العاملي  ال�رصاع 
املدى  على  كبرية  تاأثريات  له  �ستكون 

لقريب ا
النظر  اإع��ادة  ���رصورة  اىل  دعا  .كما 
الطاقة،  اأ�سعار  وحترير   الدعم  رفع 
ي�سل  اأن  املعقول  غري  من  انه  م�سيفا 
باملائة،   60 اإىل  الطاقوية  املواد  دعم 
�ساأنه  م��ن  ال��دع��م  رف��ع  اأن  م��وؤك��دا 

ال�ستهالك. تقلي�ص 
لوؤي ي

الهند زودت اجلزائر باملادة الأولية لدواء 
دبلوما�ضي تدخل  "كلوروكني" بف�ضل 

الوزير املنتدب املكلف بال�ضناعة ال�ضيدلنية يك�ضف:

املكلف  املنتدب  الوزير  اأم�ص  ك�سف 
الرحمن  عبد  ال�سيدلنية،  بال�سناعة 
ل��ط��ف��ي ج��م��ال ب���ن ب��اأح��م��د ت��دخ��ل 
ل�سمان  بقوة  اجلزائرية  الدبلوما�سية 
املواد الأولية لالأدوية  ح�سة للجزائر من 
باملواد  احلكومة  الهند  زودت  حيث 

الكلوركني. لدواء  الأولية 
مداخلته  خالل  باأحمد  بن  جمال  واأ�سار 
الهند من زودت  باأن  اأم�ص  الأمة  مبجل�ص 
اجلزائر باملادة الأولية لدواء “كلوروكني” 
دبلوما�سيتنا.  م�سالح  تدخل  بف�سل 
 253 ا�ستالم  مت  باأنه  املتحدث   واأو�سح  
اإىل  بالإ�سافة  “كلوروكني”  علبة  األف 

الأ�سبوع  خالل  علبة  األف   460 ا�ستالم 
املقبل، م�سريا باأن اأزيد من 20 األف علبة 

جزائرية. �رصكة  �سنعتها 
املكلف  امل��ن��ت��دب  ال���وزي���ر  وك�����س��ف 
خمزون  ب��اأن  ال�سيدلنية   بال�سناعة 
مليون   25 يفوق  الكمامات  من  اجلزائر 
منها  مليون   20 اأن  اإىل  م�سريا  كمامة، 
تتواجد على م�ستوى ال�سيدلية املركزية 
على  موزعة  مليون  و5  للم�ست�سفيات 
باأنه  م�سريا  الإ�ست�سفائية،  املوؤ�س�سات 
األ��ف  و500  مالين   3 ا�ستالم  �سيتم 

اجلاري. الأ�سبوع  نهاية  كمامة 
لوؤي ي

تن�ضيقية الأئمة تثني على قرار ت�ضديد 
العقوبات يف ق�ضايا العتداء على امل�ضاجد

الوطنية  للتن�سيقية  العام  الأمني  ثمن 
الدينية  ال�سوؤون  لالأئمة وموظفي قطاع 
الذي  القرار  حجيمي،  جلول  والأوقاف، 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  اتخذه 
العقوبات  قانون  م�رصوع  بتمرير  تبون 
ال��وزراء   جمل�ص  عليه  ���س��ادق  ال��ذي 
العقوبات  ت�سديد  يت�سمن  وال���ذي 
الأئ��م��ة  ع��ل��ى  الع���ت���داء  ق�سايا  يف 
يف  حجيمي"  "جلول  الله.وقال  وبيوت 
احتجوا  الأئمة  اأن  �سحفية  ت�رصيحات 
ونظموا وقفات يف عدة مناطق ورفعوا 
العتداءات  لوقف  ومطالب  �سكاوى 
القطاع  واأه��ل  الأئمة  �سد  املمنهجة 
بيوت  واأمام  املحارب  يف  وا�ست�سهادهم 
و�سل  الأمر  اأن  املتحدث  الله.واأ�ساف 

ومنع  ج�سديا،  الأئمة  على  التعدي  اإىل 
امل�ساجد،  اإىل  ال��دخ��ول  م��ن  بع�سهم 
وحماولة  املنابر  من  بع�سهم  واإن��زال 
ا�سطرنا  مما  وغريها  والإ�ساءة  الت�سويه 
قانون  تعديل  حتت  الفعلي،  للتحرك 
كل  وا�سحة  م��واد  لإدراج  العقوبات 
م�رصوع  اأن  حجيمي  الو�سوح.واأكد 
ت�سمن  الذي  املعدل  العقوبات  قانون 
الإهانة  جرائم  يف  العقوبات  ت�سديد 
تدني�ص  اأو  وهدم  الإمام،  على  والتعدي 
اإن�سافا  ميثل  العمومية  العبادة  اأماكن 
اجلزائر  بناء  م�سعى  �سدق  على  ودللة 
اجلمهورية  بها رئي�ص  التي وعد  اجلديدة 

تبون. املجيد  عبد 
لوؤي ي

الدينية  ال�����س��وؤون  وزي��ر  اأم�����ص  اأك��د 
�سوم  اأن  بلمهدي،  يو�سف  والأوق��اف 
كورونا  بوباء  له  عالقة  ل  رم�سان 
ال�سنة  هذه  رم�سان  �سهر  اأن  موؤكدا 

ال�سابقة. لل�سنوات  خمالفا  �سياأتي 
بالقناة  ا�ست�سافته  خالل  الوزير،  وقال 
مع  اإجتماع  عقد  اأنه  الأوىل،  الإذاعية 
تطور  مراقبة  للجنة  الر�سمي  الناطق 
جلنة  م��ع  ف��ورار  جمال  ك��ورون��ا  وب��اء 

لفتوى. ا
اإىل  خل�ص  الجتماع  اأن  الوزير،  واأفاد 
ال�سيام  لأن  املواطنني،  �سوم  �رصورة 
غري  و�سن�سوم  بالوباء  له  عالقة  ل 
رخ�سة  ميتلكون  الذين  الأ�سخا�ص  اأن 

الإفطار. ميكنهم  �سحية 
من  فهي  الرتاويح،  �سالة  ق�سية  اأما 
يف  امل�سلني  و�سي�سليها  ال��ن��واف��ل 
الله  �سلى  النبي  اأن  واأ�ساف  املنازل، 
البيت.  يف  ي�سليها  كان  و�سلم  عليه 
اأن  الدينية  ال�����س��وؤون  وزي��ر  وك�سف 
رئي�ص  التزامات  من  كان  املجتمع  اأخلقة 

اجلمهورية.
امل�ساجد  غلق  قرار  اأن  الوزير  واأ�ساف 
تقبل  ع��دم  م��ن  بالرغم  �سائبا،  ك��ان 

للقرار. املواطنني  بع�ص 

املواطنني  بع�ص  اأن  اإىل  الوزير  واأ�سار 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  اإىل  جلوؤوا 
الإ�ساعات  حماربة  فيجب  للت�سوي�ص، 
بينها  م��ن  املجتمعات  واأن  خا�سة 
كورونا،  بوباء  تاأثرت  الدينية  املوؤ�س�سة 
تفاعلت  الدينية  املوؤ�س�سة  اأن  م�سيفا 
يف  بلمهدي  الوباء.واأكد  مع  بايجابية 
ملا  اجلزائرية  الدولة  اأن  ال�سياق،  ذات 
مب�ساورة  كان  امل�ساجد  اإغ��الق  ق��ررت 
عن  بلمهدي،  يو�سف  الفقهاء.وحتدث 
كورونا  فريو�ص  �سحايا  ت�سييع  كيفية 
الرجوع  مت  ق��د  ن��ه  اأ بقوله  ب��اجل��زائ��ر،  
التعامل  كيفية  وحتديد  الطبية،  للخربة 
اعتربهم  والذين  الفريو�ص،  �سحايا  مع 

ال�سهداء. من  الوزير 
اأن  الوزير،  اأورد  ال�سياق،  ذات  ويف 
عند  تاأخذ  اأن  يجب  احتياطات  هناك 

ال�سحايا. هوؤلء  ت�سييع 
طلبت  قد  وزارته  اأن  بلمهدي،  واأ�ساف 
املتوفيني  على  ال�سالة  ئ��م��ة  الأ م��ن 
ب��ك��رام��ة،  ودف��ن��ه��م   ،19 ب�”كوفيد 
ارتداء  مع  عائلتهم  من  فردين  بح�سور 
اأن  اإىل  الوزير،  واأ�سار  الواقي.  اللبا�ص 
ال�سحايا،  اأه��ايل  بتذكري  يقوم  الإم��ام 
مبوا�ساتهم  ويقومون  �سهداء،  ن��ه��م  اأ

والوقوف  لتعزيتهم  لبيوتهم  والتنقل 
. معهم

دفن  عدم  من  اأثري  ما  كل  الوزير،  وفند 
الأمر  هذا  اأن  قائال  الفريو�ص،  �سحايا 
اجلزائريني.  كرامة  على  جتني  يعترب 
قطاعه  اأن  بلمهدي،  ك�سف  الأخري،  ويف 

كورونا. بفريو�ص  توفوا  اأئمة،  فقد 
الدينية  ال�سوؤون  وزارة  اأعلنت  بدورها 
ليلة  موعد  اأن  لها  بيان  يف  والأوق��اف 
العام  لهذا  رم�سان  �سهر  لرتقب  ال�سك 

املقبل. اخلمي�ص  يوم  �سيكون 
"اللجنة  اأن  ال���وزارة  بيان  يف  وج��اء 
ال�رصعية  واملواقيت  لالأهلة  الوطنية 
والوق��اف  الدينية  ال�سوؤون  ل��وزارة 
ليلة  موعد  اأن  املواطنني  كافة  تعلم 
املعظم  رم�سان  �سهر  لرتقب  ال�سك 
�سيكون   2020  / 1441ه  العام  لهذا 
 23 ل  املوافق  �سعبان   29 اخلمي�ص  يوم 

."2020 اأبريل 
�ستعقد  املباركة  ال�سنة  لهذه  واإحياء 
من  ابتداء  ال�سك  بليلة  خا�سة  ن��دوة 
ال�سوؤون  وزارة  مبقر  امل��غ��رب  �سالة 
و�سائل  عرب  و�ستبث  والأوقاف  الدينية 

البيان. ي�سيف  الإعالم، 
لوؤي ي 

وباء "كورونا" ل يعيق ال�ضيام و�ضالة الرتاويح يف املنازل
قال اأن قرار غلق امل�ضاجد كان �ضائبا ، بلمهدي يف�ضل يف �ضوم رم�ضان:

بعدما احتجوا ورفعوا �ضكاوى ومطالب لوقف العتداءات املمنهجة



04 الثالثاء 21 أفريل 2020 م الموافق لـ 27 شعبان 1441هـ
العدد
1982

نحو ا�ضتقرار الأ�ضعار وتوفري املواد وا�ضعة 
ال�ضتهالك يف رم�ضان

حممد علي
----------

بالتن�سيق  التجارة  وزارة  ت�ستعد 
الإداري����ة  ال��دوائ��ر  خمتلف  م��ع 
لتفادي اأي مفاجاأة غري �سارة خالل 
منها  �سعيا  الكرمي،  رم�سان  �سهر 
الأ�سعار  ا�ستقرار  على  للمحافظة 
الوطنية  ال�سوق  تغطية  �سمان  و 
باخل�رص و الفواكه و اللحوم، حيث 
توجيهات  و  تعليمات  توجيه  مت 
من  و  املركزية  الإدارة  لإط��ارات 
اجلهويني  امل����دراء  ك��ل  خاللهم 
تكثيف  ب�����رصورة  الولئيني،  و 
امل��واد  اأ�سعار  ومراقبة  الرقابة 
على  الدولة  ط��رف  من  املدعمة 
خالل  ل�سيما  احلليب  مادة  غرار 
�سهر رم�سان، كما مت ت�سكيل جلنة 
وزارية خمتلطة �ستتكفل ب�سمان 
باملواد  ال�سوق  ومت��وي��ن  �سبط 
ال�ستهالك. و قد �سمحت  وا�سعة 
ل�سهر  ا�ستعدادا  الو�سية  الوزارة 
رم�سان با�سترياد  كميات من حلم 
البقر قدرت ب� 12.5  األف طن من 
طن  األف   26.5 و  الطازج  النوع 

من النوع املجمد، كما �سيتم توفري 
اإنتاج حملي من حلوم البقر يبلغ 52 
األف طن، ف�سال عن منح تراخي�ص 
بقر،  راأ�ص  اآلف   3 نحو  ل�سترياد 
الذاتي  الكتفاء  حتقيق  مت  بعدما 
من حلوم الأغنام التي ت�سهد اإقبال 

كبريا عليها خالل هذا ال�سهر.

رزيق  كمال  التجارة  وزير  كان  و 
بال�سطب  امل�ساربني  توعد  قد 
النهائي من ال�سجل التجاري لكل 
تاجر ثبت يف حقه رفع اأ�سعار املواد 
الغذائية، و حرمانه من ممار�سة اأي 
له  عمل جتاري، قائال »من ت�سول 
رفع  رم�سان  �سهر  خالل  نف�سه 
الأ�سعار فلن ترحمه 
اإىل  م�سريا  الدولة«، 
الرقابة  اأع���وان  اأن 
مع  يت�ساهلوا  ل��ن 
يتعمد  ت��اج��ر  اأي 

الإ�رصار باملواطن، داعيا يف الوقت 
ذاته التجار اإىل التعقل و النخراط 
يف م�ساعي توفري املواد و ال�سلع و 

بيعها باأ�سعار معقولة.
و معلوم اأن اأ�سعار اخل�رص و اللحوم 
�سهر  قيا�سيا خالل  ارتفاعا  ت�سهد 
الأوىل  الأيام  يف  خا�سة  رم�سان 
قلة  و  الطلب  ارتفاع  نتيجة  منه، 
ا�ستياء  و  �سخط  يثري  مما  العر�ص، 
الدخل  اأ�ساحب  ل�سيما  املواطنني 

املحدود.

با�ضرت وزارة التجارة حت�ضرياتها ا�ضتعدادا ل�ضهر رم�ضان الذي ل تف�ضلنا عنه �ضوى اأيام قليلة، ل�ضمان متوين الأ�ضواق باملواد 
الأ�ضا�ضية و حماربة امل�ضاربني و كذا �ضبط الأ�ضعار، تفاديا لتكرار �ضيناريوهات ال�ضنوات املا�ضية.  

حم�س تدعم التغيريات وزارة التجارة متر اإىل ال�ضرعة الق�ضوى
الأخرية للرئي�س تبون

اإجراء  ال�سلم دعمها لكل  اأعلنت حركة جمتمع 
تقوم به الدولة لتثبيت اخلط الوطني ال�سيادي 
على م�ستوى التعيينات وال�سيا�سات، واأكدت 
ال�سيا�سي  التحول  حتقيق  اإىل  الداعي  توجهها 
نحو �سمان احلريات واحرتام جميع الأفراد وكل 

املوؤ�س�سات للقانون واملهام الد�ستورية.
م�ساندتها  لها  ب��ي��ان  يف  حم�ص  واأك����دت 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  من  املبذولة  للمجهودات 
وتراقب  ال�رصقية،  حدودنا  على  البلد  حلفظ 
ل�سالح  الإيجابية  التطورات  كبري  باهتمام 
احلركة  ليبيا.ودعت  ال�سقيق  البلد  ال�رصعية يف 
بتقنية  الوطني  للمكتب  اجتماعا  عقدت  التي 
التحا�رص عن بعد ال�سلطات لرفع م�ستوى الأداء 
التي ظهرت،  وت�سحيح الختاللت والعيوب 
و القيام بدور اأكرث فاعلية و كفاءة لإنهاء خطر  
رفع  يتم  حتى  وقت  اأق��رب  يف  كورونا  وب��اء 
يف  النتائج.و  بح�سب  تدريجيا  ال�سحي  احلجر 
ال�سلم  جمتمع  حركة  قيادة  طالبت  ال�سدد  هذا 
بتو�سيح الروؤية يف ما يتعلق مب�ساألة التعليم و 
حتديد جدول زمني اأويل للرجوع اإىل الدرا�سة 
و تكييف رزنامة المتحانات و ربط الطلبة و 
التالميذ و اأوليائهم بذلك مع اإمكانية التعديل 
اأ�سحاب  يرى  ال�سحية.و  التطورات  ح�سب 
يتطلب  كورونا  خماطر  مواجهة  اأن  البيان 
عن  البتعاد  و  الو�سع  و�سف  يف  ال�سفافية 
التي  الإج��راءات  اتخاذ  �رصورة  و  ال�سعبوية، 
من  ّكن  متمُ و  حاليا  القت�سادية  املوؤ�س�سة  حتمي 
ملا  اقت�سادية  روؤية  حول  وطني  اإجماع  حتقيق 
العمل  على  تقوم  ال�رصف  احتياطي  نفاذ  بعد 
اإىل  الف�ساد  وممار�سات  التبذير  ثقافة  اإنهاء  و 
اتخاذ  �رصورة  على  حم�ص  رجعة.و�سددت  ل 
و  الرقمي  النتقال  حتقيق  يف  عاجلة  اإج��راءات 
الرقمية  الإدارة  اإىل  النهائي  و  ال�سارم  التوجه 
و توفري البنية ال�رصورية لذلك على امل�ستوى 
و  الأدوات  و  الو�سائل  و  املهاري  و  التقني 

التدفق و النظم.
ق/و

ت�ضخري اأزيد من 180 األف �ضرطي لتنفيذ 
اخلطط العملياتية ملجابهة وباء كورونا

مراقب  العمومي،  الأم���ن  م��دي��ر  ك�سف 
ال�رصطة عي�سى نايلي، اأم�ص الثنني باجلزائر 
�سخرت  الوطني  الأمن  قيادة  اأن  العا�سمة، 
مبختلف  �رصطي  األ��ف   180 عن  يزيد  "ما 
اإىل  الرامية  العملياتية  اخلطط  لتنفيذ  الرتب 
نايلي  قال  كورونا".و  وباء  انت�سار  جمابهة 
الذي  الداخلية  وزير  اأم��ام  األقاها  كلمة  يف 
ووايل  الوطني  لالأمن  العام  املدير  رفقة  قام 
ولية اجلزائر، بزيارة اإىل مقر م�سلحة الأمن 
العمومي لأمن ولية اجلزائر بباب الزوار، اأن 
تنفيذ  اإطار  يف  اأعدت  الوطني  الأمن  قيادة 
من  احلد  اإىل  الرامية  والتدابري  الإج��راءات 
تف�سي وباء كورونا، "خططا عملياتية مكنت 
من ال�ستجابة الفورية و املالئمة للمتطلبات 
التعبئة  م�ست  حيث  والأمنية،  الوقائية 
بالوحدات  الن�سطة مدعمة  امل�سالح  خمتلف 
التقني  الدعم  م�سالح  عن  ف�سال  امل�سكلة 
وا�ستمرار  النتائج  فاعلية  ل�سمان  والإداري 
اخلدمة"، ومت لهذا الغر�ص جتنيد "ما يزيد عن 

180 األف �رصطي مبختلف الرتب".
العمليات  �ستى  يف  القوات  هذه  اإقحام  ومت 
ويف  ال��وط��ن��ي،  امل�ستوى  على  امليدانية 
مقدمتهم "وحدات حفظ النظام ب� 60 وحدة 
كتيبة   33 ب  ال�رصيع  التدخل  كتائب  و 
 192 ب�  الق�سائية  لل�رصطة  املتنقلة  والفرق 
حماربة  يف  املتخ�س�سة  وال��ق��وات  فرقة، 
امل�ساربة  ل�سيما  اإ�سكالها،  بكل  اجلرمية 
باملواد الأولية ذات ال�ستهالك الوا�سع ومواد 

التطهري". 
ال�سائدة  احلالة  طبيعة  اأن  نايلي  واأو�سح 
عليها  غلب  مواكبة  تطلبت  ومقت�سياتها 

الن�ساط التوعوي والتح�سي�سي اجتاه خمتلف 
�رصائح املجتمع جت�سدت من خالل "عمليات 
عملية   1581 ب���  ق��درت  وا�سعة  تطهري 
املياه  �سخ  �ساحنة    )50( خم�سني  وبت�سخري 
واملوؤ�س�سات،  والأحياء  ال�سوارع،  لتعقيم 
ف�سال عن ا�ستغالل �سيارات التدخل لتوجيه 
طريق  عن  للمواطنني  ون�سائح  ن���داءات 
الربامج  يف  وامل�ساركة  ال�سوت  مكربات 

الإعالمية قدرت ب� 390 م�ساركة".
واأ�سار املتحدث اإىل اأن "البع�ص من املواطنني 
باملر�سومني  ال�سلة  ذات  التدابري  خالفوا  ممن 
حيث  ال�سحي،  باحلجر  املتعلقني  التنفيذيني 
وخالل الفرتة املمتدة من 22 مار�ص اإىل 18 
اأبريل �سجلت 89843 خمالفة منها 50412 
تتعلق بالأ�سخا�ص جنم عنها توقيف ومتابعة 
19247 �سخ�ص ومراقبة 33028 مركبة جنم 

عنها و�سع 5049 منها باملح�رص".
بالتجمع  تتعلق  خمالفة   1643 �سجلت  كما 
بعدم  تتعلق   1007 و  �سخ�سني  من  لأكرث 
 273 عن  ف�سال  الأم��ن��ي،  التباعد  اح��رتام 
بقواعد  اللتزام  دون  بالبيع  تتعلق  خمالفة 
ال�سالمة بالن�سبة لأ�سواق اخل�رص والفواكه، 
حيث وبالتن�سيق مع ال�سلطات املحلية مت غلق 
ت�سكل  قد  التي  تلك  ل�سيما  منها  البع�ص 

بوؤرة لنت�سار الفريو�ص".
امل�ساربة  اأ�سكال  كل  حماربة  اإط��ار  ويف 
باملواد الوا�سعة ال�ستهالك ومعدات النظافة، 
�سجلت م�سالح ال�رصطة خالل الفرتة املمتدة 
 987  ،  2020 اأفريل   16 اإىل  مار�ص   22 من 
1114 �سخ�سا مع حجز  فيها  ق�سية تورط 

ق/وكميات معتربة من ال�سلع.

خبري قانوين يوؤكد : 

تعديل قانون العقوبات جاء لأخلقة احلياة العامة
املحلل  و  الد�ستوري  اخلبري  ي��رى 
اأن  ال�����س��ي��ا���س��ي، ع��ام��ر رخ��ي��ل��ة، 
حملها  التي  القانونية  التعديالت 
اخلا�ص  التمهيدي  القانون  م�رصوع 
لأن  وقته  يف  جاء  العقوبات  بقانون 
�رصيعة  ت��ط��ورات  �سهدت  اجل��زائ��ر 
حتتاج  �سلبية  �سلوكيات  و  ملواقف 
اإىل حتيني قانوين، م�سريا اأن م�رصوع 
جمل�ص  عليه  �سادق  الذي  القانون 
العامة  احلياة  لأخلقة  جاء  ال��وزراء 

م�ستقبال.
و ح�سب عامر رخيلة، فاإن التعديالت 
العقوبات  قانون  يف  طرحت  التي 
القانونية  ال��ث��غ��رات  ل�سد  ج���اءت 
ال�سابقة  الن�سو�ص  يف  امل��وج��ودة 
�سهد  اجلزائري  املجتمع  واأن  �سيما 
عنها  نتج  �رصيعة  تطورات  موؤخرا 
مادة  لها  يوجد  ل  �سلبية  �سلوكيات 
قانونية وا�سحة يف قانون العقوبات 

احلايل الذي مل يعدل منذ �سنوات.
و يرى ع�سو املجل�ص الد�ستور �سابقا 
املجتمع  التي �سهدها  الهزات  اأن كل 
يف  حتيني  اإح��داث  ا�ستوجب  موؤخرا 
القانون،  فالقا�سي ي�سيف – رخيلة 
تكليف  ايجاد  عن  عاجزا  اأ�سبح   –
بالقواعد  مت�ص  التي  لالأمور  قانوين 
العامة و الأحداث التي كان يف وقت 

تكن  مل  اأو  عنها  م�سكوت  �سابق 
موجودة .

لالإ�سارة، فقد �سادق جمل�ص الوزراء 
يف اج��ت��م��اع ل���ه   ع��ل��ى م�����رصوع 
بقانون  اخلا�ص  التمهيدي  القانون 
الأحكام  ت�سمنت  قد  و  العقوبات، 
مع  القانون  ه��ذا  تكييف  املقرتحة 
ق�سد  البالد  يف  اجلارية  التحولت 
لالإجرام  اجلديدة  بالأ�سكال  التكفل 
الناجتة عنها، و كذلك �سد الفراغ يف 
ت�سيري  جمال  يف  القانونية  املنظومة 

الأزمات.
التي  املقرتحة  الأح��ك��ام  وت�سمل 
جترمي  الوزراء،  جمل�ص  عليها  �سادق 
كبريا  انت�سارا  عرفت  التي  الأفعال 
درجة  اإىل  الأخ��رية  ال�سنوات  خالل 

تهديد الأمن و ال�ستقرار يف البالد، و 
من بينها ترويج اأنباء كاذبة للم�سا�ص 
امل�ص  و  العموميني،  الأمن  و  بالنظام 
و  الوطنية،  الوحدة  و  الدولة  باأمن 
و  الإعانات  على  للح�سول  التزوير 
العينية  و  املادية  و  املالية  امل�ساعدات 
الجتماعية،  الإعفاءات  و  العمومية  
المتحانات  بنزاهة  املا�سة  الأفعال  و 
الغري  حياة  تعري�ص  و  امل�سابقات،  و 
اأو �سالمته اجل�سدية للخطر، و كذلك 
ت�سديد العقوبات يف جرائم الإهانة و 
التعدي على الإمام، وهدم اأو تدني�ص 
اأماكن العبادة العمومية، و اأخريا رفع 
لعقوبة  الأق�سى  و  الأدن��ى  احلدين 
الأنظمة  مبخالفة  املت�سلة  الغرامة 

حممد علي ال�سادرة عن الإدارة.
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حملة رم�ضانية ت�ضامنية كربى بعنوان " تفقد 
جارك "

حممد.م 
---------------- 

ا�ستمرار  م��ع  ت��زام��ن  ك��م��ا 
من  ل��ل��ح��د  اجل���زئ���ي  احل��ج��ر 
وما  كورونا  فريو�ص  انت�سار 
للعديد  تعطل  من  عنه  اجنر 
م���ن الأع���م���ال واحل��رف��ي��ني 
احل���رة عن  امل��ه��ن  ومم��ار���س��ي 
اجل  من  و  ن�ساطهم.  مزاولة 
الفئة  هذه  باحتياجات  التكفل 
وك��ذا  احلجر  م��ن  امل��ت�����رصرة 
و  املعوزة  العائالت  م�ساعدة 
رم�سان  �سهر  خالل  املحتاجة 
ال�سلوك  تنمية  وكذا  املعظم. 
داخل  التطوعي  الت�سامني 
يزيد  مب��ا  ال��واح��د  امل��ج��ت��م��ع 
مت��ا���س��ك��ه وت��ع��زي��ز اأوا����رص 
خالل  من   ، بينه  فيما  الرتابط 
هذا العمل اجلواري بني الأ�رص 
���س�����س��ات وال��ه��ي��ئ��ات  وامل��وؤ
والتي  التطوعية  ال�سبابية 
الإ�سالمية  الك�سافة  تعترب 
ومم��ار���س��ي��ه.  رواده  اب����رز 
اإىل  ����س���ارة  الإ وجت���در  ه���ذا 
ال��وادي  ولي��ة  حمافظة  اأن 
���س��الم��ي��ة  ل��ل��ك�����س��اف��ة الإ
بيان  خ��الل  وم��ن  اجل��زائ��ري��ة 
بتاريخ  عنها  �سادر  اإعالمي 
متكنت  قد   .2020 اأفريل   15

الك�سفية  اخلدمة  مراكز  عرب 
خالل  افتتحتها  التي  العامة 
عرب  الوباء  هذا  انت�سار  فرتة 
الك�سفية  املقاطعات  كافة 
وبتعداد  بالولية  والبلديات 
عرب  م��ت��ط��وع   500 ي��ق��ارب 
التكفل  اجل  من  املراكز،  كل 
وتوفري  املواطنني  بحاجيات 
لهم،  ال�����رصوري��ة  اخل��دم��ات 
الأ�سبوع  خ��الل  متكنت  فقد 
ال�سهر  م��ن  وال��ث��اين  الأول 
توزيع  و  جمع  م��ن  اجل���اري 
قفة   2800 ع��ن  ي��زي��د  م��ا 
�سنع  وك��ذا  غ��ذائ��ي،  وط��رد 
 25000 يفوق  م��ا  وت��وزي��ع 

ك��م��ام��ة ورق��ي��ة وك��م��ام��ات 
على  وزع��ت  �سحية  مبعايري 
ملكافحة  الأول  ال�سف  جنود 
عمال  من  الفريو�ص  انت�سار 
الأم��ن  وم�����س��ال��ح  ال�سحة 
���س��الك��ه��ا. ه��ذا  مب��خ��ت��ل��ف اأ
من  العديد  اإىل  بالإ�سافة 
الأخرى  واملبادرات  احلمالت 
�سبيل  يف  كلها  تندرج  التي 
ن�����رص وال���وع���ي وال��ت��ق��ل��ي��ل 
م����ن خم���اط���ر الن��ت�����س��ار 
بالأماكن  التعقيم  كحمالت 
العمومية  ���س�����س��ات  وامل��وؤ
لأكرث  عام  تعقيم  حملة   147
الولية،  عرب  موقعا   60 من 

يواء و  وامل�ساركة يف اإجناح الإ
للمواطنني  بوجبات  التكفل 
احلجر  مب��راك��ز  امل��ت��واج��دي��ن 
مرقد  م��ن  ك��ل  يف  ال�سحي 
فل�سطني  وم��رق��د  العيا�سي 
ع��ون.  علي  ثانوية  وم��رك��ز 
الك�سافة  ف��واج  اأ قامت  كما 
ب�سمال  اجلزائرية  الإ�سالمية 
بتقدمي  ب��ال��ت��ك��ف��ل  ال��ولي��ة 
وجبة   1000 ع��ن  ي��زي��د  م��ا 
���س��اخ��ن��ة مل��رت��ادي ال��ط��ري��ق 
ال��راب��ط   03 رق��م  ال��وط��ن��ي 
كل  يف  وب�سكرة  تقرت  بني 
خليل  و�سيدي  �سطيل  مناطق 
املطاعم  لتوقف  نظرا  وه��ذا 
وحم���الت الأك����ل ال�����رصي��ع 
ع��ن ال��ع��م��ل. ه���ذا وت��دع��وا 
للك�سافة  الولئية  املحافظة 
بالوادي  اجلزائرية  الإ�سالمية 
واملح�سنني  املواطنني  جميع 
وهيئات  الأع��م��ال  ورج���ال 
ح��ول  الل��ت��ف��اف  اإىل  اخل���ري 
بعنوان  امل��ذك��ورة  حملتها 
تعي�ص  حتى  ج���ارك  "تفقد 
�����رص ال�����س��وف��ي��ة اأج����واء  الأ
بالتكافل  مليئة  رم�سانية 
عنا  الله  يرفع  اأن  اإىل  واخلري 
وع���ن ال��وط��ن ال��غ��ايل ه��ذا 

والوباء. البالء 

جارك" ح�ضب  " تفقد  بعنوان  كربى  ت�ضامنية  حملة  بالوادي  اجلزائرية  الإ�ضالمية  للك�ضافة  الولئية  املحافظة  اأطلقت 
املبارك. �ضهر رم�ضان  م�ضوؤول الإعالم والت�ضال حممد جاب اهلل وذلك حت�ضبا لدخول 

