
ال�شـــــــــــوارع يف  الكمامـــــــات  رمي  من  التحذيـــــــر   •

لت�أميـــن  دركــــــي  و  �شرطــــي  14�ألف 
يومـــــي �لعيد ب�جلنـــوب �لكبيـــــر

لتاأمني يومي عيد الفطر واإجراءات احلجر ال�شحي

06

لل�شفـــــ�ء مري�ش�   169 ومت�ثل  جديدة  وفي�ت  و9  �إ�ش�بة   197

من�ق�شة م�شروع ق�نون �مل�ليــة �لتكميلــــــي حتــت قبة �لربمل�ن �ليوم

خرباء �شينيون يعقدون موؤمترا افرتا�شيا باجلزائر لبحث �شبل الوقاية من كورونا

الت�شويت على الن�ص يوم الأحد القادم

16

04

20 األف دينــــــار اأو باحلبـــــــ�ص ثالثة اأيــــــام 10 اآلف اإىل  غرامـــــــة من 
15 دج   2005   •  الثمـــــن  •  العــــدد   الثامنــــة    : www.altahrironline.com• الثالثاء  26 مـــاي 2020 م املوافــق لـ  03 �شوال  1441 هـ     •  ال�شنة  الإلكرتوين  • املوقـع 

�ملخ�لفون الرتد�ء �لقن�ع �لو�قي حتت ط�ئلة ق�نون �لعقوب�ت
16/04

�إلز�م �مل�شرفني �لرتبويني 
على �حل�شور �إىل �ملد�ر�س

ق�شد ��شتكم�ل �مللف�ت �لع�لقة من ك�شوف �لنق�ط 
ومنحة �لتمدر�س   

�إعف�ء �حلو�مــــــــــل 
و�ملربيـــــ�ت وذوي 

�الأمر��س �خل�شم من 
منحة �ملردودية  

�لتح�شري لرفع 
�حلجـــر �ل�شحي 
لكن ب�شـــروط 

حمــددة

بعد تعليم�ت وجهته� م�ش�لح �ملديرية 
�لع�مة للمح��شبة

بن بوزيد يك�شف مع�مل �أولوي�ت قط�ع �ل�شحة بعد �أزمة "كورون�":

03
03

ال كراء للشقق بالسواحل وال سهرات فنية واستغالل 50 بالمائة من طاقة استيعاب الفنادق  

هكذ� �شُيم�شي �جلز�ئريون 
مو�شم �ال�شطي�ف هذ� �ملو�شم

16

03

و�ل�شو�طئ  �مل�ش�بح  ال�شتغالل  خ��شة  • �إجر�ء�ت 
�لت�بعة للموؤ�ش�ش�ت �لفندقية و�ل�شي�حية

جمعية �ليد �ملمدودة حت�ش�س �ملو�طنني ب�أهمية 
�رتد�ء �لكم�م�ت 

توزيع 110 �آالف كم�مة 
على �ملو�طنني خالل �لعيد

الحتو�ء �ملزيد من �مل�ش�بني بكورون�

و�شع 3 م�ش�لح جديدة 
مب�شت�شفى حممد بو�شي�ف 

حتت ت�شرف �حلجر �ل�شحي 

ورقلة

�ال�شتج�بة للمد�ومــة 
يومي �لعيد بورقلة وب�ش�ر 

تفوق �لـ99 ب�مل�ئة

�ص 06

�ص 05

الوادي

16

06

03

توزيع �لكم�م�ت جم�ن� 
على �ملو�طنني بغرد�ية، 

�الأغو�ط و �إيليزي

مع �نطالق مو�شم �حل�ش�د

توقع�ت بتج�وز �إنت�ج 
�لقمح �لـ6 ماليني طن
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ل�شي�غة  وطنية  ندوة  عقد  �إىل  تدعو  "بد�ية"  حركة 
م�شبقة ت�شريعية  �نتخ�ب�ت  �إىل  و�لذه�ب  �لد�شتور 

علجية عي�س
-----------------

جناح  هي   بداية  حركة  اأن  للإ�شارة 
التي  احل�شاري  البناء  جلماعة  تابع 
تتبنى فكر مالك بن نبي رحمه الله، 
مع  تزامنا  املا�شية  ال�شنة  تاأ�ش�شت 

انطلق احلراك ال�شعبي.
قراءتها  يف  ب��ن��اء  ح��رك��ة  �شجلت 
جملة  اجلزائري  الد�شتور  مل�شودة 
حتفظاتها  رفعت  و  امللحظات   من 
ال�شيما و هذه امل�شودة جاءت على اإثر 
اإطارات  قاده �شباب و  حراك �شعبي 
فيما عرف بالثورة ال�شلمية من اأجل 
تغيري النظام و حماربة الف�شاد ، فاإذا 
بامل�شودة ترد على احلراكيني و تفاجاأ 
الراأي العام  بالرف�س لكل ما مور�س 
معنية  غري  اأنها  و  ال�شلطة  �شد 
حركة  اأ���ش��ارت  و  احل��راك،  مبطالب 
التناق�شات  اإىل  لها  بيان  يف  بداية 
و�شعت  الأنها  امل�شوّدة،  يف  الواردة 
ا�شتمرارية  و  القدمي  للنظام  د�شتورا 
م�شالح  يخدم  د�شتور  ال  �شلطته، 
ات�شمت  يبني دولة،  فقد  ال�شعب و 
و  ال��ك��ف��اءات  باإق�شاء  امل�����ش��ودة  
امل�شاركة  من  الوطنية  الفعاليات 
بداية  حركة  انتقدت  و  الفاعلة، 
كبري  ب�شكل  �شاهمت  التي  اللجان 
يف اإعداد امل�شودة ) جلنة كرمي يون�س، 
�رشيف   برئا�شة  االنتخابات  �شلطة 
و  لعرابة(  برئا�شة  الد�شتور  جلنة  و 
الد�شاتري  اأعدت  التي  االأ�شماء  هي 
ال�شابقة، و اأن امل�شاركون يف امل�شودة 
االإيديولوجيات  نف�س  ينتهجون 

ال�شيا�شية.
ة بالو�شفة   و و�شفت احلركة املُ�ْشودَّ
دون  احلتمي  لل�شتهلك  اجلاهزة 

�شيا�شي،  توافق  بناء  اإىل  الذهاب 
ال�شلطة   اأن  البيان  اأ�شحاب  وقال 
اخلطاأ  امل�شار  يف  ال�شري  على  ت�رش 
احللول  بناء  و  االأزم��ات  معاجلة  يف 
يف  للت�شاور  اآليات  اأّي  حتديد  دون 
م�رشوعها  لتمرير  و  الوثيقة،  اإعداد 
ال�شلطة   ا�شتغلت  ال��دك��ت��ات��وري 
فر�شته  ال��ذي  ال�شحي  ال��ظ��رف 
االعتقاالت  و   ، ك��ورون��ا  جائحة 
االأمنية لنا�شطني يف احلراك و كذلك 
االأو�شاع االقت�شادية ، �شاربة بذلك 
من  احلائط،  عر�س  ال�شعبية  االإرادة 
ِل  املَُتَغوِّ الدويل  الطرف  اإر�شاء  اأجل 
هذا  و  ال�شعوب،  م�شالح   على 
يبعث القلق و اخلوف على م�شتقبل 
ال�شيادة الوطنية كما جاء يف البيان، 
بل اخلوف على موقف اجلزائر الثابت 
يف  حقها  و  ال�شعوب  ق�شايا  اإزاء 
الق�شية  ال�شيما  امل�شري  تقرير 

الفل�شطينية .

بداية  حركة  ترى  اآخ��ر،  �شياق  ويف 
يف  الوطني  اجلي�س  م�شاركة  اأن 
م��ع��ارك خ���ارج احل���دود وج��ب اأن 
املنتخبة  املوؤ�ش�شات  برقابة  يحاط 
ماعدا  و  �شفافية  و  نزاهة  بكل  و 
يف  للتورط   بابا  �شيفتح  فاإنه  ذلك 
خو�س  رمبا  و  االآخرين،  �رشاعات 
دولية  اأط��راف   عن  بالوكالة  حروبا 
قدرات  ا�شت�شعاف  اإىل  ي��وؤدي  مما 
التي  النقطة  ا�شتنزافها،  و  اجلي�س 
اأرادت حركة بداية اأن تلفت بها انتباه 
الراأي العام هي حذف البند الذي مينع 
مزدوجي اجلن�شية من تقلد الوظائف 
و  ال�شيما  ال��دول��ة،  يف  ال�شامية 
العمالة  بت�رشب  ي�شمح  البند  هذا 
االأجنبية و تنفيذ اأجنداتها، خ�شو�شا 
بع�س  بتجن�س  املعروفة  الدولة  واأن 
الفرن�شية   ( بجن�شيتها  امل�شوؤولني 
و  املا�شي  عدّوة  هي  االأمريكية(  و 

احلا�رش و امل�شتقبل.

االمتدادات  امل�شودة  تطرح  مل  كما 
احتاد   ( اجلزائرية  للدولة  الطبيعية 
امل��وؤمت��ر  منظمة  ال��ع��رب��ي،  امل��غ��رب 
العربية  ال��دول  جامعة  االإ�شلمي، 
تطرح  مل  و  االإف��ري��ق��ي،  االإحت���اد  و 
املنظمات،  هذه  بناء  الإعادة  االأفكار 
حافظوا  امل�شودة  وا�شعي  اأن  ثم 
بدليل  القدمي،  النظام  طبيعة  على 
العديد  قل�س  اجلمهورية  رئي�س  اأن 
كانت  ال��ت��ي  ال�����ش��لح��ي��ات  م��ن 
�شواء   االأخ��رى  القطاعات  متار�شها 
اأعطى  و   الق�شائية،  اأو  الت�رشيعية 
يف  احل��ق��وق  م��ن  الكثري  لنف�شه 
ال�شيا�شة  ال�شيما  ال�شيا�شات  ر�شم 
دون  القرارات  اإ�شدار  و  اخلارجية، 
غلق  و  ملراجعتها،  طرف  اأي  تدخل 
باب ا�شتقللية ال�شلطات و احلريات 
ما  هو  و  االإعلمية  و  ال�شيا�شية 
النظام  اإىل  العودة  احلركة  اعتربته  

االأحادي الدكتاتوري.

كونفرن�س" "�لفيديو  بتقنية 

خرب�ء �شينيون ب�جلز�ئر 
وتون�س يعقدون موؤمتر� 

حول وب�ء كورون�

ق�لت �أن �ل�شي�دة �لوطنية فوق كل �العتب�ر�ت �خل�رجية ر�أي

�نتقدت حركة بد�ية م� ج�ء يف م�شودة �لد�شتور �جلز�ئري، �لتي ح�فظت على �لنظ�م �لقدمي و كر�شت �الأح�دية بح�شبه� ، حيث �أعلنت 
رف�شه� �ملطلق للم�شودة ، و دعت حركة بد�ية �إىل عقد ندوة وطنية �شيدة ي�ش�غ فيه� �لد�شتور �جلز�ئري و عر�شه على �الإ�شتفت�ء 
�ل�شعبي بعد �تخ�ذ جملة من �الإجر�ء�ت �ملحفزة على �لتف�عل مع هذ� �مل�شروع ،كم� دعت �إىل ت�أجيل �مل�شروع و �لذه�ب �إىل �نتخ�ب�ت 

ت�شريعية م�شبقة لبن�ء جز�ئر جديدة.

بتقنية  موؤمترا  بتون�س  ال�شينية  ال�شفارة  نظمت 
اخل��رباء  م��ن  ع��دد  ب��ني  كونفرن�س”  “الفيديو 
حول  وذلك  واجلزائر  بتون�س  املقيمني  ال�شينيني 

�شبل الوقاية من فريو�س كورونا .
ال�شني  �شفري  املوؤمتر  ه��ذا  اأعمال  يف  و�شارك 
اجلالية  اأف��راد  من  وعدد  بني،  وين  وانغ  بتون�س 
اإىل  اال�شتماع  مت  اأين  بتون�س،  املُقيمني  ال�شينية 
ال�شينيني لتفادي مر�س كورونا  ن�شائح اخلرباء 
.واأجاب اخلرباء ال�شينيون على اأ�شئلة املُ�شاركني 
تطورات  حول  متحورت  والتي  املوؤمتر  هذا  يف 
احلماية  وتدابري  اجلديد،  كورونا  فريو�س  مر�س 
والوقاية الواجب اإتباعها، و اإىل اإمكانية ا�شتئناف 
واجلزائر  تون�س  يف  العاملة  ال�شينية  ال�رشكات 
ال�شني  �شفري  املوؤمتر  هذا  لن�شاطها.وحتدث خلل 
لدى تون�س وانغ وين بني الذي قال اإن ال�شينيني 
انت�شار  منع  يف  ثقتهم  ت��ع��ززت  تون�س  يف 
الفريو�س.اأكد ت�شو لني قائد فريق اخلرباء ونائب 
ت�شونغت�شينغ،  يف  البلدية  ال�شحة  جلنة  مدير 
ا�شتعداد  على  ال�شينيني  اخل���رباء  فريق  اأن 
الأف��راد  املطلوبة  واال�شت�شارات  الدعم  لتقدمي 
فريق  اأجرى  قد  .وكان  بتون�س  ال�شينية  اجلالية 
مع  ومعمقة  مكثفة  وم�شاورات  لقاءات  اخلرباء 
لل�شيطرة  الوقاية  تدابري  ب�شاأن  باجلزائر  نظرائهم 
بتقنية  موؤمترات  عدة  عقدوا  الفريو�س.كما  على 
ال�شينية  اجلالية  اأفراد  مع  كونفرن�س”  “الفيديو 
تدابري  حول  باجلزائر  ال�شينية  ال�رشكات  وعمال 

ق/والوقاية من الوباء و�شبل ال�شيطرة عليه

�إجر�ء�ت خ��شة ال�شتغالل �مل�ش�بح 
و�ل�شو�طئ ب�جلز�ئر 

م�شت�شار  ق����ال 
ال�شياحة  وزي��ر 
وال�����ش��ن��اع��ة 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
وال����ع����م����ل 
عبد  ال��ع��ائ��ل��ي، 
ال���ق���ادر 
 ، تي غو
اإن جلنة 

تقنية 
واأخ�شائيني  خ��رباء  م��ن  تت�شكل 
ال�شياحة،  جم��ال  يف  ومتعاملني 
�شحي،  بروتوكول  اجن��از  ب�شدد 
وتفادي  املواطنني  �شحة  حلماية 
"كورونا"،  ف���ريو����س  ان��ت�����ش��ار 
قدمت  اال�شطياف،  مو�شم  خ��لل 

بكيفية  اأ�شا�شا  تتعلق  اق��راح��ات، 
امل�شابح وال�شواطئ  ا�شتغلل  وطرق 
الفندقية  للموؤ�ش�شات  التابعة 
ا�شتقبال  بطرق  وك��ذا  وال�شياحية، 
منع  مع  بالفنادق،  الزبائن  وت�شجيل 
بتعقيم  فنية وااللتزام  اقامة �شهرات 
العمومية  واملرافق  الغرف  وتنظيف 
الق��راح  املتحدث  واأ���ش��ار  يوميا، 
عند  ال�شكن  �شيغة  ا�شتغلل  منع 
باملناطق  �شقق  ك��راء  اأو  امل�شيف 
ال�شاحلية يف هذه الفرة ال�شعبة، مع 
اإجبارية ا�شتعمال الكمامات الوقائية 
وكذا اإلزام موظفي الفنادق ب�رشورة 
اأي�شا  وامل���اآزر  الكمامات  ارت���داء 
للوقاية من االإ�شابة ب� "كوفيد19-".
ق/و

وزير �الت�ش�ل يثمن جهود عم�ل �لت�بعة للموؤ�ش�ش�ت �لفندقية و�ل�شي�حية
�لقط�ع يف خمتلف �ملوؤ�ش�ش�ت �الإعالمية

ثمن وزير االت�شال الناطق، الر�شمي 
بلحيمر،  عمار  الدكتور  للحكومة، 
عيد  مبنا�شبة  تهنئة  ر���ش��ال��ة  يف 
يبذلها  التي  اجلهود  املبارك،  الفطر 
خمتلف  يف  القطاع  ع��م��ال  ك��اف��ة 
الإي�شال  االإعلمية  املوؤ�ش�شات 
انت�شار  ظل  يف  االإعلمية  الر�شالة 

وباء كورونا.
هذا  "اأمام   : الر�شالة  يف  ج��اء  و 
الظرف الع�شيب الذي جتتازه بلدنا 
ب�شبب تف�شي جائحة كورونا، يثمن 
الر�شمي  الناطق  االت�شال،  وزي��ر 
جهود  بلحيمر،  عمار  للحكومة، 
خمتلف  يف  القطاع  ع��م��ال  ك��اف��ة 
الإي�شال  االإعلمية  املوؤ�ش�شات 
واال�شطلع  االإعلمية  الر�شالة 
لهذا  الت�شدي  يف  مب�شوؤولياته  كل 

على  ال��وب��اء 
الوجه االأكمل 

واالأمثل".
واغتنم وزير 

االت�������ش���ال 
املنا�شبة  هذه 
ل���ت���ق���دمي 
ال���ت���ه���اين 
عمال  لكافة 

وجل  عز  املوىل  من  راجيا  القطاع، 
اأن "يعيده علينا جميعا باخلري واليمن 
والربكات مبزيد من التقدم واالزدهار 

يف ال�شلم واال�شتقرار".
عنا  "يرفع  باأن  الله  اإىل  ت�رشع  كما 
البلء  هذا  االأمم  وجميع  اأمتنا  وعن 
من  مبزيد  وتوفيقه  بعونه  مي��ن  و 

ق/والت�شامن والتعاون".

�لدولة يف  �ل�ش�مية  �لوظ�ئف  تقلد  من  �جلن�شية  مزدوجي  مينع  �لذي  �لبند  حذفت  • �مل�شودة 

يوؤكد:  �شديقي 

قر�ر �نعق�د دورة �للجنة 
�ملركزية لالأفالن ق�نوين

التحرير  جبهة  حلزب  بالنيابة  العام  االأمني  قال 
الوطني، علي �شديقي، اإن الدعوة لعقد اجتماع 
ماي  و29   28 يومي  للحزب  املركزية  للجنة 
اجلاري من اأجل انتخاب قيادة جديدة قرار �رشعي 
وقانوين، الإعادة ترتيب بيت االأفلن والتح�شري 

لل�شتحقاقات املقبلة.
كانت  احلزب  قيادة  اأن  �شديقي،  علي  واأو�شح 
�شهر  يف  املركزية  للجنة  اجتماع  لعقد  ت�شعى 
اأجلت  الوبائية  االأزمة  اأن   غري  املا�شي،   اأفريل 
ال�رشوري  من  بات  “اليوم   : واأ�شاف  انعقادها، 
جديدة  قيادة  انتخاب  اجل  من  اللجنة  انعقاد 
اإىل  اأخرى  اأ�شهر   6 اإىل  ال��دورة  ومتديد  للحزب 
خا�شة  للحزب،  ع�رش  احلادي  املوؤمتر  انعقاد  غاية 
التحرير تن�س  لوائح حزب جبهة  القانون و  واأن 
على �رشورة انتخاب قيادة جديدة  ت�رشف على 

حت�شري املوؤمتر”.
وح�شب علي �شديقي، فاإن القيادة احلالية للحزب 
العتيد مل تكن يوما �شد الذهاب نحو عقد اللجنة 
املركزية التي تعترب �شيدة  يف قراراتها وهي من 
وتقرر  للموؤمتر  التح�شري  كيفية  يف  �شتف�شل 
العام  االأم��ني  اجلديدة.وك�شف  القيادة  �رشعية 
اأن جدول  الوطني  التحرير  بالنيابة حلزب جبهة 
اأعمال الدورة التي �شتكون يف 30 ماي اجلاري 
�شيتمحور يف انتخاب اأمني عام جديد وت�شكيل 
اللجنة التي �شتوكل لها مهام التح�شري للموؤمتر 
احلادي ع�رش.باملقابل اأكد – حمدثنا- اأن التح�شري 
لعقد اجتماع اللجنة املركزية لن يوؤثر على عمل 
توا�شل  التي  الد�شتور  بدرا�شة  املكلفة  اللجنة 
التي  االفلن  مقرحات  لتقدمي  وت�شعى  عملها 
ت�شم  اأنها   م�شريا  اجلمهورية،  لرئا�شة  �شرفع 

ق/وخرباء وخمت�شني يف القانون.



بن بوزيد يك�شف مع�مل �أولوي�ت قط�ع �ل�شحة بعد �أزمة "كورون�":

�لتح�شري لرفع �حلجر �ل�شحي لكن ب�شروط حمددة

لوؤي ي
----------------------

باالإجراءات  املواطن  التزام  على  علوة 
ال�شحي  باحلجر  املتعلقة  الوقائية 
�شياق  ال��ك��م��ام��ات.ويف  وارت�����داء 
امل��ح��اور  ع��ن  امل��ت��ح��دث  ك�شف  اآخ���ر 
باأولويات  و�شفها  التي  االأ�شا�شية 
ال�شحي  احل��ج��ر  رف��ع  ب��ع��د  ال��ق��ط��اع 
الربنامج  هذا  من  االأول  "املحور  قائل 
كل  و�شع  بعد  تنفيذه  يف  �رشع  الذي 
بالتكفل  متعلق  القانونية،  الن�شو�س 
نتح�رش  ونحن  احل��وام��ل،  ب��االأم��ه��ات 
م�شالح  عرفتها  التي  االكتظاظ  حلالة 
الوزير  بامل�شت�شفيات".واأ�شاف  التوليد 
ال�شلطات  دفع  "واقع  ال�شياق  هذا  يف 
ناجعة  حلول  عن  البحث  اإىل  العمومية 
اإىل  اللجوء  خ��لل  من  املجال  ه��ذا  يف 
التابعة  امل�شت�شفيات  بني  اتفاقية  توقيع 
الوطني  وال�شندوق  اخلا�س  للقطاع 
التكفل  لتح�شني  االجتماعي  لل�شمان 
و�شع  الوطن  مناطق  كل  عرب  باحلوامل 

الو�شعية". لهذه  حد 
مبلف  املتعلق  الثاين  املحور  وب�شاأن 
عن  بوزيد  بن  اأعلن  ال�رشطان  مر�شى 
معاجلة  مراكز  لبع�س  بزيارات  القيام 
على  والعمل  الوطن  عرب  ال�رشطان 
�شيتم  اأنه  م�شريا  مردودية،  اأكرث  جعلها 
غرار  على  قريبا،  اأخ��رى  مراكز  فتح 
ذات  يف  ال��وزي��ر  اجللفة.وذكر  مركز 
الوقاية  جلان  بعث  اإع��ادة  اأن  ال�شياق 
ال�رشطان  مبكافحة  اخلا�شة  والعلج 

الذي  الثاين  واملخطط  �رشوريا  �شار 
�شهر  يف  اإط��لق��ه  املفرو�س  من  ك��ان 
تف�شي  ب�شبب  تاأجيله  ومت  اجلاري  ماي 
الرئي�س  اأن  م��ربزا  ك��ورون��ا،  فريو�س 
لهذا  خ��ا���ش��ا  اه��ت��م��ام��ا  ي��ويل  ت��ب��ون، 
ال�شيما  جوانبه،  جميع  يف  املخطط 
كل  ب��اإ���رشاك  وذل��ك  الوقائي  اجل��ان��ب 
االأول يف  الرجل  القطاعات".كما تطرق 
مواعيد  مدة  طول  اإىل  ال�شحة  قطاع 
واليتي  يف  خا�شة  باالأ�شعة،  العلج 
اأن  موؤكدا  والبليدة،  العا�شمة  اجلزائر 
امل�شكل �شوف يجد طريقه اإىل احلل بعد 
بهذا  اخلا�شة  الرقمية  االأر�شية  اإطلق 
تف�شي  ب�شبب  تاأخرت  والتي  املو�شوع، 
عرقل  الذي  امل�شتجد  "كورونا"  فريو�س 
بالقطاع  اخلا�شة  امل�شاريع  من  الكثري 
�شيتم  ما  وهو  الوطني  امل�شتوى  على 

م�شتقبل". تداركه 
�لغذ�ئية  �ملو�د  ملف  فتح 

�مل�شرطنة �مل�شتوردة 
وال�شكان  ال�شحة  وزي��ر  وك�شف    
�شيتم  ان��ه  امل�شت�شفيات  واإ���ش��لح 
ال��ق��ي��ام ب��درا���ش��ات ح��ول ك��ل اأن���واع 
واأو�شح  امل�شتوردة.  الغذائية  امل��واد 
اأن  اىل  بالنظر  انه  ت�رشيحه  يف  الوزير 
يكون  قد  الغذائية  امل��واد  من  البع�س 
ببع�س  االإ���ش��اب��ة  ع��وام��ل  م��ن  عامل 
اأ�شاف  كما  اجلزائر.  يف  ال�رشطان  اأنواع 
له  الدولة تويل  الربنامج  اأن هذا  الوزير 
الوقائي  اجلانب  ال�شيما  كبري  اهتمام 
ويف  القطاعات  كل  اإ���رشاك  خلل  من 

طول  اإىل  الوزير  اأ�شار  ال�شياق  ذات 
خا�شة  باالأ�شعة،  العلج  مواعيد  مدة 
والبليدة.  العا�شمة  اجلزائر  بواليتي 
واأكد الوزير اأن هذا امل�شكل �شوف يجد 
االأر�شية  اإطلق  بعد  احلل  اإىل  طريقه 
امل��و���ش��وع،  ب��ه��ذا  اخل��ا���ش��ة  الرقمية 
فريو�س  تف�شي  ب�شبب  تاأخرت  والتي 

امل�شتجد. "كورونا" 
الرحمان  عبد  الربوفي�شور  وك�شف 
لتنظيم  خمطط  تبني  عن  بوزيد،  بن 
اجلراحية  الطبية  االإ�شتعجاالت  م�شالح 
ل��ل��وط��ن. ال��ك��ربى  للم�شت�شفيات 
املخطط  هذا  اأن  بوزيد،  بن  واأو�شح، 
امل�شجل  العبء  التخفيف  اأجل  من  ياأتي 
انطلقا  امل�شالح  ه��ذه  م�شتوى  على 
من  اال�شتفادة  غاية  اإىل  اال�شتقبال  من 
وزير  اأعلن  ال�شياق،  نف�س  العلج.ويف 
جوارية  عيادة   80 جتهيز  عن  ال�شحة 
تزويدها  بعد  املهمة  ل��ه��ذه  م��وؤه��ل��ة 
حمل  لتحل  التخ�ش�شات  مبختلف 
الطبية  اال�شتعجاالت  م�شالح  بع�س 
قريبة  وتكون  للم�شت�شفيات  اجلراحية 
اخلدمة  حيز  �شتدخل  بحيث  املواطن،  من 
اأك��د،  كورونا.كما  اأزم��ة  نهاية  ف��ور 
كافة  حل  �شيتم  ان��ه  امل�شوؤول،  نف�س 
على  ت�شجيلها  مت  التي  االخ��ت��لالت 
تن�شيب  بعد  ال�شحة،  قطاع  م�شتوى 
التي  ال�شحية  لليقظة  الوطنية  الوكالة 
املنظومة  اإ�شلح  هاما يف  دورا  �شتلعب 

م�شتقبل. اجلزائر  يف  ال�شحية 

�أكد وزير �ل�شحة و�ل�شك�ن و�إ�شالح �مل�شت�شفي�ت، عبد �لرحم�ن بن بوزيد، �أن رفع �إجر�ء�ت �حلجر �ل�شحي �أ�شبح 
�شرورة ال بد منه�.و�أو�شح بن بوزيد خالل ت�شريح�ت �شحفية �أن �جلز�ئر ح�شرت لرفع �جر�ء�ت �حلجر �ملنزيل 

بعد ت�شجيل موؤ�شر�ت �إيج�بية على م�شتوى �أرق�م �لوفي�ت و�الإ�ش�ب�ت .

