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"�صحاري" اجلزائري 
من الذهب الأ�صود 

يتهاوى جمددا

توزيع الأطباء ال�صينيني 
على م�صت�صفيات 

الوليات الأكرث ت�صررا

توقعات برتاجع مداخيل الدول امل�سدرة للنفط 
و الغاز بـ 50 اإىل 85 باملائة يف 2020

مع و�سول اأول دفعة من امل�ساعدات 
الطبية

الدرك الوطني اأوقف 979 متورطا يف ظرف اأربعة اأيام

-  رئي�س ديوان احلليب: خمزون م�سحوق احلليب متوفر لتغطية الطلب خالل الأزمة
-  اأخ�سائيون يحذرون من الن�سياق وراء �سائعات عن عالج كورونا قد ت�سبب املوت

كورونا.. زمن  الأزمات" يف  "جتار 
م�صــاربــة، احــتــكـــار وغــ�ش
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ال�صـروع يف تطبيق 
احلجـر ال�صحي اجلزئي 

على الـولية

حواجـز اأمنية ودوريات عرب الطرقات 
وال�صوارع

يف اإطار برنامج اإعادة العتبار ل�صبكة 
الطرقات

نحو اإطالق  م�صروع 
الطريق الوطني 

رقم 3 بالولية

كا�صون�ش غري ملتزمة 
باإجراءات الوقاية 

الحرتازية لوباء كورونا

رفع احلجر ال�صحي عن 51 
�صخ�صا بالولية

الــــــوادي

ب�سكرة

ورقلة

اأدرار

�س 07

�س 06

�س 06

�س 06

اإنتاج 400 األف قارورة بوتان ملواجهة 
اأي ندرة حمتملة

حمطات البنزين مفتوحة 
للحالت ال�صتثنائية 

بوليات احلجر  

ال�صلطات تالحق فريو�ش "كورونا" عرب تطبيقات رقمية
متّكنها من الو�سول اإىل املري�س والك�سف عليه من دون حاجته اإىل التنقل

-  انتقال عدوى فريو�س كورونا اإىل الطاقم الطبي مل�ست�سفى تيزي وزو
-   31 حالة متاثلت لل�سفاء وت�سجيل 3 وفيات جديدة و454 اإ�سابة
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اجليــالين مهـري يتربع بن�صف مليون 
دولر للــم�صت�صفيــــات 

توقيف 5 روؤ�صاء بلديات 
عن مهامهم ببومردا�ش

حجز اأزيد من 100 كلغ من 
الكيف بعني الدفلى والنعامة

يفاو�س لقتناء 
معدات طبية �سد 

072005كورونا

�س 03



العني الثالثاء

يف ظل الظروف الراهنة التي ت�شهدها البالد و انت�شار 
ا�شتغالل  يف  الفر�ص  امل�شاربون  ي�شطاد    ، الوباء 
املنتجات �شبه ال�شيدالنية وزيادة الطلب عليها للرفع 
بال�رشطة  باأثمان ال تعقل، مما دفع  اأ�شعارها وبيعها  من 
فجائية  رقابية   دوري��ات  خ��الل  من  حماربتهم  اإىل 
و  الغ�ص  قمع  م�شالح  غياب  يف  التجارية  للمحالت 
فكانت  التجارة،  مديريات  م�شتوى  على  الرقابة  فرق 
ال�رشطة البديل ملحاربة امل�شاربة يف ال�شلع ، و اإن كانت 
امل�شوؤولية هي م�شوؤولية اجلميع، لكن لكّل دوره الذي 
يقوم به  يف احلفاظ على االأمن و النظام و  مطالب باأن 
يوؤديه،  يبقى ال�شوؤال حول من وراء اإخفاء هذه املواد؟ و 
من يدعم هوؤالء امل�شاربني؟، هل ال�شيادلة؟ اأم املوردين؟ 
�شوق  �رشب  على  تعمل  جمهولة  اأخ��رى  جهات  اأم 
هل  امل�شاربني؟  هم  من  نعرف  اأن  وجب  كما  االأدوي��ة، 
هم جتار �شغار يعملون حتت اإ�رشاف جتار كبار و كيف 
امل�شاربون  بينهما؟   الو�شيط  هو  من  و  ال�شفقة؟  تتم 
�شاأنهم �شاأن الع�شابة اأو اجلماعة االإجرامية التي متت�ص 
دين  ال  يردعهم  ال  ال�رشيع،  الربح  اأجل  من  املواطن  دم 
اإن�شانية، فهم يعملون يف الظالم،  و ال قانون و ال قيم 
اجلهات  قبل  من  �شارمة  ردع  عمليات  اإىل  حتتاج  و 
القانونية التي وجب عليها اأن ت�شدد من  عقوباتها يف 

حق املتورطني يف هكذا جرائم.

حـدث وال حـرج
1964 •  العدد   1441 هـ    04 �سعبان  لـ   2020 م املوافق  29  مار�س   • الأحد  

اقتطاع 4 ماليني من اأجرة 
النواب ملكافحة وباء كورونا

اأعلن مكتب املجل�س ال�سعبي الوطني يف بيان له اأم�س عن م�ساهمة 
نواب الغرفة الت�سريعية ال�سفلى يف حملة مكافحة انت�سار 

جائحة فريو�س “كورونا” من خالل القتطاع من رواتب النواب 
والإطارات.

ويف هذا ال�سدد ثمن رئي�س الكتلة الربملانية حلزب جبهة 
امل�ستقبل احلاج بلغوثي خطوة املجل�س التي �سيكون لها اأثر ايجابي 

على خمطط مكافحة الفريو�س قبل انت�ساره اأكرث، وهذا يف ظل 
ارتفاع عدد امل�سابني به و�سحاياه.

واأو�سح بلغوثي باأن ت�سكيلته ال�سيا�سية وبعد التن�سيق مع مكتب 
رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني �سليمان �سنني وافقوا على امل�ساهمة 

مبا ي�ساوي 4 ماليني �سنتيم من اأجرة ال�سهر املقبل كحد اأدنى.
ومل ي�ستبعد املتحدث تكرار مثل هكذا م�ساهمات اإذا ما وا�سل 
الفريو�س التاجي انت�ساره يف اجلزائر  وارتفاع عدد امل�سابني 

الذين يتوزعون على 36 ولية ح�سب الح�ساءات الر�سمية، وهذا 
الذي لن ترف�سه جبهة امل�ستقبل ح�سبه.من جهته اأكد النائب 

�سادوق اأحمد عن حركة جمتمع ال�سلم باأن نواب الكتلة الربملانية 
حلم�س وافقوا فعلى امل�ساهمة بجزء من راتبهم ال�سهري من اأجل 

مكافحة “كورونا” �سيما واأنهم دائما ما دعوا ملثل هكذا خطوات 
تخدم ال�سالح العام.
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مريكل ترف�ش تزويد الكيان 
ال�صهيوين باأجهزة تنف�ش 

�صناعي ملواجهة كورونا

رغم حظر التجمعات.. اأ�صهر ملياردير م�صري يدعو لل�صالة

املحكمة الإدارية تاأمر مري الطاهري
 يف جيجل برفع القمامة

ك�سفت �سحيفة “يديعوت 
اأحرونوت” ال�سهيونية اأن 

امل�ست�سارة الأملانية، اأجنيال 
مريكل، رف�ست طلب رئي�س 

الوزراء ال�سهيوين بنيامني 
نتنياهو، تزويد تل اأبيب 

باأجهزة تنف�س �سناعي 
ملواجهة كورونا.

واأ�سافت ال�سحيفة 
اأن هذا الطلب جاء 

موؤخرا خالل ات�سال هاتفي بني مريكل ونتنياهو، من 
دون اأن حتدد تاريخ املحادثة.

وكان مكتب نتنياهو ن�سر بيانا اأو�سح فيه اأن الأخري 
هاتف امل�ست�سارة الأملانية، حيث بحثا �سبل التعاون يف 

مواجهة اأزمة تف�سي الفريو�س.
وح�سب ال�سحيفة رف�ست مريكل طلب رئي�س الوزراء 

الإ�سرائيلي، موؤكدة له اأن اأملانيا تعاين هي الأخرى نق�سا 
يف اأجهزة التنف�س، ل�سيما واأنها “اأعارت” فرن�سا موؤخرا 

املئات منها، فيما قال مكتب نتنياهو لل�سحيفة: “ل 
نتطرق لتفا�سيل املكاملات بني الزعماء”.

دعا رجل الأعمال امل�سري جنيب �ساوير�س لل�سالة ب�سكل جماعي لأجل "اأن 
يزيح اهلل اأزمة فريو�س كورونا القاتل". وبالرغم من قرارات حظر التجمع 

وال�سالة ال�سادر من �سيخ الأزهر ال�سريف، قال �ساوير�س على ح�سابه يف 
"تويرت": "اأرى اأن يجتمع العامل كله على يوم معني لل�سالة جمتمعني جميعا 

باختالف اأدياننا حتى يزيح اهلل هذه الغمة وي�سفى املر�سى جميعا".
وكان �سيخ الأزهر اأحمد الطيب قرر اإيقاف �سالة اجلماعة واجلمعة موؤقتا 

باجلامع الأزهر، حر�سا على �سالمة امل�سلني، حلني وقف انت�سار الوباء، 
وانطالقا من القاعدة ال�سرعية �سحة الأبدان مقدمة على �سحة العبادات.

واأفتت هيئة كبار العلماء بالأزهر ال�سريف، اأن الدليل على م�سروعية 
تعطيل �سالة اجلمعة واجلماعات واإيقافهما، تالفيا لنت�سار الوباء.

كما اأوقفت الكني�سة الأرثوذك�سية جميع الكنائ�س وجميع القدادي�س 
والأن�سطة ملواجهة انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد.

اأمرت املحكمة الإدارية يف 
جيجل  الوزير اأو الوايل اأو 

رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي 
وكل م�سوؤول اإداري بتنفيذ 

احلكم ال�سادر عنها بتاريخ 23 
مار�س اجلاري تاأمر فيها بلدية 

الطاهري برفع القمامات 
املنت�سرة يف الأحياء التابعة 

لها وتنظيفها.وكان اأربعة 
حمامون يف بلدية الطاهري قاموا بتقدمي عري�سة �سد بلدية الطاهري ممثلة يف 

رئي�س جمل�سها البلدي بتاريخ 18 مار�س، لإلزامه باللتزام مبهامه املحددة يف قانون 
البلدية وذلك برفع القمامة من جميع ال�سوارع والأحياء يف اإقليم بلدية الطاهري.

وا�ستند اأ�سحاب الدعوى اأنهم يقيمون يف بلدية الطاهري وميار�سون مهنتهم فوق 
اإقليم البليدة  وهم مهددون رفقة عائالتهم وبقية مواطني البليدة مبختلف 

الأمرا�س املعدية نتيجة انت�سار الأو�ساخ والقمامة عرب جميع اأحيائها و�سوارعها.

عندما مل يجدوا ما ي�سرقوه، قاموا ب�سرقة اأبواب املطبخ
اقتحم ل�سو�س املنازل �سكن ببلدية اولد ر�سا�س املقاطعة الولئية بخن�سلة من اجل �سرقته وعندما 

عجزوا عن ايجاد اإي �سئ ي�ستهويهم قاموا ب�سرقة الأبواب اخل�سبية للمطبخ ، هذا وقد مت تقدمي 
�سكوى من قبل املعني و�ساحب ال�سكن �سد الل�سو�س.

صـــورة و تعــليق 

عندما تقوم ال�صرطة 
مبهام مديرية التجارة

من هم 
بقلم: علجية عيشامل�صاربون؟
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اأخ�صائيون حذروا من الن�صياق وراءها لأنها ت�صبب املوت

اجلزائريون اأمام �صيل عارم من املعلومات 
اخلاطئة وامل�صللة عن عالجات لكورونا

لوؤي ي
--------------------

ومن �شمن العالجات املزيفة اخلطرية 
الربكاين  الرماد  ال�شتهالك  الرتويج 
ومكافحة العدوى با�شتخدام م�شابيح 
مطهرات  اأو  بنف�شجية  فوق  باأ�شعة 
الكلور التي تقول ال�شلطات ال�شحية 
ما  اإذا  ���رشراً  ت�شبب  اأن  ميكن  اإنها 
ا�شتخدمت ب�شكل غري �شحيح. وثمة 
كورونا"،  لفريو�ص  "قاتل  اآخر  عالج 
على  ن�رشت  م�شللة  ملقاالت  وفقا 
وهو  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
�شكل  على  الف�شة  جزيئات  �رشب 
"الف�شة  ب��ا���ش��م  م��ع��روف  ���ش��ائ��ل 

الغروية".  

لتناول  اجلانبية  االآث��ار  ت�شمل  وقد 
اجللد  ل��ون  تغري  ال��غ��روي��ة  الف�شة 
وامت�شا�ص  امل���زرق  ال��رم��ادي  اإىل 
فيها  مب��ا  االأدوي���ة  بع�ص  ك��اف  غ��ري 
للمعاهد  وفقا  احليوية  امل�����ش��ادات 
لكن  لل�شحة.  االأمريكية  الوطنية 
عن  االأ�شخا�ص  بع�ص  يردع  مل  هذا 
اأ�شرتايل  رجل  واأو�شح  ا�شتخدامها. 
اإنه ي�شرتي هذه الو�شفة بانتظام  قال 
"نفدت  اإنها  بر�ص"  "فران�ص  لوكالة 
قبل  لكن  مدينتي...  يف  بالكامل 
دائمًا  باإمكاين  كان  الفريو�ص،  تف�شي 

احل�شول عليها".
وامل�شاحيق  الكوكايني  يعترب  كما 
من  اأي�شا  التبيي�ص  مب��واد  ال�شبيهة 
العالجات اخلطرة التي يروج لها عرب 

االإنرتنت. وقالت احلكومة الفرن�شية 
رداً على تلك االدعاءات على "تويرت"، 
كوفيد  من  يحمي  ال  الكوكايني  "ال، 

."19
وفيما يتهافت النا�ص على �رشاء ال�شلع 
متاجرها  رف��وف  تاركني  االأ�شا�شية 
فارغة حول العامل، واجه بع�ص التجار 
معاك�شة  م�شكلة  الهنود  واملزارعني 
ب�شبب  منتجاتهم  النا�ص  يتجنب  اإذ 

معلومات خاطئة.
واأو�شح جتار جتزئة يف نيودلهي اأنهم 
م�شد�شات  مثل  �شينية  �شلعًا  خزنوا 
امل�شتعار من بني  البال�شتيك وال�شعر 
اأجل  من  ا�شتريادها  مت  اأخ��رى  اأم��ور 
من  �شابق  وقت  يف  "هويل"  مهرجان 
ال�شحة  منظمة  واأفادت  ال�شهر.  هذا 

العاملية باأن الفريو�ص ال يعي�ص طوياًل 
على االأ�شطح اجلامدة، لذلك فمن غري 
امل�شتوردة  ال�شلع  تكون  اأن  املحتمل 

ناقلة للعدوى.
للمعلومات  ال�رشيع  االنت�شار  ويعني 
على االإنرتنت اأنه عندما يناق�ص العلماء 
يقدم  قد  بعد،  اإثباتها  يتم  مل  نظريات 
القلقون على جمازفات غري  املر�شى 
ن�رش  بعد  ارتباك  اأثري  وقد  �رشورية. 
جمالت  يف  نظرية  واأبحاث  ر�شائل 
اأنواع  اإذا كانت بع�ص  علمية حول ما 
اأدوية القلب ميكن اأن ت�شاهم يف تطوير 
�شكل خطري من كوفيد 19. ودفع هذا 
اأنحاء  يف  ال�شحية  ال�شلطات  االأمر 
امل�شورة  تقدمي  اإىل  واأمريكا  اأوروب��ا 
خطراً  يواجهون  الذين  القلب  ملر�شى 

اأكرب يف حال اإ�شابتهم بالعدوى، حول 
موا�شلة تناول اأدويتهم.

و بخ�شو�ص توقف البع�ص عن تناول 
املزمنة  لالأمرا�ص  املخ�ش�شة  االأدوية 
قال الربوفي�شور غاري جينينغز كبري 
القلب  ملوؤ�ش�شة  الطبيني  امل�شت�شارين 
النظرية  الدرا�شات  اإن  االأ�شرتالية، 
التي  العوامل  اإىل عدد من  "ا�شتندت 
اإذا  اأّنه  هي مو�شع جدل"، حمذًرا من 
اأدويتهم،  تناول  عن  املر�شى  توقف 
قلبية  لنوبات  اأنف�شهم  يعر�شون  فقد 
"يف  اأّنه  اإىل  واأ�شار  املوت.  خلطر  اأو 
تلك  �شحة  على  دليل  اأي  غياب 
االأدوي��ة  هذه  اأن  العلم  ومع  املزاعم 
مفيدة... ال يعترب التوقف عن تناولها 

فكرة جيدة".

يتعر�ش اجلزائريون �صاأنهم �صاأن �صكان العامل اإىل �صيل عارم من املعلومات اخلاطئة وامل�صللة التي تن�صر 
عن فريو�ش كورونا امل�صتجد عرب الإنرتنت.