بالوادي الإ�ضالمية  الك�ضافة  تنظيم  من 

عبد  ال�����وادي  وايل  ث��ن��ى  اأ
جهود  على  �سعيد،  بن  القادر 
واأع���وان  الطبية  ال��ط��واق��م 
قطاع  يف  التمري�ص  م�سالح 
يواجهون  ال��ذي��ن  ال�سحة، 
"كورونا"،  ف��ريو���ص  خ��ط��ر 
ال��وادي  �سكان  اأن  م��وؤك��ًدا 
يف  جم��ّددا  املثل  �سي�رصبون 
العميق  مي��ان��ه��م  واإ التزامهم 
ه��ذه  م��ن  اخل����روج  بحتمية 
امل�ستمر  بالتزامهم  احل��ال��ة، 
من  للحد  الإج��راءات  مبختلف 

الفريو�ص. تف�سي 
حديثه  يف  �سعيد  بن  ورك��ز 
امليدانية،  اخل��رج��ات  ب��اإح��دى 
التي  الطبية  الأ�رصة  دور  على 
الطويل  تاريخها  عرب  جابهت 
واعترب  امل��ح��ن،  م��ن  ال��ع��دي��د 
واج��ب��ا  ال��ع��م��ل  يف  تفانيهم 
ن�سانية،  الإ تفر�سه  وطنيا 

امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  يف  وه����م 
وجدوا  ال�سحية  واملوؤ�س�سات 
من  للدفاع  الأول  اخل��ط  يف 
نقاذ  اإ �سبيل  يف  العايل  برجهم 

الأرواح.
الإج���راءات  تنفيذ  اإط��ار  يف 
ال���وق���ائ���ي���ة م���ن ف���ريو����ص 
تكثيف  على  حث  "كورونا"، 
بال�سرب  وال��ت��ح��ل��ي  ال��ع��م��ل 

واحلذر. احليطة  وتوخي 
�سكره  ال����وايل،  ج���دد  ك��م��ا 
ت��راب  ع��رب  املتطوعني  لكل 
فرتة  يق�سون  الذين  الولية، 
التطوع  يف  ال�سحي  احلجر 
كل  خاللهم  ومن  والت�سامن، 
يف  �ساهموا  ال��ذي��ن  اخل��ريي��ن 
خلياطة  الأولية  امل��ادة  توفري 
املعقمات. وتوزيع  الكمامات 
ي�سني حممد 

املواطنني  من  الكثري  اأن  يبدو 
الولية  بلديات  خمتلف   ومن 
هذا   ، جيدا  الدر�ص  يحفظوا  مل 
وانت�سار  تف�سي  ومنذ  ي��ام  الأ
خلفه  وم��ا  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص 
عرب  �سحايا  م��ن  ال��وب��اء  ه��ذا 
ك��ل م��ن��اط��ق ال��ع��امل وك��ان��ت 
بني  من  واح��دة  اجلزائر  بالدنا 
ن�سيب  اأي�سا  ولها  املت�رصرين 
من  لعدد  املفاجئ  الفقدان  بعد   ،
اأي�سا  والن�ساء  الرجال  خرية 
الوطن  ولي��ات  خمتلف  ع��رب 
ال�سحة  يف  اإطارات  بينهم  من 
 ، �سامني  وتقنيني  اأط��ب��اء  من 
زلنا  ل  التي  التجاوزات  دليل 
اأعيوننا  وتر�سدها  عندها  نقف 
وياأتي   ، الأماكن  خمتلف  يف 
ت�سييع  ثناء  اأ املقابر  يف  منها 
خمتلف  م��ن  مل��وت��ى  اجل��ن��ائ��ز 
الأع���م���ار ب��ع��دم��ا ف��ق��دان��ه��م 
وقفنا  حيث   ، خمتلفة  لأ�سباب 
والحتكاكات   التجمعات  على 
ثناء  اأ �سواء  الأ�سخا�ص  بني  ما 
ث��ن��اء  اأ و  اأ الت�سييع  عملية 
املقابر  من  واخل��روج  الدخول 
 ، اأي�سا  ال��ع��زاء  داء  اأ ث��ن��اء  واأ
غري  ال�سلوك  ه��ذا  اأح���رج  مم��ا 
ي�����س��ا ال��ك��ث��ري  احل�����س��اري اأ
املتم�سكني  امل�����س��ي��ع��ني  م��ن 
لتفادي  الوقائية  ب��الإج��راءات 
هذا  فخ  يف  والوقوع  العدوى 
خ�سو�سا   ، اخلطري  الفريو�ص 

الأرواح  يح�سد  زال  ل  ن��ه  اأ
الدول  يف  حتى  لآخر  يوم  من 
 ، ال��ط��ب  امل��ت��ق��دم��ة يف جم��ال 
اأن  فيه  جند  ال��ذي  الوقت  يف 
يبالون  ل  امل�ستهرتين  ه��وؤلء 
يعطون  ول  امليدانية  مبخاطره 
حتى  ول  كليا  اأهمية  للحدث 
بقية  ���س��الم��ة  يف  ال��ت��ف��ك��ري 
املجتمع  ف��راد  اأ من  امل�سيعني 
املر�سى  منهم  خ�سو�سا   ،
وم�سابني  ال�سن  يف  املتقدمني 
التي  املزمنة  الأمرا�ص  مبختلف 
مناعتهم  ن�سبة  من  �سعفت 
ا�ستياءهم  خلق  مما   ، اجل�سدية 
بالرغم   ، الت�رصفات  هذه  من 
م���ن ال����ن����داءات امل��ت��ك��ررة 
ئ��م��ة  ال��ت��ي ي��خ�����س�����س��ه��ا الأ
العملية  يف  ال�����رصوع  ق��ب��ل 
الحتكاك  بتفادي  ومطالبتهم 
على  احلر�ص  مع  والت�سافح 
اح����رتام ب��ن��ود ال��وق��اي��ة يف 
���س��ورة اح����رتام امل�����س��اف��ات 
اأن  نها  �ساأ من  التي  املطلوبة 
نقل  م��ن  ���س��خ��ا���ص  الأ ت��وق��ي 
اخلطري  ل��ل��ف��ريو���ص  ال��ع��دوى 
بيوتهم  داخ��ل  عائالتهم  نحو 
العديد  واأن  ل�سيما   ، اأي�سا 
�سحية  ذهبت  العائالت  من 
لنق�ص  والالمبالة  ا�ستهتار 
اأغ��ل��ب  يف  واجل��ه��ل  ال��وع��ي 

. اأي�سا  الأحيان 
زياد    بو  اأ

حولت   19 كوفويد  جائحة 
اإىل  واحلرفيني  التجار  بع�ص 
املعهودة  ن�ساطاتهم  تغيري 
راح  حيث  احتكار،  جتارة  اإىل 
الغذائية  املواد  يخزن  بع�سهم 
ومعدات  وعجائن  �سميد  من 
يف  مغتنمني  وغ��ريه��ا  طبية 
غري  ال��ظ��روف  ال��وق��ت  ذات 
الأمن  يعي�سها  التي  العادية 
املنزيل  ال�سحي  احلجر  ظل  يف 
على  ال�ساهرة  الأعني  جعل  مما 
جن��اح احل��ج��ر وامل�����س��ارب��ة ل 
الإخبار  تطالعنا  حيث  تنام 
خمازن  اكت�ساف  عن  يوم  كل 

مل��خ��ت��ل��ف امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة 
يف  والزيادة  احتكارها  لغر�ص 
على  ننا  واأ خا�سة  اأ�سعارها 
�سهر  حلول  من  اأ�سبوع  بعد 
العيون  لكن  املعظم  رم�سان 
ترت�سدهم  كانت  ال�ساهرة  
الق�ساء  اإىل  حتويلهم  ليتم 
ذات  ويف  وحم��اك��م��ت��ه��م 
يف  يرتدد  ما  وح�سب  ال�سياق 
اأحياء  باأحد  املواطنني  اأو�ساط 
حني  خليفة  ح��ا���س��ي  م��دي��ن��ة 
لبيع  ك�سك  ���س��اح��ب  ح��ول 
لبيع  جملة  بائع  اإىل  ال�ساي 
ل  ال��ذي  منزله  بجوار  التبغ 

ال�ساي  ك�سك  مقر  عن  يبعد 
ي��ن  اأ م��ت��ار  الأ بع�ص  ���س��وى 
ي�ستعمل  ن��ه  اأ اأخبار  ت��رددت 
امل��ادة  ه��ذه  لتخزين  م��ن��زل��ه 
التبغ  جت��ار  ي�ستقطب  كما 

البلديات  ن��ح��اء  اأ جميع  م��ن 
هذا  اأن  العلم  م��ع  امل��ج��اورة 
ق�سائيا  م�سبوق  ال�سخ�ص 

اجلميع. عنه  يعرفه  ما  هذا 
مبارك قدودة 

ع���رب ع����دد م���ن م��واط��ن��ي 
من  اجلنوبية  اجلهة  بلديات 
رغبتهم  عن  ال��وادي  مدينة 
وتو�سيع  جت�سيد  يف  ال�سديدة 
خ���دم���ات ب��ري��د اجل���زائ���ر ، 
املتعقلة  منها  خ�سو�سا 

ب��ع��م��ل��ي��ة ���س��ح��ب الأج����ور 
املتنقلة  احل��اف��ل��ة  بوا�سطة 
ح�سبهم   ���� ت�����س��ه��ل  ال��ت��ي 
�سحبهم  خ��الل  العملية   ����
يف  �سخها  بعد  ل��روات��ب��ه��م 
م��وؤك��دي��ن يف   ، اأر���س��دت��ه��م 

التحرير  ليومية  ت�رصيحاتهم 
ج��ّدا  مفيد  ال��ع��م��ل  ه��ذا  اأن 
�سيجنبهم  حيث  ل�سحتهم  
لكبار  خ�سو�سا  التنقل 
التقاعد  راتب  ل�سحب  ال�سن 
والح��ت��ك��اك داخ��ل وح��دات 
احلالية  الأزمة  ظل  يف  الربيد 
كورونا  ف��ريو���ص  وانت�سار 
يهدد  زال  ل  ال��ذي  اخل��ط��ري 
حتى  مبخاطره  اجلميع  حياة 
جّدا  املتقدمة  الكربى  للدول 
م��ر  الأ  ، ال�سحة  جم��ال  يف 

يف  اإ���رصاره��م  يف  زاد  ال��ذي 
ب��رجم��ة اخل��دم��ة امل��ط��ل��وب��ة 
���س�����س��ات يف  وت��وف��ريه��ا مب��وؤ
ق�����رب الآج������ال امل��م��ك��ن��ة   اأ
ال�ستهتار  ت��وا���س��ل  م���ام  اأ
من  الكثري  قبل  من  بالوباء 
على  يرتددون  ممن  الأ�سخا�ص 
يوالون  ول  الربيد  مكاتب 
التي  الوقائية  للتعليمات 
ال�سحة  م�سالح  بها  جاءت 

. امليدان  يف  اهتمام  اأي 
زياد   بو  اأ

اإبراز جهود الطواقم الطبية يف مواجهة 
وباء كورونا

غياب التعليمات الوقائية والوعي
 يف ت�ضييع اجلنائز بالوادي  

�ضاحب ك�ضك لبيع ال�ضاي يتحول اإىل بائع باجلملة يف زمن كورونا 

حافلة بريد اجلزائر مطلوبة يف بلديات اجلهة اجلنوبية  
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ق�ضر ومعلم رانو التاريخي بتقرت يف طريق  
الندثار 

التجاين  ن-ق- 
---------------- 

اإىل  ن�سبة  ران��و  غابة  اأن  نذكر 
الفرن�سي  امل��ع��ّم��ر  موؤ�س�سها 
يف  تاأ�س�ص   "RANNOU "رانو 
تعترب  التي  و   –1912 عام  حدود 
جمال  حيث  من  الروعة  يف  غاية 

ذو  فيها  امل�سيد  والق�رص  النخيل 
الذي  املميز،  الهند�سي  الطابع 
املميزة  النخيل  واحات  يتو�سط 
بحرية  عن  كثريا  يبعد  ل  كما 
كان  حيث   ، ال�سهرية.  مرجاجة 
البقاء  على  عازما  املعّمر  ه��ذا 
م�رصقة  حقبة  على  ت�سهد   ، فيها 

التي  امل��دي��ن��ة  ه��ذه  ت��اري��خ  م��ن 
يثري  ما  ولعل   ، الن�سيان  طالها 
واملتابعني  ال�سكان  تخوفات 
اأطالل  �سقوط  هو  تقرت  لتاريخ 
طم�ص  بالتايل  و  ة  املن�ساأ ه��ذه 
التاريخية  ال��ذاك��رة  م��ن  حقبة 
بات  الذي  الأمر  وهو   ، للمنطقة 

 – املهتمني  بع�ص  ح�سب  ي�ستلزم 
وال�سلطات  الثقافة  وزارة  تدخل 
املجال�ص  ج��ان��ب  اإىل  املحلية 
ة  املن�ساأ ه��ذه  لرتميم  املنتخبة 
ال��ك��ب��رية م��ن اأج���ل ح��ف��ظ ه��ذه 
الندثار،  من  التاريخية  القيمة 
بال�ساأن  مهتمة  جمعيات  وح�سب 
لي�ص  نه  فاإ املنطقة  يف  ال�سياحي 
و  اأ للرتميم  ج��ه��ود  ّي���ة  اأ ه��ن��اك 
�سواء  قائما  البناء  على  للحفاظ 
ما  اأو  احل��دي��دي��ة  ب��ال��دع��ام��ات 
هذه  �سقوط  مينع  اأن  نه  �ساأ من 
يفر�ص  ب��ات  ما  وه��و   ، التحفة 
لرتميم  �سامل  م�رصوع  اإط��الق 
كانت  الذي  ال�سياحي  املعلم  هذه 
من  لل�سياح  حمجا  ال�سابق  يف 
قبلة  جعله  و  واإفريقيا.  اأوروب��ا 
يف  يحمل  ملا  بامتياز  �سياحية 
و  تاريخية  �سواهد  من  طياته 
هذه  لتبقى   . عمرانية..  مل�سات 
امل�سوؤولني  فرج  تنتظر  احلديقة 
ال��ث��ق��اف��ة يف  و  ال�����س��ي��اح��ة  ع��ن 
العتبار  اإعادة  اأجل  من  املنطقة 

. ودعمها  ليها  اإ

التي مل حترك  ال�ضلطات  اأعني  اأمام مراأى  اإىل خراب  النزلة بتقرت  بلدية  بغابته املحيطة به برتاب  التاريخي ق�ضر رانو  املعلم  حتول 
به  يبهر  لتقرت  والتاريخي  الثقايف  امل�ضهد  يربط  تاريخية  رمزية  الذي يحمل  املعلم   ، النهائي  امل�ضح  ت�ضرف على  معامله  تكاد   ، �ضاكنا 
الطبيعة  الت�ضدعات وفعل عوامل  ب�ضبب  ال�ضقوط  اإىل  اآل  الزمن  الكبري ومبرور  البناء  ، هذا  كل من يزوره ويفنت بنمط عمرانه 

النهائي امل�ضح  على  ت�ضرف  معامله  تكاد 

�رصكة  تقول  ال��ذي  ال��وق��ت  يف 
 ) �سونلغاز   ( والغاز  الكهرباء 
جاهدة  ت�سعى  اأو  ح�سنت  نها  اأ
عطل  يزال  ل  خدماتها،  لتح�سني 
قائما  املفاجئ  ن��ارة  الإ انقطاع 
مطر  ت�ساقط  اآو  رياح  هبت  كلما 
ت�سببت  ذ  اإ اأدرار،  مناطق  ببع�ص 
�رصبت  ال��ت��ي  ال��ق��وي��ة  ال��ري��اح 
من  ال�سبت  ي��وم  اأدرار  ولي��ة 
انقطاع  يف  الأ�سبوع  هذا  بداية 
املناطق  بع�ص  على  الكهرباء 
دارية  الإ باملقاطعة  مناطق  منها 
اأولف  بدائرة  ومناطق  تيميمون 
للح�رص  املثال  �سبيل  على  هذا 
نه  لأ لدينا،  تاأكد  ما  ذكرنا  ننا  لأ
اأخ��رى  مناطق  هناك  تكون  قد 
نعلم  ومل  الكهرباء  بها  انقطعت 
يتكرر  عطل  هناك  اأن  حيث  بها، 
اأو  قوية  رياح  هبت  كلما  وبقوة 
الكبري  اأولف  بق�رص  مطر،  �سقط 
الق�سور  وبع�ص  متقطن  ببلدية 

امل���ج���اورة ل���ه، وه���و ان��ق��ط��اع 
وبقائها  جهات  م��ن  الكهرباء 
العطل  ه��ذا  اأخ���رى،  جهات  يف 
له  ح��ل  ال�����رصك��ة  جت��د  مل  ال��ذي 
عند  يالحظ  مما  و  �سنوات،  منذ 
يتكرر  اإ�سالحه  ال�رصكة  حماولة 
والدقيقة  الثانية  مابني  انقطاعها 
قد  ال���ذي  م����ر  الأ وال�����س��اع��ة، 
الأجهزة  بع�ص  ف�ساد  يف  يت�سبب 
ثم  املواطنني  لدى  الكهربائية  
اأ�سالحها  و  اأ تعوي�سها  يتم  ل 
�سكاوى  رغم  ال�رصكة  طرف  من 
وذلك  ال�رصكة،  لدى  املواطنني 
ت�سعها  ال��ت��ي  ال��ق��ي��ود  ب�سبب 
ظل  ويف  للتعوي�ص،  ال�رصكة 
يطالب  العطل  هذا  مثل  تكرر 
���س��ك��ان امل��ن��ط��ق��ة م��ن اجل��ه��ات 
هذا  لإ�سالح  التدخل  امل�سوؤولة 
يتكرر  اأن  على  املتكرر،  العطل 

اأخرى.           مرة 
الرحمن      عبد  بلوايف 

املهني  التكوين  مركز  يوا�سل 
ب����اأدرار  اأوت  والتمهني20 
من  للوقاية  اجلبارة  جمهوداته 
امل�ستجد،   19 كوفيد  فريو�ص 
بالعديد  م�ساهمته  خ��الل  م��ن 
بحماية  املتعلقة  امل�ستلزمات  من 
من  واملواطنني  الطبي  ال�سلك 
العامل  ي�رصب  الذي  الوباء  هذا 
لوحدها،  اجل��زائ��ر  ولي�ص  كله 
التي  امل�ستلزمات  ب��ني  وك��ان 
الآلف  خياطة  املركز  بها  �ساهم 
و�سناعة  الطبية  الكمامات  من 
اآخ���ر  و  زج��اج��ي��ة،  ���س��ن��ادي��ق 
ممر  تركيب  املركز  به  قام  عمل 
م�سلحة  م�ستوى  على  تعقيم 
مب�ست�سفى  الطبية  ال�ستعجالت 
املنا�سبة  وبهذه  باأدرار،  �سينا  ابن 
ال�سيد  امل��رك��ز  م��دي��ر  ي��ت��ق��دم 
اجلزيل  بال�سكر  ج��ل��ول  ب��ا  ب��ن 
الداعمني  وال�رصكاء  للم�ساهمني 
موؤ�س�سة  واأول���ه���م  ل��ل��م��رك��ز، 
 Ecomes حممد  احل��اج  ب��خ��دا 

ال�ست�سفائية  ���س�����س��ة  وامل��وؤ
عومري  وموؤ�س�سة  �سينا  اب��ن 
حم��م��د مل���ني ل��ل��ط��ب��اع��ة، ه��ذا 
بالتن�سيق  بالولية  وتتوا�سل 
م���ع ال�����س��ل��ط��ات وم�����س��ارك��ة 
الوطنيني  وال��درك  الأم��ن  رجال 
والك�سافة  امل��دن��ي��ة  واحل��م��اي��ة 
الن�ساء  اإحتاد  ومكتب  الإ�سالمية 
اجلمعيات  من  والعديد  بالولية 
فريو�ص  من  الوقاية  اإج���راءات 
متبوعة  امل�ستجد،   19 كوفيد 
ويف  الت�سامنية،  بالعمليات 
البلديات  �رصعت  الإط���ار  ه��ذا 
من  امل��ت�����رصري��ن  اإح�����س��اء  يف 
بالولية  املطبقة  احلجر  اإجراءات 
املعوزة  العائالت  اإح�ساء  وكذا 
ع�رصة  مبلغ  م��ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة 
التي  ج��زائ��ري  دي��ن��ار  الآلف  
بالبالد  العليا  ال�سلطات  اأقرتها 
رم�سان.                                                                                                         �سهر  حلول  قبل 
الرحمن عبد  بلوايف 

كلما هبت رياح اأو ت�ضاقط مطر

عطل انقطاع الإنارة املفاجئ ل يزال 
قائما ببع�س مناطق اأدرار 

مركز التكوين املهني والتمهني باأدرار 
يبذل جمهودات للوقاية من كورونا 

ن�ضاطات مكثفة ملكافحة جرائم املخدرات بب�ضار 
والتدخل  البحث  فرقة  توا�سل 
عملياتها  ب�سار،  ولي��ة  باأمن 
الجتار  جرائم  ملكافحة  امليدانية 
غ���ري امل�������رصوع ب��امل��خ��درات 
متّكنت  حيث  العقلية،  ثرات  واملوؤ
الفرقة،  ل��ذات  ال�رصطة  ق��وات 
الق�سايا  ع��دي��د  م��ع��اجل��ة  م��ن 
لن�ساط  حد  وو�سع  الإجرامية 
كميات  حجز  مع  فيهم  م�ستبه 
ثرات  واملوؤ املعالج  الكيف  من 

. لعقلية ا
وقائعها  تعود  الأوىل  الق�سية   
طرف  من  معلومات  ل�ستغالل 
البحث  لفرقة  ال�رصطة  ق��وات 
وال��ت��دخ��ل، م��ف��اده��ا ق��ي��ام اأح��د 
الثاين  العقد  يف  فيهم  امل�ستبه 
املخدرات  برتويج  العمر،  من 
العائلي،  منزله  ذلك  يف  م�ستغال 
الإجراءات  اتخاذ  مت  الفور  على 
مع  بالتن�سيق  الالزمة  القانونية 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
توقيف  من  مكنت  والتي  ب�سار، 
الق�سية،  حم��ل  فيه  امل�ستبه 
تفتي�ص  عملية  م��ك��ن��ت  ك��م��ا 
 50 كمية: ح��ج��ز  م��ن  امل��ن��زل 
من  خمتلفا  نوعني  من  قر�سا 
غراما   26،5 العقلية،  ثرات  املوؤ
ل��ت��ني  م��ن ال��ك��ي��ف امل��ع��ال��ج، اآ
خم�س�ستان  )كيتار(  ح��ادت��ني 
لغر�ص  املخدرات  قطع  لتهيئة 
ق��دره  م��ايل  ومبلغ  ترويجها، 
ترويج  كعائدات  دج   17.000
امل�ستبه  ت��ق��دمي  مت  امل���واد.  ه��ذه 
اجلمهورية  وك��ي��ل  م���ام  اأ ف��ي��ه 

ملف  مبوجب  ب�سار  حمكمة  لدى 
اجلزائي:  الو�سف  يحمل  اإجراء 
معالج(  )كيف  املخدرات  حيازة 
وعر�سها  العقلية  ث��رات  وامل��وؤ
�رصعية،  غري  بطريقة  الغري  على 
يداع بعد  /ر اإ اأ اأين �سدر يف حقه 

الفوري. املثول  اإجراء  ا�ستيفاء 
خاللها  من  معاجلة  اأخرى  ق�سية 
يف  ف��ي��ه  م�����س��ت��ب��ه  ت��وق��ي��ف  مت 
على  العمر،  من  الرابع  العقد 
تفيد  معلومات  ا�ستغالل  ث��ر  اإ
الق�سية  حمل  فيه  امل�ستبه  بقيام 
م�ستوى  على  املخدرات  برتويج 
م��ن��زل��ه ال��ع��ائ��ل��ي، ب��ع��د ات��خ��اذ 
الالزمة،  القانونية  الإج��راءات 
كما  ف��ي��ه  امل�ستبه  ت��وق��ي��ف  مت 
من  املنزل  تفتي�ص  عملية  مكنت 
الكيف  من  غراما   10،55 حجز:
ن��واع  اأ من  قر�سا   21 املعالج، 
العقلية،  ثرات  املوؤ من  خمتلفة 
خم�س�سة  )ك��ي��ت��ار(  ح��ادة  ل��ة  اآ
ومبلغ  املخدرات،  قطع  لتهيئة 
كعائدات  دج   52.000 مايل:
وبعد  فيه  امل�ستبه  ترويجها، 
الق�سائية  اجلهات  م��ام  اأ تقدميه 
اإج���راء  وا���س��ت��ي��ف��اء  املخت�سة 
حقه  يف  �سدر  الفوري،  املثول 

يداع. اإ اأمر 
بحيازة  تتعلق  مماثلة  ق�سية  يف 
وعر�سها  العقلية  ث��رات  امل��وؤ
�رصعية،  غري  بطريقة  الغري  على 
عقده  يف  فيه  م�ستبه  توقيف  مت 
�سبط  ي��ن  اأ العمر،  من  الثاين 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى اأح���د الأح��ي��اء 

من  قر�سا   12 كمية: وبحوزته 
مق�ص  ملغ،   300 بريليكا  نوع 
ومبلغ  للرتويج،  اتهيئتها  �سغري 
ك��ع��ائ��دات  دج   5.000 م�����ايل:
بعد  فيه  امل�ستبه  ت��روي��ج��ه��ا، 
اجلمهورية  وكيل  م��ام  اأ تقدميه 
وا�ستيفاء  ب�سار  حمكمة  لدى 
ا�ستفاد  الفوري،  املثول  اإج��راء 
جلل�سة  مبا�رص  ا�ستدعاء  م��ن 

. كمة ملحا ا
ذي  ���س��ي��اق  ويف  ذل����ك  اإىل 
اجل��رائ��م،  ه��ذه  مبكافحة  �سلة 
م�ستبه  �سخ�سني  توقيف  مت 
ف��ي��ه��م��ا ع���ن ق�����س��ي��ة ح��ي��ازة 

ث���رات  امل���خ���درات وامل���وؤ
ال��ع��ق��ل��ي��ة وع��ر���س��ه��ا 
ع��ل��ى ال���غ���ري ب��ط��ري��ق��ة 
امل�ستبه  م�����رصوع��ة،  غ��ري 
على  توقيفهما  مت  فيهما 
ي��ن  م��ن دراج���ة ن��اري��ة، اأ
على  بحوزتهما  �سبط 
مهلو�سا  قر�سا   18 كمية:
 02 ريفوتريل  نوعي  من 
 300 وب��ري��ق��اب��ال��ني  م��ل��غ 
)كيتار(،  ح��ادة  ل��ة  اآ ملغ، 
دج   12.700 مايل: ومبلغ 
كما  ترويجها،  كعائدات 
تفتي�ص  عملية  م��ك��ن��ت 
�سبط  من  اأحدهما،  منزل 
 14.95 كمية: وح��ج��ز 
الكيف  م��ادة  م��ن  غ��رام��ا 
اأعمدة  �سكل  على  املعالج 
امل�ستبه  للرتويج.  ة  مهياأ
اأمام  تقدميهما  وبعد  فيهما 

حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
املثول  اإج��راء  وا�ستيفاء  ب�سار 
كل  ح��ق  يف  ���س��در  ال��ف��وري، 
خلم�ص  باحلب�ص  حكما  منهما 
مالية  وغرامة  نافذة  �سنوات 

دج.  100.000 قدرها:
لأم��ن  ال�����رصط��ة  ق���وات  تبقى 
اإط��ار  يف  جمندة  ب�سار  ولي��ة 
ل�سمان  ال��رام��ي��ة  الل��ت��زام��ات 
واملمتلكات  الأ�سخا�ص  اأم��ن 
الإجرام  اأ�سكال  �ستى  ومكافحة 
ال��ظ��روف  ك���ل  يف  احل�������رصي 

والأحوال. 
اأ . د 

جلنة ال�ضحة واملتابعة بالبيوي باأدرار تزور م�ضت�ضفى اأولف 
ورقان 

ال�سعبي  املجل�ص  م��ن  وف��د  ق��ام 
للجنة  ممثل   اأدرار  لولية  الولئي 
مكون  باملجل�ص  واملتابعة   ال�سحة 
الناجم  معطالله  ال�����س��ادة  م��ن  
باملجل�ص  ال�سحة  جلنة  رئي�ص 
ب��ل��وايف  و  ال���ولئ���ي  ال�����س��ع��ب��ي 
التجهيز  جلنة  رئي�ص  ال��ل��ه  عبد 
حلول   غ��ي��ت��اوي  و  وال���س��ت��ث��م��ار 
�سغري  بن  و  الرتبية  جلنة  رئي�ص 
جلنة  ومقرر  املجل�ص  ع�سو  خمي�ص 
وال�سيدة   الجتماعية،  ال�سوؤون 
املجل�ص،  ع�����س��و  �سفية  ت��اب��ت 
العمومية  للموؤ�س�سة  ب��زي��ارة 
واملوؤ�س�سة  باأولف  الإ�ست�سفائية 

برقان،  ال�ست�سفائية  العمومية 
اإط��ار  ال��زي��ارة يف  ه��ذه  وج���اءت 
و�سعية  على  قرب  عن  الإط��الع  
فريو�ص  م��ن  للوقاية  املجندين 
الإ�ست�سفائية  باملوؤ�س�سات  كورونا 
وال�������س���م���اع لن�����س��غ��الت��ه��م 
على  امل�����رصف��ني  وان�����س��غ��الت 
للجهات  وتبليغها  امل�ست�سفيات 
اللجنة  م��ن  �سعيا  و  ال��و���س��ي��ة، 
ل��ت�����س��ج��ي��ع ال����ك����وادر ال��ط��ب��ي��ة 
املوظفني  وجميع  الطبية  و�سبه 
يف  املوؤ�س�سات  بهذه  والعاملني 
يبذلونه  ملا  الع�سيب  الظرف  هذا 
من  للحد  وت�سحيات  جهد  م��ن 

امل�ستجد،  كورونا  فريو�ص  انت�سار 
خريية  ن�سانية  اإ مبادرة  ويف  هذا 
جلنة  رئ��ي�����ص  اأع��ل��ن  وت�سامنية 
تربعه  عن  وال�ستثمار  التجهيز 
ممر  ب��ج��ه��از  اخل���ا����ص،  م��ال��ه  م��ن 
العمومية  للموؤ�س�سة  التعقيم  
وتعد  ب���اأول���ف،  ���س��ت�����س��ف��ائ��ي��ة  الإ
نوعها  من  الأوىل  هذه  مبادرتها 
وج��اءت  املنطقة،  م�ستوى  على 
يف  منه  م�ساهمته  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
والوقائية  الحرتازية  الإج��راءات 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  م��ن 

      .19 كوفيد
الرحمن عبد  بلوايف 
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م.رم�ضاين
-----------------

اإل اأن �رصامة و جدية قوات ال�رصطة 
والتعليمات  القوانني  تطبيق  يف 
من  مكنت  اجلزئي  باحلجر  اخلا�سة 
تقييد  املرجوة و هي  الأهداف  بلوغ 
مبختلف  املركبات  و  امل�ساة  حركة 
اأنواعها ما عدا احلالت الإ�ستتنائية 
التي ذكرتها اجلرائد الر�سمية ابتداء 
اأين   2020 مار�ص   21 تاريخ  من 
ال�سحي  احلجر  تطبيق  فر�ص  مت 
ال�سابعة  ال�ساعة  من  املمتد  اجلزئي 

م�ساءا اإىل ال�سابعة �سباحا .
انتهجت  بلعبا�ص  �سيدي  �رصطة   
التوعوي  التح�سي�سي  الأ�سلوب 
و  القانون  فر�ص  اإىل  جلوئها  قبل 
التعليمات  لكل  ال�سارم  التطبيق 
اإميانا منها اأن مواطني ولية �سيدي 
و  املدين  بح�سهم  ميتازون  بلعبا�ص 
التعقل  و  التفاهم  و  التعاون  روح 
ال�سالح  خدمة  �ساأنه  من  ما  لكل 
ذلك  على  متعودون  وه��م  العام 

فيما  ،اأم��ا  املنا�سبات  خمتلف  يف 
لتدابري  املخالفني  بع�ص  يخ�ص 
جت��ارا  اجل��زئ��ي  ال�سحي  احل��ج��ر 
قوات  متكنت  فقد  �سبابا  اأو  كانوا 
عدد  ن�ساط  كبح  م��ن  ال�رصطة 
لقانون  املخالفني  التجار  من  كبري 
حجزها  عرب  التجارية  املمار�سات 
الغذائية  املواد  من  كبرية  لكميات 
ناهيك  لال�ستهالك  ال�ساحلة  غري 

توقيف  و  خمالفات  حت��ري��ر  ع��ن 
اأ�سلوب  انتهجوا  جتار  عدة  ن�ساط 
م�ستغلني  الأ�سعار  يف  امل�ساربة 
ح�سا�سية هذا الظرف احل�سا�ص الذي 
ونهب  جيوبهم  مللء  بالبالد  به  متر 
من  وامل�ساكني  الغالبى  جيوب 
احل�سيلة  فكانت  الدخل  حمدودي 
حجز كميات هائلة من مادة الفرينة 
كرث  التي  و  ال�ستهالك  الوا�سعة 

عليها الطلب و قفازات و كمامات 
اإىل  بالإ�سافة  طبية  م��ع��دات  و 
الغذائية  املواد  من  معتربة  كميات 
بداية  مند  متكنت  ،كما  الفا�سدة 
توقيف  من  اجلزئي  ال�سحي  احلجر 
لن�ساط  حد  و و�سع  �سخ�سا   511
و  اأجرة  �سيارة  �سائق   96 من  اأكرث 
66 �ساحب �سيارة لنقل الأ�سخا�ص 
و�سع  عن  ناهيك  رخ�سة  ب��دون 
نارية  دراج��ة   33 و  مركبة   162
احلجر  تدابري  كلهم  خالفوا  باملح�رص 
بالتدابري  يتقيدوا  مل  و  ال�سحي 
الوقائية التي تفر�ص ح�رص التجوال 
م�ساءا  ال�سابعة  ال�ساعة  من  اإبتداءا 
تتوقف  ومل  �سباحا  ال�سابعة  اإىل 
و  التح�سي�سية  احلمالت  من  اأب��دا 
تزال  ل  حيث  املتوا�سلة  التوعوية 
بيع  نقاط  م�ستوى  على  قائمة 
دعوتهم  يتم  اأين  التجارية  املحالت 
اإىل �رصورة احرتام التباعد اجل�سدي  
و  النقدية  والأوراق  النقود  وتعقيم 

احرتام م�سافة الأمان.