الثالثاء 26 ماي 2020 م الموافق لـ 03 شوال 1441هـ 03
العدد
2005

توقع�ت بتج�وز �إنت�ج �لقمح �لـ 6 
ماليني طن

مع �نطالق مو�شم �حل�ش�د

يف  اجلزائر  يف  احل�شاد  اآالت  �رشعت 
و�شط  القمح  م��ادة  ح�شاد  عملية 
مبو�شم  الفلحني  و�شط  كبري  تفاوؤل 
هاج�س  يبقى  فيما  امل��ن��ت��وج  واف��ر 

الفلحني. يقلق  ما  وحده  االأ�شعار 
مو�شم  يعرف  اأن  الفلحون  ويتوقع 
انطلق  ال��ذي  احلالية  ال�شنة  ح�شاد 
ارتفاع  احل��ايل  ماي  �شهر  بداية  مع 
�شجلت  التي  االأرقام  فوق  املح�شول 
كان  التي  املا�شيتني،  ال�شنتني  يف 
 5 بني  يراوح  االإجمايل  االإنتاج  فيها 
رئي�س  اأكده  ما  طن.وهو  مليني  و6 
"حممد  اجل��زائ��ري��ني  الفلحني  احت��اد 
ت�رشيحات  يف  ك�شف  الذي  عليوي" 
اجلارية  ال�شنة  حم�شول  اأن  �شحفية 
اأوت  �شهر  نهاية  م��ع  يتجاوز  ق��د 
طن.واأرجع  مليني   6 ال� عتبة  املقبل 
ارتفاع  اإىل  الرقم  هذا  املتحدث  نف�س 
بلغت  ال��ت��ي  امل�شتغلة  امل�شاحات 
بال�شنة  مقارنة  املائة  يف   20 حوايل 
املايل  الدعم  بف�شل  وذلك  املا�شية، 
العامل  اأما  احلكومة،  خ�ش�شته  الذي 
االأمطار،  ت�شاقط  تقطع  فهو  الثاين 
دي�شمرب  �شهر  منذ  اأ�شهر   3 مل��دة 
عمل  ال��ذي  العامل  وه��و  املا�شي 
تف�شدها  التي  ال�شنابل  اإنقاذ  على 

الفرة  هذه  خلل  العادة  يف  االأمطار 
دعم  اأن  عليوي  ال�شنة.واأ�شاف  من 
باالأ�شمدة  خا�شة  للفلحني  الدولة 
عمليات  خلل  وب��االآالت  الزراعية 
م�شاحات  زرع  على  �شاعد  احل��رث 

جديدة.
رئي�س  العربي،  عبدي  قال  جانبه  من 
اإن  تيارت  والية  يف  الفلحة  غرفة 
اإ�شارات  يحمل  احلايل  القمح  مو�شم 
اأف�شل  �شيكون  باأنه  توحي  ايجابية 
القليلة  بال�شنوات  مقارنة  املوا�شم 
التي  املحا�شيل  فجميع  املا�شية 
عمليات  يف  االأم��ط��ار  على  تعتمد 
ن��ت��اج��ا الف��ت��ا.  ال�����ش��ق��ي اأع���ط���ت اإ
جفاف  فرات  يعي�شوا  مل  فالفلحون 
يف  ح�شل  مثلما  للأمطار  انحبا�س  و 

املن�رشمة. االأعوام 
الفلحني  اأن  امل��ت��ح��دث  واأ����ش���اف 
طن  األف   400 قرابة  ح�شد  يتوقعون 
طن  األف   274 بال� مقارنة  القمح  من 
 704 على  املا�شية  ال�شنة  امل�شجلة 
املزروعة  االأرا�شي  من  هكتار  اآالف 
عن  بعيدا  يبقى  رقم  وهو  الوالية  يف 
 2009 �شنة  امل�شجل  االأعلى  الرقم 

األف طن.  700 ال�  اأنداك  بلغ  والذي 
لوؤي ي

جتديد مق�شور�ت 16 ط�ئرة من نوع 
"بوينغ"

�جلوية �جلز�ئرية �إقتنته� م� بني 2000 و2011

للجوية  الر�شمي  ال��ن��اط��ق  ك�شف 
ال�رشكة  اأن  اأندل�شي،  اأمني  اجلزائرية، 
 16 مق�شورة  بتجديد  حاليا،  تقوم 
اأمني  737-800.واأ�شار  بوينغ  طائرة 
امل�شبوقة  غري  االأزم��ة  اأن  اأندل�شي، 
اأجرب  كورونا،  فريو�س  �شببها  التي 
اأ�شطولها  ن�شاط  توقيف  على  ال�رشكة 
اجلوي واإخ�شاعه للحجر عرب مطارات 
ا�شتغلت  اأندل�شي  الوطن.وح�شب 
خطة  ملتابعة  احل��ج��ر،  ف��رة  ال�رشكة 
 ،800-737 بوينغ  جتديد كابينة طائرة 
التي يبلغ عددها 16 طائرة، مت اقتناوؤها 

2011.واأ�شاف  و   2000 عامي  بني 
الربنامج،  هذا  نهاية  يف  انه  اأندل�شي 
لدى   B737NGd ط��ائ��رات  جميع 
�شيكون  اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط 
ب��دًءا   ، املق�شورة  تكوين  نف�س  لها 
 132  +  16 اإىل  مقعًدا   120  +  24 من 
�شيتم  اأنه  اأندل�شي  اأمني  مقعًدا.واأفاد 
مزودة  جديدة  مبقاعد  الطائرات  جتهيز 
الدرجة  من  فردية  ترفيه  ب�شا�شات 
راحة  على  ال�شهر  اج��ل  من  االأوىل 

ال�رشكة. زبائن 
                                           لوؤي ي

العامة  امل��دي��ري��ة  م�شالح  اأ���ش��درت 
ماي   18 بتاريخ  تعليمة   للمحا�شبة 
منحة  من  الغيابات  خ�شم  متنع   2020
اللواتي  و  احلوامل  للن�شاء  املردودية 
املزمنة  االأمرا�س  ذوي  و  اأطفال  لديهن 
و�شائل  لهم  لي�س  من  و  املر�شى  و 

لنقل. ا
للمحا�شبة  العامة  املديرية  واأب��رق��ت 
اإر�شالية  اجلزائر  اجلهوية  اخلزينة  بفرعها 
للموؤ�ش�شات  التابعة  اخل��زي��ن��ة  اإىل 
تو�شي   1008 رق��م  حت��ت  ال�شحية 
الن�شاء  مردودية  على  االإبقاء  باأهمية 
اآو  اأطفال  لديهن  واللواتي  احلوامل 

واملر�شى  امل��زم��ن��ة  االأم��را���س  ذوي 
لي�س  ال��ذي��ن  ال��ع��م��ال  ذل��ك  يف  ومب��ا 
ان  على  للعمل،  التنقل  اإمكانية  لهم 
منحة  يف  لهم  الغيابات  تخ�شم  ال 
العمل  وزير  وجه  جهته  املردودية.من 
االجتماعي،  وال�شمان  والت�شغيل 
تهنئة  ر�شالة  يو�شف،  عا�شق  �شوقي 
املبارك. الفطر  بعيد  االحتفال  مبنا�شبة 
اأكد  حيث  الوزارة  به  اأفادت  ما  ح�شب 
بهذه  القدير  العلي  الله  "اأ�شاأل  قائل 
يف  علينا  حتل  التي  ال�شعيدة  املنا�شبة 
بلدنا  يحفظ  اأن  ا�شتثنائية،  ظروف  ظل 
والبلء،  الوباء  عنا  يرفع  واأن  احلبيبة 

بالقواعد  اإىل االلتزام  اأدعو اجلميع  فاإين 
ال�شلطات  عن  ال�شادرة  والتعليمات 
هذا  انت�شار  نتفادى  حتى  العمومية، 
اجلميع".كما  �شلمة  ونحفظ  الوباء، 
اأخل�س  للجميع  "اأجدد  العمل  وزير  قال 
اأوجه  ف��اإين  االأم��اين،  واأطيب  التهاين 
والعمال  العاملت  جلميع  تقدير  حتية 
واأق��ول  عملهم،  اأم��اك��ن  يف  املرابطني 
وتفانيهم  اإخل�شهم  بف�شل  اأن��ه  لهم 
بتجاوز  الله  بحول  اجلزائر  �شتتمكن 
وكل  �شعيد  عيد  ال�شعب،  الظرف  هذا 

باألف االإ�شلمية  واالأمة  واجلزائر  عام 
 خري".                                       لوؤي ي

�إعف�ء �حلو�مل و�ملربي�ت وذوي �الأمر��س �خل�شم من منحة �ملردودية  
بعد تعليم�ت وجهته� م�ش�لح �ملديرية �لع�مة للمح��شبة

�إلز�م �مل�شرفني �لرتبويني على �حل�شور 
�إىل �ملد�ر�س

ق�شد ��شتكم�ل �مللف�ت �لع�لقة من ك�شوف �لنق�ط ومنحة �لتمدر�س   

الربية  وزارة  وّج��ه��ت 
اإىل  مرا�شلة  الوطنية 
اأمرتهم  الربية،  مديريات 
م��ن خ��لل��ه��ا ب�����رشورة 
ح�������ش���ور امل�������رشف���ني 
املوؤ�ش�شات  اإىل  الربويني 
ا�شتكمال  ق�شد  الربوية 
اخلا�شة  العالقة  امللفات 
اإ�شافة  النقاط،  بك�شوف 

اآالف   5 ب�  اإىل منحة التمدر�س املقدرة 
اأوكلت  التي  املهام  دينار.وتتمثل 
من  االنتهاء  يف  الربويني،  للم�رشفني 
عن  تخلف  ملن  النقاط  حجز  عملية 
ويتم  املحجوزة  النقاط  ذلك.ومراجعة 
وجدت،  اإن  االأخطاء  ت�شحيح  خللها 
االأر���ش��ي��ة  فتح  اإع���ادة  ان��ت��ظ��ار  يف 

لو�شع  وذل��ك  ج��دي��د،  م��ن  الرقمية 
الك�شف.اإ�شافة  يف  ال�شنة  اآخر  نتائج 
االأق�����ش��ام  ملجال�س  التح�شري  اإىل 
وال�شارم  التام  التقيد  ���رشورة  مع 
"كوفيد  من  الوقاية  اإجراءات  مبختلف 
النقاط  ك�شوف  طباعة  19".وكذا 
ال�شنة  بنهاية  اخلا�شة  النتائج  وو�شع 
الدرا�شية.                                لوؤي ي
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من�ق�شة م�شروع ق�نون �مل�لية �لتكميلي حتت قبة 
�لربمل�ن �ليوم

لوؤي ي
----------

وفيما يخ�س برجمة اجلل�شات اأ�شار ذات امل�شدر 
اإىل انه �شيتم تقدمي م�رشوع قانون املالية التكميلي 
من طرف ممثل احلكومة خلل جل�شة م�شاء اليوم 
و  الثانية  ال�شاعة  على   2020 ماي   26 الثلثاء 
املالية  جلنة  تقرير  تقدمي  جانب  اىل  زواال  الن�شف 
و امليزانية عن م�رشوع القانون.و بعد ذلك ي�رشع 
عامة.و  جل�شة  خلل  الن�س  مناق�شة  يف  النواب 
غدا  القانون  مل�رشوع  العامة  املناق�شة  �شتتوا�شل 
التا�شعة  ال�شاعة  من  ابتداء  ماي   27 االأربعاء 
لرد  اال�شتماع  اجلل�شة  نف�س  خلل  ليتم  �شباحا 
ممثل احلكومة على ان�شغاالت النواب.اأما بالن�شبة 
املالية فقد  الت�شويت على م�رشوع قانون  جلل�شة 
برجمت ليوم االأحد 31 ماي يف ال�شبيحة و ذلك 
القانونية  ال�شوؤون  تقرير جلنة  امل�شادقة على  بعد 
نائب  ع�شوية  اإثبات  حول  واحلريات  واالإداري��ة 

للمجل�س  امليزانية  و  املالية  جلنة  جديد.وكانت 
املا�شي  االأ�شبوع  الوطني قد خ�ش�شت  ال�شعبي 
املالية  قانون  م�رشوع  لدرا�شة  جل�شات  ع��دة 

التكميلي ل�شنة 2020 من بينها اال�شتماع لعر�س 
وزير املالية عبد الرحمن راوية.

2020 فيم�  ل�شنة  �لتكميلي  �مل�لية  �ل�شعبي �لوطني يف من�ق�شة م�شروع ق�نون  �ليوم �لثالث�ء نو�ب �ملجل�س  ي�شرع 
31 م�ي �جل�ري.و ذلك ح�شب م� �أف�د به يوم بي�ن للمجل�س.و ج�ء يف  �شيكون �لت�شويت على �لن�س يوم �الأحد 

 2020 26 م�ي  �ليوم �لثالث�ء  �أ�شغ�له يف جل�ش�ت ع�مة  �ل�شعبي �لوطني  "ي�شت�أنف �ملجل�س  �لت�شريعية  �لهيئة  بي�ن 
. "2020 2020 ملن�ق�شة و �لت�شويت على ق�نون �مل�لية �لتكميلي ل�شنة  31 م�ي  �إىل �الأحد 

�لتحذير من رمي �لت�شويت على �لن�س يوم �الأحد �لق�دم
�لكم�م�ت يف �ل�شو�رع

حذر املدير العام للوكالة الوطنية للنفايات، كرمي 
وامان، من خطورة رمي الكمامات يف ال�شوارع 

اأو يف �شناديق القمامة اأو ب�شكل ع�شوائي 
مبا�رشة بعد نزعها، خا�شة يف ظل هذه االأو�شاع 

ال�شحية الراهنة التي تطبع احلياة اليومية 
للجزائريني ب�شبب انت�شار جائحة كورونا.
و دعا وامان يف ت�رشيح ملوقع التلفزيون 

اجلزائري املواطنني اإىل االحتفاظ بالكمامات 
امل�شتعملة ملدة 24 �شاعة يف مكان خا�س يف 

البيت قبل رميها يف القمامات، مو�شحا اأن 
“الدرا�شات اأثبتت اأن مدة بقاء فريو�س كورونا 
على االأ�شطح القما�شية كالكمامات ت�شل اإىل 
�شاعات معدودة ال تتجاوز االأربع و الع�رشين 
�شاعة، و هو ما من �شاأنه حماية عمال النظافة 

من خطر انتقال الفريو�س”.
و قال املتحدث اإن “م�شتعملي الكمامات ميكنهم 
التخل�س منها و رميها يف القمامات املخ�ش�شة 
لذلك، اإذا قاموا بتعقيمها اأو و�شعها يف اأكيا�س 
مغلقة لتفادي انتقال الفريو�س عرب االأ�شخا�س 

اأو يف الهواء”.
ق/و

فرع جممع "جيك� لال�شمنت" 
بب�تنة يتح�شل على �شه�دتني 

دوليتني للمط�بقة
التابعة  )باتنة(  التوتة  لعني  اال�شمنت  �رشكة  حت�شلت 
على  "جيكا"،  اجلزائر  الإ�شمنت  ال�شناعي  للمجمع 
�شهادتني دوليتني جديدتني للمطابقة وفق معايري اإيزو، 

ح�شبما اأفاد به بيان لوزارة ال�شناعة و املناجم.   
�شفحتها  على  الوزارة  ن�رشته  الذي  البيان  اأو�شح  و 
الر�شمية "فاي�شبوك" ان ال�شهادة االأوىل التي حت�شلت 
 2018 ن�شخة   45001 مبعيار  تتعلق  ال�رشكة  عليها 

املتعلق بنظام اإدارة ال�شحة و ال�شلمة املهنية.
و �شي�شاعد هذا املعيار املوؤ�ش�شة على توفري بيئة عمل 
للم�شتخدمني، كما �شيقلل من حوادث  اآمنة و �شحية 
ح�شب  الوفاة،  وح��وادث  بالعمل  املتعلقة  االإ�شابات 
ذات امل�شدر. اأما املعيار الثاين الذي حت�شل عليها فرع 
ن�شخة   50001 "اإيزو  يف  فيتمثل  العمومي   املجمع 
و  الطاقة.  اإدارة  بنظام  ال�شهادة  هذه  تتعلق  و   2018
اأو�شح بيان الوزارة بخ�شو�س هذا املعيار انه يو�شح 
اأف�شل املمار�شات املتبعة يف جمال اإدارة الطاقة عامليا، 
دولة   60 من  اأكرث  قبل خرباء يف  من  تطويره  مت  حيث 
ا�شتهلك  تر�شيد  على  ال�رشكات  مل�شاعدة  العامل  حول 
االلتزام  اإىل  باالإ�شافة  التكاليف  وتقليل  الطاقة 

باملتطلبات البيئية.
واأ�شارت وزارة ال�شناعة و املناجم  اأن فرع جيكا بعني 
من  االأهم  الدويل  "االعراف  هذا  على  حت�شل  التوتة 
نوعه"  من طرف اجلمعية الفرن�شية للتقيي�س "اأفنور"، 
التي تعترب من الهيئات املرجعية الفاعلة على امل�شتوى 
الدويل، يف اإنتاج و و�شع خمتلف املوا�شفات و املعايري 

و املقايي�س.
جتديد  من  املوؤ�ش�شة  ذات  متكنت  اأخ���رى،  جهة  من 
 9001 اإيزو  معيار  من  كل  تخ�شان  اأخريني  �شهادتني 
 14001 اإيزو  معيار  و كذا  اجلودة  اإدارة  بنظام  املرتبط 

لنظام االإدارة البيئية.
اأن كل هذه ال�شهادات ت�شمل جميع  جتدر االإ�شارة اإىل 
ت�شويق  و  تعبئة  و  باإنتاج  املرتبطة  املوؤ�ش�شة  اأن�شطة 

مادتي االإ�شمنت و احل�شى.
ق/و

�لتنوع �لبيولوجي مورد ه�م لقط�ع�ت �قت�ش�دية �إ�شرت�تيجية
 اأكدت وزيرة البيئة و الطاقات املتجددة ن�شرية 
بن حراث باجلزائر باأن التنوع البيولوجي "مورد 
قطاعات  حاليا  منه  ت�شتفيد  و  للبلد"  هام 
ت�شل  اإجمالية  بن�شبة  اإ�شراتيجية  اقت�شادية 

اإىل 30 باملائة من الناجت الداخلي اخلام .
الزيارة  خ��لل  كلمتها  يف  ال��وزي��رة  قالت  و 
التي قادتها اىل حديقة وادي ال�شمار ) مفرغة 
املكلف  املنتدب  الوزير  رفقة  �شابقا(  النفايات 
مبنا�شبة  العا�شمة  وايل  و  ال�شحراوية  بالبيئة 
االحتفال باليوم الدويل للتنوع البيولوجي )22 
مايو( الذي جاء هذه ال�شنة حتت �شعار "حلولنا 
يف الطبيعة" اأن قطاعات اقت�شادية اإ�شراتيجية 
اأهمها الفلحة و ال�شيد البحري و ال�شناعة و 
موارد  ت�شتغل  ال�شياحة  و  ال�شحة  و  التجارة، 
م�شركة  بن�شبة  بانتظام  البيولوجي  التنوع 
من  باملائة   30 اإىل   20 بني  ما  تراوح  اإجمالية 

املنتوج الداخلي اخلام.
البيولوجي  التنوع  هذا  مكونات  اأه��م  من  و 
نباتي  �شنف   16.000 جند  الوزيرة-  -ت�شيف 
قيمة  ذات  نوع   1.000 و  زراع��ي  و  طبيعي 
 5 قرابة  و  م�شتوطن  نباتي  نوع   700 و  طبية 

اآالف نوع حيواين.
اإىل وجود �شبكة  ال�شيدة بن حراث  اأ�شارت  و 
تغطي  التي  و  املحمية،  املجاالت  من  وا�شعة 
ما يقارب من ن�شف امل�شاحة االإجمالية للبلد 
)44 باملائة(، مبا فيها احلظائر الثقافية التي تغطي 
م�شاحات �شا�شعة و تزخر بتنوع بيولوجي هام.
التي  التهديدات  لكون  الوزيرة  تاأ�شفت  و 

ما  البيولوجي  بالتنوع  حت��دق 
كل  له  تتعر�س  و  م�شتمرة  تزال 
الطبيعية  االأنظمة  و  االأ�شناف 
يف الوقت الراهن. و تابعت تقول 
الناجم  االأ�شناف  'انقرا�س  اأن 
عن ن�شاط االإن�شان هو يف تزايد 

مبعدل ينذر باخلطر".
اأنه  الوزيرة  يف هذا ال�شدد قالت 
لنتائج عمل خرباء االأمم  وا�شتنادا 
ل�شنة  تقرير  يف  ن�رشت  املتحدة 
2018 فاأن اأكرث من 50 باملائة  من 

اأنواع الطيور و الثدييات مهددة باالنقرا�س يف 
34.000 نوع  اأن يواجه  املتوقع  2100،  و من 

نبات و 5.200 نوع حيوان، خطر االنقرا�س.
و يرجع هذ االنقرا�س - ت�شيف الوزيرة - اىل 
التلوث  و  االأرا���ش��ي  اإنتاج  نق�س  و  تدهور 
منذ  مرات   10 ب�  ت�شاعف  الذي  البل�شتيكي 
1980 و رمي حوايل 300 اإىل 400 مليون طن 
�شنويا من النفايات املختلفة والوحول اخلطرية 

الناجتة عن الن�شاط ال�شناعي يف املياه.
على ال�شعيد الوطني ، قالت الوزيرة اأنه و�شعيا 
املوارد  باإفقار  اخلا�شة  احلالية  الوترية  خلف�س 
و  اإ�شراتيجية  اعتماد  و  اإعداد  مت  البيولوجية،  

خمطط العمل
 ،  2016-2030 البيولوجي  للتنوع  الوطنيني 
تتوزع  اإ�شراتيجية  توجيهات   4 على  ترتكز 
على 21 هدفا وطنيا يتما�شى مع اأهداف التنمية 

امل�شتدامة.

املنتزه  اإىل  زيارتها  خلل  الوزيرة  �شددت  و 
الطبعي بوادي ال�شمار )بعد تهيئته( على اأهمية 
االإن�شان  حاجيات  لتلبية  الطبيعة  اإىل  اللجوء 
ال�شحية و الغذائية و الرفيهية ..حيث مت غر�س 

اأكرث من 6000 �شجرة.
لع�شارة  من�شاأة  على  اأي�شا  الوقوف  مت  و 
املنتج  احليوي  الغاز  حتويل  يتم  حيث  النفايات 
الوقت  يف  ا�شتغللها  يتم  كهربائية  طاقة  اإىل 
التي  ال�رشوح  ح�شب   ، املن�شاة  داخل  الراهن 
اإط��ارات  طرف  من  الوزيرة  لل�شيدة  قدمت 

املن�شاأة . 
كما يجري العمل - ت�شيف ال�شيدة بن حراث 
كمحمية  باحلامة  التجارب  حديقة  لت�شنيف   -
امل�شركة  القطاعية  اللجنة  طرف  من  نباتية 
هذه  اإىل  بها  قامت  التي  الزيارة  خلل  ذلك  و 

احلديقة.
ق/و

�شون�طر�ك ت�شدر بي�ن� حول ت�ريخ عودة موظفيه�
نفت املديرية العامة ملجمع �شوناطراك،  

يف بيان لها، ما مت تداوله عرب مواقع 
التوا�شل االجتماعي بخ�شو�س ا�شتئناف 

حمتمل جلميع املوظفني لعملهم يوم 31 
ماي املقبل. و اأ�شار ذات امل�شدر اإىل اأن 

ا�شتئناف املوظفني �شيتم تدريجيا مع التقيد 
التوجيه الذي اتخذته احلكومة و اأحكام 

املذكرة الداخلية ب�شان االنتعا�س التدريجي 
للن�شاط”. و ح�شب البيان فاإنه “مت تكليف 
امل�شوؤولني عن االأن�شطة والهياكل الإبلغ 
موظفيهم بهذا اال�شتئناف التدريجي وفقا 

جلدول زمني الذي حتدده هياكلها االإدارية”، 
م�شريا اإىل اأنه “�شيتم اطلع املوظفني 

ب�شكل فردي وفقا جلدول كل هيكل”. كما 

دعا املجمع النفطي “موظفيه اإىل عدم 
مراعاة املعلومات التي ن�رشت على مواقع 

التوا�شل االجتماعي و املواقع جمهولة 
امل�شدر”، موؤكدا اأن تعليمات و ملحظات 
ال�رشكة تن�رش عرب ال�شفحة الر�شمية لها، 

ف�شل عن الربيد االإلكروين الداخلي”.
ق/و
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توزيع 110 �آالف كم�مة على �ملو�طنني 
يف �لـو�دي

ي�شني حممد 
---------------- 

بن  ال��ق��ادر  عبد  ال��وايل  واأك��د 
على  ���رشاف��ه  اإ خ��لل  �شعيد، 
ال��ك��م��ام��ات،  ت��وزي��ع  عملية 
املواطنني  على  رمزي  ب�شكل 
ه��م��ي��ة  ب��ال�����ش��وارع، ع��ل��ى اأ
ارت��داء  لزامية  باإ التح�شي�س 

الوقائية. الو�شيلة  هذه 
باملحاور  التوزيع  عملية  ومتت 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة مل��دي��ن��ة ال����وادي، 
املحلية  بال�شلطات  مرفوقا 

اجلمعوية. احلركة  وممثلي 
وت��ن��درج ه���ذه امل���ب���ادرة، يف 
الرامية  الوقائية  التدابري  اإطار 
جائحة  تف�شي  م��ن  احل��د  اإىل 

تو�شيات  وتنفيذ  ك��ورون��ا، 
تف�شي  لر�شد  الوطنية  اللجنة 
االرت��داء  بخ�شو�س  كورونا 

للأقنعة. االإجباري 
الوالية  �شكان  ال��وايل،  وحث 

االإجراءات  على �رشورة تطبيق 
بها  اأو���ش��ت  ال��ت��ي  ال��وق��ائ��ي��ة 

العمومية. ال�شلطات 
باخل�شو�س  م���ر  االأ ويتعلق 
اإال  التنقلت  م��ن  بالتقليل 

الق�شوى،  ال�رشورة  حالة  يف 
م����ان  واح������رام م�����ش��اف��ة االأ
خا�شة  العمومية  م��اك��ن  ب��االأ
وحتى  بالت�شوق  القيام  عند 
وو�شع  العائلي،  الو�شط  يف 
خلل  الوقاية  كمامة  لزاميا  اإ

املنزل. خارج  التنقل 
و������رشح رئ���ي�������س ال��ه��ي��ئ��ة 
عملية  اأن  الوالئية  التنفيذية 
�شتتوا�شل،  الكمامات  توزيع 
من  النوع  هذا  اأن  اإىل  م�شريا 
يتم  ال��وق��ائ��ي��ة  امل�����ش��ت��ل��زم��ات 
قبل  م��ن  حم��ل��ي��ا  ت�شنيعها 
املهني  التكوين  موؤ�ش�شات 
اإىل  باالإ�شافة  تنظيمات،  وعّدة 
لتلبية  املحلية  ن��ت��اج  االإ وح��دة 

املوطنني. طلبات  كل 

�ملو�طنني، ح�شب ت�شريح  �آالف كم�مة وق�ئية، مت توزيعه� جم�ن� على   110 �لو�دي، من  بلدية بوالية   30 ��شتف�دت 
و�يل �لوالية.

�لعيد يومي  خالل 

امل��م��دودة  ال��ي��د  جمعية  ق��ام��ت 
كمامة   100 بتوزيع  ب��ال��وادي 
الفطر  عيد  ع�شية  وذلك  واقية، 

املبارك.
من  اأوىل  دفعة  الكيمة  وتعد 
كمامة  األفني  قرابة  توزيع  حملة 
اأحياء  عدة  م�شتوى  على  واقية 
عدة  عرب  وجتار  مواطنني  لفائدة 
الربيد  ومراكز  جتارية  حملت 
اإط��ار  يف  تدخل  عملية  �شمن 
كورونا. فريو�س  تف�شي  جمابهة 
رئي�شة  ح�شب  احلملة،  وتهدف 
املواطنني  حت�شي�س  اإىل  اجلمعية، 
التجارية  املحلت  واأ�شحاب 
ارت��داء  باأهمية  �شواء  حد  على 
والتقيد  ال��واق��ي��ة  ال��ك��م��ام��ات 

ال�شحية  ال��ن��ظ��اف��ة  ب�����رشوط 
االجتماعي  التباعد  وق��واع��د 
تف�شي  ملجابهة  االأ�شخا�س  بني 

كورونا. جائحة 
اجلمعية  اأن  ����ش���ارة  االإ جت���در 
بالوادي،  املمدودة  اليد  الوالئية 

ق��ام��ت م��ن��ذ ان��ت�����ش��اء ف��ريو���س 
ك��ورون��ا ب��ت��وزي��ع ع��دة ط��رود 
الفقرية  العائلت  على  غذائية 
من  وامل���ت�������رشرة  وامل���ع���وزة 
باالإ�شافة  ك��ورون��ا،   جائحة 
خلل  غذائية  مواد  توزيع  اإىل 

العائلت  على  الف�شيل  ال�شهر 
ال��والي��ة،  بعا�شمة  امل��ح��روم��ة 
العمليات  اإط����ار  يف  وذل���ك 
�شطرتها  ال��ت��ي  الت�شامنية 

اأولوياتها. �شمن  اجلمعية 
ي�شني حممد 

اأ�شحاب  من  الكثري  ب��دى  اأ
عن  وال�شيدليات  املحلت 
الغبار  ت�شاعد  من  تذمرهم 
م�رشوع  اجن���از  ع��ن  املنجر 
الوطني  الطريق  ازدواج��ي��ة 
العابر  �شطره  يف  رقم16 
لبلدية  التابع  الن�رش  حل��ي 
ح��ا���ش��ي خ��ل��ي��ف��ة ال��واق��ع��ة 
����رشق���ي ع��ا���ش��م��ة والي���ة 
ح��دود  غ��اي��ة  اإىل  ال����وادي 
ال��ت��اب��ع  ال��ن��وري��ن  م�شجد 
يعرف  حيث  البلدية  ل��ذات 
مرورية  حركة  الطريق  هذا 
رم�شان  يف  م�شبوقة  غ��ري 
يعي�س  ظرف  ويف  العام  هذا 
�شحيا  حجرا  امل��واط��ن  فيه 
ال  الذي  منزله  لزمه  اأ منزليا 
القتناء  لل�رشورة  اإال  يغادره 

���ش��ا���ش��ي��ة  م�����ش��ت��ل��زم��ات��ه االأ
ك��امل��واد اخل�����رش وال��ف��واك��ه 
بيئة  يف  نف�شه  ليجد  والغذاء 
جهة  كل  من  الغبار  يغمرها 
مواجهة  يف  غ�شبه  ث��ار  اأ مما 
ال�����ش��وم واحل��ج��ر وت��ل��وث 
الغبار  ت�شاعد  ج��راء  بيئي 
املزدوج  الطريق  م�رشوع  من 
اإىل  نعمة  م��ن  حت��ول  ال��ذي 
ن��ق��م��ة وع��ل��ى ال�����ش��ل��ط��ات 
ومطالبة  التدخل  املحلية 
يقوم  ان  امل�����رشوع  �شاحب 
ملنع  البدء  قبل  الطريق  بر�س 
خمتلف  فوق  الغبار  ت�شاعد 
عدوى  انت�شار  لتفادي  املواد 

القاتل. الوباء  هذا 
مبارك قدودة 

التنظيف  عمليات  اإط��ار  يف 
للوقاية  والتعقيم  والتطهري 
كوفيد19  عدوى  تف�شي  من 
الوطنية  اجل��م��ع��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
مكتب  امل����دين  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
�رشقي  الواقعة  خليفة  حا�شي 
عدة  ال��وادي  والي��ة  عا�شمة 
ح��م��لت ت��ط��ه��ري ون��ظ��اف��ة 
ل��ل�����ش��وق اجل���واري���ة )���ش��وق 
فيها  مب��ا  وحميطه   ) الع�رش 
م��ق��ربة ح��ي ال��غ��رب��ي��ة ب��ذات 
بدوره  ا�شتفاد  الذي  البلدية 
م�شت  كما  العملية  هذه  من 
بذات  العتيق  امل�شجد  كذلك 
للتحرير  ح��دي��ث  ويف  احل��ي 
اجلمعية  مكتب  م�شوؤول  مع 
ل�����ش��ود ن����وح ال��ع��م��ل��ي��ات 
و�شاق  ق��دم  على  متوا�شلة 

م�شاجد  جميع  لتطال  ليل 
عيد  موعد  حلول  قبل  البلدية 
�شتطال  كما  املبارك  الفطر 
املدينة  اأح��ي��اء  جميع  كذلك 
عمليات  لعدة  تعر�شت  التي 
امتداد  على  وتعقيم  تنظيف 
مل�شاهمة  ال�����ش��ح��ي  احل��ج��ر 
املجتمع  ف��ع��ال��ي��ات  ج��م��ي��ع 
نظرا  ���ش�����ش��ات��ه  وم��وؤ امل���دين 
ال�شحية  االأو�شاع  خلطورة 
الذي  الوباء  هذا  انت�شار  جراء 
جمعاء  ن�شانية  االإ به  ابتليت 
هذا  ���ش��ار  اأ كما  ال��ع��امل  ع��رب 
اأهداف  بني  من  انه  امل�شوؤول 
من  ال��وق��اي��ة  ه��ي  اجل��م��ع��ي��ة 
املواطن  بيئة  وجعل  العدوى 

