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04

ارتفاع عدد حالت ال�سفاء من "كورونا" اإىل 1204
املديريــة العامــة لالأمن تكذب معلومات مغر�سة حــول اإجالء 
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جتنبوا �سمــ�س الظهرية 
وتناولوا الدهون وال�سكريات 

واأكثـــروا من �سرب املاء

جترمي كل من يحول الإعانات عن وجهتها  
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من  �حتياطات  �لعاملية" تقدم  "�ل�صحة 
رم�صــــــان "ك�رونا" خالل 

عدم احترامه حاليا يجر لموجة ثانية من اإلصابة بكورونا، درار:

رفع احلجر ت�سبقه ا�سرتاتيجية 
لتفادي النت�سار الكبري للوباء

واجللفــــة بتمرنا�ست  با�ستــــور  لعهد  فرعـــني  فتح   .. • قريبـــا 
• وفاة طبيبة مقيمة وعون نظافة ب�سبب كورونا يف م�ست�سفى تيزي وزو
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طاولة  على  طبي  ملف  اآلف   10
وزير الرتبيــــــــة ينتظر اأ�سحابها 

اإجراء عمليات جراحيـــة
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اأعـوان احلماية املدنية 
يتربعـون بالدم يف هبة 

ت�سامنية مل�ساعدة املر�سى

يعانون الأمرين يف رحلة البحث عنه من مكان اإىل اآخر

مواطنو متا�سني ي�ستكــــون 
من ندرة احلليب 

الإطاحة ب�سارقي املحالت 
التجارية خالل فتــــــــــرة 

احلجر املنزيل 

ت�سليــــــم 10 اآلف كمامة 
و800 قناع واق مل�سالح 

الوليــــــــــــة 

بلدية وادي العلندة 
تــــــوزع 350 قفة على 

العائــــــــالت املعوزة

�ل��دي

تقرت

غرد�ية

�لأغ��ط

�حتاد �لتجار ي�ؤكد ت�فر 10 ماليني
 قنطار من خ�صر وف��كه ويحذر:

مظاهر اللهفة وارتفاع 
الأ�سعار ل مربر لها مع 

وفرة املنتوجات
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يف ر�صالة وجهها لل�زير �لأول �لنائب خل�صر بن خالف يك�صف:

خطة عمل حكوميـــــة 
لتخطـــــي اأزمة انهيار 

اأ�سعـــار النفط

عرقاب قال �إن �جلز�ئر ح�صرت نف�صها 
ملرحلة ما بعد �حلجر �ل�صحي
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ينتظر  الرتبية  وزير  طاولة  على  طبي  ملف  اآلف   10
اأ�سحابها اإجراء عمليات جراحية

علجية عي�س
-----------------

خالف  بـن  خل�رض  النائب  �شّخ�ص 
الدائرة  التنمية  العدالة و  عن جبهة 
ر�شالة  يف  ق�شنطينة،  االنتخابية 
العزيز  عبد  االأول  للوزير  وجهها 
الوطنية  اللجنة  و�شعية  ــراد  ج
للخدمات االجتماعية لقطاع الرتبية 
بتاريخ  عهدتها  املنتهية  الوطنية، 
اإىل  اأدى  مما   ،  2019 دي�شمرب   31
جتميدها و  توقف ن�شاطها ، و تاأتي 
االأول  للوزير  خالف  بن  مرا�شلة 
بالف�شل  حمــاوالتــه  ــاءت  ب بعدما 
كنائب  اأمام تعنت وزير الرتبية يف 
املتعلقة  الق�شايا  اإ�رضاك الربملان يف 
يتعلق  ما  كل  و  الرتبية،  بقطاع 
حيث  الرتبوية،  االأ�رضة  بان�شغاالت 
ان�شغاالت  عليه  طرح  اأن  و  �شبق 
�شابقة  مرا�شالت  يف  الفئة  هــذه 
االأوىل حتمل رقم  174 موؤرخة يف 
2020 و الثانية موؤرخة   15 فيفري 
يف 15 مار�ص 2020 ، حيث مل يبادر 

ان�شغاالت  على  الــرد  يف  الوزير 
النواب و مل يحرتم االآجال القانونية 
اجلــزائــر  و  خــا�ــشــة   ، ـــرد  ال عــلــى 
وباء  ب�شبب  ع�شيبا  ظرفا   تعي�ص 
عمال  معاناة  من  زاد  الذي  كورونا 
الرتبية  ومتقاعدي وموظفي قطاع 
على م�شتوى القطر اجلزائري وهي 
عمل  جتميد  بعد  حقيقية  معاناة 
الوالئية  وفروعها  الوطنية  اللجنة 

للخدمات االجتماعية.
التي  احلرجة  الو�شعية  اأمام هذه  و   
يعي�شها عمال القطاع بكل اأ�شنافهم 
احلجر  �شيخلفه  الذي  الو�شع  وكذا 
ال�شحي جراء وباء كورونا وتوقف 
اإجراء العمليات اجلراحية، نّبه النائب 
االأول    الــوزيــر  خــالف  بـن  خل�رض 
الوطنية  للجنة  ــايل  احل للو�شع 
عن  يزيد  ما  اأن  ر�شالته  يف  م�شريا 
القطاع  م�شتخدمي  من  األف   200
خمتلف  مــن  �شنويا  ي�شتفيدون 
اخلدمات ال�شحية على غرار العالج 
الخ،  باالأ�شعة والعمليات اجلراحية.. 

اإىل اللجنة نهاية �شهر  و قد و�شل 
دي�شمرب 2019 ما يزيد عن 10 اآالف 
ملف طبي الإجراء عمليات جراحية 
معظمها  الوطني  امل�شتوى  على 
ال�رضطان  يعانون من مر�ص  لعمال 
وهم يف حاجة ملحة وم�شتعجلة اإىل 
اإجراء العالج االإ�شعاعي، و اأ�شار اأن 
املربجمة  اجلراحية  العمليات  معظم 
مليون   60 بني  تكلفتها  ــرتاوح  ت
ال  قيمة  وهي  �شنتيم  مليون  و100 
حتملها  الب�شيط  املواطن  ي�شتطيع 

خارج اإطار التعاقد املربم بني اللجنة 
الوطن،  عرب  اخلا�شة  والعيادات 
وب�شبب و�شع اللجنة احلايل توقفت 
كل اخلدمات االجتماعية واملنح التي 
احلق  اأ�شحاب  منها  ي�شتفيد  كان 
االأيتام،  منحة  منها  خا�شة  وذويهم 
االإعــاقــة،  منحة  االأرامــــل،  منحة 
الت�شامن،  منحة  الـــزواج،  منحة 
العمليات اجلراحية، التحاليل الطبية 
واالأ�شعة، التعاونيات اال�شتهالكية 

وال�شلفيات بكل اأنواعها.

يف ر�سالة وجهها للوزير الأول النائب خل�سر بن خالف يك�سف:

نا�سد النائب خل�سر بن خالف الوزير الأول بالتدخل من اأجل متديد اإ�سايف لعهدة اللجنة الوطنية للخدمات الجتماعية لقطاع الرتبية 
الوطنية يف اإطار القانون 01-12 الذي يحدد كيفية ت�سيري اللجنة الوطنية للخدمات الجتماعية و متكني عمال ومتقاعدي وموظفي 
قطاع الرتبية الوطنية وذوي حقوقهم من ال�ستفادة من خدمات الأموال ال�سخمة املكد�سة يف اإطار ال�سرتاكات القانونية التي كانت 

تقتطع من اأجورهم وتوجه اإىل ح�ساب اللجنة الوطنية للخدمات الجتماعية، يف انتظار ا�ستتباب الأمور واإعادة انتخابات اأع�سائها م�ستقبال 
بعد اأن يزول الوباء

ذوي  و  املجاهدين  وزارة  اأكـــدت 
يف  انخراطها  لها،  بيان  يف  احلقوق 
ال�شاملة  الوطنية  االإ�شرتاتيجية 
خالل  من  كورونا،  جائحة  ملكافحة 
املخ�ش�شة  الراحة  ملراكز  ت�شخريها 
الوطن  ربــوع  عرب  املجاهدين  لفئة 
ال�شحي،  باحلجر  املعنيني  ال�شتقبال 
 1962 تبلغ  ا�شتيعابية  طاقة  ميثل  مما 

�رضير.
ا�شتغالل  مت  اأنه  الوزارة  اأو�شحت  و 
هذه املراكز يف اإطار املخطط الوقائي 
خطوة  يف  كــورونــا،  ــاء  وب ملكافحة 
تعك�ص "اإميان وزارة املجاهدين وذوي 
الوطني  الت�شامن  باأهمية  احلقوق 
التي  اال�شتثنائية  املرحلة  الجتياز 
انت�شار  من  للحد  بالدنا  تعي�شها 
من  انطالقا  كــذا  و  )كوفيد19-(، 
الواجب  و  احلــكــومــي،  الت�شامن 
ذكرت  ــار،  االإط هذا  التاريخي".يف 
الوهلة  "منذ  اإطاراتها  بتجند  الوزارة 
الوباء  هذا  انت�شار  الإعــالن  االأوىل 
التلقائي"  "ا�شتعدادهم  و  ببالدنا،" 

ــادرات  ــب امل ــخــراط يف كــافــة  ــالن ل
والتدابري الرامية اإىل الت�شدي لالآثار 
امل�شتجد وتعبئة  الوباء  لهذا  ال�شلبية 
ما تتوفر عليه من اإمكانيات لتحقيق 
�شمن  وذلــك  منه،  الوقاية  ــداف  اأه
ال�شاملة  الوطنية  االإ�شرتاتيجية 

نف�ص  يف  اجلائحة.و  هــذه  ملكافحة 
اإطارات  انخرط  الت�شامني،  االإطار 
القطاع و موظفيها يف الهبة الوطنية 
اخلدمات  جلــان  م�شاهمة  خــالل  من 
االجتماعية، على امل�شتويني املركزي 
مت  مببالغ  التربع  خالل  من  املحلي،  و 
لهذه  املخ�ش�ص  احل�شاب  يف  �شبها 
املجاهدين. وزارة  ت�شيف  العملية، 
الوزارة  اأبرزت  �شياق ذي �شلة،  يف 
التنظيمات  خمتلف  جــهــود  على 
واجلمعيات الوطنية التاريخية �شمن 
عربت  التي  و  الوطني  امل�شعى  هذا 
باالنخراط  واعتزازها  "تالحمها  عن 
واالأ�شكال  ال�شور  بكل  الفعال 
يف  اخلال�شة  الوطنية  اإرادتها  وعن 
تتوثق  الذي  الع�شيب  الظرف  هذا 
وت�شقل  الت�شامن  ـــرض  اأوا� فيه 
ال�شدائد  على  التغلب  اإرادة  فيه 
ذكرت  تعاظمت".باملنا�شبة،  مهما 

مقت�شيات  احرتام  ب�رضورة  الوزارة 
واحلد  للوقاية  االحرتازية  االإجراءات 
دعت  و  كورونا  ــاء  وب انت�شار  من 
التدابري  بكافة  االلتزام  اإىل  اجلميع 
الوقائية ال�شامنة لل�شحة وال�شالمة 
املخت�شة.كما  امل�شالح  تقدمها  التي 
التي  للت�شحيات  تثمينها  جــددت 
ال�شفوف  يف  العاملون  بها  يقوم 
هذا  ملحاربة  واملرابطون  االأمامية 
الوباء اخلطري، مبا يف ذلك اأفراد اجلي�ص 
ال�شحة  اأ�شالك  و  ال�شعبي  الوطني 
الوطني  ــدرك  وال الوطني  ــن  واالأم
الوقاية  واأعـــوان  املدنية  واحلماية 
وكل  االإعـــالم،  ــال  ورج والنظافة، 
اإطارات الدولة الذين "اأثبتوا جميعهم 
وعزميتهم  �شربهم  اأخــــرى،  مــرة 
النبيلة،  مهامهم  اأداء  يف  وتفانيهم 

وت�شحياتهم يف �شبيل الوطن".
ق/و

ت�سخري مراكز الراحة املخ�س�سة للمجاهدين ل�ستقبال املعنيني باحلجر ال�سحي

قالت اأنها معلومات مغر�سة 

املديرية العامة لالأمن 
تكذب عملية اإجالء 
الفرن�سيني على منت 

رحالت خا�سة

كذبت املديرية العامة لالأمن الوطني ب�شورة قطعية 
باجلزائر  واملقيمني  الفرن�شيني  املواطنني  اإجالء  خرب 
للخطوط  تابعة  خا�شة  جوية  رحــالت  منت  على 
يف  االأربعاء  اأم�ص  املديرية،  الفرن�شية.وقالت  اجلوية 
والت�رضيحات  االدعاءات  ب�شدة  تدين  اأنها  لها،  بيان 
�رضطة  واأعوان  اإطارات  �شد  �شدرت  التي  الكاذبة 
التوا�شل  �شبكات  على  ن�رضها  مت  والتي  احلــدود 
املواطنني  ــالء  اإج عملية  بخ�شو�ص  االجتماعي، 
جوية  ــالت  رح منت  على  واملقيمني،  الفرن�شيني 
مطار  من  الفرن�شية  اجلوية  للخطوط  تابعة  خا�شة 
باجلزائر.واأو�شحت  ــدويل  ال بومدين”  ”هواري 
االإجالء ت�شري من قبل قن�شلية  اأن عمليات  املديرية 
قوائم  على  الت�شجيالت  ان  املذكورة.م�شرية  الدولة 
الر�شائل  عرب  تتم  الفرن�شية  اجلوية  اخلطوط  �رضكة 
على  ال�رضكة  ذات  تتلقاها  التي  الق�شرية  الن�شية 
اأنه  املديرية  ح�شابها.واأكدت  يف  الهاتفية  اأرقامها 
املوقع  عرب  باالإجالء  املعنيني  قبل  من  حفظها  يتم 
الفرن�شية  العامة  بالقن�شلية  اخلا�ص  االلكرتوين 
باجلزائر العا�شمة.كما اأ�شافت املديرية العامة لالأمن 
الوطني، اأن عملية اقتناء التذاكر بالن�شبة لالأ�شخا�ص 
باجلزائر  والقاطنني  االإجــالء  قوائم  يف  امل�شجلني 
وكالة  م�شتوى  على  يتم  و�شواحيها،  العا�شمة 
بفندق  مقرها  الكائن  الفرن�شية،  اجلوية  اخلطوط 
‘’االأورا�شي’’، وعلى م�شتوى وكالة اخلطوط اجلوية 
الفرن�شية املتواجدة مبطار ”هواري بومدين” الدويل، 
الوطن. داخل  من  الوافدين  لالأ�شخا�ص  بالن�شبة 
املن�شاأة  اإىل  الدخول  اأن  ال�شياق،  ذات  يف  وقالت 
املطارية للرحالت اخلا�شة باخلطوط اجلوية الفرن�شية 
يف  فعليا  امل�شجلني  لالأ�شخا�ص  اإال  م�شموح  غري 
القوائم املتعلقة بتلك الوكالة للنقل اجلوي.موؤكدة اأن 
مدير حمطة اخلطوط اجلوية الفرن�شية و�شابط اأمنها 
اجلزائر،  يف  الفرن�شية  العامة  القن�شلية  عن  وممثل 
بالتحقق  املطارية  املن�شاأة  مدخل  عند  املكلفون  هم 
هذه  املعنيني على  لالأ�شخا�ص  الفعلي  الت�شجيل  من 
اإىل  االأ�شخا�ص  دخول  عن  امل�شوؤولون  وهم  القوائم 
املديرية  بيان  عدمه.واأ�شاف  من  املطارية  املن�شاأة 
احلدود،  �رضطة  م�شالح  اأن  الوطني،  لالأمن  العامة 
اإجالء خا�شة  اأطرت عدة عمليات  اأن  التي �شبق لها 
باالأجانب واملقيمني، نحو العديد من البلدان، لي�ص لها 
لالإجالء  املر�شحني  بع�ص  حماولة  يف  م�شوؤولية  اأية 
وغري امل�شجلني يف قوائم اخلطوط اجلوية الفرن�شية، 

الدخول اإىل املن�شاأة املطارية دون جدوى
ق/و

من  طنا  بـ20  التربع  اأغروديف  جممع  قرر 
فرعا،   13 اأي  فرع،  كل  عرب  منتجاته  كافة 
الت�شامنية  الهبة  اإطار  يف  البليدة،  ل�شكان 
واملناطق  املــعــوزيــن  مل�شاعدة  الوطنية 
املت�رضرة من وباء كورونا، وت�شمل املنتجات 
ال�شميد والفرينة والعجائن الغذائية مبختلف 

اأ�شكالها.
كمال  اأغــروديــف،  ملجمع  العام  املدير  اأكــد 
اأن املجمع قرر التربع بـ40 طنا من  عدي�ص، 
ال�شميد جمانا ل�شكان البليدة، اأي اأن مواطني 

ال�شميد  على  �شيتح�شلون  البليدة  والية 
االأمر  ويتعلق  رم�شان،  �شهر  خالل  جمانا 
املحتاجة، يف  والعائالت  والفقراء  باملعوزين 
الغذائية  بالعجائن  اأي�شا  التربع  �شيتم  حني 
 20 يــوازي  مبا  الفروع  كافة  م�شتوى  على 
»اأغروديف«،  جممع  وكان  منتج.  لكل  طنا 
وهو املمون مبا ن�شبته 20 باملائة من«ال�شميد« 
لل�شوق الوطنية، قد بادر بتجنيد 29 مطحنة 
حادة،  ندرة  ي�شهد  الذي  “ال�شميد”  لتوفري 
احلجر  وعملية  كــورونــا  ــة  اأزم بداية  منذ 

ب�شكل  املواطنني  تهافت  ظل  يف  ال�شحي، 
كبري على هذا املنتج اال�شرتاتيجي، وباملقابل 
�شبق اأن بادر »اأغروديف« باإيداع طلب لرفع 
واملهني  الوطني  الديوان  لدى  القمح  ح�شة 
للحبوب ووزارة الفالحة، حيث رفع املجمع 
طنا،   54 اإىل  لي�شل  يوميا  اإنتاجه  حجم 
“التل  ملطاحن  ت�شامنيا  برناجما  �شطر  كما 
مبادة  جمانا  البليدة  �شكان  لتموين  وبغلية”  

»ال�شميد«.
ق/و

يف اإطار الهبة الت�سامنية الوطنية مل�ساعدة املعوزين

جممع »اأغروديف« يتربع بـ 40 طنا من ال�سميد ل�سكان البليدة



تعديل قانون العقوبات جاء ل�سد الفراغ يف اجلرائم املرتكبة خالل الأزمات

جتريـم كـل من يحـول الإعـانـات عن وجهتهـا  

لوؤي ي
----------------------

االأختام،  حافظ  العدل  وزير  وعر�ص 
الوطني  ال�شعبي  باملجل�ص  اأمــ�ــص 
يتمم  و  يعدل  الذي  القانون  م�رضوع 

العقوبات. قانون  املت�شمن  االأمر 
جل�شة  يف  الن�ص  م�رضوع  عر�ص  ومت 
�شليمان  املجل�ص  رئي�ص  تراأ�شها  علنية 
مع  العالقات  وزيرة  بح�شور  �شنني، 
من  وعــدد  عـــزوار  ب�شمة  ــان،  ــربمل ال

النواب.
ثالثة  اإىل  امل�رضوع  اأحكام  وتنق�شم 
بع�ص  بتجرمي  اأوال  متعلقة  حمــاور 
وبالوحدة  الدولة  باأمن  املا�شة  االأفعال 

لوطنية. ا
بع�ص  بتجرمي  الثاين  املحور  ويتعلق 
امل�شا�ص  �شاأنها  مــن  التي  االأفــعــال 
فيما  العموميني  واالأمن  العام  بالنظام 
املمار�شات  بع�ص  جترمي  الثالث  ي�شمل 

النزيهة. غري 
يف  ــه  ن اأ باملنا�شبة  الــوزيــر  واأو�ــشــح 
بع�ص  ـــرزت  ب االأخــــرية  الــ�ــشــنــوات 
انحرافات  �شكل  اأخــذت  الت�رضفات 
اأن  م�شيفا  االجتماعية  اللحمة  تهدد 
قبل  من  ارتكابها  مت  اجلرائم  بع�ص 
جهات  مــن  اأمـــواال  تلقوا  اأ�شخا�ص 
ال  اأفعال  وهي  الوطن  وخــارج  داخل 
منــا  واإ بذاتها  م�شتقلة  جرمية  ت�شكل 
واردة يف  اأخرى  اأو�شاف  تنطوي حتت 

العقوبات. قانون 
م�رضوع  يقرتح  االأفــعــال  هــذه  ــام  واأم
بعقوبة  لها  خا�شا  جترميا  الــقــانــون 
�شنوات  �شبع  اإىل  �شنوات  خم�ص 
 700 اإىل  دينار  األف   500 من  وغرامة 

جزائري. دينار  األف 
تلقي  مبجرد  العقوبة  هــذه  وت�شلط 
اجلرمية  حتقق  عن  النظر  بغ�ص  االأموال 
اأو  ارتكابها  الأجل  االأموال  تلقى  التي 
العقوبة  وت�شاعف  عليها.  للتحري�ص 
اإذا ما مت تلقي االأموال يف اإطار جمعية 
اأو  �شكلها  كانت  مهما  منظمة  اأو 

. ت�شميتها
خلطة  تنفيذا  االأفــعــال  هــذه  متت  واإذا 
تكون  الوطن  خارج  اأو  داخل  مدبرة 
ع�رض  اإىل  خم�ص  من  احلب�ص  عقوبة 
اإىل  األف   500 من  والغرامة  �شنوات 
معاقبة  مع  جزائري  دينار   1000.000

للجناية  املقررة  بالعقوبات  الفاعل 
هذه  عن  ترتب  اإذا  املرتكبة  اجلنحة  اأو 

جنحة. اأو  جناية  ارتكاب  االأفعال 
م�رضوع  ين�ص  الــثــاين  املــحــور  ويف 
اأو  ن�رض  اأفــعــال  جتــرمي  على  القانون 
بالنظام  للم�شا�ص  كاذبة  اأنباء  ترويج 

العموميني. واالأمن 
املــ�ــرضوع  يــقــرتح  االإطـــار  ــذا  ه ويف 
عمدا  يروج  اأو  ين�رض  من  كل  معاقبة 
اجلمهور  بني  كاذبة  اأخبارا  و�شيلة  باأي 
والنظام  باالأمن  امل�شا�ص  �شانها  من 
�شنة  من  باحلب�ص  وهــذا  العموميني 
وغرامة  �شنوات  ثــالث  اإىل  ــدة  واح
الف   300 اإىل  جزائري  دينار  100األف 
يف  العقوبة  ت�شاعف  اأن  على  دينار 

العود. حالة 
تعري�ص  فعل  جتــرمي  بخ�شو�ص  اأمــا 
اجل�شدية  �شالمته  اأو  الــغــري  حــيــاة 
من  بحب�ص  مرتكبيها  يعاقب  للخطر 
األف   60 بني  وبغرامة  �شنتني  اإىل  �شت 
من  العقوبة  وترفع  دج  األــف  و200 
ما  وغرامة  �شنوات  خم�ص  اىل  ثالث 
ارتكبت  اإذا  األف  و500  األف   300 بني 
خالل  اأو  ال�شحي  احلجر  فرتات  خالل 
اأو  بيولوجية  اأو  طبيعية  كارثة  وقوع 
الكوارث. من  غريها  اأو  تكنولوجية 

اأحكاما  القانون  م�رضوع  ي�شم  كما 
االإهانة  جرائم  يف  العقوبات  لت�شديد 
بالنظر  وهــذا  ــام  االإم على  والتعدي 
طالتهم  التي  املتكررة  االعتداءات  اإىل 

مهامهم. ممار�شة  اأثناء 
احلب�ص  االهانة  حالة  الن�ص يف  ويقرتح 
وغرامة  �شنوات  ثالث  اإىل  �شنة  من 
دينار  األــف   500 اإىل  األــف   200 من 
تكون  االإمام  على  االعتداء  حالة  ويف 
ع�رض  اإىل  خم�ص  من  ال�شجن  العقوبة 
اإىل  األــف   500 من  وغرامة  �شنوات 

1000.000 دج.
العقوبات  ت�شديد  امل�رضوع  يقرتح  كما 
اأو  بتخريب  املتعلقة  لالأفعال  املقررة 
من  العبادة  اأماكن  تدني�ص  اأو  هــدم 
وبغرامة  �شنوات  خم�ص  اىل  �شنتني 

األف دج.  500 األف اإىل   200 من 
القانون  ن�ص  اقرتح  اآخر  �شياق  ويف 
مبخالفة  املتعلقة  االأحــكــام  ت�شديد 
ال�شلطات  عــن  الــ�ــشــادرة  االأنظمة 
الغرامة  من  االأدنى  احلد  برفع  االإدارية 
األف دج وحدها   100 اإىل  300 دج  من 

األف دج. 6000 اىل20  االأق�شى من 
للمخالفني  الــفــوري  الــردع  وق�شد 
انق�شاء  اإمكانية  على  امل�رضوع  ين�ص 
هذه  على  املرتتبة  العمومية  الدعوى 
اأجل  يف  جزافية  غرامة  بدفع  املخالفة 

االأخطار. تاريخ  من  اأيام  ع�رضة 
اجلزافية  الغرامة  دفع  عدم  حال  ويف 
وكيل  على  املخالفة  حم�رض  يحال 
اإىل  ــدوره  ب يرفعه  الــذي  اجلمهورية 
اأيام  ع�رضة  ظرف  يف  للبت  القا�شي 
جزائي  ــر  اأم بــاإ�ــشــدار  مرافعة  دون 
اأن  ميكن  ال  بغرامة  احلكم  يت�شمن 
ــى  االأدن احلــد  �شعف  من  اأقــل  تكون 

املخالفة. املقرر 
القانون  مل�رضوع  الثالث  املحور  اأمــا 
بنزاهة  املا�شة  االأفعال  جترمي  فيت�شمن 
يقرتح  اذ  وامل�شابقات  االمتحانات 
اأو  ن�رض  كل  معاقبة  على  املــ�ــرضوع 
االأجوبة  و  االأ�شئلة  ملوا�شيع  ت�رضيب 
لــالمــتــحــانــات الــنــهــائــيــة االأطــــوار 
م�شابقات  اأو  ــثــالث  ال التعليمية 
املهني  التكوين  اأو  العايل  التعليم 
�شنة  من  باحلب�ص  الوطنية  وامل�شابقات 
 100 من  وبغرامة  �شنوات  ثالث  اإىل 

300الف دج. اإىل  األف 
من  كل  العقوبات  بنف�ص  ويعاقب 
االمتحانات  يف  املرت�شح  حمل  يحل 

بقات. مل�شا وا
خم�ص  من  احلب�ص  اإىل  العقوبة  وترفع 
بني  مــا  وغــرامــة  �شنوات  ع�رض  اإىل 
كان  اإذا  دج  و1000.000  األف   500
اأو  موؤطري  اأو  منظمي  من  مرتكبيها 

االمتحانات. علي  امل�رضفني 
امل�رضوع  ن�ص  من  االأخري  املحور  اأما 
فقد تطرق اإىل جرمية التزوير للح�شول 
العمومية  وامل�شاعدات  االإعانات  على 
اإىل  باللجوء  االجتماعية  واالإعفاءات 

الكاذب. الت�رضيح  اأو  التزوير 
�شنة  من  حب�شا  الن�ص  اأحكام  وتقرتح 
 100 بني  وغرامة  �شنوات  ثالث  اإىل 
يتح�شل  من  لكل  دج  األف  و300  األف 
الدولة  من  مادية  اأو  مالية  اإعانة  على 
اأو  الوثائق  يف  التزوير  طريق  عــن 

الكاذب. الت�رضيح 
االإعانات  يحول  من  كل  يعاقب  كما 
اإىل  �شنتني  من  باحلب�ص  وجهتها  عن 
األف   200 من  وبغرامة  �شنوات  ثالث 

300 األف دج. اإىل 
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خطة عمل حكومية لتخطي اأزمة انهيار 
اأ�سعار النفط

عرقاب قال اأن اجلزائر ح�سرت نف�سها ملرحلة ما بعد احلجر ال�سحي

عرقاب،  حممد  الطاقة،  وزيــر  اأكــد 
مواجهة  على  قادرة  اجلزائر  اأن  ام�ص 
م�شريا  النفط،  اأ�شعار  انهيار  اأزمة 
قدمت  �شوناطراك  �رضكة  اأن  اإىل 

االأزمة. هذه  لتخطي  عمل  خطة 
اأن  لــلــ�ــشــحــافــة،  عـــرقـــاب،  وقــــال 
جممع  مــع  بتن�شيق  الطاقة  قطاع 
عمل  خطة  بو�شع  قام  �شوناطراك، 
املن�رضم  فيفري  �شهر  نهاية  يف 
التي  ال�شيانة  اأعمال  يف  وبا�رضنا 
ــرى،  اأخ ـــات  اأوق كــانــت مــربجمــة يف 
يف  ـــرب  اأك عــجــز  ت�شجيل  لــتــفــادي 
اجلزائر  اأن  موؤكدا  الدولة،  ميزانية 
بعد  ما  ملرحلة  نف�شها  ح�رضت  قد 
موارد  على  للحفاظ  ال�شحي،  احلجر 

البالد. يف  الطاقة 
طلبت  اجلــزائــر  اأن  الــوزيــر،  �ــشــار  واأ
ر�شمية  غري  اأخرى  ت�شاورية  لقاءات 
لتقييم  اأوبــــك+،  منظمة  دول  مــع 

النفط. �شوق  و�شعية 
النفط  اأ�ــشــعــار  اأمــ�ــص  وانخف�شت 
جمددا، ونزل خام برنت الأقل م�شتوى 
من  ال�شوق  تعاين  فيما   1999 منذ 
للطلب  انهيار  و�شط  هائلة  تخمة 

كورونا. فريو�ص  تف�شي  ب�شبب 
برنت  العاملي  القيا�ص  خــام  ــزل  ون
ليالم�ص  ال�شابقة  اجلل�شة  يف   %  24
اأدنى  وهو  للربميل  دوالر  98ر15 

 .1999 يونيو  منذ  م�شتوى 
بتوقيت   04:32 ال�شاعة  وبحلول 

ــ�ــص، جـــرى تـــــداول اخلـــام  ــت ــن غــري
 %  14 اأو  دوالرا  70ر2  بانخفا�ص 

63ر16 دوالرا. اإىل 
الو�شيط  تك�شا�ص  غرب  خام  وهبط 
�شتة  يعادل  ما  �شنتا   68 االأمريكي 

للربميل. دوالر  89ر10  اإىل   %
اأكرث  من  اثنني  بعد  الهبوط  وياأتي 
ــارة  ــخ جت ــاري ت جــمــوحــا يف  ــــام  ي االأ
العاملية  االإمدادات  اأن  يبدو  اإذ  النفط، 
قــادمــة  ل�شهور  الــطــلــب  �شتفوق 
غري  احلالية  ــتــاج  ن االإ وتخفي�شات 

التخمة. لتبديد  كافية 
للخام  ا�شتحقاق  اأقرب  عقد  وحتول 
التاريخ  يف  مــرة  الأول  االأمــريــكــي 
�شجل  حــني  يف  االثــنــني  ــوم  ي �شلبا 
يجري  التي  العقود  من  قيا�شيا  عددا 

التايل. اليوم  يف  تداولها 
 %  80 نحو  النفط  اأ�شعار  ونزلت 
انت�شار  مع  اجلاري  العام  بداية  منذ 
بحياة  ليودي  العامل،  اأنحاء  يف  الوباء 
ويع�شف  تقريبا  �شخ�ص  األف   180
يحتمل  ملا  ويقود  املالية  باالأ�شواق 
منذ  اقت�شادي  تراجع  اأ�شواأ  يكون  اأن 

املا�شي. القرن  من  الثالثينات 
النخفا�ص  الفريو�شي  التف�شي  واأدى 
 %  30 بنحو  الــوقــود  علي  الطلب 
الطاقة  �رضكات  تبحث  فيما  عامليا 
يف  منتج  اأكرب  املتحدة،  الواليات  يف 

الزائد. للنفط  خزانات  عن  العامل، 
لوؤي ي

مظاهر اللهفة وارتفاع الأ�سعار ل مربر لها 
مع وفرة املنتوجات

جمعية التجار توؤكد توفر 10 ماليني قنطار خ�سر وفواكه وحتذر:

اخل�رض  ــواق  ــش اأ� ممّثلو  اأمــ�ــص  ــا  دع
اللهفة،  مظاهر  جتّنب  اإىل  والفواكه، 
الــوقــايــة من  بـــاإجـــراءات  والــتــقــّيــد 
املتوجات  وفرة  مع  كورونا  فريو�ص 
العاّمة،  الغذائّية  املــواد  بــاأ�ــشــواق 
واملخابز،  املطاحن  اللحوم،  اأ�شواق 
�شهر  طيلة  الغذائي  الّتحويل  م�شانع 

املبارك. رم�شان 
للتجار  الوطنية  اجلمعية  بيان  وح�شب 
ندرة  ّية  اأ هوؤالء،  نفى  فقد  واحلرفيني، 

اال�شتهالك. الوا�شعة  املواد  يف 
مرّبر  اأّي  وجود  عدم  البيان  اأكد  كما 
الرقابة  ت�شديد  مع  االأ�شعار،  الرتفاع 
واأكد  امل�شاربة.  اأ�شكال  جميع  �شّد 
و  اجلملة  اأ�ــشــواق  جميع  اأّن  اأي�شا 

مفتوحة. تبقى  املعنية  الّتجزئة 
اللهفة،  مظاهر  جتّنب  اجلمعية  ودعت 
الــوقــايــة من  بـــاإجـــراءات  والــتــقــّيــد 
التباعد  و�ــرضورة  كورونا  فريو�ص 
من  اجلمعية،  االجتماعي.وح�شب 
ماليني   10 حــوايل  ت�شويق  املتوّقع 
واأكرث  والفواكه،  اخل�رض  من  قنطار 
بنوعيها. اللحوم  األف طن من   80 من 
للتجار  الوطنية  اجلمعية  رئي�ص  وكان 
بولنوار  الطاهر  احلــاج  واحلرفيني، 
رم�شان  �شهر  بخ�شو�ص  ك�شف 
هذا  خالل  ال�شلع  توفر  على  الكرمي 
غذائي  مبــخــزون  الف�شيل  ال�شهر 
حيث  اإ�شافية  اأ�شهر  �شتة  ملدة  يكفي 

اإىل  والفواكه  اخل�رض  خمزون  ي�شل 
يبلغ  بينما  قنطار  مليون   12 نحو 
احلمراء   ( بنوعيها  اللحوم  خمــزون 

طن. األف   120 والبي�شاء( 
اإىل جتنب  املواطنني  االأخري  ونا�شد يف 
ا�شتهالكية  ثقافة  تــبــاع  واإ التبذير 
احلاجات  اقتناء  خــالل  من  ر�شيدة 
منظم.  زمني  جدول  وفق  االأ�شا�شية 
املقرتح  ــع  رف �شيتم  نــه  اأ اأكــد  كما 
العزيز  عبد  االأول،  الوزير  من  لكل 
رزيق،  كمال  التجارة،  ووزير  جراد، 
ال�شتئناف  ترخي�ص  منح  يت�شمن 
على  واأننا  خا�شة  الن�شاطات  بع�ص 

رم�شان. اأبواب 
بفتح  “طالبنا  بــولــنــوار،  واأو�ــشــح 
اال�شتجابة  ومتت  الن�شاطات  بع�ص 
مقرتح  ــع  رف اأن  م�شريا  ملطلبنا”، 
الن�شاطات  بع�ص  مبمار�شة  لل�شماح 
بــواب  اأ على  نــنــا  واأ خا�شة  ــرى  االأخ
املالب�ص  جتـــارة  واأهــمــهــا  رمــ�ــشــان 
لل�شلطات  �شرن�شلها  وثيقة  وهناك 
يومني  بــعــد  املــعــنــيــة  ـــــوزارات  وال
 – االأ�شبوع  نهاية  قبل  االأكرث  على 
ون�شخة  التجارية  وزير  اإىل  ن�شخة 
من  جمموعة  حتمل  االأول  للوزير 
توؤكد  الوثيقة  اأن  الفتا  االقرتحات”، 
اإليها،  اإىل  بحاجة  ال�شوق  قطاع  اأن 

احلالقة. حمالت  اإىل  باالإ�شافة 
 لوؤي ي
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غلق املحالت غري املحرتمة لإجراءات 
الوقاية من "كورونا"   

لوؤي ي
----------

و قال رزيق خالل ندوة �شحفية عقدها 
عقوبات  �شتوجه  م�شاحله  اأن  اأم�ص 
القوانني. يخالف  تاجر  لكل  �شارمة 
ال  االإجــراءات  من  العديد  اأن  م�شيفا 
ميكن تطبيقها خالل �شهر رم�شان نظرا 
للو�شع الذي تعي�شه البالد مع تف�شي 

اأنه  الوزير  فريو�ص كورونا.كما ك�شف 
ال  و  اجلوارية  االأ�شواق  فتح  ميكن  ال 
تطبيق البيع الرتويجي يف هذا الو�شع 
ال�شعب الذي تعي�شه البالد.من جهته، 
ك�شف وزير الفالحة اأن املنتوج اخلا�ص 
متوفر  اللحوم  و  الفواكه  و  باخل�رض 
مليون   18 مــقــداره  ما  اأن  و  بكرثة، 
�شيتم  الفواكه  و  اخل�رض  من  قنطار 
املبارك،  رم�شان  �شهر  خالل  جنيها 

اأنواع  اأغلب  بتوفر  املواطنني  مطمئنا 
اخل�رض و الفواكه.و اأعلن كل من وزير 
الفالحة  وزير  و  رزيق،  كمال  التجارة 
م�شرتكة  جلنة  اإن�شاء  عماري،  �رضيف 
للم�شاربة  حد  لو�شع  الوزارتني  بني 
الوزيران  ن�ّشط  �شهر رم�شان.و  خالل 
اأم�ص ندوة �شحفية م�شرتكة،  �شبيحة 
ال�شوق  م�شتجدات  كل  خاللها  �رضحا 
�شهر  خالل  الوزارتني  عمل  وخمطط 

جلنة  اإن�شاء  تقرر  املبارك،حيث  رم�شان 
م�شرتكة بني الوزارتني من اجل تن�شيق 
توحيد جهود مكافحة  بينهما و  العمل 

امل�شاربة و التالعب باالأ�شعار، خا�شة 
خالل رم�شان املبارك.

