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يثري  التكميلي  املالية  لقانون  التمهيدي  التقرير 
بالربملان "فتنة" 

حممد علي 
-----------------

و قال ع�ضو جلنة املالية و امليزانية 
هواري  الوطني  ال�ضعبي  باملجل�س 
تيغر�ضي اإن “جلنة املالية و امليزانية 
باملجل�س ال�ضعبي الوطني مل تقدم 
قانون  مل�رشوع  التمهيدي  تقريرها 
معمول  هو  كما  التكميلي  املالية 
به يف مناق�ضة امل�ضاريع التي تنزل 
اأين  للربملان  ال�ضفلى  الغرفة  على 
اجل  من  النواب  على  توزيعه  يتم 
تيغر�ضي  اأكد  و  باملناق�ضة.  اإث��راءه 
تنهي  مل  امليزانية  و  املالية  جلنة  اأن 
ل��ل��وزراء  ت�ضتمع  مل  و  عملها 
مت  بحيث  املالية  بقانون  املعنيني 
تعديالتها،  و  مقرتحاتها  اإ�ضقاط 
التمهيدي  التقرير  طبع  يتم  مل  و 
الن�ضخة  بطبع  االكتفاء  مت  حيث 
على  توزيعها  اجل  من  االأ�ضلية 
املجل�س  “رئي�س  م�رشحا:  النواب 
ام�س   اجلل�ضة  قرر �ضخ�ضيا برجمة 

اللجنة  ا�ضت�ضارة  دون  الثالثاء 
جاء  املالية كما  قانون  املالية وطبع 
التي  التعديالت  التغيريات و  دون 
و�ضلت  التي  دون  اللجنة  اأقرتها 
يف حدود 10 تعديالت”. و اأ�ضاف 
النائب الربملاين اأنه كان يفرت�س اأن 
املقبل  جوان   8 يف  اجلل�ضة  تكون 

بينما مت تغيريها اإىل 31 ماي،وعليه 
نطالب  املالية  جلنة  اأع�ضاء  فنحن 
يف  املطبق  ال��ع��ادي  بالتوقيت 
جلنة  �ضالحية  اإع��ادة  مع  املناق�ضة 

املالية.
من جانبه، قال ع�ضو جلنة املالية و 
الوطني  ال�ضعبي  باملجل�س  امليزانية 

اللجنة  اأع�ضاء  اإن  مو�ضي،  عمار 
يتربوؤون من التقرير الذي �ضي�ضلم 
موؤكدا  املناق�ضة،  اجل  من  للنواب 
جتاوزهم  مت  املالية  جلنة  اأع�ضاء  اأن 
مناق�ضة  خ��الل  خطرية  بطريقة 
التكميلي  املالية  قانون  م�رشوع 

ل�ضنة 2020.

اإجراءات ت�سجيعية 
ملرتب�سي التكوين املهني 

خللق موؤ�س�ساتهم

يف جتاوز و�سف باخلطري من قبلهم

اتهم  التي  الوطني،  ال�سعبي  باملجل�س  املالية  جلنة  داخل  فتنة   2020 ل�سنة  التكميلي  املالية  لقانون  التمهيدي  التقرير  غياب  اأثار 
التقرير  دون  اأم�س  جل�سة   يف  للمناق�سة  للنواب  التكميلي  املالية  قانون  م�سروع  بتقدمي  الوطني  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  اأع�ساءها 

التمهيدي، يف جتاوز و�سف باخلطري من قبلهم.

�ضتقبلت  ا
وزي�������رة 
ين  لتكو ا
التعليم  و 
امل��ه��ن��ي��ني 
فريحة  بن 

املكلف  املنتدب  الوزير  الثالثاء،  اأم�س  هيام،  
باحلا�ضنات ن�ضيم �ضيافات، ح�ضب ما اأفاد به بيان 
للوزارة.و اأو�ضح ذات امل�ضدر اأن الطرفان تطرقا 
اإىل “كيفيات و طرق متكني متخرجي و مرتب�ضي 
من  اال�ضتفادة  من  املهنيني  التعليم  و  التكوين 
النا�ضئة  املوؤ�ض�ضات  خللق  ت�ضجيعية  اإج��راءات 
خمتلف  يف  موؤ�ض�ضاتهم  توطني  من  ومتكينهم 
عرب  املتواجد  النا�ضئة  املوؤ�ض�ضات  حا�ضنات 
يف  م�ضاعدتهم  و  مرافقتهم  اإىل  اإ�ضافة  الوطن، 

ق/وت�ضجيل ثم تطوير م�ضاريعهم”.

ن�سبة املداومة بلغت 99.44 باملائة وطنيا 
التجار  ملداومة  الوطنية  الن�ضبة  بلغت 
يومي عيد الفطر املبارك 44ر99 باملائة 
امل�ضخرين  التجار  ع��دد  جمموع  من 
للعمل خالل هذه املنا�ضبة، ح�ضبما علمته 
الثاين من  اليوم  التجارة. وعرف  وزارة 
عيد الفطر املبارك ت�ضجيل ن�ضبة تغطية 
بلغت 45ر99 باملائة مقابل ن�ضبة بلغت 

44ر99 باملائة يف اليوم االأول.
و ح�ضب نف�س امل�ضدر فقد كانت ن�ضبة 
املداومة مرتفعة خالل اليوم الثاين  رغم 
البالد  تعي�ضه  ال��ذي  ال�ضحي  الظرف 
اإ�ضافة  العامل،  دول  باقي  غ��رار  على 
تنقل  منع  اإج��راءات  و  ال�ضحي  للحجر 
القطر  والي��ات  كامل  عرب  املركبات 
الوطني . و توزعت ن�ضب املداومة على 

50ر99  ب  للجزائر  اجلهوية  املديرية 
 100 لعنابة  اجلهوية  واملديرية  باملائة 
ب  لورقلة  اجلهوية  واملديرية  باملائة 
لب�ضار  اجلهوية  املديرية  و   ، باملائة   100
بن�ضبة 74ر95 باملائة و املديرية اجلهوية 

بالبليدة 93ر99 باملائة.
باملديرية  امل��داوم��ة  ن�ضبة  بلغت  كما 
املديرية  باملائة و   100 باتنة  اجلهوية يف 
اجلهوية يف �ضعيدة بن�ضبة 97ر99 باملئة، 
و  100باملائة  وهران  اجلهوية  واملديرية 
املديرية اجلهوية ل�ضطيف 98ر99 باملائة 

.
لكل  بال�ضكر  ال����وزارة  تقدمت  و 
غري  التجار  بع�س  و  امل�ضخرين  التجار 
خدمة  بتقدمي  اللتزامهم  امل�ضخرين 

هذا  يف  خا�ضة  للمواطنني  عمومية 
الظرف ال�ضحي اال�ضتثنائي الذي تعرفه 
كمال  التجارة  وزي��ر  اأن  البالد.يذكر 
رزيق كان قد اأعلن اخلمي�س املا�ضي عن 
ت�ضخري اأكرث من 43 األف تاجر للمداومة 
اإلزامية  مع  املبارك  الفطر  عيد  يومي 
التي  ال�ضحي  احلجر  باإجراءات  التقيد 

فر�ضتها احلكومة موؤخرا.
االلتزام  امل�ضخرين على  التجار  وحر�س 
باملداومة  من ال�ضابعة �ضباحا اإىل غاية 
الواحدة بعد الزوال نظرا للحجر املنزيل 
املفرو�س ب�ضبب الأزمة ال�ضحية التي متر 

بها البالد على غرار كل دول العامل ".

ق/و

خالل يومي عيد الفطر

توزيع مواد غذائية و كمامات على ال�سكان 
الأكرث ت�سررا بالوباء

الوطني  للت�ضامن  الوفاء  جمعية  قدمت 
يف  الوباء  ظهور  منذ  ن�ضاطاتها  ح�ضيلة 
اجلزائر و ت�ضجيل االإ�ضابات االأوىل  اأين 
ت�ضكيل  و  اأزمة  خلية  بتن�ضيب  با�رشت 
اليقظة  جلنة    �ضمتها  للمتابعة   جلنة 
من  اأزي��د   جتنيد  خاللها  مت  والتح�ضي�س 
املكاتب  خمتلف  ع��رب  ع�ضو   3000
الوطني  مع فتح  امل�ضتوى  الوالئية على 
واالألب�ضة  الكمامات  خلياطة  ور�ضات 
للخياطة  فتح ور�ضتني  الواقي���ة حيث مت 
 200 جتندت  اأين  وميلة   امل�ضيلة  بوالية 
امراأة الجناز الكمامات واالألب�ضة الواقية، 
وحدة  و5000  كمامة  األف    200 مبعدل 
على   توزيعها  مت  الوقائية  االألب�ضة  من 
46 والية،  كما �ضملت هذه املبادرة عمال  

و  املناطق  مبختلف  والبلديات  النظافة 
اجلوارية  والعيادات  امل�ضت�ضفيات   كذا 
ومديريات ال�ضحة لبع���������س الواليات 
5000 وحدة من  ، حيث مت توزيع كذلك 
مواد التعقيم ا�ضتفادت منها  املوؤ�ض�ضات 
عرب واليات الوطن ، و بخ�ضو�س �ضهر 
رم�ضان  و يف اإطار امل�ضاعدات  االإن�ضانية 
االأ���رش  على   بتوزيع  اجلمعية  قامت 
املعوزة  و اأ�ضحاب الدخل ال�ضعيف مواد 
غذائية متثلت يف  ال�ضميد و الزيت  وكل 
بف�ضل م�ضاهمة  املائدة وهذا  م�ضتلزمات 
امل�ضتفيدي�ن   ع�دد  بلغ  حيث  املح�ضنني 
اأكرث من 30 األف  م�ضتفيد االأكرث ت�رشرا  

من احلجر ال�ضحي.
علجية عي�س

اأ�سعار النفط ترتفع 
جمددا

ارتفعت اأ�ضعار النفط مدعومة بثقة متزايدة يف 
ال�ضوق باأن املنتجني �ضيلتزمون بتعهداتهم خلف�س 
عودة  مع  الطلب  يتح�ضن  بينما  اخلام  معرو�س 
تخفيف  و�ضط  الطرق  اإىل  ال�ضيارات  من  مزيد 
اأنحاء  يف  كورونا  فريو�س  مكافحة  اإج��راءات 
االأمريكي  للخام  االآجلة  العقود  العامل.وارتفعت 

غ���رب ت��ك�����ض��ا���س ال��و���ض��ي��ط 
دوالر   1.12 يعادل  مبا   3.4%
للربميل،  دوالرا   34.37 اإىل 
اليوم  ذروة  عن  قليال  منخف�ضة 
عقود  ارتفعت  دوالر.و   34.54
 61 اأو   1.7% نحو  برنت  خ��ام 
دوالر   36.14 م�ضجلة  �ضنتا 
بلغت  مكا�ضب  بعد  للربميل، 
معامالت  االثنني يف  يوم   1.1%
العطلة.وتدعمت  ب�ضبب  هزيلة 
رو�ضيا  من  بت�رشيحات  ال�ضوق 
النفطي  اإنتاجها  بانخفا�س  تفيد 
مقرتبا من هدفه البالغ 8.5 مليون 
برميل يوميا ل�ضهري ماي وجوان 
مبوجب اتفاق خف�س املعرو�س مع 
للبرتول  امل�ضدرة  البلدان  منظمة 
اإطار  يف  اآخرين،  كبار  ومنتجني 

املجموعة امل�ضماة اأوبك+.
ق/و

اإجراء 76 عملية حت�سي�سية من طرف وحدات احلماية املدنية 
الفرتة  يف  املدنية  احلماية  وح��دات  اأج��رت 
 24" خالل  اأي  ماي  و26   25 بني  ما  املمتدة 
لفائدة  االأخرية" 76 عملية حت�ضي�ضية  �ضاعة 
م�ضت  الوطن  من  والي��ة   13 ب  املواطنني 
�رشورة  على  وتذكرهم  حتثهم  بلدية(    55(
احرتام قواعد احلجر ال�ضحي لتفادي انت�ضار 
وباء كورونا "كوفيد 19 "-- كما اأكده اأم�س 

الثالثاء بيان من م�ضالح احلماية املدنية .
هذه  نف�س  خالل  اأن��ه  البيان  ذات  واأو�ضح 
فيما  املدنية  احلماية  وح��دات  قامت  الفرتة 
من  بالوقاية  املتعلقة  الن�ضاطات  يخ�س 
 76 ب�  كوفيد19-  كورونا  فريو�س  انت�ضار 
 13 يف  املواطنني  لفائدة  حت�ضي�ضية  عملية 
والية من الوطن  م�ضت ) 55  بلدية  ( حلثهم 
وتذكريهم على �رشورة احرتام قواعد احلجر 
ال�ضحي وكذا التباعد االجتماعي، باالإ�ضافة 
عرب  عامة  تعقيم  عملية   111 ب�  القيام  اإىل 
من  بلدية(،   64( م�ضت  واليات   20 خمتلف 

من�ضاآت وهياكل عمومية وخا�ضة املجمعات 
ال�ضكنية وال�ضوارع .

املدنية  للحماية  العامة  املديرية  وخ�ض�ضت  
مدنية  حماية  عون   512 العمليتني  لهتني 
 61 و  اإ�ضعاف  �ضيارة  و70  الرتب،  مبختلف 
اأمنية  اأجهزة  �ضع  و  اإىل  باالإ�ضافة  �ضاحنة 
للحجر  موجهة  لالإقامة  اأماكن   05 لتغطية 
والية  من  بكل  والي��ات   03 عرب  ال�ضحي 

اجلزائر، والية خن�ضلة ووالية مترنا�ضت.
من جهة اأخرى  قامت وحدات احلماية املدنية 
خالل الفرتة املذكورة  ب� 33 تدخال من اأجل 
خلفت  التي  املرور  حوادث  ب�ضحايا  التكفل 
مت   ، اخلطورة  متفاوتة  بجروح  اإ�ضابة   31
اإ�ضعاف  اجلرحى و حتويلهم اإىل امل�ضت�ضفيات 

املحلية.
لوالية  املدنية  احلماية  وحدات  تدخلت  كما  
�ضد  داخ��ل  وف��اة  حالة   01 اج��ل  من  تب�ضة 
�ضاب   ب  االأم��ر  يتعلق  مالق"،  ¬¬"وجلت 

ببلدية  �ضنة متوف غرقا   23 العمر  يبلغ من 
و دائرة العوينات والية  ي�ضيف ذات البيان .
ح�رشية  حرائق   05 �ضجلت  اأخرى  جهة  من 
وزو،  تيزي  والي��ات  من  بكل  خمتلفة   و 
الدفلى  عني  والية  و  اأدرار  تندوف،  البليدة، 
يعاين  �ضخ�س   01 اإ�ضابة  ت�ضجيل  مت  حيث 
الت�ضخني  وحدة  داخل  فرن  يف  اختناق   من 
اإنتاج  وحدة  بجناح  يقع  1400م    م�ضاحتها 
مبوؤ�ض�ضة  الكهربائية  املحوالت  تركيب  و 
بلدية  ال�ضناعية،  باملنطقة  كابل"  "�ضويدي 
و دائرة عني الدفلى ، مت التكفل بال�ضحية و 

حتويله اىل امل�ضت�ضفى املحلي.
لوالية  املدنية  احلماية  وحدات  تدخلت  كما  
باملكان  غابة  حريق  اإخماد  اأجل  من  ال�ضلف 
مت  تن�س  ببلدية  درمول"  "جرنازة   امل�ضمى 
اإخماده نهائيا  ال�ضيطرة و حما�رشة احلريق و 
اأكده  كما  املدنية  احلماية  اأع��وان  طرف   من 
ذات البيان.                                         ق/و

خالل الـ24 �ساعة املا�سية

رزيق يوؤكد:

رم�سان 2020 كان الأح�سن من 
ناحية الأ�سعار والوفرة

اأكد وزير التجارة، كمال رزيق، اأم�س الثالثاء، اأن �ضهر 
بال�ضنوات  مقارنة  اأف�ضل  كان  ال�ضنة  لهذه  رم�ضان 
قال  املنتوجات.و  وفرة  و  اأ�ضعار  ناحية  من  املا�ضية 
التغافر  مرا�ضيم  هام�س  على  كلمة  رزيق خالل  الوزير 
مع اإطارات و موظفي االإدارة املركزية بوزارة التجارة: 
“اإن رم�ضان لهذه ال�ضنة مر على اجلزائريني يف ظروف 
اأف�ضل من ال�ضنوات املا�ضية خا�ضة من ناحية االأ�ضعار 
يف  االأول  الرجل  اأ�ضاد  املنتوجات”.كما  ووفرة  املعقولة 
للمداومة خالل  التجار  ا�ضتجابة  بن�ضبة  التجارة  وزارة 
90.44 باملئة، موؤكدا الإطارات  يومي العيد التي بلغت 
باأخلقة  بداية  االآن  �ضيبداأ  احلقيقي  العمل  اأن  ال��وزارة 
حنة  “بينو  قطاعه  موظفي  خماطبا  التجاري،  العمل 

يديكم”.
ق/و

جمعية الوفاء للت�سامن الوطني تقدم ح�سيلة ن�ساطاتها



تزايد ال�سكوك حول عالقة فريد بجاوي بامللف بعد جتني�سه

 لبنان تتجاهل �سغوطا برملانية يف ق�سية "الوقود 
املغ�سو�س" ومتدد عقدها مع "�سوناطراك"  

لوؤي ي
----------------------

اجتماع  خالل  اللبناين  الوزير  وو�ضع 
ق�ضية  يف  للجدل  حدا  ال��وزراء  جمل�س 
نقوم  "لن  انه  وق��ال  اأم�س  �ضوناطراك 
ن�ضتطيع  فال  فقط  واحد  معمل  بتلزمي 
معمل  24 عرب  على   24 الكهرباء  تاأمني 

واحد".  
غادة  اللبنانية  الوزيرة  قالت  بدورها 
اأنها  اأبلغتنا  �ضوناطراك  "�رشكة  �رشمي 
انطالق  بعد  من  امل�ضوؤولية  تتحمل  ال 
�ضيتابع  اخلارجية  ووزير  الفيول،  �ضحنة 

االأمر مع الدولة اجلزائرية".
اخلارجية  وزي��ر  تكليف  "مت  انه  واأفيد 
متابعة  ال��ل��ب��ن��اين  ال��ع��دل  ووزي�����رة 
العقد  وفق  العمل  وي�ضتمر  املو�ضوع، 
يحدد  الطاقة  وزير  و  العام.  اآخر  حتى 
عن  اأف��ي��د  كما  ج��دي��داً.  ���رشوط  دف��رت 
هيئة  اإىل  �ضوناطراك  ر�ضائل  حتويل 
كل  تكليف  و  الق�ضايا،  و  اال�ضت�ضارات 
متابعة  العدل  و  اخلارجية  وزي��رّي  من 
مطالبة  بعد  ال��وزراء  رد  امللف".ياأتي 
بفتح  يعقوبيان  بوال  اللبنانية  الربملانية 
بعد  الق�ضية  يف  برملانية  حتقيق  جلنة 

مع  للعقد  اللبنانية  الطاقة  وزارة  جتديد 
الكائن  اأي"  يف  بي  "�ضوناطراك  �رشكة 
و   ، الربيطانية  العذراء  باجلزر  مقرها 
مبحاولة  لبنانية  �ضيا�ضية  اأطرافا  اتهمت 
اأن تطالب اجلزائر  طم�س احلقيقة لتحاول 
اخل�ضائر  ب�ضبب  للبنانيني  مايل  بتعوي�س 
"الفيول"  ا�ضترياد  عقد  عن  جنمت  التي 
اللبنانية  النائب  2005.و دعت  �ضنة  منذ 
تكوين  اإىل  النيابي  املجل�س  جل�ضة  يف 
جلنة حتقيق برملانية يف ملف "�ضوناطراك 
"الفيول  بف�ضيحة  املتعلق  لبنان" 
املغ�ضو�س و م�ضكل الكهرباء" و ذكرت 
التحقيق  جلنة  على  وافقوا  نواب   10 اأن 
اأن  اأكدت  حيث  اآخ��رون،  عار�ضها  فيما 
هذه اللجنة باتت اأكرث من �رشورية نظرا 
وحماوالت  اللبناين  الق�ضاء  لت�ضيي�س 

ومتييعها. الق�ضية  ملف  وغلق  لطم�س 
جتديد  �ضبب  عن  يعقوبيان  ت�ضاءلت  و 
زيت  ا�ضترياد  لعقد  اللبنانية  احلكومة 
الكائن  �ضوناطراك  �رشكة  مع  الوقود 
رغم  اأيام  منذ  الربيطانية  باجلزر  مقرها 
منذ  املربم  العقد  �ضحة  يف  الت�ضكيك 
لفلفة  توجد   " اأ�ضافت  و   ،2005 �ضنة 
ب�ضكل  ومتييع  للملف  اللبناين  بالق�ضاء 

كامل و املوؤ�رش اخلطري اأن احلكومة جددت 
املبني  الت�ضكيك  رغم  �ضوناطراك  عقد 
وحاولت  مزري"  واق��ع  و  تقارير  على 
اأن  عن  احلديث  جديد  من  النائب  ذات 
الوطنية  �ضوناطراك  مع  يربم  مل  العقد 
�ضوناطراك  �رشكة  مع  واإمنا  اجلزائر  يف 
ال�رشيبي  التهرب  جنة  امل�ضجلة يف   pvi
م�ضتغربة  الربيطانية،  العذراء  باجلزر 
دون  العقد  يف  اال�ضتمرار  �ضبب  عن 
نف�س  ويف  خباياه،  معرفة  وال  مناق�ضته 
املوقوفني  من  عدد  �ضبيل  اإخالء  الوقت 
يف الق�ضية بالرغم من اعرتاف املوظفني 
اإىل  ذهبت  ور���ض��اوى.و  هدايا  لتلقيهم 
منذ  امللف  فتح  ينبغي  باأنه  القول  حد 
املنهوبة  االأم���وال  ال�ضرتجاع   2005
مليار   40 بحوايل  املقدرة  اخل�ضارة  و 
و  اإم�ضاء  �ضبب  من  م�ضتغربة  دوالر، 
اللبنانيني  الوزراء  قبل  من  العقد  جتديد 
عن  البحث  دون  الطاقة  على  املتعاقبني 
بق�ضية  جديد  من  ذكرت  و  م�ضمونه، 
التي  ال�ضكوك  و  بجاوي  فريد  جتني�س 
حتوم حول عالقته بامللف، و ا�ضم �ضخ�س 
على  ح�ضل  االآخر  هو  بريطاين  اإيراين 

مريب. ب�ضكل  اللبنانية  اجلن�ضية 

قال وزير الطاقة اللبناين رميون غجر، يف ق�سية زيت الوقود املغ�سو�س من "�سوناطراك" انه لن يتم ف�سخ العقد 
حتى نهاية العام اجلاري.
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الوفد الطبي ال�سيني ي�سف و�سع الوباء 
يف اجلزائر بامل�ستقر   

اأثنى على الإجراءات املتخذة ملكافحة الفريو�س

الطبي  الوفد  رئي�س  اأم�س  و�ضف 
اأزم��ة  تطورات  باجلزائر،  ال�ضيني 
بناء  م�ضتقرة  بالبالد   19 كوفيد 
قال  و  اليومية.  االإ�ضابات  عدد  على 
قام  اأنه  ال�ضيني  الطبي  الوفد  رئي�س 
طبيني  خمت�ضني  مع  حمادثات  باإجراء 

الوباء. يف  التحكم  حول  باجلزائر، 
الطبي  الفريق  اأن  اخل��ب��ري،  اأك��د  و 
اأكرب  هو  باجلزائر  املتواجد  ال�ضيني 
ال�ضني،  من  للخارج  اأر���ض��ل  فريق 
بني  العميقة  ال�ضداقة  ميثل  ه��ذا  و 

لبلدين. ا
بني  من  اأن  املتحدث،  ذات  اأو�ضح  و 
املتكون  ال�ضيني  الطبي  الفريق 
وا�ضعة  خ��ربة  لديهم  خبريا   20 من 
خمت�ضني  ال��ف��ريو���س،  مكافحة  يف 
االأمرا�س  و  املعدية،  االأم��را���س  يف 
و  امل��رك��زة  ال��ع��ن��اي��ة  و  التنف�ضية 

املخربي. الفح�س 
ال�ضيني  الفريق  اأن  اخلبري،  اأك��د  و 
االأط��ب��اء  و  اخل����رباء  م��ع  ت��وا���ض��ل 
م�ضت�ضفيات،  ع��دة  من  اجلزائريني 
تف�ضي  مراقبة  جلنة  من  اأع�ضاء  ومع 
و  ال�ضحة  وزارة  مع  و  وباء كورونا، 
الوباء  يف  التحكم  حول  معهم  حتادثوا 
العدوى، و  و حول العالج و مكافحة 

الت�ضخي�س. و  االأدوية  ا�ضتخدام 
الطبي،  الفريق  رئي�س  اأ���ض��اف  و 
ملحاربة  اآليتها  �ضاركت  ال�ضني  اأن 
على  ث��ن��ى  اأ و  اجل��م��ي��ع،  م��ع  ال��وب��اء 
ج��ه��ود اجل��زائ��ر وع��ل��ى االإج����راءات 
رئي�س  و  احلكومة  اتخذتها  التي 

التي  و  الوباء  ملكافحة  اجلمهورية 
جدا. مفيدة  اأنها  يعترب 

من  الطبي  الفريق  اأع�ضاء  ك��ان  و 
اإىل  و���ض��ل  ق��د  ال�ضينيني  اخل���رباء 
ال�ضهر  من  ع�رش  الرابع  يف  اجلزائر 
حيث  احلكومة    من  بدعوة  اجل��اري 
مكثفة  م�ضاورات  و  لقاءات  اأجرى 
اجلزائريني  نظرائهم  م��ع  ومعمقة 
على  لل�ضيطرة  الوقاية  تدابري  ب�ضاأن 

كورونا)اجلديد19-(. مر�س 
بتون�س  ال�ضينية  ال�ضفارة  نظمت  و 
كونفرن�س"  "الفيديو  بتقنية  موؤمترا 
ال�ضينيني  اخل����رباء  م��ن  ع���دد  ب��ني 
حول  اجل��زائ��ر،  و  بتون�س  املقيمني 
كورونا  مر�س  م��ن  الوقاية  �ضبل 

)كوفيد19-(. اجلديد 
امل��وؤمت��ر،  ه��ذا  اأع��م��ال  ���ض��ارك يف  و 
وان��غ  تون�س  ل��دى  ال�ضني  �ضفري 
اجلالية  اأف���راد  من  وع��دد  ب��ني،  وي��ن 
مت  حيث  بتون�س،  املُقيمني  ال�ضينية 
اخلرباء  ن�ضائح  اإىل  اال�ضتماع  خالله 
كورونا  مر�س  لتفادي  ال�ضينيني 

.)-19 اجلديد)كوفيد
على  ال�ضينيون  اخل���رباء  اأج���اب  و 
املوؤمتر،  ه��ذا  يف  املُ�ضاركني  اأ�ضئلة 
ت��ط��ورات  مت��ح��ورت ح��ول  ال��ت��ي  و 
و  اجل��دي��د،  ك��ورون��ا  فريو�س  مر�س 
الواجب  الوقاية  و  احلماية  تدابري 
ا�ضتئناف  اإمكانية  جانب  اإىل  اإتباعها، 
يف  العاملة  ال�ضينية  ال�����رشك��ات 

لن�ضاطها. اجلزائر  و  تون�س 
 لوؤي ي

من  الرتبية  مديريات  م�ضالح  طلبت 
املتو�ضط  التعليم  موؤ�ض�ضات  مديري 
للتعليم  االإدارة  ومفت�ضي  والثانوي 
التالميذ  بتعداد  مبوافاتها  االبتدائي 
 3000 ب� اخلا�ضة  املنحة  من  امل�ضتفيدين 
و2019،  و2018   2017 ل�ضنوات  دج 
قيمة  اإىل  رفعها  مت  قد  املنحة  اأن  علما 
الدرا�ضي  املو�ضم  من  بداية  دج  اأالف   5
2020-2019، وهذا يف اإطار التح�ضري 

املقبل. الدرا�ضي  للمو�ضم 
وجهت  التي  االإر�ضالية  على  بناء  و 
فاإنهم  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  مل��دراء 
املديريات  م�ضالح  مب��واف��اة  ملزمون 
بهذه  اخل��ا���ض��ة  ال��ق��وائ��م  و  بالتعداد 
اجل��اري  ال�ضهر  نهاية  قبل  العملية 
اأم��رت  امل�ضتويات.كما  ح�ضب  وه��ذا 

موا�ضلة  اإطار  ويف  الرتبية  مديريات 
املدر�ضة  املنحة  �ضري  لعملية  التح�ضري 
لفائدة  دج  اآالف   5 ب� املقدرة  اخلا�ضة 
الدرا�ضي  للمو�ضم  املعوزين  التالميذ 
التي  الظروف  ظل  ويف   2020-2021
فريو�س  تف�ضي  ج��راء  البالد  بها  متر 
بالن�ضبة  ف��ان��ه  امل�ضتجد  ك��ورون��ا 
املنحة  هذه  من  امل�ضتفيدين  للتالميذ 
 2019-2020 الدرا�ضي  املو�ضم  يف 
لهم  اال�ضمية  القوائم  اإر�ضال  �ضيتم 
دون  الدائرة  م�ضالح  اإىل  حتيينها  بعد 
هذا  بخ�ضو�س  املعني  من  ملف  طلب 
التالميذ   كذلك  ي�ضمل  الذي  االإج��راء 
�ضواء  الر�ضمية  باالمتحانات  املعنيني 
متو�ضط  الرابعة  اأو  ابتدائي  اخلام�ضة 
بها  املعمول  التنظيمية  االإجراءات  وفق 

املوؤ�ض�ضات  بني  ما  وثيقة  بطلب  وهذا 
هذه  من  ا�ضتفاد  املعني  اأن  تثبت  التي 
امللفات  بخ�ضو�س  �ضابق.اأما  املنحة 
الفئات  خمتلف  ت�ضمل  والتي  اجلديدة 
املو�ضم  بداية  مع  اإيداعها  و  ا�ضتالم  يتم 
فقط  وتبقى   2020-2021 الدرا�ضي 
كذا  و  املكررين  يف  املتمثلة  الفئات 
التي  البكالوريا  �ضهادة  يف  الناجحني 
من  تعوي�ضها  و  اأ�ضمائها  حتيني  �ضيتم 
يف  ال�رشوع  عن  الدوائر  م�ضالح  طرف 
االإجراءات  هذه  كل  الت�ضديد.و  عملية 
العملية  �ضري  ت�ضهل  اأن  �ضاأنها  من 
بها  متر  التي  الراهنة  الظروف  ظل  يف 
"كورونا"  فريو�س  جائحة  ب�ضبب  البالد 

. مل�ضتجد ا
لوؤي ي

مدراء املدار�س ملزمون بتعداد امل�ستفيدين من منحة 5000 
دينار قبل نهاية ماي

حت�سبا للمو�سم الدرا�سي املقبل

دورتان يف جوان و�سبتمرب ملناق�سة 
مذكرات املا�سرت والدكتوراه

مع منع اأي �سكل من اأ�سكال الحتفالت خالل التخرج

تعليمات  اجلامعية  املوؤ�ض�ضات  تلقت 
و�ضبتمرب  جوان   يف  دورتني  بتحديد 
و  ما�ضرت  التخرج  مذكرات  ملناق�ضة 

الدكتوراه. ر�ضائل 
اأنهوا  الذين  بالطلبة  االأمر  يتعلق  و 
املناق�ضة  يف  الراغبني  و  مذكراتهم 
 10 تاريخ  حتديد  مع  جوان،  �ضهر  يف 
هذه  يف  ي��داع  ل��الإ اأج��ل  كاآخر  ج��وان 

الدورة.
تخ�س  �ضبتمرب،  دورة  بخ�ضو�س  و 
املناق�ضة،  تاأجيل  يف  الراغبني  الطلبة 
الفرتة  يف  مذكراتهم  ي���داع  اإ ويتم 
�ضهر  م��ن   10 اإىل   1 م��ن  امل��م��ت��دة 
وفق  �ضتتم  املناق�ضات  �ضبتمرب.و 
يف  املتمثلة  و  ال��الزم��ة،  ال��ت��داب��ري 
طرف  من  الكرتونيا  املذكرات  اإيداع 
املرفقة  الطالب  اأو  امل�رشف  االأ�ضتاذ 

االآج��ال  يف  املناق�ضة  قبول  بتقرير 
تواريخ  حتديد  يتم  اأع��اله.و  املحددة 
االإج��راءات  ا�ضتكمال  بعد  املناق�ضة 
من  باملناق�ضة  املتعلقة  القانونية 
املناق�ضة،  يف  ي�ضرتط  االإدارة.و  طرف 
على  وتقت�رش  ح�ضوريا،  تكون  اأن 
اأع�ضاء  و  املرت�ضحني  فقط  املعنيني 
التدابري  احرتام  �رشورة  مع  املناق�ضة 
ب�رشامة  الالزمة  الوقائية  ال�ضحية 
م��ن ط���رف ال��ط��ل��ب��ة االأ���ض��ات��ذة و 
احرتام  و  الكمامات  بو�ضع  االإداريني 

االجتماعي. التباعد  م�ضافة 
ق��اع��ات  ن��واف��ذ  و  ب����واب  اأ اأن  ك��م��ا 
مفتوحة  تكون  اأن  يجب  املناق�ضة، 
اإ���ض��ك��ال  م��ن  �ضكل  اأي  م��ن��ع  م��ع 

االإكراميات. اأو  االحتفائيات 
لوؤي ي
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اأ�ساتذة متعاقدون وم�ستخلفون يطالبون باإدماجهم 
واحت�ساب اخلربة املهنية

حممد علي 
----------

�ضوؤاال  بورزق«  »عمر  االأمة  جمل�س  ع�ضو  وجه 
كتابيا اإىل وزير الرتبية الوطنية حممد واجعوط 
واملتعاقدين،  امل�ضتخلفني  االأ�ضاتذة  بخ�ضو�س 
م�ضريا اإىل اأن العديد من هوؤالء االأ�ضاتذة طالبوه 
االأول  امل�ضوؤول  اإىل  ومطالبهم  ان�ضغاالتهم  برفع 
العليا  بالغرفة  نائبا  ب�ضفته  القطاع  راأ�س  على 
للربملان ومن �ضالحياته التدخل يف ق�ضيتهم التي 
يراها م�رشوعة من اأجل اإيجاد حل م�ضتعجل لهم.