الكرمي. للعي�س  �شاحلة 
مبارك قدودة 

ال��ت��ج��ار  ع���دي���د  ي�����زال  ال 
املركزي  بال�شوق  واملوطنني 
من  يتح�رّشون  ال���وادي،  يف 
بو�شط  نوعه  من  فريد  م�شهد 
�شينما  وم��ق��اب��ل  ال�����ش��وق، 
احلفر  اإحدى  تظل  ذ  اإ االأ�شيل، 
التجار  قلوب  على  جاثمة 
واملت�شوقني،  امل���ارة  وح��ت��ى 
ي���ام، مل  ورغ��م م��رور ع��دة اأ

ي��ت��غ��ري امل�����ش��ه��د ال��غ��ري��ب، 
احلفرة  تتحّول  اأن  بعد  خا�شة 
تعيق  عائمة  م��اء  بركة  اإىل 
بوؤرة  واأ�شبح  ال�شري،  حركة 
وحينما  النفايات،  النت�شار 
التجار  م��ن  ع��دد  ا�شتكى 
ردم  م��ر  اأ ب��اأن  عليهم  ال��رّد  مت 

الدرا�شة. قيد  احلفرة 
ي�شني حممد 

ات��خ��ذت م�����ش��ال��ح اجل��زائ��ري��ة 
تدابري  عدة  الوادي  وحدة  للمياه 
م�شلحة  ع��ل��ى  منها  ح��ر���ش��ا 
�شمان  اأج���ل  م��ن  و  امل��واط��ن 
لل�رشب  ال�شاحلة  باملياه  التزود 
كل  يف  انقطاع  دون  العيد  يام  اأ
 ، والدبيلة  ال��وادي  بلدية  من 
برفع  املوؤ�ش�شة  ق��ام��ت  حيث 

يف  خا�شة  املياه  مراقبة  وترية 
 19 كوفيد  وباء  انت�شار  ظرف 
للمداومة  املخرب  فريق  وجندت 
ي���ام  االأ ه��ذه  خ��لل  امل�شتمرة 
حيز  و���ش��ع��ت  ك��م��ا  امل��ب��ارك��ة 
ال�رشوب  املاء  �شهاريج  اخلدمة 
وجود  حالة  يف  باملياه  للتزود 
مت  قد  و  انقطاع  او  تذبذب  اأي 

لل�شيانة  مداومة  فرق  توفري 
وم��ت��اب��ع��ة ب��رن��ام��ج ال��ت��وزي��ع 
وع��م��ل��ي��ات ال��ت��دخ��ل ال��ف��وري 
على  االعطاب  خمتلف  الإ�شلح 
و�شبكات  املن�شاآت  م�شتوى 
ويف   . ال�رشوب  باملاء  التموين 
كوفيد  انت�شار  مواجهة  اإط��ار 
للمياه  اجل��زائ��ري��ة  ت�شتمر   19

امل�شاهمة  يف  ال���وادي  وح���دة 
وتنظيف  التعقيم  عمليات  يف 
كما   ، العيد  يام  اأ خلل  االأحياء 
ت�رشف  حتت  املوؤ�ش�شة  ت�شع 
 1593 االأخ�رش  اخلط  زبائنها 
ال�شتقبال  �شاعة   24/24 خلل 

. وا�شتف�شاراتهم  ان�شغاالتهم 
هنية بوطيب 

القادر  عبد  الوادي  وايل  قام 
اأمن  رئي�س  رفقة  �شعيد  بن 
ال�شحة،  وم��دي��ر  ال��والي��ة 
ال�رشطان،  داء  مر�شى  بزيارة 
وذل�����ك مب���رك���ز م��ك��اف��ح��ة 
رزق��ي  "ال�شهيد  ال�رشطان 
الثاين  اليوم  خ��لل  ب�شري"، 
اأين  املبارك،  الفطر  عيد  من 
للمر�شى  التهاين  تقدمي  مت 

قطاع  م�شتخدمي  كافة  واإىل 
رمزية  هديا  وتقدمي  ال�شحة، 
املنا�شبة  ب��ه��ذه  للمر�شى 
�شمت  دق��ي��ق��ة  وال���وق���وف 
�شحايا  اأرواح  على  ترحما 
 ،"19 كوفيد   " كورونا  وباء 
االإعلم  خلية  ن�رشته  ح�شبما 

الوايل. لديوان  التابع 
ي�شني حممد 

خلل  م��ربجم��ة  ك��ان��ت  بعدما 
يف  اأو  االأخ��رية   الربيع  عطلة 
يتمكن  ومل  اجلاري  ال�شهر  هذا 
الوادي  يف  االأهايل  من  الكثري 
ق��ام��ة االح��ت��ف��ال ب��زواج  م��ن اإ
تف�شي  ب�شبب  وبناتهم  بنائهم  اأ
بعدما  خ�شو�شا  كورونا  وباء 
طرف  من  تعليمات  عليها  جنم 
كل  تاأجيل  واإجبارية  الدولة 
االح��ت��ف��االت امل��ربجم��ة وك��ذا 

االأع���را����س رغ��ب��ة م��ن��ه��م يف 
بتقاليدها  واال�شتمتاع  قامتها  اإ
املنتمون  منهم  خ�شو�شا 
باهتمامها  املعروفة  للعرو�س 
�شورة  يف  اجلانب  بهذا  الكبري 
ع��ر���س ال��رب��اي��ع وال��ف��رج��ان 
االأخرى  العرو�س  من  وغريهم 
ال���ت���ي ت���ري���د اال���ش��ت��م��ت��اع 
للحتفال  الكاملة  باملرا�شيم 
اأو  وال��ب��ن��ات  ب��ن��اء  االأ ب���زواج 

ال�شغار  االأطفال  ختان  حتى 
ارتباط  عدم  بذلك  م�شتغلني 
بالعمل  ق��ارب��ه��م  واأ ذوي��ه��م 
ويف   ، ب���ن���اء  االأ درا���ش��ة  اأو 
منهم  الكثري  اأن  بلغنا  االإطار 
بهذه  ال��ق��ي��ام  ع��ن  ت��راج��ع  ق��د 
برجمتها   واأعادت  االحتفاليات 
خ���لل ال�����ش��ائ��ف��ة ال��ق��ادم��ة 
ت�رشيحاتهم  يف  ج��اءت  كما 
و�شائل  خمتلف  يف  وردوده��م 

يدركون  نهم  اأ رغم   ، االإع��لم 
جّدا  مرتفعة  تكون  احلرارة  اأن 
 ، واأوت  جويلية  �شهري  خلل 
من  نف�شه  الوقت  يف  متمنيا 
اأن  عمد  دون  ال�شماء  رافع  الله 
البلد  عن  والوباء  البلء  يرفع 
رم�شان  �شهر  ح��ل��ول  ق��ب��ل 
اإىل  احلياة  تعود  حتى  املبارك 

. طبيعتها 
زياد  بو  اأ

خالل توزيعه� يومي �لعيد

م�شروع �زدو�جية �لطريق بح��شي �جلمعية �ليد �ملمدودة حت�ش�س �ملو�طنني و�أ�شح�ب �ملحالت ب�أهمية �رتد�ء �لكم�م�ت 
خليفة يتحول من نعمة �إىل نقمة

عملي�ت �لتنظيف و�لتعقيم متو��شلة 
بح��شي خليفة

جت�ر وموطنون يتح�ّشرون من م�شهد 
فريد من نوعه بو�شط �ل�شوق

�إجر�ء�ت �حرت�زية �تخذته� �جلز�ئرية للمي�ه �أي�م �لعيد

لتقدمي �لته�ين مبن��شبة عيد �لفطر

�ل�شلط�ت �ملحلية يف زي�رة ملر�شى 
�ل�شرط�ن ب�لـو�دي

ب�شبب وب�ء كورون� ....

�لق�دمة   لل�ش�ئفة  �أبن�ئهم  تزويج  برجمة  " يوؤجلون  " �ل�شو�فة 



06 العدد
2005 الثالثاء 26 ماي 2020 م الموافق لـ 03 شوال 1441هـ

و�شع 3 م�ش�لح جديدة مب�شت�شفى حممد بو�شي�ف 
حتت ت�شرف �حلجر بورقلة

ف��شل بن  يو�شف 
---------------- 

يف ظل االرتفاع الرهيب واملقلق 
كورنا  بجائحة  امل�شابني  لعدد 
ف��اق عدد  ي��ن  اأ ورق��ل��ة  ب��والي��ة 
ا�شطرت  حالة   102 امل�شابني 
ب�شم  اال�شت�شفائية  امل�شالح 
واحلنجرة  ن���ف  االأ م�شلحتي 
اأ�شبحت  بعدما  االأطفال  وطب 
عاجزة  اال�شتعماالت  م�شلحة 
املتزايدة  االأعداد  ا�شتيعاب  عن 

امل�شابني من 
املجال  يف  املخت�شون  يرى  كما 
الرهيب  االرتفاع  اأن  بخري ال�شحي  يب�رش  ال  امل�شابني  لعدد 

االإم��ك��ان��ات  ���ش��ع��ف  ب�شبب 
ا�شتيعاب  طاقة  وان  املتاحة 
ب��داأت   19 بكوفيد  امل�شابني 

تقدر  ال  اال�شت�شفائية  امل�شالح 
الو�شع  وهو  اأكرث  التحمل  على 
امل�شوؤولة  اجلهات  يدعو  الذي 
العاجل  التدخل  ���رشورة  اإىل 
ف��وات  قبل  االأزم���ة  وم��ع��اجل��ة 

االأوان
الوقائية  االإج����راءات  ورغ���م 
وايل  اق��ره��ا  ال��ت��ي  ال�����ش��ارم��ة 
بو�شتة  ال�شديق  بوبكر  الوالية 
من  الكمامات  ارتداء  لزامية  باإ
فريو�س  انت�شار  من  احلد  اجل 
تقلي�س  يف  تفلح  مل  كورونا  

 . امل�شابني  عدد 

مب�شت�شفى  جديدة  م�ش�لح  ثالثة  �شم  مت  بعدم�  �خلطر  ن�قو�س  ورقلة  بوالية  �ل�شحي  لل�ش�أن  و�ملت�بعني  �الأخ�ش�ئيني  من  �لعديد  دق 
كورن� بفريو�س  �مل�ش�بني  من  �ملزيد  �ل�شحي الحتو�ء  ت�شرف �حلجر  بو�شي�ف حتت  حممد 

كورون� بفريو�س  �مل�ش�بني  من  �ملزيد  الحتو�ء 

لواليات  االأمنية  امل�شالح  قامت 
االأغ���واط   ، غ��رداي��ة   ، ورق��ل��ة 
 ، ب�����ش��ار   ، ،اأدرار  ،ب�����ش��ك��رة 
االغ��واط   ، البي�س  ت��ي��ن��دوف، 
بت�شخري  مترنا�شت  و  ايليزي   ،
يومي  دركي  و  �رشطي  األف   14
واإج��راءات  املبارك  الفطر  عيد 
ينطلق  ال��ذي  ال�شحي  احل��ج��ر 
اإىل  زاوال  ال��واح��دة  م��ن  ب��داي��ة 
�شباحا  ال�شابعة  ال�شاعة  غاية 
ح�شبما  و   . امل��وايل  ال��ي��وم  م��ن 
عنا�رش  فاإن  م�شادرنا  به  فادت  اأ
قد  الوطنيني  ال��درك  و  االأم��ن 
خمتلف  ع��رب  ت��وزي��ع��ه��م  ت��ق��رر 
خا�شة  و   ، االأح��ي��اء  و  املناطق 
ت�شهد  التي  بال�شوارع  منها 
املنا�شبات  هذه  مثل  يف  حركية 
و  الرئي�شية  الطرق  غرار  على   ،

. الفرعية  ال�شوارع 
م��ن��ي  ه��م��ي��ة اجل��ان��ب االأ ن��ظ��را الأ
نينة  الطماأ و  ال��راح��ة  بعث  يف 

الذين   ، العيد  ي��وم  جتولهم  يف 
قاربهم  اأ بني  ق�شائه  يف�شلون 
للمقابر  التوجه  و  اأ�شدقائهم  و 
حتت  املواطنني  �شيبقى  حيث   ،
يندرج  و   ، االأمنية  الرقابة  اأعني 
حماية  و  حمايتهم  اإطار  يف  ذلك 
غريها  و  ال�رشقة  من  ممتلكاتهم 
�شلوكيات  و  االع��ت��داءات  من 
���ش��خ��ا���س  االإج�������رام م���ن االأ
عن  يكفون  ال  الذين  املنحرفني 
املواطنني  ترويع  و  ال�رشر  اإحلاق 

. املنا�شبات  هذه  مثل  يف  حتى 
ف���ادت  اأ  ، ال�شياق  ذات  يف  و 
امل�شتوى  رفيعة  اأمنية  جهات 
خ��لل  ب��راجم��ه��ا  ت��ك��ث��ي��ف  اأن 
الواليات  يف  الفطر  عيد  ي��ام  اأ
اإطار  يف  يندرج   ، الذكر  ال�شالفة 
املنتهجة  االت�شالية  ال�شيا�شة 
للأمن  العامة  املديرية  قبل  من 
القيادة  مع  وبالتن�شيق  الوطني 
 ، الوطني  ال��درك  جلهاز  العامة 

اإىل  ترمي  التي  ال�شيا�شة  تلك 
 ، اجل��واري  االأم��ن  مبداأ  تكري�س 
ال�رشطة  ق��وات  بتقريب  ه��ذا  و 
املواطن  من  الوطني  ال��درك  و 
�رشائح  كافة  بني  التوا�شل  و 
غ��رار  على  ذل��ك  و   ، املجتمع 
الربنامج   ، الوطن  واليات  جميع 
اأجل  من  عليه  �شي�رشف  االأمني 
اأع���وان  تطبيقه  على  ال�شهر 
و  الوطني  ال���درك  م�شالح  و 
اأع��وان  و  ورتباء  اإط��ارات  ك��ذا 

من  التكثيف  �شيتم  كما   ، �رشطة 
مراقبة  و  االأمنية  احلواجز  عدد 
اإجها�س  �شبيل  يف  امل��رك��ب��ات 
امل��ه��رب��ني  و  امل��روج��ني  ن�����ش��اط 

. اآخر  �شياق  يف  و   ، للمخدرات 
مواطني  ب���اأن  ���ش��ارة  االإ جت��در 
عن  ع���ربوا  املعنية  ال��والي��ات 
االأمن  لتوفري  ال�شديد  اإرتايحهم 
رم�شان  �شهر  خلل  بوالياتهم 

 . املبارك 
فا�شل بن  يو�شف 

وا�شعة  عملية  يف  ال�����رشوع  مت 
جمانا  الواقية  الكمامات  لتوزيع 
ع��ل��ى امل��واط��ن��ني ع���رب والي��ت��ي 
اإط��ار  يف  ي��ل��ي��زي  اإ و  االأغ����واط 
فريو�س  م��ن  ال��وق��اي��ة  اإج����راءات 

)كوفيد19-(. امل�شتجد  كورونا 
اأ�رشفت  التي  العملية  هذه  وتاأتي 
ع��ل��ي��ه��ا ال�����ش��ل��ط��ات ال��والئ��ي��ة 
مب�����ش��ارك��ة خم��ت��ل��ف ف��ع��ال��ي��ات 
التدابري،  اإطار  يف  املدين  املجتمع 
العمومية  ال�شلطات  اأقرتها  التي 
ارتداء  لزامية  اإ تعميم  بخ�شو�س 
املواطنني  ك��اف��ة  على  الكمامة 
مع  تنفيذها  يف  �شي�رشع  والتي 
امل��ب��ارك.  الفطر  عيد  ي���ام  اأ اأول 
وجرى يف هذا ال�شدد، توزيع اأكرث 
على  جمانا  كمامة   122.000 من 
والية  بلديات  كامل  عرب  املواطنني 
الكمية  هذه  تتوزع  االأغواط، حيث 
امل�شتلزمات  من  النوع  ه��ذا  من 
مت  وحدة   22.000 على  الوقائية 
ور�شات  خمتلف  يف  حمليا  نتاجها  اإ
املهني،  التكوين  مراكز  و  اخلياطة 
ا�شتلمت  ك��م��ام��ة  و100.000 
)ف��رع  امل��رك��زي��ة  ال�شيدلية  م��ن 
ال��وايل  ���رشح  مثلما  ب�����ش��ك��رة(، 
جهته،  ومن  برادعي.  القادر  عبد 
والتعليم  التكوين  مدير  اأو�شح 
اأن  اأودينة،  بن  م�شعود  املهنيني، 
�شت�شتمر  الكمامات  نتاج  اإ عملية 
الفطر  عيد  عطلة  بعد  مبا�رشة 

املبارك.
العملية  هذه  اأن  اإىل  �شارة  االإ جتدر 

�شابقتني  عمليتني  اإىل  ت�شاف 
 46.000 توزيع  خللهما  ج��رى 
وزع��ت   36.000 منها  ك��م��ام��ة 
ع��ل��ى امل��وظ��ف��ني ال��ع��ام��ل��ني يف 
و10.000  احليوية،  القطاعات 
وح����دة وزع����ت ع��ل��ى ال��ت��ج��ار. 
والي��ة  ت�شهدها  العملية  نف�س 
م��ام  اأ من  اأطلقت  والتي  يليزي  اإ
اجلزائر،  لربيد  الرئي�شية  القبا�شة 
من  اأزي��د  توزيع  منها  ويتوخى 
كح�شة  جمانا  كمامة   12.000
والتجار  املواطنني  لفائدة  اأوىل 
قطاعات  م��ع  بالتن�شيق  وذل��ك 
املدنية،  واحلماية  والبيئة  التجارة 
التي  اجلمعوية  احلركة  ومب�شاركة 
بالتح�شي�س  العملية  هذه  ترافق 
ع��ل��ى غ����رار ال���ه���لل االأح��م��ر 
اجلزائرية.  االإ�شلمية  والك�شافة 
هذه  انطلق  على  اإ�رشافه  ولدى 
م���ني ال��ع��ام  احل��م��ل��ة، اأو���ش��ح االأ
فو�شيل،  �شويفي  يليزي،  اإ لوالية 
باقي  �شت�شمل  العملية  ه��ذه  اأن 
البعيدة  واملناطق  النائية  القرى 
لكل  كمامة  امل�شطر  الهدف  لبلوغ 

الوالية. م�شتوى  على  مواطن 
�رشعت  العملية  ذات  اإط��ار  ويف 
غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة وال�����ش��ن��اع��ة " 
�شائل  ب��ت��وزي��ع   " ال��ط��ا���ش��ي��ل��ي 
املحلت  لفائدة  الكحويل  التعقيم 
للتجار  الوقاية  اإج���راءات  لدعم 

لزبائن. وا
ق/ج

 100.000 ت�شم  ح�شة  وف��رت 
بلدية   13 لفائدة  وقائية  كمامة 
جمانا  لتوزيعها  غ��رداي��ة  بوالية 
اإطار  يف  وذل��ك   ، املواطنني  على 
لزامية  باإ املتعلق  االإج��راء  تطبيق 
يوم  اأول  من  بداية  الكمامة  و�شع 

املبارك. الفطر  عيد  من 
وايل  ت��ن��ق��ل  ال�����ش��دد  ه���ذا  ويف 
مرفوقا  عمراين  بوعلم  الوالية 
احلركة  وممثلي  املحلية  بال�شلطات 
عمومية   ف�شاءات  اإىل  اجلمعوية 
لربيد  الرئي�شية  ال��ق��ب��ا���ش��ة  و 
رمزي  ب�شكل  وزع  حيث  اجلزائر 
واأي�شا  وم�شتخدمني  زبائن  على 
كمامات  ب��ال�����ش��وارع  م��واط��ن��ني 
باأهمية  حت�شي�شهم  مع   ، وقائية 
الو�شيلة  ه��ذه  ارت���داء  ل��زام��ي��ة  اإ
فريو�س  عدوى  لتفادي  الوقائية 

. )كوفيد19-(  امل�شتجد  كورونا 
اإط��ار  امل��ب��ادرة يف  وت��ن��درج ه��ذه 
اإىل  ال��رام��ي��ة  الوقائية  ال��ت��داب��ري 
 ، كورونا  جائحة  تف�شي  من  احلد 
الوطنية  اللجنة  تو�شيات  وتنفيذ 
تف�شي  ومتابعة  لر�شد  العلمية 
بخ�شو�س  ك���ورون���ا  ف��ريو���س 
الوقاية  قنعة  الأ االإجباري  االرتداء 
م��اك��ن  االأ يف  امل��واط��ن��ني  ل��ك��اف��ة 

. الوايل  �رشح  مثلما   ، العمومية 
امل�شوؤول  ويف هذا اجلانب حث ذات 
���ش��ك��ان ال��والي��ة ع��ل��ى ���رشورة 
التي  الوقائية  االإج��راءات  تطبيق 
العمومية  ال�شلطات  بها  اأو�شت 

باخل�شو�س  م����ر  االأ وي��ت��ع��ل��ق   ،
يف  اإال  التنقلت  م��ن  بالتقليل 
ح��ال��ة ال�������رشورة ال��ق�����ش��وى، 
باالأماكن  االأمان  م�شافة  واحرام 
القيام  عند  خا�شة  العمومية 
الو�شط  يف  وح��ت��ى  ب��ال��ت�����ش��وق 
كمامة  لزاميا  اإ وو�شع  العائلي، 
املنزل. خارج  التنقل  خلل  الوقاية 

التنفيذية  الهيئة  رئي�س  واأو�شح 
 " ذات���ه  ال�����ش��ي��اق  ال��والئ��ي��ة يف 
ال��ك��م��ام��ات  ت��وزي��ع  عملية  اأن 
ه��ذا  اأن  ذل���ك   ، ���ش��ت��ت��وا���ش��ل 
الوقائية  امل�شتلزمات  من  النوع 
قبل  م��ن  حمليا  ت�شنيعها  يتم 
املهني  ال��ت��ك��وي��ن  ���ش�����ش��ات  م��وؤ
اجلائحة  ظهور  ومنذ  واجلمعيات". 
 ، امل��ن��ق�����ش��ي  م��ار���س  ���ش��ه��ر  يف 
قبل  من  املبادرات  عديد  اأطلقت 
اخلياطة  ور���ش��ات  و  ج��م��ع��ي��ات 
والتعليم  التكوين  لقطاع  التابعة 
الكمامات  نتاج  اإ بهدف  املهنيني 
الوقاية  م�شتلزمات  من  وغريها 
م�شتخدمي  ل��ف��ائ��دة  ال�شيما   ،

. املدنية  واحلماية  ال�شحة 
والتعليم  التكوين  قطاع  وق��ام 
حد  اإىل  غ��رداي��ة  بوالية  املهنيني 
 15.000 من  اأك��رث  بخياطة  االآن 
قنعة  اأ الإجن��از  ويتاأهب   ، كمامة 
اأخ�����رى ل��ف��ائ��دة م�����ش��ت��خ��دم��ي 
جرى  اأن  بعد  املحلية  اجلماعات 
. الوالية  قبل  من  بالقما�س  تزويده 
ق/ج

لت�أمني يومي عيد �لفطر و �إجر�ء�ت �حلجر �ل�شحي

�لكبري ب�جلنوب  �لعيد  يومي  لت�أمني  ودركي  �شرطي  �ألف   14

 توزيع �لكم�م�ت جم�ن� على �ملو�طنني 
بواليتي �الأغو�ط و�إيليزي

توزيع �أكرث من 100.000 كم�مة 
على �ملو�طنني بغرد�ية 

ع�ين �لنق�ئ�س بغرد �لب�قل ب�لربمة

و�يل ورقلة  ي�شجل م�ش�ريع تنموية ب�ملنطقة �لن�ئية غرد �لب�قل
رئي�س  ل��ت��ع��ل��ي��م��ات  ت��ن��ف��ي��ذاً 
التكفل  يخ�س  فيما  اجلمهورية 
برنامج  اإطار  ويف  الظل،  مبناطق 
بها،  التنموية  امل�شاريع  متابعة 
ب��ورق��ل��ة  ال���والي���ة  وايل  ق���ام 
اجل��اري  ���ش��ب��وع  االأ منت�شف 
غرد  ملنطقة  تفقدية  ب��زي��ارة 
اطلع  ال��ربم��ة،  ب��دائ��رة  الباقل 
املعي�شية  الظروف  على  فيها 
�شريورة  وكذا  املنطقة  ل�شكان 
بها  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل�����ش��اري��ع 

. االبتدائية  كم�رشوع 
 وايل الوالية الذي كان مرفوقًا 
الربمة  وبلدية  دائ��رة  برئي�شي 
اأكد  املعنية  امل�شالح  واملمثلي 
اإي�شال  ا�شتكمال  �رشورة  على 
التجمعات  لباقي  الكهرباء 
م�شكن   80 )با�شتثناء  ال�شكنية 
لها،  الكهرباء  اإي�شال  مت  التي 

اإجن��از  م�����رشوع  ت�شجيل  م��ع 
اإ�شافة   ، بالقرية  طبية  عيادة 
اخلا�شة  الدرا�شة  ال�شتكمال 
مب�������رشوع امل��ح��ي��ط ال��ف��لح��ي 

. هكتار   300 مب�شاحة  باملنطقة 
اإجناز  م�رشوع  يخ�س  فيما  ما  اأ
الأحد  باملنطقة  خدمات  حمطة 
�شت�شاهم  وال��ت��ي  اخل��وا���س 
من  التقليل  يف  كبري  ب�شكل 
اأزم���ة ال��وق��ود ف��اأك��د ال��رج��ل 
تقدمي  ع��ل��ى  ب��ال��والي��ة  االأول 
فيما  ال��لزم��ة  الت�شهيلت 
متام  واإ الكهرباء  اإي�شال  يخ�س 
داري���ة  االإ االإج����راءات  خمتلف 
مع  اال�شتغلل.،  يف  للنطلق 
بت�شغيل  املحطة  �شاحب  تعهد 
عن  ن��اه��ي��ك   ، املنطقة  ب��ن��اء  اأ
م�رشوع  ا�شتكمال  ����رشورة 
ل�شكان  ال�رشوب  امل��اء  �شبكة 

ال��ق��ري��ة،ب��ت��ق��دمي ال�����ش��ل��ط��ات 
امل��ح��ل��ي��ة مل��خ��ت��ل��ف ال���دع���م 
يف  لل�شكان  وال��ت�����ش��ه��ي��لت 
جلنة  ت�شكيل  عرب  منظم  اإط��ار 

. للحي 
يخ�س  فيما  و  ذلك  جانب  اإىل 
�شدد  فقد  االبتدائية  م�رشوع 
الهيئة  على  االأول  امل�شوؤول 
امل�شالح  مع  اللهجة  التنفيذية 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ل��ل��ق��ي��ام ب��امل��ت��اب��ع��ة 
االأ�شغال،  ل�شريورة  ال�شارمة 
ن��ف�����س ال�������ش���يء ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
ل��ل��م�����ش��ال��ح امل�����وارد امل��ائ��ي��ة 
اخلا�شة  الدرا�شات  ال�شتكمال 
للقرية. ال�شحي  ال�رشف  بنظام 
غرد  قرية  اأن  ���ش��ارة  االإ جت��در 
اإجن��از  م��ن  ا�شتفادت  ال��ب��اق��ل 
اإي�شال  مت  ريفيا  �شكنا   80
مائيني  وبئرين  لها،  الكهرباء 

م�شتغل   2011 يف  )االأول 
�شبكة  اإجناز  انتظار  يف  والثاين 
واأي�شا  ال�رشوب(،  املاء  توزيع 
اأق�شام.  06 ب  ابتدائية  م�رشوع 

مت  ال��زي��ارة  خ��لل  ن���ه  اأ للعلم 
امل�شاعدات  م��ن  ع��دد  ت��وزي��ع 
باالإ�شافة  لل�شكان  الغذائية 
اإىل  �شار  اأ ين  اأ الكمامات،  اإىل 
على  الكمامات  توزيع  �رشورة 
طرف  من  اأ�شبوعيا  ال�شكان 

. ية لبلد ا
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ك���ان ل��وايل 
ال�شديق  ب��ك��ر  ب���و  اأ ال��والي��ة 
احلي  �شكان  مع  لقاء  بو�شتة 
فيما  الن�شغاالتهم  ا�شتمع 
 ، ال�شحة   ، ال��ف��لح��ة  يخ�س 

. الطاقة   ، الت�شغيل   ، التطهري 
فا�شل بن  يو�شف 
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جت�ر يط�لبون وزير �لتج�رة ب�عتم�دهم وو�شعهم 
يف �الإط�ر �لق�نوين

عي�س علجية 
-----------------

وزير  اإىل  نداًء  �شغار  جتار  وجه 
ال�شورة  يف  لو�شعهم  التجارة 
و  املهنة  ممار�شة  حق  منحهم  و 
قطاع  تطهري  كذلك  حمايتهم،  
ذلك  و  الفو�شى،  من  التجارة 
ال�شجل  على  ح�شولهم  خلل  من 
االإط��ار  يف  و�شعهم  و  جت��اري،  
التجار  ه��وؤالء  معظم  القانوين، 
االأر�شفة  ي�شتغلون  �شباب  هم 
اآخ��رون  و  �شلعهم  لبيع  مكانا 
لك�شب  مركباتهم  ي�شتغلون 
عن  احلديث  دون  اليومي،  رزقهم 
املنت�رشين يف  الطاوالت  اأ�شحاب 
االأ�شواق، و ما يحدث من خلفات 
و  ال�رشعيني،  التجار  بني  و  بينهم 
هاج�شهم  التجاري  ال�شجل  كان 
�رشعيني،  جتارا  لي�شبحوا  الوحيد 
حجرة  كانت  البريوقراطية  لكن 
عرثة يف طريقهم، فظلوا  ال�شبيل 
ال�رشطة  قبل  من  يطاردون  هم  و 
و  �شلعهم  مرة حتجز  التي يف كل 
بع�س  يقول  للخ�شائر،  تعر�شهم 
العمل  نريد  معهم   حتدثنا  الذين 
العمومية  ال�شلطات  لكن  ب�رشف 
و�شعيتنا،  ت�شوي  اأن   تريد  ال 
اأن  ع�شانا  ماذا  و  نذهب؟  اأين  اإىل 
اأبنائنا  الإطعام  ن�رشق  هل  نفعل؟  

الزطلة؟.. نبيع  اأم 
كثري  يعي�شه  الذي  املزري  الواقع 
الفقر  ظاهرة  و  اجلزائريني  من 
التجارة  مزاولة  اإىل  بهم  دفعت 
حيث  ال�رشاء(  و  البيع   ( املبكرة 
ا يزاولون مهنة التجارة  ً نرى ُق�رشّ
) بيع اخل�رش و الفواكه( و يف مثل 
هذه احلاالت مينع القانون  القا�رش 
اأن  من  �شنة   18 العمر  من  البالغ 
كما  التجارية  العمليات  يف  يبداأ 
بالن�شبة  را�شدا  اعتباره  ميكن  ال 
اأعمال  للتعهدات التي يربمها عن 
ح�شل  قد  يكن  مل  اإذا  جت��اري��ة، 
قرار  اأو  والديه  اإذن  على  م�شبقا 
فيما  املحكمة  يف  عليه  م�شادق 
اأو غائبان  اإذا كان والديه متوفيان 
االأبوية،  ال�شلطة  عنه  �شقطت  اأو 