توعد وزير التجارة كمال رزيق اأم�س التجار الذين ل يلتزمون باإجراءات الوقاية من تف�سي فريو�س 
الأ�سعار. يف  م�ساربة  خللق  رم�سان  �سهر  ا�ستغالل  من  التجار  حّذر  فورا.كما  حمالتهم  "كورونا" بغلق 

رزيق يتوعد امل�ساربني يف �سهر رم�سان بعقوبات قا�سية

تن�سيب منري خالد براح اأمينا عاما لوزارة التعليم العايل

اأم�ص االأربعاء، على تن�شيب منري خالد  اأ�رضف وزير التعليم العايل و البحث العلمي، �شم�ص الدين �شيتور، 
براح اأمينا عاما للوزارة، خلفا ملحمد الطاهر عبادلية.و يف هذا ال�شياق، رحب الوزير �شيتور بالوافد اجلديد الذي 
متنى له التوفيق يف مهامه اجلديدة، كما �شكر باملنا�شبة حممد الطاهر عبادلية االأمني العام ال�شابق على جميع 

املجهودات التي بذلها يف اأداء مهامه.
ق/و

جراد  يوؤكد:

اأ�سكر ال�سني وحكومتها على م�ساعدتنا يف 
مكافحة هذه اجلائحة

�شكره  جراد،  العزيز  عبد  االأول  الوزير  وجه 
لل�شني و وزيرها االأول للعمل اجلبار املبذول 
من اأجل م�شاعدة اجلزائر يف مواجهة فريو�ص 
كورونا، يف ت�رضيحات له من مطار هواري 

بومدين.
ال�شني  من  جديدة  طلبية   ، اجلزائر  تلقت  و 
و  للك�شف  اأطقم  و  طبية  اأقنعة  من  تتكون 
اأجهزة للتنف�ص اال�شطناعي يف اإطار مكافحة 

فريو�ص كورونا امل�شتجد )كوفيد- 19(.
بوزير  مرفوقا  جــراد،  االأول  الوزير  كان  و 
امل�شت�شفيات  اإ�شالح  و  ال�شكان  و  ال�شحة 
املنتدب  الوزير  و  بوزيد  بن  الرحمان  عبد 
لل�شناعة ال�شيدالنية لطفي بن باأحمد . وقال 
جراد يف ت�رضيحات �شحفية :"ا�شكر الوزير 
اجلبار من  للعمل  ال�شيني و حكومته  االأول 
اجل م�شاعدتنا يف مكافحة هذه اجلائحة، من 
اجلائحة".  اأننا معا �شننت�رض على هذه  املوؤكد 
يف  مرحلة  اإال  هــو  مــا  ــك  ذل "اأن  م�شيفا 
مبا�شي مزدهر  املتميزة  البلدين  بن  العالقات 

و بحا�رض متني و م�شتقبل م�شتنري".
وذكر جراد انه �شلم لل�شفري ال�شيني باجلزائر 
ر�شالة اإىل نظريه ال�شيني عرب له فيها "عن 
التحيات  نقل  و  التقدير"  و  االحــرتام  فائق 
"القوية "لرئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون 

اإىل الرئي�ص ال�شيني.
و قال "بهذا التعاون و هذا العمل امل�شرتك و 

ال�رضيح �شنتغلب على هذه اجلائحة".

اأن  من جهته قال ال�شفري ال�شيني، يل ليانه، 
م�شريا  با�شتمرار  يتعاونان  وال�شني  اجلزائر 
اإىل اأن البلدين هما " �رضيكان موثوق بهما ".
قدم  قد  كان  اجلزائري  ال�شعب  بان  ذكر  و 
كورونا  فريو�ص  ملكافحة  لل�شني  م�شاهمته 
اأن ال�شني تقدم بدورها  عند ظهوره م�شيفا 
جمموعة من الهبات للحكومة و املوؤ�ش�شات 
و رجال االأعمال ال�شينيني مربزة بذلك هذه 
البلدين.و  "بني  القوية  و  "املميزة  العالقات 
من  االأقنعة  و  الطبية  باالأقنعة  االأمر  يتعلق 
الداء  عن  للك�شف  اأطقم  و   "  FFP2" نوع 
تقدر  بكمية  اال�شطناعي  التنف�ص  اأجهزة  و 
ذات  اأو�شح  ــال.و  ق كما  طن   20 بحوايل 
كبرية"  "اأهمية  تويل  ال�شني  بان  امل�شوؤول 
للتعاون مع اجلزائر موؤكدا بان بالده )حكومة 
و �شعبا( ي�شهر للتواجد بجانب اجلزائر ال�شيما 
بان  واثقون  "نحن  اأ�شاف  الوباء.و   ملكافحة 
يف  كورونا  فريو�ص  على  �شتنت�رض  اجلزائر 
بان  اأو�شح  ذلــك.و  اأكــد  كما   " وقت  اقــرب 
منذ  اجريا  قد  للبلدين  ــني  االأول الوزيرين 
�شانها  من  "مثمرة"  ات�شاالت  اأيــام  ب�شعة 
البلدين  بني  العالقات  تعزيز  يف  امل�شاهمة 
املنا�شبة حتيات  بهذه  املجاالت.وابلغ  يف كل 
الرئي�ص ال�شيني للرئي�ص عبد املجيد تبون و 
كذا حتيات الوزير االأول لنظريه اجلزائري عبد 

العزيز جراد.
ق/و

تن�سيب ر�سيد نديل رئي�سا ل�سلطة �سبط املحروقات
مت باجلزائر العا�شمة تن�شيب ر�شيد نديل رئي�شا جديدا ل�شلطة �شبط املحروقات خلفا لل�شيد عالوة �شعيداين. 
الرئي�ص  قيادة  املحروقات حتت  �شلطة �شبط  الطاقة حممد عرقاب  دعا وزير  التن�شيب،  ملرا�شم  تراأ�شه  وخالل 
اجلديد اإىل "تكثيف اجلهود من اجل ال�شهر على احرتام تنفيذ القانون و�شمان ا�شتمرارية اخلدمة العامة و ح�شن 

تنظيم املناف�شة".
و اأ�شاف الوزير باأنه من املنتظر ان تلعب هذه الهيئة، يف اإطار مهامها التنظيمية و اال�شت�شارية، دورا" مهما" يف 
الت�شجيع و احلث على تطوير ال�شناعات التحويلية ال�شيما البرتوكيماوية منها من خالل تقدمي اال�شت�شارات و 

التحفيزات الالزمة باجتاه ال�رضكات.
و تندرج هذه االأهداف يف اإطار تثمني موارد املحروقات و حت�شيل قيمة م�شافة اأكرب عن طريق تطوير ال�شناعة 

التحويلية وعدم االكتفاء بت�شدير املواد اخلام، ح�شبما �رضح به عرقاب.
ق/و

رم�سان "كورونا" خالل  فريو�س  ب�ساأن  احتياطات  جمموعة  العاملية" تقدم  "ال�سحة 

جتنبوا �سم�س الظهرية وتناولوا الدهون وال�سكريات واأكرثوا من �سرب املياه
بيانا  العاملية  ال�شحة  منظمة  اأ�شدرت 
فريو�ص  جائحة  مع  التعامل  ب�شاأن 
رم�شان  �شهر  خالل  امل�شتجد  كورونا 

ع�شية بدء اجلزائريني ال�شيام.
ال�شحة  ملنظمة  االإقليمي  املكتب  واأعد 
االأو�شط  ال�رضق  منطقة  يف  العاملية 
النظام  ب�شاأن  تو�شيات  عدة  بيانه  يف 
�شهر  خالل  باإتباعه  املو�شى  الغذائي 

رم�شان.
ن�رض  الذي  بيانها  يف  املنظمة  واأكدت 
يف  الر�شمي  املنظمة  مــوقــع  على 
بني  املياه  �رضب  على  االأو�شط  ال�رضق 
�شهر  خالل  وال�شحور  االإفطار  وجبتي 

رم�شان.
تعرق  معدالت  اأن  التو�شيات  واأكدت 
اجل�شم تزيد مع ارتفاع درجات احلرارة، 
ال�شوائل  �رضب  ال�رضوري  من  لذلك 

خالل  اجل�شم  يفقده  مــا  لتعوي�ص 
 10 عن  يقل  ال  ما  اأي  النهار،  �شاعات 

اأكواب.
�ــرضورة  على  التو�شيات  و�شددت 
حتتوي  التي  امل�رضوبات  تناول  جتنب 
وال�شاي،  القهوة،  مثل  الكافيني  على 
قد  الكافيني  الأن  الغازية،  وامل�رضوبات 
اإىل  يوؤدي  قد  مما  التبول،  كرثة  ي�شبب 
امل�رضوبات  اأن  كما  باجلفاف،  االإ�شابة 
الغازية حتتوي على ال�شكر، ما ي�شيف 
املزيد من ال�شعرات احلرارية اإىل النظام 

الغذائي.
االأطعمة  بتناول  املنظمة  ون�شحت 
�شلطة  اأو  احل�شاء  مثل  باملياه،  الغنية 
اخلـــ�ـــرضوات الـــطـــازجـــة، كــبــديــل 
واأن  خا�شة  الــغــازيــة،  للم�رضوبات 
حارة،  اأيام  ياأتي يف  العام  هذا  رم�شان 

حيث  طويلة،  ل�شاعات  ال�شيام  وميتد 
اإىل  املتو�شط  يف  ال�شيام  مدة  ت�شل 
املهم  من  لذا  يوميًا،  �شاعة  و16   15
تهوية،  ذات  ُمظلله  اأماكن  يف  التواجد 
وجتنب التعر�ص الأ�شعة ال�شم�ص خالل 

�شاعات الظهرية.
نوهت  االإفطار،  بوجبة  يتعلق  وفيما 
املنظمة اإىل �رضورة تناول وجبة اإفطار 
م�شتويات  لتعوي�ص  ومتوازنة  �شحية 
اأن  موؤكدة  االأ�شخا�ص،  لدى  الطاقة 
التمر  من  حبات  ثالث  على  االإفطار 
وال�شحية  التقليدية  الطرق  من  يعد 
غني  التمر  الأن  االإفطار،  وجبة  لبدء 

باالألياف.
االإفطار  وجبة  يف  تناول  يجب  كما 
اجل�شم  لــتــزود  اخل�شار  مــن  الكثري 
باالإ�شافة  واملغذيات،  بالفيتامينات 

اجل�شم  تزود  التي  الكاملة  احلبوب  اإىل 
بالطاقة واالألياف.

اللحوم  بتناول  التو�شيات  ون�شحت 
اخلالية من الدهون، والدجاج بدون جلد، 
م�شوية  كانت  �شواء  االأ�شماك  وتناول 
على  للح�شول  الفرن  يف  مطبوخة  اأو 
ح�شة جيدة من الربوتني ال�شحي، كما 
االأطعمة  بتجنب  التو�شيات  ن�شحت 
من  عالية  ن�شبة  على  حتتوي  التي 

ال�شكريات والدهون.
ال�شحة  منظمة  ك�شفت  ــوازاة  ــامل ب
العاملية، عن زيادة بن�شبة 45 باملائة يف 
لفريو�ص كورونا  املوؤكدة  احلاالت  عدد 
اأ�شبوع  خالل   "19 – "كوفيد  امل�شتجد 
عرب القارة االإفريقية، وب�شمال افريقيا.

الو�شع  عــن  تقاريرها  اأحـــدث  ويف 
زيادة  اإىل  املنظمة  اأ�شارت  االإقليمي، 

الوفيات يف  عدد  باملائة يف   38 بن�شبة 
القارة، وذلك بعد �شهرين من ت�شجيل 
يف  امل�شتجد  بالفريو�ص  اإ�شابة  اأول 

القارة.
يف  الوحيدتني  الدولتني  اأن  وتابعت 
اإفريقيا اللتني مل ت�شجال اأي حاالت هي 

جزر القمر ولي�شوتو.
 45 بني  من  اأن  اإىل  املنظمة  واأ�شارت 
دول   9 حـــاالت،  فيها  ظهرت  ــة  دول
 500 من  اأكرث  �شجلت   )20% )حوايل 
حالة، و12 دولة )%27( �شجلت ما بني 
100 اإىل 499 حالة، و24 دولة �شجلت 
الكامريون  حالة. وكانت   100 اأقل من 
وغانا من بني اأحدث الدول التي �شجلت 
اإىل اجلزائر  100 حالة لتن�شم  اأكرث من 

وجنوب اإفريقيا يف هذه الفئة.
لوؤي ي
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الرئي�شية  الوحدة  وا�شتقبلت 
الناظور  بحي  مقرها  الكائن 
ال�شاأن، عددا معتربا من  يف هذا 
املدنية،  احلماية  و�شباط  اأعوان 
الرائد  الوالئي  املدير  يتقدمهم 
العون  يد  لتقدمي  بااأدجي  اأحمد 
الــدم،  حقن  ملركز  وامل�شاعدة 
الت�شامني  العمل  اإطــار  يف 
هــذه  يف  خــا�ــشــة  الــتــطــوعــي، 
بها  متر  التي  ال�شعبة  الظروف 

ئر. اجلزا
نا�شدت  ذاتــه،  ال�شياق  ويف 
ــني  ــن ــواط امل املـــديـــريـــة  ذات 
واملديريات  امل�شالح  وموظفي 
تنظم  �ـــرضورة  اإىل  ـــرى  االأخ
بالدم  للتربع  مماثلة  حمالت 
يف  هم  الذين  املر�شى  مل�شاعدة 
ظل  يف  خا�شة  له،  ما�شة  حاجة 

بها  متر  التي  الراهنة  الظروف 
فريو�ص  انت�شار  جــراء  البالد 

كورونا
ـــح املـــديـــر الــوالئــي  ـــش واأو�
اأحمد  الرائد  املدنية،  للحماية 
تنظم  احلــمــلــة  اأن  ـــااأدجـــي،  ب
العامة  املــديــريــة  بتوجيهات 
يف  وذلــك  املــدنــيــة،  للحماية 
جهود  يف  م�شاهمتها  اإطـــار 

مواجهة  يف  الوطنية  الت�شامن 
كوفيد  كورونا  فريو�ص  جائحة 

.19
املهمة  العملية  هذه  تاأتي  كما 
الوطنية  اجلهود  ملختلف  كدعم 
هذه  مواجهة  اإىل  تهدف  التي 
تثمني  وكــذا  ال�شحية  االأزمــة 
يف  الت�شامن  روح  وتر�شيخ 
احلماية  موؤ�ش�شة  عرب  املجتمع 

روح  تعك�ص  والــتــي  املدنية 
للقطاع  ـــوة  واالأخ الت�شامن 
اجلزائري. وال�شعب  الوطن  جتاه 
نه  فاإ املتحدث،  نف�ص  وح�شب 
العملية  هـــذه  خـــالل  �شيتم 
ــة املــدنــيــة  ــاي ــم ــة احل ــل مــوا�ــش
البقاء  عــلــى  املــواطــنــني  حــث 
احلجر  واحـــرتام  منازلهم  يف 
النظافة  ـــرضوط  و� ال�شحي 
دون  ـــا  دوري الــيــديــن  بغ�شل 
املواطنني  وتــذكــري  ا�شتثناء 
الوقائية  ــتــدابــري  ال بتطبيق 
االجتماعي  البعد  يخ�ص  فيما 
واالقــرتاب  االحتكاك  بتفادي 
م�شافة  وترك  االأ�شخا�ص  من 
االأ�شخا�ص  بني  مرت   1 من  اأكرث 
ــرث  ــادي الــتــجــمــعــات الأك وتــف
ــام  م اأ خا�شة  �شخ�شني،  مــن 
اقتناء  وعند  التجارية  املحالت 

اليومية. احلاجيات 

منت�سبيها، يف خطوة  و�سط �سفوف  بالدم  بتنظيم حملة تربع  الوادي،  بولية  املدنية  اأم�س، مديرية احلماية  يوم  بادرت، 
املادة احليوية يف ظل النق�س الكبري الذي عرفه مركز حقن الدم  اإ�سافية من هذه  بالولية، كميات  ملنح بنك الدم 
كورونا. فريو�س  انت�سار  تداعيات  ب�سبب  املتربعني  لعزوف  نظًرا  الفارطة،  الأيام  خالل  اجليالين  عمر  بن  مب�ست�سفى 

املر�سى مل�ساعدة  ت�سامنية  هبة  يف 

مـــ�ـــص، املــكــتــب  ـــوم اأ ــم، ي ــظ ن
ــالل االأحــمــر  ــه ــل ـــي ل ـــوالئ ال
القافلة  ــوادي،  ــال ب ــري  ــزائ اجل
الغذائية،  للم�شاعدات  االأوىل 
الرحل  الــبــدو  مناطق  بــاجتــاه 
ــار  اإط يف  املـــاء  دوار  ببلدية 
مع  الت�شامنية  الــعــمــلــيــات 

واملحتاجة.  املعوزة  العائالت 
الوالئي  املكتب  رئي�ص  وح�شب 
ـــر اجلـــزائـــر،  ـــم ــالل االأح ــه ــل ل
ــاإن  ف بو�شياف"،  "ال�شعيد 
مواد  تت�شمن  االأوىل  القافلة 
اال�شتهالك  وا�شعة  غذائية 
ببلدية  الرحل  للبدو  وجهت 
اإطار  يف  احلدودية،  املاء  دوار 

ــج مــ�ــشــطــر مــن طــرف  ــام ــرن ب
فيما  بالوادي  الوالئية  اللجنة 
�شتنطلق  التي  القوافل  يخ�ص 
رم�شان  �شهر  حلول  مبنا�شبة 

املبارك.
اأن  املــتــحــدث،  ذات  ــح  ــش واأو�
من  اأزيـــد  �شت�شمل  القافلة 
حيث  ـــوزة،  ـــع م ــة  ــل ــائ ع  40
غذائية  مـــواد  تــوزيــع  �شيتم 
الــفــريــنــة،   ، الــ�ــشــمــيــد  مــنــهــا 
ــمــر،  ــت ــر، ال ــك ــش ــ� ـــت، ال ـــزي ال
اخل�رضوات،  التوابل،  ال�شاي، 
ــم..  ــاط ــم ــط الــكــ�ــشــكــ�ــص وال

. وغريها
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ـــدد مـــن املــتــ�ــرضريــن  عـــرب ع
الــوادي  يف  كــورونــا  ــاء  وب من 
عن  ــر  ــري ــح ــت ال ــة  ــي ــوم ي اإىل 
مزاحمة  من  العميق  ا�شتيائهم 
املجتمع  فراد  اأ من  االنتهازيني 
طلباتهم  ــدمي  ــق ت ثــنــاء  اأ لــهــم 
مب�شك  املــعــنــيــة  للم�شلحة 
 ، البلديات  مبختلف  امللفات 
املطلوبة  اال�شتمارة  ملء  بعد 
م�شاعدة  على  احل�شول  بغية  
االآجـــال  قـــرب  اأ ويف  ــة  ــدول ال
الذي  ال�رضر  نتيجة   املمكنة 
اإجراءات  تطبيق  ب�شبب  حلقهم  
ــذي اأجــربهــم  احلــجــر املــنــزيل ال
ــى الــعــمــل  ــف عــل ــوق ــت عـــن ال
بالتو�شيات  ــزام  ــت واالل كليا 
يف  الــوقــوع  لتجنب  الوقائية 
ـــذا الــفــريو�ــص  ــر ه ــاط فــخ خم
الفئة  هذه  طلبت  حيث   ، اخلطري 
وبائعي  وحالقني  حرفيني  من 
اخلفيفة  املـــاأكـــوالت  خمتلف 
ــرة   واأ�ــشــحــاب �ــشــيــارات االأج
العمل  ربــــاب  اأ ــن  م ــم  وغــريه
الن�شاط  عــن  توقفوا  الــذيــن 
م�شدر  يــعــد  الـــذي  الــيــومــي 
منذ  الكبرية  عائالتهم  رزق 

املنزيل  احلجر  بداأ  عن  االإعالن 
االأ�شخا�ص  ــوؤالء  ه تــردد  اأن   ،
ــني عــلــى مــقــرات  ــازي ــه ــت االن
ملمار�شة  الــواليــة  ــات  ــدي ــل ب
على  ال�شاهرين  عن  ال�شغط 
 ، قلقهم  حّدة  من  زاد  ت�شيريها 
املت�رضرون  هم  نهم  اأ الإدعائهم  
ال�شعبة  الفرتة  هــذه  من  حقا 
 ، ككل  ــعــامل  ال بها  ميــر  الــتــي 
الو�شية  ــات  ــه اجل مــطــلــبــني  
ــوؤالء  ه عــن  املــنــافــذ  كــل  غلق 
الطلبات  درا�شة  عملية   ثناء  اأ
مع  النهائية  القائمة  واإعــداد 
حديد  من  بيد  ال�رضب  حماولة 
حتى   ، ملمار�شاتهم  حّدا  لو�شع 
من  اأكرب  عدد  امل�شاعدة  ت�شمل 
ونحن  خ�شو�شا  املت�رضرين 
رم�شان  �شهر  من  مقربة  على 
فيها  ــكــون  ت ــي  ــت وال ــرمي  ــك ال
ما�شة  حاجة  يف  اله�شة  الفئة 
امل�شاعدات  مــن  لال�شتفادة 
ــواكــب  الــتــ�ــشــامــنــيــة حــتــى ت
الــ�ــشــهــر الــفــ�ــشــيــل اأريــحــيــة 

. املعاناة  عن  وبعيدا 
زياد    بو  اأ

ــــن  م ــت عـــنـــا�ـــرض االأ ــن ــك مت
والية  باأمن  الثاين  احل�رضي 
ــني  ــوم ــي ــــــوادي خــــالل ال ال
م�شتوى  عــلــى  ـــن  االأخـــريي
ــة لــلــخــ�ــرض و  ــوق اجلــمــل ــش �
و�شع  من  بالوادي  الفواكه 
ينحدران  �شابني  لن�شاط  حد 
اللذان  الوالية  دوائر  احد  من 
حول  بــالــرتدد  يقومان  كانا 
�شبب  دون  امل�شرتين   جموع 

وا�شح.
ذات  ــرض  ــا� ــن ع لــتــتــحــ�ــشــل 
معلومات  عــلــى  امل�شلحة 
م�شبوهة  بتحركات  تفيد  
ليتم   ، فيهم  امل�شتبه  الحــد 

اأمنية  خطة  و�شع  الفور  على 
من  مكنت  لــهــمــا   حمكمة 
بجرم  متلب�شان  بهما  االإطاحة 
االأول  نــقــال  هاتفني  �ــرضقــة 
بعا�شمة  مقيم  لكهل  يعود 
قاطني  الأحد  الثاين  و  الوالية 
ليتم   ، لها  املجاورة  البلديات 
املحجوزات  و  اجلانيان  حتويل 
الثاين  احل�رضي  ــن  االأم ملقر 
وبعد  التحقيقات،  ال�شتكمال 
ـــراءات  االإج كــافــة  ا�شتيفاء 
�شدهما  ملف  اأجنز  القانونية 
اجلهات  امـــام  تقدميها  مت  و 

قليميا. اإ املخت�شة  الق�شائية 
ق.م

ــح بــلــديــة  ــال قــــدمــــت، مــ�ــش اأ
الوادي  بوالية  العلندة  وادي 
على  قفة   350 تــوزيــع  على 
ــي  ـــوزة، وه ـــع الــعــائــالت امل
نوعها  مــن  الثانية  العملية 
الثالثة  املبادرة  تكون  اأن  على 
ح�شبما  رم�شان،  �شهر  خالل 
عبد  البلدية،  رئي�ص  به  �رضح 

عطالله. الله 
العملية  اأن  املتحدث،  واأو�شح 
ت�شكيل  بعد  متت  الت�شامنية 
جائحة  ملواجهة  اليقظة  جلنة 
االأحياء  جلان  �شمت  كورونا  
بهدف  االإ�شالمية،  والك�شافة 
املت�رضرة  العائالت  م�شاعدة 
ب�شبب  املــنــزيل  ــر  ــج احل مــن 
الذي  كورونا  فريو�ص  انت�شار 
ال�شحايا  مــن  الــعــديــد  خلف 
يف  وهــذا  الوطن،  ــات  والي يف 
الت�شامنية  امل�شاعدات  اإطــار 
ال�شيما  البلدية،  برجمتها  التي 

مبناطق  املوجودة  النائية  بالقرى 
�شكانها  يــعــاين  الــتــي  الــظــل 
التي  العاملية  اجلائحة  ب�شبب 
حياتهم  عــلــى  �شلبا  ثــــرت  اأ
رئي�ص  وح�شب  االجتماعية 
امل�شاعدات  هذه  فاإن  البلدية، 
العديد  قدمها  هبة  عن  عبارة 
هــــل اخلــري  ــن املــحــ�ــشــنــني واأ م

لبلدهم.  املحبني 
القفة على خمتلف  وحتتوى هذه 
�شا�شية  االأ الــغــذائــيــة  ـــواد  امل
منها  اال�شتهالك،  الوا�شعة 
الــ�ــشــكــر والـــزيـــت والــقــهــوة 
املــواد،  من  وغريها  والفرينة 
ــث تـــراوحـــت قــيــمــة هــذه  حــي
اآالف   6 اإىل   3 بني  ما  ال�شلع 
اإىل  ــرية  االأخ هــذه  وقدمت  دج 
ــورت  ــده ــي ت ــت ــالت ال ــائ ــع ال
ب�شبب  االجتماعية،  حالتها 
به  متر  الــذي  ال�شعب  الظرف 
احلجر  مــع  واملــتــزامــن  الــبــالد، 

توقيف  عنه  جنم  الذي  املنزيل 
التي  ــرة  احل ن�شطة  االأ جميع 
لــهــذه  رزق  مــ�ــشــدر  ــت  ــان ك

لعائالت.  ا
ذات  اأو�شح  ال�شياق،  ذات  ويف 
امل�شاعدات  هذه  اأن  امل�شوؤول، 
ــالت  ــائ ــع املــقــدمــة لـــهـــذه ال
يف  اأخــرى  مبادرات  �شتتبعها 
املنتظر  من  حيت  االإطار،  نف�ص 
االجتماعية،  اللجنة  تقوم  اأن 
ــة  ــدي ــل ــب ــوى ال ــت ــش ــ� عــلــى م
قفة   200 يــفــوق  مــا  بتوزيع 
الغذائية  املــواد  خمتلف  ت�شم 
و�شتقدم  اال�شتهالك  وا�شعة 
العائالت  على  القفف  ــذه  ه
الدخل  ذوي  واأ�شحاب  املعوزة 

 . ل�شعيف ا
اأن  ـــد  اأك اأخــــرى،  جــهــة  ومـــن 
قبل  اأح�شت  قد  اللجنة  هــذه 
مل�شاعدات  التوزيع  عمليات 
عائلة   700 مــن  ــرث  اأك املــاديــة 

من  ــرضرت  ــ� ت ــتــي  ال ــوزة  ــع م
انت�شار  ب�شبب  املنزيل  احلجر 
م�شاحله  اأن  موؤكدا  الوباء  هذا 
جميع  اأمام  بواب  االأ فتحت  قد 
يد  ملــد  اخلــري  ــل  واأه املح�شنني 
القاطنة  العائالت  امل�شاعدة 
لها،  الــتــابــعــة  الــظــل  مبــنــاطــق 
اأن  اأي�شا  اأو�شح  فقد  وباملوازاة 
العديد  مببا�رضة  قامت  م�شاحله 
والتعقيم  التطهري  عمليات  من 
اأعدته  خا�ص  برنامج  اإطار  يف 
انت�شار  تفادي  اأجل  من  هيئته 
املبادرة  هــذه  متت  وقــد  الــوبــاء 
بــالــتــنــ�ــشــيــق مـــع فــعــالــيــات 
قاموا  الذين  ــدين،  امل املجتمع 
م�شالح  مع  بالتن�شيق  طواعية 
من  عـــدد  بــتــطــهــري  ــديــة  ــل ــب ال
بلدية  اأن  علما  االأحياء،  املواقع 
منطقة  تعترب  العلندة  وادي 

االأوىل. بالدرجة  فالحية 
.ع منلـي 

ــب الــعــائــالت  ــل ــت اأغ ــزم ــت ل اأ
ــة  االأغــذي ببع�ص  ال�شوفية 
اليومية  حياتها  يف  املــفــيــدة 
كورونا  فريو�ص  تف�شي  ومنذ 
زال  ال  حــيــث   ، ــامل  ــع ال ــرب  ع
للجزائر  وكان  االأرواح  يح�شد 
بنائها  اأ خرية  فقدان  من  ن�شيب 
ثناء  اأ اإىل  حتى  هذا  وتعدت   ،
تــنــاول وجــبــاتــهــم الــيــومــيــة 
من  والتخل�ص  مكافحة  الأجل 
على  جــّدا  اخلطري  الــوبــاء  هــذا 
من  وياأتي   ، اليومية  حياتهم 
العائالت  جــل  ــزام  ــت ال بينها 

ــص اخلــ�ــرض  ــ� ــع ــتــحــ�ــشــري ب ب
الليمون  �ــشــورة  يف  املفيدة 
قطعة  اأ�شبحت  التي  والب�شل 
نظرا  ــدة  ــائ امل يف  �ــشــا�ــشــيــة  اأ
وال  حت�شى  ال  التي  لفوائدهم 
االإيجابي  تاأثريها  لن�شبة  تعد 
االأحــيــان  اأغــلــب  يف  وال�رضيع 
وياأتي   ، ن�شان  االإ ج�شم  على 
ردودهــم  يف  جــاءت  كما  منها 
معاجلة  يف  ت�شتعمل  ــا  ــه ن اأ
احلــــرارة الــداخــلــيــة ونــزالت 
 ، الب�شل  ملادة  بالن�شبة  الربد 
لطرد  جّدا  فمفيد  الليمون  ما  اأ

على  وامل�شاعدة  مثال  الغازات 
يعانون  للذين  بالن�شبة  اله�شم 
من  وغريها  امل�شكل  هذا  من 
جعلت  التي  ــرى  االأخ ــور  م االأ
بهذا  تهتم  ال�شوفية  العائالت 
بدا  اأ عنها  ت�شتغني  وال  اجلانب 
اليومية  وجباتهم  تناول  ثناء  اأ
الراهن  الوقت  يف  خ�شو�شا   ،
ن�شان  االإ فيه  يتطلب  ــذي  ال
املخاطر  لبع�ص  الــتــ�ــشــدي 
مكافحة  �شورة  يف  ــرى  االأخ
من  ــا  كــورون فــريو�ــص  اأي�شا 
املناعة  وتــقــويــة  ــع  رف ــالل  خ