من  الوطني  ال���درك  وح���دات  متكنت 
االأخرية،  االأربعة  االأي��ام  خالل  معاجلة، 
�شخ�شا   979 وتوقيف  ق�شية   921
املواد  يف  والغ�ص  باالحتكار  متهمني 

الغذائية وا�شعة اال�شتهالك.
اأنه  الوطني  ال��درك   لقيادة  بيان  واأف��اد 
امل�شاربة،  ظاهرة  مكافحة  اإطار  و"يف 
الغذائية  امل��واد  يف  والغ�ص  االحتكار 
�شبه  وامل����واد  اال���ش��ت��ه��الك  وا���ش��ع��ة 
للحد  احلثيث  وال�شعي  ال�شيدالنية، 
الب�شعة  االإج��رام��ي��ة  ال�شلوكات  م��ن 
يف  املتمثل  الراهن،  للظرف  للم�شتغلني 
)كوفيد  اجلديد  كورونا  فريو�ص  تف�شي 
الفريو�ص  ع��ن  الناجم  امل��ع��دي،   )19
وح��دات  متكنت   ،)SARS.COVII(
ق�شية   921 معاجلة  من  الوطني  الدرك 
خالل  وذل��ك  �شخ�ص،   979 وتوقيف 
االأيام االأربعة )04( االأخرية، من 22 اإىل 

25 مار�ص 2020".
هي  حجزها  مت  التي  امل���واد  ب��ني  وم��ن 
وال�شميد  الفرينة  و  خمتلفة  م�شربات 
والقمح اللني وال�شلب و ال�شعري والتمر 
وامللح  والقهوة  اجلافة  والبقول  وال�شكر 

اجل��اف  واحلليب  امل�شربة  والطماطم 
والدجاج  والكا�شري  الفواكه  و  وال�شاي 
والتوابل  والع�شل  ال�شوداين  الفول  و 
وال�شكوالطة واجلوز وم�شتقات احلليب 
الطبية  والقفازات  اليدين  معقم  وكذا 

و�شابون يدوي �شائل.
الدرك  اأن موؤ�ش�شة  البيان  واأو�شح ذات 
بهدف  املواطنني،  بكافة  تهيب  الوطني 
خمتلف  مكافحة  يف  الفعالة  امل�شاركة 
ب"االإبالغ  التف�شل  االإج���رام،  اأن��واع 
م�شاربة،  عملية  ك��ل  ع��ن  ال��ف��وري 
اأو  خمالفة  اأية  عن  اأو  غ�ص،  اأو  احتكار 

اإ�رشار بال�شالح العام".
الوطني  ال���درك  ق��ي��ادة  ذك���رت  كما 
التكنولوجية  بالو�شائط  باملنا�شبة، 
ويف  املواطن  ت�رشف  حتت  املو�شوعة 
"اخلط االأخ�رش للدرك  اأال وهي  خدمته، 
ا�شتعالمات   وموقع    )10.55( الوطني 
PPGN.MDN.(  وال�شكاوى امل�شبقة
االأق��رب  بالوحدة  االت�شال  اأو   ،)DZ

للدرك الوطني لنف�ص الغر�ص".
ال�رشطة  عنا�رش  حجزت  جانبها  من 
لقرية  اخل��ارج��ي  احل�����رشي  ب��االأم��ن 

من  اأزي��د  احلد  ثنية  ببلدية  "عمرونة" 
10 قناطري من مادة ال�شميد التي كانت 
�شخ�شني  وتوقيف  للم�شاربة  موجهة 
ذكره  ح�شبما  الق�شية،  يف  متورطني 
العامة  بيان ملكتب االت�شال والعالقات 

لهذه الهيئة االأمنية.
واأفاد البيان باأنه مت القيام بهذه العملية اإثر 
احل�رشي  باالأمن  ال�رشطة  قوات  معاينة 
التابعني  الرقابة  اأع��وان  رفقة  املذكور 
للمفت�شية االإقليمية للتجارة بدائرة ثنية 
احلد عدد من املحالت التجارية املتواجدة 
بداخل  اإكت�شف  والتي  "عمرونة"  بقرية 
اأحدها كمية خمزنة من ال�شميد واملقدرة 
بنحو 10 قناطري و75 كلغ كانت موجهة 

للم�شاربة.
توقيف  ع��ن  العملية  اأ���ش��ف��رت  كما 
�شاحبي هذه الكمية املخزنة اللذين كانا 
امل�شاربة،  طريق  عن  ت�شويقها  يريدان 
اأنه  اىل  م�شريا  امل�شدر،  نف�ص  ي�شيف 
املتورطني  �شد  ق�شائي  ملف  اإجناز  مت 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام  وتقدميهما 

حمكمة ثنية احلد.
لوؤي ي

وغ�ش واحتكار  كورونا..م�صاربة  زمن  الأزمة" يف  "جتار 
الدرك الوطني اأوقف 979 متورطا يف ظرف اأربعة اأيام

من  االأوىل  الدفعة  اجلزائر  ا�شتلمت 
امل�شاعدات الطبية من ال�شني ملكافحة 

انت�شار وباء كورونا امل�شتجد.
الطبية  الت�شامنية  الهبة  وتتمثل هذه 
واأج��ه��زة  الوقاية  م�شتلزمات  م��ن 
املوجهة  اال���ش��ط��ن��اع��ي  التنف�ص 
للت�شدي للفريو�ص واحلد من انت�شاره.
املنتدب  الوزير  اعترب  وباملنا�شبة، 
ال�شيدالنية،  بال�شناعة  املكلف 
ت�رشيح  يف  باحمد،  بن  جمال  لطفي 
التي  امل�شاعدات  هذه  اأن  لل�شحافة 
ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  تقدمها 
اآخر على عمق ومتانة  "دليل  للجزائر 
ال�شداقة  واأوا�رش  الثنائية  العالقات 
التي  البلدين  �شعبي  بني  واالأخ���وة 
رئي�ص  منا�شبات  عدة  يف  عنها  عرب 
ونظريه  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 

ال�شيني".
ال�شني  �شفري  ج��دد  ج��ان��ب��ه،  وم��ن 
بالده  ا�شتعداد  ليانهي،  باجلزائر،يل 
للجانب  امل�شاعدات  تقدمي  ملوا�شلة 
كورونا"  فريو�ص  ملواجهة  اجلزائري 
"على  للجزائر  امتنانه  عن  معربا 
لبالده  قدمتها  التي  امل�شاعدات 

الت�شدي هذا الوباء".
لل�شلطات  �شلمت  قد  اجلزائر  وكانت 
املن�رشم  فرباير  �شهر  بداية  ال�شينية 
500األف  من  تتكون  ت�شامنية  هبة 
اإىل  وقائية  نظارة  و20الف  قناع 
جانب 300 األف قفاز مل�شاعدتها على 

مواجهة هذا الوباء.
ال�شينية  ال�شفارة  عن  بيان  وك�شف   
التي  الطبية  امل�شاعدات  و�شول  عن 
األف كمامة طبية و50   500" ت�شمل 
و2000   ،N95 نوع  من  كمامة  األف 
والقفازات  طبية،  واق��ي��ة  مالب�ص 
ال�شناعي  التنف�ص  واأجهزة  الطبية 

الطبية  امل�شتلزمات  م��ن  وغ��ريه��ا 
االأخرى من ال�شني اإىل اجلزائر".

واأو�شح البيان اأن هذه الدفعة االأوىل 
اجلزائر  اإىل  ال�شينية  امل�شاعدات  من 
"بادرت بها كل من احلكومة املركزية 
ال�شني، ومن  املحلية يف  واحلكومات 
وال�شناديق  احلكومي  اخلريي  االحتاد 

اخلريية اخلا�شة".
واالأف���راد  ال�����رشك��ات  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
بتلك  بالتربع  قاموا  الذين  ال�شينيني 
اجل��زائ��ر،  اإىل  الطبية  امل�شتلزمات 
منها  الثانية  الدفعة  ت�شل  اأن  على 
حتدد  اأن  دون  القريب"  امل�شتقبل  "يف 

ال�شفارة ال�شينية تاريخا لذلك.
و�شل  ذات��ه��ا،  الرحلة  م��ن  وعلى 
طبيبا   13 اجلمعة  م�شاء  اجلزائر،  اإىل 
يف  خمت�شني  �شحة،  ممار�شي  و8 
كورونا،  فريو�ص  وعالج  ت�شخي�ص 
وعملوا يف م�شت�شفيات �شينية خالل 
االأزمة ال�شحية التي مرت بها بالدهم 

يف االأ�شابيع املا�شية.
االأط���ب���اء على  ت��وزي��ع  و���ش��ي��ت��م 
�شهدت  التي  الواليات  م�شت�شفيات 
اأكرب انت�شار لفريو�ص كورونا، خا�شة 
البليدة واجلزائر العا�شمة وتيزي وزو 

ووهران وتلم�شان.
ال�شيني  الطبي  الفريق  �شيعمل  كما 
نظرائهم  من  جمموعة  تكوين  على 
فريو�ص  مكافحة  يف  اجل��زائ��ري��ني 

كورونا.
الطبي  الفريق  و���ش��ول  ويتزامن 
تطبيق  اجل��زائ��ر  ب��دء  م��ع  ال�شيني، 
امل�شابني  على  العالجي  الربوتوكول 
ب��ف��ريو���ص ك���ورون���ا امل��ع��م��ول به 
دواء  يف  واملتمثل  ال�شني  يف  اأي�شا 

"كلوروكني".
لوؤي ي

توزيع الأطباء ال�صينيني على م�صت�صفيات 
الوليات الأكرث ت�صررا

مع و�صول اأول دفعة من امل�صاعدات الطبية

على  االت�شال  مدير  اأم�ص  اأعلن 
م�شتوى �رشكة نفطال جمال �رشدود، 
ما  اإنتاج  يف  �رشعت   م�شاحله  اأن 
األف قارورة غاز بوتان   400 يقارب 
ال�شوق  لتموين  ي��وم��ي  ب�شكل 
حمتملة  ندرة  اأي  ومواجهة  الوطنية 
ب�شبب انت�شار وباء كورونا يف البالد 
�رشكة  فاإن  �رشدود،  جمال  وح�شب   .
من  خا�شا  خمططا  و�شعت  نفطال 
يف  النفطية  املواد  وفرة  �شمان  اجل 
االأمر  تعلق  �شواء  الوطنية  ال�شوق 
موؤكدا  الغاز،  ق��ارورات  اأو  بالوقود 
يف ت�رشيح �شحفي له انه منذ بداية 

انت�شار وباء كورونا  يف البالد.
انقطاع  ول�شمان توزيع �شامل دون 

موؤ�ش�شة  �رشعت  البرتولية،  للمواد 
اإنتاجها   حجم  من  الرفع  يف  نفطال 
اإىل  امل��ع��دل  لي�شل  البوتان  لغاز 
ففي  يوميا.  قارورة  األف  حوايل400 
-املتحدث  اأو�شح  لوحدها  العا�شمة 
اأم�ص  ق��ارورة  األف    27 توزيع  مت   -

فقط.
م�شاحله  اأن  �رشدود،  جمال  واأو�شح 
الالزمة  االإج���راءات  كافة  اتخذت 
والية  فيها  مبا  املناطق  كل  لتزويد 
احلجر  حتت  االآن  هي  التي  البليدة 
ك��ورون��ا   وب���اء  ب�شبب  ال�شحي 
اتخاذها  مت  احتياطات  كل  م�رشحا:" 
التعبئة  مراكز  غلق  مت  حال  حتى يف 
الوالية  هذه  م�شتوى  على  املوجودة 

�شوف نلجاأ للمراكز املجاورة من اجل 
تزويد املواطنني". 

اأكد  البنزين،  حمطات  وبخ�شو�ص 
اأن  نفطال،  ب�رشكة  االت�شال  مدير 
كل فروع املوؤ�ش�شة  مفتوحة  يف كل 
بالن�شبة  ال�شيء  ونف�ص  الواليات، 
يومية  ب�شفة  تعمل  التي  للمحطات 
لتزويد املواطنني بهذه املادة ، م�شريا 
بالن�شبة  املحطات  غلق  قرار  ان  اىل 
للعا�شمة يكون بعد ال�شاعة ال�شابعة 
حمطات  هناك  و�شتكون    ، م�شاءا 
من  اال�شتثنائية  للحاالت  مفتوحة 
�شيارات  وت��زوي��د  ا�شتقبال  اج��ل 

االإ�شعاف واالأمن مبادة البنزين. 
لوؤي ي

حمطات البنزين مفتوحة للحالت ال�صتثنائية بوليات احلجر  
اإنتاج 400 األف قارورة بوتان ملواجهة اأي ندرة حمتملة
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جمددا يتهاوى  الأ�صود  الذهب  من  "�صحاري" اجلزائري 

لوؤي ي
-----------------

اأوب��ك  خ��ام��ات  �شلة  ت�شم  و 
قيا�ص  يف  مرجعا  تعد  ال��ت��ي 
نوعا وهي   14 االإنتاج  م�شتوى 
واخلام  اجلزائري،  �شحاري  خام 
ال�شعودي،  اخلفيف  العربي 
الكويتي،  الت�شدير  وخ���ام 
وخ����ام م��رب��ان االإم���ارات���ي، 
والب�رشة  الثقيل،  واالإي���راين 
ال�شدر  وخام  العراقي،  اخلفيف 
النيجريي،  بوين  وخام  الليبي، 
الفنزويلي،  م��رياي��ات  وخ���ام 
ورابي  االنغويل،  �شول  وجريا 
واأوري��ن��ت  الغابوين،  اخلفيف 
لغينيا  وزاف��ريو  االك���وادوري، 
اال�شتوائية، و جينو الكونغويل.
و كان خام برنت ت�شليم مايو قد 
93ر  عند  اجلمعة  جل�شة  اأنهى 
بانخفا�ص  بلندن  دوالرا   24
تهاوى  حني  يف  باملائة  35ر5 

84ر4  ب  االأمريكي  الو�شيط 
عند  اجلل�شة  ليغلق  ب��امل��ائ��ة 

51ر21 دوالر.
االأ�شود  الذهب  اأ�شعار  تبقى  و 
ب��رتاج��ع ك��ب��ري على  م��ت��اأث��رة 
تداعيات  ج��راء  العاملي  النفط 
الن�شاط  على  ك��ورون��ا  وب��اء 
على  الطلب  و  االق��ت�����ش��ادي 
الوقود اىل جانب ما خلفته حرب 
االأ�شعار التي اندلعت غداة عدم 
اإىل  حلفائها  و  اوب��ك  تو�شل 
جديد  خف�ص  بخ�شو�ص  اتفاق 

لالإنتاج.
احرتام  عدم  ذلك  اإىل  ي�شاف  و 
من  ب��داي��ة  االإن��ت��اج  ت�شقيف 
اأدى  ال��ذي  املقبل  ابريل  �شهر 
باملائة   50 بن�شبة  انخفا�ص  اإىل 
مقارنة  مار�ص  يف  لالأ�شعار 
يناير  �شهر  يف  امل�شجلة  بتلك 

املا�شي.
نهاية  من  اأي��ام  ب�شعة  قبل  و 
االتفاق املتفق عليه يف دي�شمرب 

االإنتاج  بخف�ص  املتعلق  الفارط 
لي�ص  برميل،  مليون  7ر1  ب 
اإىل  للذهاب  ب��وادر  اإي  هناك 
لالتفاق  متديد  اأو  جديد  اتفاق 

احلايل.
التي  العادية  اللقاءات  وحتى 
كانت مربجمة يف 9 و 10 جوان 
179ملوؤمتر  باللقاء  املتعلقة  و 
و  التا�شع الأوبك  اللقاء  و  اأوبك 
حيث  كذلك،  تعد  مل  اأوبك  غري 
برناجمها  من  املنظمة  حذفتها 
الذي كانت قد ن�رشته منذ اأكرث 
من �شهر على موقعها الر�شمي.
تعتمد  التي  ال���دول  تبقى  و 
من  مداخيلها  يف  كبرية  ب�شفة 
�شادرات  على  ال�شعبة  العملة 
من  ت�رشرا  االأكرث  املحروقات 

و�شعية �شوق النفط العاملية.
و كانت منظمة اأوبك و الوكالة 
من  حذرت  قد  للطاقة  العاملية 
كورونا  وباء  تداعيات  من  قبل 
ميكن  ما  و  النفط  اأ�شواق  على 

ان ينجر عنه من اآثار اقت�شادية 
اقت�شاد  ع��ل��ى  واج��ت��م��اع��ي��ة 
خا�شة  النمو  طريق  يف  الدول 

ال�شعيفة منها.
للوكالة  التنفيذي  املدير  اأكد  و 
بريول  فاتيح  للطاقة،  العاملية 

حممد  الوب��ك،  العام  واالأم��ني 
على  ب��ارك��ي��ن��دو  �شنو�شي 
و  خا�شة  احللول  اإيجاد  �رشورة 
الظروف  توا�شل  حال  يف  اأن��ه 
احلالية لل�شوق فان مداخيل هذه 
و  النفط  من  املح�شلة  ال��دول 

 85 اإىل   50 الغاز �شتتهاوى ب 
باملائة يف 2020.

مثل  املنتجني  كبار  بريول  ودعا 
العون  يد  تقدمي  اىل  ال�شعودية 
اأ�شواق  اإىل  اال�شتقرار  جللب 

اخلام.

26 دولرات يف نهاية الأ�صبوع. 04ر  ك�صفت البيانات ال�صادرة عن منظمة الدول امل�صدرة للنفط على موقعها اللكرتوين عن تراجع �صعر �صلة خامات اوبك اىل 
26 دولرا ، ح�صب ذات امل�صدر. 24 و  وكان �صعر هذه اخلامات قد تراوح خالل الأ�صبوع الفارط بني 

توقعات برتاجع مداخيل الدول امل�صدرة للنفط والغاز بـ 50 اإىل 85 %يف 2020

العدد
1964

اأكد رئي�ص الديوان الوطني املهني للحليب، 
احلليب  اأن خمزون م�شحوق  خالد �شواملية، 
التي  االأزم��ة  خالل  الطلب  لتلبية  متوفر 
كورونا  وب��اء  تف�شي  ج��راء  البالد  بها  متر 
كافية  املتوفرة  الكمية  اإن  قائال  فريو�ص، 

لتلبية الطلب اإىل غاية نهاية ال�شنة. 
لتعليمات  طبقا  اأنه  �شواملية  خالد  اأو�شح 
�رشيف  الريفية،  والتنمية  الفالحة  وزير 
عماري، قام الديوان الوطني املهني للحليب 
م�شحوق  لتخزين  ا�شتباقية  ب��اإج��راءات 
لتطبيق  مناطق خمتلفة، حت�شبا  احلليب يف 

موؤكدا  البليدة،  والية  على  ال�شحي  احلجر 
يف الوقت ذاته اأن خمزون م�شحوق احلليب 
التي متر  متوفر لتلبية الطلب خالل االأزمة 
قائال  وباء كورونا،  تف�شي  جراء  البالد  بها 
الطلب  لتلبية  متوفرة وكافية  الكميات  اإن 

اإىل غاية نهاية ال�شنة اجلارية.
يف  �شواملية  خالد  اأ�شاف  اأخرى،  جهة  من 
ت�رشيح �شحايف، اأن وزير الفالحة والتنمية 
تعليمات  اأعطى  عماري  �رشيف  الريفية 
برفع ح�ش�ص امللبنات من م�شحوق احلليب 
تخزين  اإىل  الراجع  املتزايد  الطلب  لتلبية 

تهافت  ج��راء  امل��ن��ازل  يف  كبرية  كميات 
املواطنني عليها خالل ال�شاعات االأخرية.

وتابع املتحدث مربزا اأن امللبنات العمومية 
والية  يف  املدعم  احلليب  بيع  نقاط  فتحت 
جندت  حيث  اخلا�شة،  وامللبنات  البليدة 

�شاحنات للبيع مبا�رشة للمواطنني.
عن  االأول  امل�شوؤول  اأبرز  اأخرى،  جهة  من 
الديوان الوطني املهني للحليب يف اجلزائر، 
اأنه مت فتح من�شة رقمية لت�شهيل املعامالت 
عن بعد، على غرار �شحب رخ�ص التزويد 
بح�ش�ص م�شحوق احلليب للملبنات ودفع 

م�شتحقاتها.
اإىل  ذات��ه  املتحدث  اأ���ش��ار  ال�شياق،  يف 
على  فقط  تقت�رش  ال  الديوان  مهمة  اأن 
مهمته  تكمن  بل  احلليب،  م�شحوق  توزيع 
الرئي�شية يف دعم وت�شجيع االإنتاج الوطني 
من احلليب الطازج من اأجل تقلي�ص فاتورة 
تنوي  ال��ذي  امل�شعى  وه��و  اال���ش��ت��رياد، 
ال�شنوات  خالل  اإليه  الو�شول  احلكومة 

القادمة
ق/و

خمزون م�صحوق احلليب متوفر لتغطية الطلب خالل الأزمة
�صراع جديد بني نقابة الق�صاة قال اإن الكمية كافية اإىل غاية نهاية ال�صنة ..رئي�ش ديوان احلليب:

وزغماتي
للق�شاة  الوطنية  النقابة  اأعلنت 
امل�شاعد  اجلمهورية  وكيل  اأن 
ل���دى حم��ك��م��ة ت��ي��ارت دخ��ل 
منذ  الطعام  ع��ن  اإ����رشاب  يف 
االأ�شبوع  املوؤقت  احلب�ص  اإيداعه 
العدل  وزارة  وحملت  املا�شي، 
مكروه  اأي  عن  م�شوؤولية  كل 
يف  النقابة  �شيطاله.وكذبت 
بع�ص  تداوله يف  مت  ما  لها  بيان 
بخ�شو�ص  االإع���الم  و�شائل 
ت�رشيب  يف  امل��ع��ن��ي  ت����ورط 
وث��ائ��ق جل��زائ��ري م��ت��واج��د يف 
املتهم  لدفاع  وا�شتندت  اخلارج، 
التحقيقات  اأن  ال��ت��اأك��ي��د  يف 
م�شالح  بها  قامت  التي  االأولية 
فيها  مبا  الق�شائية  ال�شبطية 
اأجريت على  اخلربة العلمية التي 
هاتفه وحا�شبوه مل ت�شفر عن اأي 
مبا�رشة  ات�شاالت  اأو  ت�رشيبات 
اآنفا. اأو غري مبا�رشة مع املذكور 
واتهمت النقابة جهات مل ت�شمها 
والنيل  املتهم  على  حملة  ب�شن 
على  الت�شرت  هدفها  �شمعته  من 
�شابت  التي  االإجرائية  املهازل 
و�شعه  منها  وذكرت  متابعته، 
من  الق�شائية  ال��رق��اب��ة  حت��ت 
مبحكمة  التحقيق  قا�شي  قبل 
يومني  بعد  ا�شتدعاوؤه  ثم  فرندة 
يف  وردت  وقائع  عن  ل�شماعه 

ت�شمن  اإ�شايف  افتتاحي  طلب 
الوقائع  لنف�ص  اآخ���ر  تكييفا 
املوجود يف امللف دون اأن ي�شتجد 
واإيداعه  الق�شية  يف  جديد  اأي 
النقابة  امل��وؤق��ت.وت��رى  احلب�ص 
ان  م��ربوك  ي�شعد  يقودها  التي 
القا�شي  متابعة  من  الغر�ص 
انتقامي بحت �شببه  وحب�شه هو 
به  عرف  الذي  النقابي  ن�شاله 
يف  وا�شتماتته  عمله  جهة  يف 
الق�شاة،  ح��ق��وق  ع��ن  ال��دف��اع 
االإ�شتئنائية  الظروف  م�شتغلني 
وجتند  ال��وط��ن  يعي�شها  التي 
كورونا. وب��اء  ملواجهة  اجلميع 
تتدار�ص  النقابة  اأن  البيان  وذكر 
الدويل  االإحت��اد  مرا�شلة  اق��رتاح 
للق�شاة والتبليغ عن التجاوزات 
ب�شبب  زميلهم  لها  تعر�ص  التي 
اأخرى  جهة  النقابي.من  ن�شاطه 
نا�شدت النقابة الوطنية للق�شاة 
مبمار�شة  اجلمهورية  رئي�ص 
واتخاذ  الد�شتورية  �شالحياته 
لو�شع  الالزمة  التدابري  كافة 
والتجاوزات  الفو�شى  حلالة  حد 
الق�شاء  �شاحة  �شهدتها  التي 
تبقى  ما  على  حفاظا  م��وؤخ��را، 
من م�شداقيته وطنيا ودوليا مع 
حما�شبة كل امل�شوؤولني عن ذلك.
ق/و

مت  اأن��ه  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  اأك��دت 
حفظ  لوحدات  التابعة  ال�شاحنات  ا�شتعمال 
النظام لتنفيذ 400 خرجة ميدانية بحر االأ�شبوع 
ال�شاحات  تعقيم  جهود  يف  للم�شاهمة  الفارط 
العمومية وال�شوارع واملرافق ال�شحية للحد من 

انت�شار فريو�ص كورونا
واأفاد رئي�ص خلية االت�شال وال�شحافة للمديرية 
لل�رشطة،  االأول  العميد  الوطني،  لالأمن  العامة 
التابعة  ال�رشطة  �شاحنات  اأن  ل��ع��روم،  اأعمر 
خرجة   400 نفذت  قد  النظام  حفظ  لوحدات 
يف  للم�شاهمة  الفارط  االأ�شبوع  بحر  ميدانية 
وال�شوارع  العمومية  ال�شاحات  تعقيم  جهود 
ال�شحية  واملرافق  ال�شعبية  باالأحياء  والطرقات 
كورونا،  فريو�ص  انت�شار  من  للحد  والعالجية، 
بالتن�شيق  متوا�شلة  الوقائية  املبادرة  اأن  موؤكدا 
واليات  كل  ت�شمل  وهي  املحلية  ال�شلطات  مع 

الوطن.