اأهم  بني  من  اأن  االأم��ة  جمل�س  ع�ضو  واأو�ضح 
مطالب االأ�ضاتذة امل�ضتخلفني و املتعاقدين بقطاع 
الرتبية، اإدماج كل االأ�ضاتذة املتعاقدين دون قيود 
االأ�ضاتذة  خربة  تثمني  و  تعجيزية،  ���رشوط  اأو 
مبناطق  طويلة  ل�ضنني  عملوا  الذين  امل�ضتخلفني 
اأن العديد منهم يكفلون  نائية و معزولة، خا�ضة 
عائالت و لهم الكثري من امل�ضوؤوليات، باالإ�ضافة 
اإىل اإعادة النظر يف تقا�ضي الراتب الذي يتخلف 
اأخرى،  جهة  من  اأكرث.  اأو  �ضنة  ملدة  اأحيانا  دفعه 
تعليمة  اأي  اإ�ضدار  الوطنية  الرتبية  وزارة  نفت 
و  املتعاقدين  االأ�ضاتذة  عقود  ف�ضخ  بخ�ضو�س 
ن�رشت  التي  املعلومات  اأن  موؤكدة  امل�ضتخلفني، 
باإحدى اجلرائد اليومية ال اأ�ضا�س لها من ال�ضحة، 
تعليمة  اأي  �ضدور  قاطعا  نفيا  تنفي  اأنها  و 
املعلومة  تق�ضي  اأن  اإىل  م�ضرية  املو�ضوع،  يف 
من  الر�ضمي،  م�ضدرها  من  يكون  ال�ضحيحة 
خالل االطالع الدوري على موقعها االإلكرتوين 

التوا�ضل  مواقع  على  الر�ضمية  و�ضفحاتها 
االجتماعي.

اأمام  �ضهرين  قبل  املتعاقدون  االأ�ضاتذة  ونظم 
العا�ضمة  باجلزائر  الوطنية  الرتبية  وزارة  ملحقة 
مطالبهم  خاللها  من  ج��ددوا  احتجاجية،  وقفة 
اأبواب احلوار مع وزارة  املتعلقة بالتوظيف وفتح 
املتعاقدون  االأ�ضاتذة  وجه  كما  الوطنية،  الرتبية 
اإىل  اإي��اه  داعني  الوطنية  الرتبية  وزير  اإىل  نداء 
اإىل  االإ�ضغاء  اأجل  من  به  االلتقاء  فر�ضة  منحهم 
ان�ضغاالتهم و البحث عن حلول تر�ضي الطرفني، 

معربني عن اأملهم يف اأن يتم اإن�ضافهم عن طريق 
اإدماجهم يف املنا�ضب ال�ضاغرة دون قيد اأو �رشط، 
و اإعطائهم االأولوية يف التوظيف و تثمني خربتهم 
عن  التوظيف  منط  اعتماد  اإىل  العودة  و  املهنية 
املتعاقدون  االأ�ضاتذة  ا�ضتعجل  و  ال�ضهادة.  طريق 
االإدماج،  من  امل�ضتفيدين  قائمة  �ضمن  اإدراجهم 
اأ�ضتاذ،  اآالف   10 يتجاوز  عددهم  اأن  موؤكدين 
يتمتعون بخربة مهنية ترتاوح بني 05 و7 �ضنوات، 
بهم  اال�ضتعانة  اإىل  الو�ضاية  تلجاأ  و يف كل مرة 

ل�ضد العجز البيداغوجي.

طالب الأ�ساتذة املتعاقدون و امل�ستخلفون وزير الرتبية الوطنية حممد واجعوط بالتدخل العاجل لإيجاد حل 
باإدماج الأ�ساتذة املتعاقدين يف منا�سب �سغل قارة دون �سروط تعجيزية و  م�ستعجل لن�سغالتهم، خا�سة ما تعلق 

اأحيانا ملدة �سنة  اإعادة النظر يف تقا�سي الراتب الذي يتخلف دفعه  احت�ساب اخلربة املهنية لالأ�ساتذة امل�ستخلفني و 
05 و7 �سنوات، ويف كل  10 اآلف اأ�ستاذ، يتمتعون بخربة مهنية ترتاوح بني  اأو اأكرث، موؤكدين اأن عددهم جتاوز 

البيداغوجي. العجز  ل�سد  بهم  اإىل ال�ستعانة  الو�ساية  مرة تلجاأ 

ح�سب الربتوكول ال�سحي اجلديد اأكدوا اأن عددهم يتجاوز 10 اآلف اأ�ستاذ

ا�ستعمال 50 باملائة 
فقط من قدرات 

ا�ستيعاب احلافالت 
لنقل ال�سياح

اقرتحت اللجنة التقنية يف وثيقة الربوتوكول ال�ضحي 
الوكاالت  على  قريبا  عنه  االإع���الن  �ضيتم  ال��ذي 

ال�ضياحية اأن تتم عملية ت�ضديد الفواتري عن بعد.
ال�ضناعة  و  ال�ضياحة  وزي��ر  م�ضت�ضار  واأو���ض��ح 
اأن  غوتي  القادر  عبد  العائلي،  العمل  و  التقليدية 
تكنولوجيات  ا�ضتخدام  اإىل  الوكاالت  تدعو  اللجنة 
اأ�ضار  و  الزبائن.  ال�ضتقطاب  االت�ضال  و  االإع��الم 
ت�ضهيل  اإىل  يهدف  االقرتاح  هذا  اأن  الوزير  م�ضت�ضار 
خالل  بالعطل  املعنيني  فواتري  وت�ضديد  دفع  مهمة 
فريو�س  انت�ضار  ملكافحة   ، القادم  اال�ضطياف  مو�ضم 
تلزم  اللجنة  اأن  غوتي  القادر  عبد  اأ�ضاف  و  كورونا. 
قدرات  من  باملائة   50 با�ضتعمال  الوكاالت  ذات 
ا�ضتيعاب احلافالت لنقل ال�ضياح. كما �ضددت اللجنة 
التقنية على �رشورة تعقيم احلافالت لنقل امل�ضطافني 
تنظيفها مع توفري مواد  تنظيفها و  ال�ضياح و كذا  و 
التعقيم للزبائن.و تهدف وثيقة الربوتوكول ال�ضحي 
فريو�س  انت�ضار  من  احلد  و  املواطنني  �ضحة  حلماية 
الذي  اال�ضطياف  خالل مو�ضم   "19 "كوفيد  كورونا 

اأ�ضبح على االأبواب".
لوؤي ي

من قبل حمكمة بومردا�س 

تاأجيل حماكمة هامل 
وغالي وم�سطفى العيا�سي 

اإىل 2 جوان املقبل
حماكمة  تاأجيل  بومردا�س  حمكمة  قررت 
اللواء  الوطني  لالأمن  االأ�ضبق  العام  املدير 
اأوالده  واأح��د  هامل  الغني  عبد  املتقاعد 
من  عدد  اإىل  باالإ�ضافة  “�س.ه”،  املدعو 
الثاين  تاريخ  اإىل  ال�ضابقني  امل�ضوؤولني 
املنتظر  من  وكان  املقبل،  جوان  �ضهر  من 
هامل  اإىل جانب  امل�ضوؤولني  مثول عدد من 
واليي  من  كل  وه��م  الق�ضية  نف�س  يف 
ال�ضابقني مو�ضى غالي وم�ضطفى  تيبازة 
العيا�ضي، باالإ�ضافة اإىل رئي�س اأمن والية 
ومدير  ج��اي   جاي  �ضليم  ال�ضابق  تيبازة 

ال�ضناعة لوالية تيبازة.
على  اال�ضتيالء  بتهم   املتهمون  ويتابع 

اأرا�س فالحية وا�ضتغالل النفوذ. 
ا�ضتدعاء  مت  امللف  اأن  اإىل  االإ�ضارة  وجتدر 
الدين  املالك �ضالل ونور  فيه كل من عبد 
بدوي وجمال خزناجي املدير العام لالأمالك 

الوطنية ك�ضهود.

ق/و

املياه العذبة قد ل تقتل الفريو�س

خرباء يح�سمون اجلدل 
حول حياة "كورونا" مبياه 

البحار وامل�سابح
اأن فريو�س كورونا ال يعي�س  اأمريكيون  اأم�س خرباء  ك�ضف 
امل�ضاحب  اجلدل  اأعقاب  ال�ضباحة وذلك يف  يف مياه حو�س 

القرتاب مو�ضم اال�ضطياف.
مراكز  ف��اإن  االأمريكية   بو�ضت"  "نيويورك  عن  نقال  و 
وجود  عدم  اأكدت  منها،  والوقاية  االأمرا�س  على  ال�ضيطرة 
دليل على اأن "كوفيد19- ميكن اأن ينت�رش من خالل ا�ضتخدام 

حمامات ال�ضباحة واأحوا�س اال�ضتحمام ال�ضاخنة.
و اأ�ضاف امل�ضدر اأن مياه امل�ضبح املكلورة مميتة للميكروبات 
الطب يف كلية  اأ�ضتاذة  اأكدت روبرتا الفني،  البائ�ضة. حيث 
يف  الكلور  كمية  متو�ضط  اأن  تيني�ضي،  بجامعة  التمري�س 
امل�ضبح �ضيقتل الفريو�س. كما اأفاد العلماء اأنه من غري املرجح 
اأن يزدهر الفريو�س التاجي يف مياه املحيطات، حيث اأن هذه 
الفريو�ضات تف�ضل يف الواقع اللعاب الب�رشي. وعلى الرغم 
فاإن  ال�رشير،  الفريو�س  هذا  تقتل  ال  قد  العذبة  املياه  اأن  من 

احتمال االإ�ضابة بالعدوى يف بحرية م�ضتبعد.
اجلزيئية  الدقيقة  االأحياء  علم  اأ�ضتاذة  كانون،  بوال  قالت  و 
جنوب  جلامعة  التابعة  الطبية  كيك  كلية  يف  واملناعة 
يتعني  "رمبا  تاميز":  اأجنلو�س  "لو�س  ل�ضحيفة  كاليفورنيا، 
باأكملها للح�ضول على جرعة معدية  عليك �رشب البحرية 
من فريو�س كورونا. اإن تاأثري التخفيف )خف�س تركيز حملول 

اأحد االأمالح( كبري للغاية".
وقد ال يكون الفريو�س التاجي قادرا على ال�ضباحة، ولكنه 
التاأكد  املهم  من  ال�ضبب،  لهذا  الت�ضكع.  يف  ماهر  من  اأكرث 
اأن جميع االأ�ضطح، مثل كرا�ضي ال�ضاطئ، يتم تعقيمها  من 

ب�ضكل روتيني.
اآمنة، يبقى احلفاظ على م�ضافة  املائية  بينما تبدو االأن�ضطة 
و  املياه  داخل  االآخرين  االأ�ضخا�س  من  مرتا(   180( اأقدام   6

خارجها اأمرا بالغ االأهمية.
النا�س  تن�ضح  االأمرا�س  على  ال�ضيطرة  مراكز  اأن  كما 
بتجنب م�ضاركة العنا�رش التي ي�ضعب تعقيمها اأو التي من 
املفرت�س اأن تتالم�س مع الوجه، وت�ضدد على �رشورة اعتماد 
كل م�ضتخدم معدات غط�س خا�ضة به وعدم م�ضاركتها مع 

اآخرين.
بعدم  منها  الوقاية  و  االأمرا�س  مكافحة  مراكز  تن�ضح  و 
الوجه  "اأغطية  اأن  من  و حتذر  املاء.  الوجه يف  اأقنعة  ارتداء 
طريقها  عن  التنف�س  ال�ضعب  من  يكون  قد  القما�ضية 
مثل  مميتا  اأمرا  ذلك  يكون  اأن  ميكن  و  مبللة".  تكون  عندما 

"كوفيد19-".
لوؤي ي

�سيتور يدعو الأ�سرة اجلامعية اإىل امل�ساهمة
 يف اإنتاج الكمامات والتقيد بارتدائها

العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر  دع��ا 
�ضم�س الدين �ضيتور، االأ�رشة اجلامعية اإىل مزيد 
ال�ضعبة،  الظروف  هذه  يف  واحلذر  اليقظة  من 
التي  الوقاية  تدابري  كل  احرتام  على  واحلر�س 
اأو�ضى بها املخت�ضون، على راأ�ضها التقيد بارتداء 
الوطنية  اللجنة  بتو�ضيات  عمال  الكمامات 
العلمية ملتابعة هذا الوباء بتعميم ارتداء الكمامة 
يف  مطالبا  اجلزائريني،  املواطنني  لكل  بالن�ضبة 

الوقت ذاته بامل�ضاهمة يف اإنتاجها.
قال امل�ضوؤول االأول عن قطاع التعليم العايل يف 
على  اجلامعية  االأ���رشة  لالأ�رشة  موجهة  ر�ضالة 
االإ�ضرتاتيجية  اإطار  يف  اأنه  الر�ضمية،  �ضفحته 
وبالنظر  كوفيد19-،  جائحة  ملكافحة  الوطنية 
تعمل  بالبالد،  ال�ضحية  الو�ضعية  لتطّور 
الوطنية  اللجنة  تو�ضيات  على  بناء  احلكومة 
ارتداء  تعميم  على  الوباء  هذا  ملتابعة  العلمية 
اجلزائريني،  املواطنني  جلميع  بالن�ضبة  الكمامات 
وبهذا اخل�ضو�س فقد تاأكد اأّن هذا املر�س »ينتقل 
الرذاذ  طريق  عن  اآخر  اإىل  �ضخ�س  من  اأ�ضا�ضا 
�ضخ�س  �ضعال  عند  الفم  اأو  االأنف  من  املنبعث 
ينبغي على  لذلك  تكلمه،  اأو  اأو عط�ضه  مري�س 
كل مكونات االأ�رشة اجلامعية من اأ�ضاتذة وباحثني 
امل�ضوؤولني  اإداريني وتقنيني، وكل  وطلبة وعمال 
اتخاذ  امل�ضتويات،  خمتلف  يف  بالقطاع  العاملني 
الظروف  ه��ذه  يف  واحل���ذر  اليقظة  م��ن  مزيد 

ال�ضعبة، واحلر�س على احرتام كل تدابري الوقاية 
الوطنية  اللجنة  يف  املخت�ضون  بها  اأو�ضى  التي 
ما  ال�ضيما  الوباء،  هذا  مبتابعة  املكلفة  العلمية 
ارتداء  اأن  باعتبار  الكمامات،  بارتداء  منها  تعّلق 
حيث  اجلميع،  متناول  ويف  ب�ضيط  اأمر  الكمامة 
با�ضتعمال  البيت،  يف  �ضهولة  بكل  �ضنعه  ميكن 
اختبار ال�ضمعة الختيار القما�س املنا�ضب، خا�ضة 
اإّن ارتداء الكمامة ال يقي حاملها فح�ضب بل يقي 
اأي�ضا حميطه االجتماعي، و العك�س متاما يف حال 
عدم تطبيق هذا االإجراء اأو التهاون مما يوؤدي فعليا 
عن طريق العدوى اإىل تفاقم الو�ضعية ال�ضحّية 
التي ال يقّرها ال دين و ال اأخالق، ومن ثّمة فاإّنه 
املثل  باإعطاء  االكتفاء  عدم  املثقفني  على  ينبغي 
اأي�ضا  بل  التدابري،  تلك  ملثل  االمتثال  خالل  من 
املتاحة،  الو�ضائل  بكل  املواطنني  حلّث  ال�ضعي 
هذه  جت��اوز  اأج��ل  من  ال�ضلوك  بنف�س  لاللتزام 
املحنة، حتى لو تطلب االأمر عند االقت�ضاء �ضنع 

الكمامة باأنف�ضنا.
االإجراء  هذا  دعم  اإّن  اأي�ضا  ذاته  امل�ضوؤول  وقال 
هذه  من  منت�رشة  اخل��روج  من  البالد  �ضيمّكن 
االأزمة التي لها كلفة ب�رشية واقت�ضادية وتكبح 
طموحها يف التنمية وجتاوز هذه االأزمة ال�ضحية 
املداخيل  تهاوي  بفعل  حّدتها  تفاقمت  التي 

البرتولية
ق/و
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ي�سني حممد 
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بعد  نه  اأ ذاته،  امل�ضدر  واأ�ضاف 
التحقيق،  عملية  من  االنتهاء 
االأمنية  امل�ضالح  ذات  تكون 
العقار  نهب  ملف  ط��وت  ق��د 
حيثيات  ترجع  حيث  بالبلدية، 
 2014 ل�ضنوات  الق�ضية  هذه 
رئي�س  ق��ام  ع��ن��دم��ا  و2015 
وب��ع�����س ن����واب واأع�����ض��اء 
امل��ج��ل�����س مب��ن��ح ت��راخ��ي�����س 

الأ�ضخا�س  ا�ضتفادة  و�ضهادات 
اأرا���س  بقطع  "احلا�ضية"  من 
تباع  اإ دون  و�ضناعية،  فالحية 
وبعد  القانونية  االإج����راءات 
جانب  اإىل  املجل�س،  حل  تاريخ 
ملفات  التحقيق  �ضمل  ذل��ك 
ب�ضفقات  االأمر  ويتعلق  ف�ضاد 
م�����ض��ب��وه��ة وم�������داوالت مت 
اأغلبية  ح�ضور  دون  اعتمادها 
ذات  وف��ق  املجل�س،  اأع�����ض��اء 

. مل�ضدر ا

م�سالح  اأفادت  بالولية،  العقار  نهب  ملف  الأمنية حول  امل�سالح  بها خمتلف  تقوم  التي  التحقيقات اجلارية  �سياق  يف 
�سماع  بعد  البيا�سة، وذلك  ببلدية  العقار  نهب  الوادي، قد طوت ملف  الأمن بولية  اأن م�سالح  "التحرير"،  لـ  مطلعة 

البلدية. لذات  ال�سابق  البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 

البلدية لذات  ال�سابق  البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  �سماع  بعد 

بالوادي  القلم  جمعية  قامت 
الكمامات  لتوزيع  بحملة 
ع��ل��ى ال��ت��ج��ار وامل��واط��ن��ني 
وذل����ك ا���ض��ت��ج��اب��ة ل��دع��وة 
ال�����ض��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة وك��ان 
ل�ضهر  االأخرية  يام  االأ يف  ذلك 

مبارك.  رم�ضان 
من  اأك��رث  اجلمعية  ووزع��ت 
جانب  اإىل  ك��م��ام��ة،   1000
رافقتها  معقم،  قارورة   500
على  توعية  حت�ضي�ضية  حملة 
الكمامة،  ارت���داء  ����رشورة 
كما  التباعد،  م�ضافة  واحرتام 
عمليات  يف  اجلمعية  �ضاركت 

ال�ضلطات  نظمتها  تعقيم 
موؤخرا. الوالئية 

نائب  اأكد  ذاته،  ال�ضياق  ويف 
�ضيباين،  علي  اجلمعية،  رئي�س 
الواقية  الكمامات  توزيع  اأن 
على  واملطهرات  واملعقمات 
م��ر  ال��ت��ج��ار وامل��واط��ن��ني، اأ
انت�ضار  ل��ت��ف��ادي  ����رشوري 
ع����دوى ف��ريو���س ك��ورون��ا 

"كوفيد19-". امل�ضتجد 
يف  ن��ه  اأ �ضيباين،  واأ���ض��اف 
تكت�ضي  م���ب���ادرة  اإط�����ار 
تف�ضي  من  االح��رتاز  �ضبغة 
خطوة  ويف  كورونا،  جائحة 

و�ضائل  تقريب  تهدف  وقائية 
هذا  م��ن  واحل��م��اي��ة  ال��وق��اي��ة 
مت  املواطنني،  اإىل  الفريو�س 
معقمات  توزيع  يف  التفكري 
وك��م��ام��ات ع��ل��ى ال��ت��ج��ار، 
على  م�ضاعدتهم  اأج��ل  م��ن 

اآمنة. ظروف  يف  اال�ضتغال 
ن���ه  واأ�����ض����اف امل��ت��ح��دث اأ
ال�ضلطات  م��ع  بالتن�ضيق 
توزيع  مت  خا�ضة،  وموؤ�ض�ضات 
الواقية  الكمامات  من  عدد 
على  واملطهرات  واملعقمات 
على  مل�����ض��اع��دت��ه��م  ال��ب��اع��ة 
ال�ضحية  بالتعليمات  التقيد 
هم  الباعة  اأن  اعتبار  على 
املنطقة  يف  ال�ضعيفة  احللقة 
ب�ضكل  ي��ت��ع��ام��ل��ون  ن��ه��م  الأ

الزبائن.  مع  يومي 
وم���ن ج��ان��ب اآخ����ر، اأك���دت 
عملية  اأن  جمعوية  فعاليات 
الواقية  الكمامات  ت��وزي��ع 
على  �ضتعمم  وامل��ع��ق��م��ات 
التجارية،  االأ�ضواق  خمتلف 
�ضالمة  على  احلفاظ  اأجل  من 
و���ض��ح��ة ك��ل م��ن ال��ت��ج��ار 

لزبائن. وا
هذه  ت��وزي��ع  اأن  اأك���دوا  كما 
امل�����واد ت��ع��ق��ب��ه ع��م��ل��ي��ات 

باأهمية  والتح�ضي�س  التوعية 
دائ��م  ب�ضكل  ا�ضتعمالها 
ت��ف��ادي��ا الن��ت�����ض��ار ف��ريو���س 
وبائية  ب��وؤر  وظهور  كورنا 
تعج  التي  ال�ضعبية  باالأحياء 

. ن ل�ضكا با
اجلمعوية  الفعاليات  وطالبت 
الوقائية  املواد  توزيع  خالل 
م����ان،  ب��اح��رتام م�����ض��اف��ة االآ
وا���ض��ت��ع��م��ال ال��ك��م��ام��ات 
احل���االت  يف  اخل����روج  ع��ن��د 
البيوت  والتزام  الق�ضوى، 
م���ن اأج����ل جت��ن��ب امل��خ��اط��ر 
املحتمل  من  التي  واالأ�رشار 
ك��رثة  نتيجة  ت�ضيبهم  اأن 

 . ت لتنقال ا
ا�ضتح�ضن  ال�ضياق،  هذا  ويف 
ال���ت���ج���ار ه����ذه امل����ب����ادرة 
ن�����ض��ان��ي��ة وال�����ض��ح��ي��ة  االإ
و�ضائل  توزيع  يف  املتمثلة 
املر�س،  من  حتميهم  وقائية 
التدابري  م��ع  متا�ضيا  وذل��ك 
تفر�ضها  التي  االح��رتازي��ة 
خالل  احلكومية  ال�ضلطات 
ت�ضهدها  التي  الراهنة  الفرتة 
للتدابري  وت��ن��ف��ي��ذا  ب��الدن��ا، 

االحرتازية.
ي�ضني حممد 

ي��وا���ض��ل ق��ط��اع ال�����ض��ب��اب 
وال��ري��ا���ض��ة ب��والي��ة ال��وادي 
ن�������ض���اط���ات���ه وح���م���الت���ه 
وب��اء  ملجابهة  الت�ضامنية 
بالتن�ضيق   ،"19 "كوفيد 
اجلمعيات  من  عدد  وم�ضاركة 
دارية  االإ والقطاعات  املحلية 
اإط��الق  مت  ح��ي��ث  ب��ال��والي��ة، 
وحت�ضي�ضية  توعوية  حملة 
ال�ضوارع  خمتلف  عرب  جديدة 
ال��رئ��ي�����ض��ي��ة وال��ف�����ض��اءات 
لها  امل��رخ�����س  ال��ت��ج��اري��ة 
توعية  ت�ضتهدف  بالن�ضاط 
حد  ع��ل��ى  وال��ت��ج��ار  ال��ع��ام��ة 
التعامل  كيفية  يف  ال�ضواء 
معه  والتعاي�س  الداء  هذا  مع 
احل�ضا�ضة  الفرتة  ه��ذه  خ��الل 
عليه  للق�ضاء  وم�ضتقبال 

. ئيا نها
ب���ا����رش ق���ط���اع ال�����ض��ب��اب 
م����ن خ����الل ه����ذه احل��م��ل��ة 
كمامات  توزيع  التح�ضي�ضية 
ال�ضاحات  يف  املواطنني  على 
التجارية  وباملحاالت  العامة 
وع����رب خم��ت��ل��ف ����ض���وارع 
مب�ضاركة  ال��والي��ة  عا�ضمة 
ومن�ضطيه  القطاع  اإط��ارات 
جم���ال  يف  وخم���ت�������ض���ني 

والتوعية. التح�ضي�س 
الهادي  باملنا�ضبة  واأو���ض��ح 
م�ضلحة  رئ��ي�����س  من�ضور 
اأن  ال�����ض��ب��اب،  ن�����ض��اط��ات 

االأوىل  املرحلة  يف  العملية 
ت�����ض��م��ل ع��ا���ض��م��ة ال��والي��ة 
اأن  على  البلديات  وبع�س 
اإىل  القادمة  يام  االأ يف  تو�ضع 
خياطة  مت  حيث  املناطق  باقي 
كمامات  م��ن  معتربة  كمية 
مب�����ض��ارك��ة وت���ط���وع ع��دي��د 

. ت جلمعيا ا
اأن  امل�ضوؤول،  ذات  واأ���ض��اف 
متوا�ضلة  ن��ت��اج  االإ عملية 
ا�ضتمرارية  �ضمان  اأجل  من 
و�ضخ  الت�ضامنية  العملية 
الكمامات  من  ممكن  عدد  اكرب 
للداء  جمابهة  ال�ضاكنة  و�ضط 
نهائيا  عليه  الق�ضاء  غاية  اإىل 
اإىل  باملنا�ضبة  �ضكره  موجها 
ور���ض��ة  ���ض��اه��م يف  م��ن  ك��ل 

هذه. نتاج  االإ
ال�ضباب  ق��ط��اع  اأن  ي��ذك��ر 
�ضاهم  بالوالية،  والريا�ضة 
فريو�س  جائحة  ب��داي��ة  منذ 
ن�ضاطات  امل�ضتجد  كورونا 
مب�ضاركة  وتوعوية  حت�ضي�ضية 
وخمت�ضني  ئ���م���ة  واأ اأط���ب���اء 
بداية  منذ  وغريهم  نف�ضانيني 
نتج  واأ املن�رشم  مار�س  �ضهر 
اأهمية  ي��ربز  وثائقي  �رشيط 
ال�ضحي  واحل��ج��ر  ال��وق��اي��ة 
خ��ا���ض��ة و���ض��ط ال�����ض��ب��اب 

الفريو�س. ملجابهة 
ي�ضني حممد 

منلي.ع.ح

مكان،  ك��ل  يف  امل��ت�����رشدون 
نفيات  من  يقتات  بع�ضهم 
التي  احلاويات  ومن  املزابل 
حت����وي خم��ت��ل��ف ف�����ض��الت 
امل���اأك���والت امل��ع��دة مل��وائ��د 
ي��ن  رم�����ض��ان ال��ف�����ض��ي��ل، اأ
ي����ج����دون ���ض��ال��ت��ه��م يف 
حني  يف   ، ب��ط��ون��ه��م  م���لء 