دعما  الكتابي  االإذن  يقدم  بحيث 
ال�شجل  يف  الت�شجيل  لطلب 
التطورات  ظل  ففي  التجاري، 
ت��اأط��ري  احل��ا���ش��ل��ة  يف جم���ال 
املن�شو�س  التجارية  الن�شاطات 
اإع��ادة  وجب  القانون،  يف  عليها 
الت�رشيعية  الن�شو�س  حتيني 
كيفيات  وف��ه��م  التنظيمية  و 
االأن�شطة  مم��ار���ش��ة  ����رشوط  و 
املركز  مهام  حتديد  و  التجارية، 
من  و  التجاري،  لل�شجل  الوطني 

له احلق يف اأن يحمل �شفة تاجر.
الطريقة  عن  التجار  ت�شاءل  و   
ال�شجل  ت�شليم  بها  يتم  التي 
لكل  مهنية  بطاقة  اأو  التجاري  
ت��اج��ر، و م��ن ه��م االأ���ش��خ��ا���س 
ظهور  اأمام  االأولوية،  لهم  الذي 
و  التجارة  مهنة  ميار�شن  ن�شاء 
حت�شلن  و  ال�شوق،  اقتحامهن 
ال  اأنهن  رغم  جتاري،  �شجل  على 
للإ�شارة  جتارية،   حملت  ميلكن 
االأخرية  ال�شنوات  يف  الن�شاء  اأن 
اإىل  العمل  جم��ال  م��ن  انتقلن 
امل��راأة   اقتحمت  حيث  "االأعمال" 
مبختلف  التجارة  ملمار�شة  ال�شوق 
الفرع  تقرير  ك�شف  وقد  اأنواعها، 
لل�شجل  الوطني  للمركز  املحلي 
ق�شنطينة  ب��والي��ة  ال��ت��ج��اري 
حاملة  ام��راأة   5880 اأن  )كعينة(  
جمموع  م��ن  التجاري  ال�شجل 
م�شجل،  تاجرا  األ��ف   74 يقارب 
حت�شلوا  منهم   309 و  األ��ف   34
و  االإل���ك���روين،  ال�شجل  على 
مبدينتي  غالبا  التجار  يتمركز 
 77 بن�شبة  اخلروب،  و  ق�شنطينة 
األف   60 يقارب  مبعدل  و  باملائة 

تاجر  من جمموع جتار الفرع.
�لتج�ري  �ل�شجل  مينح  ال 

عملي�ت  يف  للمتورطني 
�إجر�مية

املخت�شة  اجل��ه��ة  عملت  وق��د   
حل�شول  الت�شهيلت  كل  بتقدمي 
و  التجاري  ال�شجل  على  التجار 
�شاعة،   24 اأق�شاها  مدة  يف  ذلك 
هذا  و  التقرير،  يف  جاء  ح�شبما 
التجار  يعك�س ما �رشح به بع�س 

البريوقراطية  من  ا�شتكوا  الذين 
على  احل�شول  يف  املح�شوبية  و 
يف  تعترب  ال��ت��ي  ال��وث��ي��ق��ة  ه��ذه 
ال�شوق،  لدخول  التاأ�شرية  نظرهم 
دون  التجارة  عامل  باخل�شو�س  و 
ت�شاءلت  و  بولي�شية،  مطاردات 
ال�شغار  التجار  ال�رشيحة من  هذه 
الن�شاطات  حتدد  التي  املعايري  عن 
للقيد  اخلا�شعة  املقننة  املهن  و 
تاأطريها،  و  التجاري  ال�شجل  يف 
ح��ددت  فقد  معلوم  ه��و  كما  و 
من  لكل  القانونية  الن�شو�س 
جتاريا  ن�شاطا  ميار�س  اأن   يريد 
جت��اري  �شجل  على  يح�شل  و 
له  ي��ك��ون  اأن  اأول��ه��ا  ���رشوط��ا، 
ال�شتقبال  حمل(   ( جتاريا  ف�شاًء 
بهدف  هذا  و  جت��اري،  ن�شاط  اأي 
املواطنني  �شحة  و  املحيط  حماية 
النظام  احرام  كذا  و  �شلمتهم  و 

العام.
�شجل  منح  القانون  مينع  كما   
جت����اري ل��ك��ل م���ن ت����ورط يف 
عمليات اإجرامية كاختل�س اأموال 
عمومية،  الغدر، الر�شوة، ال�رشقة 
خيانة  االأ�شياء،  اإخفاء  االحتيال،  و 
ا�شتعمال  و  التزوير  االأم��ان��ة، 
بدون  �شيك  اإ�شدار  اأو  امل��زور، 
كاذب  بت�رشيح  االإدالء  ر�شيد، 
ال�شجل  يف  الت�شجيل  اأج��ل  من 
ال�رشيبي،  الغ�س  ال��ت��ج��اري، 
ت��ب��ي��ي�����س االأم�������وال، االجت���ار 
تلحق  �شلع  و  مبواد  اأو  باملخدرات 
امل�شتهلك  اأ�رشارا ج�شيمة ب�شحة 
كامل�رشوبات الكحولية، و يلحظ 
هنا التناق�س، حيث رخ�س امل�رشع 
الكحولية  بامل�رشوبات  االجت��ار 
مواد  يف  مقننا  ن�شاطا  اعتربها  و 
حددت  كما  القانون،  من  اأخ��رى 
الن�شاطات  القانونية  الن�شو�س 
التجارة  بقطاع  اخلا�شة  املقننة 
ما  خا�شة  بالتجزئة،  و  باجلملة 
على  الفواكه  و  باخل�رش  تعلق 
هذه  اجلملة،  اأ���ش��واق  م�شتوى 
الهيئة  ال��والي��ة  تكون  االأخ���رية 
اأما  الرخي�س،  باإ�شدار  املكلفة 
احلديث  يرد  فلم  التجزئة   اأ�شواق 

"اخلبز"   مادة  اإي��داع  ماعدا   عنها 
من  ترخي�س  اإط���ار  يف  ذل��ك  و 
اأنواع  باقي  اأما  التجارة،  مديرية 
ال��ت��ج��ارة االأخ����رى ك��ال��ت��ج��ارة 
و  ال�شيدالنية  امل��ن��ت��ج��ات  يف 
املكلفة  فالهيئة  باجلملة  البيطرية 
و  ال�شحة  وزارة  هي  بالرخي�س 
الوايل  يكون  اأحيانا  و  الفلحة، 
للتجارة  االإ�شدار  بعملية  املكلف 
ال�شيدالنية،  امل��واد  يف  باجلملة 
و  نقل  كذلك  ت�شمل  العملية 
بها  تتكفل  و  الب�شائع  توزيع 

للوالية. النقل  مديرية 
التجارية  لل�رشكات  بالن�شبة  اأما 
ما زال االعتماد االإيجاري و طرق 
غمو�شا  ي�شكل  العقد،  اإل��غ��اء 
اأو  ال��ك��ب��ار  ال��ت��ج��ار  م��ن  لكثري 
املحور  هذا  كون  االأعمال  اأرباب 
غري  التجارية  بالعمليات  املرتبط 
ما  ال��ك��ايف  بال�شكل  م�شبوط 
�شحية،  غري  و�شعية  يف  جعلهم 
مرتبط  البند  ه��ذا  اأن  و  خا�شة 
باجلانب املايل، و تعامل ال�رشكات 
اأن  حيث  االأجنبي،  ال�رشيك  مع 
تكون  ال��ط��رف��ني  ب��ني  ال��ع��لق��ة 
�شواء  اإي��ج��ار،  عقد  على  قائمة 
االقت�شاديني   املتعاملني  ك��ان 
معنويني،  اأم  طبيعيني  اأ�شخا�شا 
اخلا�س،  اأو  العام  للقانون  تابعني 
باملوؤجر  ترتبط  ال��ع��لق��ة  الأن 
منقولة  باأ�شول  اأو  وامل�شتاأجر، 
اال�شتعمال  ذات  منقولة  غري  اأو 
اأو  جت��اري��ة  حم��لت  اأو  املهني 
التي  و  ح��رف��ي��ة،  م��وؤ���ش�����ش��ات 
اأو  جتهيزات  من  اأ�شا�شا  تت�شكل 
لن�شاط  �رشورية  اأدوات  اأو  مواد 
طريقة  و  االقت�شادي،  املتعامل 
عقد  ف�شخ  و  االإي��ج��ار  ت�شديد 
الطرفني  بني  االإيجاري  االعتماد 
اأجنبي(،  �رشيك  وجود  حالة  )يف 
كل  على  املرتبة  النتائج  ماهي  و 
نزاعات  وج��ود  حالة  يف  ط��رف  
ال�رشكة  تعر�س  اأو  ق�شائية، 
له  من  و  الت�شفية  و  للإفل�س 

التعوي�س. حق 

هل يكفي �لق�نون �أو �ملر��شيم �لتنفيذية للنهو�س بقط�ع �لتج�رة و ترقية �لعمل �لتج�ري؟ دون �لتفكري يف �إيج�د طرق �أخرى 
لتنظيم �ملهنة، و �إت�حة �لفر�شة لل�شب�ب يف دخول ع�مل �لتج�رة ، ط�لب جت�ر ال ميلكون �شجال جت�ري� من وزير �لتج�رة تقنني 
مهنتهم و و�شعهم يف �الإط�ر �لق�نوين و تو�شيح حدود �لتع�مل معهم ق�نوني� خ��شة ب�لن�شبة خلريجي �ملوؤ�ش�ش�ت �لعق�بية �لذين 
يرغبون يف �الندم�ج يف �ملجتمع،  يف ج�نب �آخر ي�شتكي جت�ر من �لغمو�س يف �العتم�د �الإيج�ري و طرق �إلغ�ء �لعقد، كون هذ� 

�ملحور �ملرتبط ب�لعملي�ت �لتج�رية غري م�شبوط م� جعلهم يف و�شعية غري �شحية.

غمو�س يف عملي�ت �العتم�د �الإيج�ري و طرق �إلغ�ء �لعقد

االإره���اب،  مكافحة  اإط���ار  يف   
للجي�س  مفرزة  ودم��رت  ك�شفت 
عملية  خلل  ال�شعبي،  الوطني 
ب��ح��ث ومت�����ش��ي��ط مب��ن��ط��ق��ة ب��رج 
بوالية  ال�شقفة  دائ���رة  الطهر، 
خمابئ   )04( اأربع  جيجل/ن.ع.5، 
�شبطت  و  االإرهابية  للجماعات 
 )01( ولوحة  ميدان   )01( نظارة 
و)07(  ال�شم�شية  الطاقة  لتوليد 
معدات  اإىل  باالإ�شافة  حوا�شيب 
اأغرا�س  االآيل و  االإعلم  و لواحق 
اأخرى، يف حني دمرت مفرزة اأخرى 
االإرهابية  للجماعات  خمابئ   )06(
اإطار  يف  تب�شة  والية  العاتر،  ببئر 
اأوقفت  املنظمة،  اجلرمية  حماربة 
ال�شعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة 
 )02( �شخ�شني  بتندوف/ن.ع.3، 
رباعية   )01( مركبة  �شبطت  و 
كهربائية  مولدات  و)03(  الدفع 
فيما  ���ش��غ��ط،  م��ط��ارق  و)04( 
الوطني  ال��درك  عنا�رش  �شبط 

الفرينة  مادة  من  طن   )28( بب�شار 
اأوقف  كما  للم�شاربة.  املوجهة 
ع��ن��ا���رش ال����درك ال��وط��ن��ي ب��اإن 
مهربني   )03( اأمنا�س/ن.ع.4، 
 )01( مركبة  م��ن  على  ك��ان��وا 
علبة  ب�)2000(  حمملة  �شياحية 

ال�شجائر من 
مفرزة  �شبطت  اأخ��رى،  جهة  من 
ال�شعبي  ال��وط��ن��ي  ل��ل��ج��ي�����س 
االأم��ن  م�شالح  م��ع  بالتن�شيق 
من  كيلوغرام   )30،615( الوطني 
يف  بباتنة/ن.ع.5،  املعالج  الكيف 
تاجر  احل��دود  حرا�س  اأوق��ف  حني 
 )8640( بحوزته  خمدرات   )01(
 .4 بالوادي/ن.ع. مهلو�س  قر�س 
ال�شواحل  ح��ّرا���س  اأح��ب��ط  كما 
�رشعية  غ��ري  ه��ج��رة  حم���اوالت 
ب��ك��ل من  ���ش��خ�����ش��ا  ل�������)68( 
وعني  وه��ران  و  ال�شلف/ن.ع.1 

2 متو�شنت/ن.ع.
تلم�شاين الكرمي  عبد 

�جلي�س يدمر4 خم�بئ للجم�ع�ت 
�الإره�بية بجيجل

توقيف 68 حر�ق� بعني متو�شنت ووهر�ن و�ل�شلف

والية  وايل  اأم�س  �شبيحة  ا�رشف 
م�شطفى  ليماين  بلعبا�س  �شيدي 
على  املحلية  بال�شلطات  مرفوقا 
و  واقية  كمامات  ت�شليم  عملية 
هي العملية التي تهدف اإىل توزيع 
قرابة 200 األف  كمامة واقية على 
و  ثانوية  جممعات  عدة  م�شتوى 
جتار  و  مواطنني  لفائدة  بلديات  
اأ�شواق جتارية   عرب عدة حملت و 
عملية  �شمن  ال��ربي��د  م��راك��ز  و 
تف�شي  جمابهة  اإطار  يف  وا�شعة  

فريو�س كورونا.
التي  الوا�شعة  العملية  هذه  وتعد 
عرفت توزيع قرابة 30 األف كمامة 
املواطنني  "حت�شي�س  اإىل  تهدف 
التجارية  امل��ح��لت  اأ�شحاب  و 
باأهمية  �شواء  حد  على  واالأ�شواق 
التقيد  و  الواقية  الكمامات  ارتداء 
ب�رشوط النظافة ال�شحية و قواعد 
االأ�شخا�س   بني  االجتماعي  التباعد 
و  كورونا"  جائحة  تف�شي  ملجابهة 
على  الكمامات  بو�شع  الوايل  قام 
وجوه املارة  و اإلبا�شها  لهم   على 
�شيدي  املدينة  و�شط  م�شتوى 
التي  االأث��ن��اء  نف�س  يف  بلعبا�س 
املواطنني  على  توزيعها  يتم  كان 
االأحياء  من  وغريها  ال�شوارع  يف 
التجارية   امل��ح��لت  و  ال�شكنية 
املوزعة  واالأ�شواق  الربيد  ومراكز 
بالتن�شيق   ، البلدية  اإقليم  ع��رب 
الن�شاط  م��دي��ري��ة  م��ن  ك��ل  م��ع 
مديرية  الت�شامن،   و  االجتماعي 
للتنمية  الوطنية  الوكالة  التجارة، 
االج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ه��لل االأح��م��ر 
و  االإ�شلمية  والك�شافة  اجلزائرى  
املواطن  تقيد  يعترب  و  االأحياء  جلان 
كل  يف  الكمامات  ارتداء  باإلزامية 
واملتاجر  العمومية  الف�شاءات 
وغريها اعتبارا من اليوم االأول من 
عيد الفطر و احرام قواعد النظافة 
االحرازية  ال�شلوكيات  اإتباع  و 

العدوى  خماطر  اجتناب  اأجل  من 
الو�شيلة  ال��ت��اج��ي    بالفريو�س 
تف�شي  على  التغلب  الأجل   االأجنع 
الذي   االأم��ر  هو  و  ك��ورون��ا  وب��اء 
الوعي  تر�شيخ  اأي�شا  ي�شتدعي 
اجلميع من مواطنني  وتظافر جهود 
تعميم  عملية  خل�شت  ،و  وجتار"  
قبل  املنطلقة  الواقية  الكمامات 
ما  ت��وزي��ع   اليوم  من  اأ�شبوعني 
البلدية  كمامة  اآالف   10 يقارب 
�شيدي بلعبا�س وذلك عرب حمطات 
الوقود واملخابز واالأ�شواق ومراكز 
مناطق  على  الركيز  مع  الربيد 
من  امل��واط��ن��ني  لتمكني  ال��ظ��ل  
الكمامات ملجابهة فريو�س كورونا 

.)19 )كوفيد 
ق��رار  جمعوية  فعاليات  قومنا 
املواطنني  يلزم   ال��ذي  احلكومة 
اأول  من  اعتبارا  الكمامات  بو�شع 
كافة  عرب  املبارك  الفطر  عيد  اأيام 
تعرفه  ملا  العمومية   الف�شاءات 
املنا�شبة من جتمع وزيارات عائلية 
وهذا للحد من انت�شار وباء كورونا 
كما  االأفراد.  بني  العدوى  وانتقال 
م�شاهمة  اإىل  اأي�شا  االإ�شارة  جتدر 
املدين   املجتمع  فعاليات  بع�س 
وم�شالح االأمن واحلماية املدنية يف 
الوباء  مبخاطر  التح�شي�س  عمليات 
ب�شاأن  اجلماعي"  "الوعي  اأهمية  و 
عدم  ح��ال  يف  املحتملة  املخاطر 
الوقائية  بالتدابري  ال�شارم   التقيد 

بالتباعد االجتماعي. و االلتزام 
التي  املبادرة  هذه  القت  للإ�شارة،   
االأ�شابيع  غاية  اإىل  �شت�شتمر 
 200 قرابة  توزيع  ق�شد  القادمة  
بلديات  ع��دة  عرب   ، كمامة  األ��ف 
املواطنني   ا�شتح�شان    ، بالوالية 
التجارية  الف�شاءات  مرتادي  من 
وم��راك��ز ال��ربي��د واالأ����ش���واق و 

الوقود. حمطات 
م.رم�شاين

توزيع قر�بة30 �ألف كم�مة 
ب�ملحالت �لتج�رية ود�خل �الأ�شو�ق 

ببلعب��س



عي�شى م�ندي مهدد من جنم 
توتنه�م

يو�شف باليلي على ر�د�ر 
�أندية �أوروبية

"�شامتة" ولكن حا�شمة  قمة نارية 
الثاين  ــد  ــون دورمت بــورو�ــشــيــا  بــني 
تلعب  قد  املت�شدر  ميونيخ  وبايرن 
دورا كبريا يف حتديد هوية البطل.
اإيــدونــا  "�شيغنال  ملعب  يحت�شن 
بارك" يف دورمتوند اليوم الثالثاء 
بورو�شيا  بني  "�شامتة"  نارية  قمة 
بايرن  و�شيفه  الثاين  دورمتــونــد 
على  �شراعهما  يف  املت�شدر  ميونيخ 
يف  كبريا  دورا  تلعب  ــد  وق اللقب 
حتــديــد هــويــة الــبــطــل، وذلـــك يف 
من  والع�شرين  الثامنة  املرحلة 

الدوري الأملاين لكرة القدم.
Kla s( "الكال�شيكر"   ييكت�شي
بالن�شبة  كبرية  اأهمية   )siker
اإىل  ي�شعيان  الــلــذيــن  للفريقني 
موا�شلة انت�شاراتهما وحتقيق الفوز 
ا�شتئناف  منذ  التوايل  على  الثالث 
من  لأكرث  توقفت  التي  املناف�شات 
كــورونــا  فــريو�ــص  ب�شبب  �شهرين 
بورو�شيا  وخــ�ــشــو�ــص  امل�شتجد، 

دورمتوند.
اأن  جيدا  يدرك  الأ�شفر  فالفريق 
التتويج  يف  اآماله  �شتبخر  اخل�شارة 
يتخلف  كــونــه  املو�شم  ــذا  ه بلقب 
ــن الــنــادي  ــارق اأربــــع نــقــاط ع ــف ب
حال  يف  �شي�شدد،  ــذي  ال البافاري 
ك�شبه النقاط الثالث، قب�شته على 

اللقب الثامن تواليا.
ــــدوري  ــان ال ــق ــري ــف ــف ال ــاأن ــت ــش وا�
قبل  الأ�ــشــبــوع  نهاية  يف  الأملــــاين 
املا�شي بطريقة مميزة بعد توقف 
ب�شبب  ــص  ــار� اآذار/م منت�شف  منذ 
ــدك  ف  ،"s19كوفيد" فـــريو�ـــص 
�شالكه  ـــاره  ج �ــشــبــاك  دورمتـــونـــد 
يف مـــبـــاراة دربـــي مــديــنــة الـــرور 
قبل  نظيفة  برباعية  ال�شناعية 
فولف�شبوغ  م�شيفه  على  يفوز  اأن 
عــاد  ــني  ح يف  نــظــيــفــة،  بثنائية 
الفريق البافاري بفوز من العا�شمة 
ــى اونــــيــــون بـــرلـــني بــهــدفــني  ــل ع
وفـــادة  يــكــرم  اأن  قــبــل  نظيفني، 

.5s2 اإينرتاخت فرانكفورت

توما�ص  ميونيخ  بايرن  جنم  و�شدد 
مولر على اأهمية مواجهة الثالثاء، 
اأ�شبوع  ــه  اإن لنا،  "بالن�شبة  ــال  وق

حا�شم جدا".
بو�شوح  لأنف�شنا  "حددنا  واأ�شاف 
ــذا  هــــدف ثــالثــة انــتــ�ــشــارات ه
عمالقة"  خطوة  وقطع  الأ�شبوع 
نحو اللقب، يف اإ�شارة اإىل ا�شت�شافته 
ال�شبت املقبل لفورتونا دو�شلدورف 
ال�شاد�ص ع�شر واملهدد بالهبوط اإىل 

الدرجة الثانية.
قبل  البوند�شليغا  ا�شتئناف  ومنذ 
ع�شرة اأيام، خلف الأبواب املو�شدة 
ت�شتفد  مل  كورونا،  فريو�ص  ب�شبب 
ار�شها  على  ا�شت�شافتها  من  الفرق 
وحــقــق ثـــالث فـــرق فــقــط الــفــوز 
و5  هزائم   10 مقابل  �شيوفها  على 

تعادلت.
ميونيخ  ــرن  ــاي ب اأنــديــة  ــا  ــده وح
ــا  ــرت وبــورو�ــشــيــا دورمتــــونــــد وه
الكاملة  الــعــالمــة  حققت  بــرلــني 
بعد  Hقيمتا  اللتني  املرحلتني  يف 

ال�شتئناف.
بقيادة  ميونيخ  بــايــرن  وي�شعى 
موا�شلة  اإىل  فليك  هانزي  مدربه 
وتــاأكــيــد  النــتــ�ــشــارات  �شل�شلة 
املوا�شم  يف  دورمتوند  على  تفوقه 
النادي  فاز  حيث  الأخــرية  الأربــع 
البارفاري خم�ص مرات يف املباريات 
الدوري  يف  بينهما  الأخرية  ال�شبع 
اآخرها برباعية نظيفة يف ميونيخ 

يف ت�شرين الثاين/نوفمرب املا�شي.
يــوم  اإىل  "نتطلع  مــولــر  واأ�ـــشـــاف 
من  نتمكن  اأن  ــى  ــن واأمت الــثــالثــاء 
نغادر  واأن  اأقوياء  يجعلنا  ما  اإظهار 

ملعب دورمتوند بابت�شامة".
ــات ملعب  ــدرج ـــادة مــا تــكــون م وع
مملوءة  بارك"  اإيــدونــا  "�شيغنال 
زيارة  لدى  متفرج  األــف   80 بنحو 
�شتكون  لكنها  مــيــونــيــخ،  ــرن  ــاي ب

فارغة الثالثاء.
"على  ال�شدد  هــذا  يف  مولر  ــال  وق
�ــشــيــكــون يوما  ذلــــك،  ــن  ــم م ــرغ ال

ب�شكل  ن�شري  "نحن  م�شيفا  �شعبا"، 
جيد ودورمتوند اأي�شا".

ويعتمد الفريق البافاري على تاألق 
الدويل  ال�شابق  دورمتوند  مهاجم 
ليفاندوف�شكي  روبــرت  البولندي 
الذي رفع ر�شيده من الأهداف هذا 
�شعيه  يف   27 اىل  الدوري  يف  املو�شم 
القيا�شي  الرقم  من  القــرتاب  اإىل 
امل�شجل  ـــد  واح مــو�ــشــم  يف  املــطــلــق 
مع  مولر  غــريد  "املدفعجي"  با�شم 

.1971s1972 مو�شم  هدفا   40
 27 �شجل  ليفاندوف�شكي  اأن  كما 
مرمى  يف  ميونيخ  بايرن  مع  هدفا 
دورمتوند منذ انتقاله اىل �شفوفه 

من الخري �شيف عام 2014.
هانزي  ميونيخ  بايرن  مدرب  وقال 
البولندي  املهاجم  مهمة  اأن  فليك 
لن تكون �شهلة لكن "ليفاندوف�شكي 
ميلك النوعية. اإذا كان هناك لعب 
ليفاندوف�شكي  فهو  ذلك  ي�شتطيع 

بالتاأكيد".
على  دورمتــونــد  يعّول  املقابل،  يف 
الرنوجي  الدويل  الواعد  مهاجمه 
املن�شم  عاما(   19( هالند  اإرلينغ 
النتقالت  فــرتة  يف  �شفوفه  اإىل 
�ــشــالــزبــورغ  ــن  م ــا  ــادم ق ال�شتوية 
اأهداف   10 �شجل  والــذي  النم�شوي 
ي 10 مباريات حتى الآن بالقمي�ص 

الأ�شفر.
ليفاندوف�شكي  ــن  م ــل  ك ــك  ــل ومي
عدد  يف  القيا�شي  الرقم  وهــالنــد 
خمتلف  يف  املــ�ــشــجــلــة  الهــــــداف 
 41 بر�شيد  املو�شم  هذا  امل�شابقات 

هدفا يف 35 مباراة حتى الآن.
الربتغايل  ــدويل  ال املدافع  وتاألق 
يف  لفــت  ب�شكل  غــرييــرو  رافــايــل 
لدورمتوند  الأخريتني  املباراتني 
حيث هز ال�شباك ثالث مرات بينها 
دربي  يف  �شالكه  مرمى  يف  ثنائية 

الرور.
ــايف قطب  ــع ويـــاأمـــل دورمتـــونـــد ت
اإ�شابة  من  هومل�ص  مات�ص  دفاعه 
املباراة  لها يف  اأخيل تعر�ص  يف وتر 

فيما  فولف�شبورغ،  �شد  ــرية  الأخ
اأملح مدربه ال�شوي�شري لو�شيان فافر 
اإىل اإمكانية بدء الدويل النكليزي 
عاما(   20( �شان�شو  جايدون  الواعد 
للمباراة اأ�شا�شيا بعد اأن دخل بديال 
يف املباراتني الأخريتني �شد �شالكه 

وفولف�شبورغ.
واأعرب قطب دفاعه الآخر الدويل 
ال�شوي�شري مانويل اأكاجني عن اأمله 
اأن يجدد دورمتوند تفوقه على  يف 
�شيغنال  مبلعب  البافاري  الــنــادي 
يف  معله  ما  غرار  على  بارك  اإيدونا 
تغلب  عندما  الخريتني  املباراتني 
ت�شرين  يف  الـــدوري  يف   3s2 عليه 
وبثنائية   ،2018 الثاين/نوفمرب 
ال�شيف  ال�شوبر  الكاأ�ص  يف  نظيفة 

املا�شي.
حتقيق  من  نتمكن  اأن  "اآمل  وقــال 
"منذ  م�شيفا  التايل"،  الــنــ�ــشــر 
دورمتوند،  �شفوف  اإىل  ان�شمامي 
خــارج  بــايــرن  اأمـــام  دائــمــا  خ�شرنا 
على  دائــمــا  فزنا  لكننا  الــقــواعــد، 
هذه  يف  ت�شتمر  اأن  اأريــد  اأر�شنا. 

ال�شل�شلة".
�شعبة  مواجهة  ليبزيغ  وتنتظر 
ــني غــدا  ــرل ــا ب ــرت اأمـــــام �ــشــيــفــه ه

الأربعاء.
املركز  الأحـــد  ليبزيغ  وا�شتعاد 
مون�شنغالدباخ  بورو�شيا  من  الثالث 
م�شيفه  ــى  ــل ع ــري  ــب ــك ال ـــوزه  ـــف ب
خ�شارة  م�شتغال  5s�شفر  ماينت�ص 
باير  �شيفه  ــام  ام مون�شنغالدباخ 

ليفركوزن 1s3 ال�شبت.
�شبع  ــارق  ــف ب ليــبــزيــغ  ويتخلف 
وثالث  ميونيخ  بايرن  عن  نقاط 
يف  ياأمل  وهو  دورمتوند  عن  نقاط 
البافاري  النادي  على  الأخري  فوز 
على  املناف�شة  يف  حظوظه  لتعزيز 

اللقب. 
ويعّول ليبزيغ على جنمه الدويل 
يف  هاتريك  �شاحب  فرينر  تيمو 
الأحد  )5s�شفر(  مايتن�ص  مرمى 
لئحة  و�شافة  يف  موقعه  مــعــززا 
بفارق  هدفا   24 بر�شيد  الهدافني 
ثالثة اأهداف خلف ليفاندوف�شكي 

املت�شدر.
يف  لفرينر  الثاين  الهاتريك  وكــان 
مرمى ماينت�ص بعد الأول يف املباراة 
يف  8s�شفر  فريقه  فيها  فــاز  التي 

ت�شرين الثاين/نوفمرب املا�شي. 
مون�شنغالدباخ  بورو�شيا  ويــحــل 
برمين  ــريدر  ف على  �شيفا  الــرابــع 
مباراتي  اأي�شا  ي�شهد  الذي  الثالثاء 
فولف�شبورغ،  مع  ليفركوزن  باير 
ـــت فــرانــكــفــورت مع  ـــرتاخ ـــن واإي

فرايبورغ.
هوفنهامي  اأي�شا  الأربعاء  ويلتقي 
مع كولن، وفورتونا دو�شلدورف مع 
بادربورن،  مع  واأوغ�شبورغ  �شالكه، 

واأونيون برلني مع ماينت�ص.