ومع تو�شيع اإجراءات احلجر اجلزئي اإىل 9 واليات، 
جتدد املديرية العامة لالأمن الوطني دعوتها لكافة 
الوقائية  بالتدابري  ال�شارم"  "لاللتزام  املواطنني 
وباحلجر ال�شحي، ويتعلق االأمر بكل من واليات 
املدية،  ق�شنطينة،  �شطيف،  وزو،  تيزي  باتنة، 

من   ابتداء  وتيبازة،  ال��وادي  بومردا�ص،  وه��ران، 
الفرتة  وتخ�ص   2020 مار�ص   28 ال�شبت  اأم�ص 
الزمنية من ال�شاعة ال�شابعة )19:00( م�شاء اإىل 

غاية ال�شاعة ال�شابعة )7:00( �شباحا
ق/و

ال�صرطة تنفذ 400 خرجة لتعقيم ال�صاحات وال�صوارع عرب وليات الوطن

امل�شاهمة  اجلمهوري  الوطني  التحالف  حزب  اأعلن 
فريو�ص  النت�شار  للت�شدي  الت�شامنية  احلملة  يف 
التي  ال�شيا�شية  الت�شكيلة  املُ�شتجد.واأفادت  كورونا 
�شتقوم  اأنها  لها  بيان  يف  �شاحلي  بلقا�شم  يراأ�شها 
بالتربع بن�شف االأجرة ال�شهرية لنوابها يف الربملان، 
والوالئية. البلدية  ال�شعبية  املجال�ص  يف  ومنتخبيها 

على  �شتتم  التربع  عملية  اأن  نف�شه،  البيان  واأو�شح 
امل�شتوى املحلي �شمن االأُطر املتاحة، على غرار التربع 

يف احل�شاب الربيدي اخلا�ص بجمع التربعات، واقتناء 
اللوازم  الطبية للم�شت�شفيات واقتناء مواد التطهري 
املعوزة.كما  واالأ�رش  بالعائالت  والتكفل  والتعقيم، 
احلزب  واإطارات  منا�شلي  جميع  ذاته،  امل�شدر  دعا 
الت�شامنية  املبادرات  كافة  انخراطهم يف  تعزيز  اإىل 
مع  والتح�شي�ص،  التوعية  حمالت  وكذا  االأخ��رى 
الوقائية.واأعرب  بالتدابري  ال�شارم  التقيد  �رشورة 
طرف  من  املتخذة  باالإجراءات  ترحيبه  عن  احلزب 

الرئي�ص تبون، ال�شيما ما تعلق باإقرار احلجر ال�شحي 
الكلي اأو اجلزئي يف بع�ص الواليات.وطالب التحالف 
اإىل تعميم  العمومية،  ال�شلطات  الوطني اجلمهوري 
هذا احلجر ال�شحي على الواليات ب�شكل ا�شتباقي، 
وموا�شلة التكفل العاجل باإجالء اجلزائريني العالقني 

يف اخلارج

ق/و

حزب �صاحلي يتربع بن�صف راتب نوابه ومنتخبيه ملجابهة كورونا
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ن�صبة الت�صخم تبلغ 8ر1 باملئة اىل غاية 
�صهر فرباير 2020

حممد علي 
-----------------

اأ�شعار  ت��ط��ور  وت���رية  ومت��ث��ل 
اأ�شا�ص �شنوي  اال�شتهالك على 
 2020 يناير  �شهر  غاية  اىل 
الت�شخم  م��ع��دل  م��ت��و���ش��ط 
احت�شابه  يتم  ال��ذي  ال�شنوي 
من  املمتدة  �شهرا  ل12  ا�شتنادا 
غاية  اىل   2019 مار�ص  �شهر 
مقارنة   2020 ف��رباي��ر  �شهر 
بالفرتة املمتدة من �شهر مار�ص 
فرباير  �شهر  غاية  اىل   2018

.2019
الأ�شعار  ال�شهري  املتغري  اأم��ا 
امل��وؤ���رش  اال���ش��ت��ه��الك، و ه��و 
اال�شتهالك  الأ�شعار  ال�شايف 
مقارنة   2020 فرباير  ل�شهر 

فقد  ال�شنة،  لنف�ص  يناير  ب�شهر 
)6-ر0%(  طفيفا  تراجعا  عرف 

وفقا ملعطيات الديوان.
ال�شهري  املُتغري  بخ�شو�ص  و 
انخف�شت  املُنَتج،  فئة  ح�شب 
اأ���ش��ع��ار ال�����ش��ل��ع ال��غ��ذائ��ي��ة 
انخف�شت  ك��م��ا  ب6ر1%، 
الفالحية  املنتوجات  اأ�شعار 

الطازجة بن�شبة 2ر3 باملئة.
و عالوة على اخل�رش و الفواكه 
�شلبية  متغريات  �شجلت  التي 
باملئة  7ر5  و  باملئة  3ر7  بن�شبة 
�شجلت  فقد  ال��ت��وايل،  على 
ال  انخفا�شا  االأخ��رى  املنتجات 
�شيما حلم الدواجن )6-ر3 باملئة( 

و البطاطا )5-ر12 باملئة(.
امل��واد  اأ���ش��ع��ار  وبخ�شو�ص 
)ال�شناعة  ال�شناعية  الغذائية 
ركودا  عرفت  فقد  الغذائية(، 
ف��رباي��ر  �شهر  خ���الل  ن�شبيا 
يناير  ب�شهر  مقارنة  و  املن�رشم 

2020، ح�شب ذات امل�شدر.
طفيف  تراجع  ت�شجيل  مت  كما 
املواد  اأ�شعار  يف  )1-ر0%(  بلغ 
املُ�شنعة، مقابل زيادة يف ا�شعار 

اخلدمات بن�شبة 8+ر0 باملئة.
و  ال�شلع  جمموعات  ح�شب  و 

االأ�شعار  تراجع  م�ص  اخلدمات، 
االأحذية  و  اللبا�ص  فئة  اأ�شا�شا 
ارتفاع  م�ص  و  باملئة(  )8-ر0 
مواد  و  االأث��اث  فئة  اال�شعار 
فئة  كذا  و  )1+ر0%(  التاأثيث 
الرتفيه  و  الثقافة  و  الرتبية 
)2+ر%0(. و �شهد �شنف املواد 
االرتفاع  نحو  توجها  املختلفة 

بن�شبة 8ر0%.
ارتفاع  ال��دي��وان  �شجل  كما 

باملئة  9ر0  بن�شبة  اال�شعار 
و  ال�شكن  ملجموعة  بالن�شبة 
بن�شبة  ارتفاعا  كذا  و  االعباء 
فئة  يخ�ص  فيما  باملئة(  )2ر1 
اجل�شدية.  النظافة  و  ال�شحة 
بالن�شبة  ركود  ت�شجيل  مت  كما 

لفئة النقل و املوا�شالت.
للتذكري فان ن�شبة الت�شخم يف 
اجلزائر كانت قد بلغت %2 �شنة 

 .2019

على اأ�صا�ش �صنوي

عن  �شونلغاز  جممع  ك�شف 
على  اخلدمات  تقدمي  ا�شتمرار 
خالل  التجارية  الوكالة  م�شتوى 
متر  التي  االإ�شتثنائية  ال��ف��رتة 
فريو�ص  تف�شي  بعد  البالد  بها 
�شونلغاز،  جممع  كورونا.واأفاد 
اأنه   ، له  بيان  يف  ال�شبت  اأم�ص 
مت جت��دي��د اأوق����ات ال��ع��م��ل يف 
 8 ال�شاعة  من  التجارية  وكاالته 
م�شاء. ال�14  ال�شاعة  غاية  اإىل 
عن  اأي�����ش��ا  امل��ج��م��ع   وك�شف 
جديد  وق��ائ��ي  خمطط  تطبيق 
كورونا  فريو�ص  انت�شار  ملواجهة 
ع��م��ال��ه.واأو���ش��ح  �شفوف  يف 
ظهور  “فور  �شونلغاز  ب��ي��ان 
املتعلقة  االإن��ذار  عالمات  اأوىل 
كامل  تواجهه  ال���ذي  ب��ال��وب��اء 

العاملي  ال�شعيد  على  املعمورة 
�شباقا  �شونلغاز  جممع  ك��ان 
الوقائية  االإج���راءات  اتخاذ  يف 
الفريو�ص”. مواجهة  اإىل  الرامية 
جانب  اإىل  “هذا  البيان  واأ�شاف 
من  امل��ق��ررة  ل��الإج��راءات  تبنيه 
مبوجب  العمومية  ال�شلطات  قبل 
 20-69 رقم  التنفيذي  املر�شوم 
.”2020 مار�ص   21 يف  ال�شادر 
اأنه ويف هذا االإطار  واأكد املجمع 
برئا�شة  اأزم��ة  خلية  تن�شيب  مت 
للمجمع  العام  املدير  الرئي�ص 
اأنه  الفروع.واأ�شار  كافة  باإ�رشاك 
خالل اأوىل اجتماعات هذه اللجنة 
من 15 اإىل 23 مار�ص تقرر اتخاذ 

28 تو�شية يف مرحلة اأوىل.
ق.و

جممع �صونلغاز يطبق خمططا 
وقائيا �صد وباء كورونا

الت�صخم يف  ن�صبة  بلغت 
8ر%1 على  اجلزائر 

اأ�صا�ش �صنوي اىل غاية 
2020، ح�صبما  فرباير 
علمته يوم ال�صبت واأج 
لدى الديوان الوطني 

لالإح�صائيات.

عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  كّلف 
حممد  الطاقة  وزير  تبون،  املجيد 
تفقدية  زي��ارة  بتنظيم  ع��رق��اب، 
على  للوقوف  البليدة  والي��ة  اإىل 
والنقائ�ص  بالوالية  العام  الو�شع 
التي  بالوالية  ت�شجيلها  مت  التي 
جراء  ال�شامل  احلجر  عليها  فر�ص 
انت�شار فريو�ص كورونا .وعلى اثر 
مرفوقا  الطاقة  وزير  �رشع  ذلك، 
ل�شونطراك،  العام  املدير  بالرئي�ص 
اإىل  زي��ارت��ه  يف  ح��ك��ار،  توفيق 

بال�شلطات  التقى  اأي��ن  البليدة، 
ال��وايل  راأ�شها  وعلى  املحلية، 
عن  و�شيناتورات  نوي�رش  كمال 
الوزير  التزم  الوالية.وباملنا�شبة، 
بتوفري  ل�شونطراك  العام  واملدير 
التي  والنقائ�ص  االحتياجات  كل 
ت�شجلها البليدة ويف كل املجاالت، 
وكذا حل م�شكل التموين بالوقود 
من  بتعليمات  وذل��ك  باملنطقة، 
رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون.
ق/و

تبون يكّلف وزير الطاقة ومدير 
�صوناطراك بزيارة البليدة

ادارة  ملجل�ص  رئي�شا  ب�شالح  حميد  تعيني  مت 
ات�شاالت  االقت�شادية  العمومية  املوؤ�ش�شة 
الربيد  لوزارة  بيان  به  افاد  ما  اجلزائر ح�شب 
والال�شلكية.و  ال�شلكية  وامل��وا���ش��الت 
اأو�شح البيان اأن هذا التعيني يدخل يف اإطار 
املوؤ�ش�شات  اإدارة  جمال�ص  اأع�شاء  جتديد 
الربيد  لقطاع  التابعة  االقت�شادية  العمومية 
و املوا�شالت ال�شلكية و الال�شلكية.و كان 
وزير  من�شب  �شابقا  تقلد  قد  ب�شالح  حميد 

الربيد و املوا�شالت ال�شلكية و الال�شلكية 
التكنولوجيات  تنمية  مركز  مدير  كذا  و 
املتطورة  اإ�شافة اإىل وظائف عليا اأخرى يف 
نف�شه  امل�شدر  اأ�شاف  .و  البيان  الدولة وفق 
ت�شيري  يف  �شي�شاعده  ب�شالح  حميد  ان  
منري  ال�شيد  اجلزائر   ات�شاالت  موؤ�ش�شة 
ب�شفته  باملوؤ�ش�شة   مركزي  مدير  جواهر  

مديرا عاما بالنيابة.
بعد  ما  �شهادة  على  حائز  جواهر  منري  و 

والعلوم  املوؤ�ش�شات  ت�شيري  يف  التدرج 
عدة  وميلك  مكون  م�شت�شار  وهو  التجارية  

�شنوات من اخلربة يف جمال الت�شيري.
لل�شيد  الكبرية  الكفاءة و اخلربة  و �شت�شمح 
�شاب  اإطار  ابتكار  و  ب�شالح ون�شاط  حميد 
لتطوير  جديد  دفع  باإعطاء  املوؤ�ش�شة  من 
يف  جاء  ما  ح�شب  اجلزائر  يف  االت�شاالت 

البيان.
ق/و

تعيني حميد ب�صالح رئي�صا ملجل�ش ادارة موؤ�ص�صة ات�صالت اجلزائر

خالل الـ48 �صاعة الأخرية

اآخرين   15 اأ�شيب  فيما  �شخ�شا   12 لقي 
بجروح متفاوتة اخلطورة يف حوادث مرور 
االأخرية.اأفادت  �شاعة  ال�48  �شجلت خالل 
ال�شبت يف  اأم�ص  املدنية،   احلماية  م�شالح 
بيان لها، اأنه وخالل الفرتة املمتدة ما بني 26 
اإىل 28 مار�ص 2020 و اإىل غاية �شبيحة 
اليوم على ال�شاعة الثامنة �شباحا، تدخلت 
حوادث  عدة  اثر  املدنية  احلماية  وح��دات 
يف  ت�شببت  دموية  االأك��رث   8 منها  مرور 
اآخرين   15 اإ�شابة  و  �شخ�ص   12 وف��اة 
البيان  واأ�شاف  اخلطورة.  متفاوتة  بجروح 
وحتويلهم  املكان  عني  يف  اإ�شعافهم  مت  اأنه 
املدنية  احلماية  امل�شت�شفيات.واأ�شارت  اإىل 

م�شتوى  على  �شجلت  ح�شيلة  اأثقل  اأن 
على  اأ�شخا�ص   05 بوفاة  امل�شيلة  والية 
اثر ا�شطدام بني �شيارة �شياحية و �شاحنة 
بالطريق الوطني رقم 89 باملكان امل�شمى 
بو�شعادة.كما  دائرة  الهامل  ببلدية  العنق 
اي�شا  املدنية  احلماية  ح�شلية  اأو�شحت 
االإ�شعافات  لتقدمي  تدخلت  م�شاحلها  اأن 
جراء  خمتنقني  اأ�شخا�ص   54 ل�  االأولية 
الكربون  اك�شيد  احادي  غاز  ا�شتن�شاقهما 
داخل  املاء  �شخان  جهاز  من  املنبعث   co
 9 باتنة   : والي��ات  من  بكل  م�شاكنهم 
املدية  اأ�شخا�ص،   9 ق�شنطينة  اأ�شخا�ص، 
�شطيف  اأ�شخا�ص،   5 تب�شة  اأ�شخا�ص،   5

تلم�شان  اأ�شخا�ص،   4 اأ�شخا�ص،امل�شيلة   7
بو  برج  اأ�شخا�ص،   3 البي�ص  اأ�شخا�ص،   7
�شخ�ص،  البواقي   اأم  �شخ�شني،  عريريج 
التكفل  مت  �شخ�شني.اأين  اأهرا�ص  �شوق 
يف  حتويلهم  ثم  املكان  عني  يف  بال�شحايا 
املحلية  ال�شحية  املراكز  اإىل  مقبولة  حالة 
من طرف احلماية املدنية.يف حني مت ت�شجيل 
اأم البواقي وفاة �شخ�ص من جن�ص  بوالية 
ذكر يبلغ من العمر 45 �شنة مت�شمم بغاز 
اأحادي اأك�شيد الكربون املت�رشب من مدفاأة 
داخل املنزل بحي 15 م�شكن بلدية ودائرة 

ال�شلعة
ق/و

وفاة 12 �صخ�صا واإ�صابة 15 اآخرين يف حوادث مرور 

انتقل اإىل رحمة الله املدير العام 
ب�شري  الوطني  لالأمن  االأ�شبق 
اأم�ص  علم   ما  ح�شب  حلر�ص، 
العامة  املديرية  ل��دى  ال�شبت 

لالأمن الوطني.
وقد �شغل املرحوم من�شب املدير 
الفرتة  يف  الوطني  لالأمن  العام 
اإىل   1990 جويلية  من  املمتدة 

جوان 1991.
يتقدم  امل�شاب،  هذا  اإثر  وعلى 
الوطني،  لالأمن  العام  املدير 
وبا�شم  با�شمه  وني�شي،  خليفة 

الوطني،  االأمن  منت�شبي  كافة 
باأخل�ص  امل��رح��وم  عائلة  اإىل 
�شائال  وامل��وا���ش��اة،  ال��ت��ع��ازي 
يتغمد  اأن  القدير  العلي  املوىل 
الوا�شعة  برحمته  الفقيد  روح 
ال�شرب  وذويه  عائلته  يلهم  واأن 
ف�شيح  وي�شكنه  وال�شلوان 