تعد  نــهــا  الأ  ، اأج�شامهم  لــدى 
يجعل  الــذي  الوحيد  ال�شبيل 
التاأثريات  بع�ص  يقاوم  اجل�شم 
واأمرا�ص   وبــاء  من  اخلارجية 
على  االأوىل  بــالــدرجــة  ثــر  تــوؤ
ال�شيما   ، جّدا  اله�شة  االأج�شاد 
ليومية  حتدثوا  ممن  الكثري  واأن 
ارتياحهم  عن  عربوا  التحرير 
املادتني  ثمار  جنوا  نهم  اأ واأكدوا 
الكثري  يف  والليمون  الب�شل 
من  وتخل�شوا  املنا�شبات  من 
. بوا�شطتهما  خمتلفة  اأمرا�ص 

زياد  بو  اأ

قافلة الهالل الأحمر اجلزائري ُتقـدم 
م�ساعدات ت�سامنية ل�سكان البدو الرحل

ا�ستكوا من مزاحمة النتهازيني لهم 

املت�سررون من وباء كورونا يطالبون 
بردع املخالفني  

بعا�سمة الولية 

�سارقا الهواتف النقالة ب�سوق اخل�سر 
والفواكه يف قب�سة الأمن 

حت�سبا ل�سهر رم�سان املعظم

بلدية وادي العلندة توزع 350 قفة على العائالت املعوزة

اأ�سبحت قطعة اأ�سا�سية يف وجباتهم 

املوائد ال�سوفية ل تخلو من الب�سل والليمون ملواجهة كورونا 
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مواطنو متا�سني بتقرت ي�ستكون الندرة يف مادة 
احلليب 

التجاين  ن-ق- 
---------------- 

يف  االأمرين  يعانون  نهم  اأ حيث 
اإىل  مكان  من  عنه  البحث  رحلة 
ل�شان  على  جاء  ح�شبما   – اآخر 
املقابل  يف    – منهم  البع�ص 
غري   احلــلــيــب  كــيــ�ــص  ارتــفــاع 
اآالف   5 ب�شعر   يكون  املدعم  
واأ�شبح   ، للكي�ص  اآالف   6 اإىل 
على  كي�شني  على  احل�شول 
م�شقة  املواطن  يكبد  تقدير  اأكرث 
الندرة  هــذه  ــم  ورغ  ، وا�شعة 
به  يتم�شكون  املواطنني  فــاإن 
ومعقوال  مقبوال  ثمنه  كــون 
 ، ال�شهري  مدخولهم  وينا�شب 

ال�شبب  اأن  م�شدر  اأرجع  حيث 
هو  ــدرة  ــن ال وراء  الرئي�شي 
يقومون  الذين  املواطنني  لهفة 
وبهذا  كي�شني  من  اأكرث  ب�رضاء 

الوقت  ويف   ، ــدرة  ــن ال تخلق 
�رضاء  املفرو�ص  من  كان  الذي 
اأق�شى  على  اثنني  اأو  كي�ص 
جلان  تن�شيقية  اأن  نذكر   ، تقدير 

مرا�شلة  قدموا  متا�شني  اأحياء 
ــة الـــتـــجـــارة تــطــالــب  ــري ــدي مل
احلليب  ح�شة  رفــع  بــ�ــرضورة 
يخف  مل  و  هذا   ، متا�شني  لبلدية 
وتذمرهم  ا�شتياءهم  املواطنون 
احليوية  املادة  هذه  انعدام  جراء 
ــة  ــدول ــل ال ــب ــة مـــن ق ــم ــدع امل
ـــاب  رب اأ مــل  ويــاأ  ّ، ــة  ــري ــزائ اجل
املعنية  اجلهات  من  العائالت 
احلليب  توفري  اأجــل  من  العمل 
االإ�شرتاتيجية  املادة  يعد  الذي 
م�شارف  على  ونحن  خا�شة 
يعد  حيث  رم�شان  �شهر  حلول 
مائدة  على  �شا�شية  االأ ــادة  امل

فطار. االإ

اأنف�سهم يف حرج �سديد جراء ندرة مادة حليب الأكيا�س  باملقاطعة الإدارية تقرت يف الآونة الأخرية  وجد مواطنو بلدية متا�سني 
اأخرى  تارة  بالتجزئة  بالبيع  التجارية اخلا�سة  املحالت  التام عن  تارة وغيابها  املدعم 

اآخر يعانون الأمرين يف رحلة البحث عنه من مكان اإىل 

والتعليم  التكوين  قطاع  �شاهم 
منذ  االأغــواط،  بوالية  املهنيني 
�شناعة  يف  كورونا  اأزمة  بداية 
الوقاية.وهذا  و�شائل  خمتلف 
اإىل  ــارط  ــف ال مــار�ــص   26 منذ 
عديد  مب�شاهمة  ــوم  ــي ال ــة  غــاي
املنت�رضة  املهني  التكوين  مراكز 
التكوين  كمركز  الوالية  قليم  باإ
"حدباوي  ــات  ــن ــب ــل ل ــي  ــن ــه امل
ومركز  احلرف  خديجة"،ومركز 
اإىل   لــيــنــاين،بــاالإ�ــشــافــة  اأحــمــد 
تاجموت،وقلتة  مركز  فلو  اأ مركز 
ما�شي  �ــشــعــد،وعــني  �ــشــيــدي 
من  وغــريهــا  ــــريان  احل ــرض  ــ� وق
لبت  التي  التكوينية  املــراكــز 
الت�شامنية  الوطنية  الهبة  نداء 
لــتــوفــري الــكــمــامــات وو�ــشــائــل 
عمال  لفائدة  ال�شحية  الوقاية 
واملواطنني،حيث  ال�شحة  قطاع 
احل�شة  الوالية  م�شالح  اإ�شتملت 
"بن  القطاع  مدير  بح�شب  االأوىل 
بنحو  واملقدرة  م�شعود"  اأودينة 
تالتها  واقية  كمامة  اآالف   05
 07 مبجموع  الثانية  العملية 
ال�شلطات  وهاهي  كمامة  اآالف 
الثالثة  الدفعة  ت�شتلم  الوالئية 
اآالف   10 عــلــى  حتــتــوي  ــتــي  ال
اإىل  واقية،  بدلة  و350  كمامة 

و450  واقــي  قناع   800 جانب 
كذالك،والعملية  واقيا  ــاأزرا  م
تــبــقــى مــتــوا�ــشــلــة مبــ�ــشــاركــة 
ممن  واملــتــطــوعــات  املرتب�شات 
هذه  خياطة  يف  ناملهن  اأ �شاهمت 
منح  بعدما  و�شناعتها  الو�شائل 
االأولية  واملواد  القما�ص  القطاع 
الو�شائل  ــذه  ه تتطلبها  الــتــي 
ــة .كــمــا  ــي ــائ ــوق الــ�ــشــحــيــة وال
عديد  االإجنــاز  عملية  يف  �شارك 
يف  املمثلة  الن�شوية  اجلمعيات 
الع�رضية  اخلياطة  دار  جمعية 
االأ�شالة  وجمعية  فاطمة  تهامي 
ذالــك  اىل  زيــادة  ــزي،  م بــوادي 
ريـــــج بــالــعــ�ــشــافــيــة  جــمــعــيــة اأ
ما�شي  بعني  فال  الزانا  وجمعية 
الهدى  جمعية  نن�شى  اأن  ،دون 
من  والثقافية،وغريها  الرتبوية 
املحلية  اجلمعيات  يف  امل�شاهمات 
مدير  ويرتقب  بالوالية،  الن�شطة 
احل�ش�ص  ــن  م مــزيــد  الــقــطــاع 
الوقاية  و�شائل  خلياطة  االأخرى 
قطاع  موظفو  يحتاجها  التي 
ال�شفوف  يف  هم  الذين  ال�شحة 
مــر�ــشــى  عــــالج  يف  االأوىل 

الداء. ومكافحة  "كورونا" 
ع.ق

مب�ساركة مراكز التكوين واجلمعيات الن�سوية

ت�سليم 10 اآلف كمامة و800 قناع واق 
مل�سالح الولية بالأغواط 

فيما امل�سوؤولون ُيجيدون التجاهل والهروب

املواطنون  يف ُغنب وتيه  مب�سعد باجللفة 

احلقيقي  ــوؤول  ــش ــ� امل  ، قــطــعــا 
طاقته  يــنــفــق  ـــذي  ال ذاك  ــو  ه
داء  اأ اأجــل  من  فــكــاره  واأ ووقته 
كما  والثقيلة  النبيلة  مهمته 
يف  مكان  فــال    ، ويلزم  ينبغي 
واملهني  ــ�ــشــاين  ن االإ قامو�شه 
الدين  ميقتها  الــتــي  لــالمــبــاالة 
وال   ! القانون  عليها  ويعاقب 
الزمن  م�شابقة  �شوى  لــه  هــّم 
نــتــاجــي  االإ مـــردوده  مل�شاعفة 
يف  للتفكري  لــه  ف�شحة  وال   ،
م�شاحله  وتقدمي  رغباته  اإ�شباع 
يتوفر  ال  ملاذا  ُترى  فيا   ! اخلا�شة 
�شئيل  عدد  على  اإال  جمتمعنا 
ـــذا الــ�ــشــنــف الــبــ�ــرضي  مـــن ه
املجال�ص  من  العديد  رغــم  ؟؟! 
على  تعاقبت  الــتــي  املنتخبة 
م�شعد  مدينة  �ــشــوؤون  ت�شيري 
ــغ عــدد  ــال ــب ــفــة ال بــواليــة اجلــل
اإال   ، ن�شمة  األف   120 �شكانها 
املواطنني  وم�شالح  ق�شايا  اأن 
االأولــويــات  �ُشلم  يف  املُ�شّنفة 
 ، تخفيفا  اأو  انفراجا  تعرف  مل 
الذي  الب�شيط  امل�شعدي  يجعل 
واحلرمان  املعاناة  حياة  اأنهكته 
والظلم  احلقرة  عهد  باأن  ي�شعر 
عهدا  واأن   ، وىّل  قد  والالمباالة 
االإن�شاف  على  قائما  جــديــدا 
 ، اأقبل  قد  والعدالة   والنزاهة 
اختيار  يف  ليه  اإ الكلمة  بعودة 

االأقدر  فيهم  يرى  الذين  ممثليه 
حاجياته  تلبية  يف  نـــــزه  واالأ
همومه  وتبديد  مطالبه  وق�شاء 
حدث  هــذا  من  �شيء  ال  لكن   ،
توا�شل  امل�شعديني  �شقاء  الأن 
باإهمال  واالإح�شا�ص  حدة  باأكرب 
ب�شورة  تكّر�ص  له  امل�شوؤولني 
نف�رض  ــف  ــي ك واإال   ! فـــظـــع  اأ
والثقايف  االجتماعي  الو�شع 
تعي�شه  التي  املرتدي  والريا�شي 
على  البلديات  كربيات  اإحــدى 
فالزائر   ، الــوطــنــي  امل�شتوى 
اأي  يبذل  ال  النوايل  لعا�شمة 
الكامل  ال�شلل  ليكت�شف  جهد 
�ــشــ�ــشــات  الــــذي اأ�ـــشـــاب املــوؤ
 ، املختلفة  جماالتها  يف  املحلية 
وبقيت  الطوال  ال�شنوات  توالت 
دون  حالها  على  امل�شعديني  ديار 
امل�شوؤولني  معظم  الأن   ، تغيري 
احلل  منا�شب  تــقــلــدوا  الــذيــن 
ظــهــورهــم  داروا  اأ ـــط  ـــرب وال
مواطنيهم  وتطلعات  لطموحات 
ان�شغاالتهم  ي�شاركوهم  ومل   ،
يف  معهم  وال�شعي  ورغباتهم 
مل�شاكلهم  احلــلــول  عــن  البحث 
يفر�شونها  اأن  ال   ، املرتاكمة 
والتعليمات  ــاالأوامــر  ب عليهم 
اجلوفاء  االرجتالية  والتوجيهات 
املتح�رضة  املجتمعات  ففي   !
املواطن  بني  جتاوب  هناك  يكون 

باجلدية  تتميز  التي  وقــيــادتــه 
يف  لكن   ، واملثابرة  والفعالية 
هناك  عندنا  املعزولة  املناطق 
املواطن  ف�شل  ت�شتهدف  قطيعة 
فقدان  هي  والنتيجة  دارته  اإ عن 
موؤ�ش�شات  يف  وامل�شداقية  الثقة 
ممار�شة  تبقى  متى  فاإىل   ، الدولة 
اإىل  والهروب  الرتقيع  �شيا�شة 
معي�شة  حــّولــت  الــتــي   ـــام  م االأ
؟!  حقيقي  جحيم  اإىل  الغالبى 
الفراغ  من   يعانون  امل�شعديون 
ــدام  ــع ــب الــنــاجت عــن ان ــي ــره ال
باالإ�شافة   ، احلــيــويــة  ــق  ــراف امل
وهيمنة  العمل  فر�ص  قلة  اإىل 
 ، والــبــريوقــراطــيــة  املح�شوبية 

ن�شيان  دون 
مر�ص  اأخــطــر 
وحطم  اأعـــاق 
يف  �شيء  كــل 
وهو   ، املنطقة 
ــة  ــي ــش ــرو� ــع ال
التي  ــذرة  ــق ال
ــى  ـــــــت عــل ت اأ
خــــــ�ــــــرض  االأ
بعد  والياب�ص  
مبداأ  اأ�شبح  اأن 
 " عــمــي  ــن  ب  "
هـــو الــ�ــشــائــد 
التعامالت  يف 
ــاء  ــن ب ــني اأ ــا ب م
ــــــــــــص  االأر�
اإال  ـــواحـــدة  ال
ــم ربــي  مــا رح
الرغم  وعلى   !
ــا  ــه ــون مــــن ك
كبرية  بــلــديــة 
فيتها  ا بجغر
وثــــــــريــــــــة 
ــا  ــه ــت ــن ــزي ــخ ب
الــعــمــومــيــة ، 
اأن  ــص  ــرت� ــف ي
ـــوىل عــنــايــة  ت
توافق  خا�شة 

تاريخية  كمدينة  متطلباتها 
لكن   ، نخبتها  وبتعداد  بقدمها 
بعيدة  كالدّوار  ظلت  لالأ�شف 
مثاال  باتت  حتى  االهتمام  عن 
من  واال�شتهجان  لال�شتخفاف 
هذا  كل  ــام  م واأ  ! ــريان  اجل قبل 
املواطن  يبقى  البائ�ص  الواقع 
ويت�شاءل   ، الثمن  يدفع  الغلبان 
وقــت حل  عــن  ــع  ُغــن ووج يف 
واأكرث  اليوم  ويطالب  اأزماته 
من  ــى  مــ�ــش وقــــت  اأي  مـــن 
بــ�ــرضورة  العليا  ال�شلطات 
ال  التي  هــاتــه  اآ اإىل  االلتفات 

! لها  نهاية 
ذيب عمر   

بف�سل الدوريات املكثفة وال�ستغالل الآين لكامريات املراقبة 

الإطاحة ب�سارقي املحالت التجارية خالل فرتة احلجر املنزيل بغرداية 
الــوالئــيــة  امل�شلحة  عــنــا�ــرض  متــكــن 
بحر  بــغــردايــة  الق�شائية  لل�رضطة 
ب�شارقي  االإطاحة  من  االأ�شبوع  هذا 
احلجر  ي�شتغلون  التجارية،  املحالت 
اأفعالهم  لــيــنــفــذوا  ــي  اجلــزئ ــزيل  ــن امل
ا�شرتجاع م�رضوقات  مت  اأين  االإجرامية، 
ببيع  اخلا�شة  التجارية  املحالت  اأحد 
الكائن  التجميل،  ــواد  م و  العطور 
بـ  قــدر  مــايل  مبلغ  املدينة،  بو�شط 
�شخ�شني  توقيف  مع  دج،   78000
اجلهات  اأمام  قدموا  �شنة(   28 و   23 (
تعود  التي  الق�شية  الق�شائية.وقائع 
يــن  اأ  ،2020 فــريــل  اأ  16 تــاريــخ  اإىل 
اإجـــراءات  الع�شابة  فـــراد  اأ ا�شتغل 
ــي املــطــبــق يف  ــزئ ــزيل اجل ــن احلــجــر امل
ــص  ــة تــفــ�ــشــي فــريو� ــه ــواج ــــار م اإط
ال�شاعة  ــوايل  ح ليقوموا  ــا،  كــورون
فعلهم  بــاقــرتاف  �شباحا   03:00 الـــ 
على  ال�شطو  يف  املتمثل  االإجــرامــي، 
املواطنني  الأحـــد  ملك  جتـــاري  حمــل 
العطور  لبيع  خم�ش�ص  �شنة(   36 (
ك�رض  طريق  عن  التجميل،  ــواد  م و 
املتكررة  الليلية  املحل.الدوريات  باب 

مكنت  ــاملــيــدان،  ب الــ�ــرضطــة  ــقــوات  ل
ثر  اإ ال�رضقة،  عملية  اإىل  التفطن  من 
مفتوح،  املحل  باب  لوجود  انتباههم 
يــن  اأ �شكوكهم،  ـــار  ث اأ الــذي  مـــر  االأ
لهم  ليتبني  ــان،  ــك امل بــعــني  تــدخــلــوا 
على  بالك�رض،  لل�رضقة  تعر�ص  نــه  اأ
املراقبة  مركز  مع  بالتن�شيق  و  الفور 
عرب  املن�شبة  الكامريات   طريق  عن 
تو�شلوا  املدينة،  حــيــاء  واأ �ــشــوارع  
بالفرار  الذوا  فيهم  امل�شتبه  اأن  اإىل 
قبل  حلظات  نارية  دراجة  با�شتعمال 
احلثيث  التتبع   ، ال�رضطة  دورية  مرور 
مكن  املراقبة،  كامريات  با�شتعمال 
�شلكه  الذي  امل�شار  اإىل  التو�شل  من 
تفريغ  مكان  اإىل  و�شوال  الفاعلني، 
ا�شتغالل  بــعــد  حــيــث  ــات،  ــرضوق ــ� امل
بــحــاث  االأ تكثيف  كــذا  و  املعطيات 
بالفرقة  ال�رضطة  لقوات  التحريات 
مكنت  املــوايل،  اليوم  خالل  اجلنائية 
فيهم. امل�شتبه  هوية  على  التعرف  من 
قبل  من  املفتوح  للتحقيق  موا�شلة 
جمموعة  نفذت  التي  امل�شالح  ذات 
بالتن�شيق   ، املاأذونة  التفتي�شات  من 

اجلمهورية،  وكيل  ال�شيد  مع  امل�شتمر 
املحل،  م�رضوقات  على  العثور  مت  اأين 
تعود  اأخــرى  م�رضوقات  اإىل  اإ�شافة 
 105 يف  متمثلة  �شابقة،  عمليات  اإىل 
و  النقالة  الهواتف  تعبئة  بطاقات 
 400 نقالة    هواتف   10 نــرتنــت،  االأ
بال�شي�شة،  اخلا�ص  الفحم  من  وحدة 
النقال،  الــهــاتــف  لــواحــق  �ــشــاعــات، 
اأك�ش�شوارات  و  مــعــدات  و  عطور 
ــنــاريــة  ـــدراجـــة ال خمــتــلــفــة، كـــذا ال
حيث  ال�رضقة،  عملية  يف  امل�شتعملة 
فيهما  امل�شتبه  توقيف  مــع  حجزت 
لهم  املن�شوبة  باالأفعال  اعرتفا  الذين 
دلة.بعد  باالأ مواجهتهم  بعد  مبا�رضة 
بتاريخ   ، االإجـــراءات  كافة  ا�شتيفاء 
اجلهات  ــام  م اأ قدموا   21/04/2020
تكوين  جناية  تهمة  عن  الق�شائية 
جناية،  ارتكاب  لغر�ص  اأ�رضار  جمعية 
التعدد  بظروف  املقرتنة  ال�رضقة  جناية 
ا�شتح�شار  مــع  الك�رض  و  الليل  و 
يف  �شدر  اأين  نارية(،  )دراجة  مركبة 

املوؤقت.  احلب�ص  يداع  اإ اأمر  حقهما 
عامر.ع بن 
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اأمن �سطيف ي�سع قب�سته على م�ساربني ويحجز مواد 
فا�سدة موجهة لال�ستهالك 

عي�س علجية 
-----------------

العملية االأوىل قامت بها  جمموعة 
بامل�شلحة  والنظافة  التطهري 
التابعة  العمومي  لالأمن  الوالئية 
م�شتوى  على  �شطيف   اأمن والية 
باملدخل  ن�شب  اأمنية  مراقبة  حاجز 
توقيف  مت  حي  للمدينة،  ال�شمايل 
 ، للتفتي�ص  اإخ�شاعها  و  مركبة 
من  معتربة  كمية  بداخلها  عرث 
قدر  املتعفنة  الــفــراولــة  فاكهة 
كانت  قناطري   04 بـحوايل  وزنها 
ليتم عر�شها على  تعفن،  يف حالة 
عدم  اأقرت  التي  املخت�شة  اجلهات 
واأو�شت  لال�شتهالك  �شالحيتها 
التحقيق  اأكد  و  اإتالفها،  ب�رضورة 
موجهة  كانت  الكميات  تلك  باأن 
املتخ�ش�شة  الور�شات  الإحــدى 
conf - مربى اإىل  حتويلها     
املالية  الفرقة  متكنت  كما   ،ture
الوالئية  بامل�شلحة  واالقت�شادية 
الأمن  التابعة  الق�شائية   لل�رضطة 
قنطارا   30 حجز  مــن  ــة  ــوالي ال
متاما  ال�شاحلة  غري  املخلالت  من 
اإثر  جاءت  العملية  لال�شتهالك،  
بقيام  تفيد  معلومات  ا�شتغالل 
ت�شنيع  يف  خمت�شة  ــة  ــش ور�
املخلالت،  اأنواع  وبع�ص  الزيتون 
منتجاته  بتح�شري  �شاحبها  يعمد 
القانونية  املعايري  احــرتام  دون 
ــة حــوامــ�ــص  ــاف ــش ــن خـــالل اإ� م

مت  الفور  على  بامل�شتهلك،  م�رضة 
معمقة  واأبحاث  حتريات  اإطــالق 
مكان  حتــديــد  مــن  اأوال  مكنت 
خارج  واملتواجدة  الور�شة،  تلك 
م�شتوى  على  العمراين  الن�شيج 

حي �شوف لكداد  ب�شطيف.
عينة  اإخ�شاع  وبعد  املحققون   
الـ  وزنها  فاق  التي  املخلالت  من 
مادة  من  اأغلبها  كانت  قنطارا   30
�شحتها  عــدم  اأثبتوا  الب�شبا�ص 
خطرا  ت�شكل  واأنها  لال�شتهالك 
امل�شتهلك،  �شحة  على  حقيقيا 
وبخ�شو�ص  اإتالفها،  و�رضوري 
 31 حجز  مت  البي�شاء   اللحوم 
�شالح  غري  الدجاج   من  قنطار 

جــاءت  العملية  لــال�ــشــتــهــالك، 
باملدخل  متت  مراقبة  عملية  اإثــر 
توقيف  مت  اأين  للمدينة،  ال�رضقي 
حمملة  هاربني  نــوع  من  مركبة 
بــكــمــيــة مــعــتــربة مــن الــلــحــوم 
قناطري   03 الـ  ناهزت  البي�شاء 
تنقل  وكانت  البي�شاء  اللحوم  من 
ال�شحة  معايري  اأدنى  احرتام  دون 
االأمر  اتباعها  الواجب  والنظافة 
كمية  اإخ�شاع  ا�شتدعى  ــذي  ال
اأكد خاللها  لعملية مراقبة  اللحوم 
�شاحلة  غــري  باأنها  املخت�شون 
ووجب  الب�رضي  لال�شتهالك  متاما 
الفور  على  ليتم  ــورا،  ف اإتالفها 
مالب�شات  يف  معمق  حتقيق  فتح 

من  عمل  خطة  ر�شم  مع  الق�شية، 
اللحوم،  تلك  م�شدر  ك�شف  اأجل 
و قادت عملية التحري  اإىل ف�شاء 
للخوا�ص  ال�شناعية  املنطقة 
�شاحنة  توقيف  مت  اأيــن  ب�شطيف 
من  اأزيد  تنقل   100 اآ�ص  نوع  من 
البي�شاء،  اللحوم  من  قناطري   05
باكت�شاف  �شمح  ــذي  ال ال�شيء 
ال  مرخ�ص  مذبح  وهو  م�شدرها، 
يحوز �شاحبه اأي وثيقة اأو �شهادة 
تثبت م�شدر تلك اللحوم، واملقدر 
و  قنطار   20 عن  يزيد  مب  وزنها 
كانت  قنطارا   11 حجز  بعد  هذا 

املذبح. تربيد  بغرفة  مكد�شة 

توا�سل م�سالح اأمن ولية �سطيف ن�ساطاتها الرامية اإىل حماية امل�ستهلك ومراقبة خمتلف الأن�سطة اخلا�سة بت�سنيع املواد الغذائية وا�سعة 
ال�ستهالك، ل�سيما تلك التي تخ�سع ل�سروط ومعايري خا�سة وجب احرتامها تفاديا لتعري�س امل�ستهلك لأية م�سكالت �سحية، وحر�سا منها 
على الوقوف عن مدى التزام التجار والناقلني باحرتام خمتلف املعايري الكفيلة ب�سمان نقل �سليم ملختلف املواد الغذائية �سريعة الف�ساد ، 
كثفت م�سالح اأمن ولية �سطيف عمليات املراقبة خا�سة بعد الرتفاع املح�سو�س يف درجات احلرارة ، حيث اأحبطت عدة عمليات م�ساربة  و 

توقيف اأ�سحابها مع اإجناز ملفات جزائية �سد املخالفني و حتويلها على اجلهات الق�سائية للبث فيها. 

اكت�ساف ور�سة خمت�سة يف ت�سنيع الزيتون تن�سط خارج الخت�سا�س

عمال  من  الع�رضات  اأم�ص  انتف�ص 
ممر�شني  و  ــاء  ــب اأط مــن  ال�شحة 
و�شائل  بتوفري  للمطالبة  هــذا  و 
قفازات  و  كمامات  من  الوقاية 
ن�شاطهم  مبزاولة  لهم  ت�شمح  طبية 
غري   ، الظروف  اأح�شن  يف  الطبي 
يف  االإ�ــشــابــة  مــن  تخوفاتهم  اأن 
مل�شتلزمات  الكبري  النق�ص  ظل 
يف  يــخــرجــون  جعلتهم  الــوقــايــة 
امل�شت�شفى  ب�شاحة  احتجاجية  وقفة 

و  ال�شحة  مديرية  من  مطالبني 
العاجل  التدخل  ال�شحة  وزارة 
ال�شبه  و  الطبي  الفريق  حلماية 
لــالإ�ــشــارة   . ــدوى  ــع ال مــن  طبي 
اأربعة  �شجلت  تيارت  ــة  والي اأن 
تعايف  �شجل  كما  جديدة  اإ�شابات 
منهم  اأربعة  غادر  اأ�شخا�ص  �شتة 
اآخران  اثنان  ينتظر  فيما  امل�شت�شفى 

. اخلروج االأ�شبوع املقبل 
اأمني لوز

عمال م�ست�سفى يو�سف الدمرجي بتيارت 
يحتجون للمطالبة بو�سائل الوقاية

عقب ت�سجيل ارتفاع بحالت امل�سابني بوباء كورونا

متكنت  امل�شتهلك  حماية  اإطـــار  يف 
البيئة  وحماية  العمران  �رضطة  عنا�رض 
تاريخ  بجاية خالل  والية  الأمن  التابعة 
من  معتربة  كمية  حجز  من  البارحة 
�شاحلة  غري  فا�شدة  البي�شاء  اللحوم 
 458 بـ  تقدر  الب�رضي  لال�شتهالك 
قيام  بعد  العملية جاءت  تفا�شيل  كلغ، 
مراقبة  بــدوريــات  ال�رضطة  عنا�رض 
توقيف  مت  ــن  اأي االخت�شا�ص  بقطاع 
بغرفة  جمهزة  كيا  نــوع  من  �شاحنة 
تربيد على م�شتوى حي 1000 م�شكن 
تبني  مراقبتها  وبعد  ببجاية،  احــدادن 
يف  تتمثل  بي�شاء  بلحوم  معباأة  باأنها 
بـ  االإجمايل  وزنها  يقدر  دجاجة   72
186 كلغ، مذبوحة بطريقة غري �رضعية 
ال�شهادة  كذا  و  املذبح  تعريفة  ال حتمل 

ال�شحية وهي جمهولة امل�شدر وتاريخ 
البيطري  الطبيب  من  وباأمر  الذبح، 
حتويل  مت  الفالحية  للم�شالح  التابع 
الكمية املحجوزة اإىل حم�رض احليوانات 
للبلدية واإتالفها مبادة اجلري، هذه الكمية 
عند  للت�شويق  موجهة  كانت  املتلفة 
بحي  ق�شابة  ــاري  جت حمــل  �شاحب 
االأخري  هذا  بــاإحــدادن،  م�شكن   1000
داخل  املعرو�شة  اللحوم  مراقبة  وبعد 
معتربة  كمية  على  عــرث  ق�شابته 
�شاحلة  غــري  البي�شاء  اللحوم  مــن 
لال�شتهالك الب�رضي تقدر بـ 272 كلغ، 
حم�رض  اإىل  وحتويلها  حجزها  مت  اأيــن 
البلدية واإتالفها مبادة اجلري، اأما املخالفني 
�شدهم  جزائية  ملفات  ــاز  اإجن مت  فقد 
واأر�شلت اإىل العدالة  .                ك/ت

حجز 458 كلغ من اللحوم البي�ساء 
غري �ساحلة لال�ستهالك ببجاية 

يو�شف  مب�شت�شفى  طبي  فريق  جنح 
اإجراء  من  تيارت  بوالية  الدمرجي 
اأول عملية جراحية عن طريق املنظار 
من  الطبي  الفريق  مكنت  العملية   ،
ملري�ص  الدودية  الزائدة  ا�شتئ�شال 
العملية   ، العمر  من  بالثالثينيات 
�شعيد  بــن  اجلـــراح  عليها  اأ�ـــرضف 
�شبه  الطاقم  مبرافقة  ــني  اأم حممد 
الطبي بحيث متت العملية بنجاح مع 

تعايف املري�ص ، و تعترب هذه اخلطوة 
بادرة خري الإجراء مثل هذه العمليات 
املر�شى  كـــان  بــعــدمــا  ــة  ــوالي ــال ب
يقطعون م�شافات طويلة الإجرائها ، 
اأح�شن  باملنظار  اجلراحة  اأن  لالإ�شارة 
التي  و  العادية  اجلراحة  من  بكثري 
اأين يلجاأ  بالبطن  تتطلب �شقا كبريا 
غالبية املر�شى الإجرائها عن طريق ال
منظار.                            اأمني لوز 

عملية جراحية ناجحة ل�ستئ�سال 
الزائدة الدودية باملنظار بتيارت 

ــاري  ــوع اجل ــب ــش متــكــن بــحــر االأ�
قوقة  القرارم  دائرة  اأمن  عنا�رض 
خالل  �شخ�ص  توقيف  من  مبيلة  
اجلزئي  ال�شحي  احلــجــر  ــرتة  ف
ــدرات  ــخ امل ــن  م كمية  وحــجــز 
من  مــايل  مبلغ  اإىل  باالإ�شافة 
علم  ح�شبما  الرتويج  عائدات 
ــة  ــوالي ـــن ال لـــدى مــ�ــشــالــح اأم
اأن   ـــه  ذات املــ�ــشــدر  .واأو�ـــشـــح 
اىل  تــعــود  الق�شية  تفا�شيل 

ــرة  دائ اأمـــن  عنا�رض  دوريـــات 
لفر�ص  مبيلة  قــوقــة  الــقــرارم 
اجلزئي،  ال�شحي  احلجر  اإجراءات 
يبلغ  �شخ�ص  اإنتباههم  لفت  حيث 
�شاحنة  يقود  �شنة   32 العمر  من 
وحظر  اجلزئي  احلجر  فرتة  اأثناء 
القرارم  مدينة  و�شط  التجوال 
بتفتي�شه  توقيفه،  ليتم  قوقة  
قطع   06 عــلــى  بــحــوزتــه  ــرث  ع
معالج(  )كــيــف  ــخــدرات  امل مــن 

قدره  مايل  ومبلغ  للبيع  مهياأة 
اإىل  حتويله  ليتم  دج   29500.00
االجراءات  اإ�شتكمال  بعد  املقر. 
فيه  امل�شتبه  تقدمي  مت  القانونية 
لدى  املخت�شة  النيابة  ـــام  اأم

ميلة. حمكمة 
متكن  ــــه  ذات ــاق  ــي ــش ــ� ال يف  و 
النجاء  وادي  دائرة  اأمن  عنا�رض 
روتينية  مــراقــبــة  ــالل  خ مبيلة 
من  ــات  ــب ــرك وامل لــالأ�ــشــخــا�ــص 

من  يبلغان  �شخ�شني  توقيف 
و�شط  يف  �شنة  و25   20 العمر 
دراجة  منت  على  كانا   ، املدينة 
من  كمية  بحوزتهما  ــة  ــاري ن
واملخدرات.  املهلو�شة  االأقرا�ص 
بــعــد ا�ــشــتــكــمــال االإجـــــراءات 
فيهما  امل�شتبه  تقدمي  مت  القانونية 
لدى  املخت�شة  النيابة  ـــام  اأم

 . امل�شدر  ي�شيف  ميلة  حمكمة 
مهناوي بوجمعة 

القب�س على 3 مروجني للمخدرات بالقرارم قوقة ووادي النجاء مبيلة 
خالل فرتة احلجر ال�سحي اجلزئي 