جمال  ــري  ــزائ اجل الفني  املــديــر  يــنــال 
ال�شاأن،  اأ�شحاب  اأغلب  مديح  بلما�شي، 
"حماربي  نتائج  حتويل  يف  جنح  اأن  بعد 
اأمم  كاأ�ص  بلقب  والتتويج  ال�شحراء"، 
الذي  الف�شل  اآثار  ليمحو   ،2019 اأفريقيا 

طارده منذ كاأ�ص العامل 2014.
ــان  ــي ــــادي اأم ــــدرب ن واأّكـــــد مــ�ــشــاعــد م
الفرن�شي، الذي يلعب يف دوري الدرجة 
جداً  معجب  اأّنــه  رم�شان،  اآبــدر  الأوىل، 
و�شّرح  بلما�شي،  به  قام  الــذي  بالعمل 
"تدريب  فــوتــبــول(:  )فــرانــ�ــص  ملجّلة 
املنتخب هو الإ�شراف على مواهب البلد، 
باإجناز  وهو ما جنح بلما�شي يف حتقيقه 
وتقييمه  عنه  احلديث  يتم  مل  مذهل، 

بال�شكل الكايف".
واأ�شاف: "جنح بلما�شي، يف وقت وجيز، 
يف دفع الالعبني اإىل تقدمي جمهود بدين 
م�شاعف، وحت�شريهم نف�شيًا وتكتيكيًا، 
كما زرع فيهم رغبة الفوز، حيث اأعتقد 

اأن هذا عمل لفت لالنتباه، فمن النادر 
بطريقة  يلعب  اأفريقيًا  منتخبًا  ترى  اأن 

املنتخبات الأوروبية".

ي�شعر  كان  اأّنه  اأميان،  مدرب  يخف  ومل 
حتقيق  يف  الأ�شلي،  بلده  منتخب  بقدرة 
"منذ  بالقول:  عنه  عّلق  ما  وهو  اللقب، 

بداية كاأ�ص اأمم اأفريقيا، بّينت اجلزائر 
فكانت  التاأّلق،  اأجــل  من  �شت�شارك  اأنها 

الأمور منّظمة جداً".
تاأّلق  جــاء  التنظيم  "بعد  اأ�ــشــاف:  ثــم 
املواهب التي ميتلكها املنتخب، حتى واإن 
اأي�شًا،  مميزين  لعبني  ال�شنغال  امتلكت 
والن�شباط،  الإرادة  يف  كان  الفارق  لكن 
الــذي  التكتيكي  التنظيم  يف  وخا�شة 
لعبوا  لقد  بطلة،  تتّوج  اجلزائر  جعل 
مثل الأوروبيني ولي�ص كاأفارقة، وهو ما 

جعل الفارق كبريا".
بقدرة  رمــ�ــشــان،  ـــدر  اآب الفني  ويــوؤمــن 
الــعــامل،  بــكــاأ�ــص  الــتــاأّلــق  ــر على  ــزائ اجل
فختم: حديثه بالقول: "متتلك اجلزائر 
�شبب  اأي  يــوجــد  ول  ــزاً،  ــي مم تنظيمًا 
واأنا  النت�شارات،  ديناميكية  لتتوّقف 
ف�شيجتازون  تاأهلوا،  اإذا  اأّنهم  من  متاأّكد 
كل  عجزت  الذي  النهائي،  ربع  الــدوري 

املنتخبات الأفريقية عن تعديه".

عن  التوقف  اجلزائريات  ــام  اأرح تاأبى 
الــقــطــاعــات  �شتى  يف  املـــواهـــب  اإجنــــاب 
حقبة  كل  وتتلون  الريا�شات،  وخمتلف 
النتباه  يلفتون  واعدين،  �شبان  بربوز 
بن  "ال�شغري"  فعل  كما  فر�شة،  اأول  من 

نا�شر يف كاأ�ص اإفريقيا الأخرية مب�شر.
ومــثــلــمــا خــطــف املــنــتــخــب اجلــزائــري 
بتتويجه  املنق�شي  العام  �شيف  الأنظار 
الأ�شماء  بع�ص  تخطف  القاري،  باللقب 
والنقاد  املتتبعني  على  وتفر�ص  النتباه 

احرتام اإمكاناتهم.

ميسي الجزائر

مان�شي�شرت  لعــب  حمــرز  ريــا�ــص  �شغل 
ـــا،  اأوروب ـــرية  الأخ ال�شنوات  يف  �شيتي 
غري  الي�شرى،  قدمه  و�شحر  بفنياته 
الإجنليز  بالد  يف  اجلزائريني  توهج  اأن 
"�شر�شال"  حي  ابــن  على  حكرا  يعد  مل 
بن  �شعيد  مواطنه  بات  بعدما  بباري�ص، 
ت�شدر  على  كبار  وجنوم  يناف�شه  رحمة 
واجهات ال�شحف الربيطانية، حتى اأنه 

بات يلقب مبي�شي اجلزائر.
ــب  لع ـــة  ـــاب ـــش الإ� غــيــبــت  اأن  وبـــعـــد 
 ،2019 اإفريقيا  كاأ�ص  عن  برينتفورد 
للمنتخب  عودته  كورونا  اأزمة  وعطلت 
الفرتة  تــكــون  اأن  يتوقع  اجلـــزائـــري، 
مبا  مو�شومة  ال�شحراء  ملحاربي  املقبلة 
تهديدا  بات  الذي  الالعب  هذا  �شيقدمه 
وبراهيمي  باليلي  مــن  لكل  حقيقيا 

وحتى �شوادين رغم اأزمته ال�شحية.

عريس نيس

بن  رامــي  وقبله  ــوداوي،  ب ه�شام  يعترب 
التكوين  جناح  عن  حية  اأمثلة  �شبعيني، 
ــارداو  ب مدر�شة  فخريجا  اجلــزائــر،  يف 
و�شارا  فرن�شا،  اإىل  مبكرة  �شن  يف  انتقال 
من بني اأف�شل املواهب يف دوريات القارة 

نال  ب�شار  مدينة  ابن  اأن  حتى  العجوز، 
اجلنوب  فــريــق  ــع  م ــه  ل مو�شم  اأول  يف 

الفرن�شي، لقب اأف�شل لعب �شاعد.
بــوداوي  اإمكانات  تطور  فــاإن  �شك  ودون 
فيريا،  بــاتــريــك  املـــدرب  ــادة  ــي ق ــت  حت
بلما�شي  جمال  اجلزائري  الوطني  جعل 
�شعادة،  النا�ص  اأكــرث  املنتخب(  )مــدرب 
حتى اأن اجلميع بات يتحدث عن ثنائية 
و�شط  يف  وبوداوي  ميالن،  لعب  بنا�شر 

ت�شكيلة بطل اإفريقيا.

موهبة ينقصها االستقرار

ونا�ص،  اآدم  املهاجم  مو�شم  كان  واإن  حتى 
ناحية  ــن  م متوا�شعا  ني�ص  ـــادي  ن ــع  م
"النك�شة"  هذه  لكن  واملردود،  العطاءات 
على  حتما  تــوؤثــر  لــن  املــتــوقــعــة،  غــري 
ت�شنيف لعب بوردو الأ�شبق كواحد من 

اأف�شل املواهب اجلزائرية ال�شاعدة.
املهوو�ص  الي�شاري  الالعب  هذا  ويكفي 
يعيد  فريق  مع  ال�شتقرار  باملراوغات، 
له بع�شا من الثقة، حتى يتحول لقطعة 

وهو  اجلزائر،  بلده  منتخب  يف  اأ�شا�شية 
الرابحة  الأوراق  اأهــم  اأحــد  كــان  الــذي 

لبلما�شي يف م�شر.
ودون �شك فاإن الرواق الأي�شر من هجوم 
م�شتقبال  يكون  قد  اجلــزائــر،  منتخب 
الأغلى بني منتخبات القارة الإفريقية، 
ـــب نـــابـــويل الإيـــطـــايل،  ــد لع ــواج ــت ب
بن  و�شعيد  باليلي،  يو�شف  ومواطنيه 

رحمة.

الخطر القادم من الشرق

يجزم الكثري من نقاد الكرة يف اجلزائر، 
اإ�شحاق  الــ�ــشــاب  ميلة  مدينة  ابــن  اأن 
يف  املبا�شر  غري  ال�شبب  يعترب  بو�شوف، 
زعزع  الذي  ال�شوتي  الت�شريب  ف�شيحة 
املنظومة الكروية يف اجلزائر قبل اأيام؛ 
اإىل  حتويله  توكيل  على  التكالب  ب�شبب 

اخلارج.
وبعيدا عن هذه الف�شيحة، فمن املتوقع 
قريبا  املوهوب  الفنان  هــذا  يتحول  اأن 
باب  طرق  الذي  وهو  اأوروبــي،  نادي  اإىل 

ا�شتئذان  دون  ودخل  الوطني،  املنتخب 
مفكرة جمال بلما�شي، حامال يف �شريته 
الذاتية عالمة الفنان ال�شاحر القادم من 

ال�شرق اجلزائري.

الربيطانية،  احلكومة  اأ�ــشــدرت 
اأجل  من  الثانية  املرحلة  تعليمات 
للتدريبات  الــريــا�ــشــيــني  ـــودة  ع
بــوجــود تــقــارب واحــتــكــاك حتت 

طبًيا  عليها  ال�شيطرة  يتم  ظروف 
بعناية.

وعـــاد جنـــوم الــربميــريلــيــج اإىل 
يف  املا�شي  الأ�ــشــبــوع  الــتــدريــبــات 
ت�شمل  ــي  ــت وال الأوىل،  املــرحــلــة 
مع  �شغرية  جمموعات  يف  التدرب 
الجتماعي  التباعد  على  احلفاظ 

بينهم.
على  الت�شويت  يتم  اأن  وينتظر 
التناف�شية  للتدريبات  ــودة  ــع ال
الأربعاء  الالعبني،  بني  بتقارب 

املقبل.
اإىل  احلـــكـــومـــة  قـــــرار  ـــدف  ـــه وي
م�شاعدة الريا�شيني، على الو�شول 
الــالزم  البدنية  اللياقة  مل�شتوى 
�شتت�شمن  حيث  املباريات،  خلو�ص 
ــات عـــن قــــرب، وجـــود  ــب ــدري ــت ال

الالعبني  بني  والحتكاك  املدرب 
يف غ�شون م�شافة مرتين.

"�شكاي  مــوقــع  نــقــل  ــا  م وبح�شب 
احلكومة  تعليمات  عن  �شبورت�ص" 
ــف  ــش و� "ميكن  الـــربيـــطـــانـــيـــة 
التدريبات  مــن  الثانية  املرحلة 
قرب،  عن  للتدريبات  با�شتئناف 
من  لثنني  ميكن  تدريبات  وهــي 
اأو  �شغرية  جمموعة  اأو  الالعبني 
مع  الحــتــكــاك  بالكامل  الفريق 

بع�شهم البع�ص ب�شورة اأقرب".
الربيطاين  الريا�شة  وزيــر  وقــال 
"الإر�شادات  هادلي�شتون  نايجل 
من  مرحلة  اأحدث  متثل  اجلديدة 
اإىل  احلــذرة  التدريجية  الــعــودة 
الريا�شيني،  لنخبة  التدريبات 
لــلــحــد مـــن خطر  ــت  ــع ــش وقــــد و�

الإ�شابة بالعدوى".
ب�شاأن  متــاًمــا  "وا�شحون  ــاف  ــش واأ�
ــرورة مــراجــعــة مــ�ــشــوؤويل كل  ــش �
ريا�شة ما اإذا كانت لديهم الظروف 
فيها  واملتحكم  املنا�شبة  الطبية 
امل�شي قدما، و�شمان  بعناية، قبل 
ـــني  ـــدرب ــني وامل ــي ــش ــا� ــري ــة ال ــق ث

والأطقم املعاونة".
الربيطانية  احلكومة  اأن  يذكر 
الأوىل  املرحلة  تعليمات  ن�شرت 
اأكدت  والتي  املا�شي،  مايو/اآيار   13
التباعد  �ــشــرورة  عــلــى  خــاللــهــا 

الجتماعي.
املرحلة  تتمركز  اأن  املنتظر  ومن 
من  الريا�شة  عــودة  على  الثالثة 

جديد يف يونيو/حزيران املقبل.

�لدوري �الأمل�ين :

وب�يرن دورمتوند  بني  وح��شم  "كال�شيكر" ن�ري 

مدرب ن�ٍد فرن�شي: "بلم��شي جعل �جلز�ئر منتخبً� �أوروبيً�"

مو�هب �ش�عدة تهدد كو�در �ملنتخب �لوطني �جلز�ئري

تطور جديد ي�ش�هم ب�شرعة عودة "�لربميريليج"

غالم �شمن خطة ن�بويل جلمع 200 مليون يورو
 200 بجمع  املقبل  النتقالت  �شوق  يف  هدفه  الإيطايل  نابويل  نادي  حدد 
فوزي  اجلزائري  و�شي�شاهم  احلالية،  املالية  الأزمــة  ملواجهة  يورو  مليون 

غالم يف هذه اخلطة.
 200 جتميع  يريد  نابويل  اأن  الإيطالية  �شبورت(  )�شكاي  حمطة  وذكــرت 
واأركاديو�ص  واآلن  كوليبايل  كاليدو  بجانب  غــالم،  بيع  من  يــورو  مليون 

ميليك.
واأو�شحت املحطة اأن اإدارة نابويل تدرك اأن فرتة اجليل احلايل و�شلت اإىل 
غاتوزو،  جينارو  املدرب  قيادة  حتت  جديد  فريق  لبناء  و�شت�شعى  نهايتها، 

الذي �شيعر�ص عليه عقدا طويل الأجل.
جريمان  �شان  باري�ص  من  املطلوب  كوليبايل،  على  الأكرب  الرهان  و�شيكون 

ومان�ش�شرت يونايتد وليفربول، ب�شعر يقدر بـ90 مليون يورو.
ويبدو املهاجم ميليك يف طريقه اإىل يوفنتو�ص، بينما يقرتب لعب الو�شط 

اآلن من �شان جريمان اأو اإيفرتون.
وعلى الأرجح �شيعود غالم اإىل الدوري الفرن�شي، بعد اأن عجز عن التعايف 

ب�شكٍل كامل من اإ�شابات الركبة التي لحقته يف ال�شنوات الأخرية.

اأ�شا�شية  ركيزة  ماندي  عي�شى  اجلزائري  املدافع  ظل 
مهمة يف ريال بيتي�ص الإ�شباين خالل املوا�شم املا�شية، 
لكن يبدو اأن رحلته يف الأندل�ص �شارفت على النتهاء 

يف ظل املفاو�شات مع بديل من جنوم توتنهام.
م�شتقبل  اأن  الإ�شبانية  )مــاركــا(  �شحيفة  وذكــرت 
بينما  عقده،  انتهاء  قــرب  مع  غام�شا  يبدو  ماندي 
توتنهام  مــدافــع  فرتونن  يــان  �شم  بيتي�ص  يــحــاول 

ومنتخب بلجيكا الأ�شا�شي.
قرب  حول  ــرية  الأخ الأ�شابيع  يف  تقارير  ــرددت  وت
يف  النكليزي  نيوكا�شل  اإىل  عاما(   28( ماندي  انتقال 
التاأهل  يف  بيتي�ص  فر�ص  تعقد  بعد  املقبل،  املو�شم 

للدوري الأوروبي.
رحيل  ــرب  ق مــع  دفــاعــه  لتعزيز  بيتي�ص  وي�شعى 
اجلاري،  املو�شم  نهاية  بعد  اأي�شا  ف�شال  زهري  املغربي 
بعد  وجمانيا  مميزا  خيارا  فرتونن  املخ�شرم  ويبدو 

نهاية عقده مع ناديه الإنكليزي هذا ال�شيف.
لكن فرتونن )33 عاما( �شي�شرتط توقيع عقد ملدة ل 
تقل عن عامني، مع احل�شول على راتب ثالثة ماليني 
على  يح�شل  ول  بيتي�ص،  يف  كبري  راتب  وهو  يــورو، 

اأكرب منه �شوى املهاجم الفرن�شي نبيل فقري.

م�شتويات  باليلي  يو�شف  اجلــزائــري  النجم  يقدم 
مميزة يف الفرتة الأخرية، الأمر الذي جعل الالعب 
اأوروبا،  الأندية يف قارة  العديد من  يف دائرة اهتمام 
بعد جتربة يبدو اأنها مل تلِب طموحه برفقة الأهلي 

ال�شعودي.
الأخرية،  اأفريقيا  اأمم  بلقب  املتوج  النجم  ويخطط 
خالل  الأجــواء  لتغيري  ال�شحراء"،  "حماربي  برفقة 
جتربة  وخو�ص  القادمة،  ال�شيفية  النتقالت  فرتة 

يف اأوروبا كوجهة حمتملة.
فــاإن  ــري،  ــزائ اجل  "Dzfoot" ملوقع  تقرير  وبح�شب 
لعب الرتجي التون�شي ال�شابق بات يف مرمى العديد 
يف  وحتى  وبلجيكا  فرن�شا  يف  الأوروبية  الأندية  من 

اإ�شبانيا.
بع�ص  تخللته  ال�شعودية  يف  ناجح  غري  مو�شم  وبعد 
بف�شخ  طالب  حيث  الأهلي،  فريق  اإدارة  مع  الأزمــات 
على  احل�شول  يف  الــتــاأخــر  ب�شبب  وذلـــك  تــعــاقــده؛ 
ناٍد  اإىل  النتقال  يف  الالعب  ياأمل  املالية،  م�شتحقاته 

يف القارة العجوز.
فريق  اهتمام  دائــرة  �شابق،  وقت  يف  باليلي  ودخــل 
بعد  الــقــطــري،  الدحيل  وكــذلــك  املــ�ــشــري،  الأهــلــي 
املا�شي  ال�شيف  م�شر  يف  قدمه  الــذي  الكبري  التاألق 
خالل بطولة اأمم اأفريقيا، لكن الالعب رف�ص العقود 

املقدمة.
كاأ�ص  بعد  الأهــلــي  مع  وقــع  ــذي  ال الالعب  اأن  يذكر 
النادي  مــع  بعقد  يرتبط  زال  مــا  لـــالأمم،  اأفريقيا 

ال�شعودي ملدة مو�شمني اآخرين.

كوري�: �أ�شعر بفرحة ه�ئلة 
لعودة �لليج�

مك�ملة فيديو ُتقرب "كلوب" 
من هدفه �ل�شيفي

روم� يعود للتدريب�ت 
�جلم�عية

رئي�س �الحت�د �الأمل�ين: 

كورون� فر�شة لوقف جنون 
�أ�شع�ر �لالعبني اأتلتيكو  مهاجم  كوريا،  اآنخيل  الأرجنتيني  عــرب 

الغامرة" بعودة  "فرحته  عن  الإثنني،  ام�ص  مدريد، 
�شهر  من  الثاين  الأ�شبوع  يف  املقررة  الليجا  مناف�شات 

يونيو/حزيران املقبل.
اأن  على  ناديه،  ملوقع  ت�شريحات  يف  كوريا،  و�شدد 
الوقت"،  هذا  يف  للغاية  جيد  "ب�شكل  م�شتعد  فريقه 
عند خو�ص اأول مباراة يف مواجهة �شد اأتلتيك بلباو 

على ملعب �شان مامي�ص.
اجلنون  هذا  كل  "مع  الإثنني  تدريب  ختام  يف  وقال 
قريبا  للعب  �شنعود  اأننا  معرفة  كلنا،  نعي�شه  الــذي 
اأعتقد  الليجا، هي فرحة غامرة.  للغاية، وا�شتئناف 
اأن هذا هو ما نحتاجه جميعا، اأن تبداأ كرة القدم ول 

زال على ذلك القليل بف�شل الرب".
واأ�شاف "نعرف اأن التدريبات اعتبارا من الغد �شتقام 
من�شي  لعبا.   14 منها  واحــدة  كل  جمموعتني  يف 
خطوة خطوة. اأعتقد اأنه يتبقى القليل على عودتنا 

للعب جميعا معا واإمكانية ا�شتئناف الليجا".
وهذا  املــنــزل.  يف  تــدرب  الفريق  "كل  كوريا  وتابع 
مب�شتوى  نتدرب  ونحن  التدريبات،  يف  الآن  ملحوظ 
حالة  يف  يكون  لكي  الفريق  يحتاجه  ما  وهو  رفيع 

جيدة حني تبداأ الليجا".
وعن مواجهة بيلباو عند ا�شتئناف امل�شابقة، قال "ل 
حيث  مهمة،  مباراة  اأنها  نعرف  القليل.  يتبقى  زال 
لهذه  جيد  ب�شكل  يتجهز  الفريق  للفوز.  �شن�شعى 

اللحظة".

عملية  بخطوة  ليفربول،  مدرب  كلوب  يورجن  قام 
املهاجمني  ــد  اأح بخدمات  الظفر  ل�شمان  جــديــدة 

البارزين يف مالعب اأوروبا هذا املو�شم.
تقارير  عن  نقاًل  بيلد"،  "�شبورت  �شحيفة  وبح�شب   
بالجتماع  قــام  ـــاين  الأمل املـــدرب  ــاإن  ف بريطانية، 
مكاملة  عرب  ليبزيج،  مهاجم  فرينر  تيمو  مبواطنه 

بالفيديو يف الأ�شابيع القليلة املا�شية. 
عن  الرحيل  يف  يرغب  الأملــاين  الدويل  باأن  واأفــادت 

موؤخًرا ملعب ريد بول  توقيعه  رغــم  اأريــنــا، 
ــــــى  ــــــل عقد يربطه بناديه حتى ع

2023.�ــشــيــف 
ليفربول   وباإمكان 

�شاحب  مع  التعاقد 
طريق  عن  عاًما   24 الـ 
دفــــع قــيــمــة الــ�ــشــرط 
عقده  يف  اجلــزائــي 
مـــلـــيـــون   55(
قبل  يــــــورو( 
يونيو/  15

حزيران املقبل.
ـــــــــة  الأزم ــــن  ــــك ل  
قد  ــاديــة  القــتــ�ــش
تـــدفـــع لــيــفــربــول 
ـــص مــع  ـــاو� ـــف ـــت ـــل ل
ملحاولة  ليبزيج، 
ـــم املـــهـــاجـــم  ـــش �
مبقابل  ال�شاب 

مادي اأقل. 
قد  فرينر  ــان  وك
يف  رغبته  اأبـــدى 
خــــو�ــــص جتـــربـــة 
خـــــــــارج مـــالعـــب 
ــا،  ــج ــي ــل ــش ــد� ــون ــب ال
اإمكانية  اإىل  م�شرًيا 
ـــد فــرق  الــلــعــب لأح
الإجنليزي  الــدوري 

املمتاز. 
فــرينــر  اأن  يـــذكـــر 
للفوز  ليبزيج  قــاد 
 )5s0( مــايــنــز  عــلــى 
بعدما  الأحــد،  اأم�ص 
�شمن  ثالثية،  �شجل 
 27 اجلولة  مناف�شات 
ــــدوري  ــر ال ــم مـــن ع

الأملاين.

التدريبات  ل�شتئناف  الإيــطــايل  ــا  روم فريق  عــاد 
�شهرين،  من  ــرث  لأك ا�شتمر  غياب  بعد  اجلماعية، 

ب�شبب تف�شي فريو�ص كورونا امل�شتجد.
عاد  روما  اأن  اإيطاليا"  �شبورت  "�شكاي  �شبكة  وذكرت 
ا�شتئناف تدريباته اجلماعية يف تريجوريا مقر  اإىل 
تدريبات النادي، بعد مرحلة من العمل الفردي وفًقا 

لتعليمات الحتاد الإيطايل.
اأن الفريق عاد اإىل العمل حتت قيادة باولو  واأ�شافت 
قاد  بينما  للجيالورو�شي،  الفني  املدير  فون�شيكا 
البو�شني اإيدين دجيكو املجموعة، متهيًدا ل�شتئناف 

بطولة الدوري الإيطايل.
الريا�شة  ـــر  وزي ــورا  ــاداف ــب ــش � فينت�شينزو  ـــان  وك
الإيطايل، قد اأو�شح اأن مناف�شات الكالت�شيو قد تعود 

يف 13 اأو 20 يونيو/حزيران املقبل.

لكرة  الأملـــاين  الحتــاد  رئي�ص  كيلر،  فريت�ص  قــال 
من  تتعلم  اأن  يجب  اللعبة  اإن  الإثنني،  اليوم  القدم، 
املدى  على  كــورونــا  فريو�ص  جائحة  اأزمــة  درو�ــص 
البعيد بو�شع �شوابط مالية و�شقف لرواتب الالعبني 

لالإبقاء على اجلماهري.
ب�شبب  �شهرين،  من  لأكرث  الأملاين،  الدوري  وتوقف 
الن�شاط  ا�شتئناف  قبل  كــورونــا،  فريو�ص  جائحة 
لي�شبح اأول بطولة حملية كربى يف اأوروبا تعود مرة 

اأخرى الأ�شبوع املا�شي.
طارئة  جمعية  اأمام  افرتا�شية،  كلمة  يف  كيلر  وقال 
هذه  لأن  اأخطائنا  من  التعلم  "يجب  اليوم  لالحتاد 

الأزمة فر�شة لإعادة هيكلة كرة القدم".
للنا�ص  احرتافية  قدم  كرة  نقدم  اأن  "يجب  واأ�شاف 
لنظام  بحاجة  فنحن  لذلك  اليومية.  وحلياتهم 

متطور للرقابة املالية وو�شع �شقف للرواتب".
املايل  النهيار  حافة  على  اأملانيا  اأندية  بع�ص  وكانت 
عقب ال�شهر الأول من توقف الدوري، وتلقت رابطة 
املو�شم  ا�شتئناف  حماولت  اأثناء  حتذيرات  الــدوري 
وقت  يف  الن�شاط  اإعادة  ملحاولة  لنتقادات  وتعر�شت 

مبكر.
بفريو�ص  اإ�شابة  حالة  ــف  األ  179 اأملانيا  و�شجلت 
كورونا واأو�شحت البيانات ارتفاع عدد حالت الوفاة 
اإجمايل  لي�شبح  حالت   10 الفريو�ص  عن  الناجمة 

عدد حالت الوفاة 8257 حالة اليوم.
وقال كيلر اإن كرة القدم بحاجة للتفكري على املدى 

البعيد.
ال�شخمة  واملبالغ  الالعبني  وكالء  "عمولت  واأ�شاف 
غ�شب  اإثـــارة  اإىل  تــوؤدي  الأنــديــة  بني  لالنتقالت 
املجتمع ب�شكل متزايد وتبعده عن ريا�شتنا املحببة. 
يجب اأن تقدم كرة القدم اإجابات مر�شية على هذه 

الق�شايا".
وختم كيلر "ل نريد فقط قواعد جديدة لكن نهجا 
جديدا. ل يجب التفكري فقط من مو�شم لآخر. كرة 
بعيدة  نظر  وجهات  على  تقوم  اأن  يجب  ككل  القدم 

املدى".
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�للجنة �لطبية ب�الحت�د �جلز�ئري: 

م�شتحيلة" ح�لًي�  للتدريب�ت  "�لعودة 
قال جمال الدين دمرجي م�شوؤول اللجنة الطبية بالحتاد اجلزائري لكرة القدم اليوم اجلمعة، 

اإن العودة للتدريبات يف الظروف ال�شحية احلالية م�شتحيلة بالنظر لتف�شي جائحة كورونا.
"فريو�ص كورونا ل يزال ينت�شر يف اجلزائر  وقال دمرجي يف ت�شريحات لالإذاعة احلكومية: 
با�شتخدام  املواطنني  باإلزام  احلكومة  قرار  يوميا.  جديدة  اإ�شابة   160 اإىل  ي�شل  ومبعدل 

الكمامات يعني اأن الو�شعية الوبائية ل زالت خطرية".
واأ�شاف: "يف هذه الظروف ال�شحية اأعتقد اأن العودة للتدريبات م�شتحيلة حاليا".