جناته.
املرحوم   جنازة  ت�شييع  و�شيتم 
الظهر  �شالة  بعد  ال�شبت  اأم�ص 
مبقربة قاريدي باجلزائر العا�شمة.
ق/و

وفاة املدير العام الأ�صبق لالأمن 
الوطني ب�صري حلر�ش

اأكد م�شدر عليم جلريدة التحرير 
اإ�شابة  حالة  اأول  ت�شجيل  مت  اأنه 
اجللفة  بوالية  كورونا  بفريو�ص 
حيث اأن املعني يف العقد اخلام�ص 
قبل  اإجنلرتا  يف  كان  العمر  من 
قدومه  وبعد  يوما   20 من  اأكرث 
هذا  طبق  و���ش��ارة  ع��ني  ملدينة 
ال�شحي  احلجر  تعليمات  االأخري 
اخلا�ص  منزله  يف  قبع  حيث 
اإىل  يتوجه  اأن  قبل  املدينة  بذات 
 24 يوم  و�شارة  عني  م�شت�شفى 
الفحو�شات  وي��ج��ري  م��ار���ص 
اإيجابية ومت تاأكيدها  والتي كانت 

من قبل معهد با�شتور 
اأك���دت  ال�����ش��ي��اق  ذات  ويف 

م�شادرنا اأن عائلة املعني طماأنت 
املواطنني واأكدت اأن امل�شاب يف 
احلجر  خ�شع  وقد  م�شتقرة  حالة 
التوجه  قبل  بيته  يف  ال�شحي 
العائلة  فندت  وكذا  للم�شت�شفى 
باأن  روجت  التي  االإ�شاعات  كل 

امل�شاب توجه الإحدى العزائم
اأن  ي��ذك��ر  اأخ�����رى  م���ن ج��ه��ة 
الوالية  بذات  املحلية  ال�شلطات 
ال�شحة  مديرية  راأ�شها  وعلى 
االأ�شطر  هذه  كتابة  حلد  تديل  مل 
باأي بيان يوؤكد اأو يفند هذه احلالة 
للحد  الوقائية  بالتدابري  واكتفت 

من هذا الوباء
راقد.حممد

حالة ا�صتنفار ق�صوى بولية اجللفة 
بعد ت�صجيل اأول حالة كورونا بالولية

ال�شعبي،  الوطني  للجي�ص  مفارز  متكنت 
و  الوطني  ال��درك  اأف��راد  مع  بالتن�شيق 
م�شالح اجلمارك ، يوم ال�شبت، من توقيف 
ثالثة جتار خمدرات وحجز اأزيد من 100 
من  بكل  املعالج  الكيف  من  كيلوغرام 
ما  ح�شب  والنعامة،  الدفلى  عني  واليتي 

اأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
للجي�ص  اأن مفارز  امل�شدر  اأو�شح ذات  و 
مار�ص   28 يوم  اأوقفت  ال�شعبي،  الوطني 
2020، بالتن�شيق مع اأفراد الدرك الوطني 
بالناحية  الدفلى  بعني  اجلمارك  وم�شالح 
بالناحية  النعامة  و  االأوىل  الع�شكرية 

و  خم��درات  جتار   3 الثانية،  الع�شكرية 
الكيف  من  كيلوغرام   125.5 حجزت 
مفارز  اأوقفت  ال�شياق،  نف�ص  املعالج.ويف 
من  بكل  ال�شعبي  الوطني  للجي�ص 
ال�شاد�شة  الع�شكرية  بالناحية  مترنا�شت 
الع�شكرية  بالناحية  وتندوف  واأدرار 
خم�شة  حجزت  و  اأ�شخا�ص   9 الثالثة، 
حمملتني   )02( و�شاحنتني  مركبات   )05(
الغذائية و1000 لرت  املواد  32 طن من  ب� 
و6  �شغط  مطارق   10 املائدة،  زيت  من 
مولدات كهربائية"، يف حني اأوقف عنا�رش 
الدرك الوطني بوهران بالناحية الع�شكرية 

اأوراقا  بحوزتهم  جمرمني  ثالثة  الثانية، 
ب�  تقدر  الوطنية  بالعملة  م��زورة  نقدية 
بندقيتني  وحجزت  �شنتيم  مليار   4،5
بالناحية  بب�شكرة  ال�شنع  تقليديتي   )02(
الع�شكرية الرابعة.من جهة اأخرى، اأحبطت 
مفارز م�شرتكة للجي�ص الوطني ال�شعبي 
حم��اوالت  الوطني  ال���درك  عنا�رش  و 
من  بكل  الوقود  من  لرت   28  91 تهريب 
باإقليم  الطارف  و  تب�شة  اأهرا�ص،  �شوق 
اأدرار  و  اخلام�شة  الع�شكرية  الناحية 

بالناحية الع�شكرية الثالثة
ق/و

حجز اأزيد من 100 كلغ من الكيف بعني الدفلى والنعامة
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نحو اإطالق  م�صروع الطريق الوطني رقم 3 
بب�صكرة 

علي  حممد 
---------------- 

الله  عبد  ب�شكرة  وايل  �شدد   
امل�شوؤولني  على  ن��وار  ب��ي  اأ
امل�����رشوع،  على  والقائمني 
ب�������رشورة ت�����ش��ل��ي��م��ه يف 
اأن  ع��ل��ى  امل��ح��ددة  االآج����ال 
للموا�شفات  مطابقا  يكون 
ا�شتغالله  ل�شمان  التقنية، 
احلر�ص  مع  ممكنة  مدة  الأكرب 
و  ال��دوري��ة،  ال�شيانة  على 
الذي  احللم  امل�رشوع  �شاأن  من 
عن  العزلة  فك  انتظاره  طال 
الغربية  باجلهة  الظل  مناطق 
بالرتيم  منطقة  خ��ا���ش��ة   ،

ما  و  الفالحي  الطابع  ذات 
. جاورها

فور  امل�����رشوع  �شي�شاهم  و 
تفعيل  اخلدمة  حيز  دخوله 
باملنطقة  التجارية  احلركة 
ورب����ط والي����ات اجل��ن��وب  
تنقل  ح��رك��ة  ت�����ش��ه��ي��ل  و 
كما  املركبات،  و  املواطنني 
ح�شب  ال��ع��م��ل��ي��ة  ت���ن���درج 
من  م�شادر  ب��ه  ف���ادت  اأ م��ا 
العمومية  االأ�شغال  مديرية 
اإطار  يف  امل�رشوع،  �شاحبة 
ب��رن��ام��ج اإع����ادة االع��ت��ب��ار 
امل�شطر  الطرقات،  ل�شبكة 
بالوالية  الطرقات  ملختلف 

من  ع����ددا  حت�����ش��ي  ال��ت��ي 
نتيجة  ال�����ش��وداء،  ال��ن��ق��اط 
ه���رتاء  الرت��ف��اع ح���االت االإ
و�شعية  م��ن  ع��ق��دت  ال��ت��ي 
خمتلفة،  ب��درج��ات  ال�شري 
خ��ا���ش��ة ع��ن��د ال��ت��ق��ل��ب��ات 
اإط���ار  يف  ذل���ك  و  اجل��وي��ة 
املواطنني  احتياجات  تلبية 
ي���ج���اب���ي  االإ ال��ت��ك��ف��ل  و 
اجلانب  ترقية  و  بان�شغاالتهم 

. ي لتنمو ا
القرى  عديد  �شكان  جدد  و 
ال��ف��الح��ي��ة  ال��ت��ج��م��ع��ات  و 
اأوالد  ط��ول��ق��ة،  ب��ب��ل��دي��ات 
غريهم،  و  مليلي  ليوة،  جالل، 

املحلية  ال�شلطات  مطالبة 
م�شاريع  لت�شجيل  بال�شعي 
ظ��روف  لتح�شني  تنموية 
بالتجمعات  اليومية  حياتهم 
باملهم�شة  ي�شفونها  التي 

املعزولة. و  والنائية 
حدا  امل�رشوع  �شي�شع  كما 
ال�شكان  و  التالميذ  ملعاناة 
التقلبات  ث��ن��اء  اأ خ��ا���ش��ة  
�شبكت  تتحول  حيث  اجلوية، 
اإىل  التجمعات  هذه  طرقات 
باالأوحال  مليئة  مائية  برك 
ال�شيول  تغمرها  ان  ب��ع��د 
ت�شتحيل  ح��ي��ث  اجل���ارف���ة، 

احلركة. معها 

36 عرب  3 باجتاه وليات اجلنوب بالطريق الولئي رقم  اأ�صغال ربط الطريق الوطني رقم  اأن تنطلق قريبا  يرتقب 
العملية رمزيا وزير الداخلية  اأ�صرف موؤخرا على  اأن  11 كلم، بعد  اأوما�ش غرب ولية ب�صكرة و ذلك على م�صافة  بلدية 

للولية. بلجود، خالل زيارته الأخرية  العمرانية، كمال  التهيئة   و  املحلية   و اجلماعات 

الطرقات ل�صبكة  العتبار  اإعادة  برنامج  اإطار  يف 

فيه  ت�شهد  الذي  الوقت  يف 
على  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
من  ورق��ل��ة  والي��ة  م�شتوى 
فريو�ص  ملواجهة  تاأهب  حالة 
ال���ك���ورون���ا غ���اب���ت ه��ذه 
م�شتوى  على  االإج����راءات 
الوالئي  ال�شندوق  مديرية 
للعمال  االجتماعي  لل�شمان 
غري االأجراء و هو االأمر الذي 
هذه  قا�شدي  و  العمال  جعل 
من  نوعا  يعي�شون  املديرية 
انت�شار  من  واخل��وف  القلق 

. القاتل  الفريو�ص  هذا 
م��ط��ل��ع  م�����ش��در  ك�����ش��ف   
مديرية  اأن  التحرير  ليومية 
لل�شمان  الوالئي  ال�شندوق 

غري  ل��ل��ع��م��ال  االج��ت��م��اع��ي 
االأج������راء ب���والي���ة ورق��ل��ة 
ووفق   ، التيار  عك�ص  ي�شري 
توجيهات  عليه  تن�ص  م��ا 
كافة  باتخاذ  القا�شية  الدولة 
من  بداية  الالزمة  االإجراءات 
للهياكل  ال��ك��ل��ي  التعقيم 
ت�رشيح  وع��دم   ، العمومية 
اإىل  اإ�شافة   ، النظافة  عمال 
من  الالزمة  الكمية  اقتناء 
وقائي  ،كاإجراء  املطهرة  املواد 
لفريو�ص  املقلق  التف�شي  من 
ك���ورون���ا ب��اجل��زائ��ر، وه��ي 
ياأخذ  مل  ال��ت��ي  االج����راءات 
االعتبار  بعني  ذاته  امل�شوؤول 
املتاأزمة  الو�شعية  اأن  ،حيث 

ال�شحية  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف 
البالد  بها  متر  التي  ال�شعبة 
االرت��ف��اع  ج����راء  وذل����ك   ،
و  الوفيات  ملعدالت  املخيف 
القاتل  ال��داء  بهذا  االإ�شابة 
القرار  �شناع  ادخ��ل  ال��ذي 
عموما  وال��وط��ن  ب��ال��والي��ة 
ق�شوى  ا�شتنفار  حالة  يف 
ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء ه���ذه امل��دي��ري��ة  
ف�����ش��ل��ت ال��ت��ع��ن��ت ول��ع��ب 
اتخاذ  عو�ص  املتفرج  دور 
الالزمة  الوقائية  االجراءات 
قا�شدي  و  العمال  حلماية 
مراقبني  بح�شب  ال�شندوق 
اأكد  فقد  ثانية  جهة  من   .،
بكر  ابو  ورقلة  والي��ة  وايل 

ب�شفته  بو�شتة  ال�شديق 
الهيئة  على  االأول  امل�شوؤول 
اآخر  هام�ص  على  التنفيذية 
بالزامية  له  اإعالمية  خرجة 
التنفيذيني  امل���دراء  ات��خ��اذ 
االإجراءات  جلميع  والوالئيني 
تعقيم  حمالت  ل�شن  الالزمة 
الداء  ر  ب��وؤ لتطويق  ووقاية 
ال�شندوق  اأن  العلم  م��ع   .
ي�شتقبل  ال��ذك��ر  ال�����ش��ال��ف 
�شنوية  ا�شرتاكات  ت�شديد 
اج��راءات  ي�شتوجب  مما  نقدا 
وهو  جدا  خا�شة  ا�شتثنائية 
االأول  امل�شوؤول  به  يقم  مل  ما 

بالوالية.  القطاع  على 
فا�شل بن  يو�شف 

عن  ����ش���ادر  ب��ي��ان  ح�����ش��ب 
رفع  اأدرار،مت  والية  م�شالح 
 51 ال�����ش��ح��ي ع��ل��ى  احل��ج��ر 
املعلومات،  ح�شب  �شخ�شا، 
مبا�رش  ات�شال  على  كانوا 
���ش��خ��ا���ص  اأ ط��ري��ق  ع��ن  اأو 
ي���راين  اآخ��ري��ن ب��ال��رع��ي��ة االإ
كورونا  بفريو�ص  امل�شاب 
اإىل  وغ���ادر  �شفي  وال���ذي 
 15 اأك����رث م��ن  ب����الده م��ن��ذ 
احلجر  رف��ع  تاريخ  من  يوما 
�شخ�شا   51 على  ال�شحي 

ال  و  ه��ذا  ال��ذك��ر،  ال�شالفي 
حتت  ال��والي��ة  م�شالح  ت��زال 
مب�شاركة  و  ال��وايل  ����رشاف  اإ
اأج��ه��زة  و  امل��دن��ي��ة  احل��م��اي��ة 
اجلي�ص،  و  الدرك  و  ال�رشطة 
و  االإ�شالمية  الك�شافة  وكذا 
املدين  املجتمع  من  جمعيات 
الوقائية  االإج���راءات  تتخذ 
�شحة  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
للبقاء  وتدعوهم  املواطنني 
البيوت.                                                            يف 
الرحمن عبد  بلوايف    

تكثيف  و  تعزيز  اإط���ار  يف 
ال�رشطة  ق���وات  م�����ش��ارك��ة 
و  اخل���رج���ات  خم��ت��ل��ف  يف 
لغر�ص  امليدانية  العمليات 
قد  التي  امل�شاربة  مكافحة 
اأ�شحاب  ط��رف  من  ترتكب 
وه��ذا   ، التجارية  امل��ح��الت 
ال��ع��امل��ي  ال��وب��اء  و  ت��زام��ن��ا 
)ف��ريو���ص ك���ورون���ا( ال��ذي 
الذي  م��ر  االأ ب�رشعة  ينت�رش 
التجار  ببع�ص  ي���وؤدي   ق��د 
و  االأ�شعار  يف  ال��زي��ادة  اإىل 
اح��ت��ك��ار امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة ، 
والية  اأم��ن  م�شالح  نظمت 

ميدانية   خرجات  عدة  تندوف 
بالتن�شيق  ال��والي��ة،  قليم  باإ
الوطني  ال��درك  م�شالح  مع 
وك����ذا م�����ش��ال��ح م��دي��ري��ة 
عدة  مراقبة  مت  حيث   ، التجارة 
اإىل  اإ�شافة  جتارية  حم��الت 
امل�شتهلكني  بع�ص  حت�شي�ص 
وباء  من  املحالت  واأ�شحاب 
يتم  مل  حيث  كورونا،  فريو�ص 
خالل  خمالفة  اأي  ت�شجيل 
للوعي  نظرا  العملية،  ه��ذه 
به  ال���ذي حت��ل  االج��ت��م��اع��ي 

واملواطنني. التجار 
الرحمن عبد  بلوايف 

ت��وا���ش��ل ق����وات ال�����رشط��ة 
يف  ممثلة  اأدرار،  والية  باأمن 
م��ن خالل  رق��ان  دائ��رة  اأم��ن 
التدابري  تطبيق  موا�شلة 
مبكافحة  املتعلقة  الوقائية 
ف������ريو�������ص 
ك���ورون���ا يف 
حماربة  اإط��ار 
يف  امل�شاربة 
الغذائية  املواد 
ال���ف���رتة  يف 
حيث  الراهنة، 
بتاريخ   متكنت  
م���ار����ص   24
خالل  اجل��اري، 
نوعية  عملية 
تعترب  وال��ت��ي 
خالل  الثانية 
من  الفرتة  هذه 
ح��ج��ز ك��م��ي��ة 
م��ع��ت��ربة م��ن 
الغذائية  املواد 
وا������ش�����ع�����ة 
اال���ش��ت��ه��الك 
خمزنة  ك��ان��ت 
ب��������ه��������دف 
امل�������ش���ارب���ة 
واالح��ت��ك��ار، 
وج����اءت ه��ذه 
ال���ع���م���ل���ي���ة 
اإط�������ار  يف 

امل�شرتكة  امليدانية  اخلرجات 
االجتماعيني،  ال�رشكاء  رفقة 
خمزنني  مداهمة  خ��الل  م��ن 
مالكهم  طرف  من  م�شتغلني 
الغذائية  امل��واد  تخزين  يف 
مكنت  اإذ  اال�شتهالك،  وا�شعة 
 320 حجز   من  العملية  هذه 
و28.75   الدقيق  من  قنطارا 
املمتاز،  ال�شميد  من  قنطارا 
عجائن  م��ن  ق��ن��ط��ار   48 و 
حليب  قنطار   30 و  مقارون 
قارورة زيت   2232 و  جمفف 
وه��ذا  ل��رتات،  خم�شة  �شعة 
حني  يف  االأول  امل�شتودع  يف 
الثاين،  امل�شتودع  يف  �شبط 
و  مم��ت��از،  �شميد  قنطار   30
معكرونة،  عجائن  قنطار   50
 20.8 ب�  تقدر  اأخرى  ونوعية 
مقارونة،  عجائن  من  قناطري 
عجائن  من  قناطري   5  .147 و 
من  قناطري   30.4 و  تليتلي، 
 5  .54 و  الك�شك�شى،  عجائن 
حمم�شة،  عجائن  من  قناطري 
احلليب  من  قنطارا   66.48 و 
من  قنطار   54 و  امل��ج��ف��ف، 
 5  .4 و  ب��ي�����ص،  االأ ال�شكر 
بي�ص،  االأ االأرز  من  قناطري 
الدقيق  من  قنطارا   42  .0 و 
من  قناطري   71،4 و  املو�شب، 
الب�شكويت.                                                               علب 
الرحمن عبد  بلوايف 

لالأمن  ال�رشطة  قوات  متكنت 
والية  باأمن  الثامن  احل�رشي 
لن�شاط  حد  و�شع  من  ب�شار، 
عديد  اقرتف  ق�شائيا  م�شبوق 
ف��ع��ال االإج��رام��ي��ة.وق��ائ��ع  االأ
لت�شجيل  ت��ع��ود  ال��ق�����ش��ي��ة 
اإجرامية  لق�شايا  امل�شلحة 
م���ت���ورط ف��ي��ه��ا م�����ش��ب��وق 
ال��ث��اين  ال��ع��ق��د  يف  ق�شائيا 
هذه  متثله  حيث  العمر،  م��ن 
ق�شايا   04 يف:  ال��ق�����ش��اي��ا 
ال�����رشب  ق�شية  ���رشق��ات، 
با�شتعمال  العمديان  واجلرح 
وق�شية  �شكني،  بي�ص  اأ �شالح 
متبوعة  عمدية  عنف  اأعمال 
لتبا�رش  نقال،  هاتف  ب�رشقة 
الق�شائية  ال�����رشط��ة  ف��رق��ة 
حترياتها   08 احل�رشي  لالأمن 
مكنت  والتي  الق�شية،  يف 
هذا  فيه،  امل�شتبه  توقيف  من 
لقوات  مقاومة  اأبدى  االأخري 