متكنت �ضرطة �ضيدي بلعبا�س من التحكم يف تطبيق الإجراءات الحرتازية للوقاية من فريو�س كورونا امل�ضتجد بف�ضل تعاون و تفهم مواطني 
الولية خلطورة الو�ضع ال�ضحي الذي متر بها البالد اإذ و بالرغم من �ضعوبة املاأمورية يف البداية جراء تعنت و ا�ضتخفاف بع�س �ضباب الأحياء 

ال�ضعبية بهذه التدابري التي تهمهم بالدرجة الأوىل .

يف ح�ضيلة الأ�ضبوعني الأولني من بداية احلجر ال�ضحي

لهم  وتقديرية  ت�سجيعية  مبادرة  يف 
مديرية  الأح��د  اأم�ص  م�ساء  اأ�رصفت 
من  زمالئهم  رفقة  املدنية  احلماية 
اإ�رصاف  وحتت  الوطني  الأمن  رجال 
وبح�سور  خن�سلة  ولي���ة  وايل 
احلماية  ومدير  للولية  العام  املفت�ص 
على  ال�سياحة  مدير  وك��ذا  املدنية 
البي�ساء  امل���اآزر  اأ���س��ح��اب  تكرمي 
و�سفهم  كما  الأب��ي�����ص  واجلي�ص 
م�ست�سفيات  عرب  اجلمهورية  رئي�ص 
اجلبارة  جمهوداتهم  نظري  الولية 
واملبذولة يف جمابهة جائحة فريو�ص 
كورونا والرفع من معنوياتهم املهنية 

الوباء  هذا  ملكافحة  اأكرث  وحتفيزهم 
تقديرية  ب�سهادات  تكرميهم  مت  حيث 
انطالق  بداية  كانت  وقد  وم�ساحف 
القافلة من املركز املتقدم للحماية نحو 
بو�ساحبة  علي  ال�سهيد  م�ست�سفى 
احد امل�ست�سفيات الهامة يف مكافحة 
بلة  بن  م�ست�سفى  نحو  ومنه  الوباء 
جهتهم  من  ثمن  وقد  باتنة،  طريق 
املبادرة  ه��ذه  ال�سحة  م�ستخدمو 
الت�سجيع  اإطار  �سمن  تندرج  التي  
والتحفيز والعرفان جلهودهم املبذولة 
من اأجل حماربة وجمابهة الفريو�ص .                           
ونا�ص لزهاري

احلماية املدنية والأمن بخن�ضلة 
يكرمون اجلي�س الأبي�س

عرفانا لهم باجلهود املبذولة يف جمابهة فريو�س كورونا

احلجر  اإج���راءات  لتطبيق  موا�سلة 
اأجل  من  املطبق  اجلزئي  ال�سحي 
كورونا،  فريو�ص  انت�سار  مواجهة 
ميلة  ولي��ة  اأم��ن  م�سالح  اأوق��ف��ت 
خالل الأ�سبوع الثاين املمتد من ليلة 
غاية  اإىل  اأفريل  ع�رص  الثاين  الأحد  
اليوم الثامن ع�رص من ال�سهر اجلاري  
474 �سخ�سا خمالفا لإجراءات احلجر 
خارج  لتواجدهم  اجلزئي  ال�سحي 
ال�سحي  احلجر  فرتة  خالل  منازلهم 
حيازتهم  ودون  قانوين  مربر  دون 
حيث  للتنقل،  اإ�ستثنائية  لرخ�ص 
القانونية  الإج���راءات  مبا�رصة   متت 

اجلهات  م��ع   بالتن�سيق  حقهم  يف 
الق�سائية  كما اأوقفت الفرق العاملة 
10دراجات   و  �سيارة  بامليدان83  
البلدية  للمحا�رص  حتويلها  مت  نارية 
مبختلف القطاعات احل�رصية بالولية 

وفق القانون املعمول به.
 يف هذا ال�ساأن توا�سل م�سالح اأمن 
احلجر  اإجراءات  تطبيق  ميلة  الولية 
تثمن  ال�سحي اجلزئي ب�رصامة، كما 
و�سربهم  املواطنني  وتعاون  تفهم 
يف  ي�سب  ال��ذي  الإج��راء  هذا  على 
�ساحلهم ومن اأجل �سالمة  �سحتهم. 
بوجمعة مهناوي

توقيف 474  خمالفا لإجراءات 
احلجر ال�ضحي اجلزئي مبيلة 

خوف  حالة  التالميذ  اأولياء  يعي�ص 
املقبلني  اأبنائهم  ب�ساأن م�سري  وهلع 
املتو�سط  التعليم  �سهادة  على 
وب��اء  انت�سار  بعد  والبكالوريا 
الدرا�سة  وتوقيف  اخلطري  كورونا 
التي  الجراءات  رغم  ال�سبب  بهذا 
الوطنية  الرتبية  وزي��ر  اتخذها 
�سواء  بعد  عن  برنامج  واط��الق 
التالميذ  لهوؤلء  ودرو���ص   متارين 
على  واملقبلني  اأع��اله  املذكورين 
غري  الرقمنة  هذه  واأن  ال�سهادتني 
بهوؤلء  اأدى  مم��ا  للجميع  متاحة 
وتذمر  ا�ستياء  واأوليائهم  التالميذ 
يف  املقدمة  الدرو�ص  هذه  ب�سبب 
20دقيقة  ب��ح��وايل  جميز  وق��ت 
اجلزائرية   ق��ن��وات   يف  لدر�سني 
ح�سب  كبري  �رصح  دون  العمومية 
مع  مكاملة  يف   الأ�ساتذة  بع�ص 
واأي�سا  اجلزائرية  اليومية  التحرير 
هناك درو�ص يف بع�ص املوؤ�س�سات 
مل  والثانوي  املتو�سط  للطورين 
الثالثي  درو���ص  برامج  تكتمل  
والرتبية  واجلغرافيا  التاريخ  الثاين 

بع�ص  ح�سب  واملدنية   ال�سالمية 
هوؤلء  من  بع�ص  اأن  األ  ال�سعب 
بتدخل  الوزارة  يطالبون  التالميذ 
الهتمني  جميع  باإ�رصاك  بعقالنية 
يف  وال��ت��ف��ك��ري  اأب��ن��ائ��ه��م  مب�سري 
احلوار  يف  وباإ�رصاكهم  م�ستقبلهم 
من  ب��ولي��ة  الرتبية  مديرية  م��ع 
الق�سية  لهذه  خمرج  اإيجاد  اأج��ل 
وخا�ص  عام  راأي  اإىل  حتولت  التي 
التالميذ  من  بع�ص  على  �اثر  وقد 
يف  مبا�رصة  واإق�سائهم  م�ستقبال 
الثالثي الثالث وتوجههم  اإىل احلياة 
املهنية اأو اإىل ال�سارع  كما اأن هناك 
اإليها  دعت  كثرية  اقرتاحات  عدة 
باحت�ساب  �سواء  النقابات  بع�ص 
المتحانات  اإج��راء   1+2 الثالث 
2+1دون  الأخ��ر  والبع�ص  لهوؤلء 
الرابعة  لل�سنوات  امتحانات  اإجراء 
وتعليق  املتو�سط  التعليم  �سهادة 
�سهادة البكالوريا اإىل غاية اخلروج 
ان  19ال  الفريو�ص كوفيد  هذا  من 
اىل  عالقة  تبقى  القرتاحات  هذه 
الرتبية  بوزارة  فيها  الف�سل  غاية 

فوات  قبل  وتاأين  بحكمة  الوطنية 
الوان لن هذه الق�سية م�سري امة.
وتــفــكــيــك عــ�ــضــابــة مـــن 04 
املنازل  على  ال�ضطو  يف  اأ�ضخا�س 

وال�ضرقة ب�ض�ضار
للفرقة  الأم���ن  م�سالح  متكنت 
بدائرة  الق�سائية  لل�رصطة  املتنقلة 
تقع  التي  اجلديدة  املقاطعة  �س�سار 
تفكيك  من  خن�سلة  ولية  جنوب 
 04 من  تتكون  اإجرامية  ع�سابة 
اأ�سخا�ص ترتاوح  اأعمارهم من 25 
عملية  يف  خمت�سني  35�سنة  اإىل 
حالة  وخلقوا  املنازل  على  ال�سطو 
ال�سكان  اأو�ساط  يف  الرعب  من 
كوفيد  كورونا  فريو�ص  م�ستغلني 
الأ�سخا�ص  بع�ص  اأ�ساب  19الذي 
احلجر  الإج���راءات  زائ��د  باملنطقة 
بع�ص  على  وال�سطو  امل��ن��زيل 
ممتلكاتهم  با�ستهداف  امل��ن��ازل 
على  وال�ستيالء  ال�سخ�سية  
بفرن�سا   مغرتب  ومنزل  �ساحنة 
وقت  يف  توقيفهما  يتم  اأن  قبل 
املتنقلة   الفرقة  ط��رف  من  وجيز 

للمغرتب  امل�رصوقات  واأ�سرتجاع 
جاءت  الق�سية  ه��ذه  وال�ساحنة  
يبلغ  �ساب  بها  تقدم  �سكوى  اأثرى 
برقية  ح�سب  33�سنة  العمر  من 
خللية الإعالم بخن�سلة  تعر�ص اىل 
اأين  نوع جاك   �ساحنته من  �رصقة  
املذكورة  الأمنية  اجلهات  با�رصت 
اأعاله بالتحريات على حتديد  مكان 
باأحد  مركونة  كانت  التي  املركبة 
توقيف  قبل  خن�سلة  مدينة  اأحياء 
مقر  اإىل  وحتويلهم  اأ�سخا�ص    04
التحقيقات معهم  لتك�سف  الفرقة  
وال�سطو  العملية  يف  تورطهم  عن 
املغرتب  منزل  ا�ستهدف  ب�س�سار 
اأغرا�سه  على  وا�ستولوا  بفرن�سا 
وكيل  من  بالتفتي�ص  اإ�سدار  ليتم 
اجلمهورية مبحكمة �س�سار مما اأ�سفر 
امل�رصوقات  جميع  ا�سرتجاع  عن 
األب�سة خمتلفة   حقائب   املتمثلة يف 
فرا�ص واأداة طهي كهربائية وغريها  
ليتم تقدميهما اإىل وكيل اجلمهورية 

بذات املحكمة .
ر�سيد ب  

ا�ضتياء وتذمر اأولياء تالميذ �ضنوات الرابعة والبكالوريا بخن�ضلة 

وايل  اأ�����رصف����ت 
ولية غليزان على 
القافلة  ان��ط��الق 
مع  الت�سامنية 
املعوزة  العائالت 
من  وامل��ت�����رصرة 
اأزم�����ة ك��ورون��ا 
احلجر  ف��رتة  خ��الل 
والقاطنة  ال�سحي 
ب��اأح��ي��اء ودواوي���ر 

التي  القافلة  ارهيو  وادي  بلدية 
وبالتن�سيق  الولية  م�سالح  اأطلقتها 
مع مديرية الن�ساط الجتماعي حتمل 
املواد  خمتلف  من  غذائي  طرد   500
ال�سميد  غ��رار  على  ال�ستهالكية 
وذل��ك  وغ��ريه��ا  وال�سكر  وال��زي��ت 
مل�ساعدة العائالت املعوزة خالل هذه 
املرحلة احل�سا�سة التي متر بها اجلزائر 
والأزمة ال�سحية التي ت�ستلزم جتند 
هذه  ملواجهة  املجتمع  �رصائح  كل 
الأزمة. وينتظر اأن يتم تنظيم قوافل 
باجتاه  الأ�سبوع  ه��ذا  خ��الل  اأخ��رى 
من  اأك��رث  املت�رصرة  البليدة  ولي��ة 
الت�سامنية  مع  وموازاة  كورونا  داء 
الربكة  من جمعية  نظمت كل  حيث 
ارهيو  بوادي  والإ�سالح  والإر�ساد 
حملة ت�سامنية مماثلة م�ست اأكرث من 
200 عائلة، العملية �سملت العائالت 
املت�رصرة بالعديد من اأحياء ودواوير 
البلدية اإ�سافة اإىل م�ساركة م�سالح 
يف  بغليزان  الوطنية  الرتبية  مديرية 
القافلة الت�سامنية حيث قامت بتوزيع 

باأكرث  بلغت  الكتب  من  جمموعة 
التالميذ  لفائدة  كتاب   1500 من 
املعوزين املقبلني على امتحانات اآخر 
ال�سنة وباملنا�سبة اأكدت وايل الولية 
اإح�ساء  يف  الإ���رصاع  ���رصورة  على 
العائالت املت�رصرة من اأزمة كورونا 
ال�سمية  القوائم  وحتيني  �سبط  مع 
الت�سامنية  باملنحة  املعنية  للعائالت 
حتى يت�سنى لهم ال�ستفادة من مبلغ 
ذكر  وعلى  جزائري  دينار  األف   10
رئي�ص  اقرها  التي  الت�سامن  منحة 
اجلمهورية عبد املجيد تبون يف اإطار 
عمليات الت�سامن مع الأ�رص املحتاجة 
بالن�سبة ل�سهر رم�سان حيث عرفت 
على  غليزان  الولية  بلديات  معظم 
غرار عا�سمة الولية غليزان وبلدية 
مو�سى  وعمي  جديوية  ارهيو  وادي 
للع�رصات  متزايدا  اإقبال  وغريها 
يقوموا  اأن  اإل  اأبوا  الذين  املواطنني 
امل�سالح  ل��دى  اأنف�سهم  بت�سجيل 
املكلفة باإح�ساء العائالت املتاأثرة من 

اأزمة كورونا.
                           ابو ع�سام  

توزيع 500 طرد على العائالت 
املت�ضررة من اأزمة كورونا بغليزان 

متكنت قوات ال�رصطة التابعة لأمن 
امل�سيلة  باأمن ولية  دائرة بو�سعادة 
ترتاوح  اأ�سخا�ص   05 توقيف  من 
اأعمارهم مابني 23 و30 �سنة بتهمة 
وحيازة  املو�سوفة  ال�رصقة  جرائم 

املخدرات واملوؤثرات العقلية. 
اإثر  على  الق�سية  وتعود   وقائع 
امل�سالح  ذات  من  ال�سحية  تقدم 
ر�سمية  �سكوى  تقييد  اأج��ل  من 
ال�رصقة  حماولة  لفعل  لتعر�سه 
مت  الفور  على  م�سكنه،  داخل  من 
مت  حيث  املكان  عني  اإىل  التنقل 
 04 عددهم  البالغ  الفاعلني  توقيف 

لعملية  وباإخ�ساعهم  اأ�سخا�ص 
التلم�ص اجل�سدي عرث بحوزة اأحدهم 
املخدرات   )كيف  من  قطعة  على 
غرام   2،9 ب�:  وزنها  قدر   ) معالج 
وبالتن�سيق  املقر  اإىل  حتويلهم  ليتم 
ملفات  اإجناز  مت  املحلية  النيابة  مع 
وتقدميهم  فيهم  للم�ستبه  ق�سائية 
اأمام ال�سيد / وكيل اجلمهورية لدى 
تكوين  اأجل  من  بو�سعادة  حمكمة 
ال�رصقة  وحماولة  اأ���رصار  جمعية 
التعدد  بظروف  املقرتنة  املو�سوفة 
مع  تلب�ص  حالة  يف  والك�رص  الليل 
معالج(  )كيف  امل��خ��درات  حيازة 

ال�سخ�سي  ال�ستهالك  بغر�ص 
جل�سة  على  اأحالهم  ب��دوره  ال��ذي 
قا�سي  اأم��ر  اأي��ن  الفوري  املثول 
مبوؤ�س�سة  منهم   03 باإيداع  اجلل�سة 
ببو�سعادة.وقائع  الرتبية  اإع��ادة 
الق�سية الثانية بداأت على اإثر ورود 
الأمن  لعنا�رص  موؤكدة  معلومات 
احل�رصي اخلام�ص ببو�سعادة مفادها 
وجود �سخ�ص يف العقد الثاين من 
باملوؤثرات  باملتاجرة  يقوم  العمر 
اأحياء  اأحد  م�ستوى  على  العقلية 
اإع��داد  ليتم  الخت�سا�ص،  قطاع 
توقيف  من  مكنت  حمكمة  خطة 

لعملية  وباإخ�ساعه  فيه  امل�ستبه 
التفتي�ص الدقيق عرث بحوزته على 
حتويله  ليتم  مهلو�ص،  قر�ص   26
اإىل مقر الأمن واإجناز ملف ق�سائي 
وكيل   / ال�سيد  اأمام  وتقدميه  �سده 
بو�سعادة  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
العقلية  املوؤثرات  حيازة  اأجل  من 
بغر�ص املتاجرة غري ال�رصعية الذي 
املثول  جل�سة  على  اأحاله  ب��دوره 
اجلل�سة  قا�سي  اأمر  حيث  الفوري 
الرتبية  اإع��ادة  مبوؤ�س�سة  باإيداعه 

ببو�سعادة.
ر�سيد غربي

توقيف 5 اأ�ضخا�س بتهمة ال�ضرقة املو�ضوفة وحيازة خمدرات بامل�ضيلة 

خالل الأ�ضبوع الثاين من بداية �ضريان تطبيقه 



ديلور يختار قمي�س "التتويج" 
ملحاربة كورونا

فغويل يف طريقه اإىل اخلليج 
هذا ال�ضيف

الإيطايل  روما  نادي  لعبو  تنازل 
ــن رواتــبــهــم ملــدة  ــدم ع ــق لــكــرة ال
ــادي  ــن ــر لــ�ــضــالــح ال ــه ــض ـــة اأ� ـــع اأرب
ال�ضعوبات  جتـــاوز  يف  مل�ضاعدته 
فريو�ص  تف�ضي  بها  ت�ضبب  التي 

كورنا امل�ضتجد.
بـ"الذئاب"  امللقب  النادي  ون�ضر   
تويرت  مبوقع  ح�ضابه  على  بيانا 
الذين  الــالعــبــني  توقيع  يحمل 
يقوم  الــذي  للنادي  دعمهم  اأكــدوا 
للتغلب  الفرتة  هذه  يف  �ضيء  بكل 

عــلــى الــ�ــضــعــوبــات الــنــاجــمــة عن 
الفريو�ص.

ـــب هــــذا التــــفــــاق، لن  ـــوج  ومب
باولو  واملدرب  الالعبون  يتقا�ضى 
الفني  اجلهاز  واأع�ضاء  فون�ضي�ضكا 
واأبريل/ مار�ص/اآذار  اأ�ضهر  رواتب 
ـــار ويــونــيــو/ ـــو/اأي ـــاي نــيــ�ــضــان وم

حزيران من هذا العام.
ــاق مع  ــف ــن ات ـــدث الــنــادي ع  وحت
على  الفني  والــطــاقــم  الــالعــبــني 
الرواتب  لدفع  حتفيزية  "خطة 

مرتبطة بتحقيق اأهداف ريا�ضية 
معينة" يف حال اإكمال املو�ضم.

اليطالية  العا�ضمة  نادي  واأ�ضار   
اجلهاز  واأع�ضاء  الالعبني  اأن  اإىل 
الفني وافقوا "على ت�ضديد الفارق 
�ضمان  ــل  اأج من  جماعي"  ب�ضكل 
و�ضعوا  الذين  املوظفني  ح�ضول 
يف البطالة اجلزئية على رواتبهم 

كاملة.
 وتعترب اإيطاليا ثاين اأكرث البلدان 
حول  كــورونــا  بفريو�ص  ت�ضررا 

املتحدة،  الــوليــات  بعد  ــامل  ــع ال
األف   23 من  اأكرث  عن  اأ�ضفر  حيث 

حالة وفاة معلنة.
الن�ضاطات  جميع  تعليق  وجــرى   
التا�ضع  منذ  اإيطاليا  يف  الريا�ضية 
حني  يف  املا�ضي،  مــار�ــص/اآذار  من 
ياأمل  اأنــه  القدم  كــرة  احتــاد  اأعلن 
الإغالق  رفع  بعد  املو�ضم  اإنهاء  يف 
من  الــرابــع  حتى  املفرو�ص  التام 

مايو/اأيار. 
الإيطايل  الــدوري  اأندية  واأعلنت 
احلايل  ال�ضهر  من  �ضابق  وقــت  يف 
خف�ص  على  بالإجماع  وافقت  اأنها 
رواتب الالعبني، املدربني واأع�ضاء 
عن  بتنازلهم  الفنية  ــزة  ــه الأج
م�ضتحقاتهم ملا بني �ضهرين واأربعة 
بطل  يوفنتو�ص  با�ضتثناء  اأ�ضهر، 
اإيطاليا يف املوا�ضم الثمانية املا�ضية 
اتفاق  اإىل  تو�ضل  اأن  �ضبق  ــذي  ال
ماوريت�ضيو  ومدربه  لعبيه  مع 

�ضاري.
الرتتيب  مت�ضدر  يوفنتو�ص  وكان   
اأو�ضح  قد  املناف�ضات،  تعليق  قبل 
قبله  الـــذي  ــب  ــروات ال خف�ص  اأن 
 90 له  �ضيوفر  و�ــضــاري  الالعبون 
مليون يورو، وهو مبلغ يوازي وقف 
اأربعة  لفرتة  بالكامل  الــرواتــب 

اأ�ضهر.

منذ  اجلــزائــريــة  الــقــدم  كــرة  �ضهدت 
وم�ضريين  لروؤ�ضاء  بارزة  اأ�ضماء  الأزل، 
تركوا ب�ضماتهم خالدة يف قلوب ع�ضاق 
البارزة  جناحاتهم  بف�ضل  امل�ضتديرة، 

واإجنازاتهم اخلارقة.
ـــرز  اأب الــتــقــريــر  ـــذا  ه يف  ي�ضتعر�ص 
اجنازاتهم،  خلدتهم  الذين  الروؤ�ضاء 
العمل، وتفانيهم  اإخال�ضهم يف  وقادهم 
ــول  دخ اإىل  فــرقــهــم،  ــن  ع الــدفــاع  يف 
على  مروا  الذين  الروؤ�ضاء  اأف�ضل  �ضجل 

الريا�ضة اجلزائرية.

روراوة �صانع الفرح

ـــرز  اأب اأحــــد  روراوة،  حمــمــد  يــعــتــرب 
الحتاد  رئا�ضة  على  مرت  التي  الأ�ضماء 
حقق  حيث  الــقــدم،  لكرة  ــري  ــزائ اجل
كل  ذاكــرة  يف  را�ضخة  �ضتظل  اإجنــازات 
قيادة  يف  جنــاحــه  بعد  ــني،  ــري ــزائ اجل
يف  املــ�ــضــاركــة  اإىل  املــحــاربــني  منتخب 
 ،2010 ن�ضختي  يف  العامل  كاأ�ص  نهائيات 

و2014.
�ضجل  يف  خالدة  ب�ضمته  روراوة  وترك 
متكنه  بعد  ــة  ــري ــزائ اجل ــدم  ــق ال كــرة 
م�ضتوى  على  جديد  قانون  مترير  من 
"فيفا"،  الــقــدم  لكرة  الـــدويل  الحتـــاد 
مزدوجي  انتداب  عملية  ت�ضهيل  هدفه 

اجلن�ضية للمنتخب اجلزائري.
بــادر  مــن  اأول  اأنـــه  لــــروراوة  ويح�ضب 
ــات تــابــعــة لــالحتــاد  ــي ــادمي ــالق اأك ــاإط ب
اجلـــــزائـــــري، مــهــمــتــهــا الــبــحــث عن 
م�ضاعدتها  بغية  الــنــادرة،  الع�ضافري 

على �ضقل مواهبها.

حمار و�صرار وجهان لعملة واحدة

كرة  اإجنازات  عن  نتحدث  اأن  ميكن  ول 
وفاق  نادي  ذكر  دون  اجلزائرية،  قدم 
يتوج  فريق  اأول  يعترب  الذي  �ضطيف، 
مب�ضماها  اأفريقيا،  اأبطال  دوري  بكاأ�ص 
اجلـــديـــد، مبــجــمــوعــة مــن الــالعــبــني 
ورئي�ص  حمــنــك،  ـــدرب  وم املــمــيــزيــن، 

عا�ضق لالألوان ا�ضمه ح�ضان حمار.
بف�ضل  تنبئوا  الــكــثــرييــن  اأن  ـــم  ورغ
بر  اإىل  الوفاق  �ضفينة  قيادة  يف  حمار 
الأمان، غري اأن ابن "عني الفوارة" جنح 
بناديه،  وتعلقه  لالألوان،  حبه  بف�ضل 
ال�ضوبر  بكاأ�ص  التتويج  اإىل  قيادته  يف 
يف  وامل�ضاركة  ال�ضنة،  ذات  يف  الإفريقي 
على  ح�ضل  حيث  الأنــديــة،  مونديال 

املركز اخلام�ص.
النادي  تتويج  حمار  حقبة  �ضهدت  كما 
األقاب حملية، ليدخل  ال�ضطايفي بعدة 
ال�ضخ�ضيات  اأكرث  كتاب  ح�ضان"  "�ضي 
جانب  اإىل  الــنــادي،  تــاريــخ  يف  تــاأثــريا 

الأ�ضطورة عبد احلكيم �ضرار.
يف  امل�ضتديرة  ع�ضاق  من  الكثري  ويوؤكد 

كبري  بف�ضل  يدين  حمار  اأن  اجلزائر، 
�ضرار،  احلكيم  عبد  ال�ضابق  للرئي�ص 
خا�ضة واأن هذا الأخري منحه الفر�ضة 
ما  طويلة،  لفرتة  جانبه  اإىل  للعمل 
وخــربة  ثــقــيــل،  زاد  جــمــع  لــه  ـــول  خ
اإىل  الــنــادي  قــيــادة  يف  وظفها  كــبــرية، 

ت�ضيد امل�ضهد ل�ضنوات يف اجلزائر.

بواحلبيب الزعيم التاريخي لنادي 
ق�صنطينة

الرئي�ص  اأن  على  اثــنــان  يختلف  ول 
حممد  ق�ضنطينة،  �ضباب  لنادي  ال�ضابق 
اأ�ضهر  مــن  واحـــدا  �ضيظل  بواحلبيب، 
ناد  ت�ضيري  على  اأ�ضرفوا  الذين  الروؤ�ضاء 

جزائري.
�ضباب  بــنــادي  "�ضو�ضو"  ا�ضم  ويرتبط 
الذي  وهــو  ل  كيف  لالأبد،  ق�ضنطينة 
قاده للتتويج بلقب الدوري املحلي لأول 
 ،1996-1997 مو�ضم  تاريخه  يف  مــرة 
تناف�ضي،  فريق  تكوين  يف  جنح  اأن  بعد 

البطولة  يف  الالعبني  اأف�ضل  وانتداب 
يومها.

التي  النجاحات  يف  الف�ضل  يعود  كما 
الوقت  يف  الق�ضنطيني  النادي  يعي�ضها 
ال�ضابق بواحلبيب،  اإىل رئي�ضه  احلايل، 
عودته  يف   2011 �ضنة  �ضاهم  اأن  بعد 
يتحدى  اأن  قبل  الأ�ــضــواء،  دوري  اإىل 
ــل ويــنــجــح يف  ــي ــراق ــع الــ�ــضــعــوبــات وال
ال�ضركات  لإحـــدى  الــنــادي  اأ�ضهم  بيع 

احلكومية.

حنا�صي و�صبيبة القبائل

عمر حمند ال�ضريف حنا�ضي، على راأ�ص 
فريق �ضبيبة القبائل قرابة ربع قرن، 
حيث توىل رئا�ضة النادي من �ضنة 1993 
اإىل  خاللها   من  قاده   ،2017 غاية  اإىل 

التوهج حمليا وقاريا.
" الكناري" خالل عهدة حنا�ضي  وحقق 
قارية،4  كوؤو�ص   4 بينها  من  األقاب،   10
األقاب دوري حملي، كما فاز يف منا�ضبتني 

بلقب كاأ�ص اجلزائر.
يف  بالف�ضل  القبائلي  الــنــادي  ويــديــن 
الــتــتــويــج بــكــاأ�ــص الحتــــاد الأفــريــقــي 
 ،2001  ،2000 متتالية  �ضنوات  لثالث 
اأن  بعد  ال�ضابق،  رئي�ضه  اإىل   ،2002
راهن على �ضيا�ضة ال�ضتقرار، وجنح يف 
املميزين،  الالعبني  من  العديد  انتداب 

يتقدمهم �ضخرة الدفاع دريو�ص.
ول يعترب حنا�ضي رمزا من رموز �ضبيبة 
اأبــرز  من  ــدا  واح ــا  واإمن فقط،  القبائل 
القدم  كرة  اأجنبتهم  الذين  امل�ضيريين 
اجلزائرية، فقد حر�ص طوال م�ضريته 
املجالت  �ضتى  يف  الإ�ضافة  تقدمي  على 

الريا�ضية.