تعترب الأوىل من نوعها 

لل�رضطة  املتنقلة  الفرقة  متكنت، 
بخمي�ص   BMPJ الق�شائية 
من  الدفلى  عني  بوالية  مليانة 
مهلو�شات،  مــروجــي  توقيف 
 33 و   19 العمر  مــن  يبلغان 
املدينة  بذات  يقيم  اأحدهما  �شنة، 
هو  و  مليانة،  مبدينة  االآخــر  و 
مع  ق�شائيا،  م�شبوق  �شخ�ص 
مهلو�شا،  قــر�ــشــا   476 حــجــز 
 34 قدره  مايل  مبلغ  جانب  اإىل 
عــائــدات  ميثل  �شنيتم  مليون 
بهما  االإطــاحــة  املتاجرة،عملية 
مراقبة  ــــات  دوري اثـــر  ـــاءت  ج
التابعني  ــ�ــرضطــة  ال لــعــنــا�ــرض 

يوم  املــذكــورة  االأمنية  للفرقة 
الرابعة  ال�شاعة  على  اأم�ص  اأول 
م�شتوى  على  م�شاء،  الن�شف  و 
اندرجت  املدينة  اأحياء  و  �شوارع 
تــدابــري  تطبيق  اإطــــار  �شمن 
لفت  حــيــث  الــ�ــشــحــي،  احلــجــر 
منت  على  �شخ�شني  انتباههم 
الإجراءات  خارقني  نارية  دراجة 
فور  االرتــبــاك  انتابهما  احلجر، 
ال�رضطة،  ــوات  ق م�شاهدتهما 
حي  ــة  اأزق عرب  الفرار  ليحاوال 
املحكم  الطوق  اأن  غري  �شوفاي، 
اف�شل  عليهما،  فــر�ــص  الـــذي 
عملية  اأف�شت  اأين  خمططهما، 

الدراجة  تفتي�ص  و  توقيفهما 
متنها  على  كانا  التي  النارية 
االأقرا�ص  من  كمية  �شبط  من 
 476 بــــ  ــــدرت  ق ــو�ــشــة  املــهــل
بريقابالني،  نــوع  مــن  قــر�ــشــا 
الفرقة  مقر  اإىل  اقتيادهما  ليتم 
التحقيق  ــــراءات  اإج ملوا�شلة 
من  املحققون  متكن  اأين  معهما، 
الرئي�شي  ممونهم  هوية  حتديد 
امل�شبوقني  ــن  م يــعــتــرب  ـــذي  ال
مب�شكنه  االآخر،عرث  هو  ق�شائيا 
اأمــر  على  بــنــاءا  تفتي�شه  بعد 
ــلــغ املــايل  قــ�ــشــائــي عــلــى املــب
ميثل  الــذي  و  �شالفا  ــذكــور  امل

فيما  االإجرامي،  ن�شاطه  عائدات 
لتوقيفه. جارية  االأبحاث  تبقى 
نــه مت  اأ ــدر االإ�ــشــارة،  ــذا و جت ه
�شبيحة  فيهما  امل�شتبه  تقدمي 
العدالة  م�شالح  اأمـــام  الــيــوم 
يف  ــداع  ي اإ باأمر  خ�شتهما  التي 
مع  الحقا،  حماكمتهما  انتظار 
التي  النارية  ــدراجــة  ال و�شع 
ن�شاطهما  يف  ي�شتعمالنها  كانا 
جانب  اإىل  باملح�رض،  امل�شبوه 
�شد  قــ�ــشــائــي  اأمـــر  اإ�ـــشـــدار 
يف  املتواجد  الرئي�شي  ممونهما 

فرار. حالة 
برادع خمتار 

الإطاحة مبروجي مهلو�سات وحجز 476 قر�سا مهلو�سا بعني الدفلى  

بــاالأمــن  الــ�ــرضطــة  ـــوات  ق متكنت 
ــة  ــن والي ــاأم ــرضي الـــرابـــع ب ــ� احل
من  كمية  حجز  من  تي�شم�شيلت 
كلغ   460 ب  قدرت  والتى  التمور 
التمور غري �شاحلة لال�شتهالك  من 
خالل  ــاءت  ج العملية   ، الب�رضي 
عملية مراقبة على م�شتوى ال�شوق 
االأ�شبوعي ببلدية تي�شم�شيلت وذلك 
املتخذة  االأمنية  االإجراءات  اإطار  يف 
حلماية ال�شحة العامة ومكافحة كل 

اأين  واالحتكار  امل�شاربة  اأ�شكال 
لوحظ وجود تاجر بقوم ببيع التمور 
مو�شوعة  كانت  �شاحنة  منت  على 
و�شم  بدون  بال�شتيكية  بحاويات 
الرقابة  ــوان  اأع مع  التن�شيق  ليتم 
معاينة  مت  حيث  التجارة  مبديرية 
خمرب  اإيل  عينة  اأخــذ  بعد  املنتوج 
�شالحية  عدم  اأكد  والذي  التحاليل 

املنتوج لال�شتهالك .
حميد  زغارية 

حجز ما يقارب 5 قناطري من التمر 
غري �سالح لال�ستهالك بت�سم�سيلت 

املدنية  احلماية  م�شالح  تدخلت 
لوالية املدية من اأجل اإنقاذ واإ�شعاف 
الكاف  بلدية  بكل من  07 خمتنقني 
وحي  بو�شيف  عــني  دائـــرة  خل�رض 
العناب بلدية املدية ال�شحايا ترتاوح 
 ) �شنة   50 اأ�شهر   06( بني  اأعمارهم 
التنف�ص  يف  و�شيق  غثيان  حالة  يف 

لغاز  ا�شتن�شاقهم  ــراء  ج اختنقوا 
املنبعث من  الكربون  اأك�شيد  اأحادي 
اإ�شعافهم  مت  ال�شحايا   . املاء  �شخان 
جناح  على  ونقلهم  املكان  عني  يف 
ال�رضعة اإىل كل من م�شت�شفى املدية 

وم�شت�شفى عني بو�شيف .
حممد م

اإنقاذ واإ�سعاف7 خمتنقني بغاز 
اأحادي اأوك�سيد الكربون باملدية



الفيفا يتعهد مب�ساعدة 
احتادات �سمال اإفريقيا

جالطة �سراي يدر�س التخل�س 
من فيجويل

اإدارة �سيبال الإيطايل 
م�ستعدة لبيع حممد فار�س

ـــرة �لــقــدم  ــي ك ــب ـــال �حتــــاد لع ق
�أنــديــة  مــن  �إن لعــبــني  �لإ�ــصــبــان 
ـــاوف من  ــن خم كـــرى �أعـــربـــ�� ع
يز�ل  ل  بينما  للمناف�صات  �لع�دة 

فريو�س ك�رونا ي�صكل خطر�.
و�أكد �أن �لالعبني �أبدو� معار�صتهم 
�لإ�صباين  �لــدوري  ر�بطة  خلطط 
لإقـــامـــة مــعــ�ــصــكــر�ت تــدريــبــيــة 

مغلقة.
دوري  فـــــرق  ــــدو  ــــائ ق وعــــقــــد 
يف  و�لــثــانــيــة  �لأوىل  �لــدرجــتــني 
�لفيدي�  عــر  �جتماعا  �إ�صبانيا 
�لثالثاء  يــ�م  �لالعبني  �حتــاد  مع 

ملناق�صة �صروط �لع�دة للعمل.
�لقدم  ــرة  ك مناف�صات  وتــ�قــفــت 
منذ �لعا�صر من مار�س/ �آذ�ر ب�صبب 

�نت�صار فريو�س ك�رونا يف �إ�صبانيا، 
�ألف   21 على  يزيد  ما  �صجلت  �لتي 
�أعــلــى عدد  ــاة ممــا ميثل ثــاين  وف

وفيات يف �لقارة بعد �إيطاليا.
للع�دة  م�عد  حتديد  عدم  ورغم 
ــات،  ــاري ــب �مل �أو  �لــتــدريــبــات  �إىل 
و�لحتــاد  �لليجا  ر�بــطــة  تعهدت 
مبحاولة  �لــقــدم  لكرة  �لإ�ــصــبــاين 

�صمان ��صتكمال �مل��صم.
رئي�س  تــيــبــا�ــس  خــافــيــري  وقـــال 
"�لليجا"  �لإ�صباين  �لدوري  ر�بطة 
مليار  ح��يل  �صتخ�صر  �لأندية  �إن 

ي�رو �إذ� مل ي�صتكمل �مل��صم.
و�صع  �لــــدوري  ر�بــطــة  ــس  ــدر� وت
�لتدريبات،  �إىل  للع�دة  �ــصــروط 
ــة  ــام ــاإق ــيــة ب ومــــن بــيــنــهــا تــ��ــص
وه�  مغلقة  تدريبية  مع�صكر�ت 
ب��صكيت�س  �صريجي�  قال  �قرت�ح 

قائد بر�صل�نة �إنه يعار�صه.
وقال متحدث با�صم �حتاد �لالعبني 
�أبدو� معار�صتهم  �لفرق  �إن قائدي 
لإقامة مع�صكر�ت تدريبية مغلقة 
م�صيفا  �لثالثاء،  �جتماع  خــالل 
وز�رتـــي  �صيبلغ�ن  �لالعبني  �أن 
�إز�ء  مبخاوفهم  و�ل�صحة  �لريا�صة 

�لع�دة للمناف�صات.
خماوف  �لالعب�ن  "�أبدى  وتابع: 
به  مير  �لذي  �مل�قف  جتاه  كبرية 
وعلى  �للحظة  ــذه  ه يف  �ملجتمع 
�لتي  �ل�صحية  �لظروف  �لأخ�س 
�أنــفــ�ــصــهــم فــيــهــا عند  �ــصــيــجــدون 

��صتئناف �لأن�صطة �لطبيعية".

�لعاملية  �لــقــدم  ــرة  ك �أ�ــصــطــ�رة  �أجـــرى 
ــة، �إد�ــصــ�ن �أر�نــتــيــ�ــس دو  ــي ــل ــر�زي و�ل
مع  حـــ��ر�ً  "بيليه"  �مللقب  نا�صيمنت�، 
فيها  حتدث  ريال"،  "مدريدي�صتا  جملة 
عن �لعديد من �لأم�ر، مثل �صبب رف�صه 
كان  عندما  مدريد،  ريال  �إىل  �لنتقال 

لعبًا لنادي �صانت��س �لر�زيلي.
�إمكانية  حـــ�ل  حــديــثــه  بيليه  وبــــد�أ 
على  �لقدم  كرة  لعب  كاأف�صل  �عتباره 
ج��ب  "�إنه  بق�له:  فــرد  �لع�ص�ر،  مــّر 
ــزي  ــ��ئ �ــصــعــب لــلــغــايــة، تــاريــخــي وج
من  تبقى  �أنــه  ول�  نف�صها،  عن  تتحدث 
لكرة  �ملختلف  �لزمن  مقارنة  �ل�صعب 
�لقدم، لأنه هناك �لكثري من �لالعبني 
�ملذهلني، لكن ي�صرفني �أن يتم �عتباري 

باأين �لأف�صل".
يف  مــدريــد  ريــال  لعر�س  رف�صه  ــن  وع
يف  "رغبتي  �أجــــاب:  كــالعــب،  فــرتتــه 
�صحيح  �أق�ى،  كانت  �صانت��س  مع  �لبقاء 
كان من �لر�ئع �أن �ألعب يف ريال مدريد، 

لكني ل�صت نادمًا على هذ� �لقر�ر".
�ختيار�ته  عــن  �ــصــ�ؤ�ل  لبيليه  ووجــه 
كــرة  ــخ  ــاري ت يف  ــني  ــب لع  10 لأفــ�ــصــل 
لأنه  �صعب،  �آخر  "�ص�ؤ�ل  فقال:  �لقدم، 
يف  لعــبــني   10 مــن  حتى  �أكـــر  هــنــاك 
�صتيفان�،  دي  مار�دونا،  �صاأختار  وقتي، 
ــا، كــرويــف،  ــص ــ� ــن ــاري ـــ�ين، ج ـــان ـــر�ب ت
رونــالــدو،  زيـــد�ن،  �ألــرتــ�،  بيكنباور، 

حمظ�ظ�ن  نــحــن  �إنــيــيــ�ــصــتــا...�لــيــ�م 
كري�صتيان�  مــثــل  ر�ئــعــني  بــالعــبــني 
م�صرقًا  �مل�صتقبل  يبدو  كما  ومي�صي، 

بالن�صية ملبابي".
دي  عــن  �ل�ص�د�ء"  "�جل�هرة  ــدث  وحت
�أن  �ملمكن  مــن  "كان  بق�له:  �صتيفان� 
يك�ن �ألفريدو �لالعب �لأكر كمالية يف 
ذلك �ل�قت، لقد كان ر�ئعًا، ومن �ملخيب 
عدم وج�د مقاطع فيدي� كافية له لكي 
�صعبيته  كانت  بالتاأكيد  مهار�ته،  ترز 

�صتزد�د".
ـــــدو تـــابـــع:  ـــــال ـــه رون ـــن ـــ��ط وعـــــن م

�صيء،  كل  ُيلخ�س  لقبه  "�لظاهرة... 
من  �أفــ�ــصــل  ــدو  ــال رون نعتر  �أن  ميكن 
كان  لقد  �لتاريخ،  يف   )9( �لرقم  �رتدى 
و�ملــهــارة  �ل�صرعة  ميلك  ــان  ك مــذهــاًل، 

و�لق�ة، مل �أر مهاجمًا متكاماًل مثله".
�لثنائي  عن  حديثه  يف  بيليه  وعــّرج 
فني�صي��س  مدريد،  ريال  يف  �لر�زيلي 
من  ـــزء  ج "هما  فــقــال:  ورودريــــغــــ�، 
�أنهما  �أعــتــقــد  ـــل،  ـــر�زي �ل م�صتقبل 
جيد  ب�صكل  م�صريتهما  مع  يتعامالن 
�صبط  من  متكن  فيني�صي��س  للغاية، 
�أما  بالتط�ر،  له  ي�صمح  ب�صكل  نف�صه 

رودريغ� فقد ر�أيته يف �صانت��س ور�أيت 
�أنهما  �أعتقد  �لنجاح،  على  قادر  ه�  كم 

�صيحققان �أ�صياء عظيمة".
�لفرن�صية  �لقدم  كرة  �أ�صط�رة  عن  �أما 
"�مللكي"  للنادي  �حلــايل  �لفني  و�ملدير 
"زيد�ن  ــال:  ــق ف ــــد�ن  زي ــن  ــدي �ل زيـــن 
جنــاحــًا  حــقــق  ـــه  لأن للغاية  حمــظــ�ظ 
خارجه،  �أو  �مللعب  د�خل  �ص��ء  كبري�ً، 
وهذ� لي�س �صهاًل، �ل�صغط يف ريال مدريد 
�أعتقد  �لنادي،  هذ�  تاريخ  من  جزء  ه� 
�أنه قام بعمل مثايل، لديه �لقدرة على 
قيادة �ملجم�عة لأنه كان لعبًا، كما �أن 
مدربًا  لديهم  لأن  حمظ�ظني  �لالعبني 
باخلرة �لتي كان قد �كت�صبها كالعب، 
�أمتنى �أن ي���صل �لبقاء مع ريال مدريد 

يف �لقمة، وحتقيق جناحات �أخرى".
عن  بــاحلــديــث  حــــ��ره  بيليه  وخــتــم 
مي�صي،  ولي�نيل  رونالدو  كري�صتيان� 
�ل�ص�ؤ�ل  هــذ�  على  �أجبت  "لقد  قــائــاًل: 
مي�صي  �أعتر  بينما  مــرة،  ملي�ن  رمبــا 
�أ�صتمتع  ه� �لأف�صل حاليًا فاإنني كذلك 
�أ�صبح لعبًا  مب�صاهدة كري�صتيان�، لقد 
كجماهري  حمظ�ظ�ن  عظيمًا...نحن 
�أ�صب�ع،  كل  بينهما  �مل�ج�دة  باملناف�صة 
مثلهما  لعبني  �مل�صتقبل  يف  نرى  ل  قد 
دع�نا  �إذن  ــ�ة،  ــق �ل بــهــذه  يتناف�صان 

ن�صتمتع بهما قدر ��صتطاعتنا".

ــة  �أروق جتتاح  �لتي  �لقلق  م�صاعر  رغــم 
ب�صبب  ـــــام؛  �لأي هـــذه  لــيــفــربــ�ل  نـــادي 
بلقب  تت�يجه  حلم  تبخر  �حتمالية 
�مل��صم،  �إلغاء  حال  �لإجنليزي،  ــدوري  �ل
و�لك�صافني،  �لنتقالت  م�ص�ؤويل  �أن  �إل 
�لفريق  �صف�ف  لتعزيز  �صعيهم  ي���صل�ن 

قبل بد�ية �مل��صم �ملقبل.
يف  ثابتة  مب�صت�يات  ليفرب�ل  وظهر   
�أي  ت�جد  ول  �لأخــرية،  �لثالثة  �مل���صم 
يتطلع  حيث  �لتكا�صل،  �أو  للتقاع�س  ن��يا 
كنا  �ملحلية،  �لهيمنة  مل���صلة  �لفريق 
ي�صعى ل�صتعادة لقب دوري �أبطال �أوروبا، 
يف  بخ�صارته  �حلايل،  �مل��صم  فقده  �لذي 

ثمن �لنهائي �أمام �أتلتيك� مدريد.
مكتملة،  تبدو  حاليا  ليفرب�ل  �صف�ف   
لكن �لتجديد يف عامل �لكرة مينح �لفريق 
�لفرق  حفظ  دون  ويح�ل  جديد�  نف�صا 
لذلك  قلب،  ظهر  عن  لأ�صل�بك  �لأخــرى 
فاإن فر�صة �صم لعبني جدد تبدو ق�ية 
معظم  تــ�جــه  مــن  �لــرغــم  على  للغاية، 
بعدما  ببذخ  �لإنفاق  عدم  �إىل  �لأندية 
�لن�صاط  تــ�قــف  مــن  �قت�صاديا  تــاأثــرت 
فريو�س  تف�صي  نتيجة  حاليا  �لــكــروي 

ك�رونا �مل�صتجد.
 

الراحلون
 هناك 4 لعبني تبدو فر�صتهم يف �لبقاء 
بعدما  للغاية،  �صعيفة  ليفرب�ل  ب�صف�ف 

�لأملاين  �ملدرب  �بتعدو� كثري� عن خطط 
عق�د  �قرت�ب  �إىل  �إ�صافة  كل�ب،  ي�رجن 

بع�صهم من �لنتهاء.
لن  ل�فرين  ديان  �لكرو�تي  �لدفاع  قلب   
�ملقبل،  �مل��صم  يف  �لفريق  مع  مكانا  يجد 
خ�ص��صا و�أن كل�ب بد�أ يرتاح ل�ج�د ج� 
ج�ميز �إىل جانب �له�لندي فريجيل فان 

ديك يف عمق �لدفاع.
 ومن ناحية ثانية، �بتعد �لظهري �لأمين 
ناثانيل كالين عن �صف�ف �لفريق ط��ل 
وه�  �لإ�ــصــابــة،  ب�صبب  �حلـــايل،  �مل��صم 
لإنعا�س  جيد؛  ناد  �إىل  �لنتقال  يف  ياأمل 
متثيل  يف  حظ�ظه  وكــذلــك  م�صريته 
�أوروبـــا  كــاأ�ــس  نهائيات  ــالل  خ ــرت�،  ــل �إجن

�مل��صم �ملقبل.
�أبدى  فقد  للنــا،  �آدم  �ل��صط  لعب  �أما   
ل  �صمه،  يف  عارمة  رغبة  �صيتي  لي�صرت 
جنمه  لفقد�ن  معر�س  �لنادي  و�أن  �صيما 
مان�ص�صرت  ل�صالح  مــاديــ�ــصــ�ن  جيم�س 

ي�نايتد.    
عق�دهم  �صتنتهي  �لثالثة  �لــالعــبــ�ن   
�جلناح  عك�س  ـــاري،  �جل �مل��صم  بنهاية 
�ل�ص�ي�صري �صريد�ن �صاكريي �لذي يتبقى 
�صمن  يدخل  ل  لكنه  م���صم،   3 عقده  يف 
رغبة  ظــل  يف  خ�ص��صا  كــلــ�ب،  خطط 
مينامين�  تاك�مي  �لياباين  مبنح  �لأخري 
�مل��صم  يف  نف�صه  عــن  للتعبري  فر�صة 

�ملقبل.

�صف�فه  تعزيز  على  ليفرب�ل  و�صيعمل   
�لأربــعــة،  �لالعبني  عــن  تخلى  ــال  ح يف 
خ�صارة  �إمكانية  من  ب�صدة  متخ�ف  لكنه 
خدمات جنمه �ل�صنغايل �صادي� ماين �لذي 
منه  �ل�صتفادة  يف  مدريد  ريــال  يرغب 

�مل��صم �ملقبل.
 

القادمون
ليفرب�ل  فــــاإن  مــــاين،  ـــل  رح ـــال  ح يف   
بالعب  تع�ي�صه  على  جــاهــد�  �صيعمل 
�لدويل  ويبدو  �لرفيع،  �لطر�ز  من  عاملي 
فرينر  تيم�  ليــبــزيــج  وجنـــم  ــــاين  �لأمل
يف  �ل�صر�ئية  لليفرب�ل  لئحة  ر�أ�س  على 
�لنجم  يرحل  مل  ل�  حتى  �ل�صياق،  هــذ� 

�ل�صنغايل.
حيث  ليفرب�ل،  يغري  �لأملـــاين  �ل�ص�ق   
�أ�صارت تقارير �صحفية م�ؤخر� �إىل رغبة 

�ل��صط  لعــب  من  كل  �صم  يف  �لــريــدز 
و�ملهاجم  زكريا،  ديني�س  �ل�ص�ي�صري 
ب�رو�صيا  من  ت�ر�م،  مارك��س  �لفرن�صي 

هذ�  �صم  �صفقة  �أن  بيد  م�ن�صنجالدباخ، 
�لإجنليزي  �لفريق  تكلف  قــد  �لثنائي 

�أكر من 88 ملي�ن جنيه �إ�صرتليني.
ويعتقد كل�ب، على �لرغم من وج�د نابي 
فينالدوم  وج�رجيني�  وفابيني�  كيتا 
وجيم�س  ت�صامرلني  �أوك�صليد  و�أليك�س 
جــــ�رد�ن  ــق  ــري ــف �ل ــد  ــائ ق �أن  مــيــلــر، 
�مل��صم  جن�م  �أملــع  كان  �لــذي  هندر�ص�ن 

�حلايل، يحتاج ملناف�صة حقيقية يف و�صط 
بنجم  لالهتمام  دعاه  �لذي  �لأمر  �مللعب، 
مار�صيل�  ميالن  و�إنرت  �لكرو�تي  �ملنتخب 
بروزوفيت�س �لذي تقدر قيمته �ل�ص�قية 

بـ52 ملي�ن جنيه �إ�صرتليني.
�ل�ص�ق �لأملانية، حيث يدخل  �إىل   ونع�د 
مد�فع  ل�صم  �ملــثــري  �ل�صباق  ليفرب�ل 
و�أوباميكان�  د�يــ�ت  �لفرن�صي  ليبزيج، 
�إىل  �لنتقال  يف  رغبته  عن  عر  �لــذي 

ــرق �لـــدوري �لإجنــلــيــزي يف  �أحـــد ف
�مل�صتقبل.

�أنه  �إ�صبانيا  بطل  بر�صل�نة  �أعلن 
مللعبه  ر�عــيــة  جهة  عــن  يبحث 
مل��جهة  ــ��ل  �أم جلمع  مــرة،  لأول 

جائحة فريو�س ك�رونا.
�أ�صدره  بيان  -يف  �لر�صا  و�أو�صح 
�م�س �أن �مل�ؤ�ص�صة �خلريية �لتابعة 
للنادي �صت�صرف على عملية تلقي 
ملعب  ت�صمية  حــقــ�ق  ــس  ــرو� ع
�ألف  لـ99  يت�صع  �لذي  ن�"  "كامب 

متفرج مل��صم 2020-2021.
�صندوق  "�صي�ؤَ�ص�س  �لبيان  و�أ�صاف 
عليها  نح�صل  �لتي  �لأمـــ��ل  مــن 
جزء  �لتايل:  �لنح�  على  وتق�صم 
ملكافحة  �لــرعــاة  يــديــره  مل�صروع 
�صيتم  و�لــبــاقــي  �جلـــائـــحـــة... 
�أخــرى  م�صروعات  على  ت�زيعه 

ُت�صتحَدث".
�لدوري  وكان بر�صل�نة يف �صد�رة 
مدريد  ريال  عن  نقطتني  بفارق 
�أجل  �إىل  �مل�صابقة  تاأجلت  عندما 

غري م�صمى �ل�صهر �ملا�صي مع تبقي 
نهايتها. على  ج�لة   11

�أكر  �لآن  حتى  �لفريو�س  و�أ�صاب 
�إ�صبانيا،  يف  �صخ�س  �ألف  مئتي  من 

و�أودى بحياة نح� 21282 �صخ�صا.
بر�صل�نة،  رئــيــ�ــس  نــائــب  ـــال  وق

�أزمة  يف  "نحن  كاردونري،  ج�ردي 
تاريخنا  يف  لها  �صابق  ل  عاملية 
نتحلى  �أن  ـــب  ـــج وي �حلـــديـــث 
لهذ�  و�ملــ�ــصــ�ؤولــيــة،  بال�صجاعة 
بر�صل�نة  وم�ؤ�ص�صة  �لنادي  يــرى 
��ــصــتــغــالل جميع  �ملــهــم  ــن  �أنـــه م

�ل��صائل �ملتاحة ملكافحة �جلائحة 
وتد�عياتها".

�لعامل  �أندية  �أغنى  ه�  وبر�صل�نة 
�أ�صدرته  تقرير  ـــدث  لأح وفــقــا 
 841 بلغت  ـــر�د�ت  ـــاإي ب ديــلــ�يــت 
لكن  �ملا�صي،  �لــعــام  يــ�رو  ملي�ن 
ب�صبب  ب�صدة  ت�صرر  �ملايل  و�صعه 

�جلائحة.
ــالق �لــكــتــالــ�ين  ــم ــع و�أ�ـــصـــبـــح �ل
�لدوري  �أندية  �أول  �ملا�صي  �ل�صهر 
خف�س  يــعــلــن  �لــــذي  �لإ�ــصــبــاين 
بعد  ومــدربــيــه  لعبيه  رو�تـــب 
بن�صبة  تخفي�صها  على  م��فقتهم 
�لعام  �لــعــزل  فــرتة  خــالل   70%
 2% �قتطعت  بينما  ــالد،  ــب �ل يف 
�لفريق  لعبي  �أج�ر  من  �إ�صافية 
�مل�ظفني  ح�ص�ل  ل�صمان  �لأول 
�أج�رهم  على  �لالعبني  غري  من 

كاملة.

ـــاد �لأوروبــــي لكرة  ــى �لحت ــص �أو�
ق�ية"  "ت��صية  )ي�يفا(  �لــقــدم 
ـــــــاد�ت �ملــحــلــيــة مبــحــاولــة  �لحت
مبجرد  ــايل  �حل �مل��صم  ��صتكمال 
عقب  �للعب  با�صتئناف  �ل�صماح 
جائحة  ب�صبب  �لن�صاط  تــ�قــف 

فريو�س ك�رونا.
وت�قفت �لريا�صة ب�صبب �جلائحة 
بط�لة  تــاأجــيــل  �إىل  �أدت  �لــتــي 
وكذلك  �ملقبل  للعام   2020 �أوروبــا 
ــة  ــاري ــق �ملــ�ــصــابــقــات �ملــحــلــيــة و�ل

لالأندية.
ــــه يــريــد من  ــا �أن ــف ــ�ي ــي ـــــد �ل و�أك
��صتكمال  ــاء  ــص ــ� �لأع �لحتــــاد�ت 
�إلغائه،  مــن  ــدل  ب �ملحلي  �مل��صم 
م�صابقتي  �إنــهــاء  يف  �أي�صا  ويــاأمــل 
ـــدوري  و�ل ــــا  �أوروب ــال  ــط �أب دوري 

�لأوروبي.
�ملحلية،  �لحتاد�ت  كافة  و�صاركت 
عر  مـــ�ؤمتـــر  يف   ،55 ـــا  ـــدده وع
�لي�يفا  ــ�ؤويل  ــص ــ� م ــع  م �لــفــيــديــ� 
ي�صدر  مل  لــكــن  ــاء،  ــالث ــث �ل يـــ�م 
ب�صاأن  قــر�ر�ت  �أي  �لجتماع  عن 
�لت�ص�ر �مل�صتقبلي �لذي من �ملت�قع 
�جتماع  خالل  مالحمه  تظهر  �أن 
ي�م  للي�يفا  �لتنفيذية  �للجنة 

�خلمي�س.
تغيري  �إىل  ــارة  �إ�ــص �أي  ت�جد  ول 

�إنهاء  �إىل  �لهادفة  �لي�يفا  �صيا�صة 
�مل��صم �حلايل.

ــان هــنــاك تــر�جــع يف  ــك ك ــع ذل وم
�لــلــهــجــة �ملــتــ�ــصــددة عــن حــالت 
�إلغاء  ت�صهد  �أن  �ملمكن  من  بعينها 
�مل�صابقات �ملحلية، وه� �أمر عار�صه 

�لي�يفا �صريعا.
وقال �لي�يفا يف بيان "كانت هناك 
م�صابقات  با�صتكمال  ق�ية  ت��صية 

لكن  �ملحلية،  و�لــكــاأ�ــس  �لــــدوري 
�صيتم �ل�صتماع �إىل بع�س �حلالت 
ق��عد  �ــصــدور  مبــجــرد  �خلــا�ــصــة 
�لأوروبية  �مل�صابقات  يف  �مل�صاركة 
م�صابقات  �إحـــدى  �إلــغــاء  ــال  ح يف 

�لدوري".
وقـــال �لحتــــاد �لـــقـــاري يف وقــت 
بلجيكا  قــر�ر  على  رده  يف  �صابق، 
�إلغاء  �إن  �ملحلي،  دوريــهــا  باإلغاء 

�خليار  يــكــ�ن  �أن  "يجب  �ملــ��ــصــم 
�لأخري".

�لي�يفا  باأن  تكهنات  هناك  وكانت 
�لنهائية  �ملباريات  �إقامة  يبحث 
ـــا و�لــدوري  لــدوري �أبــطــال �أوروب
من  �لأخري  �لأ�صب�ع  يف  �لأوروبــي 
�لحتاد  لكن  �ملقبل،  �أغ�صط�س/�آب 
من  �لعديد  "هناك  �إن  قال  �لقاري 
ب�صاأن  طرحها  مت  �لتي  �خليار�ت 
لإقــامــة  تكفي  بــديــلــة  مــ��عــيــد 

مباريات �ملنتخبات و�لأندية".
�صب�رت�س"  "�صكاي  �صبكة  وبح�صب 
فــاإن �لحتــاد �لأوروبــي قرر و�صع 
�مل��صم  ــ�لت  ــط ب لإنـــهـــاء  خــطــة 
�أغ�صط�س/�آب  نهاية  مع  �جلــاري 

�ملقبل كحد �أق�صى.
�لي�يفا  عـــزم  �ل�صبكة  و�أكــــدت 
بهذ�  �ملحلية  �لـــدوريـــات  ح�صم 
�لبط�لت  ع�دة  �أجل  من  �لتاريخ 
�لقارية و�إنهائها قبل بد�ية �مل��صم 

�جلديد.
�لأوروبـــي  �لحتــاد  رئي�س  و�أ�ــصــار 
وقــت  يف  ت�صيفريين  �ألــكــ�ــصــنــدر 
�لبلد�ن  معظم  جاهزية  �إىل  �صابق 
ن�صاطها  ل�صتئناف  �لأوروبـــيـــة 
حال  يف  �لــدوريــات  و�أن  �لــكــروي، 
دون  من  بالتاأكيد  �صتقام  ع�دتها 

�جلماهري.

لعبو "الليجا" يعار�سون ا�ستئناف املو�سم 
مبع�سكرات مغلقة

بيليه يك�سف �سبب رف�سه ريال مدريد..ويختار اأف�سل 10 لعبني يف التاريخ

مريكاتو كورونا ي�سعل املناف�سة يف ليفربول

بر�سلونة يبحث عن جهة راعية مللعبه.. اأزمة مالية ت�سرب اأغنى اأندية العامل

والأوروبي املحلي  املو�سم  ا�ستكمال  على  "يويفا" م�سمم 

�سمري ن�سري يفتخر "بجزائريته" وهذا ما قاله عن بلما�سي
�لذين  �لــقــدم،  كــرة  جنــ�م  يتاأخر  ل 
�لفرن�صي  �ملنتخب  متثيل  ــارو�  ــت �خ
على �جلز�ئري، يف �لإ�صادة بـ"حماربي 
ريال  مهاجم  غــر�ر  على  �ل�صحر�ء"، 
ـــد كــــرمي بــنــزميــة، و�ــصــمــري  ـــدري م
�أر�صنال  �ألــ��ن  عن  د�فع  �لذي  ن�صري 

ومان�ص�صرت �صيتي.
�صحايف  مع  ــ��ر  ح يف  ن�صري  و�ــصــارك 
بريتر�ن  �لفرن�صية،  "ليكيب"  قناة 
�لت���صل  م�قع  على  بّث  عر  لتــ�ر، 
�لجتماعي "�إن�صتغر�م"، وتطّرق لعّدة 
و�مل�صتقبلي،  �حلايل  م�ص��ره  يف  نقاط 
ومل يغفل عن جتديد فخره باملنتخب 

�جلز�ئري ومبا حققه.
�ل�صابق:  "�ل�صيتزن�س"  جنــم  وقـــال 
ببلدي  جد�ً  فخ�ر  �أنا  �جلز�ئر،  "حتيا 
�لأ�صلي، وبتت�يج �ملنتخب بلقب كاأ�س 
�إيجاد  يف  جنح��  فلقد  �أفريقيا،  �أمم 

يجر  كيف  يــعــرف  منا�صب،  مـــدرب 
عندهم  ما  كل  تقدمي  على  �لالعبني 

من جمه�د�ت".
وي�ؤمن ن�صري بقدر�ت حمرز وزمالئه 

و�لذهاب  �لعامل،  لكاأ�س  �لتاأهل  على 
"بكل  فــاأ�ــصــاف:  �ملناف�صة،  يف  بعيد� 
يف  �صيقدم�نه  مــا  �أنــتــظــر  �ــصــر�حــة، 
�أن  �لر�ئع  من  و�صيك�ن  �لعامل،  كاأ�س 
�أفريقي ويذهب لأبعد حد  يتاأّلق بلد 
يك�ن��  مل  و�إن  �ملناف�صة،  خالل  ممكن 
هج�مًا  ميتلك�ن  فهم  دفاعيًا  �لأح�صن 

ناريًا، و�أنا �أحب هذ� كثريُ�".
ق�صية  عن  حتــّدث  �أن  لن�صري  و�صبق 
لدى  �لفرن�صي،  �ملنتخب  تف�صيله 
فقال  �لكاأ�س،  قناة  على  �صيفًا  حل�له 
فرن�صا،  �ختيار  على  �أندم  "مل  حينها: 
جز�ئر  تكن  مل  �آنــذ�ك  �جلز�ئر  لأن 
من  �أبلغ  كنت  ذلك،  على  �صف  �لي�م، 
مع  �للعب  وكان  فقط،  عامًا   19 �لعمر 
هري  ـــريي  وت فــيــري�  مثل  �لــنــجــ�م 

و�أنيلكا حافز�ً كبري� يل".