الالعبني  اإخ�شاع  يتعني  فاإنه  ال�شحي،  احلجر  رفع  ال�شحية  ال�شلطات  قرار  حال  يف  وحتى 
14 يوما لأنهم ميثلون خطرا قبل ال�شماح لهم بالعودة للتدريبات ملدة ل  للحجر ال�شحي ملدة 

تقل عن 6 اأ�شابيع، قبل ا�شتئناف الدوري".
خلفية  على  املا�شي،  اآذار/مار�ص  منت�شف  منذ  معلق  اجلزائر  يف  الريا�شي  الن�شاط  اأن  يذكر 
تف�شي وباء فريو�ص كورونا، علما باأن وزارة ال�شباب والريا�شة ل تزال تدر�ص خيارات العودة 

بعد قرار ال�شلطات ال�شحية برفع اإجراءات احلجر ال�شحي.
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�أ�شرى  فل�شطينيون

بقلم /�كرم عط� �هلل �لعي�شة
----------------------------

ا�شدر   2014 ع��ام  من  اي��ار  �شهر  يف 
بتحويل  مر�شوما  الفل�شطيني  الرئي�س 
الفل�شطينيني  واملحررين  اال�رشى  وزارة 
التحرير  ملنظمة  ت��اب��ع��ة  هيئة  اىل 
عملية  متت  بعد  وفيما   ، الفل�شطينية 
جمل�س  قبل  من  ذل��ك  على  امل�شادقة 
منذ  توقف  حيث  الفل�شطيني،  ال��وزراء 
ذلك احلني ح�شور رئي�س الهيئة والذي هو 
وفق القوانني الفل�شطينية برتبة وزير من 
ح�شور جل�شات جمل�س الوزراء وحتولت 
مرجعية رئي�س الهيئة من الناحية االإدارية 
الفل�شطينية  التحرير  منظمة  رئا�شة  اىل 
اما  الوزراء،  ملجل�س  تابعه  كانت  ان  بدال 
ال�شندوق  بيد  فاأ�شبحت  املالية  املرجعية 
القومي الفل�شطيني بدال من وزارة املالية 

الفل�شطينية. 
كان من الوا�شح قبل �شدور هذا املر�شوم 
ان دولة االحتلل واللوبيات ال�شهيونية 
منظمة  حملة  ي�شنون  لها  وامل��وؤي��دون 
ويعتربونهم  الفل�شطينيني  اال�رشى  على 
هذا  طرح  يف  فعل  جنحوا  وقد  اإرهابيني 
الكثري  اأروق��ة  داخل  للنقا�س  املو�شوع 
اجنلرا،  مثال  االأوروبية  الربملانات  من 
اىل  اإ�شافة  والرنويج  وبلجيكا  وهولندا 
يف  وك��ذال��ك  االم��ري��ك��ي،  الكوجنر�س 
حذا  ما  وه��ذا  املانحة  ال��دول  اجتماعات 
االوروب��ني  الدبلوما�شيني  من  بالكثري 
النقا�شات  من  الكثري  لفتح  واالأمريكيني 
ال�شغط  من  لبع�شا  اأحيانا  و�شلت 
ال�شيا�شي والتلويح بال�شغط املايل على 
الفل�شطينيني من اجل تغيري اآليات عملهم 
فكان  واملحررين،  اال�رشى  مو�شوع  مع 
هيئة،  اىل  بتحويلها  الرئا�شي  املر�شوم 
الكثري من  القبول لدى  والذي مل يلقي 
او  اال�رشى  بق�شية  املعنية  املوؤ�ش�شات 
ان  بل  احلقل،  هذا  يف  العاملني  الن�شطاء 
بع�س التظاهرات واالحتجاجات اخلجولة 
ان  اال  بذلك،  تنديدا  وهناك  هنا  خرجت 

الوزارة  حتويل  ان  اعترب  االأخر  البع�س 
اىل هيئة لن مي�س باملوقف الف�شطيني من 
باأداء  م�شتمرة  انها  طاملا  اال�رشى  ق�شية 

نف�س اخلدمات للأ�رشى. 
يف �شياق التو�شيح الذي اأورده افيغدور 
بحظر  ق���رارا  ا���ش��در  وال���ذي  ليربمان 
يف  الفل�شطيني  القومي  ال�شندوق 
منت�شف اآذار 2017 يقول " ان ال�شندوق 
يعترب اخلط املايل االأكرب واملمول لل�شلطة 
والتي  ال�شواقل  من  املليني  بع�رشات 
يف  االأم��ن��ي��ني  ل��لأ���رشى  �شهريا  حت��ول 
ال�شجون االإ�رشائيلية" هذا دالله وا�شحة 
متابعة  على  م�رشه  االحتلل  دول��ة  ان 
واإظهارهم  اال���رشى  لق�شية  ملحقتها 
فقط  ويجب  واإرهابيني  جمرمني  بانهم 
اىل  الفل�شطينيني  وع���اد  معاقبتهم، 
وزارة  وهي  االوىل  ومرجعيتهم  قناتهم 
و�شوح  ب��دون   ، الفل�شطينية  املالية 
�شابها  والتي  العلقة  هذه  الآليات  كامل 
عديدة.  اأح��ي��ان  يف  التوتر  من  الكثري 
ملحقة  يف  االإ�رشائيلي  االإ���رشار  كان 
خم�ش�شات اال�رشى واالأ�رشى املحررين 
تبدي  االإ�رشائيلية  فاالأحزاب  جدا  وا�شح 
حول  تطرفها  مقدار  حول  حادا  تناف�شا 
متت  بحيث  وخم�ش�شاتهم  اال����رشى 
واالأحزاب  االإ�رشائيلي  الكني�شت  تهيئة 
ان  اىل  امل��و���ش��وع  لهذا  االإ�رشائيلية 
خ�شم  قانون  بتمرير  الكني�شت  قامت 
من  وال�شهداء  اال���رشى  خم�ش�شات 
وتثبيته  الفل�شطينية  ال�شلطة  �رشائب 
 11 بتاريخ  والثالثة  الثانية  بالقراءتني 
�شباط2019  �شهر  يف   .2018 حزيران 
لدولة  االمني  ال��وزراء  جمل�س  �شادق 
 138 يقارب  ما  خ�شم  على  االحتلل 
التي  املقا�شة  اأم��وال  من  دوالر  مليون 
ل�شالح  بتح�شيلها  االحتلل  دولة  تقوم 
ان هذا  اعتبار  الفل�شطينية على  ال�شلطة 
املبلغ يذهب ل�شالح اال�رشى واملحررين . 
على �شوء ذلك كان املوقف الفل�شطيني 
املعلن حا�شما وقطعيا بانهم لن ي�شتلموا 

اموال املقا�شة منقو�شة وقد بدا يف حينه 
ان هنالك ا�رشارا على تنفيذ املوقف بغ�س 
وكانت  االقت�شادية،  التبعات  عن  النظر 
الهرم  �شلم  من  ال�شيا�شية  الت�رشيحات 
احلكومة  ومن  الفل�شطيني  ال�شيا�شي 
وان  منقو�شة  االأم��وال  ن�شتلم  لن  باننا 
حمورية  الفل�شطينيني  اال���رشى  ق�شية 
االأولوية  �شيعطون  الفل�شطينيني  وبان 
 ، واملحررين  اال�رشى  خم�ش�شات  لدفع 
القى  الفل�شطيني  القرار  هذا  ان  �شك  ال 
من  الرغم  على  وا�شعا  فل�شطينيا  قبوال 
يف  املوؤملة.  االقت�شادية  وتبعاته  اآث��اره 
�شوء  وعلى   2019 الثاين  ت�رشين  بداية 
لقاءات فل�شطينية ا�رشائيليه عديدة قبلت 
ال�شلطة الفل�شطينية باإعادة ا�شتلم اأموال 
ان  وا�شحا  بدا  بحيث  منقو�شة  املقا�شة 
لي�س  االمر  وان  م�شممه  االحتلل  دولة 
االأمنية  االأجهزة  او  احلكومة  بيد  ق��رارا 
من  اإق��راره  مت  قانون  هو  امنا  االإ�رشائيلية 
الفل�شطيني  املوقف  وبداأ  الكني�شت  قبل 
ال�شلطة ال تريد  خجوال غري وا�شح وان 
االحتلل،  دولة  مع  مواجهة  يف  الدخول 
االتفاق  حيثيات  ف��ان  اللحظة  وحتى 
امل��ع��روف��ة ه��ي م��ا مت اإع��لن��ه م��ن قبل 
تراجع  مل��اذا  اما  االإ�رشائيلية،  ال�شحف 
الفل�شطينيني فيكاد ال يوجد اي ت�رشيح 
ر�شمي فل�شطيني وتبقى ق�شية اال�رشى 
وخم�ش�شاتهم ق�شية خلفية. هي حرب 
اإ�رشائيلية معلنه على الرواية الفل�شطينية 
الق�شايا  ك��ل  م��ن  اخطر  تكون  ورمب��ا 
االحتلل  فدولة  االخ���رى،  ال�شيا�شية 
تعرب بذلك عن رف�شها انها دولة احتلل 
القوانني  لكل  اعتبار  اي  تتعطي  وال 
ملك  الفل�شطينية  االأرا�شي  وان  الدولية 
تاريخي لها واما من يت�شدى لذلك فهو 
فان  لهذا  معاقبته،  يجب  وجمرم  اإرهابي 
املوؤ�ش�شات  االإ�رشائيلية وبع�س  االأحزاب 
ال�شهيونية اأبقت على ملحقتها لق�شية 
جديدة  لقوانني  بال�شعي  �شواءا  اال�رشى 
او  حقوقهم  من  والنيل  اال�رشى  لتجرمي 

التي  الفل�شطينية  املوؤ�ش�شات  بتهديد 
تتعامل معهم.

يف  االحتلل  جي�س  قائد  ي�شدر  ان  قبل 
باعتبار  القا�شي  قراره  الغربية  ال�شفة 
اأم��واال  اال����رشى  خم�ش�شات  اأم���وال 
حمظورة بداأت دولة االحتلل باال�شتيلء 
عرب  املقد�شيني  اال����رشى  اأم���وال  على 
اأم��وال  اية  وم�شادرة  بيوتهم  مداهمه 
للخناق  ت�شيقا  مثل  ما  وهذا  يجدونها 
عندما  وام��ا  وعائلتهم،  اال���رشى  على 
�شدر القرار يف ني�شان 2020 فقد اأخذت 
للحرب  ا�شتمرار  ميثل  اآخر  االأمور منحى 
اما  الفل�شطينية.  الوطنية  الرواية  على 
ا�شتهجانا  مثل  والذي  االأمر  يف  الغريب 
االأحيان  بع�س  يف  ر�شميا  وحتى  �شعبيا 
التي  الفل�شطينية  البنوك  موقف  فهو 
بداأت باإغلق ح�شابات اال�رشى واأعادت 
مطلع  املالية  وزارة  اىل  خم�ش�شاتهم 
ر�شالة  تلقت  انها  حيث  احل��ايل،  ني�شان 
كان  والذي  هري�س  موري�س  من  حتذريه 
يوما املدعى العام االإ�رشائيلي يف ال�شفة 
الغربية، وهو حاليا مدير موؤ�ش�شة " نظره 
وال ميثل اي موقع  الفل�شطيني"  للإعلم 
احتليل ر�شمي يذكر البنوك الفل�شطينية 
ويذكرهم  بالقانون  االلتزام  ب�رشورة 
اخلا�س  االح��ت��لل  جي�س  ق��ائ��د  ب��ق��رار 
ويهددهم  اال�رشى  واأم��وال  مبخ�ش�شات 
البنوك  ان  الغريب  القانونية"  بامللحقة 
من  الر�شالة  ان  الرغم  على  ا�شتجابت 
موؤ�ش�شة ا�رشائيليه غري حكومية، وهذا ما 
اثار اللغط يف ال�شارع الفل�شطيني حول 
والء البنوك الفل�شطينية. موقف احلكومة 
البنوك  لدى  التدخل  فكان  الفل�شطينية 
واالتفاق معها على جتميد قراراها واإعادة 
جلنة  وت�شكيل  اال�رشى  ح�شابات  تفعيل 
بتو�شيات،  واخلروج  املو�شوع  لدرا�شة 
اجلوهرية  االأ�شئلة  من  العديد  تربز  وهنا 
على  معتمدا  منها  وبع�شا  واملحورية 
وقوانني  ق���رارات  مع  التعامل  �شياق 

اإ�رشائيل جتاه خم�ش�شات اال�رشى.

�حلرب على �الأ�شرى �لفل�شطينيني هي حرب على �لرو�ية �لفل�شطينية

با�شم  الناطق  الوحيدي  ن�شاأت  كتب 
واجلرحى  واالأ�رشى  ال�شهداء  مفو�شية 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة 
جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع 
واالإ�شلمية  الوطنية  للقوى  االأ�رشى 
ال�شاعة  متام  يف  اليوم  هذا  مثل  يف  اأنه 
املوافق  االأحد  يوم  من  �شباحا   6  :  15
امل�شتوطن  ق���ام   1990  /  5  /  20
االإره��اب��ي ع��ام��ي ب��وب��ري ال��ب��ال��غ من 
م�شتوطنة  �شكان  من  عاما   21 العمر 
جمزرة  بارتكاب   ) ليت�شيون  ري�شون   (
عيون  يف  الفل�شطينيني  العمال  بحق 
باجتاه  البيارات  عرب  توجه  اأن  بعد  قارة 
 3 يف  ال��رك��وع  منهم  طالبا  العمال 
قام  ثم  الهوية  بطاقات  واإبراز  طوابري 
اأدى ال�شت�شهاد  ما  عليهم  النار  باإطلق 
وال�شهداء  كبري  عدد  واإ�شابة  عمال   7
با�شتثناء  يون�س  خ��ان  م��ن  جميعهم 
ال�شهيد زياد �شويدان من حمافظة رفح 

يف جنوب قطاع غزة وهم :
-1عبد الرحيم حممد �شامل بركة – خان 

يون�س
-2زياد مو�شى حممد �شويدان ) رفح (

 – العمور  احلميد  عبد  زيدان  -3زايد 
يون�س خان 

-خان  عنزة  اأبو  الرازق  عبد  -4�شليمان 

يون�س
خان   – دهليز  اأحمد  حمدان  -5عمر 

يون�س
خان   – قديح  حمدان  حممد  زكريا   6-

يون�س
 – دقة  اأبو  اإبراهيم  من�شور  -7يون�س 

يون�س خان 
معاريف  �شحيفة  اأن  الوحيدي  وقال 
 2017 يوليو  العربية كانت ك�شفت يف 
جمزرة  منفذ  بوبري  عامي  االإرهابي  اأن 
بعد  للحرية  طريقه  يف  ق��ارة  عيون 
الإدارة  التابعة  الثلث  جلنة  وافقت  اأن 
على  االإ�رشائيلية  ال�شجون  م�شلحة 
مدة  تق�شري  يف  لطلبه  باإيجابية  النظر 
خطة  على  موافقته  حجة  حتت  �شجنه 
اإعادة تاأهيله ليتم اإطلق �رشاحه قبل 13 
عاما من اإنهاء مدة حكمه علمًا اأن املجرم 
ال�شجن  يف  وهو  تزوج  قد  كان  بوبري 
 . للإجازات  ال�شجن  واأجنب ويخرج من 
با�شم  الناطق  الوحيدي  ن�شاأت  واأ�شاف 
واجلرحى  واالأ�رشى  ال�شهداء  مفو�شية 
يف  فتح  حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة 
جلنة  يف  فتح  حركة  وممثل  غزة  قطاع 
واالإ�شلمية  الوطنية  للقوى  االأ�رشى 
اأن م�شادر اإعلمية عربية كانت اأفادت 
عامي  املجرم  اأن   2007  /  1  /  18 يف 

متو�شط  ب�شكل  اأ�شيب  ك��ان  بوبري 
وت��وف��ي��ت زوج��ت��ه واب��ن��ه يف ح��ادث 
جروفيت  كيبوت�س  مدخل  على  �شري 
املحتلة  الفل�شطينية  املناطق  بجنوب 
كم   45 م�شافة  يبعد  الذي   1948 عام 
يقود  كان  عندما  اإيلت  مدينة  �شمال 
تزوج  قد  وكان  اإجازته  اأثناء  �شيارته 
 19 بتاريخ  ال�شجن  يف  الثالثة  للمرة 
 24 الذكرى  مع  تزامنا   2013  /  5  /
االإره��اب��ي��ة بحق  امل��ج��زرة  الرت��ك��اب��ه 
يهودية  امراأة  من  الفل�شطينيني  العمال 
بتعذيب  اإ�رشائيلية  حمكمة  اأدانتها 
االإ�رشائيلي  ال�شارع  يف  ولقبت  اأبنائها 
و�شدد   . اأبنائها  عذبت  التي  ب���االأم 

املدر�شة  واإنعا�س  اإحياء  �رشورة  على 
الفل�شطينية  والتاأريخية  ال�شفوية 
بحق  االإ�رشائيلية  احلرب  جرائم  وتوثيق 
ي�شمن  مبا  الفل�شطيني  ال�شعب  اأبناء 
احل��رب  جم��رم��ي  وحم��اك��م��ة  ملحقة 
وجنودا  و�شباطا  ق��ادة  االإ�رشائيليني 
وم�شتوطنني على طريق اإحقاق احلقوق 
وتقرير  والعودة  احلرية  الفل�شطينية يف 
الأي  يحق  ال  اأنه  على  موؤكدا  امل�شري 
ال�شحية  ت�شاوي  اأن  كانت  دولية  جهة 
ت�شقط  ال  االإ�رشائيلية  واجلرائم  باجللد 

 . بالتقادم 

ال يحق الأي جهة دولية ك�نت �أن ت�ش�وي �ل�شحية ب�جلالد و�جلر�ئم �الإ�شر�ئيلية
 ال ت�شقط ب�لتق�دم

�أخب�ر فل�شطني

�الأ�شري ح�ب�س 
حممود يو�شف بيو�س

�لنكبة �لتي تتكرر 
بيو�س  حممد  انت�شار  عن  احلديث  قبل 
حممود  حاب�س  عن  لنتحدث  حاب�س"،  "اأم 
الغربية  املزرعة  من  بيو�س  يو�شف 
املوؤبد  بال�شجن  املحكوم  الله،  رام  يف 
بتهمة  عامًا،  اأربعني  اإىل  اإ�شافة  مرتني، 
اإ�رشائيليني  جنديني  قتل  يف  امل�شاركة 
عام  الله  رام  �رشطة  مركز  اإىل  دخل 
ال�شعبية  للجبهة  االنتماء  وبتهمة   ،2002
اإىل  العملية  هذه  واأدت  فل�شطني،  لتحرير 
الأول  االإ�رشائيلية  احلربية  الطائرات  قيام 
اأن  قبل  فل�شطينية،  من�شاآت  بق�شف  مرة 
كامل  باجتياح  االإ�رشائيلية  الدبابات  تقوم 

الفل�شطينية. لل�شلطة  التابعة  للأرا�شي 
ا�شتنتاج،  هذا   ،1977 عام  مولود  حاب�س 
االأ�رشى  حياة  توثيق  الأن   ، موؤكداً ولي�س 
حتى،  تنظيماتهم  ح�شابات  يف  وارداً  لي�س 

زيارته. اأو  معه  التوا�شل  ي�شعب  حاب�س 
اأما عن والده، فقد اعتقل والده عدة مرات، 
 ،1984 وعام   ،1979 عام  ثم   ،1973 عام 
االأم  وت�شتلم  يتوفى،  اأن  قبل   ،1985 وعام 

االأ�رشة. زمام 
عن  تقل  ال  معاناتي  حاب�س:  اأم  تقول 
العك�س  بل  ال�شجن،  داخل  االأ�شري  معاناة 
من  اأعظم  االأ�رشى  معنويات  تكون  قد 
�شنوات  خم�س  من  اأكرث  منذ  معنوياتي، 
اإىل  ملفه  قدمت  ابني،  زيارة  اأ�شتطيع  مل 
 12 له  الدفاع عنه ودفعت  اأجل  حمامي من 
فا�شطرت  جدوى،  دون  ولكن  دوالر  األف 
األف   16 له  ودفعت  اآخر  حمامي  اإىل  للجوء 
بيني  واالت�شاالت  نتيجة،  دون  دوالر، 

معدومة. وبينه 
ولدها  يركوا  باأن ال  للجميع،  نداًء  ووجهت 
الوحدة  �شاعات  تلتهمهم  االأ�رشى  وجميع 
باإنقاذ  وطالبت  االأ�رش،  داخل  واالنتظار 
غريه،  يحيا  اأن  اأجل  من  بحياته  �شحى  من 
�رشيبة  دفعوا  الذين  الأوالدنا  ظلما  "كفى 
الدفاع عن  االأر�س والوطن فهذا حقهم يف 

اأوطانهم".
حول  تتفاو�س  التي  اجلهات  وطالبت 
معهم  االأ�رشى  اأهايل  اأخذ  االأ�رشى  ق�شية 
الأن  اأجمع  للعامل  اأوالدهم  معاناة  ل�رشح 
بكل  يعلمون  الذين  هم  االأ�رشى  اأهايل 

ال�شجون. يف  االأ�رشى  يعي�س  التي  املعاناة 
االآن  فهو  ال�شجن  داخل  ابني  عمر  "انتهى 
ينجب  ومل  يتزوج  ومل  االأربعني،  يف  اأ�شبح 
بناء  اأ من  ال�شباب  كباقي  حياته  يع�س  ومل 
عقود  �شبعة  قبل  باأ�شى:  تقول  جيله". 
نا  وجلاأ الرملة،  ق�شاء  عنابة  قرية  من  ُهجرنا 
 69 ال� الذكرى  ويف  الله،  رام  منطقة  اإىل 

تتكرر. النكبة  فاإن  للنكبة، 
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�أكرث من 40 �ألف وف�ة ب�أمريك� �لالتينية و�لك�ريبي

�أوروب� تخرج من �حلجر و ح�شيلة �لوالي�ت 
�ملتحدة تق�رب 100 �ألف 

قر�ءة / حممد علي
---------------- 

وح������ذرت ال�����ش��ني ح��ي��ث ظ��ه��ر 
كانون  يف  االأوىل  للمرة  الفريو�س 
االنتقادات  اأن  من  االأول/دي�شمرب، 
مع  لتعاملها  املتوا�شلة  االأمريكية 
 343 من  باأكرث  اأودى  الذي  الوباء 
�شيجّر  ال��ع��امل،  يف  �شخ�س  ل��ف  اأ
جديدة”.  باردة  “حرب  اإىل  البلدين 
الفريو�س  يبدو  حيث  اأوروب��ا  ويف 
متزايد  عدد  يعمد  ال�شيطرة،  حتت 
التي  القيود  رف��ع  اإىل  ال��دول  م��ن 
ال��وب��اء  تف�شي  ذروة  يف  فر�شت 
ات��خ��اذ  مب����وازاة  ت��دري��ج��ي  ب�شكل 

م�شددة. حيطة  تدابري 
فتح �إع�دة 

بع�س  فتح  باإعادة  �شبانيا  اإ و�شمحت 
ث��ن��ني،  ال�����ش��واط��ئ اع��ت��ب��ارا م��ن االإ
يف  واملطاعم  للمقاهي  ذن��ت  اأ كما 
ا�شتقبال  مبعاودة  وبر�شلونة  مدريد 
اخلارجية.  م�شاحاتها  يف  منا  اإ زبائنها 
باإمكان  �شيكون  ي��ط��ال��ي��ا،  اإ ويف 
اأح��وا���س  اإىل  ال��ع��ودة  الريا�شيني 
ال�����ش��ب��اح��ة وامل���راك���ز ال��ري��ا���ش��ي��ة 
�شمحت  كما  االإثنني.  من  اعتبارا 
احلانات  لثلث  اليونانية  ال�شلطات 
م�شاحات  مت��ل��ك  ال��ت��ي  وامل��ط��اع��م 
الزبائن  ا�شتقبال  مبعاودة  خارجية 
من  �شهرين  من  اأك��رث  بعد  االإثنني 
املدار�س  تفتح  اأن  على  االإغ���لق، 
االأول  يف  جزئيا  جم��ددا  االبتدائية 
ي�شلندا،  اإ ويف  حزيران/يونيو.  من 
واحلانات  املراق�س  باإمكان  �شيكون 
العمل  معاودة  الريا�شية  والقاعات 
تليني  البلد  هذا  با�رش  بعدما  االثنني، 
اإع��ادة  مع  ي��ار/م��اي��و  اأ  4 يف  قيوده 
واجلامعات  الثانوية  املدار�س  فتح 
ت�شفيف  و���ش��ال��ون��ات  وامل��ت��اح��ف 
فتح  ب���اإع���ادة  �شمح  ث��م  ال�����ش��ع��ر، 
يار/مايو.  اأ  18 يف  ال�شباحة  اأحوا�س 
تفتح  الت�شيكية  اجلمهورية  ويف 
وحدائق  والفنادق  واحلانات  املطاعم 
ال�شباحة  واأح���وا����س  احل��ي��وان��ات 
وحم���لت ال��و���ش��م جم���ددا االث��ن��ني 
االبتدائية  املدار�س  ت�شتقبل  فيما 
ولن  طوعي.  اأ�شا�س  على  تلميذها 
لزاميا  اإ الكمامات  و�شع  يكون 
النقل  وو�شائل  املحلت  يف  �شوى 

لعام. ا
يف  املطاعم  معظم  باإمكان  و�شيكون 

ف�شل  االثنني،  العمل  معاودة  ملانيا  اأ
املناطق  يف  ال��ف��ن��ادق  بع�س  ع��ن 
احل��ان��ات  جميع  لكن  ال�شياحية، 
التوا�شل  ويقت�رش  مغلقة  �شتبقى 

عائلتني. فراد  اأ على  االجتماعي 
يف  �لوفي�ت  ح�شيلة 

تق�رب  �ملتحدة  �لوالي�ت 
�ألف  مئة 

وت���ب���ق���ى احل�����ش��ي��ل��ة ال��ي��وم��ي��ة 
املتحدة  الواليات  يف  لكوفيد19- 
وف��اة   638 ت�شجيل  م��ع  ف��ادح��ة، 
بح�شب  ���ش��اع��ة،   24 اآخ���ر  خ���لل 
هوبكينز  جونز  جامعة  ن�رشته  تعداد 
العدد  بلوغ  ومع  االأحد.  االأمريكية 
تو�شك   ،97686 للوفيات  االإجمايل 
تخطي  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
الرئي�س  واأمر  وفاة.  األف  مئة  عتبة 
االأع��لم  بتنكي�س  ت��رام��ب  دون��ال��د 
�شحايا  لذكرى  تكرميا  يام  اأ لثلثة 
�شحيفة  خ�ش�شت  فيما  ال��وب��اء، 
االأوىل  �شفحتها  تاميز  ن��ي��وي��ورك 
من  ل��ف  اأ ���ش��م��اء  اأ لن�رش  بالكامل 
تدابري  اأن  غ��ري  ال�شحايا.  ه���وؤالء 
املتحدة  الواليات  عرب  ُتتخذ  بداأت 
ت�شميم  و�شط  احلجر  من  للخروج 
باأ�رشع  االقت�شاد  حتريك  اإعادة  على 
هذا  ويف  الوباء.  �شله  بعدما  ميكن  ما 
االأحد  نيويورك  �شكان  عاد  ال�شياق، 
ني�س  بريتاين  وقالت  ال�شواطئ  اإىل 
�شديقها  مع  تتنزه  وهي  عاما(   25 (
جزيرة  يف  بيت�س  جونز  �شاطئ  على 
ن�شمع  اأن  رائ��ع  “اأمر  يلند  اآ لونغ 
املحيط  ي���ة  روؤ م����واج.  االأ ���ش��وت 
ب�شكل  اأ�شبه  امل��اء  يف  وال�شباحة 
ما  احل��ذر  لكن  التاأمل”.  من  رائ��ع 
ترامب  حمل  ما  وه��و  �شائدا،  زال 
امل�شافرين  دخول  حظر  على  االأحد 
ال��ق��ادم��ني م��ن ال���ربازي���ل، واأع��ل��ن 

كذلك  ي�شمح  لن  نه  اأ بي�س  االأ البيت 
زاروا  الذين  االأمريكيني  غري  بدخول 
التي   14 ال� ي��ام  االأ خلل  الربازيل 
فيه  يعتزمون  الذي  التاريخ  ت�شبق 

املتحدة. الواليات  دخول 
اللتينية  اأمريكا  يف  الو�شع  تفاقم 

كما  ال��ربازي��ل  يف  يتفاقم  الو�شع 
وجزر  اللتينية  اأمريكا  جممل  يف 
ال�شحة  منظمة  وحذرت  الكاريبي. 
املنطقة  اأن  م��ن  اجلمعة  العاملية 
مع  للوباء،  جديدة”  “بوؤرة  ت�شكل 
اخلطورة  من  خا�س  ق��در  ت�شجيل 
ح�شيلة  وت��خ��ط��ت  ال��ربازي��ل.  يف 
اللتينية  اأم��ريك��ا  يف  ال��وف��ي��ات 
ل���ف وف��اة،  وال��ك��اري��ب��ي اأرب��ع��ني اأ
وك��ال��ة  و���ش��ع��ت��ه  ت��ع��داد  بح�شب 
اإىل  ا�شتنادا  االأح��د  بر�س  فران�س 
هي  وال��ربازي��ل  ر�شمية.  بيانات 
املنطقة  يف  ت�رشرا  االأك��رث  الدولة 
ح�شيلة  ب��ل��وغ  م��ع  ال��وب��اء  ج���راء 
تليها   ،22666 ف��ي��ه��ا  ال��وف��ي��ات 
والبريو  وف��اة(   7394 ( املك�شيك 
مينع  مل  هذا  اأن  غري  وف��اة(.   3456 (
بول�شونارو  جاير  الربازيلي  الرئي�س 
من  الوباء،  اأهمية  من  يقلل  ال��ذي 
االأن�شار  م��ن  بح�شود  االخ��ت��لط 
يف  االأحد  حتى  كمامة  و�شع  بدون 
منهم  العديدين  ف�شافح  برازيليا، 
ويف  كتفيه.  على  طفل  حتى  وحمل 
ندري�س  اأ الرئي�س  حذر  املك�شيك، 
اأن  م��ن  اأوب����رادور  لوبيز  مانويل 
ملا  اأ االأك��رث  “اللحظة  بلغت  البلد 
اأن  اإىل  م�شريا  العاملي”  الوباء  من 
على  �شتق�شي  االقت�شادية  االأزمة 
العام  خلل  البلد  يف  وظيفة  مليون 
الرئي�س  ���رشح  جهته  من   .2020
لدى  بينيريا  �شيبا�شتيان  الت�شيلي 
قيم  اأ ميدانيا  م�شت�شفى  افتتاحه 
اأن  �شانتياغو،  يف  عاجل  ب�شكل 

بلغ  ت�شيلي  يف  ال�شحي  النظام 
جدا  “قريبا  وب��ات  طاقته  اأق�شى 
البريو  ومددت  قدراته.  حدود”  من 
ح��زي��ران/  30 حتى  ال��ع��زل  ت��داب��ري 
العزل  االأرجنتني  مددت  فيما  يونيو، 
حزيران/يونيو   7 حتى  ل��زام��ي  االإ
يف  االإ���ش��اب��ات  ازدادت  وق��ت  يف 
اأ�شعاف  بخم�شة  يري�س  اأ بوينو�س 

اأ�شبوعني. خلل 
ب�ردة”  “حرب 

ال�شحية،  االأو�شاع  هذه  ظل  ويف 
متوا�شل  ب�شكل  التوتر  يت�شاعد 
الأول  الوباء  ظهر  حيث  ال�شني  بني 
والواليات  ووه��ان،  مدينة  يف  مرة 
يف  باالإهمال  بكني  تتهم  التي  املتحدة 
يتهمها  فيما  الفريو�س،  مع  تعاطيها 
قتل  ب�”عملية  بالت�شبب  ت��رام��ب 
�شلطات  اأن  غري  عاملية”.  جماعي 
ال�شفافية.  لزمت  نها  اأ توؤكد  بكني 
ال�شيني  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  وح���ّذر 
على  البلدين  اأن  من  االأحد  يي  وانغ 
قائل  جديدة”،  ب��اردة  حرب  “حافة 
ينت�رش  �شيا�شي  ف��ريو���س  “هناك 
وي��دف��ع  املتحدة”  ال���والي���ات  يف 
“اغتنام  اإىل  االأمريكيني  امل�شوؤولني 
ك���ل ال��ف��ر���س مل��ه��اج��م��ة ال�����ش��ني 

بها”. والت�شهري 
من  و��شنطن  حتذر  �ل�شني 
كونغ هونغ  ب�ش�أن  �لتدخل 

نها  اأ من  االثنني  يوم  ال�شني  حذرت 
اأ�رشت  ذا  اإ م�شادة  اإجراءات  �شتتخذ 
تقوي�س  على  املتحدة  ال��والي��ات 
كونغ  بهونغ  املتعلقة  م�شاحلها 
الت�رشيحات  اأع��ق��اب  يف  وذل���ك 
احتمال  ب�شاأن  لوا�شنطن  االأخ��رية 
جديد  ت�رشيع  ب�شبب  عقوبات  فر�س 

باملدينة. القومي  للأمن 
�لب��شفيك و  �أ�شي�  �لع�مل- 

املتحدث  عن  رويرز  وكالة  ونقلت 
ت�شاو  ال�شينية  اخل��ارج��ي��ة  با�شم 
�شحفي،  موؤمتر  خلل  قوله  ليجيان 
االإ�رشار  حتاول  املتحدة  الواليات  اإن 
وق��ال  ال�شيني،  القومي  ب��االأم��ن 
ب�شاأن  احتجاجات  قدمت  بكني  اإن 
القومي  االأمن  م�شت�شار  ت�رشيحات 
باأن  اأوبراين  روبرت  بي�س  االأ للبيت 
كونغ  هونغ  يف  املزمع  االأمن  قانون 
ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  اإىل  ي����وؤدي  ق��د 