مع  توقيفه،  حلظة  ال�رشطة 
من  قطعة  ب��ح��وزت��ه  �شبط 
بي�ص  اأ و���ش��الح  امل��خ��درات 
حترير  )مت  )�شكني(  حمظور 
ق�شائي  اإج���راء  ملف  �شده 
مع  املخدرات  حيازة  منف�شل 
�شكني  بي�ص  اأ �شالح  حمل 
كما  ���رشع��ي(،  م��ربر  ب���دون 
املجرات،  التحريات  مكنت 
من  ب����واب  اأ ا���ش��رتج��اع  م��ن 
فيه  امل�شتبه  ق��ام  مل��ن��ي��وم  االأ
طور  يف  منزل  من  ب�رشقتها 
اإجراءات  ا�شتيفاء  االإجناز.بعد 
االإجرامية  الق�شايا  يف  احلري 
مت  فيه،  امل�شتبه  فيها  املتورط 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  تقدميه 
ال��ذي  ب�����ش��ار،  حمكمة  ل��دى 
الفوري،  املثول  جلل�شة  اأحاله 
يداع  اإ اأمر  حقه  يف  �شدر  اأين 

العقابية. باملوؤ�ش�شة 
اأ . د 

كا�صون�ش ورقلة غري ملتزمة بالجراءات الوقائية الحرتازية لوباء كورونا

رفع احلجر ال�صحي عن 51 �صخ�صا 
باأدرار

مع ال�صركاء الجتماعيني

اأمن تندوف يوا�صل خرجاته امليدانية 
للتح�صي�ش �صد كورونا

حجز مواد غذائية وا�صعة ال�صتهالك 
برقان باأدرار

توقيف م�صبوق ق�صائيا متورطا يف عديد 
الق�صايا الإجرامية بب�صار 

و�صع حدا جلمعية اأ�صرار  بحا�صي بحبح 
باجللفة 

الق�شائية  ال�رشطة  فرقة  متكنت 
لدائرة  الثاين  احل�رشي  ب��االأم��ن 
م��ن و���ش��ع حد  ب��ح��ب��ح  ح��ا���ش��ي 
ثمانية  من  مكونة  اأ�رشار   جلمعية 

فراد اأ
ال�رشقة  بفعل  تلب�ص  ح��ال  يف 
الليل   بظرف  املقرتنة  املو�شوفة 
ا�شتح�شار  و  الك�رش  و  الت�شلق 
اأح��د  وك��ان  حم��رك،  ذات  مركبة 
قدم  قد  املجموعة  هاته  �شحايا 
م�شكنه  لتعر�ص  ر�شمية  �شكوى 
على  واال�شتيالء  ال�رشقة  لفعل 
امل��ع��دات  و  التجهيزات  بع�ص 
ط��ور  يف  مب�����ش��ك��ن��ه  اخل���ا����ش���ة 
ال�رشطة  عنا�رش  لتتمكن  االإجناز، 
عمليات  تكثيف  بعد  الق�شائية 
حتديد  م��ن  وال��ت��ح��ري،  ال��ب��ح��ث 
الق�شية،  يف  بهم  امل�شتبه  هوية 
يف  �شلوعهم  م��ن  ال��ت��اأك��د  بعد 
عدة  طالت  �شطو  عمليات  ع��دة 
احل�رشية  امل��ن��اط��ق  يف  م�شاكن 

لقاء  اإ مت  ي��ن  اأ ح�رشية،  ال�شبه  و 
ال�شبكة  عنا�رش  على  القب�ص 
بع�ص  وبحوزتهم  تلب�ص  حالة  يف 
عمليات  يف  امل�شتعملة  املعدات 
ن�شب  مبا  اعرتفوا  الذين   ، ال�شطو 

اأفعال. من  ليهم  اإ
كميات  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  مت  ح��ي��ث 
من  امل�������رشوق���ات  م���ن  ه��ائ��ل��ة 
االأجهزة   ، بالبناء  خا�شة  معدات 
و  احلديدية  ب��واب  ،االأ الكهربائية 
الكهربائية  املحركات   ، اخل�شبية 
معترب  مايل  مبلغ    ، باملياه  اخلا�شة 
خمتلف  م��ن  بي�شاء  ���ش��ل��ح��ة  اأ  ،
مركبة  حجز  مت  كما   ، االأح��ج��ام 
عمليات  يف  ت�شتعمل  ك��ان��ت 
لوكيل  تقدميهم  ال�����رشق��ة.ل��ي��ت��م 
حا�شي  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
�شتة  ي��داع  ب��اإ م��ر  اأ ال��ذي  بحبح، 
املوؤقت  احلب�ص  رهن  فيهم  م�شتبه 
االإفراج        من  اثنان  ا�شتفاد  و   ،
حممد �شالح 
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االأمنية  امل�شالح  قامت  حيث 
م��ن��ه��ا ال�����رشط��ة وال����درك 
اأم�ص،  ظهرية  منذ  الوطني، 
على  اأمنية  حواجز  بتن�شيب 
وخم��ارج  م��داخ��ل  م�شتوى 
لقرار  تطبيقا  الوادي،  والية 

احلكومة.
ون�����ش��ب��ت ف����رق ال����درك 
ال�رشطة  وعنا�رش  الوطني 
م�شتوى  على  اأمنية  حواجز 
 48 رق��م  الوطني  الطريق 
ب�شكرة،  ل��والي��ة  امل����وؤدي 
بتن�شيب  اأي�شا  قامت  كما 
م�شتوى  على  اأمنية  حواجز 
املوؤدي   16 الوطني  الطريق 
ل���والي���ة ورق���ل���ة ون��ق��اط 
على  م��ت��ف��رق��ة  ت��ف��ت��ي�����ص 
دية  املوؤ املداخل  كل  م�شتوى 
الدرك  فرق  ومنعت  للوالية، 
املركبات  كل  مرور  الوطني 
تلك  با�شتثناء  وال�شيارات 
على  اأ�شحابها  يحوز  التي 
طرف  م��ن  ممنوحة  رخ�شة 

الوطني. الدرك  م�شالح 
تقرر  بعدما  االإج��راء  وياأتي 
ر�شميا  اجل��م��ع��ة،  م�����ش��اء 
ال�شحي  احل��ج��ر  ت��ط��ب��ي��ق 

مع  ال��والي��ة  ع��ل��ى  اجل��زئ��ي 
حظر  م��ع  مت��دي��ده  اإمكانية 
ال��ت��ج��وال، ك��ق��رار وق��ائ��ي 
اح������رتازي ب��ع��د ت��ف�����ش��ي 
الوالية. يف  كورونا  فريو�ص 
جولتها  وخ���الل  ال��ت��ح��ري��ر 
الحظنا  امل��دن��ي��ة،  و���ش��ط 
جت����اوب ك��ب��ري ل��ل�����ش��ك��ان 
احلظر  هذا  مع  وللمواطنني 
ا�شتجابة  جدنا  كما  اجلزئي 
للمواطنني  كبري  وتفاعل 
ال����ذي ت��ف��اع��ل��وا م��ع ه��ذه 
من  ب���داي���ة  االإج��������راءات، 
م�شاًءا  ال�شابعة  ال�شاعة 
ال�شابعة  ال�شاعة  غاية  اإىل 

. ًحا �شبا
تراأ�ص  ذات��ه،  ال�شياق  ويف 
عبد  ال����وادي  والي���ة  وايل 
ال���ق���ادر ب���ن ���ش��ع��ي��د ي��وم 
االأزمة  خلية  اجتماع  اأم�ص 
املجل�ص  رئي�ص  بح�شور 
والنائب  الوالئي  ال�شعبي 
الوادي  ق�شاء  ملجل�ص  العام 
م�����ني ال��ع��ام ل��ل��والي��ة  واالأ
خلية  اأع�����ش��اء  وبح�شور 
انت�شار  مل��ح��ارب��ة  االأزم����ة 
اللجنة  من  كورونا  فريو�ص 
التنفيذيني،  واملدراء  االأمنية 
خلية  اأوردت������ه  ح�����ش��ب��م��ا 

بالوالية. االت�شال 
امل�����ش��در،  ذات  وح�����ش��ب 
تنفيًذا  ج��اء  االجتماع  ف��اإن 
وب��اء  م��ن  ال��وق��اي��ة  لتدابري 
 � كوفيد  ف��ريو���ص  ك��ورون��ا 
ميليها  التي  ومكافحته،   19
التنفيذيان  ال�مر�شومان 
يف  ال�موؤرخ   69  �  20 رقم 
 20 ورقم   2020 مار�ص   21
24 مار�ص  70 ال�موؤرخ يف   �
من  اأ���ش��در  والتي   ،2020
ال�شيد  االأول،  الوزير  خاللها 
اإىل  تعليمة  جراد  العزيز  عبد 
وال��والة،  احلكومة  اأع�شاء 
تنقل  ���رشوط  فيها  اأو�شح 
ال��والي��ات  يف  ���ش��خ��ا���ص  االأ
احلجر  ب��ت��داب��ري  ال�معنية 
تلك  وكذا  اجلزئي،  اأو  الكلي 
الرخ�ص  مبنح  ال�مرتبطة 

. ئية �شتثنا ال ا
اأمثل  ب�شري  ال�شماح  وق�شد 
ال��ط��اب��ع  ذات  للم�شالح 
ل�شمان  ال�موجهة  احل�شا�ص 
وك��ذا  ال�����ش��ح��ي،  التكفل 
ما  تقرر  فقد  ال�شكان،  متوين 
داخل  بالتنقل  "يرخ�ص  ياأتي: 
لالأ�شخا�ص  الوالية،  نف�ص 
ال�شحة  لقطاع  التابعني 
وال�ممار�شني  العمومية 

وذل��ك  لل�شحة،  اخل��وا���ص 
بطاقاتهم  ا�شتظهار  مبجرد 
و"ي�شتثنى  ال�مهنية". 
كانت  مهما  الب�شائع،  نقل 
ال�منع  تدابري  من  طبيعتها، 
يف  عليها  ال�����م��ن�����ش��و���ص 
التنفيذيني  ال�مر�شومني 
من  ب��ال��وق��اي��ة  ال�متعلقني 
وبالتايل،  ومكافحته.  الوباء 
ت�شليم  ن�شاطات  تخ�شع  ال 
التي  تلك  فيها  مبا  الب�شائع 
ت�����ش��م��ن ال��ت�����ش��ل��ي��م داخ��ل 
باحلجر،  ال�معنية  الواليات 

رخ�شة". اإىل 
على  ب��ق��اء  االإ "يجب  ك��م��ا 
للمواد  اجلملة  جتارة  ن�شاط 
ال��غ��ذائ��ي��ة وغ���ريه���ا م��ن 
للمحالت  ال�ممونة  ال�مواد 
لها،  ال�مرخ�ص  التجارية 
ال��والي��ات  يف  ذل��ك  يف  مب��ا 
احلجر  ب��ت��داب��ري  ال�معنية 
ال�����ش��اأن،  وب��ه��ذا  ال�شحي. 
اأ�شواق  ت�شتمر  اأن  ينبغي 
الغذائية  ل��ل��م��واد  اجل��م��ل��ة 
واخل���������رش وال����ف����واك����ه 
ن�شاطها  يف  وال�����م��ذاب��ح 
يرخ�ص  كما  عادية،  ب�شفة 
واإىل  من  الب�شائع  بتنقل 
بها.  ال�مرخ�ص  م��اك��ن  االأ
اأن  يجب  ذل��ك،  عن  ف�شال 
بتطهري  خا�ص  نظام  يو�شع 
التنفيذ  حيز  النقل  و�شائل 
تنفيذ  يتم  اأن  يجب  مثلما 
يف  ال�شحية  للوقاية  قواعد 
االأ�شواق"  من  النوع  ه��ذا 

امل�شدر. به  فاد  اأ ما  ح�شب 
خالل  الوالية  وايل  واأو�شح 
التطبيق  بوجوب  االجتماع 
ما  جلميع  وال�����ش��ارم  ال��ت��ام 
م��ربزا  التعليمة  يف  ورد 
الذي  الكبري  ال��دور  اأهمية 
ال�شحة  اأع���وان  ب��ه  ي��ق��وم 
االأم��ن  ورج���ال  العمومية 
�شبيل  يف  اأ�شالكهم  مبختلف 
من  املواطن  و�شالمة  اأم��ن 
بالفريو�ص،  االإ�شابة  خطر 

امل�شدر. لذات  وفقا 

الأخرى، حّيز  املعنية  الوليات  وباقي  الوادي  ال�صحي على ولية  دخل قرار احلكومة، بخ�صو�ش تطبيق احلجر 
ال�صبت. اأم�ش  ع�صية  التنفيذ، 

وال�صوارع الطرقات  عرب  ودوريات  اأمنية  حواجـز 

االأعمال،  رجل  اأعلن 
اجل���ي���اليل م��ه��ري، 
اأ����ش���ي���ل م��دي��ن��ة 
ال������وادي، ال��ت��ربع 
ب��ن�����ش��ف م��ل��ي��ون 
واق��ت��ن��اء  دوالر، 
�شد  طبية  جتهيزات 

كورونا.
اأ�شدره  الذي  البيان  واأك��د 
رج��ل االأع���م���ال، اجل��ي��الين 
مفاو�شات  اإج��راء  مهري، 
ومعدات  جتهيزات  القتناء 

طبية. واأقنعة 
االأعمال،  رجل  بيان  �شار  واأ
وامل��ع��دات  التجهيزات  اأن 

بها  ال��ت��ربع  �شيتم  الطبية 
ق�شد  ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات، 
كورونا.  فريو�ص  مواجهة 
رئي�شة  اأك���دت���ه  م��ا  وه���و 
اخلريية،  ال�شاوية  جمعية 
رجل  تربع  ر�شمي  ب�شكل 

مهري. اجليالين  االأعمال 
ي�شني حممد 

م�شاركته  بعد 
ر�ص  عملية  يف 
���ش�����ش��ات  امل��وؤ
ببلدية  املحلية 
خالل  البيا�شة 
ي���ام االأخ��رية  االأ
يف  للم�شاهمة 
على  ال��ق�����ش��اء 
انت�شار  من  احلد 
فريو�ص  ع��دوى 
ق��ام   ، ك��ورون��ا 
البلدي  املكتب 
ل���ل���م���ن���ظ���م���ة 
ال����وط����ن����ي����ة 
ل��ل��ت�����ش��ام��ن 
فرع  ن�شاين  واالإ
البيا�شة  بلدية 
كميات  بتوزيع 

البطاطا  م���ادة  م��ن  ك��ب��رية 
واملحتاجني  ال��ف��ق��راء  على 
مب��خ��ت��ل��ف اأح����ي����اء ب��ل��دي��ة 
عملية  ب��ع��د   ، ال��ب��ي��ا���ش��ة 
القائمة  و�شبط  االإح�شاء 
امل�شاعدة  ت�شتحق  ال��ت��ي 
مما   ، االجتماعي  والت�شامن 
يف  وال�رشور  البهجة  بعث 
امل�شتفيدين  ه��وؤالء  �شدور 
ال���ذي���ن ع�����ربوا ل��ي��وم��ي��ة 
ه��ات��ه  م��ث��ل  اأن  ال��ت��ح��ري��ر 
من  تزيد  اخلريية  املبادرات 
 ، ككل  املنطقة  اأهل  تالحم 
املذكور  املكتب  واأن  ال�شيما 
عّدة  يف  امل�شاركة  له  �شبق 

�شابقة  ت�شامنية  عمليات 
ال�شاأن  هذا  يف  بلغنا  كما   ،
املذكور  املكتب  برنامج  اأن 
م�شاعدات  برجمة  منها  ثري 
خالل  ���ش��ت��وزع  ت�شامنية 
���ش��ه��ر رم�����ش��ان ال��ك��رمي 
الفطر  عيد  ث��ن��اء  اأ واأخ���رى 
نا�شد  ب��امل��ق��اب��ل   ، امل��ب��ارك 
جميع  النا�شطني  ها  اأع�شاوؤ
املجتمع  ف��راد  اأ من  اخلرييني 
م�شاعداتهم  تقدمي  اأجل  من 
وه����م ي��ت��ح��م��ل��ون ك��ام��ل 
توزيعها  ثناء  اأ امل�شوؤولية 
وجلميع  م�شتحقيها  على 

البلدية  اأحياء 
زياد بو  اأ

املوثوقة  م�شادرنا  قبل  من  علمنا 
وم���ن خم��ت��ل��ف ب��ل��دي��ات والي���ة 
االنتهازيني  من  ع��ددا  اأن  ال��وادي 
العقار   " مافيا   " منهم  خ�شو�شا 
اعتداءاتهم  ي��ام  االأ هذه  ميار�شون 
واالأرا�شي  ال�شاحات  خمتلف  على 
املحاذية  منها  خ�شو�شا  العمومية 
م�����ش��ت��ودع��ات��ه��م  اأو  مل�����ش��اك��ن��ه��م 
ان�شغال  بذلك  م�شتغلني   ، ال�شاغرة 
�شوؤون  ت�شيري  على  ال�شاهرين 

مهنيني  وع��م��ال  م�����ش��وؤول��ني  م��ن 
الذي  بالوباء  لبلدياتهم  داري��ني  واإ
مما   ، العامل  مناطق  خمتلف  �رشب 
يف  قواهم  كل  ت�شخري  على  اأجربهم 
ملكافحة  الر�ص  عملية  منها  امليدان 
�شحة  على  اخلطري  الفريو�ص  هذا 
وكبار  املر�شى  خ�شو�شا  ن�شان  االإ
للمناعة  يفتقدون  الذين  ال�شن 
انت�شاره  لتفادي  وذل��ك  الالزمة 
حالتي  ت�شجيل  مت  بعدما  ،ال�شيما 

وف���اة ب��اإح��دى ب��ل��دي��ات ال��والي��ة 
القلق  ن�شبة  جعلت  االأخرية  يام  االأ
الأجل   ، املنطقة  �شكان  لدى  ترتفع 
هذا  على  الق�شاء  يف  امل�شاهمة 
مما   ، اخلطري  الفريو�ص  من  النوع 
ي�شتغلون  املعتدين  ه��وؤالء  جعل 
خم��ت��ل��ف اأوق�����ات ال���ي���وم الأج���ل 
اإحاطة  منها  اعتداءاتهم  ممار�شة 
م�شتودعات  قامة  اإ و  اأ االأرا���ش��ي 
الإجن��از  مربجمة  م��اك��ن  اأ يف  منها 

جهات  مبختلف  ثمينة  م�شاريع 
ح�شب  م�ص  وقد   ، الوالية  بلديات 
حتى  االعتداء  املوثوقة  م�شادرنا 
الأج��ل  خ��وا���ص  ملك  ه��ي  اأرا����ص 
من  جزء  بيع  اإجبارية  اأمام  و�شعهم 
عملية  بعد  باإكمالها  و  اأ اأرا�شهم 
اأن  خ�شو�شا  وال��ب��ن��اء  االع��ت��داء 
جعل  مما   ، ت�شييدها  مت  منها  البع�ص 
االأرا���ش��ي  اأ���ش��ح��اب  م��ن  الكثري 
ال�شن  وكبار  العجزة  خ�شو�شا 

املحلية  �شلطاتهم  ي��ن��ا���ش��دون 
خالل  خ�شو�شا  بدوريات  القيام 
حّد  لو�شع  االأ�شبوع  عطلة  يومي 
انت�رشت  التي  املمار�شات  لهذه 
خمتلف  يف  ي���ام  االأ ه��ذه  ب�رشعة 
خ�شو�شا  الوالية  بلديات  اأحياء 
حتى  االأنظار  على  املعزولة  منها 
جدد  �شحايا  اأو  فري�شة  يكونوا  ال 

. القادمة  يام  االأ اأخرى  ملمار�شات 
زياد بو  اأ

يفاو�ش لقتناء معدات طبية �صد كورونا

اجليالين مهري يتربع بن�صف مليون 
دولر للم�صت�صفيات 

املكتب البلدي للمنظمة الوطنية للت�صامن الجتماعي والإن�صاين 

توزيع اخل�صر على املحتاجني بالبيا�صة

ا�صتغلوا " فريو�ش " كورونا ......