حماية  على  ال��دول��ة  عملت 
ك���رام���ة ه����ذه ال��ف��ئ��ة م��ن 
اخلا�ضة  االحتياجات  ذوي 
مبنحهم  ال��ع��ق��ل  وف���اق���دي 
وحقهم  املواطنة  يف  حقهم 
عندما  ال��ك��رمي  العي�س  يف 
مبلغ  منهم  لكل  خ�ض�ضت 
جزائريا  دينارا  اآالف  ع�رشة 

املقربني  قاربهم  اأ احد  يتوىل 
املعي�ضية  ���ض��وؤون��ه��م  ت��ويل 
لكن   ، احل��ج��ر  ط��ري��ق  ع��ن 
اأن  البع�س،  ي��راه  ما  ح�ضب 
ي�ضتفد  ومل  طالهم  االإهمال 
املبالغ  ه���ذه  م��ن  بع�ضهم 
اأي  دون  ت�رشدهم  ووا�ضلوا 
ال�ضلطات  دف��ع  مم��ا  رع��اي��ة، 
متابعة  اإىل  واالأمنية  املحلية 
التي  امل��زري��ة  اأو���ض��اع��ه��م 
يف   ، اال�ضمئزاز  على  تبعث 
اأن  املتتبعني  هوؤالء  يقول  حني 
ال�ضلطات  اأن  توؤكد  اأخبارا 
بتجميع  حاليا  تقوم  الوالئية 
م��اأوى  يف  امل�رشدين  ه��وؤالء 
من  هناك  لكن  بهم  للتكفل 
بع�س  م�ضري  عن  يت�ضاءل 
بلديات  بع�س  يف  امل�رشدين 

م�رشدان  بينهم  ومن  الوالية 
للعقل  فاقدان  واأخوها(  )اأخت 
حيث   ، خليفة  حا�ضي  ببلدية 
نف�س  املعوقان  هذان  يعي�س 
جلريدة  �ضبق  كما  االأو�ضاع 
مو�ضوع  تناولت  اأن  التحرير 
ه��ذي��ن االآخ����ري����ن ع��ن��دم��ا 
املزرية  الأو�ضاعهما  تطرقت 
وف�ضل  ال�ضتاء  ف�ضل  خالل 
ال�ضلطات  ونا�ضدت  ال�ضيف 
لكن  بهما  للتكفل  املحلية 
مكانها  تراوح  بقيت  االأمور 
اأي  املنا�ضدة  ه��ذه  تلق  ومل 
الت�ضاوؤل  ويبقى  ا�ضتجابة 
م��ط��وح��ا ع���ن م�����ض��ريه��م��ا 
اجلديدة  اجلزائر  يف  الغام�س 

اجلميع. بها  يحلم  كما 
مبارك قدودة 

�ضباب  م��ن  جمموعة  ب��ا���رش 
الطريفاوي  بلدية  اخلبة  حي 
اإجناز  اأ�ضغال  يف  الوادي  من 
حمايتها  اأجل  من  املقربة  �ضور 
م���ن خم��ت��ل��ف االع���ت���داءات 
بنهب  ����ض���وى  اخل���ارج���ي���ة 
م��الذا  التخاذها  اأو  عقارها 
ناهيك   ، للمنحرفني  م��ان��ا  اأ
ع��ن االع���ت���داءات االأخ���رى 
طرف  من  املقابر  حرمة  على 
نهارا  املتجولة  احل��ي��وان��ات 
و�ضع  مت  وق��د  ه��ذا   ، ول��ي��ال 
لل�ضور  اخلر�ضانية  القواعد 
اأ�ضغال  و�ضلت  فيما  اخلارجي 
امل�ضلى  وه��و  االآخ��ر  امل��رف��ق 
وال�ضقفية   اجلدران  اإجناز  يف 
هذه  اأع�ضاء  ينا�ضد  وبالتايل 

اخلرييني  كل  اخلريية  اجلمعية 
واالإح�ضان   ال��رب  واأ���ض��ح��اب 
ليهم  اإ امل�ضاعدة  ي��د  بتقدمي 
امل�رشوع  ه��ذا  مت��ام  اإ اأج��ل  من 
ف�ضل  ح��ل��ول  ق��ب��ل  اخل���ري 
القيام  ي�ضعب  الذي  ال�ضيف 
خ�ضو�ضا  خالله  باالأ�ضغال 
قد  ال�ضابقة  ال��ن��داءات  واأن 
فئة  ل��دى  اال�ضتجابة  لقيت 
ذوي  م���ن  امل���واط���ن���ني  م���ن 
م�ضاهمة  انتظار  ويف  اخل��ري 
فهي  امل��واط��ن��ني  م��ن  البقية 
تقدمي  يف  ����رشاع  االإ تنا�ضد 
ت�ضتمر  حتى  م�ضاعداتهم 

. باملقربة  االأ�ضغال 
زياد  بو  اأ مبا يف ذلك توزيع 500 قارورة معقم

بالتن�سيق وم�ساركة عدد من اجلمعيات املحليةجمعية القلم تتكفل بتوزيع 1000 كمامة على التجار واملواطنني

قطاع ال�سباب والريا�سة يوا�سل 
ن�ساطاته الت�سامنية ملجابهة وباء كورونا

متابعون ل�سوؤون احلجر ال�سحي املنزيل يت�ساءلون عن م�سري املت�سردين!

اجلمعية اخلريية ملقربة اخلبنة بالطريفاوي

اجلمعية تدعو اخلرييني للم�ساهمة
 يف اإمتام اأ�سغال ال�سور وامل�سلى 
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توزيع الكمامات على املواطنني بورقلة تدخل 
مرحلتها الثانية 

فا�سل بن  يو�سف 
---------------- 

العمومية  ال�ضلطات  توا�ضل 
راأ�ضها  وع��ل��ى  ورق��ل��ة  ب��والي��ة 
ال�ضديق   بكر  بو  اأ الوالية  وايل 
من  الثانية  العملية  على  بو�ضتة 
املواطنني  على  الكمامات  توزيع 
ال��ت��ج��م��ع��ات  و  االأح���ي���اء  ع��رب 
جتنيد  مت  ح��ي��ث   ، ال�����ض��ك��ن��ي��ة 
جمعيات  ممثلي  م��ن  الفاعلني 
املجتمع  فعاليات  و  االأح��ي��اء 
 ، العملية   ه��ذه  الإجن��اح  امل��دين 
م�ضادرنا  م��ن  علم  وح�ضبما 
الكمامات  توزيع  عملية  للتعليمات ف��اإن  تنفيذا  جاءت  جمانا  

االأوىل،  ال��وزارة  عن  ال�ضادرة 
اجلماعات  و  الداخلية  ووزارة 
العمرانية  والتهيئة  املحلية 

ل��ل��ع��م��ل��ي��ات  وم���وا����ض���ل���ة   ،
وك��ذا  التطوعية  الت�ضامنية، 
من  للحد  الرامية  التح�ضي�ضية 
كورونا  فريو�س  جائحة  انت�ضار 
يوم  انطلقت  التي   ،19 كوفيد 
اإ�رشاف   حتت  و   2020 ماي   23
مع  بالتن�ضيق  و  الوالية  وايل 
و  املحلية  اجل��م��اع��ات  م�ضالح 
وخمتلف  النا�ضطة،  اجلمعيات 
الهيئات  كذا  و  االأحياء  م�ضوؤويل 
توزيع  عملية  على  الر�ضمية 
املواطنني  على  كمامة  األف   100
�ضعار   حتت  البلديات  كافة  يف 

كمامتك  ارتداء  يف  "�ضالمتك 

الحرتازية  التدابري  اإطار  يف  ذلك  و  الثانية  مرحلتها  املواطنني  على  للكمامات  بورقلة  العمومية  ال�سلطات  توزيع  عملية  دخلت 
. كورونا  فريو�س  جائحة  تف�سي  من  للتقليل  الوقائية 

" كمامتك  ارتداء  يف  "�سالمتك  �سعار   • حتت 

العملية  الفاعلني لإجناح  بتجنيد  األف كمامة   100 توزيع  ح�سة  ي�سرف علي  الوايل 

العامة   املديرية   �ضيا�ضة  اإطار  يف 
اإىل   الرامية   الوطني   ل��الأم��ن  
ت��ك��ري�����س  ال�����رشط��ة  اجل��واري��ة  
منها  و���ض��ع��ي��ا  امل��ج��ت��م��ع   يف  
لقوات  ن�ضانية  االإ الروح  براز  الإ
اأدرار  والية  اأمن  نظم  ال�رشطة، 
حملة  اجل��اري   ماي   20 بتاريخ 
اأو���ض��اط  يف  ب���ال���دم   ل��ل��ت��ربع 
امل��ن��ت�����ض��ب��ني جل��ه��از ال�����رشط��ة 
يف  احلملة  هذه  وتدخل  بالوالية 
للتربع  الوطنية  احلملة  اإط���ار 
ال�رشطة  قوات   طرف  من  بالدم 
ونظمها  الوطني  امل�ضتوى  على 
مع  بالتن�ضيق  اأدرار  والية  اأمن 
بع�س  يف  ممثلة  ال�ضحة  مديرية 
االإ�ضت�ضفائية  ���ض�����ض��ات   امل��وؤ
ت�ضطري  مت  حيث  اأدرار،  بالوالية 
طرف  من  التربع  ي�ضمل  برنامج 
االأمنية  وامل��راف��ق  الهياكل  كل 
ع��رب ت���راب ال��والي��ة امل��رتام��ي��ة 
العملية  وا�ضتمرت   االأط��راف، 
ال�ضهر  نف�س  من   22 غاية  اإىل 
امل�ضلحة   ع��ل��ي��ه��ا     ���رشف��ت  واأ

االجتماعي  للن�ضاط   الوالئية  
التابعة   ، والريا�ضات  ال�ضحة 
الطبي  بطاقمها  ال��والي��ة  الأم��ن 
اإىل  امل��ب��ادرة   ه��ذه  ت��ه��دف  و   ،
هذه   من   ممكنة   كمية  اأكرب  جمع 
يف   ت�ضاهم   التي   احليوية   املادة  
توؤكد  يف   والتي   االأرواح   نقاذ   اإ
ال�رشطة  رجال  نبل  على  جمملها 
املواطنني  جانب  اإىل  ووقوفهم 
ال�رشطة  م�ضالح  �ضخرت  ،و 
بالوالية  االأمنية  مقراتها  عرب 
تعتمد  وب�رشية  مادية  اإمكانيات 
ال�ضحية  ال�ضالمة  مقايي�س  على 
وك��ل امل��ع��دات ال��الزم��ة الإجن��اح 
الوقاية  �ضياق  ويف  العملية، 
وا�ضلت  ك��ورون��ا،  فريو�س  من 
اأدرار  والية  باأمن  ال�رشطة  قوات 
ال�ضحي  احلجر  اإج��راءات  تطبيق 
ال�ضاعة  من  ميتد  وال��ذي  اجلزئي 
ال�ضاعة  غاية  اإىل  م�ضاءا  ال�ضابعة 
خالل  من  وهذا  �ضباحا  ال�ضابعة 
العملياتية  ال��وح��دات  خمتلف 
من  متكنت  ذ  اإ امليدان،  يف  املنت�رشة 

مت  �ضخ�س   1299 هوية  فح�س 
حالة  لدرا�ضة  منهم   115 اإخ�ضاع 
 413 �ضد  ق�ضائية  ملفات  واجناز 
احلجر  اإج��راءات  خالفوا  �ضخ�س 
مراقبة  اإىل  باالإ�ضافة  ال�ضحي 
منها   112 و�ضع  مت  �ضيارة   744
 27 مراقبة  متت  كما  املح�رش  يف 
منها   24 و�ضع  مت  نارية  دراج��ة 
ما  ت�ضجيل  مت  كما  املح�رش،  يف 
حت�ضي�ضية  حملة   128 عن  يزيد 
عرب  والتجار  املواطنني  م�ضت 
ويح�ض�س  الوالية،  قليم  اإ خمتلف 
املواطنني  ويدعوا  الوالية  اأم��ن 
مبختلف  التجمعات  جتنب  اإىل 
مع  منازلهم  يف  والبقاء  اأ�ضكالها 
ال�ضحي  باحلجر  االلتزام  �رشورة 
ال�ضاعة  من  ميتد  وال��ذي  اجلزئي 
ال�ضاعة  غاية  اإىل  م�ضاءا  ال�ضابعة 
                                   . بالوالية  �ضباحا  ال�ضابعة 
الرحمن عبد  بلوايف   

والي��ة  م���ن  اأ م�ضالح  ات��خ��ذت 
ال��ت��داب��ري  م���ن  ج��م��ل��ة  اأدرار 
الوقائية  واالإج���راءات  االأمنية 
�ضمنت  والتي  التح�ضي�ضية  و 
ي����ام ع��ي��د ال��ف��ط��ر  ب��ه��ا ���ض��ري اأ
 ، ال��ظ��روف  اأح�ضن  يف  امل��ب��ارك 
اأن  وخا�ضة   ، مواطنني  بح�ضب 
هذه  املبارك  الفطر  عيد  حلول 
�ضحي  ظ��رف  يف  ج��اء  ال�ضنة 
وب��اء  يف  املتمثل  و  خا�س  ج��د 
كوفيد19  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
تعد  والذي  العامل   عرب  املنت�رش 
التي  ال���دول  ب��ني  م��ن  اجل��زائ��ر 
كافة  ت�ضخري  مت  حيث  اجتاحها، 
والب�رشية  املادية  االإمكانيات 
مت  م��ن��ي  اأ خمطط  �ضمن  وه��ذا 
مرورية  بيئة  توفري  خالله  من 
ب�ضبط  املرور  حوادث  من  خالية 
ية  اأ لتفادي  مروريا  ال�ضوارع 
العائالت  �ضفو  تعكر  ح��وادث 

خا�ضة  العيد،  يوم  قبل  واالأ�رش 
مع  تزامن  الذي  الظرف  هذا  يف 
التي  ال�ضحي  احلجر  اإج��راءات 
على  ال�����رشط��ة  ق���وات  ت�ضهر 
والتدابري  التعليمات  تطبيق 
العليا  ال�ضلطات  عن  ال�ضادرة 
وال��ت��ي  بخ�ضو�ضها  ل��ل��ب��الد 
انت�ضار  على  للق�ضاء  تهدف 
نف�س  ويف  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س 
التوجيهات  اأ�ضدرت  ال�ضياق 
ل�ضمان  ال�رشطة  م�ضالح  لكافة 
ممتلكاتهم  و  املواطنني  �ضالمة 
االي��ع��ازات  م��ن  بجملة  وذل��ك 
ال��دوري��ات  تكثيف  ت�ضمنت 
جانب  اإىل  وال��رج��ل��ة  ال��راك��ب��ة 
نقاط  يف  الت�ضكيالت  تدعيم 
التحلي  و  ال��ث��اب��ت��ة  امل��راق��ب��ة 
واحلذر.                                                   العالية  باليقظة 
الرحمن عبد  بلوايف   

ال��وط��ن��ي��ة  احل��م��ل��ة  اإط�����ار  يف 
وباء  من  للوقاية  التح�ضي�ضية 
كوفيد19  ك���ورون���ا  ف���ريو����س 
وزارة  اأطلقتها  التي  امل�ضتجد 
قنعة  االأ بتوزيع  واملتعلقة  التجارة  
املواطنني،  على   ) الكمامات   (
التجارة  غرفة  اجلمعة  يوم  وزعت 
اأدرار،  لوالية  توات  وال�ضناعة 
املواطنني  على  اأقنعة  اأولف  بدائرة 
قرب  من  االنطالقة  كانت  حيث 
القائمني  وانت�رش  اأول���ف  بلدية 
الرئي�ضية  ال�ضوارع  عرب  بالتوزيع 
عملية  على  واأ�رشفت  وال�ضاحات، 
املحلية  ال�����ض��ل��ط��ات  ال��ت��وزي��ع 
والع�ضكرية  م��ن��ي��ة  واالأ املدنية 
عملية  يف  و�ضارك  اأول��ف  لدائرة 
حلماية  اجلزائرية  املنظمة  التوزيع 
وحميطه،  امل�ضتهلك  واإر���ض��اد 
اجلزائرية،  االإ�ضالمية  والك�ضافة 
واحلرفيني،  للتجار  العام  واالإحتاد 

امل��دين،  املجتمع  يف  ف��اع��ل��ني   و 
ا�ضتح�ضانا  العملية  لقيت  وق��د 
املواطنني  طرف  من  كبريا  وجتاوبا 
العملية  هذه  تكرار  متنوا  الذين 
ممثلة  التجارة  وزارة  ط��رف  من 
وزارات  طرف  ومن  الغرفة؛  يف 
وك��ان��ت  امل�ضتقبل،  يف  اأخ���رى 
بعملية  متبوعة  التوزيع  عملية 
ال��ف��ريو���س،  خ��ط��ر  م��ن  حت�ضي�س 
�ضخ�س  من  الوباء  انتقال  وكيفية 
االإجراءات  اتخاذ  و�رشورة  الأخر، 
عدم  بينها  م��ن  ال��ت��ي  الوقائية 
والتباعد  واملعانقة  امل�ضافحة 
اليدين  وتنظيف  االأ�ضخا�س  بني 
االأ�ضطح  مل�س  بعدم  وتعقمهما، 
مل�س  عدم  وكذا  وغريه،  واملفاتيح 
ومتت  الله  قدر  ذا  اإ والعينني  االأنف 
اليدين  تعقيم  يتم  ومل  امل�ضافحة 
�ضطح.                                                                   الأ وا

الرحمن  عبد  بلوايف 
اأمن اأدرار ينظم حملة تربع بالدم ويوا�سل تدابري الوقاية من فريو�س كورونا

مواطنون: اأمن اأدرار ينجح يف خمططه 
لتاأمني اأيام العيد

غرفة التجارة وال�سناعة توات باأدرار 
توزع اأقنعة على املواطنني والتجار 

باأولف

بب�سار اأفريل  �سهر  خالل  مراقبة  عملية   5227

مركز التكوين املهني بعني الإبل

تدعيم املجتمع اجللفاوي بح�سة هامة من الكمامات الوقائية 
فريو�س  جائحة  انت�ضار  منذ 
�ضهر  بداية  اجلزائر  يف  كورونا 
دارة  اإ اأعلنت  املا�ضي  م��ار���س 
بعني  املهني  التكوين  م��رك��ز 
ا�ضتعدادها  اجللفة  بوالية  االإبل 
الت�ضدي  يف  للم�ضاهمة  التام 
مل��خ��اط��ر االأزم���ة وات�����ض��اع��ه��ا ، 
ووف��ق  امل��ادي��ة  قدراتها  ح�ضب 
ك���ف���اءة ن��خ��ب��ت��ه��ا م���ن ع��ّم��ال 
ال�ضّياق  ه��ذا  ويف   ، ���ض��ات��ذة  واأ
لتقدمي  خا�ضا  برناجما  �ضّطرت 
امل�ضتوى  ع��ل��ى  م�����ض��اع��دات��ه��ا 
مدير  لنا  ك�ضف  وقد   ، الوالئي 
نه  اأ  " دعلو�س  حممد   " املوؤ�ض�ضة 
تعليمات  البداية  منذ  اأع��ط��ى 
اأك��رب  ن��ت��اج  الإ لطاقمه  �ضارمة 
الكمامات  م��ن  ممكنة  ح�ضة 

مع  وال��ت��ن�����ض��ي��ق  ب��ال��ت��ع��اون   ،
ال��ذي  اخلياطة  ف��رع  مرتب�ضي 
ي��ق��وده��م امل��م��ر���س امل��ج��ت��ه��د " 
����رشاف  اإ وحت��ت  طوير"  اأح��م��د 
مع   ، االخ��ت�����ض��ا���س  ���ض��ت��اذة  اأ
م�ضتوى  على  املنتجات  ي��داع  اإ
بتوزيعها  تتكفل  التي  املديرية 
وح�ضب  للتعقيم  اإخ�ضاعها  بعد 
املق�ضودة  اجل��ه��ات  احتياجات 
املجتمع  ت���زوي���د  اأن  ك���ون   ،
يعترب  الكمامات  مبادة  اجللفاوي 
ت�ضتحق  التي  االأعمال  ه��ّم  اأ من 
ذات  واأك��د   ، �ضادة  واالإ التثمني 
الكبري  حر�ضهم  اأن  امل�����ض��وؤول 
ومنح  اجل��ه��د  م�ضاعفة  ع��ل��ى 
من  ه���و  واالأك�����رث  ف�������ض���ل  االأ
داء  واأ امل�ضوؤولية  روح  �ضميم 

من   ذل��ك  ت��ي  ي��اأ ث��م   ، ال��واج��ب 
لكل  املطلقة  م�ضاندتهم  ب��اب 
التكوين  وزارة  قيادة  م�ضاعي 
اأعلنت   التي   ، املهنيني  والتعليم 
ومواعيد  منا�ضبات  يف  �رشاحة 
ونخبتها   موؤ�ض�ضاتها  باأن  �ضابقة 
خدمة  يف  امل�ضتطاع  قدر  �ضتظل 
 ، للمواطن  ال��ع��ام��ة  امل�ضلحة 
�ضطوع  حمدثنا  اأو���ض��ح  كما 
املركز  لعائلة  القوي  الن�ضاط 
كورونا  جائحة  اأزمة  مواجهة  يف 
اجلهات  بع�س  توقعته  ملا  خالفا 
يف  اأجن��زت  التي  وامل��ب��ادرات   ،
اأن  جم��ددا  تثبت  االإط���ار  ذات 
حلظة  تتاأخر  مل  العنبلية  الهيئة 
يجب  كما  ب��دوره��ا  القيام  يف 
وي��ن��ب��غ��ي مل��الم�����ض��ة ال��غ��اي��ات 

 ، واملنتظرة  امل��رج��وة  والنتائج 
ال�ضامية  املبادئ  ظل  يف  وه��ذا 
التكوين  وزارة  لقيادة  املعروفة  
مافتئت  والتي  املهنيني  والتعليم 
امل�ضاندة  ����رشورة  اإىل   تدعو 
و  الوطن  لق�ضايا  م�رشوطة  الال 
املبادرة   هذه  بعثت  قد  و   ، �ضعبه 
ال��ت��ف��اوؤل  و  الغبطة  م��ن  ن��وع��ا 
االأو���ض��اط  العديد  عند  مل�ضناه 
متّنى  حيث   ، والر�ضمية  ال�ضعبية 
احلملة  ه��ذه  ا�ضتمرار  اجلميع 
اإيجابيات  اأثمرت  كونها  الطيبة 
ح�رشها  ي�ضعب  كثرية  فوائد  و 

ها  ير تقد و
ذيب  عمر 

متَّخذة  عديدة  وقائية  اإجراءات 
الوالئية  امل�ضلحة  ط��رف  م��ن 
فرقها  مبختلف  العمومي  لالأمن 
من  امل���ي���دان،  يف  ووح��دات��ه��ا 
التقليل  يف  ت�ضاهم  اأن  نها  �ضاأ
ولت�ضهيل  امل��رور  ح��وادث  من 
فقد  امل���رور،  حركة  ان�ضيابية 
خالل  امل�ضالح  ذات  �ضجلت 
 5227 املنق�ضي: اأفريل  �ضهر 
منجزة،  ومهام  مراقبة  عملية 
لفرقة  مهمة   15 بينها:  م��ن 
ال����رادار مل��راق��ب��ة ال�����رشع��ات، 
ومتنقل  ثابت  حاجز   264 تنظيم 
باالإ�ضافة  املرورية،  للمراقبة 
م��ا  اأ راج��ل��ة،  دوري���ة   850 اإىل 
ال��دوري��ات ال��راك��ب��ة ف��ق��ّدرت 
ال  ما  اإج��راء  دوري��ة،   2275 ب� 
مراقبة  عملية   1313 عن  يقل 
ن����واع  ا���ض��ت��ه��دف��ت خم��ت��ل��ف اأ
مراقبة  امل��رك��ب��ات،  واأ���ض��ن��اف 

عن  ف�ضال  داري�����ة،  واإ م��ن��ي��ة  اأ
مركبة   64062 مراقبة  ت�ضجيل 
االآيل  القاريء  جهاز  طريق  عن 
ال�����ض��ي��ارات. ترقيم  ل��ل��وح��ات 

ن�����ض��اط��ات ���رشط��ة امل���رور يف 
معاينة  ع��ن  اأ�ضفرت  امل��ي��دان، 
معاينة،  خمالفة،   441 وحترير: 
خمالفة   03 مرورية،  جنحة   63
املتعّلقة  املخالفات  )هي  تن�ضيق 
���ض��خ��ا���س  مب��رك��ب��ات ن��ق��ل االأ
حالة   233 ت�ضجيل: والب�ضائع(، 
 205 ال�ضياقة،  لرخ�س  �ضحب 
التعليق  ت�ضتوجب  منها  حالة 
حالة   28 و  ���ض��ه��ر  اأ  03 مل���دة 
 06 مل��دة  التعليق  ت�ضتوجب 
توقيف  حالة   40 ت�ضجيل: اأ�ضهر، 
ّما  باحلظرية.اأ و�ضع  حالة   183 و 
فقد  الّنارية  للدّراجات  بالن�ضبة 
مرورية  جنحة   31 معاينة  مّت 
اأو�ضاف:  حتت  معظمها  تندرج 

عدم  ال��ت��اأم��ني،  �ضهادة  ان��ع��دام 
وعدم  ال�ضياقة،  رخ�ضة  تقدمي 
 39 ت�ضجيل  اخل���وذة،  ارت���داء 
 48 تتجاوز  )ال  توقيف  حالة 
و�ضع  ح��ال��ة   27 و  ���ض��اع��ة(، 
خمالفة  ب�ضبب  وهذا  باحل�ضرية 
والّلوائ�ح.و  لالأنظمة  اأ�ضحابها 
ت��ب��ق��ى ج��ه��ود م�����ض��ال��ح اأم��ن 
والي���ة ب�����ض��ار، م�����ض��ت��م��رة يف 
امل���ي���دان ل��ت��ح��ق��ي��ق ���ض��الم��ة 
من  والوقاية  م��روري��ني  واأم��ن 
الن�ضيج  داخ��ل  امل��رور   ح��وادث 
الن�ضاطات  تفعيل  مع  احل�رشي، 
لفائدة  والتوعوية  التح�ضي�ضية 
للتحلي  امل��رك��ب��ات  ����ض���واق 
ب��ال��ث��ق��اف��ة امل���روري���ة وت��ف��ادي 
ال�ضلبية  ال��ت�����رشف��ات  بع�س 
مبحيط  خا�ضة  ال�ضياقة  ث��ن��اء  اأ

الرتبوية.  املوؤ�ض�ضات 
اأ . د 
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تخ�سي�س 50 مليار ل�سيانة 44 كلم طرقات بـ 17 بلدية بتب�سة 

�سو�سه حممد الزين
-----------------

االأ�ضغال  مديرية  بيان  واأو�ضح 
ال�����ض��دد،  ه���ذا  ال��ع��م��وم��ي��ة يف 
اإط��ار  يف  تدعم  قد  قطاعه  ب��اأن 
الت�ضامن  و  ال�ضمان  �ضندوق 
بع�س  من  املحلية،  للجماعات 
�ضياق  يف  ال��ه��ام��ة،  العمليات 
العزلة  و  امل��روري  االختناق  فك 
بني  م��ن  امل��ن��اط��ق.و  بع�س  ع��ن 
فتح  امل��ربجم��ة،  العمليات  تلك 
طريق  تو�ضعة  و  امل�ضالك  بع�س 
م�ضافة  على  بالدكان  تازبنت 
اأن  املنتظر  م��ن  بحيث  كلم،   8
االإجراءات  املعنية  امل�ضالح  تنهي 
دفرت  اإجن��از  غرار  على  االإداري��ة، 
جلنة  على  عر�ضه  و  ال�����رشوط 
اإ�ضكالية  طي  بعد  ال�ضفقات، 

امل�ضلك  ه��ذا  يكت�ضي  العقار.و 
اإذ  اإ�ضرتاتيجيا،  و  اجتماعيا  بعدا 
�ضمال  بني  و�ضل  همزة  �ضيكون 
�ضيفك  كما  جنوبها،  و  الوالية 
و  تازبنت  مناطق  ع��ن  العزلة 
الذي  االأم��ر  ال��دك��ان،  مرتفعات 

على  اأك���رث  ح��ي��وي��ة  �ضي�ضفي 
بئر  لبلديتي  ال�رشقية  املنطقة 
الوقت  يف  و  ال�رشيعة  و  مقدم 
لتب�ضة  املتجهني  �ضيعفي  نف�ضه، 
من  الغربية،  اجلنوبية  اجلهة  من 
رقم  الوطنيني  الطريقني  ا�ضتعمال 

حركة  يعرفان  اللذين   ،10 و   83
الطريق  ا�ضتعمال  و  دوؤوبة  مرور 
يقل�س  اأن  ينتظر  ال��ذي  اجلديد 
و  ال�رشيعة  مدينتي  بني  امل�ضافة 
 47 من  بدال  كلم   35 اإىل  تب�ضة 
كلم يف الوقت احلايل، االأمر الذي 
اإىل  بالو�ضول  للم�ضافر  ي�ضمح 
�ضاعة. اأقل من ن�ضف  وجهته يف 

والية  ا�ضتفادت  فقد  للتذكري، 
ال�ضمان  �ضندوق  اإطار  تب�ضة يف 
املحلية،  للجماعات  الت�ضامن  و 
44 كلم  من م�رشوع هام ل�ضيانة 
بلدية و   17 ب�  البلدية  الطرق  من 
 50 قرابة  العملية  لهذه  ر�ضدت 
اآخر  مبلغ  منح  كما  �ضنتيم،  مليار 
بع�س  �ضيانة  و  امل�ضالك  لفتح 
و  لها  االعتبار  اإعادة  و  الطرقات 

الذكر. �ضالف  امل�رشوع  منها 

ك�سف بيان خلية الإعالم ملديرية الأ�سغال العمومية بتب�سة اأنه �سيتم قريبا تعديل م�سار طريق ال�سريعة تب�سة مرورا مبنطقة 
تازبنت و ذلك بعدما با�سرت امل�سالح ذاتها منذ اأ�سهر، ات�سالتها مع مالكي الأر�س بالدكان لت�سوية هذا الإ�سكال.