جنوم  مــن  كثري  مــع  ــال  احل كــان  مثلما 
الكرة العاملية، ا�ضتغل النجم اجلزائري 
بغداد  القطري،  ال�ضد  نــادي  ــداف  وه
بوجناح، فرتة احلجر ال�ضحي املنزيل، 
التي  الأ�ضئلة  مــن  كثري  عــن  ليجيب 
عرب  ومتابعيه  حمبيه  بــال  ت�ضغل 
الجتماعي  التوا�ضل  مبوقع  ح�ضابه 

"اإن�ضتغرام".
الأ�ضئلة  اأحد  على  بوجناح  بغداد  ورّد 
تربعه  عـــدم  �ضبب  حـــول  املتعلقة 
مكافحة  �ضبيل  يف  ــر  ــزائ اجل لــبــالده 
ما  عك�ص  اجلــديــد،  كــورونــا  فــريو�ــص 
قائاًل:  فرد  قطر،  دولــة  جتاه  بها  قام 

م�ضاعدة  اأقدم  مل  اإنني  لك  قال  "من 
نظمها  مبادرة  كانت  قطر  يف  للجزائر؟ 
وبالطبع  هناك  املحرتفون  الالعبون 
بلد  قطر  لأن  فيها،  امل�ضاركة  علّي  كان 

اأعي�ص فيه منذ 5 �ضنوات".
النجم  لنادي  ال�ضابق  الالعب  وك�ضف 
تخ�ّص  اأ�ضرار  عن  التون�ضي  ال�ضاحلي 
على  ــري،  ــزائ اجل منتخب  يف  زمـــالءه 
لعب،  اأف�ضل  هوية  عن  ك�ضفه  غــرار 
يل  "بالن�ضبة  بقوله:  متابعيه  ففاجاأ 
املنتخب  يف  لعب  اأف�ضل  هو  مبوحلي 

الوطني".
هو  فيغويل  "�ضفيان  بــوجنــاح:  وتابع 

وقال  تكتيكيًا"،  من�ضبط  لعب  اأكرث 
الالعب  فهو  ماندي  عي�ضى  "اأما  اأي�ضًا: 

اأكرث طيبة يف املنتخب اجلزائري".
لعب  حمــرز  ريــا�ــص  النجم  عــن  اأمـــا 
مان�ض�ضرت �ضيتي، فاأجاب بغداد بوجناح 
يف  ــب  لع اأح�ضن  هــو  "حمرز  بقوله: 
و�ضليماين  "ديلور  واأردف:  العامل". 
ممتازان ول ميكنني الختيار بينهما".

ويعترب لعب الأهلي ال�ضعودي يو�ضف 
بوجناح  لبغداد  لعــب  ــرب  اأق باليلي 
باليلي  "يو�ضف  اجلزائري:  منتخب  يف 
املنتخب  يف  جنونًا  الأكــرث  الالعب  هو 
جمال  اخــتــار  ــك  ــذل ك اجلزائري". 

منتخب  مــع  مــدافــع  اأفــ�ــضــل  بلعمري 
املدرب  ووا�ضفًا  ال�ضحراء"،  "حماربي 
ل  ــذي  وال بالأف�ضل،  بلما�ضي  جمال 

يت�ضامح مع الأخطاء.
ــرد بــغــداد بــوجنــاح على  اأمـــا عــاملــيــًا ف
ميالن  بني  باختياره  املتعلق  ال�ضوؤال 
بالطبع  "ميالن  فــقــال:  اإنــرت  وجـــاره 
ــد فــريــقــي املــفــ�ــضــل يف  ــدري ــــال م وري
تف�ضيله  ــك  ــذل ك ـــداً  ـــوؤك م العامل"، 
ح�ضاب  عــلــى  رونـــالـــدو  كري�ضتيانو 
على  الأهلي  والــنــادي  مي�ضي،  ليونيل 
ع�ضقه  ـــــربزاً  م الـــزمـــالـــك،  غــرميــه 

لالأ�ضطورة امل�ضرية حممد اأبو تريكة.

اأثار املدرب الإ�ضباين كيكي �ضيتني، 
بر�ضلونة،  لــنــادي  الفني  املــديــر 
غــ�ــضــب الــكــثــري مــن املــ�ــضــوؤولــني 
ــق  ــري ــف والـــالعـــبـــني داخــــــل ال
الت�ضريحات  ب�ضبب  الكتالوين، 
قبل  اأطلقها  التي  للجدل،  املثرية 
اأيام، عند �ضوؤاله عن املواهب  عدة 

الوجودة يف قطاع النا�ضئني.
�ضريحًا  �ضيتني  كيكي  املدرب  وكان 
قطاع  يف  راأيــــه  ــن  ع التعبري  يف 
وقال  بر�ضلونة،  بنادي  النا�ضئني 
اإن املواهب احلالية يف الفريق غري 
يريد  "هل  متعجبًا:  و�ضاأل  مقنعة، 
النا�ضئني  على  نعتمد  اأن  اجلمهور 

اأم امل�ضي قدمًا لالأمام؟".
"�ضبورت"  �ــضــحــيــفــة  وذكــــــرت 

الــتــ�ــضــريــحــات  اأن  الــكــتــالــونــيــة 
قطاعات  يف  امل�ضوؤولني  اأغ�ضبت 
ـــب  ـــواه الــنــا�ــضــئــني بـــجـــانـــب امل
يقطع  �ضيتني  اأن  وبدا  ال�ضاعدة، 

الطريق اأمام اأي لعب واعد يحلم 
حاليًا،  الأول  للفريق  بال�ضعود 
على  بالعتماد  تعهد  اأنـــه  ــم  رغ
عندما  لما�ضيا  اأكادميية  مواهب 

توىل القيادة.
املدرب  اأن  اإىل  ال�ضحيفة  واأ�ضارت 
ال�ضباب  فريق  زار  �ضيتني،  كيكي 
يف نادي بر�ضلونة مرة واحدة فقط 
خلفًا  الفريق،  اإىل  و�ضوله  منذ 
فالفريدي،  اإرن�ضتو  املُقال  للمدرب 
مباراة  يف  مبتابعتهم  قــام  عندما 

اأمام مناف�ضهم بادالونا.
لأكادميية  الذهبي  اجليل  ومنذ 
الأرجنتيني  �ضم  الذي  "لما�ضيا"، 
ليونيل مي�ضي، وت�ضايف، واأندري�ص 
بيكيه،  وجــــــريارد  ــتــا،  اإنــيــيــ�ــض
ف�ضلت  بو�ضكيت�ص،  و�ضريجيو 
يف  الأنظار  لفت  يف  الرب�ضا  مواهب 
اأن�ضو  ال�ضنوات الأخرية، با�ضتثناء 

فاتي هذا املو�ضم.

يــعــيــ�ــص الـــعـــامل بـــاأ�ـــضـــره، اأزمـــة 
ال�ضيطرة  �ضبيل  يف  حقيقية 
كورونا  فريو�ص  تف�ضي  من  واحلد 
وباء  مبثابة  بات  الــذي  امل�ضتجد، 

عاملي.
ــم تــاأثــر كــرة الــقــدم بتوقف  ورغ
الـــدوريـــات،  معظم  يف  الــنــ�ــضــاط 
ال�ضلبي  التاأثري  امتد  وبالتبعية 
اأظهر  ــك  ذل لكن  الــالعــبــني،  على 
اأجل  من  للنجوم،  الآخــر  الوجه 
الأزمـــة  ــذه  ه يف  ب�ضمتهم  ــرك  ت

خارج اأر�ص امللعب.
ـــرت حـــمـــالت ومــــبــــادرات  ـــه وظ
ـــن جنــــوم الـــــدوري  ــة م ــي ــان ــض ــ� اإن
الأزمــة،  هذه  ملواجهة  الإ�ضباين، 

ير�ضدها  التقرير التايل: 

مي�صي 

جنم وقائد بر�ضلونة، لعب دوًرا 
كبرًيا يف هذه الأزمة، البداية 
مليون  مببلغ  بتربعه  كانت 
امل�ضت�ضفيات  بني  ُتق�ضم  يورو 
وبــالده  بر�ضلونة،  مدينة  يف 

الأرجنتني.
وقـــــاد الــــربغــــوث، احلــمــلــة 
ال�ضحة  منظمة  اأطلقتها  التي 
الفيفا  مــع  بــالــتــعــاون  العاملية 
فريو�ص  خمــاطــر  �ضد  للتوعية 

كورونا وطرق انتقاله بني الب�ضر.

لإعالن  ر�ضمًيا  بياًنا  مي�ضي  ون�ضر 
على  بر�ضلونة  لعــبــي  مــوافــقــة 
 70% بن�ضبة  رواتبهم  تخفي�ص 
بخالف  ــف،  ــوق ــت ال فـــرتة  خـــالل 
النادي  لعمال   2% بن�ضبة  التربع 

املت�ضررين من الوباء.
 

حفل الليجا

رابطة  نظمته  حفل  ــالل  خ مــن 
�ــضــارك  الإنـــرتنـــت،  عــلــى  الليجا 
وعلى  الريا�ضيني  من  العديد  فيه 

قائد  ــص  ــو� رام �ضريجيو  راأ�ــضــهــم 
بيكيه  ــــريارد  وج ــد  ــدري م ـــال  ري
مت  الفن،  وجنــوم  بر�ضلونة،  جنم 
مت  يورو،  مليون  جمع  من  التمكن 

تخ�ضي�ضها ل�ضراء معدات طبية.
ر�ضمًيا،  بياًنا  الرابطة  واأ�ــضــدرت 
باأنها �ضتتربع باملبلغ كاماًل لتوفري 
وكمامات  �ضناعي  تنف�ص  اأجهزة 
مبجال  للعاملني  واقية  وقــفــازات 

ال�ضحة يف اإ�ضبانيا. 

دور جمتمعي 

والنجوم  الالعبني  دور  بخالف 
الـــدوري  يف  رواتــبــهــم  بتخفي�ص 
ـــت الأنــــديــــة  ـــان ــــبــــاين، ك الإ�ــــض
هذه  يف  بقوة  حا�ضرة  واملوؤ�ض�ضات 

احلرب �ضد الفريو�ص.
 30 ـــ  ب بــالــتــربع  بر�ضلونة  ـــام  وق
ال�ضحة  ـــوزارة  ل طبي  قناع  ــف  األ
ــال  ري ــن  ــل اأع فيما  الــكــتــالــونــيــة، 
من  كبري  بــعــدد  تــربعــه  مــدريــد 
التعقيم  واأدوات  الطبية  املعدات 

وغريها للم�ضت�ضفيات.

اأ�ضهر  4 رواتب  عن  روما" يتنازلون  "ذئاب 

 روؤ�ضاء تركوا ب�ضمة خالدة يف تاريخ الكرة اجلزائرية

بوجناح يك�ضف اأ�ضرارًا مثرية عن لعبي "اخل�ضر"
بر�ضلونة غا�ضب من ت�ضريحات �ضيتني

كورونا يك�ضف الوجه الآخر لنجوم الليجا

فران�س فوتبول: 3 مميزات جتعل ماندي املدافع الأن�ضب لليون
املنتخب  مـــع  ــا  ــي ــق ــري اأف ــل  ــط ب ــــّرر  ق
خو�ص  ــدي،  ــان م عي�ضى  اجلـــزائـــري، 
ـــاد اآخــر  ــرة جــديــدة بــرفــقــة ن ــام ــغ م
مب�ضواره  دوري  ثالث  يف  يكون  ــد  وق
األوان نادي  الحرتايف، بعدما دافع عن 
رمي�ص الفرن�ضي الذي ن�ضاأ فيه، قبل اأن 
يق�ضي  الذي  بيتي�ص  ريال  نحو  ينتقل 

مو�ضمه الرابع معه.
فوتبول"  "فران�ص  جمــّلــة  وعــر�ــضــت 
النجم  جتعل  التي  املميزات  الفرن�ضية 
اأوملبيك  لنادي  خيار  اأف�ضل  اجلزائري 
تدعيم  ــل  اأج من  اإليه  لين�ضّم  ليون، 
ح�ضونه الدفاعية بعد املو�ضم الكارثي 

الذي قّدمه الربازيلي مار�ضيلو.
ورّكز �ضاحب التقرير على ثالث نقاط 
جمعها عي�ضى ماندي ليكون يف امل�ضتوى 
للنادي  بــالنــتــقــال  ــواًء  ــض � املــطــلــوب، 
الــدوري  نحو  الرحيل  اأو  الفرن�ضي، 
الإنكليزي املمتاز، بحكم الطلب الكبري 
اأندية تقّربت من وكيل  عليه من عّدة 

اأعماله ملعرفة و�ضعيته.
ما  والن�ضج  اخلربة  من  ماندي  وميتلك 
بعد  ليون،  لأوملبيك  منا�ضبًا  يجعالنه 
اأن جنح يف جتاوز العقبات التي �ضادفته 
بعدما  الأندل�ضي،  للنادي  و�ضوله  لدى 

اأ�ضا�ضية،  ركيزة  ق�ضري  وقت  يف  �ضار 
لنادي  واحلايل  ال�ضابق  مدربه  ب�ضهادة 
بر�ضلونة، كيكي �ضيتني، الذي �ضّرح يف 
وقت �ضابق، اأّنه مل ي�ضاهد لعبًا يطّور 
يفعلها  كالتي  ال�ضرعة  بتلك  م�ضتواه 

ماندي خالل م�ضواره املمتد 40 عامًا.

اأفريقيا  اأمم  كاأ�ص  خالل  ماندي  ومتّيز 
على  قــدرتــه  عــرب  مب�ضر،  الأخــــرية 
نحو  �ضل�ضة  بطريقة  الــكــرة  اإخـــراج 
زمالئه، ف�ضاًل عن تاأّلقه الدفاعي اأمام 
عمالقة القارة ال�ضمراء، وهو ما مل يغب 
الفرن�ضي  املدافع  تيام،  ابراهيم  عن 

اأن  "�ضحيح  عنه:  قــال  ــذي  ال ال�ضابق 
لكنه  ماركينيو�ص،  مثل  بطيء  ماندي 

ذكي وُيح�ضن التمركز".
ماندي  �ضيكون  اآخـــر،  �ضعيد  وعــلــى 
الأنـــديـــة  �ضت�ضعى  ــي  ــت ال الــفــر�ــضــة 
الإمكانيات  مــع  ــوازاة  ــم ف لغتنامها، 
لن  �ضعره  فــاإن  ميتلكها،  التي  الكبرية 
�ضعر  ــو  وه ـــورو،  ي مليون   15 يــتــجــاوز 
اأن  خا�ضة  لــيــون،  لأوملــبــيــك  منا�ضب 
كاأتلتيكو  ممــيــزة  ــة  ــدي اأن اهــتــمــامــات 
�ضار  الــتــي  ال�ضمعة  تعك�ص  ــد،  ــدري م
يوؤمن  التي  وقدراته  الالعب  ميتلكها 

بها املدرب املميز دييغو �ضيميوين.
مع  مــانــدي  عي�ضى  يــتــوافــق  ــــرياً  واأخ
اأوملبيك  نادي  يعتمدها  التي  الطريقة 
كما  غار�ضيا،  رودي  ومــدربــه  لــيــون، 
املو�ضم  يف  الــفــريــق  �ضيا�ضة  ينا�ضب 
دماء  �ضّخ  يف  الإدارة  لرغبة  اجلديد، 
الريا�ضي،  املــديــر  ــرار  ــض واإ� جــديــدة، 
خط  ت�ضكيل  يعيد  اأن  يف  جونينيو، 
ين�ضون  مميزين  لعبني  ب�ضّم  الدفاع، 
اجلماهري يف املركز ال�ضابع الذي احتلوه 
هذا املو�ضم، قبل توّقف الدوري ب�ضبب 

جائحة فريو�ص كورونا اجلديد.

مونبولييه  نــادي  ومهاجم  ــري  ــزائ اجل النجم  ــرر  ق
الفرن�ضي، اأندي ديلور، الن�ضمام اإىل حملة التربعات 
ودعم موؤ�ض�ضات ال�ضحة، التي تكافح فريو�ص كورونا 

اجلديد.
اأندي  اجلزائري  النجم  قرر  التي  الطريقة  وجــاءت 
ديلور امل�ضاهمة بها، بعر�ص القمي�ص الذي لعب به مع 
فريقه الأ�ضبق، تيغري املك�ضيكي، الذي توج به معهم 

بلقب الدوري املحلي يف مو�ضم 2016/ 2017.
اأنــه  عــامــًا(   28( العمر  مــن  البالغ  املهاجم  ــح  ــض واأو�
تعود  اأن  على  علني،  مزاٍد  يف  القمي�ص  هذا  �ضيعر�ص 
مدينة  يف  ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات  لإحدى  بيعه  عائدات 
مونبولييه، كتعبري منه على اجلهود التي يقومون بها 

يف مكافحة الوباء.
التوا�ضل  موقع  على  فيديو  يف  ديلور  ــدي  اأن وظهر 
اأنــدي  ــا  اأن باجلميع،  "مرحبا  فيه:  يقول  "تويرت" 
ديلور مهاجم مونبولييه، من اأجل مبادرة دعم قطاع 
ال�ضحة، قررت عر�ص قمي�ص فريقي ال�ضابق تيغري، 
البيع  اإىل  باللقب،  فزت  به  الذي   ،2016/2017 ملو�ضم 

يف مزاد علني وتذهب الأموال اإىل دعم اأطبائنا".
وكان اأندي ديلور قد مّر بتجربة ناجحة  ملو�ضم واحد 
تنحدر  الذي  البلد  وهو  املك�ضيكي،  تيغري  نادي  مع 
والدته  اأ�ضول  عرب  متكن  حني  يف  والده،  اأ�ضول  منه 
اجلزائرية من اللعب ملنتخب "حماربي ال�ضحراء" منذ 

بطولة اأمم اأفريقيا 2019.

البطولت  اإىل  اجلزائريني  الالعبني  هجرة  اأن  يبدو 
ظل  يف  اجلــديــد،  املو�ضم  يف  تتوقف  لــن  اخلليجية 
املحرتفني  بع�ص  تلقي  عن  تتحدث  التي  الأخــبــار 
ميدان  متو�ضط  اأبرزهم  خليجية  اأندية  من  لعرو�ص 

غالتا�ضاراي الرتكي �ضفيان فغويل.
اإنهاء  قرر  فغويل  اأن  تركية  اإعالمية  تقارير  اأكــدت 
مع  الرتكي،  غالتا�ضاراي  احلــايل  ناديه  مع  تعاقده 
نهاية املو�ضم احلايل بالرتا�ضي، بعد رف�ضه تخفي�ص 

راتبه ال�ضنوي املقدر بـ5 ماليني يورو.
الــذي  ــري  ــزائ اجل الـــدويل  اأن  اأكـــدت  التقارير  ذات 
الـ31،  مياله  بعيد  املقبل  دي�ضمرب   26 يف  �ضيحتفل 
اأندية  من  الأخــرية  الآونــة  يف  العرو�ص  عديد  تلقى 

خليجية ل�ضيما من ال�ضعودية وقطر.
الفرق  اأبرز  ال�ضعودي يعد من  الن�ضر  اأن نادي  ومعلوم 
لتلبية  م�ضتعدة  واإدارته  فغويل  خدمات  طلبت  التي 
رفقة  خدماته  �ضمان  مقابل  لالعب  املالية  املطالب 
يقدمه  ما  براهيمي،  يا�ضني  الآخر  اجلزائري  الدويل 
املنتخب  مع  جميلة  وفنيات  عرو�ص  من  الثنائي  هذا 
يف  الــدخــول  على  “العاملي”  اإدارة  حّم�ص  الوطني 
لن  الأمور  اأن  ولو  �ضويا،  بخدماتهما  للظفر  مفاو�ضات 
تكون �ضهلة على الإطالق يف ظل مت�ضك فريق الريان 
لأكرث  فغويل  وامتالك  براهيمي  بخدمات  القطري 

من عر�ص يف الوقت الراهن.
املنتخب  يف  بلما�ضي  جمايل  املدرب  �ضيا�ضة  اأن  ويبدو 
قادر  لعب  اأي  على  العتماد  يف  املتمثلة  الوطني، 
عن  النظر  بغ�ص  لـ”اخل�ضر”  الإ�ضافة  تقدمي  على 
�ضابقيه  �ضيا�ضة  عك�ص  فيها،  ين�ضط  التي  البطولة 
كري�ضتيان  والفرن�ضي  خاليلوزيت�ص  وحيد  البو�ضني 
ال�ضحراء”  “حماربي  لعبي  كثريا  حّم�ضت  غوركوف 

على النتقال للعب يف اخلليج.

حما�س م�ضطنع.. حل 
اإجنليزي لتعوي�س غياب 
اجلماهري عن املباريات

رونالدو يوا�ضل خرق 
احلجر ال�ضحي رغم تف�ضي 

كورونا بالقرب منه

زيدان يعطي ال�ضوء 
الأخ�ضر ل�ضم جنم بايرن

كورونا يدفع رونالدو 
للرتاجع عن قراره

غياب  لتعوي�ص  حــال  اإجنليزية  اأنــديــة  اقــرتحــت 
ا�ضتئناف  بعد  املقبلة  املــبــاريــات  عــن  اجلــمــاهــري 
املناف�ضة املرتقب، بعد احل�ضول على ال�ضوء الأخ�ضر 
فريو�ص  تف�ضي  يف  والتحكم  ال�ضحية،  ال�ضلطات  من 

كورونا امل�ضتجد.
مطلع  منذ  الكربى  الدوريات  يف  املبارابات  وتوقفت 
وت�ضري  الفريو�ص،  تف�ضي  ب�ضبب  املا�ضي  مار�ص/اآذار 
اأن املناف�ضات قد ت�ضتاأنف خالل  اأغلب التوقعات اإىل 
دون  ومن  مغلقة  اأبــواب  خلف  ولكن  املقبل،  ال�ضيف 

ح�ضور اجلماهري.
من  ــددا  ع اأن  اإجنــلــرتا  يف  �ضحفية  تقارير  وذكــرت 
من  مزيفة  بجماهري  ال�ضتعانة  اقرتحت  الأندية 
وعدم  امل�ضت�ضيف،  للفريق  حما�ضي  جو  توفري  اأجل 
حرمانه من دعم جماهريه يف املباريات، عرب اإطالق 

�ضيحات الدعم والت�ضجيع من مكربات ال�ضوت.
من  كبري  جــزء  تغطية  املقرتح  احلــل  يت�ضمن  كما 
جمالية  �ضورة  ملنح  للم�ضجعني  ب�ضور  املــدرجــات 

للمباريات، التي �ضتبث عرب �ضا�ضات التلفزيون.
وت�ضري اأحدث التقديرات اإىل اأن الدوري الإجنليزي 
يونيو/حزيران   8 قبل  ن�ضاطه  ي�ضتاأنف  لن  املمتاز 
املباريات يف غ�ضون خم�ضة  اأن ت�ضتكمل  املقبل، على 

اأ�ضابيع.

منطقة  يف  كــورونــا  فــريو�ــص  تف�ضي  اكت�ضاف  مت 
الربتغايل  للنجم  ال�ضحي  العزل  مكان  من  قريبة 
كري�ضتيانو رونالدو مع عائلته يف م�ضقط راأ�ضه، مما 
ا�ضطر احلكومة املحلية بجزيرة ماديرا لفر�ص طوق 
حول البلدة التي تاأكد فيها ما ل يقل عن 12 اإ�ضابة 

بالفريو�ص.
ومت متييز البلدة -التي تبعد نحو ع�ضرين كيلومرتا 
كمنطقة  رونالدو،  فيها  يقيم  التي  الفيال  عن  فقط 
حمراء، خوفا من تف�ضي الفريو�ص بني �ضكانها البالغ 

عددهم 18 األفا.
يوفنتو�ص  جنم  فــاإن  خطر  وجــود  ورغــم 

من  العديد  ح�ضر  عــاًمــا   35 البالغ 
انتقاله  واآخرها  العائلية  التجمعات 

الفيال  ــن  م املــا�ــضــي  اجلــمــعــة  يـــوم 
العائلة  بيت  اإىل  ي�ضتاأجرها  التي 
وذلــك  املحيط،  على  �ضيده  ــذي  ال

ابنة  ميالد  بعيد  لالحتفال 
حــ�ــضــور  يف  ــــه،  ــــت اأخ

عائلته  اأفراد  جميع 
ووالـــــدتـــــه بــعــد 

خــــروجــــهــــا مــن 
امل�ضت�ضفى.

وتـــــ�ـــــضـــــبـــــب 
رونـــــالـــــدو يف 

اللوم  توجيه 
م�ضوؤولني  اإىل 
جـــزيـــرة  يف 
مــــــــاديــــــــرا 
مت  اأن  ــد  ــع ب
ـــره  ـــوي ـــض ـــ� ت

ــب  ــدري ت يف 
مبـــــلـــــعـــــب 
القدم  لكرة 

ــــرة  ــــزي ــــاجل ب
الذي  الــنــادي  يف  وجولته 

رغم  طفولته  يف  لــه  لعب 
املفرو�ص  ال�ضحي  احلــجــر 

من  الثاين  حتى  الربتغال  يف 
ال�ضهر القادم.

بــاأن  ذلــك  امل�ضئولون  ــرر  وب
رونالدو مل يك�ضر اأي قواعد 
ـــي حمـــرتف  ـــض ـــا� لأنــــــه ري
لأ�ضباب  الريا�ضة  ميــار�ــص 
العمل، كما اأنه التزم بقواعد 
خالل  الجتماعي  التباعد 

تدريباته.

زيدان  الدين  زين  الفرن�ضي  اإن  �ضحفي  تقرير  قال 
مع  التعاقد  يف  يرغب  مدريد،  لريال  الفني  املدير 

جنم بايرن ميونخ الأملاين.
األبا  ديفيد  النم�ضاوي  اأن  "بيلد"  �ضحيفة  وذكــرت 
ظهري بايرن ميونخ، ميكنه اأن يغادر �ضفوف الفريق 

الأملاين يف ال�ضيف املقبل.
األبا، ل  اأن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع  واأ�ضافت 
�ضيما واأنه قد يرحل ب�ضعر اأقل من قيمته ال�ضوقية 
بها  مير  التي  ال�ضعبة  القت�ضادية  الأو�ضاع  ظل  يف 

العامل بعد تف�ضي فريو�ص كورونا.
الأخ�ضر  ال�ضوء  اأعطى  زيدان  اأن  ال�ضحيفة  ونوهت 
لإبرام ال�ضفقة، م�ضيفة باأن املدرب الفرن�ضي يثق يف 

قدرات الالعب.
بيني  هو  اجلديد  ــا  األب اأعمال  وكيل  بــاأن  وختمت 
زهايف وهو من معارف ريال مدريد القدامى، وهو ما 

ي�ضهل اإمتام ال�ضفقة.

تقارير  ــــدت  اأك
اأن  ــة،  ــي ــف ــح ــض �
الـــــربتـــــغـــــايل 
ــو  ــان ــي ــت ــض ــ� ــري ك
ـــــــــدو  ـــــــــال رون
ـــــداف  ــــم وه جن
قد  يوفنتو�ص، 
مراجعة  يعيد 
ب�ضاأن  ح�ضاباته 
قــــــرار اتـــخـــذه 

موؤخرا.
واأ�ـــضـــارت اأنــبــاء 

اإيطاليا  اإىل  العودة  يف  يرغب  ل  الــدون  لأن  �ضابقة 
قبل �ضدور قرار ر�ضمي ب�ضاأن م�ضري املو�ضم احلايل.

فاإن  الإيطالية،  "توتو�ضبورت"  ل�ضحيفة  ووفــًقــا 
اإيطاليا،  اإىل  والــعــودة  الرتاجع  يف  يفكر  رونــالــدو 
خا�ضة بعد اكت�ضاف حالت م�ضابة بفريو�ص كورونا 

امل�ضتجد يف ماديرا.
على  ــاءت  ج اكت�ضفت  التي  احلـــالت  اأن  واأ�ــضــافــت 
مع  حالًيا  رونالدو  وجود  مكان  من  فقط  كم   20 ُبعد 

عائلته، وهو ما دفعه للتفكري جمددا.
واأ�ضارت اإىل اأن كري�ضتيانو قبل اأيام قليلة كان ي�ضعر 
والتي  )ماديرا(،  الأ�ضلية  جزيرته  يف  كبري  باأمان 
مبلعب  الع�ضب  على  للتدرب  ا  اأي�ضً الفر�ضة  منحته 
بالأمان  �ضعوره  عدم  مع  اأنــه  اإل  ماديرا،  نا�ضيونال 
املتوقع  من  واأنــه  خا�ضة  لتورينو،  يعود  فقد  حالًيا 
الأيام  يف  الربتغال  يف  م�ضددة  ــراءات  اإج ُت�ضدر  اأن 

املقبلة.
وكان الدون قد �ضافر اإىل الربتغال يف 9 مار�ص/ اآذار 
املا�ضي، عقب خو�ضه اآخر مباراة بالدوري الإيطايل 

�ضد اإنرت ميالن يف 8 مار�ص.
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اأ�ضرى فل�ضطينيون

بقلم د. اأحمد اإبراهيم حماد
----------------------

الفل�سطيني، خمتلًفا هذا  الأ�سري  يحّل يوم 
العام، يف ظّل تف�ّسي جائحة كورونا، حيث 
تقوم  دول العامل قاطبة ببذل جل جهودها 
ال�سبل والو�سائل،  ب�ستى  اجلائحة  ملكافحة 
والعمل احلثيث للحفاظ على جميع الأفراد 
اأو  زائرين  اأو  مواطنيها  من  كانوا  �سواء 
من  الكثري  ���رصاح  واإط���الق  بل  غريهم، 
اأن  جند  حياتهم  على  للحفاظ  امل�سجونني 
مازالت  الإ�رصائيلي  الحتالل  �سلطات 
املواثيق  كافة  احلائط  بعر�ص  ت�رصب 
باحلفاظ  يتعلق  فيما  الدولية  والأع��راف 

على حياة الأ�رصى.
من  كثري  فيه  ب��ادرت  ال��ذي  الوقت  ففي 
الدول لإطالق �رصاح امل�سجونني – وكثري 
منهم م�سجون على ق�سايا جنائية- �سيما 
اأن  جند  ال�سن  وكبار  اخلطرين  غري  من 
جميع  عن  اآذان��ه��ا  ت�سم  الحتالل  دول��ة 
�رصاح  لإط��الق  وال��دع��وات  املنا�سدات 
وهم  �سجونها  يف  املحتجزين  الأ����رصى 
احلرية  اأج��ل  من  منا�سلني  ح��رب،  اأ���رصى 
ب�سكل  �سواء  يعر�سهم  مما  وال�ستقالل، 
ل  الإ�سابة  خلطر  متعمد  غري  اأو  متعمد 
زال  ما  اخلطري، حيث  الوباء  بهذا  الله  قدر 
اأ�سرية   41 بينهم  من  اأ�سري،   5000 قرابة 
و700  اإدارًي��ا  معتقاًل  و430  طفاًل  و180 
تقارير  بح�سب  امل�سنني  وع�رصات  مري�ص 
يحلمون   ، الفل�سطيني  الأ���س��ري  ن��ادي 
بوقف  العامل  ويطالبون  واحلياة،  باحلرية 
قبل  من  بحقهم  ال�سارخة  النتهاكات 

�سلطات الحتالل.
ولعل هذا ال�سمت الإ�رصائيلي الذي يرافقه 
ل مبالة بالقوانني والأعراف الدولية لي�ص 
الإ�رصائيلي،  الحتالل  دولة  على  جديداً 
قمع  بحملة  طويلة  فرتة  منذ  تقوم  فهي 
وحماولة  جميعًا  الأ���رصى  بحق  م�ستمرة 

اجل��الد  وج��ه  يف  �سمودهم  م��ن  النيل 
الإ�رصائيلي.