مافيا العقار بالولية ميار�صون اعتداءاتهم على الأرا�صي مبختلف البلديات 
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هكذا تواجه عني احلجل بامل�صيلة كورونا

اأ . خل�صر . بن يو�صف 
الوقائية �شد  االإجراءات  اإطار  وذلك يف   
حيث   – كوفيد19-  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص 
�شخرت  17 اآلة ر�ص حممولة على الظهر 
باال�شافة اإىل �شاحنتني مع �شاحنة احلماية 
ومواد  للمياه   للجزائرية  تابعة  اأخرى  و 
التح�شي�ص  عن  ف�شال   ، املركزة  التعقيم 
انت�شاره  من  احلد  و  الفريو�ص  بخطورة 
 100 وتوزيع  واملطاعم  املقاهي  غلق  مع 
خمتلف  على  ومعقمات  طبية   كمامة 
مهامهم  الأداء  �شمانا   ، البلدية  موظفي 
على اأح�شن وجه دون تعر�شهم الأي اأذى 
لعمليات  املربجمني  االأع��وان  ع��دوى  اأو 
ا�شتعمال  ذات  وقائية  مبالب�ص  التطهري  
وحيد وذلك حلمايتهم خالل تنفيذ برنامج 
املواد  جميع  اأن  كما  التعقيم  و  التطهري 
ب�شحة  �شارة  وغري  معتمدة  امل�شتعملة 

االإن�شان و البيئة
العملية �شخرت لها م�شالح البلدية كافة 
لقيت  و  الب�رشية  و  املادية  االإمكانات 
ت�شمل  اأن  وطالبوا  املواطنني  ا�شتح�شان 
�شكانية  جتمعات  تعرف  التي  االأح��ي��اء 
كبرية ، داعني اإىل تكاتف اجلهود والتعاون 
اأجل تنظيف كل املناطق والبوؤر التي  من 
له  اأوتكون  الفريو�ص  تن�رش  اأن  لها  ميكن 
بوؤر يف العي�ص اأكرث ، من جهة اأخرى اأقدم 
مل�شق  باإ�شدار  بالبلدية  ال�شحة  مكتب 
توعوي يت�شمن �شبل الوقاية من فريو�ص 
كورونا امل�شتجد يو�شع عند مداخل كافة 
ويتم  العمومية  الف�شاءات  و  امل�شاجد 
توزيعه عرب خمتلف املوؤ�ش�شات العمومية 
حول  املواطن  حت�شي�ص  عمليات  اإطار  يف 
خماطر  و  النظافة  و  الوقاية  ���رشورة 

الفريو�ص و كيفية انتقال العدوى
الأئمة يخاطبون املواطنني بعد

 كل اآذان 
لوالية  الدينية  ال�شوؤون  مديرية  بادرت 
امل�شيلة اإىل اتخاذ كافة االإجراءات الالزمة 
تعليق  مت  حيث  الوباء  انت�شار  من  للحد 
امتثاال  بامل�شاجد  واجلمعة  اجلماعة  �شالة 
للجنة االإفتاء الوطنية وتعليمات الوزارة 
باالإ�شافة اإىل تعليق املدار�ص القراآنية ، يف 
من  للم�شاهمة  االأئمة  دعت  الوقت  نف�ص 
املواطنني  اأرواح  على  احلفاظ  امل�شجد يف 
من الوباء الذي بات يهدد الب�رشية بالفناء 
، وجاء يف  دعوة املديرية الوالئية لالئمة 
امل�شيلة  والية  وايل  توجيهات  مبوجب  اأنه 
ال�شيخ العرجا يرجى تخ�شي�ص كلمة مع 
كل اآذان عدا �شالة الفجر يدعو فيها االإمام 
بيوتهم  يف  االلتزام  وج��وب  اإىل  النا�ص 
وعدم اخلروج اإال لل�رشورة الق�شوى مع 
املطلوبة  ال�شحية  الوقاية  على  التاأكيد 

على اأن ال تتجاوز الكلمة دقيقتني 

وتــوعــويــة  حت�صي�صية  حــمــالت 
مبخاطر الوباء 

و حتت �شعار “احلماية والوقاية م�شوؤولية 
اجلميع” و " من اأجل ال�شحة العامة " و" 
جمعيات  عدة  نظمت   ،  " يحمينا  وعينا 
نا�شطة و فاعلة بالدائرة  حملة حت�شي�شية 
قامت  حيث   ،” “كورونا  وب��اء  ملكافحة 
املل�شقات  اإل�شاق  و  املنا�شري  بتوزيع 
ال�شائل  موزعات  وتن�شيب  التوعوية 
ال�شاحات  للبكترييا يف  امل�شاد  الكحويل 
ب�شيارة  اال�شتعانة  اأي�شا  و  العمومية 
االإ�شعاف و احلماية املدنية و �شيارة االأمن  
لتقدمي  البلدية  اأحياء  جتوب  �شوت  مبكرب 
غرار  على  النا�ص   لتوعية  اإر���ش��ادات 
فوجي  اجلزائرية  االإ�شالمية  الك�شافة 
جمعية   ، روؤية  جمعية   ، وال�شالم  الر�شاد 
املري�ص  لرعاية  التعاون  و  االإخ��ال���ص 
ن�شاطات  جمعية   ، الفردو�ص  جمعية   ،
الت�شامن  ،مكتب  اجلديدة  ال�شباب  دار 

االجتماعي
املجتمع  ممثلي  جانب  اإىل  انخرط  كما 
يف  اخل��ري  اأه���ل  م��ن  متطوعون  امل���دين 
املواطنني  الإق��ن��اع  حت�شي�شية  حمالت 
لتفادي  واحل��ذر  احليطة  اأخ��ذ  ب�����رشورة 
القاتل،  كورونا  فريو�ص  انت�شار  تو�شع 
بعد اأن اأبدى املواطنون المباالة وا�شتهتارا 
ع�رشات  وخلف  دوال  عزل  الذي  بالوباء 
القتلى بها لي�ص ب�شبب عدم تطور الطب 
امل�شت�شفيات  ق��درة  عدم  ب�شبب  ولكن 
للم�شابني  ال�شخم  العدد  ا�شتيعاب  على 
احلائط  عر�ص  �شاربني  واحد،  وقت  يف 
االأ�شدقاء  وحتى  وعائالتهم  �شحتهم 

واجلريان من خماطر »كوفيد 19-« 
بعملية  االأحياء  بع�ص  �شباب  �رشع  كما 
تطهري وا�شعة للمجمعات ال�شكنية على 
اأطلقوا  حيث  ال�شيتي   حي  �شكان  غرار 
م�شت  اخلا�شة  بو�شائلهم  تطهري  عملية 
ال�شوارع واجلدران والهياكل والعيادتني ، 
العمارات وعدد  كما قاموا بعملية تعقيم 

اأخرى..  ومرافق  العمومية  ال�شاحات  من 
ويرتقب اأن ت�شمل عمليات التعقيم نقاط 
يف  املتطوعون  ال�شيتي  �شباب   ، اأخ��رى 
عملية التطهري اأكدوا اأن العملية يجب اأن 
والف�شاء  االأزمة  انتهاء  غاية  اإىل  ت�شتمر 
م�شريين  نهائي  ب�شكل  الفريو�ص  على 
اإىل اأن العملية يجب اأن ت�شمل املوؤ�ش�شات 
العمومية ، واملدار�ص والكثري من املن�شاآت 
التي لها عالقة بتواجد املواطنني اليومي، 

باالإ�شافة اإىل دور العبادة
الجتماعي  التوا�صل  على  اأطباء   
م�صوؤولية  بالوقاية  اللــتــزام   :

اجلميع
يف   " ع��ادل  ب���ودزايل  الدكتور"   دع��ا 
به  اخلا�شة  ال�شفحة  على  منا�شريه  كل 
 ، االأخ��رى   املجموعات  اأو  بالفي�شبوك 
�شدد  كما  ال��وع��ي،  ب��روح  التحلي  اإىل 
البيت  من  اخل��روج  ع��دم  ���رشورة  على 
اأ�شباب  وجتنب  الق�شوى،  لل�رشورة  اإال 
اإال  للم�شت�شفى  الذهاب  وعدم  املر�ص، 
لظرف قاهر، وتفادي االزدحام يف االأماكن 
حتى  ال�شهر  هذا  يف  االأقل  على   ، العامة 
اإذا  الأنه  املر�ص  وانتقال  العدوى  تنق�ص 
قدمت  كما  الكارثة  �شيحدث  تف�شى 
الدكتورة " بن يو�شف  ح " عرب من�شات 
التوا�شل االجتماعي جملة من االقرتاحات 
الوقاية واالإر�شادات والتوجيهات  وطرق 
 ، الفي�شبوك  جمموعات  ملتابعي  الطبية 
املواطنني  ا�شتجابة  مدى  لوحظ  و  هذا 
اأطلقت  والتي  اجلوارية  التوعية  حلمالت 
االجتماعي  التوا�شل  مواقع  عرب  اأي�شا 
والتح�شي�ص من خاللها بخطورة الو�شع 
�شعف  ظل  يف  الوباء  انت�شار  حال  يف 
االإمكانات وو�شائل االإنعا�ص باملوؤ�ش�شات 

اال�شت�شفائية حالة زيادة االإ�شابات .
يف الوقت نف�شه حتول و�شط املدينة ملكان 
اأغلقت املحالت  اأن  خال من احلركة ، بعد 
واملطاعم اأبوابها متاما ا�شتجابة لتوجيهات 

العمومية  ال�شلطات  اأعلتنها  التي  الوقاية 
باملالم�شة  ينت�رش  ال��ذي  ال��وب��اء  لعزل 
وانعدام �رشوط النظافة ، لتقت�رش احلركة 
والتي  ال�شيارات  من  حمدود  عدد  على 
ق�شاء  اأج��ل  من  خرجوا  اأ�شحابها  جتد 
مبا�رشة  منازلهم  اإىل  والعودة  حاجياتهم 

خوفا من التقاط العدوى 
واحلماية  الدرك  الأمن،  م�صالح 

املدنية .. توا�صل التح�صي�ش
من جهتها ت�شاهم م�شالح الدرك الوطني 
املدنية   احلماية  ووح��دة  ال��دائ��رة  واأم��ن 
بحمالت  القيام  يف  لل�شارع  بخروجها 
انت�شار  لتطويق  وا�شعة  حت�شي�شية 
بتجنيد  امل�شالح  قامت  حيث  الفريو�ص، 
كافة الو�شائل املادية والب�رشية للم�شاهمة 
خالل  من   ، والتح�شي�ص  التوعية  يف 
املدينة،  و�شط  اأحياء  كافة  ي�شمل  برنامج 
وتتوا�شل العملية ، حتى يتم تعقيم كافة 
اأحياء املدينة ، ف�شال عن بث نداءات عرب 
ب�رشورة  للمواطنني  ال�شوت  مكربات 
ال�شحة  على  حفاظا   ، منازلهم  التزام 
من  احل��د  ب�رشورة  والوعي  العمومية 
وال�رشيع  اخلطري  فريو�ص كورونا  انت�شار 
ح��االت  يف  اإال  واخل����روج  االن��ت�����ش��ار، 
التوعوية  احلملة  واأعطت  ال�رشورة فقط 
املواطنني  بالتزام  ب��دءا   ، اإيجابية  نتائج 
بعدم مغادرة منازلهم اإال لل�رشورة وكذا 
واملحالت  املطاعم  اأ�شحاب  ا�شتجابة 
للتعليمات  ا�شتجابة  العمل  عن  بالتوقف 
من  احلد  وجهود  تدابري  مل�شاعفة  الرامية 
قامت  كما  عليه  والق�شاء  الوباء  انت�شار 
عديدة  ميدانية  بخرجات  امل�شالح  ذات 
النظام  حلفظ  ال�رشطة  اأعوان  جتنيد  عرب 
يق�شدها  التي  االأماكن  بع�ص  يف  العام 
بيع  ونقاط  الربيد  كمراكز  املواطنون 
مادة ال�شميد كما يتم احلر�ص على تطبيق 
بعدوى  االإ�شابة  من خطر  الوقاية  تدابري 
تطبيق  من  التاأكد  خالل  من  الفريو�ص، 
االإجراءات االحرتازية ، على غرار احرتام 
املواطنني  بني  االجتماعي  التباعد  م�شافة 
من  دعمها  جانب  اىل  واحد  مبرت  املحددة 
االإج��راءات  لكافة  التنظيمية  النواحي 
يف  اجلمهور  تواجد  من  باحلد  املتعلقة 
وتعليق  اخلدمات  ومرافق  العامة  املرافق 

االأن�شطة العامة والفعاليات
مبــواد  يتربعون  اأعــمــال  ــال  رج
وقائية و�صباب يف مبادرات تطوعية 

وتكافل اجتماعي
يف   ، اخل��ري   دائما  يظهر  احلجل  عني  يف 
عز االأزمة يظهر الرجال االأفذاذ اأ�شحاب 
تربع  فقد    ، والعطاءات  ال�شادقة  النوايا 
ج،   " �ص"   د.   "  ، االأعمال  رجال  من  كل 

ز" " م ، م " اإىل تقدمي األب�شة وقائية ذات 
وكمامات  وق��ف��ازات  وحيد  ا�شتعمال 
من   ، واقية  ماآزر  اإىل  باال�شافة   ، طبية 
حالب  اأيوب  ال�شاب  ينخرط  اأخرى  جهة 
وجمموعة معه كر�شا بلخ�رش مراد هني ، 
عز الدين بن حامد ، بخة بلخ�رش واآخرون 
اجلواري  والعمل  التطوعي  العمل  يف   ،
والتكافل  الت�شامن  الوعي وثقافة  ون�رش 
املجتمع  بناء  يف  را�شخة  اجتماعية  كقيم 
جمع  يف  بامل�شاهمة  وذلك  القوة  وحتقيق 
الغذائية  كاملواد  موؤونة  من  م�شاعدات 
الفقرية  االأ���رش  لفائدة  واخل�رش  العامة 
مليون   12 مبلغ  ، كما مت جمع  واملحتاجة 
اأجل  من  �شابر  �شوكي  الطفل  لفائدة 
وبا�رشت  هذا   ، اجلراحية   العملية  اجراء 
جمعية كافل اليتيم يف التح�شري لتوزيع 
الأ�رش  وال�رشورية  الغذائية  امل�شتلزمات 

االأرامل واالأيتام على م�شتوى مكتبها  
قائد احلملة النائب عبا�ش بورزق 

: خذوا الأمر على حممل اجلد 
بالبتعاد عن كل ما ي�صبب �صررا

يومها  دخ��ل��ت  ال��ت��ي  احلملة  ق��ائ��د  دع��ا 
روؤية  جمعية  مبعية  توقف  دون  ال�شاد�ص 
عبد   : مثل  متطوعني  �شباب  وجمموعة 
اللهوم طالب ، حالب عبد ال�شميع �رشيط 
: بورزق بوجملني  النائب  واآخرين   حمزة 
املعروف ب� " عبا�ص"  اإىل اجلدية و�رشورة 
عما  واالبتعاد  واحلكمة  بالوعي  التحلي 
كورونا  داء  من  وال�شخرية   ، هزيل  هو 
الذي �شبب كوارث واأغلق بلدانا باأكملها 
الوقاية  �شبل  كافة  اأخذ  �رشورة  واإىل   ،
بهذا  لالإ�شابة  تفاديا  االعتبار  بعني 
املواطنني  �شحة  على  حفاظا  الفريو�ص 
جراء  بهم  املحدقة  املخاطر  من  وتوعيتهم 
الوقت  يف  منددا  الفريو�ص  هذا  تف�شي 
الأ�شحاب  ال�شلبية   بال�شلوكيات  ذاته  
االحتكار  وممار�شتهم  املري�شة  ال�شمائر 
ورفع  عليه،  الطلب  يزيد  ما  كل  على 
جميع  وقت  يف  بها،  وامل�شاربة  االأ�شعار 
الوطني  الرتاب  كامل  يف  متوفرة  املواد 
ومل ت�شهد اأي اختالل مذكور ، م�شيفا : ال 
داعي للهلع وتكدي�ص ال�شلع والب�شائع ، 
وقال : يف االأوقات الع�شيبة يظهر معدن 
الذي  واحلري�ص  الواعي  يظهر   ، االإن�شان 
يهتم ب�شحته وب�شحة من حوله، من يبث 
من  ويعاون،  يعني  من  والتما�شك،  االأمل 
من  والرعب،  الفو�شى  ن�رش  عن  ميتنع 
موجها  الكل،  حماية  يف  وطنه  ي�شاند 
�شكره اخلا�ص اإىل كافة اجلهات وباالأخ�ص 
اأ�شبوع  طيلة  رافقته  التي  املجموعة  اإىل 
كامل وقال : فلنتعهد اأن نلتزم باإر�شادات 

حكومتنا.

با�صرت بلدية عني احلجل وعلى مدار الأيام املا�صية اجراءات عملية تطهري و تعقيم مكثفة ووا�صعة ملناطق التجمعات العامة لت�صمل باقي املوؤ�ص�صات و الأحياء و ال�صوارع املعنية و الطرقات 
مب�صاركة الدرك الوطني ، اأمن الدائرة ، احلماية املدنية ، اجلزائرية للمياه ، مكتب ال�صحة ، حمافظة الغابات ، مكتب الفالحة ، وجمعيات تطوعية جمندة خلدمة ال�صالح العام يف عملية مل 

ت�صهدها البلدية منذ وقت طويل بربنامج التطهري و التعقيم و الر�ش ال�صحي لتجنب انتقال العدوى.

اجراءات و تدابري تعزز الوقاية و الأمان من انت�صار الوباء 

وال�شكان  ال�شحة  مدير  اأو�شح 
تداعيات  ب�شاأن  خن�شلة  لوالية 
مت  ان��ه  الكورونا  فريو�ص  وب��اء 
حالتني  خن�شلة  بوالية  ت�شجيل 
االأوىل  ب��ال��ف��ريو���ص  م��وؤك��دت��ني 
باملقاطعة  الوباء  جراء  للمتويف 
بخن�شلة  ب�ش�شار  ال��والئ��ي��ة 
قيد  ت��زال  ال  الثانية  احل��ال��ة  و 

قاي�ص  مب�شت�شفى  اال�شت�شفاء 
عملية  م�شت  ك��م��ا  ب��ال��والي��ة 
كانوا  اأ�شخا�ص  خم�شة  التحقيق 
اأك��د  ك��م��ا  ب��امل�����ش��اب  حمتكني 
الذين  االأ�شخا�ص  اأن  جهة  من 
و�شل  ال�����ش��ح��ي  احل��ج��ر  ق��ي��د 
زوجة  حتاليل  و�شاأن   100 اإىل 
الفريو�ص  ج��راء  املتويف  ال�شيخ 

معهد  قيد  ت��زال  ال  اأنها  اأك��د 
االإ�رشاع  عدم  وارجع  با�شتور 
التحاليل  هذه  عن  للك�شف 
التي  التحاليل  ك��رثة  اإىل 
اإىل  ح��ني  م��ن  املعهد  يتلقاه 
الوالية  �شكان  دعا  كما  اآخر 

دون  بجدية  االأم���ور  اخ��ذ  اإىل 
وااللتزام  الوباء  بهذا  اال�شتهتار 

هذا  من  اأنف�شنا  حلمية  بالبيوت 
القاتل.                  الوباء 

ونا�ص لزهاري

مدير ال�صحة بخن�صلة يوؤكد وجود حالتني م�صابتني بوباء الكورونا
عائلة  اأم�ص  �شباح  ا�شتيقظت 
كو�شيدار  حي  �شكان  من  عقابة 
عا�شمة  مقر  خن�شلة  مبدينة 
اثر  مفجع  خ��رب  على  ال��والي��ة 
اختناقا  عائلتها  اأفراد  احد  هالك 
بال�شاب  االأم��ر  يتعلق  و  بالغاز 
جثة  نقله  مت  ق��د  و  )ع��ق��اب��ة،ف( 

نحو  منه  و  امل�شفى  اإىل  هامدة 
مت  حني  يف  اجلثث  حفظ  م�شلحة 
احلادثة  مالب�شات  يف  حتقيق  فتح 
و�شكان  اأه��ايل  لها  اهتز  التي 
اأهايل  و  عموما  الكو�شيدار  حي 

اخل�شو�ص. وجه  على  ال�شحية 
لزهاري ونا�ص 

هالك �صاب بحي الكو�صيدار بخن�صلة 
اختناقا بالغاز
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تفكيك �صبكة دولية خمت�صة يف تهريب ال�صيارات 
والتزوير بتمو�صنت 

تلم�صاين الكرمي  عبد 
-------------------- 

قائمة  �شبط  من  �شمحت  حيث 
مت  م�شبوهة  مركبة   120 فاقت 
اإطار  يف  الوطني  الرتاب  اإدخالها 
طرف  من  املوؤجل  العبور  امتياز 
ال�شحراويني  الرعايا  من  ع��دد 
الوطني  ال��رتاب  تغادر  مل  لكنها 
و مت و�شعها يف ال�شري با�شتعمال 
وثائق اإدارية مزورة وهذا بت�شهيل 
بع�ص  م��ع  ال��ت��ع��اون  و  املهمة 
موظفي مكاتب حركة ال�شيارات 
حيث  ال��وط��ن��ي  م�شتوى  على 
هده  عن  االأبحاث  تكثيف  بع�ص 
جنحت   ال�شبهة  حمل  املركبات 
تدخل  يف  االأمنية  امل�شلحة  ذات 
من  21�شيارة  حجز  م��ن  اأويل 

خمتلف االأ�شناف
جلريدة   " اأمني  م�شدر  ذك��ر  و 
املحجوزة  املركبات  اأن  التحرير" 

ك��ان��ت م��ت��داول��ة داخ���ل ال��رتاب 
قانونية  غري  بطريقة  الوطني 
مزورة  قاعدية  ملفات  با�شتعمال 
و منها الغري مطابقة للموا�شفات 
مديرية  خ��رباء  ح�شب  التقنية 

اأكدوا  الدين  املناجم  و  ال�شناعة 
املدون  الت�شل�شلي  رقمها  تزوير 
الق�شية  ه��ي  و  هيكلها،  على 
التي تورط فيها عدد من امل�شتبه 
فيهم من بينهم رعايا �شحراويني 

مقيمني بدولة ا�شبانيا ، حيث اأجنز 
و�شع   ، ق�شائي  اإج��راء  �شدهم 
عني  حمكمة  نيابة  ت�رشف  حتت 

متو�شنت للنظر و الف�شل فيها.