�جلز�ئري  �لحتاد  رئي�س  زط�صي،  �لدين  خري  �صارك 
عقده  �لذي  �لجتماع  يف  �لثالثاء،  ي�م  �لقدم،  لكرة 
ممثل� �لحتاد �لدويل "فيفا"، مع روؤ�صاء �حتاد�ت دول 

�صمال �إفريقيا.
روؤ�صاء  �إن  ر�صمي،  بيان  يف  �جلز�ئري،  �لحتــاد  وقال 
رئي�س  م�صاعد  رفقة  ناق�ص��  �إفريقيا،  �صمال  �حتاد�ت 
�لفيفا، ماتيا�س جر�ف�صرتوم، ورئي�س مكتب �لتنمية 
�أومبا،  �إفريقيا و�لكاريبي، فريون  �لإقليمي ملنطقتي 
وتاأثري  �ملالية،  �جل��نب  ذلك  يف  مبا  م���صيع،  عدة 

�أزمة فريو�س ك�رونا على �لأندية و�لحتاد�ت.
كافة  �تخاذ  �ــصــرورة  �لـــدويل،  �لحتــاد  ممثال  و�أكــد 
�لتد�بري و�لحتياطات، ل �صيما تلك �ملتعلقة بالع�دة 
�لتدريجية لن�صاط كرة �لقدم، و�ملناف�صات �لر�صمية، 
�صتتخذها  �لتي  و�لــقــر�ر�ت  �ل�صحية  للبيانات  وفًقا 

حك�مة كل دولة.
"�لفيفا" روؤ�صاء �لحتاد�ت، باأنه �صيتم  كما �أبلغ ممثال 
بينها  من  �ملقبلة،  ــام  �لأي يف  جديدة  ــر�ر�ت  ق �تخاذ 
�إن�صاء �صندوق م�صاعد�ت، للم�صاهمة يف م��جهة هذه 

�لأزمة غري �مل�صب�قة.

يدر�س نادي جالطة �صر�ي �لرتكي، �إمكانية �لتخل�س 
فرتة  خالل  فيج�يل،  �صفيان  �جلز�ئري،  لعبه  من 

�لنتقالت �ل�صيفية �ملقبلة؛ ب�صبب ر�تبه �ملرتفع.
فيج�يل،  من  �لتخل�س  �لرتكي،  �لنادي  وي�صتهدف 
خزينة  عن  �ملالية  �لأعباء  تخفيف  �صعيه  �إطــار  يف 
ما  بح�صب  �لالعبني،  �أج�ر  ميز�نية  وتقلي�س  �لنادي، 
ذكره م�قع "ف�ت مريكات�" �لفرن�صي، �لي�م �لثالثاء.
4 ماليني ي�رو �صن�يا، دون  ويبلغ ر�تب فيج�يل نح� 
عالو�ت، وه� ما �أ�صبح ي�صكل عبئا كبري� على خزينة 

�لنادي.
 30 �لعمر  من  �لبالغ  فيج�يل،  �أن  �ل���صح  من  وبــات 
تليك�م  تــ�رك  ملعب  يف  م�صتقبل  له  يعد  مل  عــاًمــا، 

�أرينا.
ق�ية  عرو�س  و�ص�ل  �صر�ي،  جالطة  �إد�رة  وتنتظر 
لبطل �إفريقيا، حيث تاأمل يف حتقيق �أرباح ت�صل �إىل 

ي�رو. ماليني   6
و�ن�صم فيج�يل �إىل جالطة �صر�ي م��صم 2017-2018، 
26 هدفا،  101 مقابلة �صجل خاللها  حيث خا�س معه 

و�صاهم يف �صناعة 22 �آخرين.

�أعربت �إد�رة نادي �صبال �لإيطايل، عن ��صتعد�دها لبيع 
خالل  فار�س،  حممد  ��جلز�ئري  �لأي�صر  مد�فعها  عقد 

فرتة �لنتقالت �ل�صيفية �لقادمة.
�صب�رت”  ــ�  ــل دي “ك�ريري  �صحيفة  وكــ�ــصــفــت 
جاهزون  �صبال،  ــادي  ن م�ص�ؤويل  �أن  �لإيطالية، 
�صيما  فار�س،  حممد  عقد  لبيع  ناد  �أي  مع  للتفاو�س 
�أنهم يرغب�ن يف �ل�صتفاد من قيمة حت�يله �إىل فريق 
يف  لتع�ي�صه  م�صكلة  �أي  لديهم  ت�جد  ول  جديد، 
بديل  �صيك�ن  ق�ي،  �أي�صر  ملد�فع  �متالكهم  ظل 

فار�س يف حالة رحيله.
�هتمام  عن  م�ؤخر�  �إيطالية  �صحف  وحتدثت 
وه�  فار�س،  حممد  بانتد�ب  في�رنتينا،  نــادي 
م�صتعد لتقدمي عر�س مغر، لإقناع م�ص�ؤويل نادي 

�صبال، ببيع عقده يف �ملريكات� �ل�صيفي.
مع  �إفريقيا  لبطل  �ملالية  �لقيمة  ــاإن  ف لالإ�صارة، 
تر�جعت  �ملا�صي،  �ل�صيف  م�صر  يف  �ل�طني  �ملنتخب 
تر��س  مل�قع  حتديث  �خر  ح�صب  �أور  ماليني   5 �إىل 
�إثر  �ملناف�صة  عن  عديدة  لأ�صهر  غيابه  بعد  ماركت، 
�إ�صابته بالرباط �ل�صليبي للركبة، حيث عاد حديثا 
للتدريبات يف �صهر فيفري �ملن�صرم، مع �لعلم �أن عقده 

يف نادي �صيبال ينتهي يف 30 ج��ن 2022.

اإنيي�ستا: �ساأعود لرب�سلونة 
يف حالة واحدة

لعبا توتنهام ينتهكان 
قواعد التباعد الجتماعي

جوارديول يقتحم �سراع 
بر�سلونة وريال مدريد

هل اأ�سيب لعبو الإنرت 
بفريو�س كورونا؟

بر�صل�نة  و�صط  خط  جنم  �إنيي�صتا،  �أندري�س  �أكــد 
�حلــايل،  �لياباين  ك�بي  في�صيل  ــب  ولع �ل�صابق، 
للفريق  �أخرى  مرة  �لع�دة  يريد  �أنه  �لثالثاء،  ي�م 

�لكتال�ين.
"كادينا  ــة  لإذ�ع ت�صريحات  خالل  �إنيي�صتا،  وقــال 
�أك�ن  �أن  �صاأحاول  �أنني  "�أعتقد  �لإ�صبانية:  �صري" 
�أنني  و�أ�صعر  �لفكرة لدي،  �ل�قت منت  مدرًبا، مبرور 

بهذ� �لدور".بــاإمــكــاين �لــقــيــام 
"�إذ�  �آخــر، و�أ�صاف:  �ــصــيء  �أي  يــحــدث  مل 

جديدين، �ـــصـــاأحـــاول  لعامني  �للعب 
ـــ�ر  ـــص ـــ� �آخر وت �صيناري�  �أي  يف  نف�صي 

�صيك�ن غري منطقي".
�أخـــفـــي  "ل  و�أردف: 
فكرة  �أحب  �أنني  حقيقة 
بر�صل�نة،  �إىل  �لــعــ�دة 
فيها  �أك�ن  مرحلة  يف  لكن 

م�صتعًد�".
وو�ـــصـــف �إنــيــيــ�ــصــتــا 
�صباك  يف  ــه  ــدف ه
على  ت�صيل�صي، 
"�صتامف�رد  ملعب 
ـــام  ع بريدج" 
حل�صاب   ،2009
ــي  ــائ ــه ــف ن ــص ــ� ن
دوري �لأبطال، 
"حلظة  بــاأنــه 
حمـــ�ريـــة يف 

م�صريته".

للمرة �لثالثة خالل هذ� �ل�صهر، �نتهك لعب� فريق 
�لجتماعي  �لتباعد  ق��عد  �لإجنليزي،  ت�تنهام 
فريو�س  ـــة  �أزم ــالل  خ بــهــا،  �ملــعــمــ�ل  �لريطانية 

ك�رونا.
على  ح�صابه  عــر  فيدي�  ــه،  ــي �أوري �صريج  ون�صر 
"�إن�صتجر�م" وه� يتدرب مع م��صى �صي�ص�ك�، قبل �أن 

مي�صح �ملقطع لحقا.
�خلدمات  لهيئة  �صيترعان  �إنهما  �لالعبان،  وقال 

�ل�صحية �لريطانية.
كالعبني  �أننا  "ندرك  م�صرتك:  بيان  يف  و�أ�صافا 
قدوة،  لنك�ن  م�ص�ؤولية  علينا  حمرتفني،  قدم  كرة 
ي��جهها  �لتي  �ل�صعبة  �لفرتة  هذه  خالل  وحتديد 

كل �صخ�س يف �لعامل".
وتابعا: "نريد �أن نعتذر لأننا مل نقدم �ملثال �ل�صحيح 
�أن نحرتم ن�صائح �حلك�مة  هنا. يجب علينا جميعا 

لتقليل عدد �لأرو�ح �لتي نفقدها خالل �ل�باء".
و�أردفا: "ل ميكننا �أن ن�صكر هيئة �خلدمات �ل�صحية 
�لت�قيت  �لدوؤوب يف هذ�  �ل�طنية مبا يكفي لعملهم 
دعمنا  لنظهر  ماليا  نترع  �أن  �ص�يا  علينا  ويجب 

جله�دهم".
لت�تنهام،  �لفني  �ملدير  م�ريني�،  ج�زيه  و�عتذر 
تاجن�ي  مع  �رجتايل  تدريب  ل�صت�صافة  �ل�صهر،  هذ� 
�أي�صا �لثنائي ريان �صي�صني�ن  ندومبيلي، كما �عتذر 
يرك�صان  وهما  �ص�هد�  بعدما  �صان�صيز،  ود�في�ص�ن 

�ص�يا.

بر�صل�نة  مع  هج�ميا  �صباقا  �صيتي  مان�ص�صرت  �قتحم 
وريال مدريد، �صعيا لتدعيم �صف�فه خالل �ملريكات� 
�ل�صيفي �ملقبل، وفقا لتقرير �صحفي �إجنليزي، �لي�م 

�لأربعاء.
ويتعلق �لأمر بنجم �آر�صنال، �جلاب�ين بيري �إميريك 
�هتمام  تعاقده  جتديد  رف�صه  �أثار  �لذي  �أوبامياجن، 
و�إنرت  �أبرزهم بر�صل�نة وريال مدريد  ناٍد،  �أكر من 

ميالن.
ــاإن  ف �لــريــطــانــيــة،  �صن"  "ذ�  �صحيفة  وبح�صب 
على  لل�صر�ع  �ملن�صمني،  �آخر  بات  �صيتي  مان�ص�صرت 

خدمات مهاجم ب�رو�صيا دورمت�ند �ل�صابق.
ــادة مــديــره �لــفــنــي بيب  ــي ــق ويــرغــب �لــ�ــصــيــتــي ب
ليخلف  جديد،  مهاجم  مع  �لتعاقد  يف  ج��ردي�ل، 
عاًما(،   32( �أج�يرو  �صريجي�  �لأرجنتيني  جنمه 

�لذي يتبقى م��صم و�حد يف عقده.
ويف �ل�قت ذ�ته، يحتاج ميكيل �أرتيتا مدرب �جلانرز 
�ملقبل،  �ل�صيف  �أوبامياجن،  بيع  من  �ل�صتفادة  �إىل 

لتجنب رحيله جماًنا بعد �مل��صم �لتايل.
لكن ذلك لن مينع �آر�صنال من حتديد مبلغ 50 ملي�ن 
لعبه  رحيل  على  للم��فقة  �إ�صرتليني،  جنيه 

�جلاب�ين.

نادي  مهاجم  ل�كاك�  روميل�  �لبلجيكي  �لنجم  �أعلن 
�إنرت ميالن �لإيطايل، عن مفاجاأة من �لعيار �لثقيل، 
�أن  بعد  �لريا�صية،  �جلماهري  جلميع  �صدمة  �صكلت 
23 لعبًا من فريقه، لأعر��س ت�صبه ما  �أكد تعر�س 

يحدث عند �لإ�صابة بفريو�س ك�رونا �جلديد.
على  �ملبا�صر  �لبث  يف  ت�صريحاته  ل�كاك�  و�أطــلــق 
�لجتماعي  �لت���صل  مبــ��قــع  �لر�صمي  ح�صابه 
لعبي  جميع  ح�صل  "لقد  بق�له:  "�إن�صتغر�م"، 
دي�صمر  �صهر  يف  �أ�صب�ع  ملدة  �إجازة  على  ميالن  �إنرت 
و�أق�صم  �لتمارين،  �إىل  �أخرى  مرة  عدنا  ثم  �ملا�صي، 

لكم �أن 23 لعبًا من �أ�صل 25 كان�� مر�صى".
�صد  مبار�ة  لعبنا  لقد  نهائيًا،  �أمــزح  ل  "�أنا  وتابع: 
زميلي  ��صطر  فقط،  دقيقة   25 وبعد  كــالــيــاري، 
ي�صتطع  مل  لأنــه  �مللعب،  مــغــادرة  �إىل  �صكرينيار 
�جلميع  بعدها.  لالإغماء  وتعر�س  معنا،  �ل�صتمر�ر 
�أقــ�م  كنت  وعندما  و�حلمى،  بال�صعال  ي�صعر  كــان 
بالت�صخني �صعرت �أن �جل� �أكر حر�رة من �ملعتاد. مل 

�أكن �أعاين من �حلمى منذ �صن��ت".
�أمام كالياري، كان هناك  �ملبار�ة  "بعد نهاية  و�أ�صاف 
ب�صكرهم  قمت  لكن  �ل�صي�ف،  بع�س  مــع  ع�صاء 
نقم  مل  �لأيام  تلك  يف  �لفر��س.  �إىل  مبا�صرة  وذهبت 
مل  لذلك  ك�رونا،  فريو�س  �ختبار�ت  باإجر�ء  �أبــد�ً 

نكن نعرف �صيئًا عما يحدث معنا".
يف  �لقليلة  �لفرق  من  ميالن،  �إنــرت  نــادي  �أن  يذكر 
�إ�صابة لعبيها بفريو�س  �إيطاليا، �لتي مت ُتعلن عن 
�أنهم  ك�رونا، لكن ت�صريحات �لنجم �لبلجيكي ُتثبت 
قد  يك�ن��  �أن  �ملمكن  ومن  �لعاملي،  لل�باء  تعر�ص�� 
�كت�صب�� �ملناعة �صده، لذلك مل ي�صب �أي �أحد منهم 
حالة  �أول  عن  ك�صفت  �إيطاليا  �أن  وبخا�صة  جمدد�، 
فر�ير/ �صهر  من   21 يف  بالفريو�س  م�صابة  ر�صمية 

�صباط �ملا�صي.
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اأ�سرى فل�سطينيون

بقلم: عماد الإفرجني
--------------------

املقد�شة  املدينة  حتــارب  كعادتها 
ــاء  ــا، جتــابــه هــذه املـــرة وب ــده وح
تتوقف  مل  التي  وهي  "كورونا"، 
امل�شتمر  عن جمابهة وباء االحتالل 
االأر�ــــص  ــة  ــرضق � عــمــلــيــات  يف 
ــدم  ــارات، وه ــق ــع ــادرة ال ــش ــ� وم
اال�شتيطان،  وترية  وت�رضيع  املنازل 
معامل  وتغيري  املقد�شات  وانتهاك 
االقت�شادي  واحل�شار  القد�ص، 
اأ�شحاب  وتهجري  واالجتماعي، 

االأ�شليني. االأر�ص 
باهتمام  القد�ص  اأهــل  يحَظ  مل 
جائحة  تف�شي  ملنع  حقيقي  �شحي 
االحتالل  وا�شل  بل  "كورونا"، 
للمقد�شيني،  االإهــمــال  �شيا�شة 
اخلدمات  يف  العن�رضي  والتمييز 
والن�رضات  التوعوية  والن�شاطات 
االإر�شادية التي كانت فقط موجهة 
فقط،  العربية  وباللغة  لليهود 
القاطنني  لل�شكان  االإهمال  ويزداد 
العن�رضي  الف�شل  ــدار  ج خلف 
ملدينة  ـــا  اإداريًّ يتبعون  اأنهم  رغم 
خمتلفة  بو�شائل  ويقوم  القد�ص، 
واإال  املقد�شيني،  بني  املر�ص  بن�رض 

ماذا يعني اعتقال املتطوعني الذين 
املواطنني  توعية  بحمالت  يقومون 

االأحياء؟ وتعقيم 
بالتمييز  يــكــتــِف  مل  ــالل  ــت االح
اخلــدمــات  تــقــدمي  يف  العن�رضي 
االأحياء  تعقيم  وعــدم  ال�شحية، 
مراكز  فتح  وعــدم  الفل�شطينية 
على  عمل  ــا  اإمن للمر�ص،  فح�ص 
املوؤ�ش�شات  وحــ�ــشــار  مالحقة 
ال�شحية املقد�شية، ومنع املبادرات 
املحلية وقمع اللجان ال�شعبية التي 
اأنف�شهم  حلماية  املقد�شيون  �شكلها 
واأغلق  واقتحم  "كورونا"،  اأمــام 
حدث  مــا  وهــو  �شحية  عــيــادات 
عدد  يبلغ  التي  �شلوان  بلدة  يف 
ن�شمة،  األــف   65 قرابة  �شكانها 
االإ�شابات  ع�رضات  ظهور  ورغم 
خطوة  باأي  االحتالل  يُقم  مل  فيها 

والعالج! للوقاية  حقيقية  �شحية 
ــيــهــود  ال اأن  كـــثـــريون  ــــرى  وي
بالفريو�ص  امل�شابني  املتدينني 
ا  يوميًّ �شلوان  يهاجمون  ــذي  ال
و�شيق  اأهلها،  اإىل  العدوى  نقلوا 
االحـــتـــالل عــلــى عــمــل طــواقــم 
القد�ص  خميمات  يف  ــــروا  االأون
ملواجهة  �شعفاط  خميم  �شيما  ال 

"كورونا"، يف

املقا�شد اخلريية  حني يتهدد م�شفى 
�شبح  القد�ص  قــالع  ــم  اأه اإحـــدى 
املالية  ال�شائقة  نتيجة  ــالق  االإغ

التي مير بها.
الــ�ــشــحــة  وزارة  ــد  ــم ــع ــت وت
حول  املعلومات  اإخفاء  االإ�رضائيلية 
�رضق  يف  "كورونا"  م�شابي  عدد 
بني  اخلوف  الإثارة  املحتلة  القد�ص 
ــاء،  ــوب ال تف�شي  يف  املقد�شيني 
كما  عالجهم،  يف  اإهمالها  والإخفاء 
العاملية  ال�شحة  ملنظمة  ت�شمح  ال 
الفل�شطينية  ال�شحية  للجهات  اأو 
بالعمل هناك، وهو ما ميكن تف�شريه 
ال�شماح  االحتالل  بتعمد  ا  �شيا�شيًّ
لــلــفــريو�ــص بــالــفــتــك بــعــ�ــرضات 
لطاملا  هــدف  لتحقيق  املقد�شيني 
االأر�ص  اإفراغ  وهو  بتحقيقه  حلم 
خبيث  ا�ــشــتــغــالل  وهـــو  مــنــهــم، 
قوة  –ب�شفته  واالحتالل  للجائحة، 
الدولية،  للقوانني  ووفًقا  احتالل– 
الطبية  االحتياجات  بتوفري  مطالب 
الأهل القد�ص �شواء اأجهزة الفح�ص 
العالج  تقدمي  اأو  للمر�ص  املخربي 
ال�شحي  احلــجــر  اأو  للم�شابني 

بهم. للم�شتبه 
انت�شار  توقف  مل  "كورونا"  جائحة 
ان�شغال  ا�شتغل  بل  االحتالل،  وباء 

تعزيز  يف  بها  العاملي  العام  الراأي 
قب�شته على القد�ص، وتقييد حركة 
ي�شميها  ما  على  وال�شيطرة  اأهلها، 
يف  ــدث  ح كما  الغائبني  اأمـــالك 
عمليات  وت�شعيد  الربابة،  وادي 
امل�شجد  تق�شم  وتر�شيخ  االعتقال، 
ا كما حقق جناحات  االأق�شى مكانيًّ
ا، وينفذ م�شاريع  يف تق�شيمه زمانيًّ
ويعمل  املكرب،  جبل  ا�شتيطانية يف 
القد�ص  م�شتوطناته يف  بني  للربط 
للقطار  حديد  �شكة  خطة  عــرب 
حقائق  فر�ص  ويــحــاول  اخلفيف، 
يف  ت�شب  وجميعها  االأر�ص  على 

القرن. �شفقة  تطبيق  �شياق 
اإن�شانية  كــارثــة  ـــام  اأم الــقــد�ــص 
واأهلها،  وجودها  تهدد  و�شيا�شية 
يف  وتــ�ــشــارع  �شيدة  وفـــاة  بعد 
ــري ممن  عـــدد االإ�ـــشـــابـــات، وكــث
التوجه  يخ�شى  باإ�شابته  ي�شك 
االإ�ــرضائــيــلــيــة  للم�شت�شفيات 
قانوين -وفق  باعتبارهم يف و�شع 
مثبت،  غري  االإ�رضائيلي-  املفهوم 
االحتالل  ي�شتغله  اأن  ميكن  ما  وهو 
امل�ص  اأو  القد�ص  عــن  الإبــعــادهــم 
فاعلون  نحن  فماذا   ، بو�شعهم 

الوباءين؟! القد�ص من  الإنقاذ 

القد�س بني وباءين

اأم�ص  فل�شطني  يف  االإ�شالمي  اجلهاد  حركة  ــدْت  اأك
اأنَّ ا�شتمرار االحتالل االإ�رضائيلي يف �شيا�شة  االأربعاء، 
"جرمية  ميثل  الفل�شطينيني  االأ�رضى  الطبي جتاه  االهمال 

حرب".
و�شددت احلركة يف بيان و�شل "فل�شطني اليوم" ن�شخة 
وراء  من  يهدف  االإ�رضائيلي  االحتالل  اأنَّ  على  عنه 
االإهمال املتعمد والنظم، قتل الروح الثائرة لدى االن�شان 

الفل�شطيني، والت�شفية اجل�شدية بحق االأ�رضى الثوار.
�شعبنا  االإرهابية  ال�شيا�شة  هذه  "اأمام  احلركة:  وقالت 
لن ينك�رض ومقاومتنا لن تغفر لالحتالل هذه اجلرائم"، 
الظروف  ي�شتغل  اأن  للعدو  ت�شمح  لن  اأنها  موؤكدة 

االن�شانية لتمرير �شيا�شة القتل وفر�ص الوقائع.
االأ�شري  ال�شهيد  االإ�شالمي  اجلهاد  حركة  احلركة  ونعت 
نور جابر الربغوثي من مدينة رام الله، الذي ا�شت�شهد 
االحتالل  �شجون  يف  املتعمد  الطبي  االإهمال  نتيجة 

االإ�رضائيلي.
فيما يلي ن�ص البيان

ِب�شم الله الرحمن الرحيم
بيان �شحفي

�شادر عن حركة اجلهاد اال�شالمي يف فل�شطني
املقد�ص  اجلهاد  وا�شتمرار  والتحدي  الثبات  من  مبزيد 

تنعى حركة اجلهاد االإ�شالمي �شهداء الوطن والق�شية

الله  رام  ابــن  الربغوثي  جابر  نــور  االأ�شري  ال�شهيد 
البطولة والثورة، وال�شهيد البطل اإبراهيم حممد هل�شة 
الفدائي  بعمله  ون�شيد  واملنتف�شة  املرابطة  القد�ص  ابن 
يوؤكد على عطاء  ال�شهادة  ا�شتمرار مواكب  اإن  املقاوم. 
�شعبنا وتوا�شل ن�شاله وجهاده يف وجه االحتالل رغم 
يف  نوؤكد  املقام  هذا  ويف  العدو،  هذا  واإرهــاب  فظاعة 

حركة اجلهاد اال�شالمي يف فل�شطني على ما يلي:
- اإن اال�شتمرار يف �شيا�شة االهمال الطبي جتاه اأ�رضانا 
ي�شتهدف  االحتالل  من  منظم  وتعمد  حرب  جرمية  هي 
قتل الروح الثائرة لدى االن�شان الفل�شطيني والت�شفية 

اجل�شدية بحق االأ�رضى الثوار.
ينك�رض  لن  �شعبنا  االإرهابية  ال�شيا�شة  هذه  اأمــام   -

ومقاومتنا لن تغفر لالحتالل هذه اجلرائم.
البطويل الأبناء �شعبنا  الفدائي  بالعمل  احلركة  ت�شيد   -

يف الت�شدي لالرهاب واال�شتيطان .
-لن ن�شمح للعدو اأن ي�شتغل الظروف االن�شانية لتمرير 

�شيا�شة القتل و فر�ص الوقائع.

اجلهاد الإ�سالمي: لن ن�سمح للعدو اأن ي�ستغل الظروف الن�سانية لتمرير 
�سيا�سة القتل �سد اأ�سرانا

اأخبار فل�سطني

الأ�سرية �سماح جرادات
.. حياتها  من 

 ،  17/9/1997 بتاريخ  
�شماح  االأ�شرية  اأب�رضت 
اخلليل  مدينة  يف  النور 
يف  اخلام�شة  لتكون   ،
 7 من  املكونة  عائلتها 
�شقيقتها  وتقول   ، اأنفار 
ونــ�ــشــاأت  ولــد   " �شمر 
عائلتنا  ــع  م وعــا�ــشــت 
انهت  حتى  اخلليل  يف 

مدينة  يف  تعليمها  تابعت   ، االعداية  املرحلة  درا�شة 
يف  النجاح  حققت  حتى  فيها  ن�شكن  التي  الله  رام 
يف  االأ�شغر  كونها   " وت�شيف   ،" العامة  الثانوية 
كانت   ، مميزة  ومكانة  مبحبة  �شماح  حظيت   ، عائلتنا 
خا�شة  العائلة  كافة  مع  وطيدة  بعالقة  وترتبط  مدللة 
 " وتكمل   ،" دوما  �شديقتها  اعتربتها  التي  والدتي 
ال�شفات  وكل  الوالدين  وبر  جميلة  بــروح  متتعت 
حتب   ، جداً  وجرئية  وطموحة  ومتزنة  هادئة   ، احلميدة 
واملو�شيقى  القراءة  هواياتها  ومن  كثرياً  املطالعة 
وتتابع   ،" الكمان  الة  على  العزف  ب�شغرها  وتعلمت 
 ، اجتماع  علم  تخ�ش�ص  بريزيت  جلامعة  انت�شبت   "
الطالبية  الفعاليات  يف  جداً  وفاعلة  نا�شطة  وكانت 
وحب  كبري  بطموح  وتتميز  كليتها  نادي  خالل  ومن 

." للتعليم 
.. التخرج  بعد  االعتقال 

االحتفال  توا�شل  ــت  زال مــا  �شماح  كانت  عندما 
�شهادة   على  وح�شولها  اجلامعة  من  بتخرجها  والفرح 
ونغ�شها  فرحتها  االحتالل  �رضق   ، البكالوريو�ص 
ثالثة  بعد   ،  7/9/2019 تاريخ   فجر  باعتقالها  عليها 
اأيام فقط من حفل  تخرجها ، وتقول �شمر " ا�شتيقظنا 
اجلنود  اقتحم  بعدما  فجراً  الثالثة  ال�شاعة  حــوايل 
مبا�رضة  غرفتها  اقتحموا   ، منزلنا  جمندات  ترافقهم 
وعزلوها  ثانية  لغرفة  نقلوها  هويتها  من  التاأكد  وبعد 
بالتحقيق  املخابرات  �شابط  قام   " وت�شيف   ،" عنا 
 ، باعتقالها  وابلغونا   ، �شاعة  ن�شف  ملدة  معها  امليداين 
يديها  املجندات  قيدت   ، بوداعها  لنا  �شمحوا  وبعدما 
للتحقيق  نقلتها  التي  الع�شكرية  للدوريات  واقتادوها 

."
�شماح  عائلة  عا�شتها  ع�شيبة  ..حلظات  وعزل   حتقيق 
�شقيقتها  وتقول   ، املفاجاأ  اعتقالها  �شدمة  هول  من 
اخلوف  م�شاعر  علينا  و�شيطرت  ن�شدق  مل   " �شمر 
مدار  على  اخبارها  انقطعت  التي  ابنتنا  على  والقلق 
يف  كامل  �شهر  مدار  على  احتجزت  فقد   ، يومًا   23
ومقابلة  زيارية  من  حرمانها  و�شط  التحقيق  اقبية 
والتحقيق  للعزل  تعر�شت   " وت�شيف   ،" املحامني 
نعلم  ال  ،ونحن  وعزل  �شبح   من  النف�شية  وال�شغوط 
 ، روؤيتها  من  املحامي  متكن  حتى  او�شاعها  عن  �شيئًا 
اال�شريات  ق�شم  نقلوها اىل  والعذاب  االمل  وبعد رحلة 

." الدامون  �شجن  االمنيات يف 
بحزن  �شمر  ت�شعر   ، العائلة  كباقي   .. الق�شبان  خلف 
التي  �شماح  �شقيقتها  توقيف  ا�شتمرار  مع  واأمل 
تادية  يف  نت�شارك  كنا  فقد   .. روحي  توام   " تعتربها 
 ،" وتعاون  مبحبة  املنزل  يف  واملهام  الواجبات  كافة 
حريتها  حلظة  وينتظر  يفتقدها  اجلميع   " وت�شيف 
�شعور  تعي�ص  فهي   ، واملا  حزنًا  اكرث  والدتي  لكن   ،
واملدللة  اال�شغر  �شماح  اأن  خا�شة  والغياب  الفقدان 
وتكمل   ،" ل�شانها  عن  وا�شمها  ذكرها  يغيب  ال  والتي 
" ف�شلت كل املحاوالت الطالق �رضاحها ، وحتى اليوم 
كل  ويف  مرة   12 حماكمه  على  االحتالل  عر�شها   ،
اجلديدة  اجلل�شة  موعد  حدد  وقد   ، توقيفها  ميدد  جل�شة 
والزيارات  املحاكم  منع  ب�شبب   6/5/2020 بتاريخ  
" نعي�ص على  "، وتتابع  انت�شار  فريو�ص كورونا   منذ 
من  ونتمنى  الوالدين  خا�شة  التوتر  م�شاعر  اع�شابنا 
اأن تكون معنا قريبا ،  دائما ،  وان يبقى  رب العاملني  
ال�شعب  ابناء  وكافة  جيدة  ب�شحة  وا�شرياتنا  ا�رضانا 
بالقريب   فرحتنا  وتكتمل   ، و�شالم  وبخري  الفل�شطيني 

. الق�شبان"  خلف  من  جميعاً   بحريتهم 

خالل لقاٍء مع وكيل وزارة الداخلية

مراكز حقوقية ت�سيد باأداء اجلهات احلكومية يف غزة ملواجهة فريو�س كورونا

قطاع  االإن�شان يف  مركز حقوق  اأ�شادت 
تبذلها  التي  اجلهود  االأربعاء،  اأم�ص  غزة 
فريو�ص  ملواجهة  احلكومية،  اجلهات 

كورونا )كوفيد_19(.
واثنت مراكز حقوق االإن�شان خالل لقاٍء 
اأبو  توفيق  الداخلية  وزارة  وكيل  عقده 
التي  اال�شتباقية  االإجــراءات  على  نعيم 

حالت دون انت�شار وباء كورونا يف قطاع 
العام  املفو�ص  املحا�رض.واأو�شح  غزة 
ع�شام  االإن�شان  حلقوق  امل�شتقلة  للهيئة 
احلقوقية  املراكز  عن  كلمة  يف  يون�ص 
عديد  اتــخــذت  احلكومية  اجلــهــات  ان 
ا�شتباقية  اجـــراءات  وهــي  ـــراءات،  االإج
غزة.وقال:  يف  الوباء  انت�شار  دون  حالة 

مر�شية..  تطمينات  له من  ا�شتمعنا  "ما 
�شابت  التي  الق�شايا  كل  جتــاوز  ناأمل 
املا�شية،  الفرتة  خالل  احلكومي  االأداء 
واأن تكون االأمور اأكرث �شفافية من جانب 
واتاحة  املواطن  جتاه  املختلفة  الوزارات 

املعلومات لهم".
حرية  اأهمية  على  اللقاء  خالل  و�شدد 
الراأي والتعبري و�شمان حماية املواطنني، 
االإجــراءات  من  الكثري  هناك  اأن  موؤكًدا 

املهمة التي اتخذت.
باإيجابية  لها  "ننظر  يون�ص:  واأ�ــشــار 
املواطنني  عموم  من  االآن  املطلوب  جًدا، 
واأننا  االجراءات خا�شة  التعاون مع هذه 

اأمام �شهر ف�شيل".
ت�شمن  "اإجراءات  اتخاذ  اأهمية  واأكــد 
االأمن والوقاية وال�شالمة، وعدم اخلروج 
والتقلي�ص  العامة  التجمعات  الأماكن 

اأبو  قال  جهته،  االإمكان".من  قدر  منها 
املراكز  الطالع  جاء  اللقاء  هذا  اإن  نعيم 
االحرتازية  االإجـــراءات  على  احلقوقية 
بغزة  احلكومية  اجلهات  اتخذتها  التي 
وال �شّيما وزارة الداخلية ملواجهة جائحة 
ا�شتمع  اأنه  نعيم  اأبو  كورونا.واأو�شح 
هذه  يف  احلقوقية  املراكز  مالحظات  اإىل 
املرحلة، موؤكًدا اأهميتها لتعزيز التوا�شل 