لتقلي�س امل�سافة  بني  ال�سريعة وتب�سة  

غليزان  بوالية  الفطر  عيد  اأجواء 
املناطق  بقية  عن  كثريا  تختلف  ال 
االأخرى من الوطن مقارنة باالأزمة 
البالد  تعي�ضها  التي  الوبائية 
االأخ��رى  ال��دول  بقية  غ��رار  على 
عملية  اقت�رشت  وقد  العامل  من 
والزيارات  التهاين  وتبادل  التغافر 
ا�ضتعمال  طريق  عن  اجلاري  العام 
انت�ضار  لتفادي  التوا�ضل  و�ضائل 
ل��ق��رارات  جت�ضيدا  وك��ذا  ال��وب��اء 
اىل  الرامية  اجلمهورية  رئي�س 
من  منزيل  جزئي  حجر  تطبيق 
غاية  اإىل  زواال  الواحدة  ال�ضاعة 
من  �ضباحا  ال�ضابعة  ال�ضاعة 
الفطر  عيد  يومي  امل��وايل  اليوم 
من حمالت  عدد  فتح  لوحظ   كما 
الفرتة  يف  واملخابز  الغذائية  املواد 
املواطنني  لتمكني  ال�ضباحية 
اليومية  حاجياتهم  اقتناء  م��ن 
عيد  من  االول  اليوم  عرف  حيث 
وا�ضعة  ا�ضتجابة  املبارك  الفطر 
اهيو  وادي  بلدية  مواطني  من 
وهو  اجلمهورية  رئي�س  لقرارات 
املجتمعي  الوعي  درجة  يعك�س  ما 
يف حماربة تف�ضي فريو�س كورونا 
املواطنون  اأب��دى  حيث  امل�ضتجد 
وب��اء  خ��ط��ورة  مب��دى  كبريا  وعيا 

على �رشورة  اأجمعوا  كما  كورونا 
الوقائية،  ب���االإج���راءات  التقيد 
يوؤكد  العالج  من  خري  فالوقاية 
ال�ضوارع  ان  للتذكري  املواطنون 
بدت  البلديات  مبختلف  والطرقات 
ال�ضيارات  حركة  من  خالية  �ضبه 
ت�ضديد  مع  النارية  وال��دراج��ات 
االأمنية  امل�ضالح  طرف  من  الرقابة 
الغذائية  املواد  حمالت  با�ضتثناء 
با�ضتثناء  وال�ضيدليات  واملخابز 
للمواطنني  ال�ضئيلة  احل��رك��ة 
وهذا  املقابر  بزيارة  قاموا  الذين 
العيد  ل�ضالة  تاأديتهم  بعد  مبا�رشة 
با�ضتثناء  البيوت  داخ��ل  جماعة 
منها  امل�ضجلة  اخل��روق��ات  بع�س 
املواطنني  من  جمموعات  اق��دام 
االأحياء  ب�ضاحات  ال�ضالة  اإقامة 
بوادي  الديان�ضي  حي  غرار  على 
وغريهما  حمري  وبلدية  ارهيو 
ال�ضري  بحركة  يتعلق  فيما  اأم��ا 
من  االأمنية  امل�ضالح  ب�ضطت  فقد 
الو�ضع  على  �ضيطرتها  ب�ضط 
املركبات  ع�����رشات  توقيف  ومت 
خرقهم  نتيجة  النارية  والدراجات 
على  امل�����رشوب  امل��ن��زيل  للحجر 

الوطن   واليات  اأنحاء  جميع 
                              ابو ع�ضام

العديد من املواطنني يوؤدون �سالة 
العيد جماعة و�سط الأحياء بغليزان 

فيما اقت�سرت عملية التغافر وتبادل التهاين على و�سائل الت�سال

عني  والية  اأمن  م�ضالح  �ضجلت 
 301 العيد  يومي  خالل  متو�ضنت 
خم��ال��ف��ة م��ن ط���رف امل��واط��ن��ني 
ال�ضحي  احلجر  تدابري  الإجراءات 
الفطر  عيد  فمنا�ضبة  اجل��زئ��ي 
الذي  و   2020/  1441 امل��ب��ارك 
ال�����ض��ن��ة يف ظ��روف  ه���ذه  ج���اء 
الوقاية  بتدابري  اقرتنت  ا�ضتثنائية 
كورونا  فريو�س  انت�ضار  من  للحد 
عني  والية  اأمن  م�ضالح  �ضطرت 
خا�ضا  اأمنيا  خمططا  متو�ضنت 
العمل  موا�ضلة  يف  اأ�ضا�ضا  متثل 
االأمني  الن�ضق  و  الوترية  بنف�س 
ب��االإج��راءات  اأ�ضا�ضا  املرتبط  و 
فريو�س  انت�ضار  من  للحد  املتخذة 
ال�ضارم  التطبيق  م��ع  ك��ورون��ا 
ال��ق��رارات  و  املرا�ضيم  ملختلف 
حركة  تعليق  مع  خا�ضة  الوالئية 

متديد  و  العيد  يومي  خالل  ال�ضري 
ال�ضاعة  من  بداية  املنزيل  احلجر 
الواحدة ظهرا حيث مت رفع العديد 
العيد  يومي  خالل  املخالفات  من 
اإج��راء   143 اتخاذ  عن  اأ�ضفرت 
خالفوا  اأ�ضخا�س  �ضد  حتريره  مت 
 ، اجلزئي  ال�ضحي  احلجر  تدابري 
دراجة   34 و  مركبة   124 حتويل 
تخلل  كما  البلدي  للمح�رش  نارية 
مع  حت�ضي�ضية  حمالت  العملية 
املواطنني  على  كمامات  توزيع 
كورنا  فريو�س  انت�ضار  من  للحد 
والية  امن  م�ضالح  تبقى  و  هذا 
عنا�رشها  خالل  من  متو�ضنت  عني 
اال�ضتعداد  اأهبت  على  امليدان  يف 
من  التي  املخالفات  م��ن  للحد 

 . العامة  ال�ضحة  تهديد  �ضاأنها 
                                  ن. مزادة

الأمن ي�سجل 301 خمالفة 
لإجراءات احلجر ال�سحي

 بعني متو�سنت

توقيف 118 �سخ�سا خالفوا احلجر اجلزئي يومي العيد بق�سنطينة
اأف�ضى املخطط االأمني خالل فرتة 
الواحدة  من  املمتدة  اجلزئي  احلجر 
اأول يوم لعيد الفطر اإىل  زواال من 
اليوم  من  �ضباحا  ال�ضابعة  غاية 
 118 توقيف  اإىل  للعيد،  الثاين 
و  اجلزئي،  للحجر  خمالف  �ضخ�س 
دراجات   03 و  مركبة   51 و�ضع 
اإي��ق��اف  ن��اري��ة يف امل��ح�����رش، م��ع 
�ضالح  حيازة  اأج��ل  من  �ضخ�ضني 
اأبي�س حمظور بدون مربر �رشعي 
دون  �ضيدالنية  مواد  حيازة  كذا  و 
اآخر  و  الرتويج،  لغر�س  رخ�ضة 

�ضورة  حمل  كونه  عنه  مبحوث 
قرار نهائي للحب�س.

 قدمت م�ضالح اأمن والية ق�ضنطينة  
كل  حماربة  يف  ن�ضاطاتها  ح�ضيلة 
املواطن  باأمن  امل�ضا�س  �ضاأنه  ما من 
و ممتلكاته، يف ظل انت�ضار فريو�س 
كورونا COVID-19 امل�ضتجد، و 
انت�ضاره،  من  للحد  الرامية  اجلهود 
ب��ي��وم��ي عيد  امل��رت��ب��ط��ة  خ��ا���ض��ة 
ال�ضحي  باحلجر  املتعلقة  و  الفطر 
و  املركبات  تنقل  منع  و  اجلزئي 
ارتداء  اإلزامية  النارية،  الدراجات 

القرار  كذا  و  الواقية  الكمامات 
املقابر  زيارة  مبنع  املتعلق  الوالئي 
ت�ضخري  خاللها  مت  العيد،  يومي 
الب�رشية  و  املادية  االإمكانيات  كل 
الوطني،  االأم��ن  مروحية  فيها  مبا 
على  امليدان  يف  للوقوف  ذلك  و 
املتعلقة  القرارات  خمتلف  تطبيق 
اخلا�ضة  الوقائية  ب���االإج���راءات 
حماور  عدة  يف  كورونا  بفريو�س 
التنقل،  عدم  الغلق،  بتدابري  تت�ضل 
و  لالأ�ضخا�س  احلركة  و  التجمع، 
احلجر، حماربة  اأثناء فرتة  املركبات 

و  الغذائية  امل��واد  يف  امل�ضاربة 
ال�ضبه  و  ال�ضيدالنية  الطبية  املواد 
تدعيم  خ��الل  م��ن  ���ض��ي��دالن��ي��ة، 
التفتي�س  و  املراقبة  حواجز  و  نقاط 
تاأمني  املخالفني،  لكل  للت�ضدي 
توعية  و  ال�ضحية،  املوؤ�ض�ضات 
تدعيم   ، بها  العاملني  ال�رشطيني 
التوعية  و  التح�ضي�س  ن�ضاطات 
و  اجلزائية  التدابري  ات��خ��اذ  م��ع   ،
االإدارية �ضد االأ�ضخا�س املخالفني، 

مكافحة اجلرمية مبختلف اأ�ضكالها .
علجية عي�س

خالل يومي العيد

لالأمن  االإعالم  خلية  بيان  ك�ضف 
بتب�ضة يف ح�ضيلة  حول  الوالئي 
خمتلف  يف  ن�ضاطاتها  جممل 
دوائرها  عرب  ال�رشطة  م�ضالح 
ت��دخ��الت   8303 12�ضجلت 
خ���الل احل��ج��ر ال�����ض��ح��ي .مت��ت 
 400 ل  حجز  عمليات  خاللها 
ق�ضائية  حما�رش  حترير  و  مركبة 
اأن  البيان  اأو�ضح  و  للمخالفني. 
تدخال   8303 �ضجل  الوالية  اأمن 
ال�ضحي  احلجر  �ضاعات  خ��الل 
بينهم  �ضخ�ضا   6464 مبراقبة 
ملفات  اجن��از  مت  �ضخ�س   3263
خمالفات  ح��ول  �ضدهم  جزائية 
تتعلق بعدم تطبيق قرارات احلجر 
مت  مركبة   2073 ملراقبة  اإ�ضافة 
اتخاذ  اجل  من  منها    400 حجز 
يف  بالو�ضع  املتعلقة  االإج��راءات 
حيازة  عدم  خلفية  على  املح�رش 

 195 .وخ�ضعت  التنقل  رخ�ضة 
و�ضعت  للمراقبة  نارية  دراج��ة 
،فيما  املح�رش  يف  منها   112
تتعلق  خمالفة   61 ت�ضجيل  مت  
�ضخ�ضني  م��ن  الأك��رث  بالتجمع 
بعدم  تتعلق  اأخرى  خمالفة  و27 
معاجلة  مع  االأمان  مب�ضافة  االلتزام 
غري  بالبيع  خا�ضة  خمالفات   04
العمليات  هذه  ورافقت  ال�ضحي. 
جوارية  حت�ضي�س  حملة  الردعية 
املواطنني  من  التقرب  طريق  عن 
وا�ضتعمال  املحالت   اأ�ضحاب  و 
م��ك��ربات ال�����ض��وت اخل��ا���ض��ة 
الأمن  التابعة  ال�رشطة  مبركبات 
خا�ضة  مطويات  ون�رش  الوالية 
من  للحد  الوقاية  ثقافة  بن�رش 
بالتن�ضيق  كرونا  فريو�س  انت�ضار 
االإداري���ة  امل�ضالح  خمتلف  م��ع 
االأم��ن��ي��ني  وال�����رشك��اء  املحلية 

على  االخ��ت�����ض��ا���س  ب��ق��ط��اع 
وطلب  املخالفات  ع��ن  التبليغ 
امل��ع��ل��وم��ات وال��ت��وج��ي��ه  عرب 
من  امل�ضخرة   املجانية   االأرق��ام 
لالأم�ن  العامة  املديرية  ط��رف 
 .)104 (-)17 (-)48-15 الوطني)
والية  ام��ن  م�ضالح  و�ضطرت  
خا�ضا   ام��ن��ي��ا  خمططا  تب�ضة 
يومي  خ��الل  االأمنية  بالتغطية 
 2000 من  اكرث  بت�ضخري   العيد 
مبا�رشة  ب�ضفة  عامل  �رشطي 
اإقليم  ك��ام��ل  وت��اأم��ني  لتغطية 
تب�ضة  )م��دي��ن��ة  االخ��ت�����ض��ا���س 
والدوائر12 التابعة لها( والوقوف 
القرارات  خمتلف  تطبيق  على 
للحفاظ  الرامية  والتنظيمات 
خا�ضة  املواطنني  �ضالمة  على 
بتطبيق  املنا�ضبة  هذه  تزامن  مع 
وال��ق��رارات  ال��ت��داب��ري  خمتلف 

وباء  انت�ضار  من  بالوقاية  اخلا�ضة 
كورونا مبا فيها ال�ضهر على تنفيذ 
متديد  املت�ضمنة  اجلديدة  القرارات 
ال�ضاعة  من  اجلزئي  احلجر  توقيت 
 07 ال�ضاعة  غاية  اىل  زواال   13
وكذا  العيد  يومي  خالل  �ضباحا  
لتحرك  والتام  الكامل  التعليق 
النارية  وال��دراج��ات  املركبات 
ومنع زيارة املقابر واأي �ضكل من 
نف�س  خالل  التجمعات  اأ�ضكال 

املدة، 
الفرق  �ضاركت  اأخ��رى  جهة  من 
توعية  يف   بقوة  بتب�ضة  ال�رشطية 
امل��واط��ن��ني ب�������رشورة ارت����داء 
الوقاية  وو���ض��ائ��ل  الكمامات 
من  الوقاية  على  واحلث  املختلفة 
االن�ضباط  م�ضتوى  رفع  خالل 

واالإلتزام.
الزين  �ضو�ضة حممد 

ت�سجيل 8303 تدخالت وحجز 400 مركبة وو�سع 112دراجة
 يف املح�سر بتب�سة 

خالل احلجر ال�سحي

اأ�رشف عبد الوهاب موالي وايل 
توزيع  عملية  على   ميلة  والية 
ح�ضة  �ضمن  كمامة  األف   100
وزارة  م�ضاهمة  م��ن  ال��والي��ة 
املحلية  واجل��م��اع��ات  الداخلية 
 32 لفائدة  العمرانية  والتهيئة 
يف  النا�ضطة  واجلمعيات  بلدية 
توزيعها  بغر�س  وذلك  امليدان 
جت�ضيدا  املواطنني  اإىل  مبا�رشة 
العالج.  من  خري  الوقاية  ملبداأ 
التي  كلمته  وخالل  ميلة  وايل 
مبجهودات  اأ�ضاد  باملنا�ضبة  األقاها 
املواطن  حماية  جمال  يف  الدولة 
خ��ا���ض��ة م��ن ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 
من  احل�ضة  هذه  اأن  بذلك  موؤكدا 
جيدة  انطالقة  تعترب  الكمامات 
على  للحفاظ  ا�ضتعمالها  لتعميم 
مع  ميلة  �ضاكنة  و�ضالمة  �ضحة 
اإعطاء  يف  االعتبار  بعني  اأخ��ذ 
من  املت�رشرة  للمناطق  االولية 

  . جائحة كورونا 
اجلهاز  ع��ن  االأول  امل�����ض��وؤول 
بالوالية وخالل عملية  التنفيذي 
اأ�ضدى  الكمامات  هذه  توزيع 
املجال�س  روؤ�ضاء  اإىل  تعليمات 
التن�ضيق  ب�����رشورة  البلدية 
م��ع ال��ه��الل االأح��م��ر اجل��زائ��ري 
جلان  االإ�ضالمية،   الك�ضافة   ،
اجلمعيات  وخمتلف  االأح��ي��اء 
بتاأطري  وامل��ك��ل��ف��ة  النا�ضطة 
لتوزيع  الت�ضامنية  العمليات 

املواطنني.  الكمامات على  هذه 
ع��ب��د ال���وه���اب م����والي دع��ا 
ارت��داء  اإىل  ال��والي��ة  مواطني 
باالإجراءات  وااللتزام  الكمامات 
اأوقات  احرتام  ال�ضيما  الوقائية 
احل��ج��ر ال�����ض��ح��ي وال��ت��ب��اع��د 
فريو�س  من  للحد  االجتماعي 
هذا  ويف   .  19 كوفيد  كورونا 
دور كل  ميلة  وايل  ثمن  ال�ضدد 

جمابهة  يف  امل�ضاهمني  ال�رشكاء 
�ضلطات  من  كورونا  فريو�س 
االأحمر  الهالل   ، واأمنية  مدنية 
االإ�ضالمية،   الك�ضافة  اجلزائري، 
واجلمعيات  االأحياء،   جمعيات 

االأ���رشة  و  امليدان  يف  النا�ضطة 
تنوير  على  املجندة  االإعالمية 
بكل  امل��ح��ل��ي  ال��ع��ام  ال�����راأي 

الوباء. هذا  م�ضتجدات 
بوجمعة مهناوي   

وايل ميلة يوزع 100 األف كمامة على البلديات و فعاليات املجتمع املدين  



ليفربول ي�ستهدف �سم 
ماندي بطلب من كلوب

ت�ستيقظ كرة القدم االأوروبية من 
�سبات فريو�ص كورونا امل�ستجد على 
قبل  عليه  كانت  ملا  خمتلف  واقــع 
للمباريات  بالن�سبة  اأكــان  الوباء، 
والالعبني وامل�سجعني، ولن يختلف 
يف  ال�سيما  الكوالي�ص  خلف  امل�سهد 
�سوق  يف  لن�ساطها  االأندية  مقاربة 

االنتقاالت.
ــاين  الـــدوري االأمل ــودة عجلة  مــع ع
مو�سدة  اأبــواب  خلف  ــدوران  ال اىل 
بروتوكول  ووفق  اجلماهري  بوجه 
�سحي �سارم للحد من تف�سي الوباء، 
اأزمــة  ملواجهة  القدم  كــرة  ت�ستعد 
كل  على  �ستوؤثر  ومالية  اقت�سادية 

جوانب اللعبة.
خا�ص  ب�سكل  جليا  ذلك  و�سيكون 
يف  �سهد  الــذي  االنتقاالت  �سوق  يف 
االندية  اإنفاق  االخــرية  ال�سنوات 
وخيالية  باهظة  مبالغ  الــكــرى 
اأبــرزهــا  كــانــت  الــالعــبــني،  ل�سراء 
الــ�ــســفــقــة الــقــيــا�ــســيــة النــتــقــال 
بر�سلونة  ــن  م نــيــمــار  ــي  ــل ــرازي ال
جرمان  �سان  باري�ص  اىل  اال�سباين 
يورو  مليون   222 بقيمة  الفرن�سي 

يف العام 2017.
راقب الفرن�سي داميان كومويل عن 
اأن  بعد  التطورات  هــذه  كل  كثب 
ترك من�سبه كمدير كرة القدم يف 
كانون  يف  الرتكي  فرنبهت�سة  نادي 

الثاين/يناير الفائت.
ال�سابق  الــريــا�ــســي  ــر  ــدي امل ـــال  وق

ــام  ــه ــن ــوت ــول وت ــرب ــف ــي لـــنـــاديـــي ل
بر�ص  فران�ص  لوكالة  االنكليزيني 
ال�سفقات  قيمة  تراجع  يتوقع  اإنه 
"بن�سبة بني 30 و50 يف املئة مقارنة 
بن�سبة  وتراجع  املعتادة  باالأ�سعار 
ن�ساط"  مــن  املــئــة  يف   75 اىل   70

االندية يف ال�سوق.
االندية  ايرادات  تراجع  و�سي�سكل 
املباريات  تذاكر  بيع  عــدم  ــراء  ج
اأما  ميزانياتها.  على  كبري  ب�سكل 
الالعبني،  مع  التعاقد  يخ�ص  ما  يف 
فاإن املوكلني تلك املهمة مل يتمكنوا 

بب�ساطة من اأداء مهامهم.

االستفادة من الوقت

ق�سم  مدير  غلوفر  مارتن  ويقول 
�ساوثمبتون  ـــادي  ن يف  الك�سافة 
ــر  االك "اجلزء  اإن  االنــكــيــلــيــزي 
االهـــداف  مــراقــبــة  هــو  عملي  مــن 
االنتقاالت  ــواق  ــس الأ� )الــالعــبــني( 
مي�سي  مــا  غالبا  حيث  املقبلة"، 
من  يتنقلون  وقتهم  الك�سافون 
الــبــلــدان  ـــني  وب ــــر  اآخ اىل  مــلــعــب 
يرغبون  الذين  الالعبني  مل�ساهدة 

باحل�سول على خدماتهم.
�سابقا  عمل  ــذي  ال غلوفر  ويتابع 
البالد  ــارج  خ "اأكون  ايفرتون  مع 
ــد اأ�ــســافــر  ــل اأ�ــســبــوع تــقــريــبــا. ق ك
�سان  باري�ص  مل�ساهدة  باري�ص  اىل 
اأملانيا  اىل  الــتــايل  والــيــوم  جــرمــان 

ي�سمل  ـــــر.  اآخ العــــب  ــدة  ــاه ــس ــ� مل
مباريات  ــع  ارب او  ثــالث  اأ�سبوعي 

مبا�سرة" من امللعب.
و�سغل روبرت ماكينزي دورا م�سابها 
يف  يناف�ص  الـــذي  لــوفــن  فــريــق  يف 
والذي  البلجيكية  الثانية  الدرجة 
من  مملوكا   2017 الــعــام  منذ  بــات 
باور" التايالندية  "كينغ  جمموعة 
بطل  �سيتي  لي�سرت  نـــادي  مالكة 

انكلرتا عام 2016.
من  يتابع  الــذي  ماكينزي،  ويقول 
مباراة   20 يقارب  ما  امللعب  ار�ــص 
�سهر  خــالل  الــدوريــات  خمتلف  يف 
الوا�سح  "من  بر�ص  لفران�ص  واحد، 
كبرية  اآثــــارا  احلـــايل  للو�سع  اأن 
من  جزء  اأهم  تاريخيا  كان  ما  على 
مبا�سرة  الالعبني  تقييم  العملية: 

من اأر�ص امللعب".
�ستكون  متى  غالبا  "اأفكر  وي�سيف 
املرة املقبلة التي اأجل�ص فيها مبلعب 
كرة قدم الأتابع مباراة، من يعلم؟"

فرتة  اأن  ينف  مل  ماكينزي  ان  اال 
وقتا  لــه  وفـــّرت  املــبــاريــات  توقف 

لتقييم االمور واخليارات.
يونايتد  نيوكا�سل  اأثار  املقابل،  يف 
ـــدل عــنــدمــا منح  االنــكــلــيــزي اجل
ق�سم  ــر  ــدي م نــيــكــ�ــســون،  �ــســتــيــف 
اإجازة مع موظفي الق�سم  الك�سافة، 
ق�سم  تعطيل  اإىل  اأدى  مما  باأكمله، 

مهم يف النادي.
اأن  ميــكــن  كــيــف  حــــال،  اأي  عــلــى 

يــخــطــط نـــاد يف الـــــدوري املــمــتــاز 
من  ال�سيفية  االنــتــقــاالت  ل�سوق 
�سيبقى  كــان  اإذا  مــا  معرفة  دون 
اأو  املقبل  املو�سم  الرمريليغ  يف 
�سُي�ستاأنف  احلــايل  املو�سم  كان  اإذا 
اىل  نظرنا  اذا  �سيما  ال  عدمه،  من 

التداعيات املالية؟
من  الكثري  "هناك  غلوفر  ويقول 
او  تقييمها  ميكن  ال  التي  االمـــور 
 80 ينفق  قد  بناد  ل�سنا  بها.  التنبوؤ 
مليون ل�سراء العب على كل حال".

وتابع "اأنا متاأكد اأن الفر�ص �ستقدم 
ح�سل،  ما  لكل  نظرا  تلقائيا  نف�سها 
�سواء يف الداخل او يف اخلارج، ولكن 

اجلزء اال�سعب هو املايل".

مقاربة مختلفة

�سوق  يف  املقاربة  اأن  غلوفر  ويقر 
�ساهم  لالأبد.  �ستتغري  االنتقاالت 
ا�ــســتــخــدام  اإدخــــــال  يف  كـــومـــويل 
كرة  اىل  ــاءات  واالإحــ�ــس البيانات 
هذا  اأن  ويعتقد  االإنكليزية  القدم 

النهج �سيلقى رواجا.
رمبا  "�ست�ستخدم  كومويل  ويقول 
واالإح�ساءات  البيانات  اأكرث  اأندية 
وقد  املبا�سرة  الك�سافة  مــن  بــدال 
الالعب  عن  ــرث  اأك االنــديــة  حتقق 

نف�سه، عائلته وطريقة عي�سه".
واحدة  فر�سة  يل  كانت  "اإذا  وتابع 
ملتابعة الالعب مبا�سرة )من امللعب( 
األتقيه مع عائلته، �ساأجلاأ اىل  اأن  اأو 

فر�سة اأن األتقيه مبا�سرة".
التي  االأندية  اأن  الفرن�سي  ويعتقد 
طريق  عــن  الك�سافة  على  ــزت  رك
تخرج  اأن  ميكن  والبيانات  الفيديو 
على  �ــســرر  دون  ــن  م ــــة  االأزم ــن  م

فرقها.
الدرجات  يف  االندية  ذلك  وي�سمل 
الذي  لوفن  فيها  مبا  اأي�سا،  الدنيا 
اآب/اأغــ�ــســطــ�ــص  حــتــى  �سينتظر 
اأوف"  الـ"بالي  مناف�سات  خلو�ص 
ملعرفة الدرجة التي �سيناف�ص فيها 

املو�سم املقبل.
ويوؤكد ماكينزي "اأعتقد اأن العديد 
النادي  يف  لنا  �ستتقدم  الفر�ص  من 
يف  تكن  مل  احلــايل،  الو�سع  نتيجة 

احل�سبان �سابقا".                

الــدوري  العبي  اأن  عن  درا�سة،  ك�سفت 
لديهم  �ستتزايد  املــمــتــاز،  االإجنــلــيــزي 
%25، خالل  احتماالت االإ�سابة بن�سبة 
ا�ستئناف  قـــرب  ــع  م املــقــبــلــة،  ــرتة  ــف ال
البطولة بعد فرتة توقف ب�سبب انت�سار 

فريو�ص كورونا امل�ستجد.
اال�سطناعي  ــاء  ــذك ال �سركة  واأكــــدت 
تقارير  اإ�سدار  يف  املتخ�س�سة  )زون7( 
حول خماطر االإ�سابات، والتي تعمل مع 
35 العبا حمرتفا يف جميع اأنحاء العامل، 
اأن خو�ص 8 مباريات خالل مدة 30 يوما 
لالإ�سابة  التعر�ص  احتمالية  من  تزيد 
%25 مقارنة بخو�ص ن�سف هذا  بن�سبة 

العدد خالل نف�ص املدة الزمنية.
 4% على  يتعني  الطبيعي،  املو�سم  ويف 
من  الكم  هذا  خو�ص  الالعبني  من  فقط 

من  القليلة  املــدة  هــذه  خــالل  املباريات 
�سيتغري  االأمر  هذا  لكن  )�سهر(،  الوقت 
مع ا�ستئناف الرميريليج ال�سهر املقبل.

يف  االإجنليزي  الـــدوري  عــودة  وينتظر 
منت�سف يونيو/حزيران املقبل وانتهاوؤه 
الوقت الذي  اأواخر يوليو/متوز، وهو  يف 

�ستتم خالله اإقامة 92 مباراة.
�سيتي،  مان�س�سرت  مثل  لفريق  وبالنظر 
ا�ستئناف  حال  فاإنه  البطولة،  و�سيف 
 13 يخو�ص  قد  يونيو،   20 يوم  ــدوري  ال

مباراة يف 49 يوما.
بالنظر  احل�سابات  ــذه  ه تتغري  ــد  وق

لنتائج الفرق يف دوري اأبطال اأوروبا.
وينفرد ليفربول ب�سدارة الرميريليج 
بر�سيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن 

ال�سيتيزنز حاملي اللقب.

ملان�س�سرت  ال�سابق  الهولندي  املدافع  اأ�ساد 
يونايتد، ياب �ستام، مبواطنه فريجيل فان 

دايك، جنم ليفربول.
اجليد  "من   :"ESPN" ل�سبكة  �ستام  وقــال 
تلك  اإىل  ي�سل  اآخــر  هولندي  مدافع  روؤيــة 
يف  خا�سة  نف�سه،  تطوير  ويوا�سل  املكانة، 

حالة فريجيل".
كان  عندما  م�سريته،  بداية  "ففي  وتابع: 
يلعب يف �سفوف جرونينجن، مل يوؤمن اأحد 
اأبرز  اأحد  اإليه باعتباره  اأو ينظر  بقدراته، 

املدافعني".
واأ�ساف: "اأندية النخبة يف هولندا مل ترغب 
خيار  اأمــامــه  اأ�سبح  وبالتايل  �سرائه،  يف 
ل�سيلتيك..  واللعب  ال�سكتلندا  االنتقال 
دوري  يف  باللعب  رائًعا،  كان  هناك  تطوره 
العبني  وي�سم  وخمــتــلــف،  للغاية  �سعب 

ي�سبح  الأن  �ساعده  ــذي  ال االأمــر  جيدين، 
العبا اأف�سل".

"بعدها اتخذ خطوة الرميريليج  ووا�سل: 
اللعب  اأخـــرى  ــرة  وم �ساوثهامبتون،  ــاه  جت
الــــدوري  مــن  ــل  ــس ــ� واأف �ــســعــب،  دوري  يف 
عظيما،  تطورا  ذلــك  كــان  اال�سكتلندي.. 

ويخرك �سيئا ما عنه ك�سخ�ص وكالعب".
بداخلك  يكون  اأن  "يجب  �ستام:  وا�ستكمل 
الرغبة يف التطور، والتعلم من املواقف، وهو 

جنح يف ذلك، واالآن يتواجد يف ليفربول".
"اإنها خطوة كبرية رفقة ناٍد كبري،  وختم: 
اأ�سحاب  الالعبني  من  العديد  جانب  اإىل 
من  الفريق..  هــذا  يف  قائد  وهــو  اجلـــودة، 
احل�سن  البالء  يبلي  م�ساهدته  ا  اأي�سً الرائع 

مع املنتخب الوطني".