من  متو�صنت  عني  ولية  باأمن  الق�صائية  لل�صرطة  الولئية  للم�صلحة  التابعة  بياري  التدخل  و  البحث  فرقة  عنا�صر  جنحت 
باأنظمة املعاجلة  امل�صا�ش  ا�صتعمال املزور يف الوثائق الإدارية  ال�صيارات،التزوير و  تفكيك �صبكة دولية خمت�صة يف تهريب 
م�صالح  كذا  و  البحرية  احلدود  �صرطة  م�صالح  مع  بالتن�صيق  متت  العملية  الوظيفة   ا�صتغالل  �صوء  و  للمعطيات  الآلية 

اجلمارك اجلزائرية .

48 ولية 21 �صيارة يف تدخل اأويل من اأ�صل120 ت�صري عرب  حجز 

ال�صلطات الولئية  ت�صخر فندقي الزيانني والروني�صان�ش حلجر نحو 400م�صافر 

لدعم  ال��والئ��ي��ة  اجلمعية  نظمت 
عني  لوالية   امل�شغرة  املوؤ�ش�شات 
تطوعية  وق��ائ��ي��ة  حملة  ال��دف��ل��ى، 
كرونا  وب���اء  ملجابهة  للتطهىر 
يف  املتف�شي  ا  )كوفيد19-(  امل�شتجد 
 ، بالدنا  يف  و  العامل  بلدان  من  كثري 
احلملة تهدف اىل منع انت�شار فريو�ص 
و  حت�شي�شية  حمالت  و  ك��ورون��ا 
التي  و  منه،  الوقاية  حول  توعوية  
املجتمع  طرف  من  م�شتمرة  مازالت 
اجلمعيات  و  اأطيافه  بكل  امل��دين 
يف  ال��والي��ة،و  ت��راب  على  املنت�رشة 
الوالئية  اجلمعية  بادرت  ال�شياق  هذا 
لوالية  امل�شغرة  املوؤ�ش�شات  لدعم 
اجلمعية  �شخرت  حيث   ، الدفلى  عني 
الب�رشية  و  املادية  االمكانيات    كل 
من اآالت الر�ص و اجلرارات  الفالحية 
قبل   م��ن  م�شطر  برنامج  بح�شب 
رئي�ص اجلمعية  الوالئية ال�شيد حممد 
التطهري  النقاط  كل  م�ص  يحي  بن 
جتند  التي  العملية  هذه  يف  املدرجة 
ا�شتطاعته  ح�شب  كل  اجلميع   لها 
و  ال�����ش��وارع  ك��ل  م�شت  ال��ت��ي  و 
العطاف  ببلدية  العمومية   ال�شاحات 
اإىل  م�شتمرة   مازالت  العملية   و 
للق�شاء  امل�شطرة  االأهداف  بلوغ  حني 
ل��الإ���ش��ارة، وعي  ال��وب��اء.  ه��ذا  على 
ايجابية  ب�شفة  تزايد  يف  املواطنني 
و  امل�شعى  ه���ذا  يف  ان��خ��راط��ه  و 
للبالد،كل  العليا  ال�شلطات  تعليمات 

من  مغلقة  ال��ت��ج��اري��ة   امل��ح��الت 
مقاهي و مطاعم و حمالت احلالقة ، 
با�شتثناء  ال�شيدليات ،حمالت املواد 
حمالت  و  الغذائية،املخابز،امللبنات، 
اخل�رش و الفواكه على م�شتوى اإقليم 
ل�شل�شلة  ا�شتمرار  هذا  ،و  الوالية 
والوالية  وايل  من  املتخذة  القرارات 
يف  تدخل  التي  مبارك   البار  ال�شيد 
من  للحد  الوقائية  التدابري  اإط��ار 
كرونا.املواطنني  فريو�ص  انت�شار 
احلمالت  و  ال��ق��رارات  هذه  يثمنون 
االأمنية   امل�شالح  و�شهر   ، الوقائية 
ن�رش  و  اأمنهم  على  ن��ه��ارا  و  ليال 
نفو�شهم  يف  الطماأنينة  و  ال�شكينة 
و املحافظة على االأمالك و انخراطهم 
مع  ال�شحية  العملية   يف  كذلك  هم 
امل�شالح  االأخرى  ال�شحية  و احلماية 
و  حت�شي�شية  حمالت  م��ن  املدنية 
توعوية و عمليات الوقائية ،يف والية 
عني الدفلى  الكل جمند و مت�شامن 
حماربة  اجل  من  و  امل�شعى  هذا  يف 
العامل  اأرعب  الذي  اخلفي  العدو  هذا 
بحول  يدري،�شننت�رش  ال  حيث  من 
ت�شامننا  و  يقت�شنا  و  بوعينا  الله 
لبع�شنا  م�شاعدتنا  و  ومتا�شكنا  و 
البع�ص و االلتفاف و الوقوف كرجل 
واحد  مع الدولة و قرارتها حلماية هذا 
�شتزول  التي  املحنة  هذه  من  الوطن 
بف�شل الرجال املخل�شني  لوطنهم و 
�شعبهم .                       خمتار برادع

عملية وقائية  تطوعية للتطهري من 
وباء كرونا امل�صتجد بعني الدفلى

غليزان  ال��والي��ة  وال��ي��ة  اأق���رت 
اجراءات  عدة  ابراهيمي  ن�شرية 
اطار  يف  تندرج  هامة  وق��رارات 
جمابهة فريو�ص كورونا والوقاية 
تعليق  القرارات  جملة  ومن  منه 
واح��رتازي��ة  م��وؤّق��ت��ة  وب�شفة 
على  راكبني  من  الأك��رث  التنّقل 
كانت  )�شياحية  املركبات  من 
بالن�شبة  واحد  راكب  نفعية(،  اأو 
جانب  اىل  النارية،  للدّرجات 
موؤّقتة  وب�شفة  اأي�شا  تعليق 
بوا�شطة  التنّقل  واح��رتازي��ة 
اإقليم  عرب  النارية  ال��دّراج��ات 

ال�شابعة  ال�شاعة  من  ال��والي��ة 
ال�شابعة  ال�شاعة  اإىل  م�شاًء 
اإىل  اإ�شافة  املوايل  لليوم  �شباًحا 
املتواجدة  التجارية  املحالت  غلق 
با�شتثناء  ال��والي��ة  اإقليم  ع��رب 
و  اخل�رش  الغذائية،  املخابز،املواد 
احلليب  اجِلزارة،  الفاكهة، حماّلت 
ة  اخلا�شّ االأك�شاك  م�شتّقاته،  و 
النّقالة،  الهواتف  بيع  و  بتعبئة 
حمّطات  ال�شيدليات،  املكتبات، 
التنظيف  مواد  حماّلت  البنزين، 
وهذا  الغّيار  قطع  بيع  حماّلت  و 
ب�شفة موؤّقتة واحرتازية اإىل حني 

حت�ّشن االأو�شاع ومن جهة اأخرى 
الوالئي  ال�شعبي  املجل�ص  ارتاأى 
ماليري   05 تخ�شي�ص  بغليزان 
ال��والي��ة  ميزانية  م��ن  �شنتيم 
الت�شدي  و  الت�شامن  بهدف 
بعد  وهذا  بغليزان  كورونا  لوباء 
للمجل�ص  الدائم  املكتب  موافقة 
حممد  برئا�شة  الوالئي  ال�شعبي 
املنعقد  االجتماع  يف  خمتاري 
ميزانية  م��ن  االأ���ش��ب��وع  اأواخ���ر 
الوالية موجهة لتقدمي م�شاعدات 
العائالت  لفائدة  مبا�رشة  اإن�شانية 
خالل  من  احلجر  حتت  املو�شوعة 

احلاجيات  و  الغذائية  املواد  توفري 
باالإ�شافة  الفئة  لهذه  ال�رشورية 
الو�شائل  و  العتاد  اقتناء  اإىل 
وباء  لتف�شي  للت�شدي  املختلفة 
كوفيد19  امل�شتجد  ك��ورون��ا 
وب��ب��ل��دي��ة واري�����زان ر���ش��دت 
مليون   23 مبلغ  البلدية  م�شالح 
�شنتيم القتناء مواد وم�شتلزمات 
ذلك  �شابه  وما  بالتعقيم  خا�شة 
رئي�ص  ع��ن��ه  ك�شف  ح�شبما 
غالم  البلدي  ال�شعبي  املجل�ص 

الله بوقطاية.
اأبو ع�شام

والية غليزان تقر حزمة من الجراءات الحرتازية ملجابهة
 فريو�ش كورونا

مت��ك��ن��ت ع��ن��ا���رش ف��رق��ة ال�����رشط��ة 
الثامن  احل�رشي  باالأمن  الق�شائية 
جمموعة  تفكيك  من  مع�شكر  مبدينة 
و  ل��وازم  �رشقة  يف  خمت�شة  اأ���رشار 
عتاد البناء متكونة من �شتة اأ�شخا�ص 
�شنة    52 و   21 بني  اأعمارهم  ترتاوح 
ا�شرتجاع  و  منهم  �شتة  توقيف  مع 
كمية من امل�رشوقات متثلت يف اأبواب 
معلومات  ا�شتغالل  ،اإث��ر  نوافذ  و 
ال�شلع  من  معتربة  كمية  تواجد  حول 
نوافذ  و  اأبواب  يف  متمثلة  امل�رشوقة 
من مادة االأملنيوم مب�شكن اأحد امل�شتبه 
ليتم   ، اجلبار  عبد  �شيدي  بقرية  فيهم 
تنفيذ  و  القانونية  االإج��راءات  اتخاذ 
اأ�شفرت عن  للم�شكن  تفتي�ص  عملية 
حجز كمية من ال�شلع متمثلة يف 10 
اأبواب و 10 اإطارات خا�شة باالأبواب 
بعدها  ليتم   ، نافذتني  اإىل  ،اإ�شافة 

االت�شال بعدد من ال�رشكات املتواجدة 
م�شاريع  اإجناز  ب�شدد  مع�شكر  مبدينة 
�شكنية ، حيث تبني اأن العتاد امل�رشوق 
 ، االأجنبية  ال�رشكات  الإح��دى  يعود 
باال�شتماع  الق�شية  يف  حتقيق  ليفتح 
الذي اعرتف  امل�شكن  الأقوال �شاحب 
ليتوا�شل   ، اإليه  املن�شوب  باجلرم 
التحقيق معه بتحديد هوية باقي اأفراد 
م�شتبه  اأربعة  توقيف  مع  املجموعة 
فيهم اآخرين فيما يتواجد اآخر يف حالة 
فرار ، كما تبني خالل التحقيق تواطوؤ 
لل�رشكة  التابعة  احلرا�شة  اأعوان  اأحد 
االأجنبية الذي �شهل الأفراد املجموعة 
اإجراءات  لت�شتكمل   ، ال�رشقة  عملية 
التحقيق يف الق�شية ، ثم قدم امل�شتبه 
فيهم اخلم�شة املوقوفني اأمام العدالة ، 
التي اأمرت باإيداعهم رهن احلب�ص .             
                                         ن. مزادة

تفكيك جمموعة اأ�صرار و ا�صرتجاع 
م�صروقات مبع�صكر 

الوالئية   ال�شلطات  ا�شتقبلت 
بتلم�شان هبوط الطائرة الثانية02 
ال��دويل  احل���اج  م�شايل  مب��ط��ار 
التي  االأوىل  بعد  زناتة   ببلدية 
150م�شافر  من  اأكرث  تقل  كانت 
نحو  حت��وي��ل��ه��م  مت  و  ج���زائ���ري 
الزيانني  بفندق  ال�شحي  احلجر 
تقل  فكانت  الثانية  الرحلة  اأم��ا 
منهم  جزائري  250م�شافر  زهاء 
علقوا  �شواح  اآخ��رون  و  مغرتبني 
غرار  على  الفرن�شية  باالأرا�شي 
يف  و  مار�شيليا  و  ليون  باري�ص 

ال�شلطات  تكفلت  ال�شدد  ه��ذا 
راأ�شهم  على  و  البالد  يف  العليا 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص 
اإجالئهم عرب رحالت  بقرار  تبون 
حتت  و�شعهم  اإلزامية  مع  خا�شة 
و  حول  للتق�شي  ال�شحي  احلجر 
االإ�شابة  التاأكد من �شالمتهم من 
ه��ذا  ويف  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���ص 
التحرير"  جريدة   " تنقلت  ال�شدد 
وبفندق  �شتي  الل��ة  ه�شبة  اإىل 
حتت  و  روني�شون�ص"  "النه�شة 
من طرف  م�شددة  اأمنية  تعزيزات 

و  املدنية  احلماية  و  االأم��ن  رجال 
وممر�شني  اأطباء  و  البلدية  عمال 
حيث ر�شدنا القيام بعملية تعقيم 
حتى  و  البهو  و  الفندق  مدخل 
الغرف واحلافالت الثمانية08 التي 
نقلت امل�شافرين من املطار �شوب 
06�شاحنات  ت�شخري  ومت  الفندق 
عملية  يف  متخ�ش�شة  �شغرية 
التعقيم، و بعد اإحلاح كبري مت منحنا 
مت  و  اأمني  م�شدر  من  املعلومة 
التي  امل�شافرين  الك�شف عن عدد 
و  اأعاله  املذكورين  و  حجرهم  مت 

الذين قدموا عرب رحلة خا�شة من 
باري�ص بقي لالإ�شارة اأنه مت ت�شخري 
الروني�شان�ص  و  الزيانني  فندقي 
من  باأكرث  التام  التكفل  اأجل  من 
قدموا  كلهم  جزائري  400م�شافر 
جتنيد  مت  و  املغرب  و  فرن�شا  من 
قيا�ص حرارة  اأجل  فرق طبية  من 
حتاليل  من  والتاأكد  هوؤالء  ج�شم 
اإرج��اع  و  اإر�شالها  عقب  ال��دم 
النتائج املخربية من معهد با�شتور 

باجلزائر العا�شمة.
عبد الكرمي تلم�شاين

حتويل 250م�صافرا جزائريا قدموا من  فرن�صا باحلجر ال�صحي بتلم�صان

االأخ���رية  ال�شاعات  يف  جنحت 
املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة 
ببلدية بن �شكران من اإنقاذ خم�شة 
ت��رتاوح  واح��دة  عائلة  من  اأف��راد 
وح�شب  و37�شنة   09 اأعمارهم 

جميلة  النقيب  باالإعالم  املكلفة 
عبودي التي اأكدت يف ت�رشيحها" 
هوؤالء  هذه  اأن  التحرير"  جلريدة 
امل�شابون تعر�شوا الختناق كبري 
جاء ذلك ال�شتن�شاقهم لغاز اأحادي 

اأك�شيد الكربون املنبعث من موقد 
و  االأم  كانت  .حيث  طابونة"   "
ب�شدد  كانوا  بناتها  من  اأربعة 
الطابونة  ا�شتعملوا  و  اال�شتحمام 
كم�شخن يف حمام املنزل مما �شبب 

لهم هذا احلادث الذي كاد.اأن يودي 
بحياتهم جميعا هذا ومت اإ�شعافهم و 
نقلهم اإىل م�شلحة اال�شتعجاالت 

الطبية لتلقي العالج الالزم
عبد الكرمي تلم�شاين

انقاذ 5 اأ�صخا�ش من عائلة واحدة جراء الختناق بالغاز بتلم�صان 

عنا�رش  االأخرية  ال�شاعات  يف  متكنت 
االأم����ن احل�����رشي ال�����ش��اد���ص من 
لق�شم  االإداري  اخلتم  �شارق  توقيف 
باملوؤ�ش�شة  الطبية  اال�شتعجاالت 
بعني  مدغري  اأحمد  االإ�شت�شفائية 
اإثر  على  ج��اءت  العملية   ، متو�شنت 
للموؤ�ش�شة  القانوين  املمثل  تقدم 
م�شالح  لدى  ب�شكوى  اال�شت�شفائية 
اأي��ن مت  ال�رشقة  االأم��ن ح��ول ح��ادث 
وباال�شتعانة  التحقيق   يف  ال�رشوع 
لق�شم  الداخلية  املراقبة  بكامريا 
ا�شتقراء  و  الطبية،  اال�شتعجاالت 
حتديد  من  مكنت   ، الفيديو  �رشيط 
يتعلق  و  فيه  امل�شتبه  ال�شخ�ص  هوية 

�شنة   39 )���ص.م.ع(  بامل�شمى  االأم��ر 
اإذن  على  بناءا  ،و  توقيفه  مت  حيث 
وكيل  ال�شيد  عن  �شادر  بالتفتي�ص 
اجلمهورية لدى حمكمة عني متو�شنت 
، مت تفتي�ص م�شكنه العائلي اأين كانت 
العثور على  مت  ايجابية حيث  النتيجة 
كان  ال��ذي  امل�رشوق  االإداري  اخلتم 
هذا   ، م�شكنه  مطبخ  داخ��ل  يخبئه 
اليه  املن�شوبة  باالأفعال  اعرتف  االأخري 
على حم�رش ر�شمي  مت تقدمي امل�شتبه 
اأين  متو�شنت  عني  حمكمة  اأم��ام  فيه 
تاأجيل  مع  اإي��داع  اأمر  حقه  يف  �شدر 

اجلل�شة
عبد الكرمي تلم�شاين

توقيف �صارق اخلتم الإداري لق�صم 
ال�صتعجالت الطبية مب�صت�صفى متو�صنت
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نابويل ُيفاجئ فوزي غالم 
بقراٍر �صادم

نادي بلوزداد يقرر تخفي�ش 
رواتب لعبيه

ــان،  ــري مــهــدى زف ــزائ ـــدويل اجل ـــدى ال اأب
�سعادته  �سامارا،  �سوفيتوف  كريليا  مدافع 
ــة يف الـــــدوري الــرو�ــســي،  ــرب بــخــو�ــس جت
جمال  اجلزائري  املنتخب  مدرب  اأنَّ  موؤكًدا 
املرحلة  جتـــاوز  على  �ــســاعــده  بلما�سي، 