. يكية مر اأ

�ألف�،   173 �مل�شتجد  للوفي�ت جر�ء فريو�س كورون�  �ملنزيل مع تخطي ح�شيلته�  �أوروب� بحذر �خلروج من �حلجر  تو��شل 
�أمريك� �لالتينية وجزر �لك�ريبي. �ألف� يف   40 �ألف يف �لوالي�ت �ملتحدة وتخطى  فيم� يق�رب هذ� �لعدد مئة 

ال�شني  خارجية  با�شم  املتحدث  قال 
وجهت  ب��لده  اإن  ليجيان،  ت�شاو 
املتحدة  للواليات  جدية  ملحظة 
م��ري��ك��ي  ع��ل��ى خ��ط��ط اجل��ان��ب االأ
بذريعة  بكني  على  عقوبات  فر�س 
ال��ذات��ي  احل��ك��م  ع��ل��ى  “التعدي 
املتحدث،  واأ�شاف  كونغ”.  لهونغ 
“اأن  دوري:  �شحفى  مت��ر  م��وؤ يف 
بع�س  قيام  ب�شدة  تعار�س  ال�شني 
ث��ارة  ب��اإ م��ري��ك��ي��ني،  االأ ال�شيا�شيني 
الوطني  متر  املوؤ دورة  ب�شاأن  �شجة 
هيئة  )اأعلى  ال�شني  لعموم  ال�شعبي 
مو�شوع  حول  البلد(  يف  ت�رشيعية 
قدمنا  ال�شدد،  هذا  فى  كونغ.  هونغ 

للواليات  جدية  ملحظة  بالفعل 
للدبلوما�شي  ووف��ق��ا  املتحدة”. 
ثابتا،  بكني  موقف  يبقى  ال�شيني، 
بالتعدي  دول��ة،  الأي  ت�شمح  ول��ن 
وتعري�س  الوطنية  م�شاحلها  على 
للخطر.  ال�����ش��ني  يف  اال���ش��ت��ق��رار 
االأمريكي  الرئي�س  م�شاعد  وك��ان 
قد  اأوبراين  روبرت  القومي  للأمن 
�شتفر�س  وا�شنطن  اأن  اأم�س،  اأعلن 
لها  بدا  ذا  اإ ال�شني،  على  عقوبات 
من  كونغ  هونغ  حرمان  يجري  نه  اأ

امل�شتوى. عايل  الذاتي  احلكم 
ق/د

بير  البلجيكي،  الداخلية  وزير  قال 
مرة  تفر�س  لن  بلده  اإن  كرمي،  دي 
التي  ال�شارمة  االإج���راءات  اأخ��رى 
تف�شي  ملكافحة  �شهرين  ا�شتمرت 
حدثت  ذا  اإ حتى  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
الفريو�س.  تف�شي  من  ثانية  موجة 
"يف. مل��ح��ط��ة  ت�����رشي��ح  يف  وذك���ر 
االأح��د،  ي��وم  التلفزيونية،  تي.اإم" 
مع  ت��ع��ام��ل  االأول  "االإغلق  اأن 
كانت  ليه،  اإ و�شلنا  ال��ذي  الو�شع 
نكن  مل  لكن  ا�شتثنائية  ظروف  هذه 
�شبانيا".  اإ و  اأ اإيطاليا  و�شع  يف  بدا  اأ
االإغ���لق  اإج����راءات  اأن  واأ���ش��اف 
رف�س  عدم  ت�شمل  كانت  ال�شارمة 
الطبية  الرعاية  تقدمي  امل�شت�شفيات 

. طنني ا للمو
ثانية،  موجة  حدثت  ذا  "اإ نه  اأ واأك��د 
يف  ن��ف�����ش��ن��ا  اأ �شنجد  ن��ن��ا  اأ اأع��ت��ق��د 
يتعلق  فيما  خا�شة  خمتلف،  و�شع 

امل�شتبه  احل��االت  وتتبع  بالفح�س 
ا�شتبعاد  ميكننا  نه  اأ اأعتقد  لكن  بها. 
االإج��راءات  اإىل  اأخ��رى  مرة  اللجوء 
التي  بلجيكا  واأوق��ف��ت  امل�شددة". 
مليون   11.5 �شكانها  ع��دد  يبلغ 
منت�شف  يف  واالأع��م��ال  ن�شطة  االأ
متاجر  با�شتثناء  املا�شي،  مار�س 
لكنها  وال�����ش��ي��دل��ي��ات،  االأغ��ذي��ة 
ن�شطة  االأ بع�س  تدريجيا  ا�شتاأنفت 
اإع���ادة  ذل��ك  مب��ا يف  ي���ار  اأ م��اي��و  يف 
وتعترب  االأخرى.  ال�شلع  متاجر  فتح 
اأوروب����ا  دول  اأك���رث  م��ن  بلجيكا 
االإ�شابات  عدد  بلغ  حيث  ت�رشرا، 
 57092 فيها،  ك��ورون��ا  بفريو�س 
عدد  وانخف�س   ،9280 والوفيات 
بلوغ  منذ  وال��وف��ي��ات  االإ���ش��اب��ات 

املا�شي. بريل  اأ مطلع  يف  الذروة 
ق/د

ال��ع��ربي��ة،   12 ال��ق��ن��اة  ك�����ش��ف��ت 
ال�شايرب  ���ش��لح  ا�شتهداف  ع��ن 
بندر  ميناء  ملنظومة  االإ�رشائيلي 
يقع  وال���ذي  ي����ران،  اإ يف  ع��ب��ا���س 
ويعترب  ه��رم��ز،  م�����ش��ي��ق  ق���رب 
ي��ران.  الإ املركزي  احلاويات  ميناء 
���رشائ��ي��ل  اإ اأن  ال��ق��ن��اة  واأ���ش��اف��ت 

بهدف  اإلكرونيا  امليناء  هاجمت 
تقول  اقت�شادية  خ�شائر  حتقيق 
اإ���ش��لح��ه��ا  اإن  ال��ع��ربي��ة  ال��ق��ن��اة 
واأ�شارت،  عديدة.  ياما  اأ �شي�شتغرق 
���رشائ��ي��ل��ي��ة  االإ احل��ك��وم��ة  ان  اىل 
اجن��ازي��ن  حتقيق  حم��اول��ة  اأرادات 
بندر  مليناء  ا�شتهدافها  من  اثنني 
هذه  اال�شتهداف  ي��راين.  االإ عبا�س 
ال�����ش��واري��خ  ع��رب  ي��ك��ن  مل  امل���رة 
�رشارة  تكون  قد  والتي  االإ�رشائيلية 
ي��ران  واإ اإ�رشائيل  بني  احل��رب  لبدء 
االأرا���ش��ي  جت��اه  اأطلقتها  ح��ال  يف 
ميناء  عن  احلديث  يدور  يرانية.  االإ
بالن�شبة  ب��ال��ف��ع��ل  ا���ش��رات��ي��ج��ي 
ن�شاطها  م��ن   60% واأن  ي���ران  الإ
ذلك  يف  مبا  خلله،  من  يتم  التجاري 
واملواد  التجارية  الب�شائع  ا�شترياد 
النفط.  ت�شدير  اإىل  اإ�شافة  اخل��ام 
اأن  القناة  زعمت  فقد  ع�شكريا؛ 
اأي�شا  ا�شتخدامه  يتم  امليناء  ه��ذا 
االأ�شلحة  ل�شحنات  انطلق  كقاعدة 
احلر�س  يف  التهريب  ملنظومة  التابعة 
ن���ه وخ��لل  ال��ث��وري االي����راين. واأ

خرجت  املا�شية  ال�شنوات  خ��لل 
اأ�شلحة  ب�شحنات  حمملة  �شفن  منه 
اإىل  والقذائف  كال�شواريخ  متقدمة 
االأو�شط،  ال�رشق  يف  ي��ران  اإ حلفاء 
ب�شوريا  مرورا  الله  حزب  من  بدءا 
وبع�شها  ح��م��ا���س،  اإىل  و���ش��وال 
�شلح  قبل  م��ن  بها  م�����ش��اك  االإ مت 
 .12 القناة  االإ�رشائيلي-  البحرية 
اأرادت  ال��ذي  االآخ��ر  ال��ه��دف  وع��ن 
امليناء  ���رشب  اإ�رشائيل  خلله  من 
مفادها  ي��ران  اإ اإىل  ر�شالة  اإي�شال 
البنى  ا�شتهداف  يحاول  من  باأن   ”
�شتكون  ���رشائ��ي��ل��ي��ة،  االإ التحتية 
القومية  االأهمية  ذات  املن�شئات 
معر�شة  ي���ران  الإ بالن�شبة  العليا 

. ف ا �شتهد لل
الكرونيا  هاجمت  قد  يران  اإ وكانت 
من�شاآت  ���ش��ت  امل��ا���ش��ي  ال�����ش��ه��ر 
االإ�رشائيلية،  املياه  ل�شلطة  ومواقع 
يف  ان��ت��ظ��ام  وع���دم  خلل  اإىل  اأدى 
املياه  ل�شلطة  الر�شمية  املعطيات 
اعتربته  ال�شخ،  حمطات  اإحدى  يف 

احلمراء. للخطوط  جتاوز  اإ�رشائيل 
ق/د

عن  املتحدة  االأمم  يف  خ��رباء  ك�شف 
غربية  قوات  بها  تقوم  �رشية  مهمة 
�رشي  لتقرير  وفقا  ليبيا،  يف  خا�شة 
ملانية  االأ نباء  االأ وكالة   عليه  اطلعت 
املهمة  يف  �شارك  نه  اأ وورد   .) )د.ب.اأ
اأ�شراليا  من  االأقل  على  ا  �شخ�شً  20
اإفريقيا  وجنوب  ومالطا  وفرن�شا 

لدعم  املتحدة  والواليات  وبريطانيا 
اجلي�س  ق��ائ��د  حفر  خليفة  امل�شري 
نه  باأ نباء  اأ وهناك  الليبي.  الوطني 
القوة  تلك  مهمة  اأن  املفر�س  من 
الركية  م���داد  االإ �شفن  ي��ق��اف  اإ هي 
العا�شمة  اإىل  طريقها  يف  وه��ي 
واع��را���س  ط��راب��ل�����س،  ال�شاحلية 

طريقها  يف  وهي  االأ�شلحة  اإمدادات 
للتقرير.  وفًقا  املعار�شة،  لقوات 
حالة  بالنفط  الغنية  ليبيا  وت�شهد 
م��ن اال���ش��ط��راب م��ن��ذ ث���ورة ع��ام 
الراحل  بالرئي�س  اأطاحت  التي   2011
على  ال�رشاع  وي�شتد  القذايف.  معمر 
لوطني  الوفاق  حكومة  بني  ال�شلطة 
طرابل�س  يف  دول��ًي��ا  ب��ه��ا  امل��ع��رف 
�رشق  قوات  وحتاول  حفر.  وامل�شري 
ني�شان/ منذ  حفر  ب��ق��ي��ادة  ليبيا 
على  اال���ش��ت��ي��لء  امل��ا���ش��ي  ب��ري��ل  اأ
االأمم  ووثقت  طرابل�س.  العا�شمة 
داخل  اأجانب  مرتزقة  ن�شطة  اأ املتحدة 
على  احلايل  احلظر  اإن  وقالت  البلد. 
النتهاكات  اأي�شا  تعر�س  االأ�شلحة 
من  االأ�شلحة  تاأتي  حيث  مرات،  عدة 
تدعم  التي  تركيا،  بينها  من  اأماكن 

للتقرير  ووف��ًق��ا  ال��وف��اق.  حكومة 
الك�شف  مت  ال��ت��ي  باملهمة  املتعلق 
تهريب  �شمل  فقد  م��وؤخ��را،  عنها 
ع�شكرية  مروحية  ط��ائ��رات  �شت 
وقاربني  ليبيا  اإىل  اإفريقيا  جنوب  من 
�شيف  يف  مالطا  م��ن  ع�شكريني 
���ش��م��اء  اأ ال��ت��ق��ري��ر  وي��ذك��ر   2019 .
تتخذ  التي  ال�رشكات  من  العديد 
املتحدة  العربية  م��ارات  االإ دولة  من 
ال�رشية  املهمة  واأجه�شت    . لها  مقرا 
بعد  معروفة  غري  الأ�شباب  املزعومة 
على  تتوفر  ومل  فقط.  قليلة  ي��ام  اأ
اأي  تنفيذ  على  ���رشات  م��وؤ ال��ف��ور 
م��ارات  االإ وتعترب  بالفعل.  هجمات 
املهمني  الداعمني  من  املتحدة  العربية 

االأهلية. احلرب  يف  حلفر 
ق/د

عقوب�ت على بكني بذريعة “�لتعدي على �حلكم �لذ�تي لهونغ 
كونغ”

�ل�شني: وجهن� مالحظة جدية لو��شنطن 
ب�ش�أن نيته� فر�س عقوب�ت 

بلجيك�: لن نفر�س �إجر�ء�ت �ش�رمة
 يف ح�ل بدء موجة �أخرى من كورون�

الأول مرة.. قن�ة عربية تك�شف 

�أ�شب�ب مه�جمة �إ�شر�ئيل ملين�ء “بندر 
عب��س” �الإير�ين و�لر�ش�ئل �لع�شكرية 

و�القت�ش�دية من �لهجوم

لدعم حفرت و�إيق�ف �شفن �الإمد�د �لرتكية

تف��شيل “�ملهمة �ل�شرية” لقو�ت غربية خ��شة على �ل�ش�حل �لليبي 
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تثمني تر�ث ملي�نة " �شرط �أ�ش��شي لتنميته�"

علي  حممد 
---------------- 

ه��وؤالء  ق��ال  ت�����رشي��ح  يف  و 
اأو�شحوا  ال��ذي��ن  املثقفون 
حماية  و  ت�شيري  و  تثمني  اأن 
متثل  للمدينة  الثقايف  الراث 
اجتماعيا  و  ثقافيا  ره��ان��ا 
واح��د،  اآن  يف  اقت�شاديا  و 
ال��واج��ب  ال��ن�����ش��اط��ات  اأن 
تعزيز  نها  �شاأ من  بها  القيام 
االن�����ش��ج��ام االج��ت��م��اع��ي 
ال�شعور  تدعيم  خ��لل  م��ن 
لدى  االع��ت��زاز  و  باالنتماء 

املحليني. �شكانها 
عبا�س  �رشح  االإطار،  هذا  يف 
و  م�شمم  يو�شف  بن  كبري 
عامل  و  مو�شيقار  و  ر�شام 
قرار  اأن  اأو�شح  ال��ذي  ث��ار  اأ
مليانة  م��دي��ن��ة  ت�����ش��ن��ي��ف 
املحافظة  يف  "االإرادة  يوؤكد 
تزخر  ال���ذي  ال���راث  ع��ل��ى 
نه  �شاأ من  القرار  هذا  اأن  به" 
ج��وان��ب  بتفعيل  ال�����ش��م��اح 
ال�شياحة  غ��رار  على  ع��دة 
"مواقع  اأن  م�شيفا  الثقافية 
بن  اأحمد  �شيدي  �رشيح  مثل 
اأو  النباتات  حديقة  و  يو�شف 
اهتمام  �شتثري  املدينة  اأ�شوار 
ثمة  من  و  ال��زوار  �شغف  و 
ب�شكل  ا�شتغللها  ���رشورة 
متحف  وبخ�شو�س  الئق". 
كان  الذي  القادر  عبد  االأمري 
املا�شي  يف  عنه  م�����ش��وؤوال 
يو�شف  ب��ن  ال�����ش��ي��د  ب����رز  اأ
تتناول  لفات  موؤ عدة  �شاحب 
عبد   " منها  اجل��زائ��ر  تاريخ 
ف��ار���س   ، ع��ل��ي  ب��ن  امل��وؤم��ن 
تاريخ  و"   " العربي  املغرب 
الراي�س حميدو،   " و   " اجلزائر 
و  العا�شمة"  اجلزائر  قر�شان 
و  االأورا�س"  ملكة  كهينة،   "
�شاة  ماأ  ،1961 اأكتوبر   17  "
ال��ذي  ال��دور  ال�شني"  بنهر 
املدينة  هذه  تلعبه  اأن  ميكن 
م��ق��اوم��ة  اىل  ت��رم��ز  ال��ت��ي 

ال�����ش��ع��ب اجل���زائ���ري خ��لل 
اال�شتعمارية. احلقبة 

النظر  بغ�س   " اأ�شاف  كما 
املتعط�شني  الزوار  تدفق  عن 
تاريخ  على  اأك��رث  للتعرف 
التي  املدينة  هذه  فان  بلدهم 
من  ك��ث��رية  ج��وان��ب  تخفي 
اأن  ميكنها  اجل��زائ��ر  ت��اري��خ 
الذين  للطلبة  هدفا  ت�شكل 
نهاية  م��ذك��رات  يح�رشون 
يحتل  ك��م��ا  درا�شتهم". 
والتقاليد  ال��ع��ادات  ج��ان��ب 
مدينة  تراث  من  كبرًيا  جزًءا 
بن  لل�شيد  وف��ًق��ا  م��ل��ي��ان��ة، 
"فن  اأن  اأ���ش��اف  و  يو�شف. 
ال��ط��ه��ي ح��ا���رش ه��و االآخ��ر 
امل��دي��ن��ة،  ت����راث  يف  ب��ق��وة 
ال��زه��راء  فاطمة  اأن  ل��درج��ة 
كتابها  يف  تخربنا  بوعياد 
اجل��زائ��ر+،  يف  الطهي  +ف��ن 
حلم  مع  الك�شك�س  طبق  اأن 
مليانة"  من  ينحدر  ال�شاأن 
بالن�شبة  �شعيد.  هو  و  قال   ،
ل��ه��ذا ال�����ش��ت��ي��ن��ي، امل��ول��ود 
يعرف  التي  مبليانة  كذلك 
ف��اإن  زواي��اه��ا،  اأ�شغر  حتى 
لت�شنيف  االأخ����رى  امل��ي��زة 
بحقيقة  تتعلق  املدينة  هذه 
املحمي  القطاع  اأن  مب��ا  ن��ه  اأ
يت�شمن  مل��ي��ث��اق  ي��خ�����ش��ع 
ال�����رشوط  م��ن  معيًنا  ع���دًدا 
تدهور  ظاهرة  ف��ان  البنود، 
ال  ت�شبح  املعماري  ال��راث 
كذلك  وقال  الذكر.  ت�شتحق 
ال��ق��رار،  ه��ذا  "بف�شل  ان��ه 
لن  النا�س  اأن  الوا�شح  من 
ع�شوائية،  بطريقة  ي�شيدوا 
اأن  يجب  بناء  م�����رشوع  اأي 
ي�شريها  قانون  مع  يتكيف 

" ق. ميثا
والدينية:  الثقافية  ال�شياحة 

اخلل�س
"اأ�شدقاء  جمعية  رئي�س  واأكد 
على  خوامتي،  لطفي  مليانة"، 
معني  عدد  ا�شتكمال  �رشورة 

باحلفاظ  املتعلقة  االأعمال  من 
�شار  واأ املدينة.  ت��راث  على 
ترميم  من  "االنتهاء  اأن  اإىل 
بن  اأح��م��د  ���ش��ي��دي  ���رشي��ح 
الق�شبة  من  وج��زء  يو�شف 
م�شريا  �رشورة"،  من  اأك��رث 
املحيط  "اجلدار  اأن  اإىل 
للنهيار،  معر�س  باملدينة 
له،  ووفًقا  املواقع".  ح�شب 
امل�شنفة  املدينة  ميزة  ف��اإن 
حمايته  يجب  تراث  نها  اأ على 
بالوقف  خا�س  ب�شكل  تتعلق 
الهدم  لعمليات  التلقائي 

هناك. حتدث  اأن  ميكن  التي 
القول  اإىل  االخري  يف  وخل�س 
ا���ش��ط��ررن��ا  امل��ا���ش��ي،  "يف 
التوقيع  اإىل  وتكراًرا  مراًرا 
عمليات  لوقف  عرائ�س  على 
هدم عدد من املباين التي تعد 
ننا  الأ املدينة  تراث  من  جزًءا 
الذي  ال�شيناريو  جتنب  اأردنا 
اختفت  التي  القليعة،  تعي�شه 
النا�س  الأن  القدمية،  مدينتها 
على  احل�شول  مبجرد  يهدمون 

." معينة  ملكية 
ال��ت��ن��م��ي��ة  ف����اإن  ح�����ش��ب��ه  و 
ال�شياحة  يف  تكمن  املحلية 
�شيما  ال  الدينية  و  الثقافية 
ميكن  التي  القدرات  ظل  يف 
يف  املتمثلة  و  ا�شتغللها 

اجلبلية. ال�شياحة 
ق��ال  ال�����ش��ي��اق  ذات  يف  و 
�شتاذ  اأ لنجريت  حممد  ال�شيد 
املدينة  بتاريخ  مهتم  و  �شابق 
هذا  يف  كتب  خم�شة  ل��ه  و 
منه  ت��ع��اين  م��ا  اأن  ال�����ش��اأن 
موقعها  �شببه  مليانة  مدينة 
باالإمكانات  مذكرا  اجلغرايف 

ملدينته. ال�شياحية 
لنجريت  ال�شيد  اع��ت��رب  و 
مليانة  مقارنة  ميكن  "ال  انه 
ال�شاحلية  امل��دن  من  بغريها 
معزولة"،  لكونها  امل�شنفة 
حترير  �رشورة  على  م�شددا 
املهن. ا�شتحداث  و  الطاقات 

ن��ه  اأ امل��ت��ح��دث  ذات  ق��ال  و 
حول  ك��ت��اب  اإع���داد  ب�شدد 
التي  ال�شياحية  "االإمكانات 
م�شيفا  اجلزائر"  عليها  حتوز 
م��ث��ل  االأ اال���ش��ت��غ��لل  اأن 
نه  �شاأ من  القطاع  لطاقات 
على  تتفوق  اجلزائر  يجعل  اأن 
االإفريقية  البلدان  من  العديد 

ال�شواح. عدد  حيث  من 
اأمريال  "زيارة  الكاتب  و ذكر 
م��ري��ك��ي��ة  االأ ال��ب��ح��ري��ة  يف 
للجزائر  الغربي  لل�شاحل 
اب��ه��ره  ال���ذي  و  العا�شمة 
نه  اأ قال  حيث  املناظر  جمال 
���ش��ه  راأ م�شقط  م��ن  اأج��م��ل 

. " نيا ر ليفو كا

ق�ئمة  يف  ت�شنيفه�  قريب�  �شيتم  �لتي  و  عليه�  تع�قبت  �لتي  �حل�ش�ر�ت  على  مفتوح�  حقيقي�  كت�ب�  تعترب  �لتي  ملي�نة  مدينة  مثقفو  يرى 
�لغني بهدف �شم�ن تنمية يف جميع �ملج�الت . �إىل تثمني تر�ثه�  �ملدينة مدعوة  �أن  �لقط�ع�ت �ملحمية يف �جلز�ئر 

عليه� تع�قبت  �لتي  �حل�ش�ر�ت  على  مفتوح�  حقيقي�  كت�ب�  تعترب 

ت��ن��ظ��م ال��وك��ال��ة اجل��زائ��ري��ة 
ور�شات  الثقايف  للإ�شعاع 
ين�شطها  افرا�شية  كتابة 
قا�شيمي  �شمري  ال���روائ���ي 
حاملي  ل��ل�����ش��ب��اب  م��وج��ه��ة 
ح�شبما  الكتابة،  م�شاريع 
اأع��ل��ن��ت��ه ال���وك���ال���ة ع��ل��ى 
في�شبوك.  ع��ل��ى  �شفحتها 
هذه  اأن  امل�شدر  ذات  واأو�شح 
�شهر  يف  املرتقبة  الور�شات 
للأ�شخا�س  مفتوحة  يونيو 
اك��ت�����ش��اب  يف  ال���راغ���ب���ني 
الكتابة  تقنيات  حول  معارف 
خلل  م��ن  االأدب  جم��ال  يف 
ين�شطها  اأ�شبوعية  ور�شات 
���ش��ار  واأ "هلبيل".  ل��ف  م��وؤ
امل�شاركة  اأن  اإىل  املنظمون 
تخ�شع  ال  الور�شات  هذه  يف 
ذات  واأو���ش��ح  ���رشط.  الأي 

على  ي��ج��ب  ن����ه  اأ امل�����ش��در 
اإر�شال  امل�شاركة  يف  الراغبني 
من  دب���ي  اأ ومقتطف  ت��ق��دمي 
العنوان  على  �شفحات  ثلث 
kitabaarc@ ال���ت���ايل: 

يونيو.  6 قبل   gmail.com
����ش���ارة ن�����رش ال��ك��ات��ب  ل���لإ
قا�شيمي  �شمري  وامل��رج��م 
"ت�رشيح  االأول  ع��م��ل��ه 
تله   2008 �شنة  ب�شياع" 
�شنة  للموت"  رائ���ع  "يوم 
جائزة  على  وحت�شل   .2009
للرواية  جبار  �شيا  اآ الكربى 
روايته  عن  العربية  باللغة 
 2017 املا�شاء"�شنة  "كتاب 
تظاهرات  ع��دة  يف  و���ش��ارك 
اأوروب����ا  يف  دول��ي��ة  دب���ي���ة  اأ

العربي. والعامل 
ق/ث

من تنظيم �لوك�لة �جلز�ئرية لالإ�شع�ع �لثق�يف

�لرو�ئي �شمري ق��شيمي ين�شط ور�ش�ت 
كت�بة �فرت��شية

مبب�درة من جمموعة �أبح�ث �شلوفيني� حول �ل�شحر�ء �لغربية

فيلم وث�ئقي من �نت�ج �شلوفيني ي�شتعر�س كف�ح �ل�شعب 
�ل�شحر�وي

ال�شحفي  اأط��ل��ق 
اريك  ال�شلوفيني 
فيلما  الينزيت�س، 
وث���ائ���ق���ي���ا ح���ول 
ك���ف���اح ال�����ش��ع��ب 
ال�������ش���ح���راوي ، 
من  مب���ب���ادرة  ذل���ك 
ب��ح��اث  جم��م��وع��ة اأ
���ش��ل��وف��ي��ن��ي��ا ح��ول 
الغربية،  ال�شحراء 
وب����ال����ت����ع����اون 
م������ع امل���ن���ظ���م���ة 
ال�����ش��ل��وف��ي��ن��ي��ة 
املن�شي  "ال�شعب 

الغربية"  ال�����ش��ح��راء  يف 
ال���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى رف��ع 
بالق�شية  الوعي  م�شتوى 
�شلوفينيا  يف  ال�شحراوية 

واأوروبا.
ن��ب��اء  واأو���ش��ح��ت وك��ال��ة االأ
اأن   ، )وا����س(  ال�شحراوية 
الذي  اجلديد  الوثائقي  الفيلم 
االحتفال  مع  بالتزامن  بث 
الن��دالع   47 ال���  ب��ال��ذك��رى 
ال��ذي  -و  امل�شلح  ال��ك��ف��اح 
 ،- �شنتني  اإع��داده  اأ�شتغرق 
مقابلت  جمموعة  ي�شمل 
حول  ل�شحراويني  و�شهادات 
 ، الغربية  ال�شحراء  اجتياح 
باالإ�شافة  احلرب  و�شنوات 
جرى  اللجئني،  اأو�شاع  اإىل 
قام  زي���ارة  خ��لل  توثيقها 
من  اإثنني  رفقة  املخرج  بها 
اأوداليت�س  اأرين  امل�شورين 
اإىل  ب��ي��دوف��ي��ت�����س  وك��ات��ي��ا 
�شنتي  ال��لج��ئ��ني  خميمات 

.2018 2017 و 
االأول  العر�س  اأعقاب  ويف 
ل��ل��ف��ي��ل��م ال��وث��ائ��ق��ي ال��ذي 
اللجنة  قبل  من  ييد  بتاأ يحظى 
والتلفزيون  ذاعة  للإ الوطنية 
ال�����ش��ل��وف��ي��ن��ي وامل���رك���ز 

ال�شينمائي،  ال�شلوفينى 
ندوة   ، االإخراج  فريق  ن�شط 
بعد،  عن  االت�شال  تقنية  عرب 
االإع��داد  جتربة  ال�شتعرا�س 
التي  وال���زي���ارات  للفيلم 
على  املخيمات  اإىل  قادتهم 
ال�شعب  واأحيا  �شنتني.  مدار 
ال�����ش��ح��راوي االرب���ع���اء، 
الن���دالع  ال47  ال���ذك���رى 
ال�شحراوي  امل�شلح  الكفاح 
ب��ق��ي��ادة مم��ث��ل��ه ال�����رشع��ي 
البولي�شاريو  جبهة  والوحيد 
متوا�شلة  ا�شتماتة  ظل  يف   ،
التي  للظروف  وحتدي  و�شرب 
االح��ت��لل  عليهم  فر�شها 
ب��اغ��ت�����ش��اب اأرا����ش���ي���ه ، 
وب��ع��زمي��ة ط��ي��ل��ة ���ش��ن��وات 
من  وال�شلمي  امل�شلح  كفاحه 

اال�شتقلل. اجل 
مب��ن��ا���ش��ب��ة  ل���ه  ك��ل��م��ة  ويف 
الن���دالع   47 ال  ال���ذك���رى 
الرئي�س   ، امل�شلح  الكفاح 
غايل  ابراهيم  ال�شحراوي 
جل��ب��ه��ة  ال���ع���ام  م������ني  االأ  ،
اجلبهة  اأن   ،  " البولي�شاريو 
حل  ب��اأي  تقبل  اأن  ميكن  "ال 
ال�����ش��ع��ب  ح���ق  ي�����ش��م��ن  ال 
ال�����ش��ح��راوي غ��ري ال��ق��اب��ل 
يف  للت�رشف  وال  للتقادم 

واال�شتقلل". امل�شري  تقرير 
م��ن ج��ه��ت��ه، ك��ت��ب االع���لم 
ال��ذك��رى  يف  ال�����ش��ح��راوي 
يحتفل  اجل��ائ��ح��ة،  رغ��م  ن��ه  اأ
اليوم  ال�شحراوي  ال�شعب 
الن��دالع   47 ال  ب��ال��ذك��رى 
انطلق  الذي  امل�شلح  الكفاح 
�شنة  من  اليوم  هذا  مثل  يف 
الت�شميم  من  مبزيد   1973
وال  با�شتقلله  والت�شبث 
ذلك  اجل  من  ينا�شل  ي��زال 
من  اجل��ب��ه��ات  ع��دي��د  ع���رب 
القابل  غري  حقه  ق��رار  اإ اأجل 
امل�شري  تقرير  يف  للت�رشف 

واال�شتقلل.
ت���ي ه���ذا االح��ت��ف��اء ،  وي���اأ
داعمة  دولية  مواقف  و�شط 
منادية  ال�شحراوية  للق�شية 
ايجاد  يف  اال�رشاع  ب�رشورة 
باالنتهاكات  ومنددة  لها  حل 
باالأرا�شي  اخلطرية  املغربية 
والتي  املحتلة  ال�شحراوية 
ي��واج��ه��ه��ا ال�����ش��ح��راوي��ون 
ممثلهم  ح��ول  االلتفاف  ع��رب 
اجلبهة  وال��وح��ي��د  ال�رشعي 
ال�شاقية  لتحرير  ال�شعبية 
ال��ذه��ب  ووادي  احل���م���راء 

. ريو" لبولي�شا ا "
ق/ث
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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 �شرفنا الإعالمي

1 ـ احلمداين الذي غنت من شعره أم كلثوم
2 ـ من يبين ـ صندوق صغري

3 ـ من السماء ـ من أدرك اجلاهلية واإلسالم 
4 ـ النتيجة والتايل ـ حسم 

5 ـ أداة نفي جازمة ـ عبء ثقيل 
6 ـ ممثلة مصرية من أفالمها مجيلة ـ متشاهبان 

7 ـ أبنائي 
8 ـ نضب وانتهى ـ وراء 

9 ـ طبيب وعامل وفيلسوف مسلم ولد يف دمشق وتويف 
يف القاهرة 

10 ـ مدينة أفريقية بناها عقبة بن نافع 

أفقــــــــــــــــــي

1ـ مقدمته أساس علم االجتماع 
2ـ لون من ألوان اخلشب ـ توقع 

اخلري أو الشر 
3ـ مراقب مؤنب ـ ما لصق 

4ـ شراب ساخن لذيذ ـ غري 
ناضج 

5ـ فرعون ـ اسم مؤنث أعجمي 
6ـ ال ميكن كسره أبدا ـ ليت 

7ـ نقعة مائية وسخة ـ بدانة 
)مبعثرة( 

8ـ نصف بيضة ـ يصبح عفنا 
9ـ من ترىب عند أحدهم ـ طرف 

)معكوسة(. 
10ـ شاعر شعراء العرب ـ 

حاجز.