بورمنوث  حار�ص  رام�سديل  اآرون  علن 
جاءت  كوفيد19-  اختبار  نتيجة  اأن 
من  ــة  ــي ــان ــث ال ـــة  اجلـــول يف  ــة  ــي ــاب ــج اإي
نتيجة  من  اأيام  ثالثة  وبعد  الفحو�ص، 
اختبارات  من  االأوىل  اجلولة  يف  �سلبية 

فريو�ص كورونا.
ــدوري  ــل ـــوث، املــنــتــمــي ل ـــورمن وكــــان ب
يوم  قال  القدم،  لكرة  املمتاز  االإنكليزي 
االأحد اإن اأحد العبيه اأ�سيب بالفريو�ص 
يف اجلولة الثانية من الفحو�ص لكنه مل 

يذكر ا�سمه.
�سن(  )ذا  �سحيفة  رام�سديل  ــغ  ــل واأب
يوم  اخــتــبــاري  ”نتيجة  الريطانية 
التدريبات  اأن نبداأ  املا�سي قبل  االثنني 

كانت �سلبية.
قمت  املــا�ــســي  ــوع  ــب ــس االأ� خـــالل  ”لذا 
ــادة مــثــل الــذهــاب اإىل  ــت ــع بـــاالأمـــور امل
مللء  الــوقــود  وحمطة  مــاركــت  ال�سوبر 

خزان �سيارتي“.
كنت  كما  باحلذر  اأحتلى  ”كنت  واأ�ساف 
العام  الــعــزل  اإجـــــراءات  فــرتة  خــالل 
خالل  لــلــعــدوى  تعر�ست  اأين  ويــبــدو 

الت�سوق“.
وعاد رام�سديل اإىل املران بعدما �سمحت 
لالأندية  االإنكليزي  ـــدوري  ال رابــطــة 
�سغرية  جمموعات  يف  التدريبات  ببدء 
بتعليمات  الالعبني  التزام  ا�ستمرار  مع 

التباعد االجتماعي.

عمره  البالغ  احلــار�ــص  وقــال 
اأي  من  يعاين  ال  اإنــه  عاما   22
ـــص لــلــمــر�ــص لــكــنــه يف  ـــرا� اأع
مرحلة العزل الذاتي يف الوقت 

احلايل.
مرحلة  يف  ــا  اأن ”االآن  واأ�ــســاف 
اأيام  �سبعة  ملدة  الذاتي  العزل 
يف املنزل. هذا لي�ص مثاليا بكل 

تاأكيد مع وجود تدريبات“.
منذ  املمتاز  الـــدوري  وتوقف 
ــة  ــط ــن راب ــك مـــــار�ـــــص/اآذار ل
ت�ستاأنف  اأن  ــل  ــاأم ت ــــدوري  ال
يونيو/حزيران  يف  امل�سابقة 
لكن مل يتم حتديد موعد بعد.

يف  مباريات  اإقامة  خطط  اأثــارت 
االإيطايل  االأوىل  الدرجة  دوري 
 16.30 ــة  ــاع ــس ــ� ال الـــقـــدم  لــكــرة 
ال�سيف  ف�سل  يف  املحلي  بالتوقيت 
اأحد  قائد  وو�سف  وا�سعا،  جدال 

الفرق الفكرة باأنها "ف�سيحة".
ـــــدوري االإيــطــايل  ويـــاأمـــل ال
 13 يف  املناف�سات  ا�ستئناف 
توقفه  بعد  املقبل  ال�سهر 
كــورونــا،  جائحة  ب�سبب 
ا�ستكمال  عليه  و�سيتعني 
ـــرتة  ف يف  جــــولــــة   12
ـــل اإنــهــاء  ــن اأج قــ�ــســرية م

مو�سم 2019-2020.
و�ــســتــقــرر احلـــكـــومـــة يــوم 
ا�ستئناف  ــد  ــوع م اخلــمــيــ�ــص 

الدوري من عدمه.
اإعالم  لو�سائل  تقارير  ــرت  وذك
اأن  ــوع  ــب ــس االأ� مطلع  اإيــطــالــيــة 
الإقامة  تخطط  الدوري  رابطة 
مباريات ال�ساعة 16:30 و18:45 

و21:00 بالتوقيت املحلي.
نائب  كالكانيو  اأومرتو  وقــال 
رئــيــ�ــص رابــطــة الــالعــبــني 
-يف  اإيطاليا  يف  املحرتفني 
�سحيفة  مــع  مــقــابــلــة 
ــه  ــو ريــبــوبــلــيــكــا- اإن ل

ال�ساعة  اللعب  امل�ستحيل  "من 
يــونــيــو/ يف  بــالــ�ــســيــف   16:30
روؤ�ساء  ويوليو/متوز..  حزيران 
اإيــــرادات  االأنـــديـــة يــفــكــرون يف 
�سحة  يف  ولي�ص  التلفزيوين  البث 

الالعبني".
قائد  جا�ستالديلو  دانييلي  وعر 
الفكرة،  هذه  رف�سه  عن  بري�سيا 
"تخاطرون  راي  ل�سبكة  ـــال  وق
مباريات  خو�ص  الالعبني؛  ب�سحة 
مرتفعة  حرارة  درجات  يف  كثرية 

اللعب  ــال..  ــه ــس � اأمــــرا  ــون  ــك ي لــن 
ال�ساعة 16:30 �سيكون ف�سيحة".

وهو  كا�ستيالت�سي،  اإنريكو  وقــال 
ال�سابق،  اإيطاليا  منتخب  طبيب 
العامل  بكاأ�ص  يذكره  االأمر  هذا  اإن 

الرازيل. يف   2014
"من  ـــة  ـــي اإذاع مــقــابــلــة  يف  وقــــال 
التوقيت  ــذا  ه يف  اللعب  ال�سعب 
احلــرارة  �سديد  ي�سبح  اجلــو  الأن 
يف  العامل  كاأ�ص  اأتذكر  ال�سيف.  يف 
درجة  يف  لعبنا  عندما  الرازيل 

ال�ساعة   90% اإىل  ت�سل  رطوبة 
الواحدة ظهرا. هذه ظروف جوية 

ي�سعب التعامل معها".
من  عادة  االإيطايل  الدوري  ويقام 
اأواخــر  اإىل  اأغ�سط�ص/اآب  اأواخــر 
ب�سبب  توقف  لكنه  ــار،  ــو/اأي ــاي م

الوباء منذ 9 مار�ص/اآذار املا�سي.
ــرا يف  ــه وكــــان ُيــتــجــنــب الــلــعــب ظ
�سبتمر/ واأوائـــل  اأغ�سط�ص/اآب 
احلـــرارة  ـــات  درج ب�سبب  ــول  ــل اأي

املرتفعة.

كيف �سيكون و�سع "املريكاتو" بعد كورونا ؟

درا�سة حتذر: 25 % زيادة يف اإ�سابات لعبي الربميريليج

جنم هولندا ال�سابق: "كبار هولندا نبذوا فان دايك"

حار�س بورمنوث يعلن اإ�سابته بفريو�س كورونا

الإيرادات قبل �سحة الالعبني..

 هل تلعب مباريات بالدوري الإيطايل يف درجات حرارة مرتفعة؟

لعب لي�سرت ال�سابق: "لو عرفت اأن حمرز �سيبقى ملا اأتيت"

جانب  اإىل  حمـــرز،  ريــا�ــص  ــري  ــزائ اجل النجم  ــاد  ق
االإيطايل  واملدرب  املتاألقني  الالعبني  من  جمموعة 
معجزة  نحو  �سيتي  لي�سرت  نادي  رانيريي،  كالوديو 
ـــدوري  ال بلقب  الــفــريــق  تـــوج  عــنــدمــا  تــاريــخــيــة، 
لن  مو�سم  يف   ،2016  -  2015 مو�سم  املمتاز  االإنكليزي 

تن�ساه بكّل تاأكيد جماهري "الفوك�سيز".
املن�سمني  الالعبني،  املحقق  االإجنـــاز  ذلــك  وو�سع 
اأجل  من  كبري  �سغط  اأمام  �سيتي،  لي�سرت  اإىل  بعدها 
تلك  يف  الفريق  اأظهره  الذي  التوهج  على  احلفاظ 

مو�سى،  اأحمد  النيجريي  النجم  غرار  على  الفرتة، 
من  قادمًا   2016 عام  �سيف  الفريق  اإىل  ان�سّم  الذي 

�سي�سكا مو�سكو الرو�سي.
"لي�سرت  موقع  نقلها  ت�سريحات  يف  مو�سى،  و�سرد 
مريكوري"، االأ�سباب التي تقف وراء ف�سله مع نادي 
حمرز  ريا�ص  اعتبار  يف  يرتدد  مل  اإذ  �سيتي،  لي�سرت 
ال�سبب يف ذلك، وهذا الأنه ح�سل على وعد من قبل 
النادي  �سيغادر  حمرز  باأن  يفيد  "الثعالب"،  م�سوؤويل 
اللعب يف ت�سكيلة  اأجل  اأكر من  مما يعطيه م�ساحة 

رانيريي.
وقال مو�سى يف ت�سريحاته: "قبل اأن اأوقع على العقد 
حمرز  ريا�ص  باأّن  اأخــروين  �سيتي  لي�سرت  نادي  مع 
�سيغادر ومنه �ساأح�سل على فر�ستي كاملة، ولو كنت 
اأعرف اأن اجلزائري �سيبقى ملا قبلت العر�ص، وكنت 

اأف�سل البقاء مع �سي�سكا مو�سكو".
وتابع: "عندما ان�سممت اإىل لي�سرت �سيتي كان هناك 
العديد من االأجنحة، ومع ذلك كنت اأ�ستحق فر�سة 
للعب، رغم اأن بدايتي كانت م�سجعة بعدما اأ�سركني 
اليمني  يف  لعبت  واأحيانًا  فـــاردي،  خلف  رانــيــريي 
وتارة يف الي�سار، لكن بعدما متت اإقالة املدرب كريغ 

�سيك�سبري مل اأعد اأعرف ما الذي يحدث".
الن�سر  نادي  مع  حاليًا  املحرتف  مو�سى،  اأحمد  وكان 
فريقه  بقمي�ص  مــبــاراة   33 لعب  قــد  الــ�ــســعــودي، 
فقط،  اأهداف  خم�سة  و�سجل  �سيتي  لي�سرت  ال�سابق 
النادي  اإدارة  جعل  مما  نف�سه  اإثبات  يف  ف�سل  لكنه 
�سي�سكا  االأ�سبق  لناديه  اإعــارتــه  ُتقرر  االإنكليزي 

مو�سكو عام 2017.
ت�سريحات  يف  ــــدوره،  ب حمـــرز  ــص  ــا� ري واعــــرتف 
االنتقال  من  جداً  قريبًا  كان  باأنه  �سابقة،  اإعالمية 
بلقب  التتويج  بعد  االإنكليزي  اأر�سنال  نــادي  اإىل 
وا�سحة،  غري  الأ�سباب  ف�سلت  ال�سفقة  لكن   ،2016
لُيجر بعد ذلك على البقاء مع النادي لغاية �سيف 

�سيتي. مان�س�سرت  احلايل  لناديه  انتقل  حني   ،2018

كلوب،  يورغن  ليفربول،  لنادي  الفني  املدير  ي�سعى 
ظل  يف  جــديــد،  بــالعــب  دفــاعــه  خــط  تدعيم  اإىل 
غوميز،  جو  ال�ساب  االإنكليزي  م�ستوى  ا�ستقرار  عدم 
ماتيب،  جويل  الكامريوين  تالحق  التي  واالإ�سابات 
دايــك،  فــان  فريجيل  الهولندي  العمالق  جعل  مما 
املدرب  ت�سكيلة  دفاع  حمور  يف  الوحيد  الثابت  اال�سم 

االأملاين.
النجم  فـــاإن  اإ�ــســبــانــيــة،  اإعــالمــيــة  لتقارير  ــًا  ــق ووف
التي  االأ�ــســمــاء  مــن  يعد  مــانــدي،  عي�سى  اجلــزائــري 
نادي  جانب  اإىل  هذا  ليفربول،  نادي  ي�ستهدفها  بات 
على  مناف�سًا  كذلك  يعد  الــذي  يونايتد،  نيوكا�سل 

�سمه.
تريد  "الريدز"  اإدارة  اأن  "اآ�ص"،  �سحيفة  واأكـــدت 
ريال  ناديه  مع  الالعب  عقد  نهاية  قــرب  ا�ستغالل 
بعدما  منا�سبة،  مالية  بقيمة  �سمه  اأجل  من  بيتي�ص، 
�سيف  ينتهي  الذي  العقد  جتديد  مفاو�سات  و�سلت 
النقطة  يف  خا�سة  م�سدود،  طريق  اإىل  املقبل  العام 

التي تخ�ص راتب الالعب.
�سيف  لبيتي�ص  ان�سم  قد  عامًا(   28( ماندي  وكــان 
رمي�ص  من  قادمًا  يورو،  ماليني   4.5 مقابل   2016 عام 
اأ�سغر قائد يف تاريخ  الفرن�سي، الذي تاألق فيه وكان 

النادي.
اجلزائر  منتخب  فوز  يف  كبري  ب�سكل  ماندي  و�ساهم 
املا�سي مب�سر، حيث  العام  اأفريقيا  اأمم  ببطولة كاأ�ص 

�سكل ثنائيا رائعا مع زميله جمال بلعمري.

زيدان يعك�س موقفه من 
يوفيت�س

كابايريو: كانتي ل ي�سعر 
بالأمان.. ونتفهم حالته

ر�سمًيا.. الحتاد الهولندي 
يح�سم اجلدل الأوروبي

نباأ �سعيد جلوارديول يف 
تدريبات ال�سيتي

الفني لريال مدريد،  املدير  الدين زيدان،  غري زين 
بح�سب  يوفيت�ص،  لوكا  ال�سربي  مهاجمه  من  موقفه 

تقرير �سحفي اإ�سباين.
عن  بالرحيل  عــاًمــا(   22( يوفيت�ص  ا�سم  وارتــبــط 
ال�سيفية  االنتقاالت  فــرتة  خــالل  امللكي،  الفريق 
الذي  امل�ستوى،  نف�ص  تقدمي  يف  ف�سل  بعدما  املقبلة، 
ظهر به مع اآينرتاخت فرانكفورت يف املو�سم املا�سي.

لكن �سحيفة "ماركا" املدريدية، قالت اليوم الثالثاء 
على  املقبل،  املو�سم  يوفيت�ص،  على  �سيبقي  زيدان  اإن 

اأمل ا�ستعادة م�ستواه ال�سابق.
النجم  يف  يثق  مدريد  ريال  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 
ال�سربي، ولي�ست لديه نية لبيعه، وهو نف�ص موقف 
الالعب، الذي يرغب يف اإكمال مغامرته يف �سانتياجو 

برينابيو.
ا ل�سعوبة  واأ�سارت اإىل اأن موقف املريينجي، يعود اأي�سً
بيعه  حتى  اأو  يوفيت�ص،  وراء  من  مادي  ربح  حتقيق 
 60( فرانكفورت  من  بها  ان�سم  التي  القيمة  بنف�ص 

مليون يورو(.
يف  اإ�سابة،  من  حالًيا  عاًما  الـ22  �ساحب  ويتعافى 
خالل  لها  تعر�ص  اليمنى،  للقدم  اخلارجي  املف�سل 

فرتة احلجر املنزيل.

قرار  ت�سيل�سي،  مرمى  حار�ص  كابايريو،  ويلي  دعم 
عن  بــاالبــتــعــاد  كــانــتــي،  جنــولــو  الــفــريــق  يف  زميله 

التدريبات خوًفا من االإ�سابة بفريو�ص كورونا.
اإىل  العودة  بعدم  الفرن�سي  امليدان  ملتو�سط  و�ُسمح 
بالغياب  ا  واأي�سً املا�سي،  االأ�سبوع  الفريق  تدريبات 
قبل  مــن  اجلـــاري،  املو�سم  مباريات  مــن  تبقى  عما 

مدربه فرانك المبارد.
"ديلي ميل"  وقال كابايريو بح�سب ما نقلت �سحيفة 
نتائج  اأتت  نعم  للغاية،  مفهوم  "االأمر  الريطانية: 
كورونا  فريو�ص  ب�ساأن  له  اأجريت  التي  التحاليل 
�سلبية، ولكنه عانى من اأوقات �سعبة يف فرتة العزل، 

من اأعرا�ص للفريو�ص جعلته ي�سعر باخلوف".
ي�سعر  حتى  و�سننتظر  نحرتمه،  "نحن  ــاف:  ــس واأ�
بالراحة، فاحلقيقة اأنه كي تقوم مبا نفعله، يجب اأن 
تكون يف حالة جيدة وتتمتع بالثقة، وبعد البدء من 

جديد، علينا امل�سي قدًما مًعا".
جتد  ودائًما  بجد،  ويعمل  متوا�سع  "جنولو  وتابع: 
االبت�سامة على وجهه، وبالطبع لديه االأ�سباب التي 

جلعته يرفع يده اإىل االأعلى ويقول ما قاله".
مع  االجتماعات  من  العديد  لدينا  "كانت  ووا�سل: 
كانتي  واأخرنا  الالعبني،  وباقي  المبارد  فرانك 

ب�سبب ما اأمل به يف باأنه ال ي�سعر باالأمان 
القليلة  ــــة، االأ�سابيع  ــــي ــــس ــــا� امل

يحب نعرف جيًدا اأنه  �سخ�ص 
ـــتـــدريـــبـــات  والرك�ص، وال ال
ـــا يف ميكن اأن يكذب  ـــن ـــي ـــل ع
ندعمه �سيء مثل هذا،  نحن 

ونحرتمه".

الثالثاء،  ام�ص  القدم،  لكرة  الهولندي  االحتاد  �سدق 
ورف�ص  املمتاز،  الدوري  لفرق  النهائي  الرتتيب  على 
احتجاج األكمار �سد عدم منحه بطاقة التاأهل املبا�سر 

اإىل دوري اأبطال اأوروبا.
اأذار/مار�ص  يف  توقفت  قد  املو�سم  مناف�سات  وكانت 
يف  اتخذ  لقرار  طبقا  منها  تبقى  ما  اأُلغي  ثم  املا�سي، 
ني�سان/اأبريل، ب�سبب اأزمة فريو�ص كورونا امل�ستجد.
تاأهل  تقرر  باللقب،  فريق  اأي  تتويج  عــدم  ورغــم 
اأياك�ص اأم�سرتدام لدوري اأبطال اأوروبا ب�سكل مبا�سر، 
بفارق  ال�سدارة  يف  تفوق  حيث  املقبل،  املو�سم  يف 

االأهداف اأمام الكمار.
األكمار تقدم  اأن  "كوت" الهولندية، ذكرت  لكن جملة 
)يويفا(،  القدم  لكرة  ــي  االأوروب لالحتاد  باحتجاج 
بداعي اأن فارق االأهداف ال ي�سكل معيارا عامليا، واأن 
هذا  خالل  واإيابا  ذهابا  اأياك�ص  على  تغلب  الفريق 

املو�سم.
الهولندي،  االحتــاد  اإىل  االحتجاج  )يويفا(  ــال  واأح

الذي اأعلن قراره بالرف�ص.
يتغري  "مل  الهولندي:  االحتــاد  با�سم  متحدث  وقــال 
�سيء بالن�سبة لنا.. نحن نتم�سك بالرتتيب، واأياك�ص 

يحتل ال�سدارة".
هو  االأبطال،  لــدوري  التمهيدي  الــدور  بات  وبذلك 
ال�سبيل املتاح اأمام األكمار للتاأهل اإىل دور املجموعات.

مان�س�سرت  مدرب  جوارديوال،  بيب  االإ�سباين  اأعرب 
البدنية  اللياقة  مب�ستوى  �سعادته  عــن  �سيتي، 
من  الرميريليج  ا�ستئناف  ــرتاب  اق مع  لالعبيه، 
ب�سبب  �سهرين؛  من  الأكــرث  دام  توقف  بعد  جديد 

تف�سي فريو�ص كورونا.
التدريبات،  من  االأوىل  املرحلة  االأنــديــة  وبـــداأت 
والتدرب  االجتماعي  التباعد  على  تعتمد  والتي 
تتفق  اأن  املنتظر  ومن  العبني،   5 من  جمموعات  يف 
االأربعاء،  اليوم  الثانية  املرحلة  بدء  على  االأندية 
ا�ستئناف  موعد  ب�ساأن  التفاق  التوا�سل  اأمــل  على 

الن�ساط من جديد.
الر�سمي  للموقع  ت�سريحات  يف  جــوارديــوال،  وقــال 
مثالية،  ب�سورة  عادوا  "الالعبون  �سيتي:  ملان�س�سرت 
والقيام  اأخرى  مرة  والتدرب  للعودة  يتطلعون  كانوا 
باالأمر الذي يحبونه، عادوا ب�سكل مثايل، نتبع االآن 
وال  ــم،  االأه االأمــر  هو  هذا  والروتوكول،  القوانني 

نقوم باأي �سيء خا�ص".
خا�سة،  اأ�ــســخــا�ــص  عــن  الــتــحــدث  "عند  واأ�ـــســـاف: 
بالطبع هم االأطباء واملمر�سني والعلماء واملنظفني، 
حياتنا،  اإنقاذ  اأجل  من  بحياتهم  خاطروا  فجميعهم 
اأن  عليك  العامل،  حول  خا�ص  مبوقف  متر  وعندما 
تتاأقلم، واأعتقد اأن اجلماهري يف جميع اأنحاء العامل 
العودة،  يف  نرغب  القدم،  كرة  م�ساهدة  ينتظرون 

ولكن االأولوية االآن الأمور اأخرى".
وتابع: "الر�سالة هي ابقى اآمًنا وحذًرا، وعندما يكون 
كل �سيء ممكن، �سنعود، و�ستكون العودة اأواًل بدونهم 
النظام  اإىل  الــعــودة  يف  نــاأمــل  ولكن  )اجلــمــاهــري(، 

املعتاد".
التعليمات،  اتباع  هو  االآن  ــم  االأه "االأمر  ووا�ــســل: 
يف  والبقاء  كمامة  ارتـــداء  ب�سرورة  اأخــرونــا  اإذا 
علينا  االجتماعي،  التباعد  على  واحلفاظ  املنزل 
االأ�سخا�ص  من  الكثري  فهناك  بذلك،  القيام  حينها 
من  للخطر  حياتهم  يعر�سون  ال�سحية  املنظومة  يف 

اأجلنا".
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تو�سية طبية باإلغاء 
البطولت الإفريقية

 هذا املو�سم

الطبية  اللجنة  ع�سو  بامبو،  برن�ص  الدكتور  اأعلن 
اللجنة  اأن  )كاف(،  القدم  لكرة  االإفريقي  باالحتاد 
جميع  باإلغاء  التنفيذي  للمكتب  تو�سية  اأ�سدرت 
فريو�ص  انت�سار  ب�سبب  املو�سم؛  هذا  القارة  بطوالت 

كورونا امل�ستجد.
الغانية،  اإم(  اإف  )جــوي  ــة  اإذاع عر  بامبو،  وقــال 
االأفريقية  االأمم  كــاأ�ــص  بطولة  تاأجيل  مت  اإنـــه 
 2021 االإفريقية  االأمم  كاأ�ص  وت�سفيات  للمحليني 
وكاأ�ص  االأبــطــال  دوري  بطولتي  مباريات  وجميع 

الكونفدرالية؛ ب�سبب هذا الوباء.
واأ�ساف: "توا�سلنا مع اجلمعيات العمومية على اأر�ص 
مباريات  باإقامة  ي�سمح  ال  احلــايل  الو�سع  الواقع، 
لــكــرة الــقــدم وهــنــاك الــعــديــد مــن الـــدوريـــات مت 

اإلغاوؤها".
واأ�سار اإىل اأن اللجنة الطبية بالطبع ال متلك �سلطة 
ل�سعوبة  بذلك،  اأو�ست  ولكنها  البطوالت،  اإلغاء 

الو�سع احلايل.
ن�سف  اإىل  اإفريقيا  اأبطال  دوري  بطولة  وو�سلت 
م�سر  مــن  والــزمــالــك  االأهــلــي  تــاأهــل  بعد  النهائي، 

والرجاء والوداد من املغرب.
بو�سول  للكونفدرالية  اأي�سا  الذهبي  املربع  واكتمل 
برياميدز من م�سر وحوريا من غينيا بجانب نه�سة 

بركان وح�سنية اأكادير من املغرب.
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اأهايل الأ�سرى الأبطال ي�سنعون الكعك ويوزعونه على العائالت يف ظل جائحة 
كورونا امل�ستجد

فل�ضطني  ت�ضهد  مل  ط��وي��ل  زم��ن  منذ 
اإحداثيات وتطورات �ضعبة كادت اأن توقع 
اأر�ضه  على  الفل�ضطيني  ال�ضعب  وتنهي 
يعاين  التى  ال�ضعبة  الظروف  هذه  ب�ضبب 
عامة  الفل�ضطيني  �ضعبنا  ابناء  جميع  منها 

واالأ�رشى  وذويهم خا�ضة. 
لذلك ا�ضتدت النخوة الفل�ضطينية اآخذة يف 
ال�ضعب  هذا  اإليه  تو�ضل  ما  االعتبار  عني 

التي  الظروف  كل  يواجه  اأن  الذي  املثابر 
واجهته يف ال�ضنني ال�ضابقة والذي �ضنعت 
منه القوة والب�ضالة ليقف يف جانب �ضعبه 
وقفة كرامة لتزيل كل العواقب الذي اأدت 
اإىل ثوران بركان كان يف طيات ال�ضفحات 
هذا  ح�ضبان  يف  تكن  مل  ال��ذي  املجهولة 
من  والنفي�س  الغايل  قدم  ال��ذي  ال�ضعب 
اأجل هوؤالء االأبطال القابعني خلف الق�ضبان  

واأمام  اأمامه  عاجزة  وقفت  والتي  احلديدية 
جربوت االحتالل الذى  ال يرحم ال كبري وال 
�ضغري وال طفل او امراأة و�ضاب او مري�س 
وجريح . من هنا نقف وقفة عز وكرامة من 
اأمام  تلني  ال  التي  ال�ضلبة  ال�ضخور  اأجل 
انطلقت  لذلك  االحتالل.   �ضجون  اإدارة 
مبادرة قيمة من اأهايل االأ�رشى ليعربوا عن 
ال�ضف  ليتالحم  و�ضعبهم  لوطنهم  حبهم 

بالوحدة  وي�ضعروا  املنا�ضل  الفل�ضطيني 
من  الواجبات  اأب�ضط   ويقدموا  الوطنية 
كعك  �ضناعة  يف  التطوعي  العمل  خالل 
امل�ضتورة  العائالت  على  وتوزيعه  العيد 
. وهذه مل�ضة  اأبنائهم عنهم  رغم االأمل وبعد 
لثورة  واإنها   . العظيم  ل�ضعبنا  ووفاء  حب 
حتى حترير االأ�رشى واالأ�ضريات من �ضجون 

االحتالل .