ومل تكتف دولة الحتالل بذلك بل م�ست 
لت�سويه  �سعيها  خالل  من  ذلك  من  اأبعد 
�سجونها  يف  املحتجزين  الأ�رصى  �سورة 
منظمة  اإع��الم��ي��ة  هجمات  خ��الل  م��ن 
ال�سورة  لتغيري  وموجهة  وم�ستمرة 
يف  بالأ�رصى  اخلا�سة  والذهنية  النمطية 

اأذهان وعقلية املواطن الغربي.
املوؤ�س�سات  بع�ص  اأن  الكربى  والطامة 
الإعالم  مع  ان�ساقت  الوربية  العالمية 
املواطن  لدى  احلقائق  لقلب  الإ�رصائيلي 
بخ�سو�ص  الدويل  العام  والراأي  الغربي، 
من  العديد  زرع  عنه  نتج  ما  الأ����رصى، 
التي  امل�سوهة  والأف��ك��ار  امل�سطلحات 
بت�سورات  الغربي  للمواطن  توحي  قد 
واحلقائق،  للواقع  خمالفة  اآ���رصان��ا  ح��ول 
م�سطلحات  ممنهجة  ب�سورة  فا�ستخدمت 
مثل ' القتلة'، ' الإرهابيني'، 'امللوثة اأيديهم 
واخللط  بل  الربط،  حاولت  كما  بالدماء'، 
العامل  يف  الإرهابية  العمليات  بع�ص  بني 

والن�سال الوطني الفل�سطيني.
فيه  ت�رص  ال��ذي  ال��وق��ت  ذل��ك يف  ي��اأت��ي 
�سيا�سة  ممار�سة  على  الحتالل  �سلطات 
ناهيك عن  الأ�رصى،  بحق  والبط�ص  القمع 
املر�سى،  الأ���رصى  بحق  املتعمد  الإهمال 
والأطفال  ال�سن  كبار  احتجاز  وا�ستمرار 
انت�سار  ظل  يف  والأ�سريات  الأ�رصى  من 
من  ملزيد  يعر�سهم  مما  كورونا  جائحة 
وان  خا�سة  حياتهم،  تهدد  التي  املخاطر 
الحتالل الإ�رصائيلي مل يخ�سع للم�ساءلة 
باأنه  ي�سعر  فهو  م��ا،  يومًا  املحا�سبة  اأو 

حم�سن وفوق القانون.
ان ا�ستمرار �سلطات الحتالل يف احتجاز 
تتهددهم،  التي  املخاطر  رغ��م  الأ����رصى 
بحقهم،  القمعية  �سيا�ستها  وموا�سلة 
والت�سويه  الت�سليل  حملة  عن  ف�ساًل 

جميع  ت�سافر  تتطلب  بحقهم  الإعالمي 
احلقوقية  واملوؤ�س�سات  الر�سمية  اجلهود 
الحتالل  دولة  على  لل�سغط  وال�سعبية 
�رصاح  واإط��الق  املمار�سات،  هذه  لوقف 

الأ�رصى للحفاظ على حياتهم.
خا�سة  الداخلية  اجل��ه��ود  م��ن  وبالرغم 
يجب  الأ����رصى،  مل�ساندة  منها  ال�سعبية 
ال�سعبي  التعامل  اأن  اىل  هنا  التنويه 
واملوؤ�س�ساتي مع ق�سية الأ�رصى مو�سمي 
ل يرتقي للم�ستوى املطلوب والت�سحيات 
التي يقدمها وقدمها الأ�رصى يف ال�سجون 
امل�ساندات  تكثيف  يتطلب  مما  الإ�رصائيلية، 
يجب  والتي  امل�سمار،  هذا  يف  ال�سعبية 
الر�سمي  اللتزام  ا�ستمرار  يرافقها  اأن 
القت�سادية  وع��ائ��الت��ه��م  بحقوقهم 
الأ�سا�سية  الر�سالة  ان  حيث  والجتماعية 
الوحدة  هي  اأ�رصانا  يقدمها  التي  اليوم 
لهم  والنت�سار  الأ�رصى،  واإن�ساف ق�سية 

واإنهاء النق�سام . البغي�ص
تفعيل  �رصورة  على  نوؤكد  اأن  هنا  ولبد 
الفل�سطينية يف  ال�سفارات واجلاليات  دور 
�سواء  الغربية  الدول  يف  وخا�سة  اخلارج 
من  ال�سمالية  اأمريكا  دول  اأو  اأوروب��ا  يف 
وحتالفات  عالقات  �سبكة  تكوين  خالل 
الفل�سطيني  للموقف  وداع��م��ة  ق��وي��ة 
وحث  الدولية،  املوؤ�س�سات  يف  ال�سيا�سي 
والإن�سانية  احلقوقية  واملراكز  اجلمعيات 
على الهتمام بق�سية الأ�رصى، ومبا يكفل 
واإعالمي  دويل  ت�سامن  حركة  اإط��الق 
الن�سال  ملتابعة  وديبلوما�سي  وقانوين 
والأ����رصى،  الأ���س��ريات  حترير  اأج��ل  من 
الحتالل  دولة  وحما�سبة وعزل ومقاطعة 
ا�سرتاتيجية  اإىل  ا�ستناًدا  الإ�رصائيلي، 
يف  اجلماعي  العمل  على  تعتمد  وا�سحة 
اإطار تكامل الأدوار، تعيد لق�سية الأ�رصى 
اأكرث  وتكون  الواجب،  اعتبارها  واملعتقلني 

تاأثرًيا ون�رصة لق�ساياهم.

ويف ظل هذه الأو�ساع اخلطرية ياأتي اأهمية 
اختالفها  على  الإعالم  و�سائل  ا�ستخدام 
وا�ستغالل  اجلديد  الإع���الم  ذل��ك  يف  مبا 
على  تركز  التي  الإعالمية  الفنون  كافة 
اجلوانب الإن�سانية حلياة الأ�رصى و�سوؤونهم 
ظل  يف  تتهددهم  التي  واملخاطر  املختلفة، 

ا�ستمرار احتجازهم.
ال��دور  اأهمية  كذلك  نغفل  األ  ويجب 
الإع��الم  و�سائل  تلعبه  اأن  ميكن  ال��ذي 
مدعوة  فهي  والدولية،  والعربية  املحلّية 
واإبراز  الأ�رصى  ق�سية  على  الرتكيز  اإىل 
العامل،  اإىل  �سوتهم  واإي�سال  معاناتهم 
الوطنية  ق�سيتهم  جتاه  العام  الراأي  حل�سد 
�سمن  ذلك  يكون  اأن  على  والإن�سانّية 
اإ�سرتاتيجية �ساملة مبا ي�سمن تفعيل دورها 
�سجون  داخل  الأ�رصى  معاناة  تو�سيح  يف 
اجلهود  اجتمعت  فلو  للعامل،  الح��ت��الل 
الداخلية  وال�سديقة  والعربية  الفل�سطينية 
اأثرا كبريا جًدا يف  واخلارجية، �سيكون لها 

م�ساندة ق�سية الأ�رصى ودعم �سمودهم.
اأن  باأ�رصه  ال��دويل  املجتمع  على  ويجب 
يتوقف عن �سيا�سة الكيل مبكيالني عندما 
ال�سعب  واأرواح  بحقوق  الم��ر  يتعلق 
وبق�سية  عامة،  ب�سورة  الفل�سطيني 
الأ�رصى  على وجه اخل�سو�ص، واأن ميار�ص 
�رصاح  اإط��الق  اأج��ل  من  الإن�ساين  دوره 
وال�سغط  لهم،  احلماية  وتوفري  الأ���رصى 
�رصاح  لإط��الق  الحتالل  حكومة  على 
وكبار  املر�سى،  والأ����رصى  ال���س��ريات، 
للحفاظ  اأوىل  كخطوة  والطفال  ال�سن، 

على حياتهم. 
طابع  ذات  ق�سية  هي  ال�رصى  ق�سية  اأن 
ال�سعب  بالن�سبة لعموم  خا�ص وا�ستثنائي 
جميع  تظافر  مطلوب  ولذلك  الفل�سطيني 
ت�سجيل  ولي�ص  اجن��ازات  لتحقيق  اجلهود 
الأطراف نقاطًا على بع�سها البع�ص بحكم 

النق�سام والتجاذبات ال�سيا�سية.

الأ�ضرى بني جائحة كورونا وبط�س الحتالل

اأبو احلاج مدير عام مركز  قال الدكتور فهد 
اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة 
اأ�سري  اآلف  خم�سة  من  اك��رث  اإن  القد�ص 
واأ�سرية فل�سطينيني ل يزالوا يكابدون ظالم 
الإ�رصائيلي  الحتالل  انتهاج  نتيجة  ال�سجن 
البطيئة  اجل�سدية  الت�سفية  ل�سيا�سة 
الفداء  روح  لقتل  منها  وحماولة  بحقهم 
املحتلة  اأر�سنا  حترير  �سبيل  يف  واملقاومة 
الدولة  واإقامة  الوطني  ال�ستقالل  وحتقيق 

الفل�سطينية وعا�سمتها القد�ص .
عنهم  الفوري  الإف��راج  ب�رصورة  وطالب   
العن�رصية  اأو �رصط ووقف  قيد  جميعا دون 
�سعنا  اأبناء  ان  موؤكدا  بحقهم،  والبط�ص 
يوم  اإحياء  ين�سوا  لن  وال�ستات  بالوطن 

من  الرغم  على  وذلك  الفل�سطيني  الأ�سري 
يف  البالد  بها  متر  التي  ال�سعبة  الظروف 
ر�سالة  وذلك  الطوارىء،  حالة  اإعالن  ظل 
اأبناء  باأن خرية  الدويل  وللمجتمع  لالحتالل 
واأن  الحتالل  زنازين  يف  يبقوا  لن  �سعبنا 
�سعبة  ظروف  من  عانوا  مهما  �سعبنا  اأبناء 
عن  والدفاع  ن�رصتهم  عن  يتقاع�سوا  فلن 
احلاج  اأبو  الدكتور  وطالب   . باحلرية  حقهم 
املوؤ�س�سات  وكافة  ال��دويل  الأم��ن  جمل�ص 
لالإفراج  الفوري  بالتدخل  الدولية  احلقوقية 
م�سيدا  معاناتهم،  واإنهاء  الأ�رصى  كافة  عن 
اأبناء  اأقامها  التي  والفعاليات  بامل�سريات 

اجلالية الفل�سطينية بدول اأوروبا.

الدكتور فهد اأبو احلاج يطالب �ضلطات الحتالل ب�ضرورة الإفراج 
الفوري عن الأ�ضرى جميعا دون قيد اأو �ضرط

اأخبار فل�ضطني

الأ�ضري حممد 
الطو�س

حي اأنه  ي�ضدق  ل  زال  ما 
من  ال��ط��و���ص،  احلميد  عبد  اأح��م��د  حممد 
بتاريخ  اعتقل  اخلليل،  ق�ساء  اجلبعة،  �سكان 
مدى  بال�سجن  عليه  وحكم   6/10/1985
مازال  اأنه  الآن  اإىل  ي�سدق  ل  حممد  احلياة. 
حيا، فقد ن�سبت وحدة خا�سة كمينًا حمكمًا 
من  زخ��ات  عليهم  واأطلقت  ولرفاقه،  له 
اجلميع  ف�سقط  ميدانيًا،  الر�سا�ص لإعدامهم 
ال��ذي  الطو�ص  حممد  با�ستثناء  �سهداء 

بليغة. بجراح  اأ�سيب 
اخلليل"،  "جبل  مبجموعة  جمموعته  عرفت 
قامت  م��ط��اردة  ف��دائ��ي��ة  جمموعة  وه��ي 
�سد  الع�سكرية  العمليات  من  ب�سل�سلة 
القب�ص  اإلقاء  هدف  واأ�سبح  الحتالل،  جنود 
مركزيا،  اإ�رصائيليا  هدفا  اإعدامها،  اأو  عليها 
وكهوف  جبال  من  املجموعة  اتخذت  وقد 
والفزع  اخلوف  و�سببت  لها،  ماأوى  اخلليل 
حد  على  وامل�ستوطنني  اجلنود  �سفوف  يف 
وقتها  العربية  ال�سحف  وكتبت  ���س��واء، 
اأ�سبحت  التي  املجموعة  هذه  عن  الكثري 
املطلوب رقم واحد جلهاز الأمن الإ�رصائيلي.
يكمل  مل  بناء،  عامل  كان  الطو�ص  حممد 
18 عاما،  1982 وعمره  اعتقل عام  تعليمه، 

اأ�سهر. بال�سجن ع�رصة  عليه  وحكم 
جمموعة  لي�سكل  ال�����س��ج��ن  م��ن  خ���رج 
عملها  يف  ا�ستهدفت  التي  اخلليل،  جبل 
فا�ستخدمت  واجل���ن���ود،  امل�����س��ت��وط��ن��ني 
والأمنية  الب�رصية  اإمكانياتها  كل  اإ�رصائيل 
املجموعة  على  القب�ص  لإلقاء  والع�سكرية 
خم�سة  �سمت  املجموعة  اأمواتا.  اأو  اأحياء 
وحممد  �سعيد  ح�سن  حممد  هم  منا�سلني 
خاليلة  وعلي  النجار  وحم��م��ود  ع���دوان 
تعر�ست  وقد  الطو�ص،  حممد  اىل  اإ�سافة 
عندما  بارد،  بدم  قتل  و  ملجزرة  املجموعة 
بالتفاق  البالد  خارج  اىل  املغادرة  حاولت 
مع اأحد الأدلء، حيث نمُ�سب الكمني لهم يف 
ا�ستخدمت  الأردن،  الطريق قرب احلدود مع 
الأ�سلحة.  اأن���واع  وك��ل  ال��ط��ائ��رات  فيه 
اأن�سب  الأوىل عندما  اللحظات  يتذكرحممد 
داخل  روؤو�سهم  فوق  والقنابل  الر�سا�ص 
اأنه  ويقول  ي�ستقلونها،  كانوا  التي  ال�سيارة 
ولكنهم  علينا،  القب�ص  اإلقاء  بالإمكان  كان 
التحقيق،  اإىل  م�سابا  اقتيد  اإعدامنا.  اأرادوا 
كانت  العذاب،  من  قا�سية  لفرتة  ليخ�سع 
ال�سدمة  وكانت  جروحه،  من  تنزف  الدماء 
رفاقه  كافة  اأن  علم  اأن  بعد  عليه  �سعبة 
تعلم  مل  اإنها  زوجته  تقول  ا�ست�سهدوا.  قد 
اأ�سهر،  �ستة  بعد  اإل  احلياة  قيد  على  اأن��ه 
اأف��راد  كافة  قتلت  اأنها  اأعلنت  فاإ�رصائيل 
اأن  لدرجة  وا�سع،  تعتيم  وجرى  املجموعة، 
جرى،  ما  يعرف  مل  الدويل  الأحمر  ال�سليب 
�سقيقه،  ومنزل  حممد  منزل  هدم  مت  وقد 
قام  املنزل،  ببناء  قريته  اأهايل  قام  اأن  وبعد 
هدمه.  باإعادة  اأخ��رى  مرة  الحتالل  جنود 
احلياة،  م��دى  بال�سجن  حممد  على  حكم 
هذه  وقانونية  ب�رصعية  يعرتف  ل  اأنه  فاأعلن 

املحكمة.

وزير �ضوؤون الأ�ضرى واملحررين: "قلقون ازاء حماية الأ�ضرى من وباء الكورونا"

الأ����رصى  ���س��وؤون  هيئة  رئي�ص  اأع���رب 
قلقه  عن  بكر  اأبو  قدري  الوزير  واملحررين 
يف  الإ�رصائيلي  الحتالل  وتاأخر  مماطلة  من 
العاملية  ال�سحة  منظمة  تو�سيات  تنفيذ 
الأ���رصى،  بني  الجتماعي  التباعد  ب�ساأن 
وتعقيم  الكمامات  ت�سليم  يف  وت��اأخ��ره 
واأكد  “كورونا”.  فريو�ص  ب�سبب  ال�سجون، 
الإعالم  وزارة  نظمته  لقاء  خالل  بكر،  اأبو 

ل  اأنه  ال�سبت،  اليوم  الكرتونيا، 
الأ�رصى،  �سفوف  يف  اإ�سابات 
اإن  وق��ال  “كورونا”.  بفريو�ص 
اأيام  منذ  ب��داأت  الحتالل  دولة 
مرور  رغم  املعتقالت  بتعقيم 
انت�سار  على  ون�سف  �سهر 
بت�سليم  ب���داأت  فيما  ال��وب��اء، 
يومني  قبل  الكمامات  الأ�رصى 
فقط، وما تزال متنع دخول املبالغ 
اأبنائهم  اإىل  الأهل  يحولها  التي 
الأ�رصى لل�سهر الثاين على التوايل، اأي منذ 

انت�سار “كورونا”.
مع  تتزامن  الإج���راءات  هذه  اأن  واأ�ساف   
 10% الكانتينا،  م��واد  من   %  40 �سحب 
معتربا  والأجبان،  الألبان  منتجات  من  منها 
بني  الأ�رصى  وتنقالت  املحاكمات  اإيقاف  اأن 
فر�سها  قرارات  وهي  وال�سجون-  الأق�سام 

اإىل  و�سول  املمكنة  الطرق  بكل  الأ�رصى 
غرفة  باإحراق  ال�رصباتي  اأمين  الأ�سري  قيام 
اخلطر  ظل  يف  تكفي  ل  احتجاجا-  ال�رصطة 
داخل  ال�سديد  بالكتظاظ  املتمثل  الأك��رب 
 8-10 بني  ما  اأن  مو�سحا  الأ���رصى،  غرف 
اأ�رصى يتوزعون على 16 مرتا مربعا تقريبا، 
املمر�سني  ع��دد  تقلي�ص  اإىل  بالإ�سافة 
بدل  واح��د  اإىل  الأق�سام  يف  الإ�رصائيليني 

اثنني، منذ بداية الأزمة. 
واأعرب اأبو بكر عن قلقه ال�سديد من قانون 
الذي  الأ����رصى،  عن  املبكر  الإف���راج  منع 
من  بطلب  الإ�رصائيلي  الكني�ست  اأقره  كان 
اأدى  وال��ذي  متطرفة،  اإ�رصائيلية  اأح��زاب 
من  ع��دد  ا�ست�سهاد  اإىل  �سابق  وق��ت  يف 
دياك  اأب��و  �سامي  منهم  الأ���رصى  املر�سى 
اإىل ما  ال�سائح، وان�سمام جثمانيهما  وب�سام 
اإ�سافة لعدم  300 جثمان حمتجز،  جمموعه 

يهدد  ما  لالأ�رصى،  الطبية  العناية  توفري 
املعتقالت.  اإىل  الوباء  انتقل  ما  اإذا  بكارثة 
واأ�سار اأبو بكر اإىل اأن هيئة �سوؤون الأ�رصى 
اأزم��ة  ب��داي��ة  منذ  توا�سلت  وامل��ح��رري��ن 
العاملية،  ال�سحة  منظمة  مع  “كورونا” 
لإ�رصائيل  ر�سالة  توجيهها  عن  اأعلنت  التي 
اأ�سري  اأي  حياة  عن  امل�سوؤولية  فيها  حتملها 
اأنها على  “كورونا”، كما  فل�سطيني ب�سبب 
توا�سل دائم مع ال�سليب الأحمر للح�سول 
على معلومات كاملة عن الأ�رصى، ل �سيما 
الأ�سري اأمين ال�رصباتي. وجدد اأبو بكر حتميل 
الحتالل الإ�رصائيلي امل�سوؤولية الكاملة عن 
اآلف  خم�سة  عددهم  البالغ  الأ���رصى،  حياة 
املر�سى،  الأ���رصى  من   700 منهم  اأ�سري، 
اإداريا، و540 من  اأ�سريا  اأ�سرية، و430  و40 
الأ�رصى املحكومني بال�سجن املوؤبد، موزعني 

على 23 معتقال.
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"لو  �سحيفة  مع  مقابلة  يف  وق��ال 
اأن  "اأخ�سى  الثنني  نمُ�رصت  موند" 
م�سابهًا  )الوباء(  بعد  ما  عامل  ي�سبح 
 ." �سواأ اأ لكن  قبله،  ما  لعامل  كثرياً 
تفاقم  ن�سهد  ننا  اأ يل  "يبدو  واأ�ساف: 
النظام  تقّو�ص  التي  النق�سامات 
ميّثل  الوباء  �سنوات.  منذ  العاملي 
من  القوى  بني  ال�رصاع  ا�ستمرارية 

اأخرى". و�سائل  خالل 
دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�ص  وّعلق 
املالية  امل�ساهمة  خ�سو�سًا  ترامب 
ال�سحة  منظمة  يف  الأم��ريك��ي��ة 
منحازة  نها  باأ يّتهمها  التي  العاملية 
يف  كوفيد19-،  من�ساأ  ال�سني  اإىل 

العاملي. الوباء  اأزمة  خ�سّم 
القوة" عالقات  "تنظيم 

نه  "اإ ال��ف��رن�����س��ي  ال���وزي���ر  وق���ال 
بتعددية  عينه  ال��ق��دمي  الت�سكيك 
املتحدة  الوليات  اإن  ذ  اإ الأطراف"، 
من  للعديد  متويلها  علقت  اأن  �سبق 
رئا�سة  ظّل  يف  الدولية  املنظمات 

"هذا  ل���ودري���ان:  وت��اب��ع  ت��رام��ب. 
تنظيم  ه��و  ال��ق��وى(  )ب��ني  ال�����رصاع 
ن�سهده  كنا  ال��ذي  القوة  عالقات 
تفاقم  مع  ال�سحية(  )الأزم��ة  قبل 
الأمريكية".  ال�سينية  اخل�سومة 
املتحدة،  ال��ولي��ات  رئي�ص  ويّتهم 
يف  بالوباء  ت�رصراً  الأك��رث  الدولة 
املر�ص،  ظهر  حيث  ال�سني  العامل، 
الفريو�ص  خطورة  "اأخفت"  نها  باأ
وتتكرر  ل�سحاياه.  احلقيقي  والعدد 
البلدين  بني  الدبلوما�سية  التوترات 
البيت  اإىل  ت��رام��ب  و���س��ول  م��ن��ذ 

.2017 العام  مطلع  بي�ص  الأ
عدة  على  بكني  وا�سنطن  وتهاجم 
بتو�سعها  التنديد  من  اأخرى  جبهات 
اجلنوبي  ال�سني  بحر  يف  الع�سكري 
�سناعي.  بتج�س�ص  التهامات  اإىل 
يناير  يف  تو�سلتا  القوتني  اأن  غري 
هدنة  �سكل  على  جتاري  اتفاق  اإىل 
ر�سوم  بفر�ص  املتمثلة  حربهما  يف 

متبادلة. جمركية 
ال�سني و"طموح"  اأمريكا  "انغالق" 

املناف�سة  ب�"تو�سيع  لودريان  وندد 
كل  يف  املواجهة،  وحتى  الدولية، 

"ميدان  ذل��ك  يف  مب��ا  القطاعات" 
القوى  تتناف�ص  حيث  املعلومات" 
يف  مناذجها  بني  للمقارنة  العظمى 

كوفيد19-. اأزمة  دارة  اإ
املتحدة  الوليات  "انغالق"  اإن  وقال 
داء  اأ يف  م��رتددة  نها  اأ "يبدو  التي 
الدويل"  امل�ستوى  على  القائد  دور 
ب�ساأن  م�سرتكة"  "خطوة  كل  يعّقد 
وي�سّجع  الكبرية  العاملية  التحديات 

ال�سلطة. اإىل  ال�سني  تطلعات 
ال�سني  ت�سعر  ذلك  "نتيجة  اأن:  واأكد 
نا  )اأ ما  يومًا  قول  على  ق��ادرة  نها  اأ

والقيادة(". القوة 
القوى،  لعبة  يف  اأن  على  و���س��دد 
اأن  و"عليها  مكانها  لديها  اأوروب��ا 
"اأن  م��ن  ب��دًل  قيادة"  م�سري  جت��د 
كما  نف�سها"  على  �سئلة  اأ تطرح 

الراهنة. ال�سحية  الأزمة  يف  تفعل 
اأن  ال�سني  على  ينبغي  ن��ه  اأ وراأى 
"وهذه  الأوروب���ي  الحت��اد  "حترتم" 
"اأحيانًا  م�سيفا:  دائًما"،  احلال  لي�ست 
يف  النق�سامات  على  تلعب  بكني 

الأوروبي". الحتاد 

العاملية  "النق�ضامات"  يفاقم  كوفيد19-  وباء  اأن  الثنني،  لودريان،  اإيف  جان  الفرن�ضي  اخلارجية  وزير  اعترب 
الدولية. التعددية  املطاف  نهاية  يف  وُي�ضعف  الأمريكية  ال�ضينية  واخل�ضومة 

ال�ضني تنتقد ت�ضريحات اأ�ضرتالية 
ب�ضاأن كورونا

ظريف يلتقي الرئي�س الأ�ضد واملعلم 
يف دم�ضق

زوجة ال�ضي�ضي توجه ر�ضالة للم�ضريني

ال�ضعودية ت�ضجل 1122 اإ�ضابة و6 
وفيات جديدة بكورونا

البحرين تقرت�س مليار دولر ب�ضبب كورونا واأزمة اأ�ضعار النفط

لأول مرة..�ضور جديدة خلا�ضقجي قبل قتله..الك�ضف عن تفا�ضيل اأخرى
 عن اغتياله 

متحدث با�ضم جون�ضون: ما يقلقنا هو حدوث موجة ثانية لكورونا فى بريطانيا 

ال�سينية،  اخلارجية  وزارة  انتقدت 
بالتحقيق  اأ�سرتاليا  مطالب  الثنني، 
فريو�ص  ظهور  مالب�سات  ب�ساأن 
ذلك  معتربة  ال�سني"،  يف  كورونا 
وقال  الداخلية.  �سوؤونها  يف  تدخال 
ال�سينية،  اخلارجية  با�سم  املتحدث 
"دعوة  اإن  �سحفي،  ت�رصيح  يف 
حول  دويل  حتقيق  لإجراء  اأ�سرتاليا 
ال�سني،  يف  كورونا  فريو�ص  اأ�سل 
موؤكدا  بكني"،  ل��دى  خم��اوف  تثري 
ومل  ���س��ف��اف��ة  "كانت  ال�����س��ني  اأن 
اخل�سو�ص".  بهذا  معلومات  تخف 
اإىل  الأح���د،  اأ�سرتاليا،  وان�سمت 

التي  ال���دول  م��ن  متنامية  قائمة 
ب�سبب  ال�سني،  على  �سغطا  متار�ص 
فريو�ص  انت�سار  لأزم���ة  دارت��ه��ا  اإ
عالمات  ثارت  واأ امل�ستجد،  كورونا 
وطالبت  �سفافيتها  حول  ا�ستفهام 
الفريو�ص  اأ�سل  فى  دوىل  بتحقيق 

انت�ساره. وكيفية 
الأ�سرتالية،  اخلارجية  وزيرة  وقالت 
يتعلق  فيما  قلقها  اإن  بني،  ماري�ص 
عالية  "نقطة  بلغ  ال�سني  ب�سفافية 
يف  "اأ�سرتاليا  واأ���س��اف��ت:  جدا". 

ذلك". على  متاما  �ست�رص  الواقع 
ق/د

ي���راين  الإ اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  التقى 
دم�سق  يف  ظ��ري��ف  ج���واد  حم��م��د 
ال�سوري  الرئي�ص  الث��ن��ني،  اأم�ص 
جمل�ص  رئي�ص  ونائب  الأ�سد  ب�سار 
واملغرتبني  اخلارجية  وزير  ال��وزراء 

انفراد. على  كال  املعلم  وليد 
وو���س��ل ظ��ري��ف ���س��ب��اح الث��ن��ني 
لإجراء  دم�سق،  ال�سورية  العا�سمة 

حم��ادث��ات م��ع ك��ب��ار امل�����س��وؤول��ني 
املتحدث  ���رصح  فيما  ال�سوريني، 
عبا�ص  الي��ران��ي��ة  اخلارجية  با�سم 
اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ان  م��و���س��وي 
مع  الدولية  الق�سايا  ابرز  �سيبحث 
وخ�سو�سا  �سوريا  يف  امل�سوؤولني 

ا�ستانا. قمة 
ق/د

امل�رصي  الرئي�ص  زوج���ة  وج��ه��ت 
اإىل  ر�سالة  ال�سي�سي،  انت�سار 
اأع��ي��اد  مبنا�سبة  امل�����رصي  ال�سعب 
الن�سيم".  "�سم  البالد  يف  الربيع 
الر�سمية  �سفحتها  ع��رب  وق��ال��ت 
ال��ي��وم  "نحتفل  في�سبوك:  ع��ل��ى 
يرمز  ال���ذي  الن�سيم  ���س��م  بعيد 
���س��م��ى  اأ اإىل  ال��رائ��ع��ة  بطقو�سه 
يف  املتمثلة  ن�����س��ان��ي��ة  الإ امل��ع��اين 
والت�سامن  والت�سامح  البهجة 
حمبة  تعك�ص  وال��ت��ي  ن�����س��اين،  الإ
ورثها  التي  للحياة  امل�رصي  ال�سعب 
بح�سارتهم  القدماء  اأج���داده  عن 
بخري".  ن��ت��م  واأ ع��ام  كل  العريقة.. 
امل�����رصي،  ال���وزراء  رئي�ص  وك��ان 
قرارا  اأ�سدر  قد  مدبويل،  م�سطفى 

"�سم  يوم  مع  التعامل  اأ�سلوب  ب�ساأن 
الثنني  اليوم  يوافق  الذي  الن�سيم" 
قرار  خمالفي  عقوبة  عن  والإعالن 

العام. الغلق 
غلق  �سيتم  ن��ه  ف��اإ ل��ل��ق��رار  ووف��ق��ا 
العامة  واحل��دائ��ق  املتنزهات  ك��ل 
وال�����س��واط��ئ، مل��ن��ع ال��ت��ج��م��ع��ات، 
و�سائل  كافة  يقاف  اإ اإىل  بالإ�سافة 
مبا  ال��ي��وم،  ه��ذا  يف  ال��ع��ام  ال��ن��ق��ل 
وم��رتو  احل��دي��دي��ة،  ال�سكة  ي�سمل 
العام،  النقل  توبي�سات  واأ نفاق،  الأ
وايقاف  النهري،  النقل  وو�سائل 
تنقل  التي  الرحالت  اتوبي�سات  كل 
املدن  بني  اأو  املحافظات  بني  الركاب 

الكثافات. من  للحد  وال�سواطئ، 
ق/د

ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
ت�سجيل  الثنني،  ال�سعودية، 
وفيات  و6  اإ���س��اب��ة   1122
يف  كورونا  بفريو�ص  جديدة 
 24 ال� ال�ساعات  خالل  البالد 
املتحدث  ف����اد  واأ امل��ا���س��ي��ة. 
ال�����س��ح��ة،  وزارة  ب��ا���س��م 
حم��م��د ال��ع��ب��د ال���ع���ايل، يف 
اليوم،  عقده  �سحفي  موؤمتر 
اإ���س��اب��ة   1122 بت�سجيل 
م���وؤك���دة ب��ع��دوى ف��ريو���ص 
C - " امل�ستجد  ���ورون��ا 

العدد  لريتفع   "VID-19
اإىل  للم�سابني  الإج��م��ايل 
كان  اأن  بعد  �سخ�سا   10484
اأم�ص   9362 م�ستوى  على 

حد. الأ
اإىل  ال���رق���م  ه����ذا  وي�����س��ري 
حل�سيلة  ن�سبي  ا���س��ت��ق��رار 
بفريو�ص  اليومية  الإ�سابات 
حيث  اململكة،  يف  ك��ورون��ا 
اإح�سائية  يف  املعدل  هذا  بلغ 
1088 حالة فيما و�سل  الأحد 
ال�سبت   1132 م�ستوى  اإىل 
ت�سجيل  مت  حيث  امل��ا���س��ي، 
التف�سي  بدء  منذ  قيا�سي  رقم 
العايل  العبد  وذكر  البالد.  يف 
مت  الإ���س��اب��ات  من   27% اأن 

بينما  �سعوديني  لدى  ر�سدها 
فيما  اأجانب،  اإىل   73% تعود 
بني  املر�سى  اأعمار  تراوحت 
وتابع  ع��ام��ا.   96 اإىل  �سهر 
الن�سطة  احلالت  اإجمايل  اأن 
ومعظمها   ،8891 ي��ب��ل��غ 
 88 بينها  ل��ك��ن  م�ستقرة، 
الرعاية  تتلقى  حرجة  حالة 
معظم  ت�سجيل  ومت  املركزة. 
املكرمة  م��ك��ة  يف  احل���الت 
 )200 ( وال��ري��ا���ص   )402 (
املنورة  واملدينة   )186 ( وجدة 
با�سم  املتحدث  فاد  واأ  .)120 (
 6 ب��ر���س��د  ال�سحة  وزارة 
يف  باملر�ص  ج��دي��دة  وف��ي��ات 
العام  العدد  لريتفع  اململكة، 
اأ�سخا�ص.   103 اإىل  للمتوفني 
ك��م��ا اأع��ل��ن ال��ع��ب��د ال��ع��ايل 
خالل  �سفاء  ح��ال��ة   92 ع��ن 
املا�سية،   24 ال� ال�ساعات 
ح��ي��ث و���س��ل��ت ح�����س��ي��ل��ة 
امل��ت��ع��اف��ني م���ن ال��ف��ريو���ص 
و���س��دد   .1490 ال��ب��الد  يف 
ال�سعودي  ال�سحي  امل�سوؤول 
البقاء  اأهمية  على  جديد  من 
الوجه  مل�ص  وجتنب  املنازل  يف 