مبًا يخدم �شعبنا يف ظل هذا الوباء.
وزارة  من  امياًنا  جاء  اللقاء  هذا  اأن  وبنّي 
الداخلية يف املحافظة على الو�شع بغزة، 

ومقاومة انت�شار الوباء.
كافة  ا�شتعرا�ص  "مت  نعيم:  اأبو  اأ�شاف 
وو�شعها  اتخاذها  امت  التي  ــراءات  االإج
وا�شتمع  احلــقــوقــيــة،  ــز  ــراك امل ممثلي 
اأبدوها، وهي  لالأ�شئلة واملالحظات التي 

مالحظات جوهرية �شيتم العمل بها".
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ال�سحة العاملية ت�سدر بيانا ب�ساأن �سيام رم�سان 
خالل اأيام كورونا

قراءة / حممد علي
---------------- 

ملنظمة  قــلــيــمــي  االإ املكتب  واأعـــد 
ال�رضق  منطقة  يف  العاملية  ال�شحة 
تو�شيات  عدة  بيانه  يف  االأو�شط 
املو�شى  الــغــذائــي  النظام  ب�شاأن 

رم�شان. �شهر  خالل  تباعه  باإ
الذي  بيانها  يف  املنظمة  واأكــدت 
الر�شمي  املنظمة  موقع  على  ن�رض 
�رضب  على  ــشــط  االأو� الــ�ــرضق  يف 
وال�شحور  االإفطار  وجبتي  بني  املياه 

رم�شان. �شهر  خالل 
معدالت  اأن  التو�شيات  واأكـــدت 
تعرق اجل�شم تزيد مع ارتفاع درجات 
�رضب  ال�رضوري  من  لذلك  احلرارة، 
اجل�شم  يفقده  ما  لتعوي�ص  ال�شوائل 
يقل  ال  ما  اأي  النهار،  �شاعات  خالل 

اأكواب.  10 عن 
�رضورة  على  التو�شيات  و�شددت 
ــات الــتــي  ــرضوب ــ� ــاول امل ــن جتــنــب ت

القهوة،  مثل  الكافيني  على  حتتوي 
الأن  الغازية،  وامل�رضوبات  وال�شاي، 
التبول،  كرثة  ي�شبب  قد  الكافيني 
باجلفاف،  االإ�شابة  اإىل  يوؤدي  قد  مما 
حتتوي  الغازية  امل�رضوبات  اأن  كما 
املزيد  ي�شيف  مــا  ال�شكر،  على 
النظام  اإىل  احلرارية  ال�شعرات  من 

ئي. لغذا ا
االأطعمة  بتناول  املنظمة  ون�شحت 
�شلطة  اأو  احل�شاء  مثل  باملياه،  الغنية 
كبديل  ــة،  ــازج ــط ال اخلـــ�ـــرضوات 

واأن  خا�شة  الغازية،  للم�رضوبات 
يــام  اأ يف  ياأتي  العام  هــذا  رم�شان 
ل�شاعات  الــ�ــشــيــام  وميــتــد  ـــارة،  ح
ال�شيام  مــدة  ت�شل  حيث  طويلة، 
�شاعة  و16   15 اإىل  املتو�شط  يف 
يف  التواجد  املهم  مــن  لــذا   ، يوميًا
وجتنب  تهوية،  ذات  ُمظلله  اأماكن 
خالل  ال�شم�ص  الأ�شعة  التعر�ص 

الظهرية. �شاعات 
نوهت  االإفطار،  بوجبة  يتعلق  وفيما 
وجبة  تناول  �ــرضورة  اإىل  املنظمة 

لتعوي�ص  ومتوازنة  �شحية  اإفطار 
االأ�شخا�ص،  لدى  الطاقة  م�شتويات 
ثالث  على  ــار  ــط ف االإ اأن  ــدة  ــوؤك م
الطرق  مــن  يعد  التمر  مــن  حبات 
وجبة  لبدء  وال�شحية  التقليدية 

لياف. باالأ غني  التمر  الأن  االإفطار، 
االإفطار  وجبة  يف  تناول  يجب  كما 
اجل�شم  لتزود  اخل�شار  من  الكثري 
باالإ�شافة  واملغذيات،  بالفيتامينات 
تــزود  التي  الكاملة  احلــبــوب  اإىل 

لياف. واالأ بالطاقة  اجل�شم 
ونــ�ــشــحــت الــتــو�ــشــيــات بــتــنــاول 
ــة مـــن الـــدهـــون،  ــي ــال ــوم اخل ــح ــل ال
ــاول  ــن ــد، وت ــل ـــدجـــاج بـــدون ج وال
اأو  م�شوية  كانت  �شواء  االأ�شماك 
على  للح�شول  الفرن  يف  مطبوخة 
ال�شحي،  الربوتني  من  جيدة  ح�شة 
بتجنب  التو�شيات  ن�شحت  كما 
ن�شبة  على  حتتوي  التي  االأطعمة 

والدهون. ال�شكريات  من  عالية 

رم�سان. �سهر  خالل  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  جائحة  مع  التعامل  ب�ساأن  بيانا  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأ�سدرت 

ال�شنوي  الت�شخم  معدل  ارتفع 
مــار�ــص  خـــالل  الــ�ــشــعــوديــة  يف 
باأعلى   ،1.5% بن�شبة  املا�شي 
 .2018 ــة  ــاي ــه ن ــذ  ــن م مـــعـــدل 
العامة  الهيئة  بيانات  واأظهرت 
لــالإحــ�ــشــاء )حــكــومــيــة(، الــيــوم 
الت�شخم  ارتــفــاع  ـــاء،  ـــع رب االأ
 0.1% بن�شبة  امل�شتهلك(  )اأ�شعار 
الرقم  وبلغ  �شهري.  �شا�ص  اأ على 
املعي�شة  لتكاليف  العام  القيا�شي 
نقطة،   98.8 املا�شي  مار�ص  يف 
ال�شهر  يف  نقطة   97.4 بـ  مقارنة 
يف  نقطة  و98.7   ،2019 من  ذاته 

املا�شي. فرباير 
ال�شهر  الت�شخم  زيــادة  وجــاءت 

اأ�شعار  بارتفاع  مدفوعة  املا�شي 
االأغـــذيـــة واملـــ�ـــرضوبـــات، ثــاين 
املوؤ�رض،  يف  تاأثرياً  االأق�شام  اأعلى 
�ــشــا�ــص  اأ عــلــى   3.9% بن�شبة 
الت�شخم  ارتــفــع  كما  �ــشــنــوي. 
االأق�شام  اأعلى  ثالث  النقل،  بق�شم 
 3.7% بن�شبة  املوؤ�رض،  يف  وزنــًا 
ــوي، وفــقــًا  ــن ــش ــص � ــا� ــش � عــلــى اأ
االرتفاع  وياأتي  نا�شول".  لـ"االأ
بعد  التوايل،  على  الرابع  لل�شهر 
 2019 مطلع  منذ  انكم�ص  اأن 
على  املا�شي،  نوفمرب  نهاية  حتى 
االرتفاع  بداأ  فيما  �شنوي،  �شا�ص  اأ

احلني. ذلك  منذ 
ق/د

الربملانية  التحقيق  جلنة  اأكـــدت 
�شت�شتمع  نـــهـــا  اأ ــة  ــي ــان ــت ــوري امل
عبد  ولد  حممد  ال�شابق  للرئي�ص 
خالل  للبالد  دارتــه  اإ ب�شاأن  العزيز 
كان  التي  ع�رضة  االإحدى  ال�شنوات 
خالل  ذلك  جاء  ال�شلطة.  يف  فيها 
مبقر  اللجنة  عقدته  �شحفي  موؤمتر 
اللجنة  وكانت  الوطنية.  اجلمعية 
يف  عملها  ـــداأت  ب ــد  ق الــربملــانــيــة 
اإىل  اجلنة  وا�شتمعت  فرباير   15
يف  مبــا  ال�شخ�شيات  مــن  العديد 
فرتة  خالل  وزراء  �شاء  روؤ  3 ذلك 
وي�شتعد  ال�شابق  الرئي�ص  حكم 

�شهادة  ل�شماع  االآن  املحققون 
ويقول  ال�شابق.  اجلمهورية  رئي�ص 
با�شم  املتحدث  بّناهي  ولد  ملرابط 
الربملان  مينح  القانون  اأن  اللجنة 
عمل  اأي  على  الــرقــابــة  يف  ــق  احل
يف  مت  اأو  جاريا  كان  �شواء  حكومي 
ا�شتدعاء  "�شيتم  وا�شاف  ال�شابق. 
قبل  نه  الأ بالتاأكيد  ال�شابق  الرئي�ص 
هذا  عن  م�شوؤوال  كان  �شيء  كل 
ع�رض  اثني  من  يقرب  ما  منذ  البلد 
�شتقرر  التي  هي  واللجنة  عاما، 

ه". ا�شتدعاوؤ يتم  متى 
ق/د

الــ�ــشــحــة  وزارة  واأو�ـــشـــحـــت 
االأربعاء،  بيان،  يف  الباك�شتانية 
بالفريو�ص  املــ�ــشــابــني  عــدد  اأن 
ت�شجيل  ثر  اإ  ،749 و  اآالف   9 بلغ 
�شاعة.   24 اآخر  خالل  حالة   533
وفيات  عــدد  اأن  البيان  واأ�ــشــاف 
ت�شجيل  ثر  اإ  ،209 بلغ  الفريو�ص 
اإىل  البيان  �شار  واأ  . وفاة  حالة   17
يف  الفريو�ص  من  املتعافني  عدد  اأن 
�شخ�شا.  و156  األفني  بلغ  البالد، 
الطبية  الكوادر  اأن  اإىل  لفت  كما 
و20  األف   118 االآن  حتى  اأجــرت 
االإ�شابة  لك�شف  طبيا  اختبارا 
االأربعاء،  �شباح  وحتى  بكورونا. 
مليونني  من  اأكرث  كورونا  اأ�شاب 
ما  منهم  تويف  بالعامل،  لفا  اأ و558 
اأكرث  وتعافى  لفا،  اأ  177 على  يزيد 
"وورلد  موقع  وفق  لفا،  اأ  695 من 
�شحايا  بر�شد  املخت�ص  ميرت" 

لفريو�ص. ا
يف  بكورونا  امل�شابني  عدد  ارتفاع 

10034 اإىل  بولندا 
بولندا،  يف  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
امل�شابني  عدد  ارتفاع  االأربــعــاء، 
حاجز  متخطيا  البالد،  يف  بكورونا 
بيان  يف  وجاء  اإ�شابة.  اآالف   10 الـ
يف  امل�شابني  عد  ارتفع   " الوزارة: 
وبلغ  �شخ�شا   10034 اإىل  البالد 
وكانت   .404 الوفيات  اإجــمــايل 
ــنــني  ـــوم االث ــــداأت ي ــة ب ــوم ــك احل
القيود  بع�ص  تخفيف  يف  املا�شي 
البالد  يف  املفرو�شة  االحــرتازيــة 

كورونا.  فريو�ص  تف�شي  الحتواء 
اإجمايل  بلغ  مت�شل،  �شياق  يف 
يف  كورونا  بفريو�ص  االإ�شابات 
واإجــمــايل   ،2568258 ــامل،  ــع ال
اآخر  بح�شب   ،177501 الوفيات 
هوبكنز  جونز  جامعة  اإح�شاءات 

. مريكية الأ ا
اإ�شابة   1016 ت�شجيل  �شنغافورة  

�شاعة  24 خالل  بكورونا  جديدة 
ــات  ــاب ــش االإ� ح�شيلة  �ــشــهــدت 
ـــا املــ�ــشــتــجــد  ــص كـــورون ــريو� ــف ب
�شنغافورة  يف  "كوفيد19-" 
حالة  لـــف  اأ مــن  ــاأكــرث  ب ارتــفــاعــا 
التوايل،  على  الثالث  لليوم  جديدة 
االإ�شابات  جمموع  اليوم  ليتجاوز 
واأكــدت  اآالف.   10 الـ عتبة  فيها 
�شنغافورة،  يف  ال�شحة  وزارة 
 1016 ت�شجيل  االأربــعــاء،  اليوم 
خالل  بــكــورونــا  جــديــدة  اإ�ــشــابــة 
ليبلغ  املا�شية،   24 الـ ال�شاعات 
بــذلــك اإجــمــايل عــدد االإ�ــشــابــات 
الوزارة  واأ�شارت  حالة.   10141
%75 من جمموع  من  اأكرث  اأن  اإىل 
البالد  يف  بالعدوى  االإ�ــشــابــات 
الــعــمــال  مــ�ــشــاكــن  يف  �ــشــجــلــت 
ال�شلطات  فر�شت  التي  االأجانب 
و�شجلت  عــلــيــهــا.  ــة  ــام ت ــة  ــزل ع
ال�شنغافورية  ال�شحية  ال�شلطات 
 1426 املا�شيني  والثالثاء  االثنني 
بالفريو�ص  جديدة  اإ�شابة  و1111 

التوايل. على 
ق.د

دونالد  االأمريكي  الرئي�ص  قــال 
احلــظــر  اإن  الـــثـــالثـــاء  ـــرامـــب  ت
الهجرة  على  مــوؤخــرا  املفرو�ص 
على  وينطبق  يوما   60 ي�شتمر 
الدائمة  قــامــة  االإ بطاقة  طالبي 
ــبــطــاقــة اخلـــ�ـــرضاء( حمــاولــتــا  )ال
ال�شاعني  مــريــكــيــني  االأ حلــمــايــة 
ب�شبب  فقدوها  وظائف  ال�شتعادة 

كورونا  فريو�ص  جائحة  تف�شي 
رويرتز  وكالة  فادت  واأ امل�شتجد. 
احلظر  فر�ص  تــرامــب  يعتزم  اأن 
نــه  اإ قــال  تنفيذي  ــر  م اأ خــالل  مــن 
على  ربـــعـــاء  االأ يـــوم  �شيوقعه 
على  ينطبق  لن  نه  اإ وقال  االأرجح. 
الواليات  يدخلون  الذين  فــراد  االأ
و�شيعاد  قتة  موؤ لفرتات  املتحدة 

وقال  يوما.   60 مرور  بعد  تقييمه 
”�شي�شع  الهجرة  وقف  اإن  ترامب 
مقدمة  يف  العاطلني  االأمريكيني 
مع  وظائف“  عن  الباحثني  طابور 
وقال  العام.  العزل  اإجراءات  رفع 
بي�ص  االأ البيت  يف  لل�شحفيني 
والــظــلــم  ــاأ  ــط اخل ــن  م ”�شيكون 
عملهم  فقدوا  الذين  لالأمريكيني 

ا�شتبدالهم  الــفــريو�ــص  ب�شبب 
قادمة  جــديــدة  مــهــاجــرة  بعمالة 
اأن  اأوال  علينا  يتعني  اخلــارج.  من 
وقال  االأمريكي“.  بالعامل  نهتم 
بع�ص  هناك  �شتكون  نه  اإ ترامب 
احلظر  �شيجدد  ــه  ن واإ االإعــفــاءات 

اأكرث. و  اأ اأخرى  يوما   60 ملدة 
ق/د

خ�شوع  عن  ر�شمية  غري  نباء  اأ بعد 
جونغ  كيم  ال�شمالية  كوريا  زعيم 
يف  جعلته  القلب  يف  جلراحة  اأون 
تدور  عديدة  �شئلة  اأ حرجة،  حالة 
حمله  �شيحل  من  حول  االأذهان  يف 
وريث  وال  له  خليفة  ال  نه  اأ خا�شة 

مذكور.
ــم الـــدولـــة  ــي ــة ك ــل ــائ حــكــمــت ع
العقود  مــدى  عــلــى  ال�شيوعية 
كيم  وتـــويل  املــا�ــشــيــة،  ال�شبعة 
ــده  ـــور مــن وال م احلـــايل زمـــام االأ
عام  يف  وفاته  بعد  اإيل،  جونغ  كيم 

.2011
خالل  من  تقليديا  ال�شلطة  ومرت 
لي�ص  اليوم  لكن  الذكور،  وراثــة 
من  البالغ  اأون  جونغ  كيم  لــدى 
بالغني،  اأطفال  اأي  عاما   36 العمر 
جونغ،  يو  كيم  �شقيقته،  يجعل  مما 
ال�شتبداله  و�شوحا  اخليارات  اأكرث 

. كمة كحا
بارزا  ع�شوا  جونغ  يو  كيم  وتعترب 
كوريا  يف  احلاكم  العمال  حزب  يف 
البالد،  يف  امراأة  واأقوى  ال�شمالية، 
الوطنية  امل�شلحة  لتقرير  وفقا 

.2019 لعام 
يف  الزعيم  جوار  اإىل  تظهر  وكانت 
املنا�شبات  يف  اأو  الر�شمية  زياراته 
ال�شغرى  ال�شقيقة  وهي  الوطنية، 
للزعيم  الــ�ــشــغــرى  واالبــنــة  ــه  ل
ـــل، من  ي اإ كــيــم جــونــغ  الــ�ــشــابــق، 
يونغ  كو  ال�شابقة،  الثالثة  زوجته 

هوي.

عندما  بقوة  االإعــالم  اأنظار  لفتت 
الــعــام  اجلــنــوبــيــة  ــا  ــوري ك زارت 
�شمايل  كوري  وفد  �شمن  املا�شي 
ــع املــ�ــشــتــوى لــلــمــ�ــشــارك يف  ــي رف
ال�شتوية،  االأوملبية  لعاب  االأ دورة 
كيم  اأ�رضة  من  ع�شو  اأول  لت�شبح 
يف  اجلنوبية  اجلــارة  تزور  احلاكمة 

الكوريتني. تاريخ 
ملدير  نائبا   2014 عام  تعيينها يف  مت 
�شقيقها،  دارة  اإ حتت  الدعاية  دارة  اإ
يل،  اإ جونغ  كيم  بيها  اأ وفــاة  ومنذ 
اأ�شبحت  جونغ  يو  كيم  اأن  يبدو 
الكوري  للزعيم  املقربني  ــرب  ق اأ
على  بنيت  عالقة  وهي  ال�شمايل، 
�شوي�رضا. يف  درا�شية  وزمالة  اأخوة 
ال�شمالية  الكورية  ال�شيا�شة  لكن 
اأن  ــرجــح  امل غــري  ومــن  ذكــوريــة، 
كانت  مهما  زعيمة،  ة  امراأ ت�شبح 
زوجــة  اإن  تقارير  وتــقــول  قــويــة. 
ال�شابقة،  واملغنية  امل�شجعة  كيم، 

�شيا�شية. �شلطة  اأي  متار�ص  ال 
خطوات  اأون  جونغ  كيم  واتــخــذ 
احلكم  توليه  منذ  �شلطته  لتعزيز 
عمه  باإعدام  واأمر  �شنوات،   9 قبل 
وعائلته  تايك،  �شونغ  جانغ  القوي، 
بتهمة   2013 ــام  ع يف  باأكملها 

واخليانة. الغدر 
اأمر  تقارير،  يف  ورد  ما  وبح�شب 
كيم  ال�شقيق،  غري  اأخيه  بقتل  كيم 
تويف  الذي   ،2017 عام  نام،  جونغ 
لالأع�شاب  م�شل  بغاز  هجوم  بعد 
مطار  يف  قاتلتني  فتاتني  قبل  من 

كواالملبور.
االأكــرب،  كيم  �شقيق  ــرتك  ي وهــذا 
واردا  خــيــارا  ت�شول،  جونغ  كيم 
ن�رضته  تقريرا  اأن  رغم  للخالفة، 
باأن  فاد  اأ  "UK Independent"
البقاء  ف�شل  ت�شول  جونغ  كيم 
له  ولي�ص  ــواء،  ــش االأ� عــن  بعيدا 
موظفا  اأن  حتى  القيادة،  يف  اهتمام 
ت�شول  باأن  مرة  ذات  ادعى  �شابقا 
وقال  القيادة.  ميكنه  ال  "بناتي" 
يف  مــرة  اآخــر  �شوهد  ــه  ن اإ التقرير 
عام  لندن  يف  كالبتون  اأريك  حفل 
على  العزف  ويحب  وهو   ،  2015

. ر جليتا ا
ب�شكل  اأون  جونغ  كيم  مات  ذا  واإ
م�شاعفات  ب�شبب  متوقع  غــري 
نهاية  اإىل  ذلك  يــوؤدي  فقد  طبية، 
وفقا  عاما،   72 البالغ  االأ�رضة  حكم 

دمييني. كا لالأ
بينيت،  بــرو�ــص  الــدكــتــور  ــذر  وح
موؤ�ش�شة  يف  الدفاع  حمللي  كبري 
احلزبية،  غري  كوربوري�شن"  "راند 
قد  ال�شمالية  كوريا  انهيار  اأن  من 

االأفق. يف  يكون 
"هناك   :2013 عــام  بينيت  ــال  وق
تنتهي  ــــاأن  ب ــول  ــق ــع م ــال  ــم ــت اح
يف  ال�شمالية  الكورية  ال�شمولية 
احتمال  مــع  املــنــظــور،  امل�شتقبل 
هــذه  ي�شاحب  اأن  للغاية  قــوي 

وا�شطراب". كبري  عنف  النهاية 
القادة  يــحــاول  اأن  املحتمل  ومــن 
تنظيم  ــبــالد  ال يف  الع�شكريون 

خليفة  دون  لل�شلطة  انـــتـــزاع 
من  خماوف  اإىل  يوؤدي  مما  م�شمى، 

ن�شانية. اإ اأزمة 
احلكومة  انهيار  "اإن  بينيت:  وتابع 
لل�شني  كــارثــة  ي�شبب  اأن  ميكن 
يتعلق  فيما  اجلــنــوبــيــة  ــا  ــوري وك
االقت�شادية،  واملطالب  بالالجئني، 
واالنتقام  اال�شتقرار،  و�شعوبات 

ال�شمالية". كوريا  من 
وجمهورية  "ال�شني  اأن  من  وحذر 
تف�شالن  قــد  )اجلــنــوبــيــة(  كــوريــا 
احلايل  ال�شمايل  الكوري  النظام 
ـــذه املــ�ــشــاكــل  ــة ه ــه ــواج ــى م عــل

. ئلة" لها ا
الواليات  فاإن  التقارير،  وبح�شب 
قائمة  طوارئ  خطط  لديها  املتحدة 
ن�شانية  اإ اأزمـــة  ــدوث  ح حالة  يف 

النطاق. وا�شعة 
و�شائل  بع�ص  ن�رضت  اأن  و�شبق 
زعيم  اإن  فيها  قالت  تقارير  االإعالم 
مبر�ص  اأ�شيب  ال�شمالية،  كوريا 
وتعر�ص  كبري"،  خطر  "يف  وكــان 
خا�شة  جراحية  لعملية  مــوؤخــرا 

الدموية. واالأوعية  القلب  بنظام 
اأن م�شوؤولني يف ال�شني وكوريا  اإال 
يف  �شكوكهم  عن  اأعربوا  اجلنوبية 
حقا  اأ�شيب  اأون  جونغ  كيم  اأن 
اأي  بعد  ي�شدر  ومل  خطري،  مبر�ص 
الكوري  اجلانب  من  نفي  اأو  تاأكيد 
املو�شوع  هذا  بخ�شو�ص  ال�شمايل 

. �ص حل�شا ا
ق/د

ال�سعودية... ارتفاع الت�سخم ال�سنوي 
مار�س خالل   1.5%

ا�ستدعاء الرئي�س املوريتاين ال�سابق 
للتحقيق

ارتفاع عدد وفيات كورونا يف باك�ستان 
اإىل 209

ا�ستمرار حظر ترامب للهجرة 60 يوما لطالبي الإقامة الدائمة

بعد اأنباء عن ا�سابة "كيم" مبر�س خطري ..من �سيحل حمله ومن هي �سقيقته؟
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م�سجد �سيدي قمو�س ي�سم �سريح ال�سيخ بركات جد العالمة عبد احلميد 
بن بادي�س جدرانه اليوم ت�سكو الإهمال

عي�س علجية 
---------------- 

هذه  �ــص  راأ على  واٍل  يعني  فكلما 
عن  احلديث  يتجدد  و  اإال  املدينة  
و  م�شاجد  مــن  املــديــنــة   ـــاف  اأوق
اأن  ال�شمت  يلبث  ال  ثم   ، ــا  زواي
و  الرتميم  م�شاريع  على  يخيم 
اإىل  املرافق،   لهذه  االعتبار  اإعادة 
ابن  ــاة  وف بذكرى  االحتفال  حني 
للوايل  فر�شة  كانت  التي  بادي�ص 
احلفيظ  عبد  اأحمد  �شا�شي  اجلديد 
هذا  و  البائ�ص،  حالها  على  للوقوف 
اجلمهورية  رئي�ص  لقرار  تنفيذا 
يتعلق  ما  لكل  االعتبار  بــاإعــادة 
ابن  احلميد  عبد  العالمة  بال�شيخ 
م�شجد  ــه  ــارت زي ــالل  خ بــاديــ�ــص، 
االخ�رض(  اجلامع  خل�رض)  �شيدي 
مــلــحــقــاتــه  و  اجلـــزاريـــن  ــي  ــح ب
و  لــلــرتبــيــة  ــة  ــريي اخل اجلــمــعــيــة   (
القدمية،  باملدينة  التعليم-املدر�شة( 
ترميم  م�رضوع  الوايل  عاين  حيث 
به  االأ�شغال  توقفت  الذي  امل�شجد 
بح�شور  �شنوات   06 مــن  ــرث  اأك
مــقــاولــة  و  ــات  ــش ــدرا� ال مــكــتــب 
قرب  عن  االطــالع  وبعد  االجنــاز 
الو�شع  و  امل�رضوع  مراحل  على 
�شدد  كما   ، امل�شجد  ليه  اإ اآل  الذي 
ــاز  االجن موؤ�ش�شة  على  ـــوايل  ال
ال�شقف(   ( الكتامة  اأ�شغال  متــام  اإ
كما   ، املعلم  حلماية  اأولية  كمرحلة 
جديد  �رضوط  دفرت  بتح�شري  اأمر 
كفاءة  ذات  اجناز   مقاولة  لتعيني 
الرتميم،  اأ�شغال  متام  اإ تتوىل  عالية  
منزل  عــنــد  ـــوايل  ال تــوقــف  كــمــا 
بنهج  املتواجد  بادي�ص  ابن  ال�شيخ 
ال�شويقة،  بحي  ــاي  ب الــلــه  عبد 
ملدير  تعليمات  ذلــك  يف  موجها 
تقرير  ـــداد  اإع اأجــل  مــن  الثقافة 
لتقدمي  املــنــزل  حالة  عــن  مف�شل 
اجل  من  الو�شية  للجهات  طلب 
الرتميم. عملية  على  التجميد  رفع 
منذ  ق�شنطينة  ـــة  والي ــت  ــان وك
عا�شمة  ق�شنطينة  ــرة  ــاه ــظ ت
حملة  �شهدت  قد  العربية  الثقافة 
للم�شاجد  االعتبار  الإعادة  وا�شعة 

الذين  الوالة  عهدة  يف  ترميمها  و 
�ــشــوؤون  ت�شيري  عــلــى  تـــداولـــوا 
ال�شابق  الــوايل  من  بــدًءا  الوالية 
عبا�ص،  كمال   ثم  وا�شح  ح�شني 
على  منها   البع�ص  فتح  اأعيد  و 
ب�شارع  الواقع  الكبري  اجلامع  غرار 
طريقة  ــدي)  ــي ــه م بــن  ــي  ــرب ــع ال
حماين  اأحمد  وم�شجد   ، جديدة( 
م�شجد  و  منجلي  عــلــي  مبــديــنــة 
حممد  ب�شاحة  الواقع  باي  ح�شن 
اأحمد  لق�رض  املحاذي  و  خمي�شتي 
و  ق�شنطينة،  مدينة  بو�شط  باي 
ترميم  عملية  اإىل  اأخ�شع  ــذي  ال
عبد  بن  ال�شيخ  ــة  زاوي مــاعــدا    ،
ال�شلوات  فيها  تقام  التي  الرحمان 
الكتاين  م�شجد  و  ــح،  ــرتاوي ال و 
الغريب  الع�رض،  ب�شوق  الــواقــع 
ذان  االآ اأن  الــكــتــاين  م�شجد  يف 
دون   �شالة،   وقت  كل  يف  يرفع 
حاولنا  ملا  و  ليه،  اإ امل�شلني  وفود 
�شوت  اأن  لنا  قيل  اال�شتف�شار 
يف  و  �رضيط،  يف  م�شجل  ــوؤذن  امل
ت�شغيل  يعاد  �شالة  موعد  كــل 
تاأخر  و  غلق  �شبب  ما  اأ امل�شجل،  
مطلعة  م�شادر  ك�شفت  ترميمه 
للمائ�شة  احلفر  عمليات  خالل  نه  اأ
ب�رضية  عــظــام  عــلــى  الــعــثــور  مت 
العثمانية،  الدولة  يام  اأ اإىل  تعود 
ت�شكيل  يتم  حني  اإىل  غلقه  فتقرر 
و  ثار  االآ علم  يف  اخلرباء  من  جلنة  
خربة  الإجراء  املعماريني  املهند�شني 
�شمن  امل�شنف  املوقع  هذا  على 
نقف  كما  بالوالية،  ثرية  االأ املعامل 
الذي  خل�رض،  �شيدي  م�شجد  على  
اجلماعات  مع  كبرية  اأحداثا  �شهد 
اهتمام  مو�شع  جعله  مما  اليهودية، 
يف  الباحثني  و  الدار�شني  قبل  من 

لتاريخ. ا
خل�رض  �شيدي  م�شجد  َي  �ُشمِّ وقد 
ح�شن  الباي  بناه  االأعظم،  باجلامع 
توىل  حنك،  باأبي  امللقب  ح�شني  بن 
ق�شنطينة  مدينة  حكم  االأخري  هذا 
كان   ،1754 اإىل   1736 عام  من 
ال�شيخ  فيه  بالتدري�ص  قام  من  اآخر 
الــذي  بــاديــ�ــص،  بــن  احلميد  عبد 

النخبة  لتكوين  مدر�شة  اتخذه 
راية  حملوا  الذين  امل�شلحني  و 
و  الديني  االإ�ــشــالح  و  االإر�ــشــاد 
زال  ما  و   اللغوي،   و  الفكري 
تلك  يتذكرون  ق�شنطينة   �شكان 
وقعت  الــتــي  ــة،   مل ــوؤ امل االأحـــداث 
التي   و  خلــ�ــرض،  �شيدي  مب�شجد 
ال�شامية،  معاداة  �شعور  اأيقظت 
�شميت  مــعــركــة  قــامــت  خــاللــهــا 
�شبطا  قام  عندما  ال�رضف  مبعركة 
و  اأوت1934   05 ــوم  ي يــهــوديــا 
اأهان  و  م�شجد  جدران  على  تبّول 
جمعة  يوم  اليوم  كان  و  امل�شلني، 
جانب  مــن  مبلغه  التوتر  بلغ  و 
جلول  ابن  مبقتل  انتهت  امل�شلمني، 
�شد  املــقــد�ــشــة  احلـــرب  ـــداأت  ب و 
 ، حقيقية  جمــزرة  فكانت  اليهود 
هذه  يتذكرون  ال�شكان  زال  ما  و 
باملدينة  اليهود  فعل  ما  و  االأحداث 
ا�شتياء  ثار  اأ ما  هو  و  �شكانها،   و 
الذين  ــه  ل املــجــاوريــن  ال�شكان 
و  اجلمعة  �شالة  فيه  قامة  اإ اعتادوا 

رم�شان. يف  الرتاويح 
ال�سيخ  �سريح  ي�سم  قمو�س  �سيدي  م�سجد 

بركات جد الإمام ابن بادي�س
التي  قمو�ص  �شيدي  زاوية  عن  اأما 
الواقع  هو  و  م�شجد  اإىل  حتولت 
املمرات  اإحدى  يف  عمرية  بن  بنهج 
لبيع  ملــحــل  ــاخــم  مــت الــ�ــشــيــقــة، 
الكبري  التوافد  رغم  "ال�شيفون"، 
الن�شاء  من  املحل  هذا  ي�شهده  الذي 
من  منهم  القليل  اأن  غري  الرجال  و 
�رضيح  يحت�شن  امل�شجد  اأن  يعرف 
عبد  العالمة  جد  بركات  ال�شيخ 
الزاوية  ق�شة  و  بادي�ص،  ابن  احلميد 
الفرن�شي  االحتالل  يام  اأ اإىل  تعود 
الفرن�شية  ال�شلطات  بادرت  حني  
الوقفية  االأمالك  على  باال�شتحواذ 
قمو�ص  �شيدي  م�شجد  منها  و 
التا�شع  القرن  يف  اأ�ش�شه  الــذي 
ع�رض  للخام�ص  املوافق  الهجري 
بن  املكي  ال�شيخ  ورثه  امليالدي، 
بن  كحول  حممد  والده  عن  بادي�ص 
 1846 1263 هـ -  مناد، و يف �شنة 
الفرن�شية  ال�شلطات  قــامــت  م 
مكانه  ت�شييد  و  امل�شجد   بهدم 
حاليا(  الق�شبة   ( جليو�شها  ثكنة 
بركات  ال�شيخ  �رضيح  فيه  كان  و 
املكي  ال�شيخ  فلجاأ  بادي�ص،  بن 
امل�شجد  �رضاء  الإعــادة  بادي�ص  بن 
يف  اال�شتعمارية  ال�شلطات  من 
نوفمرب   03 يف  و    1868 �شبتمرب 
امل�شجد  املكي  ال�شيخ  حب�ص   1889
بعد  الله  رزقه  و  لله  خال�شا  حب�شا 
بن  احلميد  عبد  �شماه  بحفيد  �شهر 
يف  ال�رضيح  رفاة  نقل  و  بادي�ص، 