اأ�سرى  فل�سطينيون

الكاتب: كلري نيكول
----------------------------
ل يزال نحو 200 طفل رهن 

الحتجاز ويجب الإفراج عنهم 
ليعودوا لأ�سرهم على الفور

راأيتهم  اأن  قبل  ال�ضال�ضل  �ضمعت �رشير 
عمر  يف  �ضبية  اأربعة  كانوا  يدخلون. 
املع�ضمني  م��ن  معًا  مكبلني  املراهقة 
قف�س  يف  و�ضعوا  حيث  والكاحلني 
ال�ضغرية. وقد  املحكمة  قاعة  االإدعاء يف 
ويدعى  خا�س،  ب�ضكل  اأحدهم  ان  ب��دا 
اأحمد*، �ضغرياً يف العمر، لدرجة انه كان 
النظر  حماواّل  اأ�ضابعه  راأ�س  على  يقف 
احلكم  �ضماع  بانتظار  القف�س،  خ��ارج 
ال�ضادر يف حقه من املحكمة الع�ضكرية، 
هي  اأنكرها-  -والتي  تهمته  كانت  حيث 

اإلقاء احلجارة.
بحق  الق�ضرية  املحاكمات  كانت  وق��د 
تتجاوز  مل  -وال��ت��ي  االرب��ع��ة  ال�ضبية 
اخلم�س دقائق لكل منهم - تعقد بالكامل 
جندي  يقوم  كان  واأحيانًا  العربية،  باللغة 
من  ركيكة،  عربية  لغة  اإىل  بالرتجمة 
يفهموها.  اأن  ال�ضبية  على  ال�ضعب 
وهم  ومرتبكني  خائفني  ال�ضبية  بدا  وقد 
حاولوا  وقد  مب�ضريهم،  النطق  ينتظرون 
اإال  التحدث مع حماميهم،  مراراً وتكراراً 

اأن ذلك كان ممنوعا.
يف  الع�ضكرية  ع��وف��ر  حمكمة  زرت 
ال�ضفة الغربية يف �ضباط، حيث ح�رشت 
ع�ضكريني  ق�ضاة  يديرها  حماكمات 
فل�ضطينيني.  مدنيني  �ضد  اإ�رشائيليني 
ومن اجلدير ذكره ان نظام املحاكم هذا ال 
الذين  االإ�رشائيليني  االأطفال  على  ينطبق 
يخ�ضعون للقانون املدين - كما هو احلال 
اأنحاء  جميع  يف  االأطفال  ملعظم  بالن�ضبة 

العامل.
عندما حان دور اأحمد، اأقر القا�ضي باإعادة 
اإ�ضافية.  باأدلة  االإح�ضار  بعد  املحاكمة 
نظر اأحمد بياأ�س اإىل والده منذر*، اجلال�س 

املقيد  بابنه  حمكم  ون��ظ��ره  ب��ج��واري، 
وقد  ال�ضجن.  اإىل  الإعادته  بال�ضال�ضل 
ت�ّضلم منذر ورقة معلومات مكتوبة باللغة 
قراءتها.  ي�ضتطع  مل  وبالطبع  العربية، 
وكاأنني  "اأ�ضعر  يل:  قال  مغادرته  واأثناء 
اأتخلى عن ابني، ال اأعرف كيف اأ�ضاعده".
يف كل عام، يتم احتجاز وحماكمة حوايل 
نظام  يف  فل�ضطيني  طفل   500-700
حيث  االإ�رشائيلية،  الع�ضكرية  املحاكم 
احلجارة،  �ضيوًعا هي رمي  االأكرث  التهمة 
عليها  للعقوبة  االأق�ضى  احلد  يبلغ  والتي 
 190 من  اأكرث  يزال  ال  حاليًا،  عاًما.   20
ال�ضجون  يف  يقبعون  فل�ضطينيًا  طفاًل 
رهن  اأحمد،  مثل  معظمهم  االإ�رشائيلية؛ 
مل  بحيث  للمحاكمة،  ال�ضابق  االحتجاز 
على  ه��ذا،  بعد.  جرمية  ب��اأي  اإدانتهم  تتم 
املتكررة  املتحدة  االأمم  دعوات  من  الرغم 
فريو�س  انت�ضار  قبل  �رشاحهم  الإط��الق 
يف  كانوا  اأاأط��ف��ال  اأخربنا  لقد  كورونا. 
االعتقال اأن الظروف التي يحتجزون فيها 
حيث  مزرية،  االإ�رشائيلية  ال�ضجون  يف 
من  املتاح  والعدد  مكتظة،  الزنازين  ان 
بالنظافة  واخلا�ضة  ال�ضحية  امل�ضتلزمات 
قليل جداً، كما انهم ال يح�ضلون اأال على 
�رشاح  اإطالق  مت  م�ضاعدة طبية حمدودة. 
ني�ضان  �ضهر  نهاية  يف  عامًا،   18 لوؤي*، 
ثالثة  ال�ضجن  يف  ق�ضى  حيث   2020
من  ع�رشة  ال�ضابعة  يف  كان  وقد  اأ�ضهر. 
زنزانة  يف  وو�ضع  اعتقل  عندما  عمره 
اإن  اآخرين. ويقول لوؤي  اأطفال  مع خم�ضة 
انت�ضار جائحة  اأحداّ مل يخرب االطفال عن 
باأي  اإخبارنا  يتم  "مل  كورونا:  فريو�س 
�ضالمتنا  على  احلفاظ  كيفية  عن  �ضيء 
اأهمية  مدى  مثل  كورونا،  فريو�س  من 
�ضلة،  ذات  اأخرى  اأمور  او  اليدين  غ�ضل 
تغريت،  التي  هي  ال�ضجن  قواعد  ولكن 
باخلروج اىل  لالأطفال  بات م�ضموحًا  فقد 
ال�ضاحة ملدة �ضاعة فقط يف اليوم الواحد".
مل  اعتقايل(  )ف��رتة  "طوال  اأ�ضاف:  كما 
اال  املرافق  بتعقيم  ال�ضجن  حرا�س  يقم 

املياه  دور  بتعقيم  قاموا  فقد  فقط؛  مرتني 
مل  لكن  واملمر،  وال�ضالمل  لال�ضتحمام 
واحدة.  مرة  وال  زنازيننا  بتعقيم  يقوموا 
مطهرة،  مادة  فيها  زجاجة  اأعطونا  لقد 
لكنها نفذت بعد حوايل 15 يوما فقط".اما 
هبة* فتم اعتقالها عندما كانت يف الرابعة 
لفرتة  �ضجنت  حيث  عمرها،  من  ع�رشة 
�ضنوات،  ثالثة  بعد  واالآن  اأ�ضهر.  ثمانية 
ت�ضتعد هبة المتحانات التوجيهي ولكنها 
الذي  الوقت  بو�ضوح  تتذكر  زال��ت  ما 
خم�س  "كنا  قالت:  حيث  بال�ضجن  ق�ضته 
 17 وتبلغاأكربنا  واحدة؛  غرفة  يف  فتيات 
عاًما وكنت انا اأ�ضغرهن �ضنًا. وقد كانت 
بالكاد تت�ضع ل�ضخ�ضني،  ال�ضجن  زنازين 
لذا مل ن�ضتطع التحرك داخلها. وكان هناك 
مرحا�س بال باب. يف ال�ضيف، ل�رشا�ضري 
والغرفة مظلمة  ترتاك�س يف كل مكان. 
للغاية يف غياب نافذة للتهوية. ومل يكن 
يتم تزويدنا انا وزميالتي املحتجزات باأي 
مواد �ضحية فن�ضطر اإىل �رشائها باأنف�ضنا. 
ولونه  لل�رشب،  ي�ضلح  فبالكاد  املاء  اما 

ابي�س ورائحة الكلور تفوح بقوة منه ".
على  ابداً؛  �ضاحًلا  يكن  فلم  الطعام  "اما 
�ضبيل املثال، عندما يقدمون لنا الدجاج مرة 
واحدة يف االأ�ضبوع، كان بع�س الري�س ال 
يزال موجوداً على الدجاجة املطهية جزئيا 
االأ�ضعب  لكن  بداخلها.  يزال  ما  فالدم   ،
ال��زي��ارات  حم��دودي��ة  هو  ه��ذا،  كل  من 
لوالدّي  �ُضمح  فقد  بها،  امل�ضموح  العائلية 
فرتة  خالل  فقط  مرات  ثالث  بزيارتي 
ومنذ  اأ�ضهر."  ثمانية  دامت  التي  اعتقايل 
تف�ضي وباء كورونا، مت تعليق لزيارات من 
تتمكن  ومل  االإ�رشائيلية،  ال�ضلطات  قبل 
زالوا  ما  طفاًل   194 زيارة  من  العائالت 
يقبعون رهن االحتجاز. ووفًقا لالإجراءات 
احلالية، ميكن لالأطفال اإجراء مكاملة هاتفية 
كل  مرة  فقط  دقائق   10 ملدة  اأ�رشهم  مع 
معظمهم  يفلح  عمليًا،  ولكن  اأ�ضبوعني، 
يف  واح��دة  مرة  اأ�رشهم  مع  التحدث  من 
تداعيات  املطول  العزل  لهذا  و  ال�ضهر. 

عاما،   17 عالء*،  يوؤكد  نف�ضيتهم.  على 
املزرية  االأو�ضاع  عن  وهبة  لوؤي  قاله  ما 
يف ال�ضجن عندما حتدث عن ال�ضتة اأ�ضهر 
ال�ضجن، حيث  التي ق�ضاها هو نف�ضه يف 
"كنا نحاول تنظيف املكان وتعقيمه  قال: 
احلرا�س  يدخل  ذلك  بعد  ولكن  يوم،  كل 
القذرة  وكالبهم  باأحذيتهم  غرفنا  اىل 
يكن  ومل  اليوم.  يف  مرات  خم�س  حوايل 
مع  هاتفية  مكاملات  باإجراء  يل  ي�ضمح 
الأنني  جداً،  حمبًطا  ذلك  كان  وقد  اأهلي، 
لالت�ضال  ما�ضة  بحاجة  �ضعرت  لطاملا 
االأطفال  ".ويعاين  واإخوتي  واأبي  باأمي 
ال�ضجون  داخل  املحتجزون  الفل�ضطينيون 
االإ�رشائيلية من الظروف ال�ضحية ال�ضيئة 
، والتي حذر منها خرباء ال�ضحة بالن�ضبة 
ملكافحة فريو�س كورونا. فباالإ�ضافة اإىل 
بالفريو�س،  االإ�ضابة  تعري�ضهم اىل خطر 
القدرة على  اي�ضًا على ذلك عدم  يرتتب 
التفكري يف  اإال  احتوائه. وهنا، ال ي�ضعني 
جميع االأطفال الذين قابلتهم وهم عالقون 
عائالتهم،  عن  بعيدين   - العزلة  هذه  يف 
اأو  امل�ضتقبل  لهم  يخبئه  ملا  مدركني  غري 
اإىل  لال�ضتماع  الوقت  �ضياأتي  متى  حتى 
اأحمد  عن  نتخلى  اأن  ميكننا  ال  ق�ضاياهم. 
�ضانحة  فر�ضة  هناك  ت��زال  ال  واأمثاله. 
 - منازلهم  اإىل  االأطفال  ه��وؤالء  الإع��ادة 
وال�ضيطرة  ال�ضحة،  يف  حقوقهم  حلماية 
من  املزيد  وجتنب  املر�س  تف�ضي  على 
اإنقاذ الطفل  املعاناة. ولهذا، تدعو منظمة 
االأطفال  جميع  عن  الفوري  االإفراج  اإىل 
العودة  من  يتمكنوا  لكي  الفل�ضطينيني 
ويجب  وجمتمعاتهم.  اأ�رشهم  اإىل  �ضاملني 
تتوقف  ان  االإ�رشائيلية  ال�ضلطات  على 
�ضجونها  يف  اآخرين  اأطفال  احتجاز  عن 
حقوق  على  حتافظ  ان  اي�ضًا  وعليها 
رهن  زال��وا  ما  الذين  االأط��ف��ال  ه��وؤالء 
واالإيذاء  العنف  من  وحمايتهم  االعتقال 

واال�ضتغالل.
على  حفاظًا  االأ�ضماء  جميع  تغيري  مت   *

اخل�ضو�ضية

ماذا يعني اأن تكون طفاًل فل�سطينيًا يف �سجن اإ�سرائيلي يف زمن فريو�س كورونا

الفل�ضطينيني  ال�ضحفيني  نقابة  دعت 
االإع��الم  وو�ضائل  ال�ضحفيني  كافة 
ق�ضايا  ايالء  اىل  فل�ضطني  يف  العاملة 
واإبقائها  االهتمام،  من  مزيد  االأ���رشى 
على راأ�س اأجندة العمل اليومية، خا�ضة 
االحتاللية  الهجمة  ت�ضاعد  ظل  يف 
ومكت�ضباتهم.  وحقوقهم  اال�رشى  على 
واأكدت النقابة يف بيان لها ان االأ�رشى 
االحتالل  �ضجون  يف  الفل�ضطينيني 
املحتل،  م��ع  ال�����رشاع  ع��ن��وان  يبقون 
الدائم  اال�ضتباك  �ضاحة  يف  ويعي�ضون 
وق�ضاياهم  اأوجاعهم  فان  وبالتايل  معه، 
الفل�ضطيني،  الكل  وق�ضايا  اأوجاع  هي 
وهو ما يوجب اإ�ضنادهم واإبقاء ق�ضيتهم 
عنوانًا دائمًا يف و�ضائل االعالم، خا�ضة 
واالإج���راءات  القوانني  �ضل�ضلة  بعد 
الع�ضكري  القرار  ومنها  االحتاللية 

العاملة  البنوك  من  يطلب  الذي  االأخري 
ووقف  ح�ضاباتهم  اإغالق  فل�ضطني  يف 
عدد  وان�ضياع  خم�ض�ضاتهم،  تلقي 
ادنى  دون  ال��ق��رار  لذلك  البنوك  من 

وطنية. م�ضوؤولية 
احلركة  بيان  ان  اىل  النقابة  واأ�ضارت 
يف  وخ�س  اليوم،  �ضدر  الذي  االأ�ضرية 
النقابة وال�ضحفيني وو�ضائل  اأحد بنوده 
وطنية  اإعالمية  حملة  بتنظيم  االإعالم 
حول  االحتاليل  القرار  خماطر  تو�ضح 
البنوك  وتعامل  االأ�رشى  خم�ض�ضات 
من  ق��رار  اىل  تلقائيًا  ي��ح��ال  معها، 
ال�ضحفيني  لكافة  عاجلة  ودعوة  النقابة 
مو�ضع  لو�ضعه  االإع���الم  وو�ضائل 
وا�ضعة  تغطية  يف  وال�رشوع  التنفيذ، 
والرف�س  القرار  هذا  ملخاطر  وعميقة 
ال�ضحفيني،  ان  له.  وال�ضعبي  الوطني 

جرائم  بنار  با�ضتمرار  يكتوون  وهم 
عليهم،  املتوا�ضلة  واعتداءاته  االحتالل 
ومنهم من كان ومنهم من ال يزال، جزء 
�ضيبقون  االأ���ض��رية،  احلركة  ابناء  من 

لق�ضايا  االأول  االإ�ضناد  خط  يف  دومًا 
اآخر  يتحرر  اأن  اىل  االأ���رشى،  و�ضوؤون 
اأ�ضري، ويرحل االحتالل وي�ضقط.ح�ضب 

البيان.

تدعو ال�سحفيني وو�سائل الإعالم لل�سروع بحملة اإعالمية لإ�سناد ق�سايا الأ�سرى
اأخبار فل�سطني

الأ�سري عز الدين 
اإبراهيم كراجة

- تاريخ امليالد:- 2000م.
ق�ضاء  حلحول،  بلدة  �ضكان   -: االإقامة  مكان   -

مدينة اخلليل.
- احلالة االجتماعية:- اأعزب.

العامة  الثانوية  يف  طالب  العلمي:-  املوؤهل   -
"ق�ضم �ضناعي- هند�ضة كهرباء".

- تاريخ االعتقال:- 17/11/2017م.
- مكان االعتقال:- عيادة معتقل الرملة.

- التهمة املوجه اإليه:- تنفيذه عملية مزدوجة بني 
مدينة  من  بالقرب  مل�ضتوطنني  والطعن  الده�س 

بيت حلم.
وقد  التوقيف،  قيد  مازال   " موقوف  احلكم:-   -

عقدت له اأكرث من 14 حماكمة منذ اعتقاله"
االحتالل  ميعن  وظامل:-  تع�ضفي  اجراء   -
االأ�ضري  بحق  اإجرامه  موا�ضلة  يف  ال�ضهيوين 
الع�ضكرية  املحاكم  اأمام  عر�س  حيث  عزالدين 
املرات ومينع  وهو على كر�ضي متحرك ع�رشات 
يف  اإال  روؤيته  اأو  زيارته  من  ذويه  االحتالل 

املحاكم وعن م�ضافة بعيدة دون احلديث معهم.
- اعتقال االأ�ضري اجلريح:- عز الدين كراجة.

- اأ�ضيب االأ�ضري عز الدين بجراح بالغة بر�ضا�س 
مفرق  يف   17/11/2017 يوم  االحتالل  جنود 
ع�ضيون جنوب بيت حلم بعد مالحقته واعتقاله 
اأخ�ضع للعالج يف م�ضفى هدا�ضا االإ�رشائيلي  اإذ 
وتعر�س   -  -  - الرملة  �ضجن  عيادة  اإىل  نقل  ثم 
لو�ضعه  مراعاة  اأدنى  دون  قا�ضي  لتحقيق 
ال�ضحي وجهت له الئحة اتهام ت�ضمنت تنفيذه 
�ضت عمليات ده�س وحماولة تنفيذ عملية طعن 

ومازال رهن التوقيف..
- احلالة ال�ضحية لالأ�ضري:- عز الدين كراجة.

اعتقاله  حلظة  الدين  عز  االأ�ضري  تعر�س   -
الإطالق ر�ضا�س حي اأ�ضيب يف منطقة الكتف 
يف  تهتك  اإىل  اأدت  اإحداها  واحلو�س  وال�ضدر 
م�ضفى  اإىل  نقل  اأثرها  وعلى  احلو�س  مف�ضل 
مكوثه  من  قليلة  اأيام  وبعد  االإ�رشائيلي  هدا�ضا 

بامل�ضت�ضفى جرى نقله اإىل �ضجن الرملة
وانتفاخ  واآالم  بال�ضدر  وخزات  من  ويعاين   -
الكتف  منطقة  يف  واآالم  الي�رشى  بالرجل 
واإخراج  مف�ضل  لزراعة  بحاجة  واالأ�ضري  االأمين 
وال  ج�ضده،  داخل  عالقة  زالت  ما  ر�ضا�ضتني 
ب�ضكل  قدميه  على  والوقوف  التحرك  ي�ضتطيع 
للغاية بخ�ضو�س  مقلق  ال�ضحي  نهائي و�ضعه 
اإدارة  ا�ضتمرت  اإذا  البرت  اإىل  املعر�س  �ضاقة 
بحقه  املتعمد  الطبي  االإهمال  ب�ضيا�ضة  ال�ضجن 
اأوجه  مقايل  �ضطور  على  من  معاناته..  وجتاهل 
الدولية  والهيئات  املوؤ�ض�ضات  كافة  اإىل  ندائي 
وال�ضليب  العاملية  ال�ضحة  منظمة  وخا�ضة 
االحمر ومنظمة اأطباء بال حدود بالتدخل العاجل 
الإنقاذ حياة االأ�ضري عز الدين كراجة لالإفراج عنه 
لتقدمي العالج الالزم له خارج ال�ضجون- احلرية 
كل احلرية الأ�رشانا البوا�ضل واأ�ضرياتنا املاجدات- 
باأمرا�س  امل�ضابني  للمر�ضى  العاجل  وال�ضفاء 

خمتلفة.
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و�سط خماوف ب�ساأن زيادته خطر الوفاة

العاملية" تعّلق جتارب عقار هيدروك�سي  "ال�سحة 
كلوروكني لعالج “كورونا” 

قراءة / حممد علي
---------------- 

لعقار  ال��رتوي��ج  حملة  ت��رام��ب  وق��اد 
اأو  كلقاح  كلوروكني  هيدروك�ضي 
اأ�ضاب  الذي  للفريو�س  حمتمل  عالج 
واأودى  �ضخ�س  مليون   5،5 من  اأكرث 
يف  �ضخ�س  األف   345 من  اأكرث  بحياة 
الدواء  هذا  يتناول  نه  اإ قائاًل  العامل، 
رّوج  ب��دوره،  الوقاية.  �ضبيل  على 
بول�ضونارو  جاير  الربازيلي  الرئي�س 
تف�ضى  حني  يف  نف�ضه  للعقار  اأي�ضًا 
ب��الده  يف  وا���ض��ع  ب�ضكل  ال��ف��ريو���س 
ثاين  االأ�ضبوع  ه��ذا  اأ�ضبحت  التي 
بعد  االإ�ضابات  عدد  حيث  من  دول��ة 

املتحدة. الواليات 
اأعلنت  العاملية  ال�ضحة  منظمة  اأن  غري 
التجارب  “موقتا”  علقت  نها  اأ االثنني 
�ضككت  بعدما  للعقار  ال�رشيرية 
ا�ضتخدامه  �ضالمة  مدى  يف  درا�ضات 
هذه  واإح���دى  كوفيد19-،  ملحاربة 
واأظهرت  اجلمعة  ُن�رشت  الدرا�ضات 
خطر  من  تزيد  العقار  مركبات  اأن 
للمنظمة  العام  املدير  وق��ال  الوفاة. 
اإن  غيربيي�ضو�س  اأدهانوم  تيدرو�س 
يف  التجارب  موقتًا  عّلقت  املنظمة 
الناجتة  املعطيات”  “حتليل  انتظار 
ترامب  واأعلن  ال�ضابقة.  التجارب  من 
العقار  يتناول  نه  اأ املا�ضي  االأ�ضبوع 
لقد  جيد.  ّنه  اأ “اأعتقد  ل�ضحافيني  وقال 

عنه”. جداً  جيدة  اأموراً  �ضمعت 
يف  اخل��رباء  اآراء  حينها  ترامب  ونفى 
املخاطر  م��ن  ح���ذروا  ال��ذي��ن  دارت���ه  اإ
امل��رت��ب��ط��ة ب��ت��ن��اول ه��ي��دروك�����ض��ي 
الغذاء  دارة  اإ ت�ضليط  مع  كلوروكني، 
ت�ضمم  حاالت  على  ال�ضوء  وال��دواء 
وت��ع��ّر���س  ال��ق��ل��ب.  يف  وم�����ض��اك��ل 
مع  لتعامله  كثرية  النتقادات  ترامب 
التقليل  بعد  الفريو�س،  تف�ضي  اأزمة 
الذي  التهديد  حجم  من  البداية  يف 
مراراً  بعدها  ورف�ضه  املر�س  ي�ضكله 
املتحدة  والواليات  العلمية.  التحاليل 
عدد  اأعلى  ت�ضّجل  التي  الدولة  هي 

 98218 بلغ  وقد  العامل،  يف  وفيات 
 1،6 م��ن  اأك���رث  م��ع  االث��ن��ني  وف���اة 
منظمة  ق��رار  ورغ��م  اإ�ضابة.  مليون 
ال�ضحة  وزارة  قالت  العاملية،  ال�ضحة 
ت��زال  ال  ن��ه��ا  اإ االث��ن��ني  ال��ربازي��ل��ي��ة 
هيدروك�ضي  عقار  با�ضتخدام  تو�ضي 
كوفيد19-.  ���ض��د  ك���ل���وروك���ني 
ال�ضحة  وزارة  يف  امل�ضوؤولة  و�رّشحت 
�ضحايف  مت��ر  م��وؤ يف  بينهريو  م��اي��را 
اأي  هناك  يكون  ولن  هادئني  “نبقى 
ب�ضدة  بول�ضونارو  ويعار�س  تغيري”. 
ترامب  غرار  على  وقّلل  العزل  تدابري 
باتت  فيما  الفريو�س،  خطر  �ضاأن  من 
اجلديدة  الوباء  بوؤرة  الالتينية  اأمريكا 

العامل. يف 
األف   357 حواىل  الربازيل  و�ضّجلت 
قّل  اأ احل�ضيلة  هذه  ُتعترب  فيما  اإ�ضابة، 
ب�ضبب  الواقع  يف  االأع��داد  من  بكثري 
 23 من  واأكرث  الفحو�س،  اإىل  االفتقار 

وفاة. األف 
تف�ضي  ي�����ض��ًا  اأ ت�ضيلي  وت���واج���ه 
�ضّجلت  وقد  وا�ضع  ب�ضكل  الفريو�س 
 24 خالل  اإ�ضابة  اآالف  خم�ضة  االثنني 

قيا�ضي. عدد  وهو  �ضاعة 

العزل”  للخروج من  “�سعيد   
اجلنوبية  اأمريكا  دول  تبداأ  حني  ويف 
تلم�س  �ضيا  واآ اإفريقيا  من  واأج���زاء 
العديد  تخفف  ال��وب��اء،  خطر  فعليًا 
العزل  اجراءات  االأوروبية  الدول  من 

عليه. ال�ضيطرة  من  متكنت  بعدما 

االأك��رث  ال���دول  اإح���دى  �ضبانيا  اإ يف 
�ضكان  ب���داأ  ال��وب��اء،  ج���راء  ت�����رشراً 
اال�ضتمتاع  االثنني  وبر�ضلونة  مدريد 
اإعادة  مع  العزل،  تخفيف  تدابري  باأوىل 
للمطاعم  اخل��ارج��ي��ة  ال��ب��اح��ات  فتح 
من  االأوىل  للمرة  واحلدائق  واملقاهي 
�ضاالت  فتح  واأعيد  �ضهرين.  من  اأكرث 
يف  ال�ضباحة  واأح��وا���س  ال��ري��ا���ض��ة 
�ضبانيا.  واإ واإيطاليا  واي�ضلندا  ملانيا  اأ
و���ض��م��ح ت��راج��ع م��ع��دالت ال��ع��دوى 
الباحات  فتح  ب��اإع��ادة  ال��ي��ون��ان  يف 
من  اأ�ضبوع  قبل  للمطاعم  اخلارجية 
يورغو�س  وقال  لذلك.  املحّدد  املوعد 
متقاعد،  رجل  وهو  كارافات�ضاني�س 
العزل  من  للخروج  جداً  �ضعيد  نا  “اأ
االأ�ضدقاء”.  مع  جم��دداً  والتوا�ضل 
ُبعد  لديه  اليونان  يف  “املقهى  واأ�ضاف 
فيه  ينب�س  الذي  املكان  نه  اإ اجتماعي، 

املنطقة”. قلب 
اإال  االإ�ضابات،  اأع��داد  تراجع  ورغ��م 
قد  الفريو�س  اأن  من  حّذروا  خرباء  اأن 
مدمرة  ثانية  موجة  مع  جمدداً  يتف�ضى 
واحلكومات  املواطنون  كان  حال  يف 
غياب  ظل  يف  خ�ضو�ضًا  مبالني،  غري 

للقاح. ا
ال��ذي  بالتهديد  االأخ���ري  وال��ت��ذك��ري 
ال�ضويد  من  جاء  كوفيد19-  ي�ضكله 
يف  وف��اة  اآالف  اأرب��ع��ة  �ضّجلت  التي 
باأعداد  مقارنة  ن�ضبيًا  مرتفعة  ح�ضيلة 
وحظيت  ج��ريان��ه��ا.  ل��دى  ال��وف��ي��ات 

دويل  باهتمام  اال�ضكندينافية  الدول 
فر�ضها  لعدم  النتقادات،  وتعر�ضت 
على  منزيل  عزل  تدابري  ال�ضكان  على 

اأخرى. اأوروبية  دول  غرار 

اإذا  �سيحدث  مما  قلق  “اأنا 
 ” متُّ

مّت  التي  االإغ���الق  اإج���راءات  وترخي 
بثقلها  الدول،  من  الكثري  يف  متديدها 
معاناة  م��ع  ال���دويل،  امل�ضتوى  على 
تاأثريها  م��ن  وال�����ض��ك��ان  ال�����رشك��ات 
تدابري  وُفر�ضت  الكبري.  االقت�ضادي 
يف  م�ضبوقة،  وغري  طارئة  اقت�ضادية 
دعمًا  تقدم  اأن  احلكومات  حتاول  حني 
الطريان  قطاعات  اإن  ذ  اإ القت�ضاداتها 
ت�رشراً  االأكرث  هي  والفنادق  واملطاعم 
لت  وتو�ضّ ال��رح��الت.  حظر  ب�ضبب 
احلكومة  مع  اّتفاق  اإىل  “لوفتهانزا” 
ت�ضعة  تبلغ  نقاذ  اإ خطة  حول  ملانية  االأ
مبوجبها  �ضت�ضبح  ي��ورو  م��ل��ي��ارات 
راأ�ضمال  يف  م�ضاهم  اأك��رب  ال��دول��ة 
باملئة   20 تبلغ  بح�ضة  املجموعة 
ف��ال���س.  االإ ال�رشكة  لتجنيب  وذل��ك 
التاأثري  اأن  من  ح��ّذروا  حمللني  لكن 
يف  اأكرب  �ضيكون  للوباء  االقت�ضادي 
الدول  يف  �ضيكون  مما  الفقرية  الدول 

. بية لغر ا
�ضياحية  وجهة  برز  اأ املالديف،  جزر  يف 
ع�رشات  اأ�ضبح  الع�ضل،  �ضهر  لق�ضاء 
عاطلني  الفقراء  االأجانب  العمال  اآالف 
كافة  الدولة  اإغ��الق  بعد  العمل  عن 
الفريو�س. تف�ضي  من  للحّد  املنتجعات 

ير�ضل  كان  الذي  ح�ضني  زاكري  وقال 
 180 البالغ  ال�ضهري  راتبه  من   80%
يف  االأربعة  بنائه  واأ لزوجته  دوالراً 
ال��ف��ريو���س،  تف�ضي  قبل  بنغالد�س 
اإىل  نحتاج  لنعي�س.  املال  اإىل  “نحتاج 

. ” عملنا
ُتويف  حال  يف  اأن  “�ضمعُت  واأ�ضاف 
اإىل  جثته  ُتر�ضل  ال  هنا،  بنغالد�ضيًا 
قلق  نا  “اأ وختم  هنا”.  دفنه  ويتّم  بلده 

.” متُّ ذا  اإ �ضيحدث  مما 

امل�ستجّد،  كورونا  فريو�س  ملحاربة  ترامب  دونالد  له  رّوج  الذي  للعقار  ال�سريرية  التجارب  العاملية  ال�سحة  منظمة  عّلقت 
األف اأمريكي. اأودى بحياة نحو مئة  اأّجج املخاوف حول تعامل الرئي�س الأمريكي مع الوباء الذي  ما 

اتخاذ  ودع��م  املعلومات  مركز  ن�رش 
امل�����رشي  ال����وزراء  مبجل�س  ال��ق��رار 
م�رش  ح�ضول  ح��ول  نفوغرافيك"  "اإ
واإفريقيا،  عربيا  االأول  املركز  على 
اأبحاث  ���رش  م��وؤ يف  عامليا  والتا�ضع 

. كورونا
ملوقع  وفقا  ن��ه  اأ احلكومة  واأو�ضحت 
االأوىل  ه��ي  م�رش  ف��اإن   FinBold
يف  عامليا  والتا�ضعة  واإفريقيا،  عربيا 
اإىل  الفتة  ك��ورون��ا،  ب��ح��اث  اأ ���رش  م��وؤ
�ضمن  م�رشية  جامعات   7 هناك  اأن 
االأبحاث  جمال  يف  الن�ضطة  اجلامعات 
اأن هذا  اإىل  واأ�ضارت احلكومة  العلمية. 
 ، القاهرة  �ضم�س،  "عني  هي:  اجلامعات 
 ، املن�ضورة  دمنهور،  اأ�ضيوط،  طنطا، 
 21 هناك  اأن  موؤكدة  الوادي"،  جنوب 

على  م�رش  �ضجلتها  علمية  درا�ضة 
clin - موؤ�ض�ضة  بيانات   ���اع��دة 

ال�رشيرية.  للتجارب   ،caltrials
عني  جامعة  طب  كلية  عميد  وك��ان 
كلية  اأن  اأعلن  قد  عمر،  اأ�رشف  �ضم�س 
جهاز  اخ��رتاع  على  تعمل  الهند�ضة 
لتعوي�س  ب�ضيط  ا�ضطناعي  تنف�س 
البالد  م�ضت�ضفيات  يف  نق�س  اأي 
نه  اأ واأك��د  كورونا.  فريو�س  ملواجهة 
منها  اإكلينيكية،  ب��ح��اث  اأ  7 يوجد 
لعالج  مقرتحة  اأدوية  لعدة  اختبارات 
الياباين  فيغان  اأ عقار  بينها  الفريو�س، 
تثبت  مل  االآن  حتى  نه  اأ موؤكدا  اجلديد، 
لعالج   100% بن�ضبة  دواء  اأي  فاعلية 

لفريو�س. ا
ق/د

���ض��ب��ق  االأ م��ري��ك��ي  االأ ال�ضفري  وج��ه 
)الناتو(،  االأطل�ضي  �ضمال  حلف  لدى 
ح��ادة  ان��ت��ق��ادات  برين�س،  نيكوال�س 
تنتهجها  التي  اخلارجية  لل�ضيا�ضة 
دون��ال��د  م��ري��ك��ي  االأ الرئي�س  دارة  اإ
ك��ورون��ا.  جائحة  اأزم���ة  يف  ت��رام��ب 
ملوقع  ت�رشيحات  يف  برين�س  وق��ال 
االإلكرتوين  مل��اين  االأ "تي-اأونالين" 
اأزمة  اأول  نعي�س  "نحن  الثالثاء:  اليوم 
والتي  عاما،   75 منذ  كبرية  دولية 
عدم  املتحدة  ال��والي��ات  فيها  ق��ررت 
ال  اأوروبا  يف  نا  حلفاوؤ اأي�ضا  القيادة... 