اليدين. غ�سل  قبل 
ق/د

نحو  البحرينية،  احل��ك��وم��ة  اق��رت���س��ت 
اأجل  بلغت  �سندات  ل�سداد  دولر،  مليار 
بعد  مار�ص،  ذار/  اآ نهاية  يف  ال�ستحقاق 
�سندات  لإ�سدار  خططها  املنامة  عّلقت  اأن 

ال�سيئة. ال�سوق  ظروف  ب�سبب  دولية 
ثالثة  ع��ن  "رويرتز"  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
اخلليجي  النفط  "منتج  اإن  قولها،  م�سادر 
جميع  خف�ست  الذي  ال�سغري،  )الفار�سي( 

الرئي�سية  الئتماين  الت�سنيف  وكالت 
القر�ص  على  ح�سل  ت�سنيفه،  الثالث 
البنوك  من  جمموعة  من  املا�سي  ال�سهر 
ل�سداد  وا�ستخدمه  وال��دول��ي��ة،  املحلية 
التي  ال�سندات  من  دولر  مليار   1.25
مار�ص  ذار/  اآ  31 يف  م�ستحقة  ك��ان��ت 

ملا�سي". ا
م�ساعدات  حزمة  على  البحرين  وح�سلت 

بع�ص  من  دولر  مليارات  بع�رصة  مالية 
حني   2018 يف  باملنطقة،  ثرياء  الأ حلفائها 
وقالت  ائتمان.  اأزم��ة  نحو  تتجه  كانت 
اإن  املا�سي،  ال�سهر  ل��روي��رتز  م�سادر 
مقر�سني  م��ع  حم��ادث��ات  جت��ري  ال��ب��الد 
اأوقفت  اأن  بعد  قر�ص،  على  للح�سول 
و�سط  دولية،  �سندات  لإ�سدار  خططها 
جائحة  ع��ن  الناجمة  ال�����س��وق  تقلبات 

وانخفا�ص  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص 
بريل  اأ ني�سان/  اأول  ويف  النفط.  اأ�سعار 
والقت�ساد  املالية  وزارة  اأعلنت  اجلاري، 
 1.25 بقيمة  �سندات  �سددت  نها  اأ الوطني 
الناجح  ال�سداد  اإن  وقالت،  دولر.  مليار 
يف  امل��ايل  ال��ت��وازن  برنامج  ق��وة  يو�سح 

ومتانته. اململكة 
ق/د

ن�����رص الدع�����اء ال���ع���ام ال��رتك��ي، 
الكاملة  الت��ه��ام  لئ��ح��ة  الث��ن��ني، 
وتنفيذ  بالتخطيط  للمتهمني 
ال�سعودي  ال�سحفي  قتل  عملية 
قن�سلية  يف  خ��ا���س��ق��ج��ي  ج��م��ال 
عامني،  نحو  قبل  باإ�سطنبول  بالده 
للمرة  تظهره  له  ���س��وراً  وك�سف 
بالدخول  يهم  ك��ان  عندما  الأوىل 

القن�سلية. مبنى  اإىل 
التي  الت��ه��ام،  لئ��ح��ة  وت�سمنت 
اأج���زاء  “اجلزيرة”  ق��ن��اة  ن�����رصت 
القن�سلية  موظفي  ف��ادات  اإ منها، 
التحقيق  ج��رى  الذين  ال�سعودية 
الت��ه��ام  لئ��ح��ة  اأن  ح��ي��ث  م��ع��ه��م، 
الت�سالت  عن  معلومات  تت�سمن 
خا�سقجي  اغتيال  فريق  اأجراها  التي 
اجلزيرة،  وح�سب  وبعدها.  اجلرمية  قبل 
ت�سري  تراك  الأ املوظفني  فادات  اإ فاإن 
ال�سعود  عدم  منهم  طلب  نه  اأ اإىل 
 ، قطعيًا ال�سعودي  القن�سل  لطابق 
مت  نه  باأ فاد  اأ بالقن�سلية  �سائق  واأن 

عليهم  واأغلق  بغرفة  املوظفني  جمع 
من  عامًا   20 منذ  يحدث  مل  ما  وهو 

. عمله
جديدة  �سوراً  العام  الدعاء  ون�رص 
لل�سحفي  م���رة  لأول  ��ع��ر���ص  تمُ
اإىل  ي��دخ��ل  اأن  ق��ب��ل  خ��ا���س��ق��ج��ي 
اإعالم  و�سائل  وعر�ست  القن�سلية، 
وك��ان  فيديو،  يف  ال�سور  تركية 
�سفراء  ك��ن��زة  ي��رت��دي  خا�سقجي 
خطيبته  اأي�سًا  فيها  وتظهر  اللون، 
كانت  التي  جنكيز  خديجة  الرتكية 
كذلك  القن�سلية.  باب  قرب  تنتظره 
خا�سقجي  اأخ��رى  �سورة  اأظهرت 
القن�سلية  مقر  اإىل  و���س��ل  وق��د 
حني  يف  التاك�سي،  ا�ستقل  بعدما 
ي�����س��ًا  اأ الت��ه��ام  لئ��ح��ة  ت�سمنت 
املتهمني  �سفر  جل���وازات  ���س��وراً 
هواتفهم  واأرقام  دبلوما�سي  بع�سها 
لكن  اجلرمية،  يوم  ا�ستخدمت  التي 
الإع���الم  و���س��ائ��ل  يف  ��ع��ر���ص  تمُ مل 
بالقن�سلية  اآخر  �سائق  ف��اد  واأ بعد. 

ن���ه ت��ل��ق��ى اأوام���ر  ال�����س��ع��ودي��ة، اأ
لكن  م��اك��ن  لأ بالتوجه  مت�ساربة 
دقائق،  بعد  عنها  العدول  يتم  كان 
القن�سل  مب��ن��زل  موظفة  اأن  كما 
ن���ه ط��ل��ب م��ن اخل���دم ع��دم  ق��ال��ت اإ
وبعدها  ت�سليحات  ب�سبب  القدوم 
تعديل.  اأي  اإج��راء  ع��دم  اكت�سفت 
اف��ادة  الت��ه��ام،  لئحة  وت�سمنت 
ال�سعودي،  القن�سل  مبنزل  طباخ 
منه  طلب  اجلرمية  ليلة  اأن  اأكد  الذي 
مت  اجلرمية  ويوم  للمنزل،  القدوم  عدم 
ت�سمنت  كما  لأ�سبوع،  املدة  متديد 
املتهمني  �سفر  جل����وازات  ���س��ور 
اأرقام  جانب  اإىل  دبلوما�سي  بع�سها 
ي��وم  ا�ستخدمت  ال��ت��ي  ه��وات��ف��ه��م 
وجهت  �سابق،  وق��ت  ويف  اجل��رمي��ة. 
القتل  تهمة  الرتكية  العامة  النيابة 
�سبق  عن  وح�سي  ب�سكل  املتعمد 
يف  متهما   20 ل� وتر�سد  اإ����رصار 
ال�سعودي  ال�سحفي  اغتيال  ق�سية 
بالده  بقن�سلية  خا�سقجي  جمال 

اأكتوبر/  2 يف  اإ�سطنبول  مدينة  يف 
واتهمت   .2018 الأول  ت�رصين 
�سعود  م��ن  ك��ال  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة 
العهد  ويل  م�ست�سار  القحطاين 
النائب  ع�سريي  واأحمد  ال�سعودي، 
بالتخطيط  املخابرات  ملدير  ال�سابق 
اغ��ت��ي��ال  ج��رمي��ة  وراء  وال���وق���وف 
مكتب  وقال  خا�سقجي.  ال�سحفي 
نه  اإ اإ�سطنبول،  يف  العام  املدعي 
م�ستبها   20 �سد  اتهام  لئحة  اأعد 
خا�سقجي،  بقتل  ال�سلوع  يف  بهم 
ع�سريي  تتهم  الالئحة  اأن  مو�سحا 
على  “بالتحري�ص  وال��ق��ح��ط��اين 
املدعي  مكتب  وذكر  العمد”.  القتل 
 18 تتهم  الالئحة  اأن  بيان  يف  العام 
خا�سقجي  قتل  عملية  بتنفيذ  اآخرين 
الوليات  يف  قامة  اإ يحمل  كان  الذي 
وا�سنطن  ب�سحيفة  ويكتب  املتحدة 

. �ست بو
ق/د

ق��ال م��ت��ح��دث ب��ا���س��م رئ��ي�����ص ال���وزراء 
الثنني  جون�سون،  بوري�ص  الربيطاين 
اأن  من  التيقن  اإىل  حاجة  يف  بريطانيا  اإن 
التباعد  لإج��راءات  تخفيف  اأو  رفع  اأي 
ثانية  موجة  يف  يت�سبب  لن  الجتماعي 
امل�ستجد.  كورونا  فريو�ص  تف�سي  من 
اأ���س��اف  "رويرتز"؛  وك��ال��ة  وبح�سب 
القلق  "م�سدر  لل�سحفيني  املتحدث 
ما  هذا  ثانية،  موجة  ح��دوث  هو  الأك��رب 
�رصر  اأك��رب  امل��ط��اف  نهاية  يف  �سيمُلحق 

والقت�ساد". بال�سحة 
ب�سكل  احلركة  نفنا  ا�ستاأ ذا  "اإ واأردف 
يف  الفريو�ص  يبداأ  فقد  الالزم  من  اأ�رصع 
نحتاج  جمددا.  مت�سارع  ب�سكل  النت�سار 
لرفع  حتركنا  ذا  اإ ن��ه  اأ م��ن  التيقن  اإىل 

فلن  الجتماعي  التباعد  اإجراءات  بع�ص 
الفريو�ص  انت�سار  عودة  اإىل  ذلك  يوؤدي 
املا�سي  الأحد  وحتى  مت�سارع".  ب�سكل 
ع��دد  يف  ت��راج��ع��ا  بريطانيا  �سجلت   ،
 .596 اليوم  وح��الت  اليومية  الوفيات 
العامة،  ال�سحة  يف  كبري  خبري  حذر  وقد 
 40 من  تعاين  قد  بريطانيا  اأن  من  اليوم 
كورونا  فريو�ص  ب�سبب  وفاة،  حالة  األف 
كما  املر�ص،  تف�سي  من  الأوىل  املوجة  يف 
كو�ستيلو،  نتوين  اأ الربوفي�سور  انتقد 
احلكومة  تعامل  طريقة  لندن،  جامعة  من 
"بطيء  الفعل  رد  اإن  قائاًل  الأزم��ة،  مع 

. " ية للغا
ما  تويف   ،" ميل  ديلى  �سحيفة  وقالت 
بريطانيا  يف  �سخ�ص   14000 من  يقرب 

 COVID-19" كورونا  فريو�ص  ب�سبب 
اأن  يمُخ�سى  ولكن  امل�ست�سفيات،  يف   ،  ""
ب�سبب  اأعلى  احلقيقي  القتلى  عدد  يكون 
ت�سمني  وع��دم  الت�سجيل  يف  ال��ت��اأخ��ري 
الوليات  فقط  الرعاية،  دور  يف  الوفيات 
كانت  وفرن�سا  �سبانيا  واإ واإيطاليا  املتحدة 
وهو  واأ�ساف،  الوفيات.  من  املزيد  لديها 
قد  بريطانيا  اإن  اليوم،  للنواب  دلة  اأ يقدم 
الوفيات  من  الآلف  لع�رصات  تتعر�ص 
الأوىل  امل��وج��ة  انتهاء  قبل  الإ�سافية 
قال  ذل��ك،  وم��ع  الفتاكة.  ال��ع��دوى  م��ن 
م�سوؤول  وهو  كو�ستيلو،  الربوفي�سور 
يف  العاملية،  ال�سحة  منظمة  يف  �سابق 
املتحدة،  اململكة  اإن  �سحفية،  مقابلة 
10موجات  اإىل  ي�سل  مل��ا  تتعر�ص  ق��د 

النواب  اإخبار  مت  ك��ورون��ا.  فريو�ص  من 
ال�سحية  الرعاية  موظفي  ب��اأن  ا  اأي�سً
املر�سى  �سالمة  ب�ساأن  حًقا"  "قلقون 
العمال  كان  ذا  اإ للخطر  يتعر�سون  الذين 
وقد  للغاية.  �سعيف  ب�سكل  منت�رصون 
فح�ص  �سيا�سة  ح��ول  �سئلة  اأ ث���ريت  اأ
بعد  املتحدة،  اململكة  يف  كورونا  فريو�ص 
ي�سافرون  �سخ�ص  األف   15 اأن  ظهر  اأن 
يوم.  كل  اختبارات  دون  بريطانيا  اإىل 
انت�ساره  بداأ  الذي  املر�ص،  تف�سي  واأدى 
فرباير،   28 يف  الربيطانية  الأرا�سي  على 
احلكومة  ق��ي��ام  م��ن  تقريًبا  �سهر  قبل 
مقتل  اإىل  امل��ت��ح��دة،  اململكة  ب��اإغ��الق 

بريطانًيا.  13729
ق.د
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على هام�س التجديد والتقليد يف اللغة العربية املعا�ضرة 

بقلم : نبيل عودة
---------------- 

من  ال��ل��غ��ة  اأ���س��ح��اب  ه���رب  يف 
للتعبري  اأجنبية  لغات  اىل  لغتهم 
الطالب  ا�ستيعاب  واإ�سكاليات   ،
من  ونفورهم  بل   ، للغتهم  العرب 
التناق�سات  ومن  تعليمها  �ساليب  اأ
واللغة  املحكية  اللغة  بني  الكبرية 
ان  لدرجة   ، ف�سحى  ت�سمى  التي 
ي�سكل  ب��ات  الف�سحى  ت��ع��ري��ف 
دخول  نتيجة   ، للخالف  مو�سوعا 
وا�سطالحات  تعبريية  �ساليب  اأ
ميكن  ل   ، عليها  متعارف  وجمال 
النحوية  احلواجز  اأ�سوار  تخرتق  اأن 
مئات  قبل  �سيبوية  و�سعها  التي 
ثقايف  مناخ  يف   ، ال�سنني  من  كثرية 
عن  غريبا  وب��ات  خمتلف  ولغوي 
�سياغاتنا  وعن  مفرداتنا  ل�ساننا 
هذا  يف  اللغوية  متطلباتنا  وع��ن 
نوعية  نقلة  ي�سهد  ال��ذي  الع�رص 
 ، والتقنيات  العلوم  يف  عا�سفة 
لغتنا  ال  وا�ستعمالتها،  اللغات  يف 
كهف  داخ���ل  امل�سجونة  العربية 
اللغة  ح��را���ص  اب��واب��ه  على  يقف 
وهم   ، لغتهم  يخدمون  انهم  بظن 
تقود  حرا�ستهم  ان  ي�ستوعبون  ل 
 ، ال�رصيري  املوت  اىل  اجلميلة  لغتنا 
عدد  يتجاوز  ل  لغة  اىل  تتحول  وقد 
اليوم  املتحدثني  عدد  فيها  املتحدثني 

!! العامل  يف  الآرامية  باللغة 
�سنوات  منذ  اأ�سغلني  املو�سوع 
وكاتب  كمثقف  بل   ، كلغوي  لي�ص 
ت�سكل  التي  اللغة  نب�ص  يعي�ص 
الهامة  دات��ه  واأ  ، التعبريي  �سالحه 
و�سعني  ال��ذي  م��ر  الأ  ، للتوا�سل 
تعبريية  لغوية  اإ�سكاليات  مبواجهة 
موا�سيع  عن  الكتابة  او  احلديث  يف 

وفل�سفية  وعلمية  تكنولوجية 
 ، ع��رب��ي��ة  �سيغة  ل��ه��ا  اأج���د  مل   ،
التي  ال��ع��ربي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  ووج����دت 
اىل  يرقى  ل   ، جيد  ب�سكل  تقنها  اأ
بالطبع  للعربية  اتقاين  م�ستوى 
�سهلة  وا���س��ط��الح��ات  ت��ع��اب��ري   ،
وقابلة   ، مفهومة  مي�رصة  وا�سحة 
نحوية  تعقيدات  بدون  لال�ستعمال، 

.
مطروحا:  زال  ما  ال  �سوؤ وا�سغلني 

؟ نكتب  عربية  لغة  باأي 
لغة  اأ���س��ح��ت  ال��ق��دمي��ة  الف�سحى 
وفهمها  ل�ستعمالها  جم���ال  ل 
يعرفون  ملن  املطلقة  الأكرثية  من 
اجلديدة  الف�سحى  كعرب.  نف�سهم  اأ
كما  ال�سحافة  لغة  او   ، ال�سهلة 
غري  ي�����س��ا  اأ  ، ال��ب��ع�����ص  ي�سميها 
من  جدا  وا�سعة  لأو�ساط  مي�رصة 
م��ي��ة  الأ انت�سار  ال��ع��رب..ب�����س��ب��ب 
اللغة  حرا�ص  يقلق  ل  الذي  املريع 
ال�سجن  موا�سلة  على  قلقهم  بقدر 
و�سع  نحو  زنزانة  يف  للغة  الق�رصي 
ومن   ، نعي�سه  نعد  مل  لغوي  ملناخ 

اليه. نعود  ان  امل�ستحيل 
لغويا  نقدا  اتلقى  دائما  كتاباتي  يف 
وحماولت  للغة.  ا�ستعمالتي  حول 
قناعة  على  وان��ا   ، لغتي  ت�سحيح 
بلغتي  التعبري  من  متكني  ان  تامة 
لي�ص   ، ج���دا  م��ت��ط��ور   ، ال��ع��رب��ي��ة 
نتيجة  بل   ، للغة  درا�ستي  ب�سبب 
ق��راءة  الغنية  وجتربتي  ممار�ستي 
عديدة  م��رات  واأع��رتف��ت   ، وكتابة 
اريد  ول  اللغة  قواعد  اأعرف  ل  اين 
 ، اليوم  اعرفه  مما  اك��رث  اأع��رف  ان 
فلغتي  ا�سالح  من  بد  ل  كان  واذا 
حديثة  عربية  معيارية  لغة  ه��ي 
و�سهلة   ، تعابريها  يف  متطورة   ،

من  وحتمل   ، وا�سعة  لأو�ساط  الفهم 
اأكرث  وال�سياغة  التعبري  جماليات 
الذي   ، املتقعرين  ن�سو�ص  كل  من 
اأو  ن�سو�سهم  افهم  ان  ا�ستطيع  ل 

!! لغتهم  دم  ثقالة  اأه�سم 
ولكني   ، مقدمتي  يف  اأطلت  رمب��ا 
قراءتي  اثر  بحما�ص  اليها  اندفعت 
اجلميلة  ب��ل��غ��ت��ه  ���س��دين  ل��ك��ت��اب 
 ، ال��راق��ي��ة  املنفتحة  و���رصوح��ات��ه 
العربية  لغتنا  اإ�سكاليات  ح��ول 
العربية  اللغة  جممع  ع��ن  ���س��ادر 
�سليمان  للربوف�سور   ، ا�رصائيل  يف 
لق�سم  رئي�سا  ك��ان  ال��ذي   ، ج��ربان 
تل  جامعة  يف  دابها  واآ العربية  اللغة 
يحمل  للتقاعد.  خروجه  قبل   ، بيب  اأ
هام�ص  "على   : دال  عنوانا  الكتاب 
العربية  اللغة  يف  والتقييد  التجديد 

" املعا�رصة 
ببيتني  كتابه  جربان  �سليمان  افتتح 
على  "الغيورين"  عن  ال�سعر  من 

: للغة ا
�سالحها زاعمني  عليه��ا  جاروا 

تقييده�����ا ويف  طارقه��ا  نبذ  يف 
حياته������ا اللغ��ات  ان  يفقهوا  مل 

جتديدها  ... ويف  تالدها  بعث  يف 
وه��ن��اك م��ق��دم��ة ل��ل��دك��ت��ور ع��ادل 
اللغة  يف  م�رصي  باحث   ( م�سطفى 
 " فيها:  يقول   ) والفل�سفة  والعلوم 
 ، اأهلها  يجفوها   ، اأزمة  يف  العربية 
يتقنها  يكاد  ول  بنوها،  ويهجرها 

. واأحبارها  �سدنتها 
املر�ص  ف��را���ص  على  العربية  ان 
القواعد  يف  ت�سخم  م��ن  تعاين   ،
 ، امل�سطلح  يف  وفقر   ، والأ���س��ول 
وجماراة  اجلديد  مواكبة  عن  وعجز 
 ، للعيان  وا���س��ح  ال��داء   . الع�رص 
فبئ�ص   . ه  اإخفاوؤ بالإمكان  يعد  ومل 
احلل  وبئ�ص  املر�ص،  اإنكار  ال��دواء 

امل�سكلة." اإنكار 
ت�ستعر�ص  عادل  الدكتور  مقدمة 
يعاجلها  التي   ، اللغة  ا�سكاليات 
يف  ج��ربان  �سليمان  ال��ربوف�����س��ور 
مع  متاما  اأفكاره  وتتطابق   ، كتابه 
�سليمان  و���رصوح��ات  ط��روح��ات 
للكتاب  متحم�سا  يل  وبدى  جربان. 
فقط  لي�ص  يثبت  ال��ذي  وط��رح��ه 
الكاملة  ج��ربان  �سليمان  معرفة 
امن��ا   ، ون��ح��وه��ا  ال��ل��غ��ة  ب��ا���س��ول 
ما  بكل  ن��ادرة  مو�سوعية  معرفة 
حتولت  من  العربية  اللغة  عربته 
ع�رص  التا�سع  القرن  يف  وتطوير 
فار�ص  اللبناين  ب��داأ  منذ  خا�سة   ،
دبية  الأ النه�سة  "رجل   : ال�سدياق 
و�سفه  كما   –  " الأول  احل��دي��ث��ة 
النه�سويني  و�سائر   ، عبود  مارون 
رافع  امل�رصي  اأمثال  العرب  الرواد 
العظيمة  جهودهم   ، الطهطاوي 
قتلها  التي  العربية  اللغة  احياء  يف 
ال��ت��رتي��ك وال��ت��خ��ل��ف ال�����س��ائ��د يف 
بد  ل  كان  والذي  العربية  الأقطار 
اللغة  واقع  على  �سلبا  ينعك�ص  ان 
وك��اأن  يبدو  ���س��ف  ول��الأ  ، العربية 
من  نحاور  زلنا  وما   ، توقف  الزمن 

نلوك  زلنا  وما   ، املنطلقات  نف�ص 
.. احلجج  نف�ص 

وم��ع   ، ل��غ��وي��ا  ل�����س��ت  اين  ق��ل��ت 
جربان  �سليمان  بحث  ق��راأت  ذل��ك 
ب�سبب  اأول   ، كبري  ب�سوق  اللغوي 
التعبريي  واأ�سلوبه  اجلميلة  لغته 
التعامل  على  وقدرته   ، الوا�سع 
املختلفة  اللغوية  الإ�سكاليات  مع 
مبني   ، وا�ستنتاج  وتف�سري  بتحليل 
اأمر  وهو   ، املو�سوعية  املعرفة  على 
لأين   ، جربان  �سليمان  به  �سحرين 
الق�سايا  ع��ن  اأج��وب��ة  ب��ه  وج���دت 
جمتمعاتنا  تطور  م  اما  املطروحة 
بنحو  ان��ه  يظن  وال���ذي   ، املدنية 
التي  للمرحلة  خا�سع  قدمية  لغة 
بناء  ميكن   ، �سيبوية  فيها  ن�سط 
حديث  تقني  علمي  م��دين  جمتمع 
ل  للتوا�سل  داة  اأ اللغة   . واهم  هو 
والثقافة  والتقنيات  للعلوم  منها  بد 
ولي�ص   ، وامل��ج��ت��م��ع  وال��ف��ل�����س��ف��ة 

فقط. للقدا�سة 
يطرحها  ال��ت��ي  امل��وا���س��ي��ع  م��ن 
هي  ل   : العربية  لغتنا   " الكتاب: 
نوؤلف  متى   "  – معجزة"  ول  عاجزة 
 "  –  " ؟  العربية  للغتنا  حديثا  نحوا 
اللغة  تطوير  يف  ال�سدياق  دور 
والف�سحى  العامية   "  –  " العربية 
ام  غنى  "الرتادف   –  " اأخ��رى  م��رة 
ال�سحيح  ت�سحيح   "  –  " ؟  ثرثرة 

.  " والتقييد  التجديد  "جتليات   –  "

يف  بالإقت�ساد  تتميز  �سليمان  لغة 
الف�سف�سة  عن  والبتعاد  اللغة 
من  الكثري  يف  نواجهها  ال��ت��ي   ،
جانب  اىل  به  وك��اأين  الن�سو�ص. 
ومنوذجا  در�سا  يعطينا  القيم  بحثه 
ب���دون  احل��دي��ث��ة  ال�����س��ي��اغ��ة  يف 
ي�سيف  ل  وت���ره���ل  ف�����س��ف�����س��ة 
اننا  تقول  وقناعته   ، �سيئا  للمعنى 
ان  ال  ميكن  ول  ال�رصعة  ع�رص  يف 
نف�ص  لنوؤدي  الكلمات  يف  نقت�سد 

. ملعنى ا
اين  ل�سبب  من��اذج  طرح  يف  ت��رددت 
الكتاب  كل  �سانقل  ب��اأين  �سعرت 

. ممكن  غري  وهذا   ، للقارئ 
اللغة  معلمي  انتباه  ان  واأع��ت��ق��د 
كل  يف   ، ال��ك��ت��اب  ل��ه��ذا  العربية 
الثانوي  خا�سة   ، التعليم  م�ستويات 
املداخالت  وا�ستعمال   ، واجلامعي 
�سليمان  يطرحا  التي  وال��ن��م��اذج 
ايجابية  فعل  ردة  �سيحدث   ، جربان 
هذه  ب��ن��اء  لأ العربية  اللغة  تقرب 
لغوية  فاق  اآ امامهم  وتفتح   ، اللغة 
ايجابي  ب�سكل  �ستنعك�ص  جمالية 
العرب  للطالب  اللغة  تقريب  على 
لغتهم  من  العرب  الطالب  وتقريب 
 ، واجلمالية  التعبريية  وق��درات��ه��ا 
التي  ���س��ك��ال��ي��ات  الإ اأن  وفهمهم 
واق��ع  ول��ي��دة  ه��ي   ، منها  يهربون 
عاجزة  لغة  نتيجة  ولي�ص   ، مري�ص 

. ومعقدة

اأهمية غري عادية للغة  اأن هذا احلوار هو مميز للغة ال�ضاد فقط ، ومع ذلك ل ي�ضري ذلك اىل  اأ�ضحاب الراأي . ويبدو  اأحيانا ، بني العديد من املثقفني واللغويني وخمتلف  يجري حول اللغة العربية حوار �ضاخب 
واأي�ضا يف جمال ال�ضتعمال الأدبي الإبداعي. وتربز الأزمة   ، العلمية والتقنية  املجالت  ، وبالأ�ضا�س  املختلفة  املجالت  الفا�ضح يف  ، بق�ضورها  اللغة  املتعاملني مع  باتت تقلق  اأزمة عميقة  ما ي�ضري اىل  ، بقدر  ال�ضاد 

الكبري  بوزنها 

كتابه: يف  جربان  �ضليمان 

الرتاث  حفظ  و  الرتميم  مدير  دعا 
ال�سبت  باللو  زهري  الثقافة  بوزارة 
���رصاك  اإ اإىل  العا�سمة  ب��اجل��زائ��ر 
اخل��ربات  و  احل��رف��ي��ني  و  املهنيني 
ترميم  ع��م��ل��ي��ات  يف  اجل��زائ��ري��ة 
و  الثقافية  امل��ع��امل  و  امل��ن�����س��اآت 

العتيقة. امل�ساجد  فيها  مبا  الدينية 
نقا�ص بث عرب  باللو- يف  اأو�سح  و 
قرار  حول  العمومي-  التلفزيون 
برتميم  املتعلق  اجلمهورية  رئي�ص 
اأن  اجلزائر،  يف  العتيقة  امل�ساجد 
من  املتخرجني  ال�سباب  ����رصاك  اإ
متخ�س�سة  ج��زائ��ري��ة  م��دار���ص 
يف  �سي�ساهم  الثقايف  ال��رتاث  يف 
"خربة  ب���  امل�سعى  ه��ذا  جت�سيد 

وطنية. �سبانية" 
رئي�ص  قرار  املتحدث  ذات  ثمن  و 
اجتماعية  بعاد  "اأ له من  ملا  اجلهورية 
ي�سمح  كونه  اقت�سادية"  و  دينية  و 
ال�سغرية  املوؤ�س�سات  من  للكثري 
عمليات  يف  امل�ساركة  اجلزائرية 
منها  خا�سة  ال�سيانة  و  الرتميم 
كما  "دورية".  ب�سفة  تقام  التي 
اأهمية  على  باللو  ال�سيد  �سدد 
املرمم  و  املخت�ص  املهند�ص  اإ�رصاك 
خا�سة  امل�ساجد  ترميم  عملية  يف 
معمارية  "قيمة  لها  التي  تلك 
عن  تتميز  والتي  مهمة"  عمرانية 

منقو�ساتها. الأخرى 
و  ال�سيانة  اأهمية  املدير  اب��رز  و 
املعامل  ترميم  مل�ساريع  املتابعة 
،م��ذك��را  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��ن�����س��اآت  و 
مل  الرتميم  ور���س��ات  "بع�ص  اأن 
و  للدرا�سة  املا�سي  يف  تخ�سع 
و  "انهيارات"  اإىل  اأدى  ما  املتابعة" 
الرتميم.  عمليات  بعد  "ت�سوهات" 
يف  الثقافة  بوزارة  امل�سوؤول  دعا  و 
عمليات  �سناد  "اإ اإىل  ال�ساأن  هذا 
معماريني  مهند�سني  اإىل  الرتميم 
لتحديد  �سواهم  دون  خمت�سني"  و 
ه��ذه  ���س��ي��ان��ة  و  ت��رم��ي��م  كيفية 
ترميم  طريق  عن  �سواء  املن�ساآت 
مبكاتب  ال���س��ت��ع��ان��ة  اأو  ب�سيط 
املر  ا�ستدعى  ان  خمت�سة  درا�سات 

ذلك.
اإىل  اآخ���رون  متدخلون  تطرق  و 
اأن  ينبغي  التي  الرتميم  عمليات 
بداعية  الإ "اللم�سة  على  حتافظ 
مو�سحني   ، املن�ساآت  و  للمعامل   "
ينبغي  ل  احلديثة  البناء  "مواد  اأن 
الهياكل  لت�سحيح  اإل  ت�ستعمل  اأن 
م��ر  اأ ق��د  ك��ان  و  الرتميم".  حم��ل 
املجيد  عبد  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�ص 
امل�ساجد  ج��م��ي��ع  ب��رتم��ي��م  ت��ب��ون 

اجلزائر  يف  العتيقة 
ق/ث

�ضرورة اإ�ضراك املهنيني واحلرفيني يف ترميم 
املعامل الثقافية والدينية
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قراءة ر�ضا بوزيدي
-----------------------

- بطاقة تقنية حول الديوان 
-العنوان: نرد بال اأوجه  

- ق�سائد الديوان: ثمان وع�رصون ق�سيدة 
- ال�سفحات: ت�سع و�ستون �سفحة  

- دار الن�رص:  مطبعة الرمال/ الوادي- 
اجلزائريني  الكتاب  اإحت��اد  الن�رص:  موؤ�س�سة   -

-الفرع الولئي بالوادي-
�سنة الن�رص: 2017  

الأدبي  لالإبداع  الذهبي  الكثيب  جائزة  اجلوائز: 
بالوادي) اجلائزة الأوىل( 

قراءة يف الديوان:  
اجلزائري  لل�ساعر  اأوجه"  بال  نرد   " ديوان  �سم 
ق�سيدة  وع�رصين  ثمان  جفال*   علي  �سيدي 
جاءت  ف�سول  خم�سة  عرب  ال�ساعر  وزعها 

كالآتي: 
-1 خماتلة الظل: �سم �ست ق�سائد

-2 وجه �سابع لرند بال اأوجه: ا�ستمل على �سبع 
ق�سائد 

-3 ممرات: �سم ثالث ق�سائد
-4 عتبات: وفيها اأربعة ن�سو�ص

ثمانية  وفيه   : فو�سوي  رب  غرفة  اأوؤّث��ث   5-
ن�سو�ص 

ويف بداية درا�ستنا للديوان علينا اأن نقف عند 
ارتباطا  ترتبط  التي  العتبة  هذه  العنوان،  عتبة 
اأن  النقاد  يرى  اإذ  الن�سو�ص،  من  مع  وثيقا 
املتون  دللة  يحتوي  مكثف  ن�ص  هو  العنوان 
فاإن  الفر�سية   هذه  من  وانطالقا  الن�سية، 
رحلة  تت�سمن  اأوجه"  بال  نرد   " الديوان  عتبة 
�سيخو�سها  التي  احلقيقة  عن  والبحث  ال�سك  
هو  فالرند  ال�سعرية،  جمموعته  يف  ال�ساعر 
له  مكعبا  �سكال  حتمل  قدمية،  احتمالت  لعبة 
اإىل  اأوجه لكل منه رقم خا�ص )من واحد  �ستة 
بال  نرد  هو  اأيدينا  بني  الذي  الرند  ولكن  �ستة( 
الذي  الرند  عن  ويختلف  احتمالت  وبال  اأوجه 
نعرفه، فزهرة الرند متثل تعدد الحتمالت –واإن 
كانت حم�سورة يف �ستة فقط-، اأما نرد ال�ساعر 
ل  نرد  هو  املفقود  اليقني  عن  البحث  ميثل  فهو 
احتمال  وهو  واح��د،  احتمال  من  اأكرث  يحتمل 
اإل  تتاأتى  ل  ال�ساعر  عند  واحلقيقة  احلقيقة، 
من  الوجود  تفكيك  يحاول  فال�ساعر  بال�سك، 
اأجل بناء اليقني. تبداأ رحلة ال�سك عند ال�ساعر 

الظل"  "خماتلة  للديوان  الأول  الف�سل  من 
اأ�رصنا �ستة ن�سو�ص هي:  والذي يت�سمن كما 
" الظل �سبحا، الظل ظهرا، الظل ع�رصا، ظل 
ليال"  الظل  ال�سفق،  حافة  عند  الظل  يتثاءب، 
حجب  عن  ينتج  ما  جل�سم  انعكا�ص  هو  والظل 
�سوء ال�سم�ص على �سطح الأر�ص، ولكن هذا 
النعكا�ص  هذا  حمددة،  مالمح  بال  النعكا�ص 
الظل  هذا  اأن  كما  ال�سخ�ص،  حقيقة  يعك�ص  ل 
يختلف مع اختالف الوقت، فظل ال�سباح لي�ص 
الليل،  ظل  نف�سه  ولي�ص  الظهرية  ظل  نف�سه 
يبحث  اإذا  فال�ساعر  والطول،  الجتاه  حيث  من 
له  ولي�ص  له مالمح  لي�ص  ما  عن حقيقة �سيء 
اأوجه ول احتمالت، وهذا ال�سيء غري ثابت يف 
والرغبة  القلق  له  ي�سبب  ما  وهو  ال�ساعر  ذهن 
يف القب�ص على معناه يقول يف ق�سيدة الظل 

�سبحا:
اأنا بني ظل و�سم�ص اأق�رص ليمونة الرب/
بني ا�ستهائي وبيني اأ�سّيع كل انتظار..