.1890 �شنة 

املــعــرفــة  ــوح  ــل ال عــلــى  كــتــب  و   
العامل  �رضيح  هنا   " مايلي:  بــه 
بالعلم  امل�شهور  الف�شل  املقد�ص 
بادي�ص،  بــن  بــركــات  االأخـــالق  و 
ال�شيخ  قــام  م   1924 عــام  يف  و 
ــن بــاديــ�ــص  حمــمــد املــ�ــشــطــفــى ب
 ، للم�شجد  ثــاين  طابق  باإ�شافة 
النه�شة  خالل  كبري  دور  له  كان 
عبد  بها  قــام  التي  االإ�شالحية  
ــه  اأدرج حيث  يادي�ص  بــن  احلميد 
وفاة  بعد  اجلامع،  درو�ص  نظام  يف 
بادي�ص  ابــن  احلميد  عبد  ال�شيخ 
امل�شلمني  العلماء  جمعية  اأدرجته 
ابن  ملعهد  كملحقة  منظومتها  يف 
1957، و يف  1945 اإىل  بادي�ص من 
امل�شجد  ترميم  اأعيد   2002 اأفريل 
امل�شجد  عــلــى  الــقــيــم  حــ�ــشــب   و 
امل�شجد  فاإن  عمر  زروقي  ال�شيد 
و  ــح..،  ــرتاوي ال فيها  تقام  الــيــوم 
ال�رضيح   وجـــود  اأن   هنا  ن�شري 
قبلة  املكان  جعل  امل�شجد  داخــل 

بربكة  الــتــربك  ــل  اأج مــن  ــزوار  ــل ل
على  الــوقــوف  بــركــات..،  ال�شيخ 
ال�شيخ  جد  بركات  ال�شيخ  �رضيح 
والده  من  بادي�ص  ابن  احلميد  عبد 
هم  بادي�ص  ابن  اآل  اأن  على  يوؤكد 
زواياهم  تختلف  و  املرابطني  من 
ي�شبه  التي  امل�شايخ  زوايــا  عــن 
الوراثي  امللكي  النظام  نظامها 
ي�شاء  كما  �شاحبها  فيها  يت�رضف 
من  عائلته  و  هو  يعي�ص  بع�شهم  و 
املرابطني  ــا  زواي عك�ص  مواردها 
جهة  من  جماعية  ملكية  هي  التي 
بينهما  القائم  االختالف  اأن  كما    ،
يكون  ما  عــادة  الــويّل  قرب  اأن  هو 
عليه  خ�شبي  بــتــابــوت  مغطى 
و  ملونة،  و  مذهبة  حريرية  اأقم�شة 
�رضيح  عند  عليه  نقف  مل  ما  هو 
عائلة  اأن  الغريب  بركات،  ال�شيخ 
حتويل  يف  تفكر  مل  بادي�ص  ابــن 
بن  بركان  ال�شيخ  �رضيحها  رفاة 

العائلة؟. مقربة  اإىل  بادي�ص 

الدينية  على حالها مل  املرافق  و  التظاهرة  اختتام  �سنوات على   06 و م�ست   ،2015 العربية  الثقافة  ق�سنطينة عا�سمة  فعاليات  اإىل عمليات ترميم �سمن  اأدرجت  قد  ق�سنطينة  بولية  الأوقاف  كانت 
الذي ي�سم  �سيدي قمو�س  م�سجد  املحلية على غرار  ال�سلطات  قبل  اأغيثوين، لإهمالها من  تكاد جدرانها ت�سرخ  الزوايا  و كذلك  امل�ساجد  باقي  اأما  باي،  و م�سجد ح�سن  الكبري  �سوى اجلامع  منها  يرمم 

مع  معاناتهم  املدينة  ل�سكان  تعيد  تاريخية  باأحداث  امل�ساجد مرتبطة  و هذه  الركود، ل�سيما  و  الإهمال  ت�سكوا  اليوم  اإىل  بادي�س،فما تزال جدرانه  ابن  العالمة عبد احلميد  بركات جد  ال�سيخ  �سريح 
جمهولة لأ�سباب  متوقفة  اأ�سغالها  التي  النجمة  ملقهى  املحاذية   املدر�سة  عن  احلديث  دون  ال�ستعمار  اأيام  اليهود 

الكتاين  مب�سجد  العثمانية  الدولة  اأيام  اإىل  تعود  ب�سرية  عظام  عن  الك�سف   -

بادي�س ابن  �سيدي خل�سر و منزل  ال�سروع يف ترميم  م�سجد  فيما يتم 

 �سهر الرتاث بعني متو�سنت 

اأفالم وثائقية و حما�سرات عرب الفاي�سبوك
مع  ــا  ــي متــا�ــش
الــــو�ــــشــــع 
الــــــراهــــــن 
نـــتـــيـــجـــة 
ـــار  ـــش ـــ� ـــت ان
ــــة  ــــح ــــائ ج
ـــــص  ـــــريو� ف
ـــــا  كـــــورون
بــــاجلــــزائــــر 
�ـــشـــطـــرت 
الثقافة  دار 
ـــى  ـــش ـــ� ـــي ع

متو�شنت  عني  بوالية  م�شعودي 
اإطار  يف  منوعا  ثقافيا  برناجما 
على  ي�شتمل  الــــرتاث  �ــشــهــر 
املتنوعة  ن�شطة  االأ من  العديد 
بعد  عن  املحا�رضات  مقدمتها  يف 
و  وثائقية  اأفالم  و  الأ�رضطة  وبث 
بعد  �شعرية عن  و  دبية  اأ اأم�شيات 
ذلك  و حكم كل  الغاز  جانب  اإىل 
افريل   18 من  املمتدة  الفرتة  من 
عرب  هذا  و   2020 ماي   18 اىل 
االجتماعي  التوا�شل  و�شائط 
الــيــوتــيــوب  و  كــالــفــيــ�ــشــبــوك 
الــربجمــة  رزنـــامـــة  وحــ�ــشــب   ،
ن�شطة  االأ هذه  افتتاح  �شيكون 
تتبعها  ال�شباب  دار  ملدير  بكلمة 
الــرتاث   - عنوان  حتت  مداخلة 
زمن  يف  حفظه  طرق  و  الثقايف 
احمد  الباحث  تقدمي  من  الرقمنة 
وثائقي  �رضيط  عر�ص  ثم  عقون 

االأم�ص  بني  �شيقا   - عنوان  حتت 
عر�ص  يتوا�شل  فيما   - اليوم  و 
طيلة  املــربجمــة  ن�شطة  االأ كــل 
ن�شاط  بعر�ص  املحددة  الفرتة 
تاأخذ  الــتــي  و  ــوم  ي كــل  واحـــد 
التي  الوثائقية  فـــالم  االأ فيها 
ح�شة  عــدة  موا�شيع  تتناول 
الذي  الوثائقي  كالفيلم  االأ�شد 
يــتــحــدث عــن مــتــاحــف اجلــزائــر 
العاملي  الــرتاث  يتناول  واآخــر 
جانب  اإىل  وبــئــة  االأ و  للب�رضية 
اأخ�شائيني  �شاتذة  الأ مداخالت 
ميلود  �شتاذ  لالأ مداخلة  منها 
عني  تاريخ   - عنوان  حتت  رقيق 
ــرى  اأخ مــداخــلــة  و   - متو�شنت 
احلفاظ  يف  املتاحف  دور   - حول 
يهمل  اأن  دون   - ــرتاث  ال على 
الثقافة  دار  عــلــى  الــقــائــمــون 
لغاز  االأ جانب  م�شعودي  عي�شى 
   . ال�شعبي  الرتاث  من  احلكم  و 
مزادة ن. 
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الت�سحية والتعقل
بهذه   " البداية  يف  زلنا  "ما 
اجلملة الق�شرية بداأ اأحد حكام 
االأمريكية  الواليات  اأحــدى 
و�شائل  عرب  املنقول  حديثه 
،الذي  اجلمهور  اإىل  االإعــالم 
يف  �شوء  ب�شي�ص  اأي  ينتظر 

اأخر النفق.
بظروف  ميــر  ــرضه  ــاأ� ب الــعــامل 
اأتع�ص  باأنها  الكثريين  �شبهها 
كانت  اأن  العاملية  احلرب  من 
االأوىل اأم الثانية ، اأما �شيناريو 

ما بعد هذا االبتالء فاالبحاث والدرا�شات ال تعد وال حت�شى 
،وقد ال تقل �شوءا عن ما نعي�شه اليوم . الالت�شحية والتعقل 
هي عنوان املرحلة القادمة ، فما �شوف ن�شهد من انهيارات يف 
كافة املجاالت جتربنا اأن نلجئ للتعقل يف كل خطوة نخطيها 
من  طويلة  و�شنوات  واملال  باجلهد  للت�شحية  ن�شتعد  ،واأن 
البداية بني ع�شية  نقطة  اإىل  تعود �شعوب عدة  فقد  اأعمارنا 
و�شحاها ، وما متر به اأوروبا واأمريكا اأكرب اإثبات ودليل. بع�ص 
زعماء العامل باتوا يت�رضفون كاالأطفال ويخرجون على و�شائل 
االإعالم بت�رضيحات وقرارات متخبطة و�شط �شجيج وحالة 
�شخط يف �شفوف جمتمعاتهم واأعداد مرعبة لل�شحايا ، كما 
هو حال مع الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب ورئي�ص الوزراء 
الربيطاين بوري�ص جون�شون ، وي�شبح �شغلهم ال�شاغل توفري 
يجدها  وال  يحتاجها  ملن  احلمام  ومناديل  الطبية  الكمامات 
ومن  اجلميلة  عاداتنا  من  جزء  والتعقل  الت�شحية  �شالح   !!..
جمتمعنا املتما�شك  ومن ديننا احلنيف ،لهذا رغم ما يجري من 
بامل�شي  اال�شتمرار  فعله  علينا  ، وما  باألف خري  فنحن  حولنا 
قدما بهذا الطريق ، فلقد قدمنا درو�ص رائعة لالأخرين بينما 

غرينا غارق ويريد اأغراق االآخرين اأي�شا معه .

�سفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�سايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، الجتماعية منها ، الثقافية وال�سيا�سية، فعلى كل  من يريد امل�ساهمة مبو�سوع ، مقال، فكرة اأن ير�سلها لركن 
journalaltahrir@gmail.com   :م�ساهمات   على اميايل التحرير

نودع  ويوميًا  االحتالل  �شياط  حتت  والأننا 
ّفَنَحُن  االأمل،  و�شموع  االأمل،  بدموع  ال�شهداء 
اأكرث النا�ص �ُشُعوراً باالأمل، والُنوي، والّهم؛ الأننا 
جترعنا  وال نزال نتجرع  كاأ�ص املوت، وال�ُشم 
ونهاراً،  لياًل،  االحتالل  ع�شابة  من  الُزعاف 
وجهاراً!؛  وكيف لنا اأن ال نتاأمل، ونحن ن�شاهُد 
العاملي  الوباء  ب�شبب  املوتى  جثامني  اليوم 
ن�رضات  يف  ون�ُشاهد  كورونا،  فريو�ص  جائحة 
اأمريكا،  يف  الب�رضية  اجُلثث  اأالف  االأخــبــار  
واأوروبا وكل بقاع االأر�ص تو�شع يف االأكيا�ص 
نقلها  ويتم  وباالأكفان،  والبي�شاء،  ال�شوداء، 
من  وحتي  بعيداً  ودفنها  الكبرية،  بال�شاحنات 
غري بواكي لها،  وبدون وداع االأهل واالأحباب 
واالأ�شحاب؛ وهذا املّ�َشهد املفجع املحزن، املوؤمل 
ْن كل اإن�شان،  الأالف اجلثامني يعيُد لذاكرة، وذِهّ
ولكل عربي وفل�شطيني �رضيف، مرارة احُلزن، 
واجلرحى  االأ�رضي،  من  االألوف  ملئات  واالأمل، 
ّجثاميُنهم  املحتجزة  ــام  االأرق مقابر  و�شهداء 
غري  ومن  الفا�شي،  االحتالل  عند  الطاهرة 
با�شتمرار  االأحباب؛ ونودع يف فل�شطني  وداع 
نحبهم  ق�شوا  الذين  ال�شهداء  من  قوافل 
ب�شبب جمازر، ومذابح وجرائم ع�شابة اليهود 
امل�شاهد  فتلك  لفل�شطني!؛  املحتلني  الغا�شبني 
ب�شبب  الوقت  هذا  يف  املُوتى  جلثامني  املوؤملة 
يف  تو�شع  نراَها  والتي  كورونا،  فايرو�ص 
اأعادت  واللِه  جماعية،  مبقابر  وتدفن  االأكيا�ص 
وال�ُشُجون،  والُهموم،  ــزان،  واالأح االآالم،  لنا 
فتذكرنا مب�شاهد جثامني ال�شهداء بفعل جمازر 
االحتالل الكثرية، مثل جمزرة �شربا و�شاتيال، 
ال�رضيف  االبراهيمي  احلرم  م�شجد  ومذبحة 
وامل�شجد االأق�شى املبارك، وقبيه، وكفر قا�شم، 
زالت  وال  الكثري!!؛؛  وغريها  يا�شني،  وديــر 
الذاكرة حية مب�شاهد موؤملة من جمازر االحتالل 
خميم  جنني  خميم  يف  ارتكبها   التي  وخا�شة 

البطولة واالأبطال، حينما دخله املجرم ال�شيطان 
بالدبابات،  �شارون  املجحوم  الهالك  النج�ص 
ّفدمر املنازل فوق روؤو�ص �شاكنيها، ويومها ثم 
مقابر  يف  االأبرار  ال�شهداء  جثامني  مئات  دفن 
اأبداً  نن�شاُه  لن  موؤملًا  منظراً  كان  كم  جماعية، 
ال�شعب  بحق  ال�شهيونية  اجلرائم  تلك  اإن   ،!!
الفل�شطيني فاقت يف قبحها فايرو�ص كورونا، 
الذاكرة  من  مت�شح  ولن  والنازية،  والفا�شية، 
ولن  وال�شنني،  وال�شهور،  ــام،  االأي مرور  مع 
اأملنا علي  ت�شقط تلك املذابح بالتقادم!؛ وبرغم 
اأوروبا،  دول  يف  مات،  ان�شان  كل  جثمان  كل 
املوتى يف  الفايرو�ص، وجثامني  بفعل  والغرب 
اأ�شابت  والتي  االأمريكية،  املتحدة  الواليات 
فاإننا  ا�شتثناء؛  وبدون  متييز،  دون  النا�ص  كل 
االأبطال،  �شهدائنا  نتذكر   حينما  نتاأمل  اأي�شًا 
يدعون  الذين  العامل  قادة  اأغلب  وقف  والذين 
ِبّحُقوق  ويت�شدُقون  الدميقراطية،  ويزعمون 
االحتالل،  جرائم  علي  متفرجني  االن�شان 
ال�شهيوين  اجلــالد  بني  بع�شهم  �شاوي  بل 
االن�شان  ال�شحية  وبــني  املحتل،  الغا�شب 
االحتالل  ع�شابة  قادة  اأن  رغم  الفل�شطيني!؛ 
كان اأغلب عدوانهم علي املقد�شات اال�شالمية 
وامل�شيحية، يف القد�ص وال�شفة، وغزة، الهدف 
منها  هو  االبادة اجلماعية لل�شعب الفل�شطيني، 
وكذلك حتقيق مكا�شب انتخابية لهم من جراء 
الفل�شطيني  ال�شعب  علي  الوح�شي،  عدوانهم 
االأعزل؛ ولذلك �شتظل تلك املجازر عاراً يالحق 
قادة  كبار  من  الظاملني  كل  ومعهم  االحتالل، 
العامل، وعلي را�شهم قادة اأمريكا الذين غ�شوا 
بريطانيا،  ومعهم  املجازر!؛  تلك  عن  الطرف 
واأغلب قادة اأوروبا، والعامل، والذين ال يزالون 
حتي االن وبزعامة الواليات املتحدة االأمريكية 
لياًل،  وامل�شاعدة  والدعم،  العون،  ُكل  يقدمون 
ونهاراً  لكيان االحتالل الغا�شب الظامل املجرم 
و�شعب  الأر�ِص،  املُحتل  �رضعي  الغري  الزنديق 
مغت�شبة،  فل�شطني  فــالزالــت  فل�شطني!!؛ 
والزال الدم الفل�شطيني ينزف، لذلك فاإننا لن 
نغفر اأبًدا، ولن ن�شامح، ولن ن�شفح عن اباطرة 

نغفر  ولن  االحتالل،  ع�شابة  زعماء  االجرام 
ال�شعب  علي  املتوا�شل  الغا�شم  عدوانهِم  لهم 
حتي  ويرتكبونه  ارتكبوه،  وما  الفل�شطيني، 
االأن من جرائم، تهجري وقتل ترقي جلرائم �شد 
االإن�شانية؛ ومل ولن ين�شي ال�شعب الفل�شطيني 
حينما �شن ع�شابة جي�ص االحتالل االإ�رضائيلي 
ال�شبعة  االأعــوام  يف  النازي  الفا�شي  الغا�شم 
املا�شية، ثالث حروب �شد قطاع غزة  لوحدُه، 
فكان العدوان االأول علي غزة يف 27 دي�شمرب/
كانون االأول، لعام 2008، حينما �شن االحتالل 
ا�شم:  حتت  ــزة،  غ قطاع  على  حربًا  املُــجــرم 
املقاومة  وا�شمتها  امل�شبوب"،  "الر�شا�ص 
وا�شتمرت  الفرقان"،  "حرب  الفل�شطينية 
لـ"21" يوما، وانتهت يف 18 يناير/كانون ثاين 
اأ�شلحة  االحتالل،  قوات  وا�شتخدمت   ،"2009
كان  العزل  الفل�شطينيني  �شد  تقليدية  غري 
واليورانيوم،  االأبي�ص،  الف�شفور  قنابل  اأبرزها 
تقارير  وح�شب  ال�ُشهداء؛  اأج�شاد  اأحرق  الذي 
الفا�شي  االإ�رضائيلي  جي�ص  ع�شابة  اإن  دولية 
قرابة  االأوىل  العدوان  هذا  يف  األقى  النازي 
على  املتفجرات  مــن  كيلوجرام  "مليون" 
منزل  األف   60 من  اأكرث  ودمــروا  غزة،  قطاع 
االقت�شادية  احلرب  خ�شائر  وبلغت  ومن�شئة!؛ 
يف قطاع غزة اأكرث من "مليار" دوالر اأمريكي 
وكانت نتيجة هذا العدوان ال�شهيوين الغا�شم 
اأكرث  ا�شت�شهاد  اإىل  امل�شبوب"  "الر�شا�ص 
بينهم  غزة  قطاع  من  فل�شطينًيا   1436 من 
ونحو  الن�شاء  من  و"104"  طفاًل   410 نحو 
اآخرين  من"5400"  اأكرث  واإ�شابة  100م�شن 
واحلرب  العدوان،  واأما  االأطفال؛؛  من  ن�شفهم 
الثانية فقد كانت يوم 14/11/ 2012م، حينما 
الغا�شبني  اليهود  املحتلني  ع�شابة  �شنت 
“عامود  اأ�شمتها  غزة،  قطاع  على  ثانية  حربًا 
الفل�شطينية  املقاومة  اأ�شمتها  فيما  ال�شحاب”، 
اأيام،   8 ملدة  وا�شتمرت  ال�شجيل"،  “حجارة 
عن  الع�شكرية  العملية  تلك  واأ�ــشــفــرت 
طفاًل   42 بينهم  فل�شطينًيا   162 ا�شت�شهاد 
و11 �شيدة، واإ�شابة نحو 1300 ح�شب وزارة 

واحلرب  العدوان  واأما  الفل�شطينية؛؛  ال�شحة 
الثالثة املُروعة علي غزة فقد كانت يف ال�شابع 
�شنت  حينما  2014م،   /7  /7 متوز  يوليو  من 
اأ�شمتها  غزة،  قطاع  على  ثالثة  حرًبا  االحتالل 
حركة  عليها  اأطلقت  فيما  ال�شامد"،  "اجلرف 
وا�شتمرت  املاأكول"،  "الع�شف  ا�شم  املقاومة 
اأغ�شط�ص/اآب   26 يف  )انتهت  يوما،   "51"
2014(. وعلى مدار "51 يوًما" تعر�ص قطاع 
كثافة  املناطق  اأكــرث  باأنه  ُيعرف  الــذي  غــزة، 
لل�شكان يف العامل، ي�شكنُه اأكرث من )2مليون 
جوي،  جنوين  ع�شكري  لعدوان  فل�شطيني( 
من   اأكرث  با�شت�شهاد  ت�شبب  وبحري،  وبري، 
طفاًل   578 بينهم  فل�شطينًيا،  �شهيداً   2400
و489   ، عاما(   16 اإىل  �شهر  من  )اأعمارهم 
امراأًة )40-20(، و102 م�شًنا )80-50(، وجرح 
نحو 11 األفا اآخرون، وفقا الإح�شائيات �شادرة 
وارتكبت  الفل�شطينية.  ال�شحة  وزارة  عن 
بحق  جمازر  من  العديد  االحتالل   ع�شابات 
اأفراد  ثالثة  عائلة  كل  من  ُقتل  عائلة،   144
القوات  و�شنت  التقرير،   بح�شب  اأكــرث،  اأو 
على  غارة  و664  األًفا   60 قرابة  االإ�رضائيلية 
قطاع غزة، جواً وبراً وبحراً. ـ 5 مليارات دوالر 
اإ�رضائيل  اإن  ــاف،  االأوق وزارة  وتقول  تقريًبا 
دمرت خالل العدوان 64 م�شجدا ب�شكل كلي، 
اإ�شافة اإىل ت�رضر 150 م�شجًدا ب�شكل جزئي 
من  اأكرث  االإ�رضائيلية،  الطائرات  وا�شتهدفت 
بح�شب وزارة  م�شت�شفًى ومركًزا �شحيًا،   20
اأطلقها  التي  القذائف  حجم  وقــدر   ال�شحة، 
االحتالل علي قطاع غزة تفوق خم�شة مرات 
الق�شف  يف  األقيت  التي  النوويتني  الُقنبلتني 
وناجازاكي،  هريو�شيما  مدينتي  على  الذّري 
الواليات  �شنتُه  الــذي  النووي  الهجوم  يف 
املتحدة االأمريكية �شد اليابان يف نهاية احلرب 
العاملية الثانية يف ال�شاد�ص من �شهر اأغ�شط�ص 

عام  1945!؛؛.
اإن قلوبنا تنزف دمًا، واأملًا، وعيونًا تّذرف الدموع 
ال�شالم  ونع�شق  ميوت؛  اإن�شان  كل  علي  حزنًا 
واحلياة الكرمية، لذلك يتوجب حتي يرتفع هذا 

اأباطرة  العامل،  قادة  كبار  علي  والوباء  البالء 
احلروب  جتار  من  والـــدواء،  ــال،  وامل ال�شالح 
والدماء واالأع�شاء الب�رضية، و�شانعي  اأ�شلحة 
الدمار  ال�شامل الفتاكة، واالأ�شلحة الكيميائية 
والبيولوجية، وعلي  رئي�ص الواليات املتحدة، 
جعلوا  ممن  الكبار،  العامل  وزعماء  واالحتالل 
من ال�شعب الفل�شطيني، والعراقي وال�شوري، 
العربية  ال�شعوب  كل  ومن  واليمني،  والليبي 
الدمار  الأ�شلحة  جتارب  حقول  واالإ�شالمية 
ال�شامل التي �شنعوها اأن يتعظوا من فايرو�ص 
من  وخا�رٌض  ــٌن  وواه جمنوٌن  ــُه  الأن كــورونــا؛؛ 
واأولياوؤُه!؛  ودينُه  وجل،  عز  الله  حُماربة  يريد 
فلتتذكروا جميعًا اأنكم اإما وافقتكم اأو �شاركتم 
العرب  من  ال�شهداء  اأالف  قتل  يف  ب�شمتكم 
اأطفالُهم  ويّتُمتم  حق!!؛؛  وجه  دون  وامل�شلمني، 
اآلهة  اأنكم  اأنف�شكم  وظننتم  ن�شائُهم،  ورملُتم 
العدل  وحققوا  لر�شدكم  فعودوا  االأر�ص!؛  يف 
ااُلمة،  كل  عن  الغمة  جتلو  االأر�ص  ربوع  يف 
بني  والوئام  واحلب،  ال�شالم  وي�شود  والعامل 
ال�شالم والله هو  العباد، الآن اال�شالم هو دين 
حمالة  ال  الغالب  وهو  ال�شالم  ومنه  ال�شالم 
واأمُر الله نافذ، ودينه هو الظاهر واملنت�رض يف 
و�شفنكم  احلربية  بوارجكم  هي  وها  النهاية؛ 
و�شواريخكم  احلربية،  وطائراتكم  النووية 
اأمام خملوق �شغري  ال   اجلهنمية، تقف عاجزة 
يري بالعني جندي من جنود الله عز وجل، فاإن 
اأردمت اأن يقف غ�شب الله عنكم فعليكم اإنهاء 
فوراً،  الفل�شطيني  ال�شعب  علي  الواقع  الظلم 
واأخواتها،  والعراق  �شوريا  عن  يديكم  ورفع 
والنار،  والقبور،  الثُبور،  فلكم  اأبيُتم  فــاإن 
واأما  العمار،  بعد  والدماُر،   ، اجلبار  وغ�شب 
وحّمُكومني  ُحكامًا  وامل�شلمني  العرب  نحن 
ودينكم،  ربكم  ايل  وترجعوا  تفيقوا  مل  اإن 
ب�رضيعة  وحتكموا  بينكم  فيما  العدل  وحتققوا 
العباد  بني  بالعدل  ال�شمحة  الو�شطية  ربكم 
�شوف تكون النتيجة قوله تعايل: "واإن تتُولوا 
وال  في�ّشتبدَلُكم،  غريُكم"؛؛   قومًا  ي�شتبدل 

ي�شتعملُكم نتمنى ال�شالمة للجميع.

لْت، وّتَخلْت، وَتَخْلَخَلِت، ـُموٌع وجَّ ـُوٌع،  َو�سُّ م ُدّ
العامل يتغري ب�سرعة من حولنا، وهكذا هي الُدنيا ل تدوم علي حال، فال يبقي القوي ُقويًا، ول ال�سعيف يبقي �سعيفًا؛ ونحُن العرب عمومًا، وال�سعُب الفل�سطيني 
َنار جمازر، وجرائم  ع�سابات  ُظنوننا باأننا ل نتاأمل!؛ بل اإننا كثريًا ما يك�سونا الأمل، وي�سيبنا احلزن، لأننا نكتوي يوميًا، ِبّ خ�سو�سًا لأننا ل نتكلم كثريًا، ول ّن�سُرخ يُّ

الحتالل اليهودي، وقطعان امل�ستوطنني الغا�سبني املجرم، وذلك منُذ قرن تقريبًا!؛  

حممد م�سطفى حاب�س:  جنيف /
�سوي�سرا

----------------------------
واملرحوم من مواليد دم�شق، �شنة 1948، 
حيث غادر ال�شام اإىل اإ�شبانيا �شنة 1970، 
ال�شوريني  الطلبة  من  كثري  �شاأن  �شاأنه 
جامعة  يف  الطب  ودر�ص  والفل�شطينيني 
�شنتاندير. غري اأن هواه مل يكن يف الطب، 
الدكتوراه  ونال  ال�رضيعة  لدرا�شة  فاجته 
للعمل  نف�شه  فرغ  ثم  الفقه،  اأ�شول  يف 
يف  للم�شلمني  املوؤ�ش�شاتي  االإ�شالمي 

ربوع الرتاب االإ�شباين.
للعمل  حياته  نذر  ططري  رياج  الدكتور 
اإذ كان يعد امل�شوؤول  الدعوي اال�شالمي، 
االأول - تقريبا- عن جل الق�شايا املتعلقة 
باجلالية امل�شلمة يف ا�شبانيا، بعد اأن اأ�ش�ص 
االإ�شالمية مع بع�ص  1971 اجلمعية  عام 
االخوة ال�شوريني واملغاربة، كما كانت له 
اجلمعيات  من  كبري  عدد  مع  م�شاهمات 
املن�شق  الرئي�ص  وكـــان  االإ�ــشــالمــيــة، 
بالديار  املقيمة  االإ�شالمية  اجلالية  بني 

االإ�شبانية وحكومة البالد.
وفقيها  وطبيبا  مربيا  الله  رحمه  كــان 

يف  امل�شلحني  كبار  من  كان  كما  دعويًا 
اإ�شبانيا، وقد فقدت فيه اأوروبا و مراكزها 
املخل�شني  علمائها  من  عاملا  االإ�شالمية 
الثقافات  حلوار  اأ�ش�شوا  الذين  االأفا�شل، 
تزخر  اأخرى  معتقدات  مع  احل�شارات  و 
اليهودية  منها  خا�شة   ، الغرب  بالد  بها 
نعت  جهتها،  من  ب�شقيها..   امل�شيحية  و 
الق�رض  و  االإ�شبانية  احلكومة  ر�شميا 
امللكي يوم االثنني الدكتور رياج ططري، 
الذي فارق احلياة عن عمر ناهز 72 عاما، 
مدريد  يف  م�شت�شفى  اإىل  دخل  اأن  بعد 
اإ�شابته  من  التاأكد  اإثــر  ــام  اأي عــدة  منذ 

تزال  ال  فيما  اللعني،  كورونا  بفريو�ص 
حالة  يف  بالعدوى  اأي�شا  املري�شة  زوجته 
االإ�شالمية  املفو�شية  بيان  ح�شب  حرجة، 
تعترب  الفتاك،  الوباء  باإ�شبانيا.�ش�شوبهذا 
من  عامليا  الثانية  الدولة  اإ�شبانيا  اليوم 
كورونا  بفريو�ص  االإ�شابات  عدد  حيث 
امل�شتجد بـ 161883  حالة، والثانية اأي�شا 
بـ  الوفيات  اأمريكا من حيث ح�شيلة  بعد 
امل�شلمة،  جلاليتنا  واملالحظ  حالة   16480
االأخــرية،  �شنة  الع�رضين  يف  اإ�شبانيا  اأن 
طريق  عن  امل�شلمني  عدد  فيها  ت�شاعف 
بع�ص  ومن  اأ�شا�ًشا  املغاربة  املهاجرين 

عدد  جعل  ما  واالإفريقية،  العربية  الدول 
امل�شلمني يقفز من اأقل من ثالثني األفا يف 
املليونني،  يربو  ما  اإىل  الثمانينيات  بداية 
وم�شاجدها  االإ�شالمية  اجلمعيات  تقوم 
رغم  م�شاحلهم،  عن  والدفاع  باإر�شادهم 
االأخرية من م�شاعب جمة  تعانيه هذه  ما 
وقطرية،  وجهوية  مذهبية  وح�شا�شيات 
تعرقل جمهودات املخل�شني اأمثال املرحوم 
قاَل  االأوفياء اال�شفياء.  بكري وغريه من 
ِفيُكم؟  ال�شهداَء  وَن  َتُعدُّ َما  اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص:  ر�شوُل 
�َشبيِل  يف  ُقِتل  َمْن  ِه  اللَّ ر�ُشوِل  َيا  قاُلوا: 
اإًذا  تي  اأُمَّ �ُشَهداَء  اإنَّ  َقاَل:  �شهيٌد.  َفُهو  ه  اللَّ
َلقِليٌل،" قاُلوا: َفمْن َيا ر�ُشول اللَّه؟ َقاَل: مْن 
ُقِتل يف �شبيِل اللَّه فُهو �َشهيٌد، ومْن ماَت 
اللَّه فُهو �شهيٌد، ومْن ماَت يف  يف �َشبيِل 
اُعون َفُهو �َشهيٌد، ومْن ماَت يف البطِن  الطَّ
َفُهو �َشهيٌد، والَغريُق �َشهيٌد ) رواُه م�شلٌم(

احتاد   " ت�رضع  االأليمة  املنا�شبة  وبهذه 
اجلمعيات االإ�شالمية يف اأوروبا " اإىل الله 
رحمته،  بوا�شع  الفقيد  يتغمد  باأن  تعاىل، 
بعباده  ويلحقه  جنته،  يف  له  يف�شح  واأن 
طلبته  و  اإخوانه  يــرزق  واأن  ال�شاحلني، 
وذويه ال�شرب وال�شلوان، ، و"اإنا لله و اإنا 

اإليه راجعون".

كلمة مبنا�سبة رحيل ال�سيخ الدكتور رياج ططري رئي�س املفو�سية الإ�سالمية باإ�سبانيا
َجَنِّتي". َواْدُخِلي  ِعَباِدي  يِف  َفاْدُخِلي  ًة  َيّ َمْر�سِ َيًة  َرا�سِ َرِبِّك  اإِىَل  اْرِجِعي  ُة  امْلُْطَمِئَنّ ْف�ُس  الَنّ ُتَها  اأََيّ "َيا 

فقد تلقت اجلالية الإ�سالمية يف اأوروبا وموؤ�س�ساتها وجمعياتها بقلوب مفعمة بق�ساء اهلل وقدره نباأ وفاة، كوكبة من الأطباء ورجال ال�سلك الطبي 
اأيام، جراء داء كورونا اللعني، منهم ال�سيخ الدكتور رياج ططري بكري رئي�س املفو�سية  اأوروبا منذ  وبع�س رموز اجلالية والعمل الإ�سالمي يف 

الإ�سالمية باإ�سبانيا.

ح�سني علي غالب 

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

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاريANEP ل�كالة �ل�طنية للن�صر و�لإ�صهار�

�لهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �صرفنا �لإعالمي اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية غرداية

املقاطعة الإدارية املنيعة
دائرة املنيعة
بلدية املنيعة

م�سلحة التنظيم
الرقم : 2020/012 .

و�سل اإ�سهار خا�س بتاأ�سي�س جمعية حملية
امل�سماة : جمعية حي الوفاق - املنيعة-
املودعة بتاريخ : 19 نوفمرب 2019 .

رئي�س اجلمعية : جربيط �سعد املولود يف : 1989/05/10 بـ: املنيعة
الكائن مقرها: امل�سكن العائلي لرئي�س اجلمعية بحي الوفاق - املنيعة -

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
   وزارة الموارد المائية
مديرية الموارد المائية

لوالية ورقلة

- مصدر التمويل : ميزانية الوالية لسنة 2020
- عنوان البرنامج : اعادة تأهيل قنوات ربط اآلبار بمحطات التحلية

إعالن عن منح مؤقت للصفقة
         

                  تطبيقا ألحكام المادة 73 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 16 سبتمبر 
المتعهدين  جميع  نعلم  العام,  المرفق  تفويضات  و  العمومية  الصفقات  تنظيم  المتضمن   2015
الذين شاركوا في اإلعالن عن طلب العروض الوطني المفتوح رقم: 06 /2020 الصادرة بجريدة 

Reporters بتاريخ : 2020/03/02 والمتعلق بالمشروع : 
- الحصة 01: اعادة تأهيل وربط آبار المياه بمحطات التحلية ببلدية الرويسات.