نقود". ننا  اأ يعتقدون 
يقدم  برين�س  اأن  اإىل  ���ض��ارة  االإ جت��در 
ال�ضيا�ضة  ق�����ض��اي��ا  يف  امل�����ض��ورة 
يف  املحتمل  ترامب  ملناف�س  اخلارجية 

جو  الدميقراطي  الرئا�ضة،  انتخابات 
العالقات  حت�ضن  برين�س  وتوقع  بايدن. 
املتحدة  والواليات  ملانيا  اأ بني  املتوترة 
االنتخابات  يف  ترامب  خ�ضارة  حال  يف 
ث��ان/ ت�رشين  يف  امل��ق��ررة  الرئا�ضية 

اأن  "يتعني  وق���ال:  امل��ق��ب��ل،  نوفمرب 
اأمريكا  �رشيك  جم��ددا  ملانيا  اأ ت�ضبح 
اأن  علينا  ويتعني  عنه،  غنى  ال  الذي 
ملانيا".  الأ عنا  غنى  ال  �رشكاء  ن�ضبح 
مع  العالقات  اأهمية  برين�س  اأكد  كما 
عام،  بوجه  االأوروبي  واالحتاد  فرن�ضا 
يف  تاأتي  ملانيا  "اأ اأن  املقابل  يف  م�ضيفا 
االقت�ضادية  قوتها  ب�ضبب  االأول  املقام 
االحتاد  يف  الطبيعي  الريادي  وموقعها 

االأوروبي".
ق/د

�ضريجي  الرو�ضي  اخلارجية  وزير  قال 
به�ضترييا  ت�ضاب  لن  بالده  اإن  الفروف 
من  املتحدة  الواليات  ان�ضحاب  ب�ضاأن 
اإىل  م�ضريا  املفتوحة،  االأجواء  معاهدة 
خطوات  بعناية  �ضتدر�س  مو�ضكو  اأن 

اأخرى.
اجتماع  خ��الل  الف����روف،  واأ���ض��اف 
عرب  اجلماعي  االأم��ن  معاهدة  ملنظمة 
الثالثاء:  اليوم  كونفران�س،  الفيديو 
غ�ضب،  نوبة  ي��ة  اأ لدينا  تكون  "لن 
هذا  حتليل  من  بعناية  نقرتب  �ضوف 
م�ضاحلنا  على  باالعتماد  الو�ضع، 

وقبل  حلفائنا"،  وم�ضالح  الوطنية 
التي  بيالرو�س،  جمهورية  �ضيء  كل 
االتفاق  ه��ذا  اإط��ار  يف  معنا  ت�ضكل 

البلدان". من  واحدة  جمموعة 
الرو�ضية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وك��ان��ت 
ان�ضحاب  اأن  �ضابق  وقت  يف  اأعلنت 
"االأجواء  معاهدة  من  املتحدة  الواليات 
هذه  الأن  موؤ�ضفة  خطوة  املفتوحة" 
الثقة  ل�ضمان  �ضا�ضية  اأ تعترب  الوثيقة 

اأوروبا. يف  املتبادلة 
ق/د

و���ض��ف رئ��ي�����س ال��ك��ت��ل��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة 
نور  التون�ضية،  “النه�ضة”  حلركة 
اأ�ضحاب  الثالثاء،  البحريي،  الدين 
على  ب�”احلاقدين  الربملان  حل  دعوات 
يف  ذلك  جاء  التون�ضية”.  الدميقراطية 
نا�ضول،  لالأ البحريي  به  اأدىل  ت�رشيح 
الربملان  حلل  دعوة  اإطالق  على  تعليقا 
اجلمهورية  نحو  “التحرك  �ضعار  حتت 

املقبل. يونيو/حزيران  مطلع  الثالثة” 
الربملان  “دعوات حل  اإن  البحريي  وقال 
نف�ضي،  مر�س  عن  تعبري  اإال  ماهي 
وح��ق��د ع��ل��ى ال��ث��ورة وال��دمي��ق��راط��ي��ة 
البالد  الإرب��اك  وحم��اول��ة  التون�ضية، 
يف  حفرت  خليفة  ه��زمي��ة  بعد  خا�ضة 

. ” ليبيا
على  ت��ع��ودوا  “البع�س  اأن  واأ���ض��اف 
مكانهم  يجدوا  ومل  امل�ضتبدين،  خدمة 
َمن   )..( التون�ضية  الدميقراطية  ظل  يف 
يحرك هذه الدعوات هم من راهنوا على 
العربية”.  الثورات  يف  اخلا�رش  احل�ضان 
دع��ت  ال��ث��الث��اء،  ���ض��اب��ق  وق���ت  ويف 
لالعت�ضام،  �ضابقة،  تون�ضية  برملانية 

للمطالبة  املقبل،  يونيو/حزيران  مطلع 
�ضعار  حتت  التون�ضي،  الربملان  بحل 
اجلمهورية  نحو  الوطني  “التحرك 
يف  امل�ضدي،  فاطمة  وقالت  الثالثة”. 
اأم”  اأف  “جوهرة  ذاع��ة  الإ ت�رشيحات 
تعد  مل  بالدها  اإن  اخلا�ضة،  التون�ضية 
والتعدي  ال�ضيادة  انتهاك  حالة  حتتمل 
اآلت  التي  الرئا�ضية  ال�ضالحيات  على 
التوا�ضل  مواقع  رواد  وتناقل  ليها”.  اإ
جلهة  ن�ضبت  وثيقة  بتون�س  االجتماعي 
الوطني”،  نقاذ  االإ “هيئة  نف�ضها  ت�ضمي 
واالأح���زاب  ال��ربمل��ان،  “حل  اإىل  دع��ت 
العمل  وتعليق  مبحا�ضبتهم،  واملطالبة 
بعد  ما  قوانني  ومراجعة  بالد�ضتور، 
وامل�ضادقة  �ضياغته  واإع��ادة  الثورة، 

�ضعبي”. با�ضتفتاء  عليه 
“عزل  اإىل  املذكورة،  الهيئة  دعت  كما 
ال�ضعب،  ن���واب  وجمل�س  احل��ك��وم��ة 
ثم  قتا  موؤ لل�ضلطة  اجلي�س  وا�ضتالم 
عرب  امل��ح��ل��ي  ال��ذات��ي  احل��ك��م  تنظيم 

املبا�رشة”. الدميقراطية 
ق/د

اأع���ل���ن���ت ف���ن���زوي���ال، ال���ث���الث���اء، 
يرانية  اإ نفط  ناقلة  ث��اين  و���ض��ول 
خم�س  م��ن  ل��ف  م��وؤ ���ض��ط��ول  اأ م��ن 
قليمية.  االإ مياهها  اإىل  ن��اق��الت، 
يف  الفنزويلي  ���ض��ط��ول  االأ وذك��ر 
اأن  تويرت،  على  ح�ضابه  عرب  بيان 
و�ضلت  “فوري�ضت”  ال�ضفينة 
دون  �ضليم  ب�ضكل  الفنزويلية  املياه 
القوات  اأن  البيان  واأ�ضاف  م�ضاكل. 

ال�ضفينة  �ضرتافق  الفنزويلية  اجلوية 
ميناء  يف  ر�ضوها  حني  اإىل  يرانية،  االإ
غرب  كارابوبو،  مبدينة  لباليتو”  “اإ
�ضياق  ويف  كاراكا�س.  العا�ضمة 
ال��وق��ود  ناقلة  ر���ض��ت  م��ت��وا���ض��ل، 
ميناء  يف  االإثنني،  االأوىل،  يرانية  االإ
حمولتها.  بتفريغ  وبداأت  لباليتو”  “اإ
يرانية  االإ ال�ضفارة  اأعلنت  واالأح��د، 
ناقالت  اأوىل  و�ضول  كاراكا�س،  يف 

فنزويال.  اإىل  ي��ران��ي��ة  االإ ال��وق��ود 
ي��راين  االإ الرئي�س  ق��ال  وال�ضبت، 
قد  م�ضكلة  اأي  اإن  روح��اين،  ح�ضن 
املتجهة  النفط  ناقالت  لها  تتعر�س 
الواليات  جانب  من  فنزويال،  اإىل 
قبل  م��ن  ب��رد  �ضتقابل  امل��ت��ح��دة، 

ن. طهرا
ذك��رت  اجل���اري،  ال�ضهر   13 ويف 
ناقلة  اأن  نباء  لالأ “رويرتز”  وكالة 

ميناء  من  انطلقت  يرانية  اإ وق��ود 
ال��ب��الد  ج��ن��وب��ي  عبا�س”  “بندر 
عن  الوكالة  ونقلت  فنزويال.  باجتاه 
بي�س  االأ البيت  يف  رفيع  م�ضوؤول 
دارة  “االإ اإن  قوله  ا�ضمه(،  تذكر  )مل 
التي  ال��ت��داب��ري  تبحث  االأمريكية 
الوقود  ناقالت  �ضد  اتخاذها  �ضيتم 

فنزويال”. اإىل  املتجهة  يرانية  االإ
ق/د

�ضباح  ال�ضعودية  نباء  االأ وكالة  ذكرت 
اأوق��ات  �ضتعدل  اململكة  اأن  الثالثاء 
و�ضتعود  االأ�ضبوع  هذا  التجول  حظر 
ب��ع�����س ال��ن�����ض��اط��ات، م��ع االل��ت��زام 
ب���االإج���راءات االح��رتازي��ة وال��ت��داب��ري 
م�ضدر  عن  الوكالة  ونقلت  الوقائية. 
ابتداًء  نه  اأ الداخلية  وزارة  يف  م�ضوؤول 
يوم  نهاية  حتى  املقبل  اخلمي�س  يوم  من 
ال�ضماح  اأوقات  تغيري  �ضيجري  ال�ضبت 
اململكة،  مناطق  جميع  يف  بالتجول 
لي�ضبح  املكرمة،  مكة  مدينة  عدا  فيما 
حتى  �ضباًحا  ال�ضاد�ضة  ال�ضاعة  من 
على  املوافقة  متت  كما  م�ضاًء.  الثالثة 

واملدن  املناطق  بني  بالتنقل  ال�ضماح 
ثناء  اأ اخلا�ضة  بال�ضيارة  اململكة  يف 
و�ضيجري  ال��ت��ج��ول.  منع  ع��دم  ف��رتة 
ن�ضطة  االأ بع�س  بفتح  ال�ضماح  اأي�ضا 
وممار�ضتها  والتجارية  االقت�ضادية 
ال�����ض��م��اح، يف  ف���رتة  الأع��م��ال��ه��ا، يف 
حم���الت جت����ارة اجل��م��ل��ة وال��ت��ج��زئ��ة 

)املوالت(. التجارية  واملراكز 
منع  ا�ضتمرار  على  التاأكيد  وج��رى 
التباعد  حتقق  ال  التي  ن�ضطة  االأ كافة 
���ض��ال��ون��ات  ذل���ك  يف  مب��ا  اجل�����ض��دي 
ال��ت��ج��م��ي��ل، و���ض��ال��ون��ات احل��الق��ة، 
وال�ضحية،  ال��ري��ا���ض��ي��ة  وال���ن���وادي 

ال�ضينما،  ودور  الرتفيهية،  واملراكز 
حتددها  التي  ن�ضطة  االأ م��ن  وغ��ريه��ا 

املخت�ضة. اجلهات 
ق��ام��ة ���ض��الة  و���ض��ي��ت��م ال�����ض��م��اح ب��اإ
الفرو�س  جلميع  واجل��م��اع��ة  اجلمعة 
امل�ضاجد  عدا  ما  اململكة،  م�ضاجد  يف 
االلتزام  مع  املكرمة،  مكة  مدينة  يف 
ب���االإج���راءات االح��رتازي��ة وال��ت��داب��ري 
�ضالة  ق��ام��ة  اإ وا�ضتمرار  الوقائية، 
احل��رام  امل�ضجد  يف  واجلماعة  اجلمعة 
واالحرتازية  ال�ضحية  االإجراءات  وفق 

حالًيا. بها  املعمول 
تعليق  رف��ع  ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة  وج���رت 

احل�����ض��ور ل����ل����وزارات وال��ه��ي��ئ��ات 
اخلا�س،  القطاع  و�رشكات  احلكومية 
املكتبية  ن�ضطتها  اأ ملمار�ضة  والعودة 
وزارة  ت�ضعها  التي  ال�ضوابط  وفق 
االجتماعية،  والتنمية  الب�رشية  املوارد 
واجلهات  ال�ضحة  وزارة  مع  بالتن�ضيق 

العالقة. ذات 
تعليق  ا�ضتمرار  �ضيتم  نه  اأ واأ�ضافت 
ذلك  مراجعة  و�ضتتم  والزيارة،  العمرة 
املعطيات  ���ض��وء  يف  دوري  ب�ضكل 
الرحالت  تعليق  وا�ضتمرار  ال�ضحية، 

اآخر. اإ�ضعار  حتى  الدولية 
ق/د

هذه الدولة هي الأوىل عربيا يف اأبحاث 
فريو�س كورونا

�سفري اأمريكي �سابق ينتقد �سيا�سات 
بالده اخلارجية يف اأزمة كورونا

هكذا علق لفروف على ان�سحاب 
وا�سنطن من معاهدة "الأجواء املفتوحة"

حلل الربملان

حركة النه�سة تهاجم اأ�سحاب دعوات 
الثالثة”  اجلمهورية  نحو  “التحرك 

و�سول ناقلة نفط اإيرانية ثانية اإىل �سواحل فنزويال 

وزير خارجية كاراكا�س يوؤكد اأن الوليات املتحدة ت�سايق الناقالت واإيران تهدد

ت�سمح بعودة بع�س الن�ساطات القت�سادية والتجارية و�سالة اجلماعة

ال�سعودية تعلن تعديل اأوقات حظر التجوال داخل اململكة 
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الإن�سانية املوا�سيع  يالم�س  و  الأوجاع  الزهور"يحكي  " قطف 

اأ/ خل�سر بن يو�سف 
---------------- 

؟ موهبتك  اكت�سفت  التحرير:كيف 
�ضفحات  على  الف�ضف�ضة  اعتدت 
لكني  الثانوية   ي��ام  اأ منذ  اأوراق��ي 
الن�ضغايل  اه��ت��م��ام��ا  ذل��ك  اأع���ر  مل 
اأكتب  �رشيحة  �ضاأكون   ، بالدرا�ضة 
يريد  كجائع  �ضيء  كل  قبل  الأرتاح 
 ، �ضيام  طول  بعد  االأك��ل  يلتهم  اأن 
لي�ضنع  يكتب  ن��ه  اأ ل��ك  ق��ال  وم��ن 
 ، نف�ضه  يغالط  هو  ورد  ال�ضوك  من 
الكتابة  يوما  تكن  مل   ، لرنتاح  نكتب 
االإح�ضا�س  لغة  بل  املو�ضة  لغة  عندي 
متاأخرة  الأوقات  ال�ضهر   ، والعاطفة  

الكتابة فنون  علمني  من  هو 
يف  الدعم  تلقيت  التحرير:هل 

م�سوارك الفني اأم ل ؟
حرب  فهي  والدتي  اأوال،  دعمني  من 
قلمي  غ��اب  اأم��ي  غ��اب��ت  اإن  قلمي 
���ض��واك  اأ ي��ع�����رش  ال���ذي  وال����دي   ،
وبع�س  الرحيق   ن��ا  اأ ���رشب  الأ احلياة 
كما  االإيجابية  بتوجيهاتهم  �ضاتذتي  اأ
نا  اأ هي  بل  فوزية  �ضديقتي  ن�ضى  اأ ال 

. اآخر  �ضكل  يف 
التي  ال�سعوبات  اأهم  التحرير:ما 

اعرت�ست بداياتك ، و كيف 
؟ جتاوزتها 

بحاجة  الكتابة  اأن  املعيقات  ه��م  اأ
ونحن  امل�ضتوى  رفيع  معريف  ل��زاد 
نقتات  الزل��ن��ا  امل�����ض��وار  ب��داي��ة  يف 
على  زد   ، عناوين  ب��ج��دي��ة  االأ م��ن 
ب�ضكل  دبية  االأ املحافل  غياب  ذلك 
 ، املنا�ضبات  يف  فقط  جندها  م�ضتمر 
نكت�ضب  حتى  �رشوري  وجودها  بل 
ونتمر�س  الكبار   الكتاب  من  اخلربة 
دور  نق�س   ، نحن  نتلقاه  مامل  على 
 . املالية  والقدرة  تتالءم  التي  الن�رش 
 " مبدعتنا  اختارت  التحرير:ملاذا 

اأنواع  اخلواطر" على غريها من 
الأدب العربي ؟

يبتداأ  اأن  ينبغي  بالكتابة  نا�ضئ  اأي 
رواية  يكتب  ملبتداأ  كيف  بالتدريج 
اأو  اخلاطرة  كتابة  على  مير  اأن  دون 
كانت  ول��و  حتى  الق�ضرية  الق�ضة 
جتربته  اجل���دران  حبي�ضة  خ��واط��ره 
الف�ضف�ضة   اأو  اخلاطرة  من  وبداياته 
مبتدئة  ك��وين  النوع  ه��ذا  اخ��رتت   ،
وم�ضار  اأخ��ط��ائ��ن��ا  ن��ق��اط  ل��ن��ع��رف 
يف  ذاك  لن�ضحح  الكتابة  يف  توجهنا 
كثريا  اأف�ضلها  اخلواطر   ، امل�ضتقبل 
والواقعي  العاطفي  احل�س  كونها 
اأم  لوان  باالأ بريق  يبقى  ولكي  معا 

ن لعيو ا
 " جمموعتك  التحرير:عنوان 

" ،  ن�سو�س حتكي  قطف الزهور 
ذهبت  اأي�سا  لكن  اأوجاعك  بع�س 
الأنا والآخر و�سوب نب�س  �سوت 
واأكثف  اأعمق  ب�سكل  الإن�سانية 

اأين ومتى يجد الكاتب  ، براأيك 
اأفقه الأرحب ؟

���رشى  اأ تكونوا   ال  تقول  قاعدتنا 
ال��زه��ور  قطف  وف��ع��ال   ، للعناوين 
اأوجاعنا  يحكي  ت��ارة  ببنها  يجمع 
مبوا�ضيع  وي��ن��ادي  يالم�س  وت���ارة 
الكاتب   ، املعا�س  الواقع  من  ن�ضانية  اإ
فقط  اخليال  عن  كتابته  تبق  ال��ذي 
املتزن  الكاتب   ، اال�ضمحالل  م�ضريه 
املناداة  بينها  للجمع  ي�ضعى  من  هو 
ن�ضانية  االإ مب��وا���ض��ي��ع  ال��ن��داء  ك��ل 
اأوطاننا  يف  املغيبة  وحتى  املعا�ضة 
طريقة  ب��اأي  اأوجاعه  بع�س  وي�رشد 

يريد  هو 
املو�سوعات  اأهم  التحرير:ما 

املطروحة يف هذا الإ�سدار وهل 
الأنا والذات هي  مو�سوعات 

؟ الغالبة 
ق�رش  رغ��م  متنوعة  م��و���ض��وع��ات 
والذات  نا  االأ بني  تتنوع  بها  االأبجدية 
كتبنا  تارة  الواقع  حال  ترجمة  وبني 
املوت  ق��وارب  عن  وت��ارة  االأم  عن 
ق�ضية  ع��ن   ، باحلراقة  الحتكاكنا 
ن�ضانية  اإ كق�ضية  الفل�ضطينية 
قبل  وجدانه  يف  العربي  العامل  تهم 
اأخ��رى  م��رة  ال�ضبات  عن  �ضيء  اأي 
املت�ضامن  ال�ضعب  عن   ، وحيوتهم 
  ، �ضامد  هو  الظروف  جل  يف  املعطاء 

اأخرى مرة  والغزل  احلب  وعن 
من  مطلوب  الدعم  التحرير:هل 
بنف�سه  املبدع  اأم  اأجل الإبداع 

قادر على اإثبات الذات ؟
ينق�ضه  مبدعا  امل��ب��دع  يكن  مهما 
�ضناعي  كان  اإن   ، يبدع  لكي  �ضيء 

. قلم  �ضاحب  اأو  فني  اأم 
حقا  �سرورة  التحرير:اخلاطرة 

اآنية ل  اأم هي جمّرد متعة جمالية 
تدوم  ؟ 

وكيف  ملن  تكتب  لون  باأي  اخلاطرة 
من  اأم  بدعة  النف�س  من  معان  لها 
�رشورة  اخلاطرة   ، الروح   او  القلب 
متعة  الوقت  نف�س  ويف  يام  االأ بهذه 

باأر�ضها. متوت  رمبا  جمالية 
بال  تاأتيك  التى  التحرير:اخلاطرة 

واقع دائما عرجاء وغري مهذبة 
األ   ، بالكلمات  لأنها جمرد عبث 
ترين اأن احلرف واخلاطرة ويف 

ابنة  تاأتي من اخليال لأنها  اأغلباه 
اخليال قبل الواقع ؟

لنف�ضه  يكتب  ال  هو  عموما  الكاتب 
لتنتقل  بداعية  االإ جتربته  يكتب  بل 
ملكا  لت�ضبح  خا�ضة  كونها  م��ن 
يتطرق  الكاتب  ك��ان  اإن   ، للقراء  
ن�ضميها  كيف  املعا�ضة  موا�ضيع  اإىل 

الواقع  من  الفكرة  تاأتى  مل  اأو  خياال 
خاطرة  �ضكل  يف  الكاتب  ليبلورها 
يكتب  ومن   ، ذلك  غري  اأو  ق�ضة  اأو 
والوطن  اخلري  ن�ضانية.  االإ القيم  عن 
عرجاء  وال  خياال  ن�ضميها  ال  واحلب 
لكن  اخليال  طابع  ت�ضفى  اأن  جميل   ،
تالم�س  مل  اإن  اجل��م��ود  ف��خ  يف  تقع 
الوقت  نف�س  يف  و  لنا  نكتب   ، الواقع 
جتارب  من  تنبع  اأبجديتنا  لالأخرين 
جتارب  من  تنهل  واأحيانا  �ضخ�ضية 
جروحهم  نالم�س  لعلنا  االآخ��ري��ن 
نف�ضه  القارئ  ليجد  عني  اأكتب  و 
ليجدوا  عنهم  واأكتب  كتاباتي   يف 
للكاتب  البد   ، باأبجديتي  نف�ضهم  اأ
نالحظ  ننا  اأ رغم  امل�ضتدامة  القراءة 
ممكن  القراءة  عن  كلي  �ضبه  عزوف 
الكتاب  حتى  و  ت��ق��راأ   ال  اأمم  ننا  الأ
كما  املكانة  تلك  له  تكن  مل  الورقي 
حل  بعدما  ممكن  �ضابقا  عليه  ك��ان 
ولكى  ل��ك��رتوين   االإ الكتاب  حمله 

قبل  قارئا  كن  اخليال  فخ  يف  تقع  ال 
ملجرد  تكتب  وال  لفا  موؤ تكون  اأن 
تطلبك  عندما  اأكتب  بل   ، الكتابة 
حم�ضوا  �ضتكون  حينها  الكتابة 
 ، ذه��ن��ك  يف  �ضتن�ضج  ف��ك��ار  ب��االأ
ال  لكننا  الزهور  نقطف  اأن  باإمكاننا 

الربيع زحف  ن�ضتطيع 
من  وهل  التحرير:طموحاتك 

عمل جديد ؟ 
بال�رش  حوائجكم  اق�ضوا  منك  عذرا 
بل  يذكر  ال  اجل��دي��د   ، الكتمان   و 

املواقف نف�س  نف�ضه  ي�ضنع 
اأخرية  التحرير:كلمة 

عامل  ول��وج  ي��ود  م��ن  فقط  اأن�ضح 
اغلق  فقط  مفتوحة  بواب  االأ الكتابة 
كل  ال�ضلبيني   و  املثبطني  عن  عيناك 
يف  �رشنا  الذي  احل��وار  على  ال�ضكر 
اإ�ضدارنا  ع��ن  باالإف�ضاح  خمائله 

للجميع التوفيق  وكل 

"الن�سيان خيانة"  �سعارها يف احلياة   ، ، من ولية خن�سلة  العلماء  اأمام ركب  التموجات واجل�سيمات ذرة ذرية  �سمرية بغزو جمموعة من 

لـ"التحرير": بغزو  يف حوار  �سمرية  ال�سابة  الكاتبة 

مديرية الثقافة لولية اأم البواقي تقدم ح�سيلة ن�ساطاتها

طيلة  قدم  متنوع  فني  و  ثقايف  فعل   300
�سهر رم�سان و �سهر الرتاث

متر  ال��ذي  ال�ضحي  ال��ظ��رف  رغ��م 
فريو�س  انت�ضار  ج��راء  البالد  به 
الن�ضاطات  تتوقف  مل  ك��ورون��ا 
بل  البواقي،  م  اأ بوالية  الثقافية 
رم�ضان  �ضهر  طيلة  توا�ضلت 
حيث  الرتاث  �ضهر  كذا  و  الكرمي  
ذوق  لتلبية  ثريا  برناجما  �ضطرت 
الثقايف،  للفعل  املتعط�س  اجلمهور 
من  اأك��رث  الربنامج  �ضمل  حيث  
مواقع  ع��رب  ثقافيا   ن�ضاطا   30
ت�ضمن  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ض��ل 
فني  و  ثقايف  فعل   300 من  اأكرث 
املتتبعني  اإع��ج��اب  ن��ال  متنوعا 
يف  و  الوالية  يف  الثقايف  لل�ضاأن 
ن�ضطة  االأ متثل  و  ال��وط��ن  رب��وع 
حديثة  جتربة  الرقمية  الثقافية 
كبريا  جناحا  لتقت  نها  اأ اإال  ة  الن�ضاأ
و  املثقفون  معها  تفاعل  بامتياز  و 
وح�ضب  الثقايف،   بال�ضاأن  املهتمون 
بوالية  الثقافة  قطاع  م�ضوؤويل 
ن�ضطة  االأ جتربة  ف��اإن  البواقي  م  اأ
فر�ضتها  ال��ت��ي  االف��رتا���ض��ي��ة 
جعلت  قد  ال�ضحي  احلجر  ظروف 
على  تنفتح  القطاع  موؤ�ض�ضات 
 ، واملهتمني  اجلمهور  من  نوعية 
ر�ضيدها  اإىل  ي�ضيف  الذي  هذا  و 
علما  ال�ضو�ضيوثقايف،  وح�ضورها 
حول  متحورت  العمليات  هذه  اأن 
ح�ض�س  و  م�رشحية  عرو�س  تقدمي 
معار�س  تنظيم  ال�ضويف،  ال�ضماع 
واحل�����ض�����س  الت�ضكيلي  ال��ف��ن 
املنطقة،  ت��راث  ح��ول  ال�ضمعية 
حما�رشات  تقدمي  اإىل  باالإ�ضافة 
اف��رتا���ض��ي��ة دي��ن��ي��ة وت��راث��ي��ة، 
ج���داري���ات ���ض��ع��ري��ة خم��ت��ل��ف��ة، 
امل�ضجلة  الفيديوهات  م�ضابقات 
ح�ض�س  ث��ري��ة،  االأ املعامل  ور�ضم 
فكرية  ب�ضخ�ضيات  تعريفية 
ال�ضورة  معار�س  وفنية،  دبية  واأ

حفالت  االفرتا�ضية  الفوتوغرافية 
ق�ض�س  و�ضعبية  ندل�ضية  اأ فنية 
العمليات  ع��دي��د  و  ع��ربة،  فيها 
من  يوميا  ت��ق��دم  ال��ت��ي  االأخ���رى 
موؤ�ض�ضات  و�ضفحات  م��واق��ع 
ه��ذه  يف  ال��ث��ق��اف��ة.اجل��دي��د  ق��ط��اع 
يف  م�ضابقات  تنظيم  ن�ضطة  االأ
باب  من  هذا  و  الكتب   تلخي�س 
و  املطالعة  على  الطلبة  ت�ضجيع 
و  ال��والي��ة،  يف  املقروئية  ترقية 
ال��زوار  من  عدد  اأك��رث  ا�ضتقطاب 
للمطالعة،  العمومية  للمكتبات 
هذه  به  تزخر  ما  على  االإط��الع  و 
مو�ضوعات  و  كتب  من  املكتبات 
ب�ضمتها  تركت  �ضخ�ضيات  حول 
من  �ضجلته  م��ا  و  ال��ت��اري��خ  ع��رب 
باالإعالم  املكلف  ح�ضب  اأح��داث، 
العمومية  املكتبة  م�ضتوى  على 
فقد  ف��ك��رون  ب��ع��ني   للمطالعة 
متابعات  ال��ربام��ج  ه��ذه  �ضهدت  
م��واق��ع  رواد  ق��ب��ل  م��ن  ك��ث��ي��ف��ة 
ثناًء  ونالت  االجتماعي  التوا�ضل 
ما  خ�ضو�ضا  قبلهم  من  معتربا 
الت�ضكيلي  الفن  مبعار�س  تعلق 
الثقافة  مديرية  طرف  من  املقدمة 
املنظمة  ال�ضعرية  اجل��داري��ات  اأو 
ح�ضة  اأو  الرئي�ضية  املكتبة  قبل  من 
عني  مكتبة  قبل  من  املنتجة  مرايا 
الفيديوهات  وم�ضابقة  يفكرون 
بوغرارة  مكتبة  طرف  من  املنظمة 
ال�ضماع  ح�ض�س  وكذا  ال�ضعودي 
امل�رشح  طرف  من  املقدمة  ال�ضويف 
البعدية  وامل��ح��ا���رشات  اجل��ه��وي 
قبل  م��ن  امل��ق��دم��ة  ال��ت��ح��ا���رشي��ة 
هذا  فاإن  العلم  مع  ثرية  االأ الدائرة 
ال�ضدور  يف  �ضي�ضتمر  الربنامج 
و  الرتاث  �ضهري  نهاية  غاية  اإىل 

ن. رم�ضا
عي�س علجية 
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�ص:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا االإعالمي

1ـ الذهب األبيض ـ املاشية مما يقتنيها البدوي أو الفالح ـ شقيق
2ـ وديع )مبعثرة( ـ أماكن اجتماع القوم

3ـ إذا تعدى اثنني شاع ـ يوم يبتدئ االنسان حياته
4ـ اشتهر يف التاريخ بتحويل التراب إىل ذهب ـ أبيض 

)باالجنليزية(
5ـ يضغط إلطالق النار ـ شجر صحراوي مثمر

6ـ قْرض ـ بناء للمراقبة
7ـ سقيا ـ دولة جنوب شرق أفريقية

8ـ يتحرك كاملوج ـ حيقق إجنازا
9ـ فيها طالبو العلم والشهادات ـ متشاهبان

10ـ الذهب البين ـ بلد امسها يعين بلد األحرار

أفقــــــــــــــــــي

1ـ ألوانه تظهر بعد املطر ـ يلغي
2ـ حتليق يف السماء ـ فاكهة لذيذة 

قشرها أمحر وحباهتا كاجلوهر
3ـ منافس ومساو يف االمكانات ـ أغلى 

املعادن على اإلطالق
4ـ بشكل رأسي ـ أنت طلبت األكل 

لشعورك حباجته
5ـ واحد )باالجنليزية( ـ اغتاب ـ 

متشاهبان
6ـ خملوق صغري حيمل عشرة أمثال وزنه 

ـ شاي )باالجنليزية(.
7ـ متشابك بشكل منتظم ومكرر ـ ثين

8ـ دولة اوروبية معىن امسها بلد 
األرانب

9ـ أخف الغازات يف الطبيعة
10ـ من اخلضروات ـ تفضيل شيء على 

آخر

عمــــــــــــــودي 

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

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

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

 1.اأن اليتكرر الرقم داخل ال�سبكة اأفقيا وعموديا 

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

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  
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من فال�سفة اليونان