وبيني وبينك رمانتان على اأهبة للت�سظي 
وبيني وبينك ما ل يطاق وكيف اأطيق احل�سار؟

 وكيف يطيق التنهد يف ح�رصة الرب نهد..؟
من  حالة  �سنجد  فاأننا  املقطع  هذا  تاأملنا  واإذا 
التيه وال�سياع، يبحث فيها ال�ساعر عن قب�ص 
لل�ساعر  �سبب  ال�سياع  وهذا  واليقني  احلقيقة 

فراغا روحيا، فيقول يف الق�سيدة الظل ظهرا:
كطي�ص الر�سا�ص وجنب الذخرية 

كاأحزن ما قد يكون احلمام
اأنا فارغ مهمل متعب م�ستقيل 

ف�سبي على جثتي حفنة من ظالم 
يعانيهما  التي  وال�سياع  القلق  حالة  وت�ستمر 
ال�سفق"  حافة  عند  "الظل..  ن�ص  يف  ال�ساعر 
وتقوي�ص  ال�سوؤال  فل�سفة  اإىل  ال�ساعر  فيلتجاأ 
ال�سك،  طريق  عن  احلقيقة  بناء  واأعادة  الوجود 

حيث يقول 
وعلى دروب ال�سك اأتبع ظله 

اأ�سعى اإيّل.. اإليه نحو الإ�ستعاِل 
والقلب يف كنه الت�ساوؤل حائر 

فتبارك القلب امل�سكك ذو اجلالِل
ويقول اأي�سا يف نف�ص الن�ص:
يارب هذا ال�سك منذ ولدتي 

مذ كنت وهما يف زنازين اخلياِل
مذ كنت قاب حقيقة متوج�سا 

األقى علي ال�سك جوع الإحتمال 
اأ�رصنا يتبع فل�سفة ال�سك لإعادة  فال�ساعر كما 

الكونية  روؤيته  وف��ق  واليقني  احلقيقة  بناء 
بقية  يف  ال�ساعر  وي��وا���س��ل  وال��وج��ودي��ة، 
عن  والبحث  احلقيقة  تق�سي  رحلة  ن�سو�سه 
معنى الأ�سياء وجوهرها فيقول يف ن�ص " الظل 
على  والقب�ص  ظله  تف�سري   يحاول  وهو  ليال" 

حقيقته: 
تخبوؤه  قد  ما  يرى  كي  �رصا  يحتاج  ل  الظل 

احتمالت  احلقيقة يف وجوه الرند
هو  واحد  احلقيقة  احتمال  اأن  على  يدل  وهذا 
يف  عنه  يبحث  ال�ساعر  يق�سده  الذي  اليقني 
هته  ال��رند،  اأوج��ه  اختالف  ويف  الظالل  تعدد 
الوجوه التي يحاول ال�ساعر تف�سريها يف ف�سله 
والذي  اأوجه"  بال  لرند  �سابع  وجه   " الثاين 
اأربعة  من   ( ق�سرية  ن�سو�ص  �سبعة  يت�سمن 
ثان،  وجه  اأول،  وجه   " وهي:  اأبيات(  �ستة  اإىل 
وجه ثالث، وجه رابع، وجه �ساد�ص، وجه اآخر" .

اأول"  "وجه  ق�سيدة  من  الأول  البيت  ويف   
تتجلى فل�سفة ال�سك وبناء اليقني عند ال�ساعر 

فيقول: 
يلقي على وجه ال�رصاب ت�ساوؤل 

ويقده حتى ي�سكل هياأته 
التي  امل�سائلة  فل�سفة  على  يتكئ  فال�ساعر 
الإجابات  هذا  بناء  يعيد  ثم  الوجود  بها  يقو�ص 
ويف  عنه،  يبحث  الذي  اليقني  اإىل  ي�سل  حتى 
احلقيقة  تت�سح  الن�ص  نف�ص  من  الأخري  البيت 
الو�سول  ويريد  ال�ساعر  يجهلها  التي  الأوىل 

اإليها األ وهي حقيقة وجود "الله": 
هو هكذا.. كالرب يف نا�سوته 

ل يعرف العبد ال�سعيف حقيقته 
ويوا�سل ال�ساعر يف الق�سائد املوالية تقوي�ص 
ال�سعرية  روؤيته  وفق  بنائه  اأع��ادة  و  وج��وده 
وفل�سفة احلقيقة واليقني عنده، ففي ن�ص "وجه 
ل  التي  العدمية  فل�سفته  ال�ساعر  يو�سح  ثان" 
توؤمن باملكان ول الزمان يف بناء احلقيقة فيقول: 

 عزفا على الريح ...ل روح ول ج�سدمُ
يف الالمكان مقامي... حيث ل وتدمُ

ال�ساعر يف  يوا�سل  ثالث"  "وجه  ق�سيدة  ويف 
الأجوبة  عن  والبحث  الوجودية  الأ�سئلة  طرح 

التي يريد بها بناء يقينه، فيقول :
اأيني؟ واأين املوت؟.. اأين جنازتي..؟

ها قد �رصخت.. فليتني األقى اجلوابنْ 
واجل��واب  احلقيقة  وغ��ي��اب  ال�سك  وي���وؤدي   
بال�ساعر اإىل حالة من الت�ستت  والتيه وال�سياع 

واحلزن فيقول:

على امليقات يل وجع �سهي 
ويعزفني بال ن�سق غيابمُ

اأنا من منتهى وجعي اأنادي
 �سغوفا اإذ يكثفني العذابمُ

احلزن  حالة  البيتني  هذين  خالل  من  ويت�سح 
احلقيقة  عن  يبحث  وهو  ال�ساعر  يعي�سها  التي 
اللتجاء  اإىل  به  يوؤدي  ما  وهذا  فل�سفته  وفق 
ما  وهذا  وحزنه  همه  تخفف  التي  الأنثى  لعامل 
جنده يف ثالثية ممرات " ل متطري، دموع الكرز، 
املجدلية"  ثم ما يلبث ال�ساعر ليعود اإىل اأحزانه 
والذي  الديوان  من  الرابع  الف�سل  يف  واآلمه 
ن�سو�ص  اأربعة  وت�سمن  عتبات"   " ب�:  عنونه 
هي : " عتبة اأوىل، عتبة ثانية، عتبة ثالثة، عتبة 
ال�سعوب  اآلم  حول  فيها  حتدث  والتي  اأخري" 

العربية وحالة ال�ستبداد التي تعانيها
ب�:"  اخلام�ص والأخري والذي عنونه  الف�سل  اأما 
ثمانية  وت�سمن  فو�سوي"  رب  غرفة  اأوؤّث��ث 
�سجادة،  لوحة،  م��راآة،  ب��اب،   " هي:  ن�سو�ص 
�رصفة، �ساعة حائطية، �رصير، اأريكة" واإذا تاأملنا 
بارزا  فاأننا �سنجد رابطا  الثمانية  العناوين  هته 
مكونات  من  ما  مكونا  ت�سكل  فكلها  بينها، 
احلقيقة  غرفة  هي  الغرفة  هذه  ولكن  الغرفة، 
بناءها  ال�ساعر  �سيعيد  التي  اليقني  وغرفة 
من  عليه  حت�سل  وما  جمع  ما  وفق  وتاأثيثها 
الق�سيدة  ويف  للوجود،  تقوي�سه  بعد  اأجوبة 
الأوىل " باب" يتجلى اهتداء ال�ساعر ملجموعة 
من الأدلة التي �سيبني بها حقيقته، والباب هو 

مدخل احلقيقة فيقول: 
على ال�رصفات القدمية اأ�سئلة من دخان �سقي 

لتنتظر الآن بع�ص الإجابات.. يا منزل من فتات 
املعاين...

منزل  بها  ليبني  املعاين  فتات  جمع  فال�ساعر 
احلقيقة واليقني فيقول يف ن�ص املراآة: 
وهم�ست... يا ... اأنت احلقيقة اأم اأنا...؟

اأم اأننا وجهان من وهم.. على ج�سد يذاع الوهم 
منه..

اأما يف الن�ص الرابع " �سجادة" فمعامل الهتداء 
اإىل احلقيقة تبدو اأكرث و�سوحا وهو يقول: 

اأوحى اإيّل الله 
الوجود  اإىل  انتبهت  يوم  اأبي  نادى  كما  ناداين 

و�سمني 
األقى على روعي املروع �رصه/

وجع اليقني/ منازل الغرقى/ انهمارات العناء
ل �سك يف ربي..

والروح واحدة �ستعرج ثم تعرج ثم تعرج
والو�سول موؤكد كالله.

ال�ساعر يف  اتبعها  التي  ال�سعرية  الرحلة  وبعد 
وفل�سفة  الروؤيا  على  اعتمادا  احلقيقة  تق�سي 
اليقني  بناء  واإع��ادة  الوجود  وتقوي�ص  ال�سك 
واأن  الله،  وجود  يف  ويقينه  حقيقته  اإىل  ي�سل 
حقيقة  وه��ي  لل�سك  قابلة  غري  احلقيقة  ه��ذه 
الديوان  ق�سائد  بني  ويجمع  عنده..  موؤكدة 
كل  فهم  ن�ستطيع  ل  متينة  ع�سوية  رواب��ط 
العام  ال�سياق  يف  بو�سعه  اإل  حدا  على  ن�ص 

للمجموعة. واأروع ما نختم به قول ال�ساعر: 
ل ت�رصكي بي اإنني اأحٌد 
يف احلب.. مل اأولد ومل األِد

اجلزائر  من  �ساعر  هو  جفال:  علي  *�سيدي 
الطور  يف  باحث   ،1984 �سنة  ولد  العا�سمة 
ملتقيات  عدة  يف  �سارك  دكتوراه"،   " الثالث 

�سعرية اأبرزها: 
- امللتقى الوطني لل�سعر الطالبي ورقلة 2014

ملتقى الطاهر وطار ق�سنطينة 2015
العا�سمة  اجلزائر  الثقايف  الربيع  مهرجان   -

2016
توج بعدة جوائز الوطنية اأبرزها :

- جائزة الكثيب الذهبي لالإبداع الأدبي الوادي 
2017 " اجلائزة الأوىل" 

الطالبي  ال�سعر  ملتقى  يف  الثاين  اجلائزة   -
ورقلة 2016 

لل�سعر  الوطني  امللتقى  يف  الثانية  اجلائزة   -
الف�سيح بالوادي �سنة 2015.

قراءة يف ديوان �ضيدي علي جفال: رحلة ال�ضك وبناء احلقيقة واليقني يف ديوان "نرد بال اأوجه "

اإلــى جميــع الأقــــالم
طريق  عن  ...را�ضلونا  وم�ضاهماتكم  موا�ضيعكم   ل�ضتقبال    ، اأرحب  ف�ضاءا  لكم  تخلق  التحرير  جريدة  الأدبية  م�ضاهماتكم  لكل   

journalaltahrir@gmail.com    الربيد اللكرتوين للجريدة

بورتريه امراأة على نار

بقلم/ جيالن �ضالح �ضلمان
واأملًا  ا  ً و�رصمُ َتلًفا  والأج�ساد  الأرواح  يف  ِعثنْ 
امراأة  "بورتريه  فيلم  يف  الأوىل  اللقطة  منذ 
�سيلينا  الفرن�سية  املخرجة  تاأثر  يبدو  نار"  على 
النيوزيالندية  للمخرجة  "البيانو"  بفيلم  �سيميا 
كبري،  ب�سكل  الفن  عن  فالفيلم  كامبيون،  جني 
مينحه  الذي  داخله  ال�سوت  مع  الفنان  ووحدة 
التاأقلم  على  القدرة  ويحرمه  الإب���داع  هبة 
ينجرف  اأن  فاإما  العادية،  احلياة  معطيات  مع 
بعواطفه يف فنه بالكامل، واإما اأن يفنى وميوت.
امراأة بكماء تعرب عن  اآدا، بطلة جني كامبيون، 
م�ساعرها بعزف البيانو، وت�ست�سلم لغواية رجل 
�سكان  من  الأ�سلية  للقبائل  حبه  يف  اجنرف 
يف  وقلبًا.  �سكاًل  بهم  ت�سبه  حتى  نيوزيالندا، 
اآدا نف�سها،  فظاظته وانفتاحه على احلب، وجدا 
النطق  ل�سانها  عجز  عما  تعرب  اأن  وا�ستطاعت 
تنقذ  نار"،  على  ام���راأة  "بورتريه  ويف  ب��ه. 
الغرق،  من  الر�سم  اأدوات  ماريان  الر�سامة 
بعيداً  فرن�سا،  يف  منعزلة  جزيرة  على  وتهبط 
عن وطنها لرت�سم بورتريه لمراأة �سابة، حتى 
يتمكن عري�سها املقبل –وهو نبيل اإيطايل- من 
العزلة، والفن، واملراأة غريبة  تبدو.  روؤية كيف 
الأطوار اإيلويز ينجحان يف خلق حبكة تقليدية 

لوقوع امراأتني يف هوى بع�سهما البع�ص. 
لكن الق�سة لي�ست عن احلب، ول الغواية، واإمنا 
عن عزلة الفنان بفنه، وعدم قدرته على جماراة 

نفاق املجتمع، واحلياة املحكومة بدقة. 

تيمة غواية املراأة الفا�سلة ربة املنزل، تلك التي 
حتيا حياة طبيعية حتى تقع يف طريق �سخ�ص –
غالبًا- يكون قد مترد على احلياة العادية ب�سكل 
ال�سينما والأدب  اآخر، هي تيمة متكررة يف  اأو 
جلو�ستاف  بوفاري  م��دام  رواي��ة  منذ  الغربي 
لني  ديان  بطولة  "اخلائنة"  فيلم  وحتى  فلوبري 
من  التيمة  هذه  للت  حمُ وبينما  جري،  وريت�سارد 
على  ام��راأة  "بورتريه  فيلم  يلعب  عدة،  اأوج��ه 
نار" على وتر الفنان واحلب، وكيف يجد نف�سه 
الآخرون  مي�سي  بينما  وحيداً،  الأمر  نهاية  يف 

بحياتهم، م�ستمتعني اأو اأ�سقياء فيها. 
عن  تف�سح  األ  حماولًة  اإيلويز  ماريان  تقابل 
الذي  البورتريه  امل��راأة  تف�سد  لئال  حقيقتها، 
تتك�سف  حتى  املقبل.  لعري�سها  �سل  �سريمُ
الذي  الدور  لعب  املراأتان يف  وتتواطاأ  احلقائق، 
فاإيلويز  الأخرى.  من  منهما  واحدة  كل  تبغيه 
حتى  ولو  ال�سيقة،  حياتها  من  باخلروج  حتلم 
عن طريق البقاء يف الدير، وماريان تطمح يف 
ر�سم البورتريه لهذه العرو�ص الغام�سة، ومن 
خالل بع�سهما البع�ص، تن�ساأ عالقة تعوي�سية 
حزينة، مقدر لها الف�سل، من خاللها حتقق كل 
على  حت�سل  فاإيلويز  ت�ستهي.  مما  جزءاً  منهما 
حتمل  خاللها  من  ت�ستطيع  التي  املغامرة  هذه 
العادية يف كنف زوجها، وماريان  عناء حياتها 
الهارب  ال�سيطان  ذلك  الإلهام،  على  حت�سل 
وحدة  يتحمل  ولأجله  مبدع،  كل  يطارد  الذي 
املقدر  العالقات اخلطرة  بنريان  احلياة ويكتوي 

وحيداً،  منها  الفنان  يخرج  والذي  الف�سل،  لها 
م�سابًا بك�رصة القلب.

واإيلويز،  ملاريان  بال�سبط  يحدث  ما  هو  وهذا 
تتغري  الكامل،  العاطفي  تورطهما  فبعد 
امل�سارات، فيبدو اأن للفنانة ماريان، هذه العالقة 
هي النقطة التي بداأت عندها الدنيا، هي الطريق 
�سف لتبداأ عليه بناء م�سار حياتها والتي  الذي رمُ
يتداخل فيها الإبداع واحلب، بينما اإيلويز تتعامل 
مع العالقة على اأنها حلظية، وقتية، وقود يعينها 
على ا�ستكمال حياتها كنبيلة ثرية زوجة لنبيل 
ل اإيلويز العالقة اأكرث مما حتتمل،  اإيطايل، ل حتمِّ
كيف  يعرفون  والذين  العمليني  الب�رص  كعادة 
الدنيا كل ما يبغون، يف الوقت  يقتن�سون من 
زوجة  بنيكول  –للغرابة-  وذكرتني  املنا�سب، 
"ق�سة  العام  هذا  اأي�سًا  مهم  فيلم  يف  ت�ساريل 
يف  باومباك،  نوح  الأمريكي  للمخرج  زواج" 
فيه  يخربها  والذي  الأيقوين  ال�سجار  م�سهد 
ال�ستقرار  الرابحة، ح�سلت على  باأنها  زوجها 
يف  حت��ررت  ثم  اأرادت  وقتما  معه  والختباء 
نف�سها  ا�ستجماع  فيه  ا�ستطاعت  الذي  الوقت 
يف  الزيجة.  قيود  من  متحررة  جنمة  لت�سبح 
يتغذى  النوع،  هذا  من  تعوي�سية  عالقة  اأي 
بخندق  اآخر خالل عبوره  ما على طرف  طرف 
والإح�سا�ص  والن��ع��زال  ال�سعف  من  �سيق 
بعدم القيمة، ثم يقفز على كتفي هذا ال�سخ�ص 
ا�ستد  اأن  بعد  رحابة  الأكرث  العامل  اإىل  لينطلق 
عوده، واختزل العالقة التي اأعادت له باأ�سه يف 

انتقالية �رصورية يف حياته. نيكول كما  حلظة 
املثل  هي  الأم،  هي  املتمكنة  حماميتها  تخربها 
الأيقوين للتحمل والعطاء، هي مثال التعاطف 
يف اأي دين اأو جمتمع، واإيلويز هي الفتاة التي 
�ستتم خطبتها على عري�ص ثري يف بلد بعيدة، 
تكتظ بامل�سارح وقاعات احلفالت واملو�سيقى، 
عندما  اأح�سائها  امل�ستقبل يف  التي حتمل  وهي 
مثل  فهي  م��اري��ان،  اأم��ا  لأبنائه.  اأم��ًا  ت�سبح 
الفنان  هي  املن�سحق،  املا�سي  هي  ت�ساريل، 
احلقيقية، ول  حياته  بفنه على ح�ساب  املوهوم 
هو  لها  يتبقى  فما  ال�سحية،  تكون  اأن  ينبغى 
لمراأة  كاملة  حياة  تدمري  هو  تطلبه  وما  الفن، 

لي�ص اأمامها �سوى ال�ستقرار حتى حتيا. 
يف م�سهد املواجهة بني اإيلويز وماريان، ت�سغط 
اأن  يف  رغبتها  عن  لها  وتعلن  بداخلها،  ما 
تقاوم، ورمبا اأن يهربا معًا. لكن هذا ل يحدث، 
املرفهة،  الزيجة  �سجن  من  اإيلويز  هربت  فاإذا 
يتبقى  ماذا  ماريان،  مع  لعالقتها  وا�ست�سلمت 
لذا  واحلرية؟  الفن  ماريان  متلك  اأن  بعد  لها 
تتم�سك اإيلويز بذكرى احلب الذي جترته مع كل 
ت�ساهد  مرة تذهب فيها لالأوبرا، ورمبا كل مرة 
فيها  كانت  التي  باللحظة  تذكرها  لوحة  فيها 

بطلة تلهم خيال فنان.
الذكرى  عن  فيلم  نار"  على  ام��راأة  "بورتريه 
وعن قدرة املحبوب على نزع القوة من حبيبه 
ليجد هو قوته من خالل احلب، ولو كان الثمن 

هو احلبيب ذاته.

 اأدرار : بلوايف عبدالرحمن
-------------------

ل مرحبا بكورونا
ل ي�ستطيع �رصنا

ال�رص من الله قد ياأتينا
اأمريكيا اأ�سابها كورونا 

فرن�سا واإيطاليا
ومن قبلهما بريطانيا وال�سينا
بل كل العامل اإل من رحم اإلهنا
ل مفر لأحد منه اإذا اأراد ربنا

املوت قبله وبعده ياأتينا
والأخذ بالأ�سباب مطلوب منا 

نحن موؤمنينا
الأجل مقدر من الله لنا

ل ن�ستطيع الفرار يوم ياأتينا
لن منوت اإل بعد نفاد رزقنا

وما كتب الله لنا حيينا
واملوت لبد يوما اأتينا

حيث يريد الله لنا
من الأر�ص التي تاأوينا
ل تخافوا من كورونا

لأنه الطعونا
لكن خذوا مبا اأمر به ر�سولنا

من الأ�سباب التي تقينا
البقاء يف البيوت يقينا
وعدم ال�سفر يحمينا

والنظافة غ�سل يدينا 
والت�رصع لله دعائنا
يرفع به الوباء عنا

اإن مع الع�رص ي�رص لنا
الفرج من الله �سياأتينا
يفرج كربتنا ويهدينا
احلمد لله رب العاملينا

ل خوف من كورونا

ن�ضاء حترتق بلهيب ما ل ميكنهن ح�ضده
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هاتف وفاكس:
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هاتف وفاكس: 
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النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

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 �ضرفنا الإعالمي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة السكن والعمران والمدينة

الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “ عدل”
رقم التعريف الجبائي 1600105697 0000
تجزئة سعيد حمدين بئر مراد رايس الجزائر

المديرية الجهوية بورقلة
برنامج السكن بصيغة البيع بااليجار
العنوان: شارع روابح عبد الرحمان 

برنامج السكن 000 230 للبيع باإليجار

إعالن عن منح مؤقت للصفقة
مشروع: إنجاز أشغال الطرقات والشبكات المختلفة لـ 120 مسكن بصيغة البيع باإليجار

 ببلدية المغير، والية الوادي

في  المؤرخ   247/15 رقم  الرئاسي  المرسوم  من  و82   80  -  79-78 المواد  ألحكام  طبقا                     

2015/09/16 المنظم للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره 
الممثلة بالمديرية الجهوية ورقلة تعلم جميع المتعهدين الذين شاركوا في طلب عروض مفتوح مع اشتراط 
قدرات دنيا رقم: 005/ م ج و/ عدل /2020 المؤرخة في 2020/02/22 وبناءا على جلسة تقييم العروض 

بتاريخ 2020/03/19 فإن الصفقة قد منحت مؤقتا للمقاولة التالية:

رقم التعريف الجبائيالمشروعالمتعهد المختار
النقطة اإلجمالية المتحصل 

عليها على 100 نقطة

م.ش. و .ذ.م.م
مؤسسة موزيك

لألشغال العمومية
والبناء تي. سي. أو

إنجاز أشغال الطرقات والشبكات
المختلفة لـ 120 مسكن بصيغة
البيع باإليجار ببلدية المغير،

والية الوادي.

000619008644054100/55.50

مدة انجاز المشروعمعايير منح الصفقة
المبلغ بكل الرسوم المعتمد من قبل

لجنة تقييم العروض

0882.576.724.13 أشهرالمؤهل تقنيا واالقل عرض مالي

لتقييم عروضهم مدعوون لالتصال بمصالحنا في  نتائج مفصلة  الراغبين في االطالع على  المتعهدين        
أجل أقصاه )03( أيام ابتداء من اليوم األول من نشر إعالن المنح المؤقت في الجرائد الوطنية أو في النشرة 
الرسمية لصفقات المتعامل العمومي.  بإمكان كل متعهد معارض لهذا االختيار تقديم طعن لدى لجنة الصفقات 

المختصة، وهذا في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا اإلعالن.
اذا صادفت هذه األيام يوم عطلة أويوم راحة قانونية فإنها تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي.

  ANEP Nْ 2030000539      التحرير 2020/04/21 

1مدينة كنعانية قدمية o ست احلبايب
2عاصمة توغو االفريقية o أول فدائية يف االسالم )معكوسة(

3أصبح لينا o مصائب
4جسر اهلوة o مركز التحكم
5دولة أوربية شرقية o برد

6متشاهبان o وحدة قياس متناهية الصغر
7قاطنات o ظل )معكوسة(

8صاحب قصة البؤساء )أو البائسون(
9يف السيارة لتحريكها يف االجتاهات o تشد به اخليمة

10لعبة منضدية بلغ عدد الكتب املؤلفة حوهلا حنو 330 ألف 
كتاب o حيوان ولود

أفقــــــــــــــــــي

 o 1حاضرة العرب االنباط
أثاث

2متشاهبان o قدك
3حزن شديد o علقم 

)معكوسة( o نظرت بانتباه
4االسم األول من شاعر 

عريب تونسي o يرقى إليه 
اليقني

5ولد o مراعي
6يتأمل بصوت o قدم هدية

7ثلثا تاج o الشاعر صاحب 
الكوميديا اإلهلية

8متشاهبات o مكان منخفض
9صاحب نظرية وقانون 

اجلاذبية
10شجرة تعيش يف مياه 

البحر املاحلة o ينام فصل 
الشتاء

عمــــــــــــــودي 

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

مربعات �ضغرية لت�ضكل ال�ضبكة من 81 مربعا �ضغريا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�ضغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�ضرط :

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�ضبكة اأفقيا وعموديا 

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

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  
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حدث يف مثل هذا اليوم
اأكو"  "ع�ضرية  رئي�س   -  1702

اأ�ضانو ناغانوري يقوم مبحاولة قتل 
كريا يو�ضيناكا يف قلعة اإيدو فاحًتا 

لأحداث عرفت با�ضم ال�ضبعة واأربعون 
�ضاموراي.

اأهايل  من  الثائرين  ا�ضت�ضالم   -  1800
م�ضر يف ثورة القاهرة الثانية وذلك 
بعد اأن �ضلط عليهم اجلرنال كليرب 

مدافعه واأحرق اأحياء القاهرة.