- الحصة 02: اعادة تأهيل وربط آبار المياه بمحطات التحلية ببلدية ورقلة.
بعد تحليل العروض تم منح الصفقة للمؤسسة التالية :

النقطةالمقاولةالحصص
مبلغ العرض بعد 

مالحظةالمدةتصحيح بكل الرسوم

الحصة 01
مؤسسة خالوي 
لألشغال الكبرى

 و الكراء

63
نقطة

12.242.775,34
دج

05
اشهر

اقل 
عرض

الحصة 02
شركة بن ساسي للري 

والخدمات الكبرى
66.66
نقطة

50.430.817,22
دج

06
اشهر

اقل 
عرض

بامكان المتعهدين المحتجين على االختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة, تقديم طعن خالل 10 
أيام التي تلي تاريخ صدور هذا اإلعالن عن المنح لدى اللجنة المختصة “طبقا للمادة 82 من قانون 
الصفقات العمومية” وإذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية يمدد تاريخ المحدد 
لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي. باقي المتعهدين المهتمين يمكنهم التقرب من المصلحة المعنية 
خالل ثالثة )3( أيام ابتدءا من أول يوم لصدور اإلعالن عن المنح المؤقت للصفقة لمعاينة نتائج 

تحليل عروضهم التقنية و المالية

  ANEP Nْ 2030000545      التحرير 2020/04/23 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ادرار

املقاطعة الدارية  تيميمون
دائرة تيميمون
بلدية تيميمون

مكتب اجلمعيات
و�سل اإ�سهاري لن�ساء جمعية بلدية

حتت رقم: 257 تاريخ : 2020/04/15
املتعلق   2012 12 يناير  املوؤرخ يف   06/12 القانون رقم  طبقا لأحكام 
امل�سماة:  البلدية  اجلمعية  اإن�ساء  مت  منه   18 املادة  �سيما  ل  باجلمعيات 
جمعية ن�ساطات دار ال�سباب املجاهد بلعقون حممد بن اأحممد تيميمون 
تيميمون  اأحممد  بن  حممد  بلعقون  املجاهد  ال�سباب  دار  املقيمة: 
امليالد  مكان  و  تاريخ  بحو�س  بن  الها�سمي  الزاوي   / ال�سيد  يرتاأ�سها: 
اجلديدة  منا�سكن   200 حي  العنوان:  تيرنكوك   1976/02/27  :

تيميمون ادرار

1تلقب فنيا بشمس الغنية )لبنان( o نصف أمحد
2وحدة قياس سرعة االتصاالت الالسلكية o آلة أو 

طريقة لتحقيق النصر )معكوسة(..
3يعرض عليهم شيءا لرؤيته o طبق شهي يف بعض البلدان 

العربية.
4مستديرة املواصالت اليومية يف املركبات o زعيم تركي 

اثبت أن احلق أقوى من املصاحل.
5شهر عريب o فيه عيبا.

6شهد o قفز o حملول خمفف من محض يستخدم يف 
األكل وله مع زيت الزيتون فوائد عالجية

7يصل شيئني معا o جعل األشياء املنفصلة يف كل واحد 
بعد تفرقة.

8سيجارة o اعطاه يدا بيد )معكوسة(.
9فرقة عظيمة من اجليش o الشيء

10بنات ذوات طرفة وخفة دم

أفقــــــــــــــــــي

1بلبل اخلليج )من الكويت(.
2سلطان الطرب )من سوريا(.

3مطرب لبنان وعمالق األغنية 
اللبنانية

4جتمع من األشخاص ممن يعرف 
بعضهم بعضا

5صنعا كومة من االشياء o أداة 
)معكوسة(.

6كان فيه نتيجة )معكوسة( o ثلثا 
وقت.

7فنان العرب )من السعودية(.
8أتكلم o عاقد النية فيما يعمل 

ومنفذه
9ملك الراي اجلزائري خالد حاج 

ابراهيم.
10الفنان احلساس )من االمارات(.

عمــــــــــــــودي 

 9 منها  و�حد  كل  كبرية،د�خل  مربعات   9 من  �ص�دوك�  لعبة  .تتاألف 

مربعات �صغرية لت�صكل �ل�صبكة من 81 مربعا �صغري�.

وعليه: �مالأ هذه �ملربعات �ل�صغرية باأرقام من 1�إىل 9 ب�صرط :

 1.�أن ليتكرر �لرقم د�خل �ل�صبكة �أفقيا وعم�ديا 

د�خل �أي مربع من �ملربعات �لت�صعة �لكبرية رقم  �أي  ليتكرر  2.�أن 

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  
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حدث يف مثل هذ� �لي�م
الأموية. الدولة  �سقوط   -  749

اإ�سطنبول  من  ينطلق  القانوين  �سليمان   -  1526
باجتاه اأوروبا من اأجل معركة موهاك�س التي 
تعترب اأ�سخم ن�سر عثماين ومهدت لدخول 

الدولة العثمانية اإىل قلب اأوروبا.
يطالبون  وفرن�سا  واأملانيا  رو�سيا   -  1895
اليابان باإعادة "�سبه جزيرة لياودونغ" اإىل 
ال�سني وذلك بعد املفاو�سات الثالثية بينهم.
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حـدث وال حـرج

لي�صت بجزيرة كروف� بالي�نان 
�أو �ي جزيرة �أخرى يف �لعامل �إمنا 
�ل�ص�رة هي لقرية �ل��تة ب�لية 
ب�صار باجلن�ب �لكبري يف �جلز�ئر 

�لتي تبدو و كما ل� �أنها جزيرة 
و�صط �لبحر تد�عبها رمال ب�صار 
�لذهبية يف �ص�رة وحتفة فنية 

ت�صر �لناظرين �أبدع فيها �خلالق 

صـــورة و تعــليق 

ال�سي�سي يبعث مب�ساعدات 
طبية اإىل اأمريكا

ال�شي�شي  الفتاح  عبد  املــ�ــرضي،  الرئي�ص  بعث 

عبد  املــ�ــرضي،  الرئي�ص  بعث  طبية  مب�شاعدات 

املتحدة  للواليات  طبية  مب�شاعدات  ال�شي�شي  الفتاح 

فريو�ص  ملجابهة  جهودها  دعم  اإطار  يف  االأمريكية 

حملية،  اإعالم  و�شائل  امل�شتجد.واأفادت  “كورونا” 

باإعداد  امل�شلحة،  للقوات  العامة  القيادة  اأن  اإىل 

وجتهيز طائرة ع�شكرية حمملة بكميات كبرية من 

امل�شاعدات الطبية والبدل الواقية املقدمة من م�رض 

يف  كم�شاهمة  امل�شاعدات  هذه  اأمريكا.وتاأتي  اإىل 

تخفيف العبء عن اأمريكا التي حتتل املرتبة االأوىل 

امل�شدر. ي�شيف   - عامليا  الوباء  ا�شتفحال  حيث  من 

العادات املحلية
 بتيميمون جتعل من خطر 

كورونا اأمرا عاديا

و�شلت والية اأدرار اإىل 15 م�شابا بفريو�ص 
كورونا و 2 من الوفيات يف االأ�شابيع املا�شية 

، لكن يبدو اأن االأمر الزال م�شتهانا به لدى 
بع�ص املواطنني بتيميمون ، لغياب وعيهم 

من خطورة الوباء و كاأن االأمر عاديا جدا ، و 
ما يلفت االنتباه �شخرية البع�ص من الو�شع 

الراهن النت�شار كورونا ، و اأن املنطقة ال 
تزال �شليمة من الوباء و اأن احلرارة �شتق�شي 
عليه على حد قولهم ، فالعامة هنا ال ياأخذون 

باأدنى تدبري الوقاية من الفريو�ص ، مثل ارتداء 
الكمامات و امل�شافحة يف االأماكن العامة ، 
و يحدث هذا يف ظل املجهودات املتوا�شلة 

مل�شالح االأمن و احلماية وال�شلطات الو�شية  
و اجلمعيات و النوادي اخلريية يف التوعية 

و االإر�شاد ، للحد من هذه احلركة الكثيفة و 
التجوال لغري ال�رضورة خا�شة يوم ال�شبت ، 

مع توا�شل ن�شاط بع�ص االأ�شواق املوازية بعد 
حتديد اأوقات ن�شاط العامة منها عقب ظهور 

الوباء و الت�شدي �شد اخرتاق اأوقات احلجر 
ال�شحي ، و مع هذا يبقى املواطن هو امل�شوؤول 

االأول عن نف�شه و عائلته و العامة .

درك بجاية ي�سع حدا 
لأ�سخا�س يقومون 

بت�سطيح قطع ترابية

يف اإطار الوقاية واحل�شور الردعي يف امليدان 
�شد كل اأ�شكال اجلرمية، متكنت وحدات 

املجموعة االإقليمية للدرك الوطني ببجاية  من 
توقيف اأ�شخا�ص يقومون بت�شطيح قطع ترابية 

بدون رخ�شة ت�شمح بذلك .تعود وقائع الق�شية 
اأثناء قيام اأفراد الفرقة االإقليمية للدرك الوطني 

ببجاية بدورية عرب االإقليم وبال�شبط على 
م�شتوى كال من  القرية  ال�شياحية بوليماط  
، وبلدية تالة حمزة ، لفت انتباههم اأ�شخا�ص 

يقومون بحفر و ت�شطيح قطع ترابية بوا�شطة 
جرافتني االأوىل نوع CAT 3202 والثانية 

نوع SANY ، ويتعلق االأمر بكل من امل�شميان 
)ط ،ف( البالغ من العمر 35 وامل�شمى )ح،ح( 
الذي يبلغ من العمر 36 �شنة ، ينحدران من 
والية بجاية،بعد طلب الرخ�شة  التي ت�شمح 

لهما مبمار�شة هذا الن�شاط ، حيث �رضحا اأنهما 
ال يحوزان على اأية رخ�شة ، على اإثرها مت 

اإخطار ال�شيد وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
بجاية ، ورفع املخالفات القانونية �شدهما، كما 

مت حجز اجلرافتني وو�شعهما باملح�رض البلدي 
لبلدية بجاية .الفرقة االإقليمية للدرك الوطني 

ببجاية فتحت حتقيقا يف الق�شيتني و�شيتم  
اإجناز املح�رض واإر�شاله اإىل اجلهات الق�شائية 

املخت�شة

تفحم طفل يف حريق غرفة ببلدية منعة بباتنة
هلك طفل يف �لعا�صرة من �لعمر ليلة �لثنني �ىل �لثالثاء يف حريق مه�ل د�خل غرفة مب�صكنه �لعائلي 

بقرية �صاملة ببلدية منعة ب�لية باتنة، ح�صبما ��صتفيد من م�ص�ؤول خلية �لإعالم و�لت�صال مبديرية 
�حلماية �ملدنية حمليا �ملالزم زهري نكاع.

ومت، وفق ذ�ت �مل�صدر، �إجالء �أفر�د عائلة �ل�صحية �لتي وجد عنا�صر �حلماية �ملدنية جثته متفحمة مما 
تطلب حت�يلها �إىل م�صلحة حفظ �جلثث بعيادة �ملدينة.

و�أفاد �مل�صدر باأن �مل�صالح �ملعنية فتحت حتقيقا ملعرفة �أ�صباب ومالب�صات �حلادث

براميل  ماليني  “بلومربغ”: 
النفط عائمة 
قبالة �سواحل 

كاليفورنيا
ك�صفت “بل�مرغ” عن كميات نفط 

خام كبرية خمزنة يف ناقالت للنفط 
يف �ل�صاحل �لغربي لل�ليات �ملتحدة، 

وياأتي ذلك يف وقت تر�جع فيه 
�لطلب على �خلام ب�صكل ملح�ظ ب�صبب تد�عيات �نت�صار ك�رونا.

وقالت �ل�كالة �إن نح� 20 ملي�ن برميل من �لنفط خمزن يف ناقالت للنفط قبالة 
�ص��حل كاليف�رنيا، م�صرية �إىل �أن هذه �لكمية تكفي لتلبية %20 من �لطلب �لي�مي 

�لعاملي على �لذهب �لأ�ص�د.
و�أ�صافت “بل�مرغ”، �أن �لناقالت و�قفة ولي�س لديها وجهة تبحر �إليها ب�صبب �نخفا�س 

�لطلب �لعاملي على �لنفط.ووفقا لتقدير�ت �ل�كالة فاإن �حلديث يجري عن نح� 13 
ناقلة نفط، باتت تعمل كمر�فق تخزين عائمة، لأن م�صايف �لنفط �لتي كانت تنقل �إليها 

�لنفط ت�قفت عن �لعمل �أو خف�صت ن�صاطها ب�صكل كبري ب�صبب جائحة ك�رونا.و�أدت 
�إجر�ء�ت �حلجر �ل�صحي �لتي مت �تخاذها ملكافحة فريو�س ك�رونا �إىل �نخفا�س هائل 
يف �لطلب �لعاملي على �لنفط، وتختلف �لتقدير�ت عن حجم �لنخفا�س، لكن معظمها 

ي�صري �إىل 20 – 30 ملي�ن برميل ي�ميا.وياأتي ذلك يف وقت تعاين فيه �أ�ص��ق �لنفط من 
تخمة ز�ئدة يف معرو�س �لنفط، لدرجة �أن خمزونات �لنفط �لعاملية �متالأت ب�صكل �صبه 

كامل



رفع احلجـر يتطلب اأن ت�سبقــه اإ�سرتاتيجيــة لتفادي 
انت�ســار كبيــــــر للوبـــــاء

عدم �حرت�مه حاليا يجر مل�جة ثانية من �لإ�صابة بك�رونا، در�ر:

لـــــــــــ�ؤي ي
----------------------

"ف�زي  بــا�ــصــتــ�ر  معهد  ــر  ــدي م حـــذر 
لفريو�س  ثانية  م�جة  من  �أم�س  در�ر" 
�مل��طن�ن  يلتزم  مل  �إذ�  "ك�رونا"، 
�لتباعد  وقــ��عــد  �ل�صحي،  باحلجر 
هـــذ�  يف  قـــــال  �لجـــتـــمـــاع،حـــيـــث 
�ل�صحي  �حلجر  �حرت�م  �ل�صدد:"عدم 
م�جة  �إىل  �لــبــالد  جــر  يعني  �ملــنــزيل 

ثانية لالإ�صابة بفريو�س ك�رونا".
و�أ�صار در�ر يف ت�صريح �إذ�عي �أن �لتفكري 
يك�ن  �أن  يجب  �ل�صحي  �حلجر  رفع  يف 
�أول يف �ل�ليات �لتي مل ت�صجل حالت 
ك�رونا". بــفــريو�ــس  كــبــرية  �إ�ــصــابــة 

�حلجر  ـــع  رف �أن  ــدث  ــح ــت �مل ـــاف  ـــص و�أ�
�إ�صرت�تيجية  ت�صبقه  �أن  يجب  �ل�صحي 
لل�باء،  كبري  �نت�صار  لتفادي  در��صة  و 
�ملقدمة  �لإح�صائيات  �أن  در�ر  و�أو�صح 
�أو  بالإ�صابات  و�ملتعلقة  �ل�صلطات  من 
و�صفافة. �صحيحة  �أرقام  هي  �ل�فيات 

 500 وقال در�ر �ن معهد با�صت�ر يجري 
حتليل ي�ميا و�أن �لهدف ه� �ل��ص�ل �إىل 
1000 حتليل ي�ميا للك�صف عن فريو�س 
�أن  �لعاجل،خا�صة  �لقريب  يف  ك�رونا 
�إ�صافية  باإمكانيات  �صيتدعم  �ملعهد 
قريبا بفتح فرعني ب�ليتي متر��صت 

و�جللفة.

حماربة  عن  �حلديث  �صياق  يف  ود�ئما 
�نت�صار وباء فريو�س "ك�رونا" �مل�صتجد 
�ل�صحة  مديرية  �أعلنت  "ك�فيد19" 
عن  لــهــا،  بــيــان  يف  وزو  تــيــزي  لــ�ليــة 
عن  �ملبكر  للك�صف  حملة  يف  �ل�صروع 
بفريو�س  �ملحتملة  �لإ�صابة  ــالت  ح

�لأ�صخا�س  ــدى  ل ــة  ــ�لي �ل يف  ــا  ــ�رون ك
م�صابني  مع  ت���صل  على  كان��  �لذين 
وح�صب  منازلهم.  م�صت�ى  على  وهــذ� 
ح�صر  �إىل  تهدف  �لعملية  فــاإن  �لبيان 
�نتقال  لكبح  بال�باء  �لإ�صابة  حالت 
ــان، وهـــذ�  ــك ــص ــ� �لـــفـــريو�ـــس و�ــصــط �ل

من  كافية  كمية  على  �حل�ص�ل  بعد 
�لك���صف.

حالة   95 وزو  تيزي  ب�لية  و�صجلت 
بينها  ك�رونا  بفريو�س  م�ؤكدة  �إ�صابة 
عنه  �أعلنت  ما  ح�صب  وفاة،  حالة   12

وز�رة �ل�صحة.

واجللفــــة بتمرنا�ســـــت  با�ستـــــور  ملعهد  فرعيـــــــن  فتح  • قريبــــــــا.. 
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تدمري خمباأ لالإرهاب
 يف اجللفة

وفاة طبيبة مقيمة وعون 
نظافة ب�سبب كورونا يف 

م�ست�سفى تيزي وزو

موبيلي�س يطلق حملته الت�سامنية

 "مًعا لقتناء خمتلف 
املعدات الطبية"

اأمطار رعدية 
مرتقبة يف 8 

وليات

الإطاحة ب�سبكة تهريب مل�ستح�سرات جتميل غري مفوترة ب�سطيف

توزيع 5000 قفة على املعوزين بالغزوات بتلم�سان 

ناقلوها خرقوا اإجراءات احلجر ال�سحي

حجز 960 كي�س �سمة موجهة للم�ساربة  بعني الدفلى 

بالفريو�س موؤكدة  اإ�سابة  و99  جديدة  وفيات   10

ارتفاع حالت �سفاء مر�سى "كورونا" اإىل 1204 م�سابني  

�إثر  �ل�صعبي  �ل�طني  للجي�س  مفرزة  ودمرت  ك�صفت 
عملية بحث ومت�صيط مبنطقة و�د �لغري�ن باجللفة 
للجماعات  خمــبــاأ  �لأوىل،  �لع�صكرية  بالناحية 
“ماوزر”  ن�ع  من  بندقيتني  على  يحت�ي  �لإرهابية 
�ل�صنع  تقليدية  وقنبلة  ــرية  ــذخ �ل ــن  م وكمية 
و�أغر��س �أخرى، ح�صب ما �أفاد به بيان ل�ز�رة �لدفاع 
�ل�طني.و�أو�صح ذ�ت �مل�صدر �أن مفرزة �أخرى للجي�س 
�ل�صنع  تقليديتي  قنبلتني  دمرت  �ل�صعبي،  �ل�طني 
ب�لية  �ل�صقفة  بلدية  �لــ�ــصــد�ت،  جبل  مبنطقة 
�أوقفت  �خلام�صة.كما  �لع�صكرية  بالناحية  جيجل 
بالتن�صيق  �ل�صعبي  �ل�طني  للجي�س  م�صرتكة  مفارز 
مع م�صالح �جلمارك، خالل عمليات متفرقة بكل من 
بالناحية  خمتار  باجي  وبرج  قز�م  وعني  متر��صت 
 )07( وحجزت  �صخ�صا   )16( �ل�صاد�صة،  �لع�صكرية 
و)15،58(  �صاحنات  و)04(  �لدفع  رباعية  مركبات 
�ل�ق�د،  من  لرت  و)43220(  �لغذ�ئية  �ملــ��د  من  طنا 
 )10( وع�صر  كهربائيا  م�لد�   )13( �إىل  بالإ�صافة 
عنا�صر  ـــف  �أوق �أخــــرى،  جهة  �صغط.من  مــطــارق 
�لدرك �ل�طني وحر��س �حلدود )13( تاجر خمدر�ت 
�ملعالج  �لكيف  من  كيل�غر�م   )113،780( بح�زتهم 
و)1064( قر�س مهل��س خالل عمليات متفرقة بكل 
حجز  حني  يف  �لدفلى،  وعني  وغليز�ن  تلم�صان  من 
من  كيل�غر�م   )37،07( بجيجل،  �ل�ص��حل،  حّر��س 
�ل�طني  �لــدرك  عنا�صر  �أوقــف  كما  �ملعالج.  �لكيف 

�صخ�صا )01( على منت �صاحنة �صغرية حُمملة 
بـ )1345( وحدة من مادة �لتبغ بب�صكرة.                 ق/و

حممد  �جلامعي  �ل�صت�صفائي  �ملركز  �إد�رة  �أعلنت، 
نذير عن وفاة طبية مقيمة بعد �إ�صابتها بفريو�س 
ك�رونا. وذكر بيان  �صدر عن �لإد�رة  ببالغ �حلزن 
 ، �صارة  حبا�صي  �لدكت�رة  وفاة  نباأ  �صمعنا  �ل�صديد 
�إعادة  وخدمة  �لفيزيائي  �لطب  يف  مقيمة  طبيبة 
يف  بال��،  م�صت�صفى  مب�صلحة  �ل�ظيفي  �لتاأهيل 
جهة  ــن  .وم �لب�يرة".  بــ�ليــة  �ملت��جد  منزلها 
�جلامعي  �ل�صت�صفائي  �ملركز  �إد�رة  �أعلنت  �أخــرى 
يف  ثانية  وفــاة  حالة  ت�صجيل  عــن  وزو،  لتيزي 
وهذه  ك�رونا.  وبــاء  ب�صبب  م�صتخدميه  طاقمها 
�لــذي  جميد  حـــد�د  بامل�صمى  ـــر  �لأم يتعلق  �ملـــرة 
�لعي�ن  طب  مب�صلحة  و�صالمة  نظافة  كع�ن  ي�صغل 
�ملركز  �د�رة  نظمت  وقــد  هــذ�  �مل�صت�صفى.  بــذ�ت 
�لفقيدين  روح  على  ترحميه  وقفة  �ل�صت�صفائي، 
بامل�صت�صفى  �ل�صحة  م�صتخدمي  من  كل  حظرها 
�لطي  و�صبه  �لطبي  �لطاقم  �إد�ريني،  م�ص�ؤولني  من 

وكافة �لعمال.                                                                       ق/و

وم�صاعد�ته  دعمه  تقدمي  يف  م�بيلي�س  ي���صل 
من خالل �إطالق حملة خريية ل�صالح �مل�ؤ�ص�صات 
للزبائن  �لفر�صة  مانحًا  �لعم�مية،  �لإ�صت�صفائية 

�لكر�م للم�صاركة يف هذه �حلملة. 
رم�صان  �صهر  وطيلة  ــل  ــري �أف  20 مــن  �إبـــتـــد�ًء� 
�ملبارك، �صيق�م م�بيلي�س باقتطاع 10 دج عن كل 
عملية تف�ق 200 دج يق�م بها م�صرتك�ه كتعبئة 
جديد  خط  ت�صغيل  �لف��تري،  دفــع  �لر�صيد، 
�صحية. معد�ت  لقتناء  ترعات  �إىل  وحتّ�لها 

تعتر  �لتي  �لت�صامنية،  �لعملية  هــذه  تهدف 
�إىل  �لف�صيل،  �ل�صهر  خالل  خريية  عملية  �أكر 
م�صاعدة �صكان مناطق �لظل و�ملناطق �جلن�بية.
ق/و

ــي  ــن ــ�ط ــــ��ن �ل ــــدي ــــذر �ل ح
هط�ل  من  �جل�ية  لالأر�صاد 
وليات.  8 يف  رعدية  �أمطار 
من  ــل  ك �لن�صرية  وت�صمل 
�جلز�ئر  تيبازة،   ”: �ل�ليات 
تيزي  ب�مرد��س،  �لعا�صمة، 
وزو، �لب�يرة، �لبليدة �ملدية، 
�مل�صدر  �لدفلى”.و�أ�صار  وعني 
�لأمطار  كمية  �أن  �إىل  ــه   ذ�ت
ملم   25 تتعدى  قد  �ملرتقبة 

حمليا.
ق/و

و�ملالية  �لقت�صادية  �لفرقة  حجزت 
بامل�صلحة �ل�لئية لل�صرطة �لق�صائية 
ــدة  وح  5000 �صطيف  ـــة  ولي ـــن  لأم
من  �لتجميل  م�صتح�صر�ت  و  م��د  من  
غري  �ل�صنع  �أجنبية  ــ��ع  �لأن خمتلف 
للبيع  م�جهة  كانت  و�لــتــي  �ملف�ترة 

بطريقة غري �صرعية،  ت�رط يف نقلها 
�إثر  جــاءت  �لعملية  �أ�صخا�س،  ثالثة 
كمية  �إدخــال  مبحاولة  تفيد  معل�مات 
�إىل  �ملهربة  �لتجميل  م��د  من  معترة 
و�صع  مت  �لف�ر  على  �صطيف،  مدينة 
�لفرقة  عنا�صر  مكنت  حمكمة  خطة 

�ملدينة،  ب��صط  �صاحنة  ت�قيف  من 
من  مــعــتــرة  بكمية  حمــمــلــة  ــت  ــان ك
�لرت�ب  دخلت  �لتي  و  �لتجميل،  مــ��د 
�ل�طني عن طريق �لتهريب، ليتم على 
ــر�د  �أف  03 م�صاءلة  مع  حجزها  �لف�ر 
بيعها  وحماولة  نقلها  يف  ت�رطهم  ثبت 

�لتجميل  مــ��د  بيع  حمــالت  لأ�صحاب 
�ملت�رطني  ــ�ل  ح ــة،  ــ�لي �ل بعا�صمة 
عن  �لق�صائية  �جلهات  على  �لثالثة 
تهمة حيازة ونقل �صلع �أجنبية �ل�صنع 

غري مف�ترة .    
علجية عي�س

و�خلريية  �لت�صامنية  �لعمليات  مكنت 
ملــخــتــلــف فــعــالــيــات �ملــجــتــمــع �ملـــدين 
�ملغرتبني  حتى  ومب�صاهمة  بالد�ئرة 
للعائالت  خ�ص�صت  5000قفة  بت�فري 
بــرت�ب  �ملنت�صرة  ــ�زة  ــع و�مل �لــفــقــرية 

وحتت�ي  �ل�صاحلية  ــزو�ت  ــغ �ل د�ئـــرة 
ـــل �ملــــ��د  ــى ك ــل ــــ��حــــدة ع ــة �ل ــف ــق �ل
كال�صكر،  �لــ�ــصــروريــة  �ل�صتهالكية 
زيــادة  وغريها  �ل�صاي  �لقه�ة  �لزيت 
�خلريية  �ملــبــادر�ت  �خل�صرو�ت  على 

يف  خا�صة  �جلــهــة  �صكان  ��صتح�صنها 
�أملت  �لتي  �ل�صعبة  �لظروف  هذه  مثل 
�لتي  كرونا  جائحة  نتيجة  باجلز�ئر 
بدرجة  �ل�طني  �لقت�صاد  على  �أثرت 
�لنفط  �أ�صعار  تــر�جــع  ظــل  يف  كبرية 

�لــغــزو�ت  ـــرة  د�ئ �أن  بالذكر  .جــديــر 
�حلدودية  �ل�لية  دو�ئر  من  وكغريها 
ــات �لــتــعــقــيــم  ــي ــل ــم ــا ع ــه ــل ب ــص ــ��� ــت ت

و�لتح�صي�س بخط�رة وباء كرونا.
ع ب�تليتا�س

�لر�مي  �لأمني  �ملخطط  تنفيذ  �إطار  يف 
�ل�صحي،  �حلجر  �إجــر�ء�ت  تطبيق  �إىل 
�مل�صاربة،  �أ�صكال  كل  حماربة  كــذ�  و 
�حل�صا�س  �لظرف  هــذ�  خــالل  خا�صة 
م�صالح  �أوقفت  �لبالد،  به  متر  �لــذي 
مليانة  خمي�س  د�ئــرة  باأمن  �ل�صرطة 
من  يبلغان  �صخ�صني  �لــدفــلــى  بــعــني 
41 �صنة، يقيمان باجلز�ئر  و   29 �لعمر 
متلب�صني  �صاحنة  منت  على  �لعا�صمة، 

كانت  �صمة  كي�س   960 نقل  و  بحيازة 
م�جهة للم�صاربة.

حمــ�ر  م�صت�ى  عــلــى  تــعــ�د  ــع  ــائ ــ�ق �ل
خمي�س  مبدينة  عاجة  بحي  �لــدور�ن 
�ل�صرطة  عنا�صر  �أوقــف  �أيــن   ، مليانة 
�ملذك�ر  �لأمني  �ملخطط  يف  �ملقحمني 
�صاحنة  مــنت  على  �صخ�صني   ، �صالفا، 
�جلز�ئر،  ولية  ترقيم  حتمل  تريد 
حيالهما،  ــة  ــالزم �ل �ملــر�قــبــة  بــعــد  و 

للرخ�صة  حــيــازتــهــمــا  عــــدم  ــني  ــب ت
�أثناء  بتنقلهما  ت�صمح  �لتي  �لقان�نية 
ــر �لــ�ــصــحــي �ملـــقـــررة من  ــج ـــرتة �حل ف
كللت  فيما  �لعم�مية،  �ل�صلطات  قبل 
�صبط  يف  �ل�صاحنة  تفتي�س  عملية 
يف  م�ظبة  �ل�صمة  مادة  من  كي�س   960
علب كرت�نية، تبني �أنها كانت م�جهة 
يح�ز�ن  ل  �ملعنيني  كــ�ن  للم�صاربة، 
باقتناء  لهما  ي�صمح  جتاري  �صجل  على 

وج�د  عــدم  كــذ�  و  نقلها  و  �ملــادة  ذ�ت 
�لــذي  ـــر  �لأم بــهــا،  �خلا�صة  �لــفــاتــ�رة 
�مل�صلحة  مقر  �ىل  �قتيادها  ��صتدعى 
�لبلدي. �ملح�صر  يف  �ل�صاحنة  و�صع  مع 
�تخاذ�  مت  قد  �لإ�ــصــارة،  جتدر  و  هــذ�، 
�ل�صخ�صني  �صد  �لقان�نية  ــر�ء�ت  �لإج

�صالفي �لذكر.
خمتار بر�دع

و�إ�صالح  و�ل�صكان  �ل�صحة  وز�رة  ك�صفت 
�أم�س عن ت�صجيل  لها  �مل�صت�صفيات يف بيان 
�إ�صابة جديدة م�ؤكدة بفريو�س  99 حالة 
لريتفع  "ك�فيد19"،  �مل�صتجد  "ك�رونا" 
�مل�صت�ى  عــلــى  ــات  ــاب ــص �لإ� عـــدد  بــذلــك 
حني  يف  م�ؤكدة،  حالة   2910 �ىل   �ل�طني 
جــديــدة،  وفـــاة  حـــالت   10 ت�صجيل  مت 
402 وفاة  لريتفع عدد حالت �ل�فاة �إىل  

م�زعة عر 38 ولية.
و�أفاد نف�س �لبيان �أن جلنة متابعة ور�صد 
حتديثها  يف  ك�صفت  ك�رونا،  وباء  �نت�صار 
 52 �صفاء  عن  �مل�صجلة  �حل�صيلة  �لي�مي  
حالت  بذلك  لرتتفع  بالفريو�س  م�صاب 
�جلز�ئر  يف  �جلائحة  بد�ية  منذ  �ل�صفاء 
حماربة  �صياق  نف�س  حالة.ويف   1204 �ىل 

�أطــلــق  �مل�صتجد  كــ�رونــا  ـــاء  وب �نــتــ�ــصــار 
مرغ�ب"  "طه  �جلــز�ئــريــان  ــاذ�ن  ــت ــص �لأ�
"�لعلماء  با�صم  مبادرة  حبة"  "بلقا�صم  و 
�أجل  من  جز�ئرية"  �أ�ص�ل  من  �لأمريكان 
�قتناء �لعتاد �لطبي لفائدة معهد با�صت�ر 
باجلز�ئر يف �طار مكافحة فريو�س ك�رونا 
هذه  من  �لأوىل  �ملرحلة  �مل�صتجد.ومتثلت 
�لقن�صلية  مع  بالتن�صيق  �جلارية  �لعملية 
للك�صف  �أجهزة  �صر�ء  يف  للجز�ئر  �لعامة 
،ومن  دولر   30000 بقيمة  �لفريو�س  عن 
ــرى  �أخ بطلبيات  �لقيام  �أي�صا  �ملرتقب 
يف  �لأخذ  مع  عنها  �ملعر  للحاجيات  طبقا 
هذه  �لأجــهــزة.وعــرفــت  ت�فر  �حل�صبان 
�لهبة �لت�صامنية ترحيبا كبري� من طرف 
�لعلمية  �لنخبة  مــن  معترة  جمم�عة 

�مل��طنني  وحتى  و�لإطـــار�ت  و�لباحثني 
�جلز�ئريني �لب�صطاء �ملقيمني يف �ل�ليات 
هذه  خــالل  مــن  �أر�دو�  �لــذيــن  �ملــتــحــدة 
�لأم  بــالــ�طــن  مت�صكهم  تــاأكــيــد  ــادرة  ــب �مل
�إخ��نهم  مع  ت�صامنهم  عن  �أعرب��  ،حيث 
"طه  �لروفي�ص�ر  فان  �جلز�ئريني.للعلم 
�ملناعة  ق�صم  يف  باحث  �أ�صتاذ  مرغ�ب" ه� 
يف كلية �لطب يف ميم�ريال �صل��ن يف مركز 
رئي�س  ــه  �أن كما  ني�ي�رك  يف  �ل�صرطان 
�جلمعية �جلز�ئرية-�لأمريكية للباحثني 
يف جمال �لعل�م �أما بلقا�صم حبة فه� باحث 
حائز  و  �ملبتكرة  �لتكن�ل�جيات  جمال  يف 
كما  ــرت�ع  �خ ــر�ءة  ب  1400 من  �أكــر  على 
�لـ100 �لأو�ئل يف  ي�صنف �صمن �ملبتكرين 
�ل�ليات �ملتحدة �لأمريكية.               ل�ؤي 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/