للنداء

ي�ستف�سر

�ساعرة الثورة
اجلزائرية

والدة)م(

راأفة مبعرثة

خلود)م(

مقدار معني
من االأر�ص

الفالحية)م(

حرك

ظهر

غذاء اآ�سيوي

ن�سحب)م(

و�سيلة لل�سيد

من االأئمة 
االأربعة)م(

نظري

للتف�سري

من عتاد احلرب

وجهة نظر

يرحل بعيدا
يغلب التطبع
بوا�سطتي

عا�سمتها بلغراد)م(
عا�سمتها عربية

بوا�سطتي

عظام امليت البالية
بذخ

تكاليف

للنداء
حوت �سخم
بلد اأوربي

اأ�سفار العني)م(

خداع

بركان �سهري
يف اإطاليا
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درجة  لقيا�ص 
احلرارة

بيا�ص البي�ص

من اأنواع الطاقة
وهم 

جحود

مر�ص

تبذير

فقد عقله

توا�سل)م(
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اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 

كاتب م�سرحي عاملي الكلمات ال�ّسهمية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 ولية الوادي

دائرةحا�سي خليفه 
 بلدية حا�سي خليفة 

مكتب اجلمعيات
 رقم : 2020/954

 اإ�سهار جتديد الهيئة القيادية جلمعية ذات �سبغة حملية تخ�سع 
للقانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات 

املتعلق   2012 جانفي   12 يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  لأحكام  طبقا 
باجلمعيات، ل �سيما املادة الثامنة ع�سر )18( منه، لقد مت هذا اليوم جتديد 
الهيئة القيادية جلمعية ذات �سبغة حملية  امل�سماة: جمعية دنيا اخلري حا�سي 
حي   : بـ  املقيمة   2015/10/18 بتاريخ:   10 رقم  حتت  املعتمدة  خليفة 
الغربية - حا�سي خليفة  رئي�س اجلمعية : فطحيزة �سعد يو�سف تاريخ ومكان 
الهمائ�سة  حي  الرئي�س:  عنوان  خليفة  بحا�سي   1981/01/02 الزدياد: 

حا�سي خليفة
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حـدث وال حـرج
عجوز تركية 
معمرة هزمت 

وباء كورونا
متكنت عجوز معمرة واأ�سيلة 
تركيا حتمل من �سنوات الزمن 

نحو 125 عاما من التغلب 
على وباء كورونا كوفيد 19 

بعد اإ�سابتها به لتتمكن بعد 
العناية الطبية التي رفقتها 

بعد اإ�سابتها من التعايف 
وال�سفاء من الفريو�ص رغم 

كر �سنها الطاعن وقد اأ�سبحت 
العجوز املعمرة حديث بع�ص 

�سفحات التوا�سل االجتماعي  
باعتبارها اكر �سخ�ص �سنا 

يهزم كورونا يف العامل والعجوز 
هي اأي�سا ح�سب بع�ص هذه 
ال�سفحات هي جدة لـ 400 

حفيدا و اأم لـ 13 ابنا

اأخبــار حــول
 العــامل

�سكان م�سيف  
بامل�سيلة يطالبون 

ب�سيارة اإ�سعاف 
بعد حرمان 

املنطقة منها خالل 
اآخر توزيع قامت 
به الوالية يف ظل 

انت�سار حوايل 
م�سابة  حالة   20
بفريو�ص كورونا 

صـــورة و تعــليق 

الرئي�س ال�سيني يدعو ◄
لال�ستعداد للقتال امل�سلح 

و�سط تف�سي”كورونا”

نقل التلفزيون الر�ضمي عن الرئي�س ال�ضيني �ضي 
جني بينغ قوله، اإن بالده �ضتكثف ا�ضتعداداتها 
للقتال امل�ضلح، و�ضتعمل على حت�ضني قدراتها 

على تنفيذ املهام الع�ضكرية، وذلك يف ظل تاأثري 
جائحة الكورونا الكبري على االأمن القومي. ون�ضب 

التلفزيون اإىل الرئي�س ال�ضيني قوله، اإن اأداء بالده 
يف الت�ضدي لفريو�س كورونا امل�ضتجد اأثبت جناح 

االإ�ضالحات الع�ضكرية، م�ضيفا اأنه يتعني على 
القوات امل�ضلحة ا�ضتك�ضاف �ضبل جديدة للتدريب 

و�ضط اجلائحة، وفقا ل�”رويرتز”. ويراأ�س �ضي اللجنة 
الع�ضكرية املركزية يف ال�ضني، وجاءت ت�رشيحاته 

خالل ح�ضوره اجتماعا عاما لوفد من جي�س التحرير 
ال�ضعبي وقوات ال�رشطة امل�ضلحة على هام�س 

اجلل�ضة ال�ضنوية للربملان.

الرئي�س النم�ساوي يدفع 
اخلطية ويعتذر

اأعرب الرئي�س النم�ضاوي األك�ضندر فان دير 
بيلني، عن اأ�ضفه واعتذاره عن خرق حظر 

التجول املفرو�س يف بالده يف اإطار اإجراءات 
احلد من انت�ضار فريو�س كورونا امل�ضتجد 
)كوفيد 19( وقال الرئي�س النم�ضاوي، يف 

تغريدة له على تويرت،تعليًقا على تقارير و�ضائل 
االإعالم النم�ضاوية حول خرقه حلظر التجول، 

“لقد خرجت الأول مرة منذ االإغالق، مع زوجتي 
و�ضديقني، لتناول الطعام، ثم حتدثنا ومل ننتبه 

للوقت”، وتابع “اأنا اأعتذر ب�ضدق. لقد كان 
خطاأً”.ونقلت و�ضائل اإعالم من�ضاوية، اأن ال�رشطة 

املحلية اأوقفت رئي�س البالد، بعد منت�ضف 
الليل، يف الباحة اخلارجية الأحد املطاعم يف 

العا�ضمة فيينا، وهو ما يتعار�س مع تدابري 
حظر التجول واإغالق كافة املطاعم واملقاهي 

يف 11 م�ضاًء.و اأو�ضح رئي�س النم�ضا البالغ من 
العمر 76 عاًما، يف تغريدة اأخرى، اأنه “يتحمل 
امل�ضوؤولية كاملة، و �ضيدفع اخلطية امل�ضتوجبة 

كما اأنه �ضيدعم �ضاحب املطعم، اإذا تعر�س الأي 
جزاء”، بح�ضب و�ضفه.

اإ�سبانيا تعلن احلداد ملدة 
�سحايا  على  اأيام   10

كورونا
اأعلنت اإ�ضبانيا، احلداد الر�ضمي ملدة 10 اأيام 
على اأرواح ما يقرب من 27 األف �ضخ�س، 

راحوا �ضحية جائحة فريو�س كورونا، وذلك 
اعتبارا من اليوم االأربعاء.وقالت املتحدثة با�ضم 
احلكومة، خي�ضو�س مونتريو، يف اإفادة �ضحفية 
بعد اجتماع ملجل�س الوزراء، اأنه ”�ضيتم تنكي�س 
االأعالم على كل املوؤ�ض�ضات العامة يف البالد، 

وعلى منت ال�ضفن احلربية طوال مدة احلداد“.
و�ضتنتهي فرتة احلداد مبرا�ضم ر�ضمية لتاأبني من 
توفوا جراء املر�س، والذين و�ضل عددهم حتى 

االآن اإىل 26834.واأعلنت اإ�ضبانيا التي تعترب من 
اأكرث الدول ت�رشرا من املر�س يف العامل حتى 

االآن، ت�ضجيل 235400 اإ�ضابة موؤكدة باملر�س.

بريكة تهتز على وقع جرمية قتل ب�سعة 
يف اأول اأيام العيد

اهتز يوم العيد �سكان مدينة بريكة بوالية باتنة، على وقع جرمية قتل ب�سعة 
راح �سحيتها �ساب يف العقد الثالث من العمر يدعى “م ر”، بعد تلقيه لطعنة خنجر، 

ت�سببت يف مقتله، حيث ن�سب �سجار بني طرفني بحي 200 م�سكن مبدينة بريكة، 
االأمر الذي اأدى بال�سحية التدخل 

لفك النزاع احلا�سل بني الطرفني، 
قبل اأن توجه له الطعنة التي 
اأردته قتيال قبل ولوجه باب 

م�ست�سفى حممد بو�سياف بريكة، 
وح�سب امل�سادر، فان م�سالح االأمن 

قد متكنت من توقيف اجلناة 
وفتح حتقيق يف احلادثة االأليمة 

التي �سهدتها بريكة يف اأول اأيام 
عيد الفطر املبارك.

اإدانة مروجني للتطبيع “الفني وال�سينمائي” مع اإ�سرائيل باملغرب
اأدان املر�سد املغربي ملناه�سة التطبيع يف املغرب )غري حكومي(، ما اعتره “ترويجا” من “القناة الثانية” و”املركز ال�سينمائي” يف 
بالده للتطبيع مع اإ�سرائيل. واأفاد املر�سد يف بيان م�ساء االإثنني، اأن “القناة الثانية املغربية قامت ليلة عيد الفطر بعر�ص ل�سهرة 

يقودها االإ�سرائيلي طوم كوهني، رئي�ص اأورك�سرتا فرقة القد�ص، بح�سور املغنية االإ�سرائيلية نطع خليام مب�ساركة ثلة من العازفني 
واملغنيني املغاربة”. واأ�ساف البيان اأنه “يف الفرتة ذاتها ما بني يومي االأحد واالإثنني قام املركز ال�سينمائي املغربي اأي�سا برجمة 

عر�ص مطول لفيلم دعائي �سهيوين يروج لدعاية التطبيع مع احتالل فل�سطني”.
واعتر املر�سد املغربي اأن ما حدث “تكري�ص للتطبيع الفني وال�سينمائي”، فيما مل ي�سدر تعقيب من القناة الثانية واملركز 

ال�سينمائي يف املغرب ب�ساأن ذلك االتهام. وقال “عزيز هناوي” االأمني 
العام للمر�سد لالأنا�سول، اإن “هذه املحاوالت تاأتي �سمن موجات تطبيعية 

متزامنة وعابره للحدود ت�سعى عر الفن اإىل اعتبار الوجود ال�سهيوين 
يف العامل العربي اأمر طبيعي”. واأ�ساف اأن “هذه اجلرمية التطبيعية 

تاأتي يف اإطار احتفاء بع�ص املت�سهينني يف املغرب بتن�سيب 10 وزراء من 
اأ�سل مغربي يف حكومة )رئي�ص الوزراء االإ�سرائيلي بنيامني( نتنياهو 

االأخرية”.
وكان الكني�ست )الرملان( االإ�سرائيلي، اأعطى الثقة للحكومة االئتالفية 

اجلديدة التي �سيتناوب على رئا�ستها نتنياهو، رئي�ص الوزراء احلايل، 
وبيني غانت�ص زعيم حزب “اأزرق اأبي�ص، والتي عرفت مب�ساركة 10 

�سخ�سيات اإ�سرائيلية من اأ�سول مغربية.



مطالب مبنع بيع الأقنعة الواقية خارج ال�سيدليات
�سعرها احلقيقي ال يتجاوز 15 دينارا ح�سب منظمة حماية امل�ستهلك

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

امل�ستهلك  حماية  جمعية  رئي�ص  واأكد 
�سلوكات  تنظيم  على  زبدي  م�سطفى 
التي  كورونا  جائحة  ظل  يف  امل�ستهلك 
متر بها البالد.و اأ�ساف م�سطفى زبدي 
يف ت�سريحات خ�ص بها القناة االإذاعية 
االأوىل اأن حمل الكمامة يف ظل انت�سار 
ال  وانـــه  حتمية،  ــات  ب ــا  ــورون ك وبـــاء 
ا�ستعمالها.و  لعدم  ــرر  م اأي  يوجد 
اأخلقة  اإىل  زبدي  دعا  اأخرى  جهة  من 
ن�سو�ص  �سن  خالل  من  التجاري  العمل 
للغ�ص  جماال  تدع  ال  مف�سلة  ت�سريعية 
و امل�ساربة م�ستقبال.وبعد اأن اأ�سار اإىل 
باإجبارية  ر�سميا  طالبت  جمعيته  اأن 
املواطنني،  جلميع  الكمامات  ارتـــداء 
�سدد ذات املتحدث على �سرورة اأن ُتباع 
الكمامات يف ال�سيدليات فقط، من اأجل 
�سمان جودتها.كما دعا نف�ص املتحدث 
املواطنني اإىل خياطتها با�ستعمال قطع 

القما�ص يف حال عدم توفرها".
الــ�ــســكــان و  الــ�ــســحــة و  ـــان وزيــــر  و ك
عبد  الروف�سور  امل�ست�سفيات  اإ�سالح 
"تكري�ص  اىل  دعا  بوزيد  بن  الرحمان 

اإلزامية حمل القناع الواقي اأو احلاجز 
انتقال  منع  يف  جناعته  اثبت  بعدما 

الفريو�ص"
على  بوزيد  بن  الروف�سور  واأو�ــســح 

اليومية  احل�سيلة  عــر�ــص  هــامــ�ــص 
"تكري�ص  اأن  كورونا  فريو�ص  لتف�سي 
اإلزامية حمل القناع الواقي اأو احلاجز 
اثبت جناعته يف منع انتقال الفريو�ص 

االإ�سرتاتيجية  هذه  "مثل  باأن  مو�سحا 
و هذه القرارات املهمة نعلق عليها اأمال 
احلد  و  اجلائحة  من  للتخفيف  كبرية 

من اأثرها على املواطن".
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تقلي�س عدد امل�سالح التي تتكفل مبر�سى كوفيد بامل�ست�سفيات

�ساعة  24 خالل  �سفاء  حالة  و171  وفيات  و8  194اإ�سابة 

راوية يك�سف عن التعديالت يف م�سروع قانون املالية التكميلي ويو�سح:

اإعادة حتديد ت�سقيف العملة باألف اأورو لتدعيم مكافحة ال�سوق املوازية

ح�سب الوزير كمال نا�سري

ا�ستئناف توزيع ال�سكنات بعد رفع احلجر ال�سحي 

رحالت يومية لعودة الفرن�سيني والأوروبيني العالقني باجلزائر اإىل باري�س

بعد عن  الت�سجيل  خدمة  "اأنام" تطلق 

و�سع 1647 مركبة و602 دراجة نارية يف 
املح�سر يومي العيد

بتهم  ق�سائيا  متابعا   5319
خمالفة احلجر ال�سحي

خالل حمادثات هاتفية بني اجلانبني

تبون واأردوغان يتفقان 
على تكثيف اجلهود لوقف 

اإطالق النار يف ليبيا

اإ�سابة 7 اأ�سخا�س بت�سمم 
غذائي بعني طارق بغليزان 

 194 ت�سجيل  عن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
خالل  كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة 

وفيات. حالة  و8  االأخرية،  �ساعة   24
ر�سد  للجنة  الر�سمي  الناطق  واأعــلــن 
الدكتور  ــا  ــورون ك ــص  ــريو� ف ومتابعة 
االإجمايل  العدد  ارتفاع  فــورار،  جمال 
امل�ستجد  كورونا  بفريو�ص  لالإ�سابات 
اإىل 8697 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 
617 وفاة. واأ�سار الناطق الر�سمي للجنة 
لل�سفاء  متاثلت  التي  احلــاالت  عدد  اأن 

بلغ 4918 بزيادة 171 حالة.
وباملنا�سبة قامت املوؤ�س�سة اال�ست�سفائية 
عدد  بتقلي�ص  بوهران  نوفمر"  "اأول 
الكوفيد  مبر�سى  تتكفل  التي  امل�سالح 
من 10 اإىل 5 م�سالح بعد �سدور تعليمة 
وزارية حتدد اأهم االإجراءات العالجية 

واال�ست�سفائية الواجب العمل بها ق�سد 
حتديد معامل ال�سفاء ملر�سى كوفيد19، 
ح�سبما اأفاد به بيان خللية ات�سال لهذه 

املوؤ�س�سة اال�ست�سفائية.
املوؤ�س�سة  اأن  املــ�ــســدر  نف�ص  واأو�ــســح 
ــران  ــوه اال�ــســتــ�ــســفــائــيــة اجلــامــعــيــة ل
واحلنجرة،  االنــف  م�سالح  على  اأبقت 
الطبي  ــص  ــا� ــع واالإن ــك،  ــف ال ــة  ــراح وج
الطب  وكـــذا  الــ�ــســدريــة،  واالأمـــرا�ـــص 
اإىل  اإ�سافة  االأذن،  وجراحة  الداخلي 
واالأطفال  للحوامل  املخ�س�ص  اجلناح 
الن�ساء  اأمرا�ص  م�سلحة  م�ستوى  على 

والتوليد.
"هذا  اأن  املــ�ــســدر  نــفــ�ــص  ــــاف  واأ�ــــس
الوزارية  التعليمة  بعد  جاء  ــراء  االإج
العالجية  االإجــــراءات  ــم  الأه املــحــددة 

بها  العمل  ــب  ــواج ال واال�ست�سفائية 
ملر�سى  ال�سفاء  مــعــامل  حتــديــد  ق�سد 
ت�سريح  على  تن�ص  والتي   19 كوفيد 
مر�سى الكوفيد الذين حت�سنت حالتهم 
اليوم  بعد  ا�ستقرار  وعرفت  ال�سحية 
لــروتــوكــول  اإخ�ساعهم  مــن  العا�سر 
لي�ص  ــن  ــذي وال بــالــكــلــوروكــني  ــالج  ــع ال

لديهم اأعرا�ص املر�ص".
املر�سى  من  الفئة  هذه  اأن  البيان  واأبرز 
تلزم بالتقيد باحلجر املنزيل وموا�سلة 
و�سع  مع  يوما   14 ملدة  ببيوتهم  العالج 
اإجــراء  اإىل  بعدها  يخ�سعون  الكمامة، 
من  لــلــتــاأكــد  والــفــحــو�ــســات  التحاليل 
هذا  ي�سمح  حيث  املر�ص،  من  تعافيهم 
يتيح  مما  ة  رَّ االأ�سِ "اإخالء  من  االإجــراء 
االآخرين  باملر�سى  التكفل  للموؤ�س�سة 

الذين يتوافدون اإىل امل�ست�سفى".
الروفي�سور  ل�سان  على  البيان  وقــال 
باملوؤ�س�سة  الكوفيد  مركز  عن  امل�سوؤول 
اأن  بــوهــران،  اجلامعية  اال�ست�سفائية 
التكفل  الذين مت  الكوفيد  عدد مر�سى 
بداية  منذ  املوؤ�س�سة  م�ستوى  على  بهم 
اجلائحة بلغ 265 موؤكدة بنتائج املخر 
با�ستعمال  ت�سخي�سها  مت  حالة  و100 
حالة   120 بينهم  من  ال�سكانري،  جهاز 
مت  اأنــه  امل�سوؤول  نف�ص  اأكــد  كما  �سفاء. 
يومي  خالل  موؤكدتني  حالتني  ت�سجيل 
موؤكدا  املوؤ�س�سة  م�ستوى  على  العيد 
توخي  يف  اال�ــســتــمــرار  �ــســرورة  عــلــى 
احليطة واحلذر واإتباع تدابري الوقاية 

االأ�سا�سية من فريو�ص كورونا.
لوؤي ي

كــ�ــســف وزيــــر املــالــيــة عــبــد الــرحــمــن 
مليار   70 مبلغ  احلكومة  ر�سد  ــة،  راوي
عر  كــورونــا  جائحة  ملواجهة  ديــنــار 
الوزير  ــاف  ــس واأ� القطاعات.  خمتلف 
املالية  قانون  م�سروع  مناق�سة  خــالل 
احلكومة  اأن  الوطني  ال�سعبي  باملجل�ص 
 106 �سجلت ملحقا لوزارة ال�سحة مببلغ 
مليارات دينار خم�س�ص لالأدوية وملحقا 
اآخر بقيمة 3.7 مليارات دينار للح�سول 

حتليل  وكوا�سف  الطبية  االأجهزة  على 
الفريو�ص.كما �سجلت ملحقا اآخر بقيمة 
تداعيات  ملواجهة  دينار  مليارات   8.9
ملحقا  اأي�سا  و�سجلت  كورونا،  فريو�ص 
بعنوان  ديــنــار  مــلــيــارات   16.5 بقيمة 
الــعــالوات  لتغطية  الــ�ــســحــة  وزارة 
ال�سحة  قطاع  يف  للعاملني  اال�ستثنائية 
كورونا.و  فريو�ص  ملحاربة  واملجندين 
الرحمان  عبد  املالية،  وزيــر  ك�سف، 

الت�سريعية  ـــام  ـــك االأح عــن  راويـــــة، 
قانون  م�سروع  يف  واملعدلة  املقرتحة 
2020.وقال  ل�سنة  التكميلي  املالية 
اأنه مت تعديل االأحكام بالن�سبة  راوية 
دخول  عند  ال�سعبة  بالعملة  للت�سريح 
حتديد  ومت  الوطني،  الرتاب  مغادرة  اأو 
اجلمارك  لدى  به  امل�سرح  املبلغ  �سقف 
العمالت  من  يعادلها  ما  اأو  اأورو  باألف 
الهدف  اأن  املالية  وزير  ال�سعبة.وقال 

ال�سعي  هــو  التعديل  ــذا  ه مــن  املــرجــو 
هو  ما  وفق  االأموال  �سريورة  يف  للتحكم 
مكافحة  تدعيم  وكذا  دوليا  به  معمول 
الــ�ــســوق املــوازيــة.واأ�ــســاف راويـــة اأن 
ت�سمن  التكميلي  املالية  قانون  م�سروع 
للمهن  اجلبائي  النظام  مراجعة  اأي�سا 
املادة  اأحكام  اإلغاء  اقرتاح  احلرة.وكذا 
تطبيق  متديد  على  تن�ص  التي   70
الر�سم على القيمة امل�سافة.         لوؤي.ي

كمال  والــعــمــران  ال�سكن  وزيـــر  اأعــلــن 
األف   14 من  ــرث  اأك توزيع  عن  نا�سري 
بعد  االأمنـــاط  خمتلفة  �سكنية  ــدة  وح
ت�سريح  .ويــاأتــي  ال�سحي  احلجر  رفــع 
الـــوزيـــر  بــعــد تــاكــيــد �ــســابــق عــلــى اأن 

جل  يف  اأ�سحابها  على  ال�سكنات  توزيع 
الق�ساء  بعد  �سيكون  الــوطــن  واليـــات 
وجاء  امل�ستجد  كــورونــا  فريو�ص  على 
امل�ستفيدين عن  هذا ردا على ت�ساوؤالت 
التي  التوزيع  عمليات  انطالق  موعد 

االول  الــوزيــر  مــن  بــاأمــر  جتميدها  مت 
الفارط  اأفريل  �سهر  جراد  العزيز  عبد 
واإعالن  كورونا  فريو�ص  تف�سي  ب�سبب 
ـــــراءات  ــري واإج ــداب ــن ت احلــكــومــيــة ع
وقائية متنع التجمعات ف�سال عن غلق 

وتوقيف  واالأ�سواق  التجارية  املحالت 
ــل الــرحــالت  ــالت و�ــس ــس ــوا� و�ــســائــل امل

الداخلية واخلارجية .
ق/و

بداأت اأم�ص الثالثاء ، عودة العالقني يف 
االأوروبيني  و  الفرن�سيني  من  اجلزائر، 
يف  الدائمة  لالإقامة  للحاملني  اإ�سافة 

اإىل باري�ص  الــدول االأوروبــيــة،  اإحــدى 
و  ــر  ــزائ اجل بــني  يومية  رحـــالت  عــر 
ن�سرته  ما  ح�سب  الفرن�سية،  العا�سمة 

"فران�ص24".
 14 حتى  الــرحــالت  هــذه  و�ستتوا�سل 
هذه  اأوىل  و�ستنطلق  الــداخــل،  جــوان 

هــواري  العا�سمة  مطار  من  الــرحــالت 
يف  ديغول  �سارل  مطار  باجتاه  بومدين 

باري�ص، ي�سيف ذات امل�سدر.          ق/و

عن  للت�سغيل،  الوطنية  الوكالة  اأعلنت 
اإطالق عر�ص خدمة جديدة متمثلة يف 
اإمكانية ت�سجيل طالبي العمل اجلدد من 

خالل تقنية املحادثة با�ستخدام "الواب 
التوا�سل  موقع  طريق  عن  وذلك  كام"، 
واأو�سحت  "في�سبوك".  االجتماعي 

يف  الر�سمية  �سفحتها  عــر  الــوكــالــة 
اإطار  يف  �سيتم  اأنه  "الفي�سبوك"،  موقع 
جتريبي البدء بوالية برج بوعريريج 

كامل  عر  العملية  هــذه  تعميم  ليتم 
الرتاب الوطني. 

ق/و

ك�سفت م�سالح االأمن الوطني و�سع 5.319 �سخ�ص حمل 
اإجراء ق�سائي وو�سع 1.647 مركبة و602 دراجة نارية 
خمالفات  ب�سبب  الفطر،  عيد  يومي  خالل  املح�سر  يف 
بالوقاية  املرتبطة  التنظيمية  اللوائح  باأحكام  تتعلق 

واحلد من تف�سي فريو�ص كورونا.
باملديرية  وال�سحافة  االت�سال  خلية  رئي�ص  اأكــد  و 
لعروم  لل�سرطة  االأول  العميد  الوطني،  لالأمن  العامة 
اأعمر، اأن م�سالح ال�سرطة �سجلت، خالل نف�ص الفرتة، 
79 خمالفة منها 52 متعلقة بالتجمع الأكرث من �سخ�سني 

و27 مرتبطة بعدم احرتام م�سافة االأمان ال�سحية.
مــبــادرات  "عدة  عــرفــت  املنا�سبة  ــذه  ه اأن  ــح  ــس واأو�
حول  توعوية  حمالت  رافقتها  اإن�سانية  ت�سامنية 
قامت  حيث  ال�سحي،  احلجر  تدابري  احرتام  �سرورة 
على  كمامة   50.000 بتوزيع  ال�سرطة  م�سالح  خمتلف 
برجمة  مع  الوطن  واليــات  من  العديد  عر  املواطنني 
العجزة،  ودور  بامل�ست�سفيات  املر�سى  لبع�ص  ــارات  زي
التوعوية  احلمالت  من  العديد  تنظيم  اإىل  باالإ�سافة 
قبل  ما  فرتات  طيلة  العام  الطريق  م�ستعملي  لفائدة 

احلجر ال�سحي".
واأ�ساف لعروم اأن م�سالح املديرية العامة لالأمن الوطني 
على  واحلفاظ  املواطن  حماية  على  �ساهرة  "تبقى 
التنظيم  وتطبيق  املمتلكات  وتاأمني  العمومية  ال�سحة 
اللوائح  واأحــكــام  ال�سحي  احلجر  ــراءات  ــاإج ب املتعلق 
فريو�ص  من  ــد  واحل بالوقاية  املرتبطة  التنظيمية 
"توخي  اإىل  العام  الطريق  م�ستعملي  داعيا  كورونا"، 
احليطة واحلذر" ومذكرا بالرقم االأخ�سر 1548 وخط 

النجدة 17 لتلقي البالعات 24 �ساعة/24 �ساعة.
لوؤي ي

حمادثات  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  اأجــرى 
حول  اردوغــان  طيب  رجب  الرتكي  نظريه  مع  هاتفية 
لرئا�سة  بيان  يف  وجاء  الليبي.  امللف  يف  التطورات  اآخر 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  "تلقى  اجلمهورية 
رئي�ص  نظريه  من  هاتفية  مكاملة  الثالثاء  �سباح  تبون 
فيها  هناأه  اأردوغــان،  طيب  رجب  الرتكية  اجلمهورية 
ال�سحة  موفور  له  ومتنى  املبارك،  الفطر  عيد  بحلول 
الرفاهية  من  املزيد  اجلــزائــري  ولل�سعب  وال�سعادة، 
بهذه  الرئي�سان  تبادل   " البيان  واأ�ــســاف  والرخاء". 
املنا�سبة املعلومات حول اجلهود املبذولة يف كال البلدين 
يف  الو�سع  وا�ستعر�سا  ــا،  ــورون ك جائحة  تف�سي  ملنع 
املنطقة؛ وبهذا ال�سدد، نّدد الرئي�سان مب�سروع اإ�سرائيل 
انتهاكا  باعتباره  جــديــدة،  فل�سطينية  اأرا�ـــص  ل�سم 
اأمــام  اإ�سافية  وعرقلة  ــدويل،  ال للقانون  اآخــر  �سارخا 

عملية ال�سالم".
ليبيا،  يف  االأحــداث  بتطور  يتعلق  "وفيما  البيان  وتابع 
فر�ص  اأجــل  من  اجلهود  تكثيف  على  الرئي�سان  اتفق 
احلل  لت�سهيل  منها  بد  ال  كمقدمة  النار،  اإطــالق  وقف 
ال�سرعية  احــرتام  اأ�سا�ص  على  الليبيني  بني  ال�سيا�سي 

ال�سعبية ال�سامنة ل�سيادة ليبيا ووحدتها الرتابية".
لوؤي.ي 

بالعيادة  الطبية  اال�ستعجاالت  م�سلحة  ا�ستقبلت 
من  اأ�سخا�ص   07 طارق  عني  ببلدية  اخلدمات  املتعددة 
وترتاوح  الزبوجة  قرية  من  ينحدرون  واحدة  عائلة 
بت�سمم  اأ�سيبوا  �سنة  و45  �سنوات  ال04  مابني  اأعمارهم 
غذائي ب�سبب تناولهم للحلويات ح�سبما علم من م�سادر 
طفل  يوجد  ال�سحايا  بني  ومن  انه  اأفــادت  التي  مطلعة 
العمر حول على م�ست�سفى وهران اجلامعي  يف ال13 من 
نحو  حتويلهم  مت  ال�سحايا  اإ�سابته  خــطــورة  نتيجة 

م�سلحة اال�ستعجاالت من قبل اأعوان احلماية املدنية .
اأبو ع�سام 

ت�ساقط لالأمطار على 
جنوبية واليات   3

من  الثالثاء،  اأم�ص  اجلوية،   االأر�ساد  م�سالح  نبهت 
ذات  واأو�سحت  اجلنوب  مناطق  على  اأمطار  �سقوط 
الواليات  اأن  االأ�سفر  باللون  لها  تنبيه  يف  امل�سالح 

املعنية هي كل من مترنا�ست، ورڨلة و اإليزي.
ق/و

اأكد رئي�ص منظمة حماية امل�ستهلك،م�سطفى زبدي اإن �سعر الكمامة احلقيقي ال يتجاوز 15 دينار جزائري م�سددا 
على �سرورة اأن تباع الكمامات يف ال�سيدليات ل�سمان جودتها.
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