تهنئة مبولود

منحني اهلل روحا بنكهة اأب واأخ واإ�ضما اآخر للحب 
وقلبا اأحلى من ال�ضكر  ، فكل عام واأنت العو�س 
اجلميل و قرة عيني وبارك اهلل يل فيك وجعلك 

من حفظة كتاب اهلل الكرمي  ، بهذه الكلمات 
يتقدم الأب مولدي متا�ضيني باأحر التهاين لإبنه 

الكتكوت عبد البارئ  و ذلك مبنا�ضبة اطفائه 
ال�ضمعة الأوىل ، و يزف اإليه اأجمل عبارات التهنئة 

املمزوجة باأريج الزهور ..
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حـدث وال حـرج

عمال 
النظافة 
بالبليدة 
يوا�ضلون 

العمل رغم 
املر�ص 
واملطر 

صـــورة و تعــليق 

انخفا�ض م�ستوى الأوزون 
فوق القطب ال�سمايل

الف�ساء  وكالة  خرباء  اأعلن 
انخفا�ص  عن  الأمريكية 
لطبقة  م�����س��ب��وق  غ���ري 
القطب  ف���وق  الأوزون 
ال�سمايل، حيث اأظهر حتليل 
ال�سناعية  الأقمار  بيانات 
اأنه انخف�ص يف 12 مار�ص 

2020 اإىل 205 وحدة دوب�سون.ويذكر اأن طبقة الأوزون تقع على 
فوق  الأ�سعة  ومتت�ص  الأر�ص،  �سطح  فوق  كيلومرتا   11-40 ارتفاع 
البنف�سجية ال�سارة، التي تلحق الأ�رصار بالنباتات واحليوانات والب�رص 
املناعة. جهاز  واإ�سعاف  اجللد  و�رصطان  العني  عد�سة  اإعتام  م�سببة 
واأكتوبر  �سبتمرب  �سهري  يف  �سنويا  حيث  اجلنوبي،  القطب  وبخالف 
خالل مو�سم الربيع يف الن�سف اجلنوبي للكرة الأر�سية يظهر "ثقب" 
حقيقي لالأوزون ت�ستخدم نا�سا للتعبري عنه م�سطلح "ا�ستنفاد" طبقة 
الأوزون فوق القطب اجلنوبي. وللمقارنة  ينخف�ص م�ستوى الأوزون 
فوق القطب اجلنوبي اإىل 120 وحدة دوب�سون، اأما يف القطب ال�سمايل 
فتنخف�ص عادة اإىل 240 وحدة دوب�سون.. ولكن يف هذه ال�سنة انخف�ص 
الأر�ص  علوم  خرباء  كبري  نيومان/  بول  قيا�سي.ويقول  م�ستوى  اأىل 
امل�ستوى  "هذا   ، لنا�سا  التابع  الف�سائية  للرحالت  غودارد  مركز  يف 
املنخف�ص لطبقة الأوزون فوق القطب ال�سمايل يح�سل مرة كل ع�رص 
م�ستوى  اأعلى  الأوزون  تبلغ طبقة  عادة  املالحظ  �سنوات. ولكن من 
هذا  للخرباء  ال�سمايل".ووفقا  القطب  فوق  واأبريل  مار�ص  �سهري  يف 
ناجت  ال�سمايل  القطب  فوق  الأوزون  طبقة  م�ستوى  يف  النخفا�ص 
"موجات"  ل�  طبيعي  غري  �سعف  نتيجة  ن�ساأت  عوامل  جمموعة  عن 
اأحداث يف الطبقات العليا للغالف اجلوي خالل اأ�سهر دي�سمرب-مار�ص. 
للغالف  العليا  الطبقات  يف  الهواء  حركة  على  ت�سيطر  املوجات  هذه 
اجلوي.  للغالف  ال�سفلى  الطبقات  يف  نالحظها  للتي  مماثلة  اجلوي، 

لعبو كرة القدم يعانون 
من الكتئاب ب�ضبب 

كورونا

اأكد الحتاد الدويل لالعبي كرة القدم املحرتفني، 
الثنني، وجود ارتفاع كبري يف اأعداد الالعبني 

الذين اأبلغوا عن معاناتهم من اأعرا�ص الكتئاب 
اأو القلق منذ توقف الن�ساط ب�سبب جائحة 

فريو�ص كورونا.
وقال الحتاد، ح�سب وكالة “رويرتز” اإن 

%22 من الالعبات و%13 من الالعبني 
الذين �ساركوا يف ا�ستطالع للراأي اأفادوا 

بوجود اأعرا�ص “اكتئاب” مثل عدم الهتمام 
والالمبالة وفقدان ال�سهية ونق�ص الطاقة وقلة 

العتزاز بالذات.
هذا باملقارنة مع ا�ستطالع مماثل جرى يف 

دي�سمرب وجانفي اأظهر اأن الن�سب كانت 
%11 لالعبات و�ستة باملئة لالعبني.واأ�ساف 

الحتاد اأن %18 من الالعبات و%16 من 
الالعبني اأفادوا بوجود اأعرا�ص للقلق العام 

مثل التوتر. واأبلغ %11 من الالعبات و7.5% 
من الالعبني عن وجود ذات الأعرا�ص.وقال 

فن�سن غوتيبارغ، كبري اأطباء الحتاد: “يف كرة 
القدم فجاأة يجب على الالعبني والالعبات 

ال�سبان التعامل مع العزلة الجتماعية وتوقف 
عملهم يف ظل �سكوك ب�ساأن ا�ستئناف الن�ساط، 

م�سيفا “يعاين اجلميع من غمو�ص امل�ستقبل 
لالعبني وعائالتهم ب�سبب غياب الأمان ب�ساأن 

م�ستقبلهم والعزلة الجتماعية”.

حتذير من العزلة الذاتية 
الطويلة وانعكا�ضاتها على 

العالقات الأ�ضرية!
اعتربت وزارة الطوارئ 

الرو�سية اأن العزلة 
الذاتية الطويلة 

الأمد خالل 
وباء 

الفريو�ص 
التاجي، ميكن 

اأن تعقد 
العالقات الأ�رصية وتزيد من ال�سعور بالوحدة 

ب�سبب نق�ص الت�سالت الجتماعي
وقالت يف ر�سالة بهذا اخل�سو�ص اإنه خالل 

فرتة العزلة الذاتية والعمل عن بعد، لبد من 
حدوث تغيري يف منط حياة النا�ص املعتاد. وهذا 
ميكن اأن يوؤدي اإىل ال�سعور بالتوتر والكتئاب 

وعدم الراحة وي�سفر عن تزايد ال�سعور بالعجز 
وعدم القدرة على التكيف مع الظروف 

اجلديدة. وقد تكون هناك �سعوبات يف تنظيم 
الأن�سطة اخلا�سة والعملية يف احلياة اليومية، 

وكذلك يف اأداء املهام الر�سمية خالل و�سع 
التباعد الجتماعي غري العادي.ووفقا لرجال 

الطوارئ املخت�سني، قد يواجه النا�ص تغيريات 
يف العالقات داخل الأ�رصة، اأو مع ال�سعور 
املتزايد بالوحدة ب�سبب نق�ص الت�سالت 

الجتماعية واأ�سارت تو�سيات وزارة الطوارئ 
الرو�سية اإىل اأن "حدوث مثل هذه الظروف هو 
رد فعل ب�رصي طبيعي على الظروف املحيطة. 
وغالبا ما يوؤدي عدم فهم اأ�سباب حالة عاطفية 

معينة اإىل عواقب �سلبية على ال�سخ�ص نف�سه، 
وعلى الأ�رصة كوحدة اجتماعية".واعتربت 

الوزارة اأن "مراعاة الروتني اليومي، با�ستخدام 
م�سادر ر�سمية للح�سول على معلومات حول 

الو�سع الوبائي .

تبـــون: مل ننجح حلد الآن يف �ضنع تلفاز 
اأو ثالجة بن�ضبة 100 % "

اأكد  رئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد تبون، باأنه يجب اأن ننطلق من الواقع املوؤمل 
يف التقييم من اأجل اخلروج بت�ضور ملا نريد اإجنازه.وقال الرئي�ص تبون يف 

اجتماع جمل�ص الوزراء اإن هذا الواقع ي�ضري مع الأ�ضف اإىل اأننا حتى اليوم 
مل ننجح يف �ضنع تلفاز اأو ثالجة بن�ضبة %100، رغم توفر اجلزائر على 
طاقات علمية يف خمتلف املجالت، اأثبتت كفاءتها يف ت�ضدينا اجلماعي 

ملنع انت�ضار جائحة كورونا.

فتوى يف فرن�ضا تبيح دفن 
امل�ضلمني يف مقابر ديانات اأخرى 

ب�ضبب كورونا
اأ�ضدر جمل�ص م�ضاجد 

اإقليم "الرون" بفرن�ضا ) 
ليون واملدن املحيطة بها( 

الذي ي�ضم نحو 40 م�ضجدا، 
فتوى ت�ضمح للم�ضلمني 

بدفن موتاهم يف املربعات 
غري الإ�ضالمية مبا يف ذلك 

تلك املخ�ض�ضة لـ اليهود 
والكاثوليك.وت�ضمح 

هذه الفتوى، كما اأكد جا�ضي للمرة الأوىل بدفن امل�ضلمني يف امل�ضاحات 
املخ�ض�ضة للجالية اليهودية والكاثوليكية.موؤكدا "عندما تنتهي اأزمة 

كوفيد19-، ميكن لأي عائلة اإخراج جثة امليت الذي دفن يف مربع 
م�ضيحي اأو يهودي واإعادة دفنه مرة ثانية يف املربع املخ�ض�ص للم�ضلمني".

واأ�ضاف: "اإذا كانت عائلة املتويف متلك الإمكانيات املالية للقيام بهذه 
العملية ف�ضتقوم بها، واإذا كان و�ضعها املادي متوا�ضع فباإمكانها اأن ترتك 

امليت يف مكانه الأ�ضلي"، مو�ضًحا اأن "الفرق بني املربعات املخ�ض�ضة 
للم�ضلمني ولغري امل�ضلمني، هي اأن اأ�ضرحة امل�ضلمني كلها موجهة �ضوب 

مكة املكرمة".



فريو�س كورونا يخلف وفاة 18 عامال بقطاع ال�ضحة
بينهم اأطباء وحرا�ص و�ضائقني، بن بوزيد يوؤكد اأن احلجر ال�ضحي بحاجة اإىل �ضرامة اأكرب

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

"كلوروكني"  دواء  اأن  ــر،  ــوزي ال واأكـــد 
متوفر يف اجلزائر، واأن املعلومات حول 
بلحظة. حلظة  تتغري  ــاء  ــوب ال ــذا  ه
الذين  ــاء  ــب الأط اأن  على  �ــضــدد  لكنه 
جناعة  اأكــدوا  اجلزائر  معهم  تتوا�ضل 
به  للعالج  يخ�ضع  ــذي  ال الـــدواء  هــذا 
بالفريو�ص. م�ضاب   4000 مــن  اأكــرث 
عن  بوزيد،  بن  الربوفيو�ضر  وحتــدث 
احلكومة  �ــضــادت  الــتــي  اخلـــوف  حــالــة 
الوباء  لنت�ضار  الأوىل  الأيــام  خــالل 
و�ضعية  اإىل  بــالــنــظــر  بـــاجلـــزائـــر، 
املنظومة ال�ضحية والإمكانيات القليلة 
خمت�ضني  واأن  �ضيما  بايطاليا  مقارنة 
الوباء  ذروة  �ضتعي�ص  اجلزائر  اإن  قالوا 
ال�ضحة،  وزير  اأفريل.واأورد  منت�ضف 
الدرك،  وم�ضالح  الداخلية  وزارة  اأن 
الوفيات.واأفاد  ح�ضيلة  بدورها  تقدم 
ك�ضف  "كورونا"  وبــاء  اأن  بــوزيــد،  بن 
الــوطــن،  بها  يــزخــر  كــبــرية  ــاءات  ــف ك
يف  عليها  العتماد  ميكن  ــه  اأن ــربزا  م
اإ�ضالح املنظومة ال�ضحية بعد الأزمة.

وك�ضف وزير ال�ضحة وال�ضكان واإ�ضالح 
�ضخ�ضا   18 ـــاة  وف ــن  ع امل�ضت�ضفيات 
كورونا  بفريو�ص  القطاع  عمال  مــن 
بوزيد  بن  "كوفيد19".وقال  امل�ضتجد 
�ضخ�ص   200 اإن  له  ت�ضريحات  خــالل 

الــطــبــيــة، كانت  ــن عــمــال الأ�ـــضـــرة  م
لها  خ�ضعوا  التي  كورونا  حتاليل  نتائج 

اإيجابية".
واأ�ضار الوزير يف حديثه اإىل اأن الكثري 
اأزمة  خالل  بعطل  طالبوا  الأطباء  من 
امل�ضالح  بع�ص  اأن  مــوؤكــدا  "كورونا"، 
كورونا.من  مبحاربة  معنية  لي�ضت 
جهة اأخرى، اأكد وزير ال�ضحة اأن منحة 
اجلمهورية  رئي�ص  اأقرها  التي  اخلطر 
مل�ضتحقيها  �ضتوجه  الطبي  لل�ضلك 
فقط، م�ضيفا اأنه "ل يجب اعتماد مبداأ 

واأنه  املنحة،  هذه  �ضرف  يف  التعميم 
غري  امل�ضالح  اإدراج  املنطقي  من  لي�ص 

املعنية يف قائمة امل�ضتفيدين منها.
واأكد الوزير اأنه �ضيتم ال�ضروع  يف اإنتاج 
و�ضائل الك�ضف عن كورونا حمليا خالل 
اإجراء  من  �ضيمكننا  ما  وهو  اأ�ضابيع   3
عدد  اأكــرب  ملعرفة  اإ�ضافية  فحو�ضات 
وبالتايل  الفريو�ص  بهذا  امل�ضابني  من 

ال�ضيطرة على الوباء ب�ضكل اأف�ضل.
وال�ضكان  ال�ضحة  وزيـــر  اأو�ــضــح  كما 
الرحمان  عبد  امل�ضت�ضفيات،  واإ�ضالح 

كورونا  الوفيات  عــدد  اأن  بــوزيــد  بــن 
الأ�ضخا�ص  كل  احت�ضاب  ب�ضبب  ارتفع 
ومل  حتى  املر�ص  بهذا  توفوا  الذين 
لتلقي  امل�ضت�ضفيات  يف  ا�ضتقبالهم  يتم 
تويف  الذين  "كل  الوزير  العالج.وقال 
يتواجدوا  ومل  حتى  ن�ضجلهم  بالوباء 
اأن  اأ�ضار الوزير اإىل  بامل�ضت�ضفيات"، كما 
معظم الوفيات عند كبار ال�ضن راجعة 
املزمنة  الأمرا�ص  اإىل  الأوىل  الدرجة 
اأن  الــوزيــر  وغــريهــا.واأ�ــضــاف  كالقلب 
عدد من امل�ضابني مت اكت�ضاف اإ�ضابتهم 
"�ضكانري"  الأ�ضعة  طريق  عن  بكورونا  
الختبارات  ــراء  اإج خالل  من  ولي�ص 

اخلا�ضة بفريو�ص كورونا.
من  بوزيد،  بن  الرحمن  عبد  وحــذر 
ــوع يف اخلــطــاأ الـــذي وقــعــت فيه  ــوق ال
الإ�ــضــابــات  ــدد  ع تــراجــع  بعد  ال�ضني 
على  بوزيد   بن  واأكد  فيها.  والوفيات 
وباء  تف�ضي  من  اخلوف  كل  اخلوف  اأن 
لعدم  نظرا  وهــذا  اإفريقيا  يف  كورونا 
حتوزها  التي  الإمكانيات  على  توفرها 

اأوروبا.
الأول  امل�ضوؤول  اأكد  ذلك،  مع  باملوازاة 
اخلريطة  ـــاأن  ب ال�ضحة  قــطــاع  ــن  ع
اجلــزائــر  يف  مــتــوازنــة  غــري  ال�ضحية 
من  خا�ضة  مراجعتها،  اإعـــادة  ويجب 
الهياكل  و  املوؤ�ض�ضات  انت�ضار  جانب 
ال�ضحية على م�ضتوى الرتاب الوطني.

اأكد وزير ال�ضحة اأن الوفيات ب�ضبب فريو�س "كورونا" امل�ضتجد يف منحى تنازيل. حاليا يف اجلزائر.كما حتدث بن بوزيد خالل جل�ضة ا�ضتماع مبجل�س الأمة، اأم�س الثنني، اأن 
هناك بع�س الوفيات مل يخ�ضع اأ�ضحابها لالختبار قد يكون �ضببها "كورونا"، مربزا اأن اإجراءات احلجر ال�ضحي بحاجة اإىل �ضرامة وتوعية اأكرث لحرتامها.

فقط" مل�ضتحقيها  �ضتوجه  الطبي  لل�ضلك  اخلطر  "منحة  بوزيد:  • بن 
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رياح قوية على 
الوليات ال�ضاحلية 

واله�ضاب

متديد مواقيت العمل 
يف مكاتب الربيد ب�ضفة 

ا�ضتثنائيــــــــة

ارتفاع عدد احلالت املوؤكدة اإىل 2718
 و9 وفيات جديدة بكورونا

يخ�ضعون  مر�ضى   4205
لربوتوكول العــــــالج 

بـ"كلوروكــــــني"

ت�ضجيل اأول حالة �ضفاء من كورونا يف ب�ضار

توقيف 5 اأ�ضخا�س مدججني بالأ�ضلحة البي�ضاء بالبليدة 

الأوروبي الإحتاد  من  اخلروج  ُيوؤيدون  الإيطاليني  % من   50

عامل فريو�ضات فرن�ضي حائز على جائزة نوبل يفجر قنبلة بخ�ضو�س عالقة الفريو�س باليدز

ب�ضرى .. �ضوي�ضرا تطرح لقاحا �ضد وباء كورونا �ضهر اأكتوبر القادم

لأر�ضاد  مل�ضالح  خا�ضة  ن�ضرية  حذرت 
رياح  هبوب  من  الثنني،  اأم�ص  اجلوية، 
قوية على املناطق ال�ضاحلية واله�ضاب.
امل�ضدر،  نف�ص  ح�ضب  ـــر  الأم ويتعلق 
ال�ضلف،  م�ضتغامن،  ـــران،  وه بــوليــات 
تيزي  بــومــردا�ــص،  العا�ضمة،  تيبازة، 
عنابة  �ضكيكدة،  جيجل،  بجاية،  وزو، 
ــــواط،  ــارت، الأغ ــي ـــذا ت والـــطـــارف، وك

اجللفة، م�ضيلة وب�ضكرة.
�ضرعة  تقدر  اأن  امل�ضدر  ذات  واأو�ــضــح 
ال�ضاعة،  يف  كلم  و70   60 بــني  الــريــاح 
وميكن اأن ت�ضل يف بع�ص الأحيان اإىل 90 

كلم يف ال�ضاعة.
ق/و

متديد  عن  الثــنــني،  اجلــزائــر،اأمــ�ــص   بريد  اأعلن 
مواقيت العمل يف مكاتب الربيد ب�ضفة ا�ضتثنائية.

لقرار  "تبعا  اأنـــه:  اجلــزائــر  لربيد  بيان  يف  ــاء  وج
يوم  غاية  اإىل  ال�ضحي  احلجر  اإجــــراءات  متديد 
معا�ضات  �ضب  لفرتة  وحت�ضبا   ،2020 اأفــريــل   29
املتقاعدين، وتزامنها مع حلول �ضهر رم�ضان املعظم، 
قررت موؤ�ض�ضة بريد اجلزائر اإعادة تكييف مواقيت 
عمل مكاتب الربيد ب�ضفة ا�ضتثنائية خالل الفرتة 
19/04/2020 اإىل غاية اخلمي�ص  املمتدة من الأحد 

يلي:  كما  وذلك  حمت�ضب،   23/04/2020
من  ال�ضحي  احلجر  فيها  ميتد  التي  الوليات  يف   -  1

ال�ضاعة 15�ضا اإىل 07�ضا �ضباحا من اليوم املوايل:
-من ال�ضبت اإىل اخلمي�ص: من 08�ضا اإىل 14�ضا

من  ال�ضحي  احلجر  فيها  ميتد  التي  الوليات  يف   -  2
ال�ضاعة 19�ضا اإىل 07�ضا �ضباحا من اليوم املوايل:

- من ال�ضبت اإىل اخلمي�ص: من 08�ضا اإىل 16�ضا
ولية  يف  الربيد  مكاتب  عمل  ملواقيت  بالن�ضبة  اأما 
الولئية  اللجنة  لقرارات  خا�ضعة  فتبقى  البليدة، 
مرة  اجلــزائــر،  بريد  موؤ�ض�ضة  املخت�ضة.وطماأنت 
ا�ضتمرارية  ب�ضمان  الكرام  زبائنها  كافة  ــرى،  اأخ
وتدعوهم  الكافية،  ال�ضيولة  توفري  مع  خدماتها، 
مكاتب  يف  والتزاحم  التدافع  عدم  اإىل  باملنا�ضبة 
تعليمات  احرتام  �ضرورة  على  التاأكيد  مع  الربيد، 

الوقاية واملتمثلة خا�ضة يف :
الربيد، مكتب  اإىل  واحدة  دفعة  الدخول  -عدم   1

النتظار، اأثناء  الأمان  م�ضافة  -احرتام   2
معاملة. كل  وبعد  قبل  الأيادي  -تطهري   3

وكافة  واملواطنني  زبائنها  كل  الهيئة،  ذات  ودعت 
اإجنــاح  يف  امل�ضاهمة  اإىل  ــدين  امل املجتمع  فعاليات 

التدابري املتخذة من اأجل مكافحة هذا الوباء
ق/و

ك�ضفت وزارة ال�ضحة وال�ضكان واإ�ضالح امل�ضت�ضفيات 
اإ�ضابة  حالة    89 ت�ضجيل  عــن  اأمــ�ــص  لها  بيان  يف 
لريتفع  امل�ضتجد،  كورونا  بفريو�ص  موؤكدة  جديدة 
امل�ضتوى الوطني  املوؤكدة على  بذلك عدد الإ�ضابات 
اىل 2718 حالة موؤكدة، يف حني مت ت�ضجيل 9 حالت 
 384 اإىل  الوفاة  حالت  عدد  لريتفع  جديدة،  وفاة 

وفاة، موزعة عرب 38 ولية.
حالت  عــدد  يف  ارتفاعا  ال�ضحة،  وزارة  �ضجلت  و 

ال�ضفاء، بـ 52 حالة، لي�ضبح عدد املتعافني 1099.
واأ�ضار نف�ص امل�ضدر اأن عدد املر�ضى حتت العالج بلغ 
لربوتوكول  معلوم  هو  كما  يخ�ضعون  مري�ص،   4205

عالج "كلوروكني".
املنتدب  ــر  ــوزي ال فيه  ك�ضف  وقــت  يف  هــذا  يــاأتــي 
باحمد  بن  لطفي  ال�ضيدلنية،  بال�ضناعة  املكلف 
�ضريع  ك�ضف  اختبار  مليون  مــن  اأزيـــد  اإنــتــاج  عــن 
م�ضنع  طرف  من  حمليا  كورونا  لفريو�ص  ت�ضخي�ضي 
خالل  جاهزة  �ضتكون  الأخ�ضرية  مبنطقة  وطني 
األف   215 ا�ضترياد  مت  حــني   املقبلة.يف  الأ�ضابيع 
ا�ضتلمها معهد با�ضتور خالل الأيام  وحدة ت�ضخي�ص 
ح�ضب  �ضريع  اختبار  األــف   36 جانب  اإىل  املا�ضية 
الوزير الذي اأكد ال�ضروع يف اإنتاجها حمليا بالتن�ضيق 
بني معهد با�ضتور وم�ضنع حملي.وبخ�ضو�ص فعالية 
املنتدب  الوزير  قال  العالجي،  بالربوتكول  العالج 
اأن دواء الكلوروكني اأظهر نتائج جد اإيجابية مذكرا 
باأن الوزارة املنتدبة عمدت اإىل جتميد بيع املنتوج 
ال�ضرورة  احلـــالت  يف  اإل  ال�ضيدليات  يف  املحلي 
علبة  األـــف   253 اجلــزائــر  وا�ــضــتــوردت  الق�ضوى. 
كلوروكني حلد الآن، ح�ضب نف�ص امل�ضوؤول الذي اأكد 
اأن علبة واحدة من هذا الدواء ت�ضكل جرعة عالج 
253 األف جرعة عالج حاليا. كاملة، ما يعني توفر 
�ضناعة  عن  املنتدب  الوزير  ك�ضف  ذلك  جانب  اإىل 
يف  الكلوروكني  دواء  من  علبة  األــف   120 من  اأكــرث 
خالل  علبة  األف   460 ا�ضتالم  انتظار  يف  اجلزائر، 
املادة  ا�ضترياد  �ضمان  بعد  املقبلة،  القليلة  الأ�ضابيع 
الأولية من الهند.وبخ�ضو�ص دواء الزيرتومي�ضني، 
الذي ي�ضكل جزءا من بروتوكول العالج ،اأكد الوزير 
5 م�ضانع تنتج هذه املادة حمليا منها  املنتدب وجود 
3 م�ضانع منحت هبة تقدر بـ 500 األف علبة لقطاع 

ال�ضحة جمانا .
لوؤي ي

ودعــــت الــ�ــضــلــطــات املــحــلــيــة واأطــبــاء 
ب�ضار  وليــة  يف  العيون  طب  م�ضت�ضفى 
بعد  بفريو�ص”كورونا”  م�ضاب  اأول 
به  اأفــــادت  ح�ضبما  لل�ضفاء،  متاثله 
اإن�ضانية  لفتة  الــوليــة.ويف  م�ضالح 

معربين  الوطني  الأمـــن  ــال  رج وقــف 
الطبي  للطاقم  و�ضكرهم  �ضعادتهم  عن 
املــجــهــودات  على  بامل�ضت�ضفى  الــعــامــل 
-ي�ضيف  املري�ص  خدمة  يف  املبذولة 
فرحة  العملية  رافـــق  املــ�ــضــدر-.كــمــا 

وال�ضبه  الطبي  الطاقم  عند  عــارمــة 
هــذا  ــايف  ــع ت عــلــى  والإداري  الــطــبــي 
يوم   14 دامت  عالج  فرتة  بعد  املري�ص 
بامل�ضت�ضفى و�ضط رعاية وعناية �ضحية 
بالغتني.                                                            ق/و

الأخ�ضر  الــرقــم  على  نـــداء  ــر  اث على 
1548، مفاده وقوع �ضجار بني جمموعة 
بالأ�ضلحة  مدججني  الأ�ــضــخــا�ــص  مــن 
الأحــيــاء  احــد  م�ضتوى  على  البي�ضاء 
ال�ضاعة  حـــدود  يف  ــك  ذل و  ال�ضكنية، 
الثالثة و الن�ضف م�ضاءا، تنقلت عنا�ضر 
الق�ضائية  لل�ضرطة  املتنقلة  الفرقة 

متت  اأين  املكان،  عني  اإىل  العاليق  بواد 
الذين  الأ�ضخا�ص  من  جمموعة  معاينة 
قطعة  و  البي�ضاء  الأ�ضلحة  برمي  قاموا 
بــالــفــرار  لذوا  و  املــعــالــج  الــكــيــف  ــن  م
مبجرد روؤيتهم لعنا�ضر ال�ضرطة اإل انه 
و  الب�ضاتني  احد  بداخل  توقيفهم  مت 
احدهم  اأ�ضخا�ص  ثالثة  عددهم  البالغ 

اأثار جروح و كدمات،  كانت تبدو عليه 
كما متكنت مع حجز الأ�ضلحة  البي�ضاء 
مت  كما   ، �ضكينني  و  �ضيفني  يف  املتمثلة 
اإيقاف �ضخ�ضني اآخرين على منت دراجة 
تقدميهم  ليتم  ال�ضجار  يف  تورطا  نارية 

اأمام العدالة.                    
    العي�ضي �ضريف 

ن�ضبة  يف  ــا  ــاع ــف ارت اإيــطــالــيــا  �ــضــهــدت 
الأوروبــي،  الحتاد  جدوى  يف  امل�ضككني 
الت�ضامن  غــيــاب  ــن  ع ــم  جن �ــضــعــور  يف 
الأوروبي خالل اأزمات الهجرة الأخرية 
كورونا.  وباء  تف�ضي  مع  الو�ضع  وتفاقم 
لــلــراأي  ا�ضتطالعات  نتائج  واأفــــادت 

اأجــريــت يف اأفــريــل اجلـــاري، بــاأن 71% 
كورونا  اأن  يعتقدون  الإيطاليني  من 
 55% ونحو  الأوروبـــي  ــاد  الحت يقو�ص 
ــن الحتـــاد  مــوافــقــون عــلــى اخلــــروج م
هذه  وتعد  اليورو.  ومنطقة  الأوروبــي 
اإحـــدى  ميــثــل  بــلــد  يف  كــبــرية  الن�ضب 

التكامل  ركائز الحتاد ويتبنى تاريخيا 
�ضركائها  بع�ص  روما  وتتهم  الأوروبــي. 
بالأنانية  وهولندا،  اأملانيا  وخ�ضو�ضا 
اإ�ضدار  عرب  الديون  ت�ضارك  لرف�ضهم 
اأوروبية”  و”�ضندات  كورونا”  “�ضندات 
)يورو بوند(، وهو ما ترغب به اإيطاليا، 

حيث اأ�ضبحت هذه امل�ضاألة رهانا �ضيا�ضيا 
ال�ضبت  اأم�ص  اإيطاليا  و�ضجلت  داخليا. 
وفاة،  حالة   23227 اإح�ضائية،  اآخر  يف 
منذ  كورونا  بفريو�ص  اإ�ضابة  و172434 

بدء انت�ضار الوباء يف البالد.
ق/و

اأعلن باخمان، رئي�ص ق�ضم علم املناعة 
واأ�ضتاذ  اجلامعي،  بــرن  م�ضت�ضفى  يف 
ب�ضوي�ضرا،  برن  جامعة  يف  املناعة  علم 
اأكتوبر  �ضهر  خالل  �ضتطرح  بــالده  اأن 

القادم لقاحا �ضد فريو�ص كورونا.
باخمان،  مارتن  املعلومة  هــذه  ــدم  وق
اأ�ضتاذ علم املناعة يف جامعة اأك�ضفورد، 
ق�ضم  يف  املعتمدين  لل�ضحافيني  اأي�ضا، 
الأمم املتحدة بجنيف خالل لقاء معه.
يف  اللقاح  �ضيطرح  العمل،  خلطة  وتبعا 
ودي�ضمرب  اأكتوبر  �ضهري  بني  �ضوي�ضرا 
العام  من  بداية  عامليا  و�ضيطرح   ،2020
املقبل، وذلك تبعا للقدرة على الإنتاج، 
للدول  املحلية  الإدارات  �ضماح  وملــدى 

با�ضتقبال هذا اللقاح.

اأدوية  �ضركات  يف  اللقاح  اإنتاج  و�ضيتم 
�ضوي�ضرية، و�ضتجري الأبحاث بالتعاون 
الأبحاث،  ومراكز  الدول  من  عدد  بني 

اإ�ضافة ملنظمة ال�ضحة العاملية.
ـــامل الــفــريو�ــضــات  ـــوازاة اأعــلــن ع ـــامل ب
الفرن�ضي لوك مونتانيه احلائز جائزة 
فريو�ص  م�ضدر  اأن   ،  2008 عــام  نوبل 
ويحتوي  ا�ضطناعي،  امل�ضتجد،  كورونا 
على جزيئات من فريو�ص نق�ص املناعة 

الب�ضرية.
هذا  اإىل  الفرن�ضي  العامل  تو�ضل  وقد 
الدرا�ضة  نتائج  اإىل  ا�ضتنادا  ال�ضتنتاج 
التي اأجراها عامل الريا�ضيات الفرن�ضي 
العامل  در�ــص  وقد  برييز.  -كلود  جان 
 SARS-CoV-2 فريو�ص  بالتف�ضيل 

فريو�ص  عنا�ضر  باكت�ضاف  له  �ضمح  ما 
علماء  حاول  وقد  فيه.  املناعة  نق�ص 
اأنهم  اإل  مماثلة،  نتائج  ن�ضر  هــنــود 
تعر�ضوا اإىل �ضغوط كبرية منعتهم من 

ذلك.
ومل يتفق اإيتيان �ضيمون لوربري، عامل 
تاأكيدات  مع  الفرن�ضي،  الفريو�ضات 
زميله مونتانيه، واعتربها غباء، لأنه 
نق�ص  فريو�ص  عنا�ضر  ن�ضبة  له،  وفقا 
يف  اكت�ضفت  الــتــي  الب�ضرية  املــنــاعــة 
جدا  �ضئيلة  امل�ضتجد  كورونا  فريو�ص 
فريو�ضات  جميع  يف  مــوجــودة  ومثلها 
هـــذه الــعــائــلــة. واأ�ـــضـــاف مـــوؤكـــدا، اأن 
اجلينوم،  من  جزء  هي  العنا�ضر  هذه 
يف  العنا�ضر  من  العديد  فعال  وت�ضبه 

والفريو�ضات  للبكترييا  الوراثية  املادة 
والنباتات.

اخلارجية  وزارة  با�ضم  املتحدث  لكن 
هذه  نفى  �ــضــوانــغ،  جينغ  ال�ضينية، 
بهذا  وقــال  وتف�ضيال،  جملة  الرواية 
اأن  وتكرارا  مــرارا  ذكرنا  "لقد  ال�ضاأن: 
يدر�ضها  اأن  يجب  علمية،  م�ضاألة  هذه 
ــدم  الأطــــبــــاء والــعــلــمــاء، ويــجــب ع
تعتقد  ــايل،  احل الوقت  يف  ت�ضيي�ضها. 
والغالبية  العاملية  ال�ضحة  منظمة 
اأي  يوجد  ل  اأنــه  اخلــرباء  من  العظمى 
دليل على اأن الفريو�ص التاجي اجلديد 

قد اأنتج يف املخترب".
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 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