عمــــــــــــــودي 

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

مربعات �شغرية لت�شكل ال�شبكة من 81 مربعا �شغريا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�شغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�شرط :

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�شبكة اأفقيا وعموديا 

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

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  
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من الطيور اجلوارحالكلمات ال�ّشهمية

اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
والية �لنع�مة
د�ئرة �مل�شرية
بلدية �مل�شرية

م�شلحة �لتنظيم و�ل�شوؤون �لع�مة
�لرقم :13 /2020  

�إن�ش�ء جمعية حملية ذ�ت
 ط�بع �لقرى �الأحي�ء و�ملن�طق �لريفية

 طبق� الأحك�م �لق�نون رقم 06-12 �ملوؤرخ يف: 18 �شفر 1433 �ملو�فق 
لـ 12 ين�ير 2012 �ملتعلق ب�جلمعي�ت، لقد مت �إن�ش�ء �جلمعية �ملحلية 
�مل�شم�ة جمعية حي بن �شليم�ن من�شور لبلدية �مل�شرية �مل�شجلة حتت رقم 
13 بت�ريخ 2020/05/11 �لرئي�س: زوجي ط�هر �ملقيمة بـ: حي بن 

�شليم�ن من�شور بلدية �مل�شرية.
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حـدث وال حـرج
حريق داخل 

�شقة بحي فتال 
باأولد يعي�ص 

بالبليدة
تدخلت وحدة احلماية املدنية 

لدائرة اأولد يعي�ص من اأجل 
اإخماد حريق بحي فتال 420 

م�شكنا عمارة 20 على م�شتوى �شقة 
بالطابق الثالث لعمارة باحلي.

مت اإخماد احلريق و منع انت�شاره 
لل�شقة املجاورة و اإنقاذ عائلتني 
من األ�شنة اللهب، العائلة الأوىل 

متكونة من 07 اأ�شخا�ص كانوا 
حم�شورين داخل ال�شقة التي 

اندلعت فيها النريان دون ت�شجيل 
اأية خ�شائر ب�شرية فيما مت اإجالء 

املقابلة حيث  ال�شقة  03 �شحايا من 
تعر�ص ر�شيعني و �شخ�ص م�شن 
حلالة �شيق يف التنف�ص ب�شبب 

دخان احلريق.

�أخبــ�ر حــول
 �لعــ�مل

بعد منع 
جميع و�شائل 

النقل اأيام 
العيد، اختار 

هذان ال�شابان 
احل�شان 

كو�شيلة للتنقل

صـــورة و تعــليق 

وزير ◄
فرن�شي: 

�شركة »رينو« 
لل�شي�ر�ت قد 

تختفي ب�شبب 
كورون�!

قال وزير املالية 

الفرن�شي برونو 
لو مري، اإن ال�رشكة 
الفرن�شية ل�شناعة 
ال�شيارات “رينو” 

قد تختفي اإذا مل 
حت�شل على م�شاعدة 

قريبا جدا لكي تت�شدى لتداعيات اأزمة فريو�س 
كورونا. واأ�شاف لو مري خلل مقابلة مع اإذاعة 

“اأوروبا ″1، اأن �رشكة �شناعة ال�شيارات حتتاج 
اأي�شا للتكيف مع الو�شع الراهن، يف اإ�شارة اإىل 
التداعيات االقت�شادية الأزمة كورونا.واأبلغ لو 
مري االإذاعة اأنه يتعني على م�شنع “رينو” يف 

مدينة فلني الفرن�شية اأال يغلق، واأنه يجب على 
ال�رشكة اأن تكون قادرة على االحتفاظ باأكرب 
عدد ممكن من الوظائف يف فرن�شا.واأ�شار اإىل 
اأن رئي�س جمل�س اإدارة “رينو” جان دومينيك 

�شينارد يعمل بقوة على خطة ا�شراتيجية 
جديدة، واأن احلكومة الفرن�شية تدعمه. كما قال 

لو مري اأي�شا ل�شحيفة “لوفيغارو” الفرن�شية، 
اأنه مل يوقع بعد على قر�س بقيمة 5 مليارات 

يورو )5.5 مليار دوالر( ل� “رينو”، واإن 
املحادثات م�شتمرة.

برك�ن �إيتن� ين�شط 
من جديد

نبعث من بركان اإيتنا يف جزيرة �شقلية 
االإيطالية، الذي ا�شتيقظ يف نهاية 

اأفريل، عمود من الدخان والرماد ارتفاعه 
 La Nuova 4.5 كيلومر. وتفيد

Sicilia، �شجل ن�شاط الربكان يف الفوهة 
اجلنوبية-ال�رشقية اجلديدة، التي ن�شاأت 
عام 2007 . وا�شتمر هذا الن�شاط مدة 

ثلث �شاعات، بعدها بداأ يخف تدريجيا. 
وقد انت�رش الرماد الربكاين يف االجتاه 

اجلنوبي - الغربي. وت�شري ال�شحيفة، اإىل 
اأن انبعاث هذا العمود من الدخان والرماد 

مل يوؤثر يف عمل مطار مدينة  كاتانيا 
القريب من الربكان، والطائرات م�شتمرة 

يف االإقلع والهبوط وفق اجلدول الزمني 
للرحلت خلل فرة انت�شار جائحة 

“كوفيد19-”. ويذكر اأن الربكان ن�شط 
يف نهاية �شهر اأبريل، حيث اإ�شافة اإىل 
عمود الدخان والرماد تدفقت منه حمم 

بركانية.

�نتحــ�ر �شــ�ب مبــ�دة �لنظــ�ف بــجيجل
تويف �شاب ليلة ال�شبت اإىل الأحد مب�شت�شفى الطاهري ولية جيجل متاثرا 

بت�شمم ناجت عن �شربه لكمية كبرية  من مادة النظاف ال�شامة والتي 
ت�شتعمل يف تنظيف الأر�شيات. ال�شاب يف الثالثينيات من العمر اأ�شيب منذ 
فرتة با�شطرابات عقلية جعلته ينعزل عن عائلته واأ�شدقائه لغاية م�شاء 

اآخر يوم من �شهر 
رم�شان اأين اأقدم على 
�شرب قارورة من مادة 

النظاف ليتم نقله 
على جناح ال�شرعة 

غلى م�شت�شفى 
جمذوب ال�شعيد 

بالطاهري اأين ف�شلت 
كل حماولت اإنقاذه.

�الإط�حة ب�شخ�س ح�ول �إغر�ق �ل�شوق مب�شحوق �لفالن 
�ملغ�شو�س ب�ملدية 

متكنت م�شالح اأمن دائرة الربواقية باملدية من توقيف �شخ�ص كان ب�شدد اإغراق ال�شوق واملحالت التجارية ع�شية عيد 
الفطر املبارك مب�شتح�شر الفلون املغ�شو�شة.

العملية متت على اإثر عمليات الرقابة والتفتي�ص التي تقوم بها م�شالح ال�شرطة على م�شتوى الف�شاءات واملحالت 
لأحد الأ�شخا�ص على منت مركبة جتارية كانت مركونة و�شط املدينة يقوم التجارية ، اأين لفت انتباه عنا�شر ال�شرطة 

بتموين املحالت التجارية مب�شحوق الفلون ذات عالمة غري معروفة 
ومعباأة يف اأكيا�ص م�شبوهة حتمل عالمة حليب ولي�ص املادة املذكورة.

ليتم توقيف امل�شتبه فيه وحجز 1400 وحدة من املادة املغ�شو�شة، والت�شال 
باأعوان الرقابة و قمع الغ�ص ملديرية التجارة ، الذين اأكدوا اأن امل�شحوق 

مغ�شو�ص و العالمة التجارية مزورة وغري معروفة.
ليتم اإجناز ملف ق�شائي �شد امل�شتبه فيه عن ق�شية خداع و حماولة خداع 

م�شتهلك ، وعدم مطابقة الو�شم مع انعدام الفوترة.

◄



  

الثقافة املجتمعية وفق ما نعي�شه يف زمن  اإن 
اأمام حتدي اأخالقي فريد  كورونا وجدت ذاتها 

اإنتاج املطابقة ما بني عامل  يف التعبري على 
الأذهان وعامل الأعيان بني الفرد و ما يهوى 

وما بني الوجود وما يغوى من عادات ُاكت�شبت 
حتى  نف�شها  الأفعال  ممار�شة  ا�شتمرارية  نتيجة 

الفعل الجتماعي  اإرادية  اأ�شبحت عفوية و ل 
تعاي�شنا  ان  ملمار�شتها.  يدفعنا  الذي  الدافع  وفق 

املخت�شون  اأن ينجح  لل�شهر اخلام�ص مع كورونا دون 
اإيجاد لقاح فّعال يجعل احلقائق و املعطيات  يف 

الفريو�ص �شيظل باقيا مدة طويلة  تر�شم ان خطر 
ال�شحة  قد متتد نحو عامني كما ذكرت منظمة 

اأن ترتب نف�شها  اأنه على كل دول العامل  العاملية و 
التعاي�ص  ان هذا  الفرتة.  للتعاي�ص مع كورونا لهذه 

مناعة  بقوة  اإما  عليه  الق�شاء  حتى  واجبا  يعترب 
التعاي�ص  اأن فكرة  اأو باإيجاد لقاح فاعل،  الإن�شان 
مع كورونا هو خيار املحارب الأخري و لكنه خيار 

التوازن  بوعي وفق معادلة �شعبة تكمن يف حتقيق 
احلاجة  وبني  و�شحتهم  الب�شر  حياة  اأهمية  بني 

اإىل حياة القت�شاد و احلفاظ على ا�شتمرار جناح 
للتعاي�ص  القادم  اإن رهان  الدول.  املجتمعات و 

اإتباع  مع كورونا هو الوعي بهذا التعاي�ص و مدى 
التعليمات و حماية الذات و املجتمع و انه ل 
املنفردة مهما بذلت من  الدولة  ميكن لآليات 

الوقائية  و  الطبية  اإمكانياتها  من  وعززت  جهود 
اأفراد  اأن ت�شتطيع ال�شمود دون وعي وتعاون 

انفتاحا  يفر�ص  الواعي  غري  التعاي�ص  اإن  املجتمع. 
و  املجتمع  فيرتاخى  كورونا  على  للنجاح  وهميا 

بالتعليمات  اللتزام  من  يخفف  و  لل�شالمة  ي�شكن 
العامة ومنه يكون الف�شل يف قرار النفتاح و 
اإن  التعاي�ص مع الوباء لأنه تعاي�ص غري واع. 

قد  الجتماعي  لل�شبط  التنظيمية  املمار�شات 
ُتلزم  التعاي�ص ولكنها ل  اآليات  ت�شاعد يف �شرح 

الوعي به. ان الأفكار التي ت�شوه و حترف الوعي 
العادات  جمموعة  وفق  ُر�شمت  اإيديولوجيا  هي 
الأفراد  اأو ما يتخيله  املمار�شات الجتماعية  و 

الواقعي.  من عالقات ب�شاأن حالة وجودهم 
الن�شاط اليجابي  الواعي هو ذاك  التعاي�ص  اإن 

و  الذات  تقدير  تعي  التي  الفردية  للممار�شة 
الرنج�شيات  عن  والبتعاد  اأمة  و  دولة  تقييمها 

وممار�شاتها. للمجتمعات  الأولية 

بقلم: �الأ�شت�ذ رقيق عبد �هلل 

كورون�.. 
و�لتع�ي�س 

�لو�عي
�ال�شتج�بة للمد�ومة يومي �لعيد بورقلة وب�ش�ر

 تفوق �لـ99 ب�مل�ئة

ت�شجيل ا�شتجابة متباينة لتعليمة فر�ص ارتداء الكمامات

لـــــــــــوؤي ي
ssssssssssssssssssssss

لكل  �شكرها  ــن  ع الـــــوزارة  واأعـــربـــت 
التجار  بع�ص  وحتى  امل�شخرين  التجار 
بتقدمي  بالتزامهم  امل�شخرين  غــري 
يف  خا�شة  للمواطنني  عمومية  خدمة 
.وتخ�ص  اخلا�ص  ال�شحي  الظرف  هذا 
املواد  وحمالت  املخابز  ن�شاط  املداومة 
الغذائية العامة والوحدات الإنتاجية، 
املتعاملني  كافة  القانون  يلزم  حيث 
ــار بــ�ــشــرورة  ــج ــت ــني وال ــادي ــش ــ� ــت الق
نهاية  بعد  مبا�شرة  ن�شاطهم  ا�شتئناف 
مرا�شيم العيد، ل�شمان التموين املنتظم 
واخلــدمــات.ونــ�ــشــرت  بال�شلع  لل�شوق 
وزارة التجارة، الثالثاء املا�شي، قائمة 
للتجارة  اجلهوية  باملديريات  الروابط 
واملديريات الولئية للتجارة املت�شمنة 
املعنيني  للتجار  ال�ــشــمــيــة  الــقــوائــم 
عيد  مبنا�شبة  املــربجمــة  بــاملــداومــة 
الفطر 2020، على موقعها الإلكرتوين، 
مواقع  ر�ــشــد  مــن  املــواطــنــني  لتمكني 
تلك  عن  والتبليغ  املفتوحة،  املحالت 
املــداومــة،  ــرار  ــق ل ت�شتجب  مل  الــتــي 
وزارة  الأخ�شر.واأطلقت  الرقم  عرب 
"اأ�شواق"  التجارة، العام املا�شي، تطبيق 
يف  املداومة  واملخابز  املحالت  لتحديد 
التطبيق  اأن  غري  واملنا�شبات،  الأعياد 
عدم  ب�شبب  كبريا  ا�شتعمال  يعرف  مل 

الرتويج له.واأعلنت احتادية اخلبازين 
عن ت�شخري 5400 خمبز للن�شاط يومي 
املادة  بوفرة  املواطنني  مطمئنة  العيد، 
م�شتوى  على  الطلبيات  كل  وتغطية 
احلكومة،  الــوطــن.واألــزمــت  ــوع  رب كل 
الفطر،  لعيد  الأول  اليوم  من  بداية 
ال�شواء  حــد  على  والتجار  املواطنني 
لتفادي  الواقية،  الأقنعة  با�شتعمال 

ــص كـــورونـــا اجلــديــد،  ــريو� انــتــ�ــشــار ف
�شارمة  عقوبات  بتطبيق  متوعدة 
الإغالق  حد  اإىل  ت�شل  املخالفني  على 
للتجار،  بالن�شبة  للمحالت  النهائي 
املــواطــنــني. حــق  يف  مالية  ــات  ــرام وغ

الكمامات  الــتــجــار  ارتــــداء  ــظ  ــوح ول
طوابري  وت�شجيل  املــواطــنــني،  وكـــذا 
مع  م�شتلزماتهم  لقتناء  املحالت  اأمام 

الجتماعي. التباعد  م�شافة  مراعاة 
اإتباع  باأهمية  واعــني  املواطنون  وبــدا 
اإجراءات الوقاية من فريو�ص "كورونا" 
من  احلكومة  فر�شت  والــذي  امل�شتجد 
يومي  جزئيا  حجرا  حما�شرته  ــل  اأج
فيه  تكرث  الــذي  املــبــارك  الفطر  عيد 
خا�شة  والتجمعات  العائلية  الزيارات 
على م�شتوى الأحياء ال�شعبية الكربى.
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و�يل ق�شنطينة وقف على و�شعيتهم يوم �لعيد و كّرمهم

�إنق�ذ 37 ح�مال لفريو�س كورون� يف ظرف �أ�شبوع  بق�شنطينة

غر�مة من 10 �آالف �إىل 20 �ألف دين�ر �أو ب�حلب�س ثالثة �أي�م

�ملخ�لفون الرتد�ء �لقن�ع �لو�قي حتت ط�ئلة ق�نون �لعقوب�ت

ال كر�ء لل�شقق ب�ل�شو�حل وال �شهر�ت فنية و��شتغالل 50 ب�مل�ئة من ط�قة ��شتيع�ب �لفن�دق  

هكذ� �شُيم�شي �جلز�ئريون مو�شم �ال�شطي�ف هذ� �ملو�شم

خرب�ء �شينيون يعقدون موؤمتر� �فرت��شي� ب�جلز�ئر 
لبحث �شبل �لوق�ية من كورون�

جديدة  وفي�ت  و9  �إ�ش�بة   197
ومت�ثل 169 مري�ش� لل�شف�ء

م�شرع طفل حتت عجالت �شي�رة 
و�لده بغليز�ن

بفريو�ص  م�شابني  اإنقاذ  اأطباء  ا�شتطاع 
رغم  ق�شنطينة،  مب�شت�شفى  كــورونــا 
ـــذا مــن خــالل  ــع، و ه ــش ــو� خــطــورة ال
الــتــجــنــد اجلــمــاعــي لــهــم يف مــواجــهــة 
عالج  من  الأطباء  متكن  حيث  الوباء، 
لل�شفاء،  متاثله  و  للفريو�ص  حامال   37
احلفيظ  عبد  اأحمد  �شا�شي  وقف  قد  و 
ولية  على  الأول  التنفيذي  امل�شوؤول 

و  املدنية  ال�شلطات  رفقة  ق�شنطينة 
على  العيد  يوم  له  زيارة  يف  الع�شكرية 
املرابطون  فيها  يعمل  التي  الــظــروف 
و  ـــاء  ـــب الأط ل�ــشــيــمــا  بامل�شت�شفيات 
وقفة  لــه  كــانــت  حيث    ، م�شاعديهم 
ابن بادي�ص  ميدانية بكل من م�شت�شفى 
مراد   ديدو�ص  م�شت�شفى  كذا  و  البري  و 
الطبي  للطاقم  الكبري  باملجهود  منوها 

الثالثة  املرحلة  يف  اجلبهة  دخل  الذي 
تخللت  عدوى"،   بــال  "عيد  ــال  ــام ح
و  لالأطباء،  رمزية  تكرميات  الــزيــارة 
ت�شحياتهم  و  جهودهم  عن  تعبريا  هذا 
يف هذه الظروف ال�شعبة، و �شدد الوايل 
بالتعليمات  املــواطــنــني  ــزام  ــت ال عــلــى 
الكمامات  و�شع  واإجــبــاريــة  الوقائية 
ــرورة، و الأخـــذ  ــش ــ� ــل ــــروج ل عــنــد اخل

بالتدابري  التكميلية من خالل التباعد 
الوباء  انت�شار  مــن  للحد  الجتماعي 
و  فعال  و  مهم  املواطن  دور  اأن  م�شريا 
من  امل�شوؤولية  بــروح  يتحلى  اأن  عليه 
اإىل  العودة   و   الوباء  على  الق�شاء  اأجل 

احلياة الطبيعية.

علجية عي�ص

القناع  ارتــــداء  اإلــزامــيــة  قـــرار  دخــل 
يف  اأمــ�ــص  اأول  التنفيذ  حيز  ــي  ــواق ال
ــن طــرف  �ــشــيــاق الــتــدابــري املــتــخــذة م
فريو�ص  انت�شار  من  للوقاية  احلكومة 
كورونا. وين�ص العدد الأخري للجريدة 
الر�شمية على اإجبارية ارتداء الكمامات 
على جميع الأ�شخا�ص ويف كل الظروف 
اأيام عيد الفطر املبارك  ابتداء من اأول 

اأماكن  العمومية،  الأماكن  الطرق،  يف 
اأو  املفتوحة  الف�شاءات  يف  وكذا  العمل، 
ل�شيما  اجلمهور،  ت�شتقبل  التي  املغلقة 
املوؤ�ش�شات والإدارات العمومية، واملرافق 
العمومية، وموؤ�ش�شات تقدمي اخلدمات، 

والأماكن التجارية.
وموؤ�ش�شة  اإدارة  كل  املر�شوم  يلزم  كما 
�شخ�ص  كــل  ــذا  وك اجلمهور،  ت�شتقبل 

ميار�ص ن�شاطا جتاريا اأو يقدم خـدمات، 
بالمتثال  ــال،  ــك ــش الأ� ــن  م �شكل  بـــاأي 
الواقي  القناع  بــارتــداء  اللــتــزام  لهذا 
مبا  الو�شائل،  بكل  احــرتامــه،  وفر�ص 
العمومية.  بالقوة  ال�شتعانة  ذلك  يف 
حتت  املعني  �شت�شع  القرار  هذا  خمالفة 
العقوبات  قانون  من  الـ459  املادة  طائلة 
واملعدلة بالقانون رقم 06s20 املوؤرخ يف 
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بغرامة  يعاقب  اأنــه  على  املــادة  وتن�ص 
دينار،  األف   20 اإىل  دينار  اآلف   10 من 
ملدة  باحلب�ص  كذلك  يعاقب  اأن  ويجوز 
خالف  من  كل  الأكــرث  على  اأيــام  ثالثة 
قانونا  املتخذة  القرارات  اأول  املرا�شيم 

من طرف ال�شلطة الإدارية.
لوؤي ي

ك�شف م�شت�شار وزير ال�شياحة وال�شناعة 
القادر  عبد  العائلي،  والعمل  التقليدية 
املقبلة  ــام  الأي خــالل  �شيتم  اأنــه  غوتي، 
ــول  ــوك ــروت ــي عـــن ب ــم ــش ــر� الإعــــــالن ال
جلنة  ــرف  ط مــن  اجنـــازه  يــجــرى  �شحي 
واأخ�شائيني  خرباء  من  تت�شكل  تقنية 
من  وذلك  ال�شياحة  جمال  يف  ومتعاملني 
وتفادي  املواطنني  �شحة  حماية  ــل  اأج
خالل  ل�شيما  كورونا  فريو�ص  انت�شار 

مو�شم ال�شطياف املقبل.
التقنية  اللجنة  هذه  اأن  غوتي  واأو�شح 
م�شتوى  عــلــى  مـــوؤخـــرا  نــ�ــشــبــت  ــي  ــت ال
حت�شري  من  النتهاء  و�شك  على  الــوزارة 
يحتوي  الــذي  ال�شحي  الربتوكول  هــذا 
الحــرتازيــة  القواعد  مــن  جملة  على 
للموؤ�ش�شات  موجهة  وال�شحية  والوقائية 

ال�شياحية  للوكالت  ــذا  وك الفندقية 
ملرحلة  حت�شبا  الآخرين  املتعاملني  ولكل 
بعث  واإعادة  ال�شحي  احلجر  رفع  بعد  ما 
الن�شاط ال�شياحي يف ظروف �شحية اأمنة 
ال�شطياف. مو�شم  اقــرتاب  مع  ل�شيما 

وجترى درا�شة ومناق�شة هذا الربتوكول 
ال�شياحي  املخطط  �شمن  يندرج  الــذي 
الن�شاط  لبعث  الـــوزارة  و�شعته  ــذي  ال
وخمت�شني  خــرباء  طرف  من  ال�شياحي 
ال�شياحة  جمال  يف  ومتعاملني  ومهنيني 
وقائية  بــتــدابــري  ــــروج  اخل اأجـــل  ــن  م
لنت�شار  حد  بو�شع  كفيلة  واحرتازية 
مو�شم  ـــالل  خ ل�ــشــيــمــا  كـــورونـــا  وبــــاء 
باأنه  ذاته  امل�شوؤول  ال�شطياف.واأ�شاف 
الربوتوكول  هذا  وثيقة  “اإر�شال  �شيتم 
ــن وكـــالت  ــات املــعــنــيــة م ــه ــل اجل اىل ك

ــذا  وك فندقية  ومــوؤ�ــشــ�ــشــات  �شياحية 
ل�شيما  املعنية  القطاعات  خمتلف  اىل 
املحلية  واجلماعات  الداخلية  ــي  وزارت
وال�شكان  وال�شحة  العمرانية  والتهيئة 
عليه  لــالإطــالع  امل�شت�شفيات  واإ�ــشــالح 
واإثرائه والتمكن من تطبيقه وجت�شيده 
التقنية  اللجنة  املــيــدان.وتــقــرتح  يف 
اأ�شحاب  الــتــزام  الربتوكول  وثيقة  يف 
لالإطالع  لليقظة  خاليا  بو�شع  الفنادق 
عــلــى الأو�ــــشــــاع الــ�ــشــحــيــة ومــرافــقــة 
امل�شطافني والإ�شراع يف اتخاذ الإجراءات 
الالزمة يف حالة ت�شجيل اأي حالة اإ�شابة 
بالوباء اإىل جانب توفري فرق طبية من 
واملوظفني  ال�شياح  ب�شحة  التكفل  اأجل 
طاقة  ا�شتغالل  نحو  التوجه  مع  يوميا 
من  باملائة   50 بن�شبة  الفنادق  ا�شتيعاب 

بني  ما  التباعد  اإجــراءات  تطبيق  اأجــل 
امل�شطافني كما قدمت اللجنة اقرتاحات 
تتعلق  الــربتــوكــول  ـــذا  ه يف  ــة  ــي ــائ وق
امل�شابح  ا�شتغالل  وطرق  بكيفية  اأ�شا�شا 
وال�شواطئ التابعة للموؤ�ش�شات الفندقية 
ا�شتقبال  بــطــرق  وكـــذا  والــ�ــشــيــاحــيــة 
وت�شجيل الزبائن بالفنادق مع منع اإقامة 
�شهرات فنية واللتزام بتعقيم وتنظيف 
منع  مع  يوميا  العمومية  واملرافق  الغرف 
اأو  امل�شيف  عند  ال�شكن  �شيغة  ا�شتغالل 
هذه  يف  ال�شاحلية  باملناطق  �شقق  كراء 
ا�شتعمال  اإجبارية  مع  ال�شعبة  الفرتة 
موظفي  اإلــزام  وكذا  الوقائية  الكمامات 
و  الكمامات  ارتـــداء  ب�شرورة  الفنادق 

املاآزر.
لوؤي ي

فريو�ص  ومتابعة  ر�شد  للجنة  الر�شمي  الناطق  اأعلن 
كورونا، الدكتور جمال فورار ت�شجيل خالل ال24 �شاعة 
املا�شية يف اجلزائر 197 حالة اإ�شابة بفريو�ص كورونا و 
ومع  لل�شفاء.  مري�شا   169 متاثل  فيما  جديدة  وفيات   9
197 حالة اإ�شابة جديدة بفريو�ص كورونا، و9  ت�شجيل 
امل�شابني  عدد  قفز  الأخرية  �شاعة  الـ24  خالل  وفيات، 
حني  يف  حالة.  اإىل8499  البالد  يف  كــورونــا  بفريو�ص 
و�شلت ح�شيلة الوفيات منذ بداية وباء كورونا  كوفيد 
بيان  واأ�شاف  ال�شحة.  وزارة  ح�شب  وفاة    609 اإىل   19
خالل  جديدة،  �شفاء  حالة   169 ت�شجيل  مت  الـــوزارة 
اإىل  لل�شفاء  متاثلوا  من  اإجمايل  لريتفع  الفرتة،  نف�ص 
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الأول  اأم�ص  يــوم  بتون�ص  ال�شينية  ال�شفارة  ونظمت 
من  عــدد  بني  كونفرن�ص”  “الفيديو  بتقنية  مــوؤمتــرا 
وذلك  واجلزائر  بتون�ص  املقيمني  ال�شينيني  اخلــرباء 

حول �شبل الوقاية من فريو�ص كورونا .
لوؤي ي

عجالت  حتت  حتفه  العمر  من  الرابعة  يف  طفل  لقي 
�شيارة والده من النوع هيليك�ص والذي كان يحاول اإخراج 
الكائن بدوار  العائلي  الكائن مب�شكنه  املراأب  املركبة من 
�شدمه  وفجاأة  امليهوب  �شيدي  اأولد  ببلدية  بالغريب 
متفاوتة  بجروح  اإثرها  على  اأ�شيب  اخلطاأ  طريق  عن 
م�شلحة  على  ال�شرعة  جــنــاح  على  ــول  ح ــورة  ــط اخل
ليتم  اخلدمات  املتعددة  بالعيادة  الطبية  ال�شتعجالت 
بعدها حتويله على م�شلحة اجلراحة العامة مب�شت�شفى 
وادي ارهيو وهناك لفظ اأنفا�شه الأخرية ب�شبب النزيف 
م�شالح  با�شرت  جهته  من  له  تعر�ص  ــذي  ال الداخلي 

الدرك الوطني حتقيقا يف مالب�شات احلادث الأليم.
ق/و

اأعلنت وزارة التجارة، اأن ن�شبة تغطية مداومة  التجار بلغت %99،44 من جمموع عدد التجار امل�شخرين للعمل يف 
خالل يومي العيد، وهذا رغم الظرف ال�شحي الذي تعي�شه البالد.واأو�شحت م�شالح الوزير كمال رزيق يف بيان 

لها اأن ن�شب مداومة التجار توزعت على املديرية اجلهوية اجلزائر %100،  عنابة 99،96 %، ورقلة %100، ب�شار 
.100% و�شعيدة   100% باتنة   ،%  99،81 البليدة    ،%  95،25



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/