ال�سعبة التي مرَّ بها.
يناير/ يف  الرو�سي،  للفريق  زفان  وانتقل 
انتقال  يف  عامني،  ملدة  املا�سي  ثان  كانون 
فريقه  مــع  عقده  جتديد  لعدم  جمــاين؛ 
نهاية  عقب  الفرن�سي،  رين  �ستاد  ال�سابق، 

املو�سم املا�سي.
foot me -" موقع مع  حوار  يف  زفان   ققال 

بالتوقيع  جــًدا  "�سعيد  الفرن�سي:   "cato
مرة  اللعب  من  اأمتكن  واأن  �سامارا،  لنادي 
اأ�سهر،   6 اأخرى، فعدم ممار�سة �سغفك ملدة 
واإرادة  وقًتا،  ويتطلب  للغاية  �سعب  اأمــر 

كبرية لتجاوزه".
كبري  ب�سكل  ن�سجت  اأنَّني  "اأعتقد  واأ�ساف 
القدم  كرة  لروؤية  بفر�سة  حظيت  بعدما 
ذلك،  يتكرر  األ  اأمتنى  بعيدة.  م�سافة  من 
يف  هنا  م�ستواي  ا�ستعادة  يف  اأجنـــح  واأن 

رو�سيا".
للتاألق،  مهياأة  الظروف  كل  "�سراحة  واأكد 
مع  جيد  ب�سكل  تكيفت  ــي  ــن واأنَّ خا�سة 

الأجواء العامة".
انتقايل  حلظة  اأبــــًدا  اأتــــردد  "مل  وتــابــع 
من  العديد  اأن  �سحيح  الرو�سي.  للدوري 
املريكاتو  يف  بي  اهتمامها  اأبــدت  الأندية 
اأكرب  اأظهرت  كريليا  اإدارة  اأنَّ  اإل  ال�ستوي، 
ما  ــذا  وه والحــــرتام،  الهتمام  مــن  قــدر 

دفعني للتوقيع هنا".
التي  اجلزائر،  ت�سكيلة  �سمن  زفان  وكان 
العام  الإفريقية،  الأمم  كــاأ�ــس  ح�سدت 

املا�سي يف م�سر.
مع  ــاين  ــك م �ــســيــاع  مــن  "خويف  ـــح  ـــس واأو�
ـــوف رمبـــا تــكــون كلمة  املــنــتــخــب؟.. اخل
القدم  كــرة  تلعب  ل  عندما  لكن  كبرية، 
امللعب  يف  تكون  ل  وعندما  منتظم،  ب�سكل 
تت�سلل الريبة اإليك، ويتم الت�سكيك يف كل 

�سيء.. الأمر طبيعي".
مع  تعاملت  ــنــي  لأنَّ حمــظــوظ؛  "اأنا  وتــابــع 
مدرب مثل جمال بلما�سي. ات�سل بي عدة 
مرات خالل الأ�سهر الـ6 التي مل األعب فيها، 
اأفــادين  لقد  واهتمامه.  دعمه  يل  واأظهر 
احلفاظ  على  �ساعدين  كما   ، كثرًيا  ذلــك 

على ثقتي بنف�سي".
من  اأيـــام  ثالثة  اأو  يومني  "قبل  ووا�ــســل 
لإخباره  الهاتف  على  به  ات�سلت  التوقيع، 
ن�سائح  يل  وقدم  اأجتــه،  واأيــن  يجري،  مبا 
ويراقب  حمرتف،  مدرب  بلما�سي  جيدة، 

كل ما يحدث على كوكب كرة القدم".

هاري�س  اجلــزائــري  الـــدويل  قـــّدم 
مو�سمًا  بري�ست  فريق  جنم  بلقبلة، 
حيث  الفرن�سي،  الــدوري  يف  مميزاً 
ــي خط  ــب ـــات مــن بــني اأمــيــز لع ب
الذي  العايل  الن�سق  بف�سل  الو�سط، 
يقّدمه خالل املواجهات، واأمام اأكرب 
ينال  جعله  ما  وهــو  ا،  اأي�سً الأنــديــة 

اعرتاف م�سجعي ناديه يف عّدة منا�سبات.
مميزة  ــًا  ــام اأرق "فوتا"  �سحيفة  ون�سرت 
اأكرث  جعلته  املو�سم،  هذا  بلقبلة  حققها 
الفرن�سي،  الــدوري  يف  جهدا  يبذل  لعب 
حيث نال املراتب الثالثة الأوىل، يف قائمة 
م�سافة  اأكـــرب  يقطعون  الـــذي  الــالعــبــني 

خالل املباريات.

كيلومرتات  عّدة  اجلزائري  النجم  وقطع 
مباراة  يف  اأكربها  كان  املواجهات،  خالل 
ناديه ومناف�سه ليل، بعد اأن اأبهر املتتبعني 
عندما رك�س 16.3 كيلومرتا خالل اللقاء، 
ذات  اأّكـــده  ما  ح�سب  خيايل  جمهود  وهــو 

امل�سدر.
كيلومرتا   13.4 عاما  الـ26  �ساحب  ورك�س 
ــادي  ن فيها  ـــه  واج الــتــي  املـــبـــاراة  خـــالل 

اأوملبيك ليون، و13.3 كيلومرتا يف مواجهة 
لتكون  جريمان،  �سان  باري�س  املت�سدر 

جميع  و�سط  الأعلى  هي  الثالثة  الأرقــام 
لعبي الدوري الفرن�سي لهذا املو�سم.

الالعبني  اأهـــم  بــني  مــن  بلقبلة  ويعترب 
جمال  اجلزائري،  الفني  للمدير  بالن�سبة 
بلما�سي، حيث اأعاده موؤخراً بعد اأن اأبعده 
اإثر  اأفريقيا،  اأمم  كاأ�س  يف  امل�ساركة  من 
حلمه  يخ�سر  جعلته  اأخالقية  ف�سيحة 
خالل  منا�سبة  مــن  ــرث  اأك يف  ـــده  اأّك مثلما 

الفرتة الأخرية.
اجلــزائــري  املنتخب  و�ــســط  خــط  وي�سهد 
بلقبلة،  ــاد  ع اأن  بعد  كــبــرية،  مناف�سة 
والالعب  لكحل  فيكتور  الثنائي  وتعافى 
ال�ساب اأ�سامة �سيتة، اإ�سافة اإىل وجود جنم 
الغرافة  ولعب  بنا�سر  اإ�سماعيل  ميالن 

عدلن قديورة الذي اأ�سيب موؤخرا.

ــي  الوروب ــاد  الحت رئي�س  اأعلن 
لكرة القدم ال�سلوفيني الك�سندر 
متى  ــدري  ي ل  بــاأنــه  ت�سفريين 
ميكن معاودة املو�سم القاري الذي 
كورونا  فريو�س  ب�سبب  توقف 
احتــاده  ان  اىل  م�سريا  امل�ستجد 
ج" بح�سب  اأو  ب،  اأ،  "خطة  و�سع 

الظروف.
مقابلة  يف  تــ�ــســفــرييــن  وقــــال 
"ل  اجـــرتـــهـــا مــعــه �ــســحــيــفــة 
ون�سرتها  اليطالية  ريبوبليكا" 
متى  ــرف  ــع ي احـــد  "ل  الــ�ــســبــت 
اأ،  خطة  و�سعنا  الوباء.  ينتهي 
مع  توا�سل  على  نحن  ج:  اأو  ب 
ــات، النــديــة،  ــدوري رابــطــات ال
يتعني  عــمــل.  جمموعة  لدينا 

علينا انتظار باقي القطاعات". 
ــه عــن اخلــيــارات  ــوؤال ــس ولــــدى �
املحتملة ملعاودة الن�ساط الكروي 
ايار/ "منت�سف  اجاب ت�سفريين 
مايو، يف حزيران/يونيو او حتى 
اذا  ثم  حزيران/يونيو.  اخر  يف 
�سنفقد  ذلـــك،  اىل  نتو�سل  مل 

املو�سم على الرجح".
"ثمة اقرتاح يهدف اىل  وك�سف 
مطلع  يف  احلـــايل  املو�سم  انــهــاء 
يف  �سيتاأخر  الذي  التايل  املو�سم 
"كوننا  ا�ساف  لكنه  النطالق" 
ل نعرف متى �سينتهي الوباء، ل 

ن�ستطيع و�سع خطة نهائية".
للعبة  الوروبــي  الحتــاد  واتخذ 
ال�سبوع  لــه  ــارئ  ط اجتماع  يف 
املــا�ــســي قــــرارا بــتــاأجــيــل كــاأ�ــس 
املقبل  الــعــام  اىل   2020 ـــا  اوروب
"حتى  م�سابقاته  جميع  وتعليق 

ا�سعار اخر".
وتوقفت م�سابقتا دوري البطال 
ــا  ــوروب والــــدوري الوروبــــي )ي
النهائي،  ثمن  ـــدور  ال يف  لــيــغ( 
ودوري البطال لل�سيدات يف ربع 

النهائي.

ــاري اىل  ــق ــوؤول ال وتــطــرق املــ�ــس
لعبيها  من  الأندية  بع�س  طلب 
الزمة  ب�سبب  رواتبهم  تخفي�س 
"ل  باأن  امل�ستجدة فقال  ال�سحية 
الو�سع  هذا  يف  لالنانية"  وجــود 
من  كــبــريا  "عددا  ـــاأن  ب ــدا  ــوؤك م
الالعبني وافق" على هذا المر. 

الندية  تطال  "الأزمة  وتــابــع 
كما  �سيبقى  ــيء  ــس � ول  ايــ�ــســا 
ال�سنة  هـــذه  بــعــد  الــ�ــســابــق  يف 
امكانية  اىل  م�سريا  الرهيبة" 
قوانني  على  تعديالت  احــداث 

اللعب النظيف.
توىل  الـــذي  ت�سيفرين  واأدىل 
ايلول/ يف  القاري  الحتاد  رئا�سة 

بت�سريحات   2016 عام  �سبتمرب 
�سيا�سية اىل ال�سحيفة اليطالية 
تــتــعــلــق بـــالحتـــاد الوروبـــــي 
بالحتاد  ظني  خاب  "لقد  بقوله 
حتت  غارقة  ــا  اأوروب الوروبــي. 
ولهذا  منق�سمة،  زائــدة،  قوانني 
وجود  ل  �سعيفة.  فهي  ال�سبب 

للت�سامن وهو اأمر حمزن".  

ــــــــرب الــــربازيــــلــــي  اأع
ريكاردو كاكا جنم ميالن 
ال�سابق،  مدريد  وريــال 
املوقف  من  ا�ستيائه  عن 
به  ــر  مي ـــذي  ال ال�سعب 
مواطنه  رونــالــديــنــيــو، 
وزمـــيـــلـــه الــ�ــســابــق يف 
الرو�سونريي،  �سفوف 
بال�سجن  يقبع  ـــذي  وال
بتهمة  ـــواي،  ـــاراج ب يف 

تزوير جواز �سفر.

تــ�ــســريــحــات  يف  كـــاكـــا،  وقـــــال 
ديبورتيفو"  "موندو  ل�سحيفة 
للغاية،  حمزن  "اأمر  الإ�سبانية: 
ملناق�سة  املعلومات  لدينا  ولي�س 

و�سع رونالدينيو احلايل".
نحن  لــنــا،  "بالن�سبة  ــاف:  ــس واأ�
ــوا مع  ــس ــا� ــني الـــذيـــن ع ــب ــالع ال
عالقة  ولــديــنــا  رونــالــديــنــيــو، 
الإجنازات،  معا  وحققنا  �سداقة 
نراه  اأن  للغاية  املُحزن  من  فاإنه 

مير بهذه احلالة".

وتابع: "ناأمل اأن نراه كما نحب اأن 
القدم  كرة  ويلعب  يبت�سم  نراه، 

ويلهو".
ــف رونــالــديــنــيــو  ــوق وتــعــقــد م
ــع  ــي ــاب ــس ــــالل الأ� بــالــ�ــســجــن خ
من  منعه  مت  حيث  ــــرية،  الأخ
وبــاء  لتف�سي  نظرا  الــزيــارات، 
مع  القدم  كــرة  ويلعب  كــورونــا، 
وحــدة  يف  �ــســارك  كما  الــنــزلء، 
وقت  مــن  لال�ستفادة  الــنــجــارة؛ 

فراغه.

ــرتة  ـــدم ف ـــق يــعــيــ�ــس عــــامل كــــرة ال
فــريو�ــس  تف�سي  ب�سبب  ع�سيبة، 
ــرية،  الأخ الأ�سابيع  خــالل  كــورونــا، 
يعاين  الكربى،  الأندية  من  وكغريه 
الوباء  ذلــك  تاأثري  من  مدريد  ريــال 
املحلية  امل�سابقات  اإيقاف  على  حاليا 

والقارية.
بطموحات  املو�سم  مدريد  ريــال  بــداأ 
زين  الفرن�سي  عـــودة  بعد  عــالــيــة، 
واإبرام  الفنية  للقيادة  زيدان  الدين 
املميزة، وعولت  ال�سفقات  العديد من 
ــي  ــريجن ــــودة امل ــى ع ــل ــري ع ــاه ــم اجل
عقب  اأخـــرى  ــرة  م التتويج  ملن�سات 

املو�سم املا�سي الكارثي.
وبالفعل بداأ زيزو وكتيبته يف حتقيق 
ال�سوبر  كــاأ�ــس  لقب  بح�سد  ـــال،  الآم
الثاين  كــانــون  يناير/  يف  الإ�ــســبــاين 
املا�سي، الذي اأقيم يف اململكة العربية 
على  النهائي  يف  بالفوز  ال�سعودية، 

اأتلتيكو مدريد.
 

عدوى مثيرة للقلق

ــس زيـــدان  ــا� يف الأيـــــام الأخـــــرية ع
ولعبوه حالة قلق ق�سوى؛ بعد تاأكد 
اإ�سابة تومبكين�س لعب فريق ال�سلة 
مار�س/اآذار   12 يوم  كورونا  بفريو�س 
اجلاري، خا�سة اأن فريقي كرة القدم 
وال�سلة يت�ساركان مًعا التدريب ب�سالة 

ال�سكوك  اأثار  مما  الريا�سية،  الألعاب 
حول انتقال العدوى لعدد من لعبي 

الفريق الأول.
حجر  فر�س  املريجني  اإدارة  وقــررت 
�ــســحــي عــلــى الــالعــبــني والأجـــهـــزة 
انتهت  15 يوًما،  الفنية والعاملني ملدة 
للجميع  �سلبية  بنتائج  اجلمعة  اليوم 

وفًقا للعديد من التقارير ال�سحفية.
فر�سته  ــذي  ال احلظر  ظــل  يف  ولكن 

املقيمني  عــلــى  الإ�ــســبــانــيــة  ــة  ــدول ال
يزال  ل  الريا�سي،  الن�ساط  وجتميد 
اأداء  مـــع  ــم،  ــه ــازل ــن م يف  ــون  ــب ــالع ال
ــراف  ــس اإ� ــت  حت خُم�س�سة  تــدريــبــات 

اجلهاز الفني، للحفاظ على لياقتهم.
 

هدية زيدان

يعد  الإيــجــابــيــة  للجوانب  بالنظر 

جتميد الن�ساط مبثابة فر�سة مميزة 
حا�سمة  فرتة  يف  جاء  فقد  لزيدان، 
�سدارة  الريال  فقدان  بعد  املو�سم  من 
باخل�سارة  بر�سلونة،  ل�سالح  الليجا 

بهدفني لهدف �سد ريال بيتي�س.
كما كان املريجني ُمهددا بالإق�ساء من 
خ�سارته  بعد  اأوروبـــا،  اأبطال  دوري 
�سيتي  مان�س�سرت  �سد   )1-2( بنتيجة 
معقله  يف  الــنــهــائــي  ثــمــن  ـــاب  ذه يف 

برنابيو". "�سانتياجو 
فرتة  خالل  تفكريه  زيدان  و�سُيعيد 
ترتيب  ــــادة  واإع احلــالــيــة،  الــتــوقــف 
اأوراقه، �سواء يف املناف�سة على حتقيق 
ال�سراع  يف  ال�ستمرار  اأو  الليجا،  لقب 

على الفوز بدوري اأبطال اأوروبا.
الإياب  مواجهة  �سيدخل  زيدان  وكان 
دون  الإجنليز،  معقل  يف  ال�سيتي  �سد 
والظهري  كورتوا  تيبو  الأول  حار�سه 
الإ�سابة،  بداعي  مار�سيلو  الأي�سر 
"زيزو"،  متاعب  �سيزيد  كان  ما  وهو 

بالتاأكيد، لول التوقف.
الفرن�سي  ــدرب  امل �سي�ستفيد  ا  واأي�سً
اإيدين  با�ستعادة  املو�سم،  نهاية  قبل 
جراحية  لعملية  خ�سع  الذي  هازارد 
الذي  اأ�سين�سيو  ماركو  ومن  كاحله،  يف 
يف  للم�ساركة  لــلــعــودة  ي�ستعد  ــان  ك

الأ�سابيع الأخرية.
ال�سماء  مــن  هــديــة  الــتــوقــف  وجـــاء 
من  اإق�سائه  حالة  يف  ــه  لأن لــزيــزو، 

ال�سيتي،  يد  على  اأوروبا  اأبطال  دوري 
رمبا كان �سريحل عن من�سبه.

 
أزمات كبيرة

على  مــدريــد  ريـــال  تــاأثــر  بالتاأكيد 
امل�سابقات  بتوقف  املـــايل،  امل�ستوى 
املريجني  ي�سع  مما  والقارية،  املحلية 
اأزمة كبرية كغريه من الأندية يف  يف 

العامل.
و�سع  يف  الــنــادي  اإدارة  جمل�س  ــات  وب
الالعبني  ــــب  روات لــتــوفــري  �ــســعــب، 
يف  والعاملني  الفني  واجلهاز  العالية 

النادي، يف ظل هذه الأزمة.
القت�سادي  الــتــاأثــري  �سيظهر  كما 
ـــا خــــالل �ــســوق النــتــقــالت  لحـــًق
التي  ال�سفقات  ال�سيفية، فيما يخ�س 
ا  واأي�سً لإبرامها،  النادي  ُيخطط  كان 
املُعارين،  الالعبني  عقود  يف  الأزمــات 
الإ�سرار  من  حالة  وجــود  مع  ة  خا�سً
ا�ستكمال  على  الليجا  رابــطــة  ــدى  ل

املو�سم.
البطولت  تاأجيل  ـــرارات  ق ولعبت 
اأمريكا  وكــوبــا  الــيــورو  مثل  الــكــربى 
ا�ــســتــمــرار  ـــاد، يف �ــســالــح  ـــي ـــب والأومل
امتد  لو  حتى  الأوروبــيــة  الــدوريــات 
ل�ستكمال  ا  واأي�سً ل�سهور،  التوقف 

دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

زفان: �صعيد بتجربتي يف رو�صيا.. وبلما�صي قدم يل الكثري

اأرقام خيالية للجزائري بلقبلة يف الدوري الفرن�صي

كورونا هدية ال�صماء لزيدان

الحتاد الأوروبي ل يعرف متى ميكن ا�صتئناف املو�صم

كاكا: من املحزن روؤية رونالدينيو يف هذا املوقف

ال�صراع الإجنليزي يتجدد على خدمات بن رحمة !
الإجنليزية  الأوىل  الدرجة  دوري  اكت�سافات  اأبرز  من  رحمة،  بن  �سعيد  اجلزائري  النجم  ُيعترب 
"الت�سامبيون �سيب" يف اآخر مو�سمني، وهذا بعد تاألقه مع فريقه بريتنفورد الذي قاده للمناف�سة على 

ال�سعود اإىل الق�سم املمتاز يف هذا املو�سم املتوقف حاليًا، ب�سبب فريو�س كورونا اجلديد.
اأن  ووفقًا لتقارير اإعالمية بريطانية، فاإنه ورغم هذه الأزمة التي ميّر بها العامل والتي من املمكن 
كبار  من  بع�سًا  اأن  اإل  القت�سادي،  اجلانب  من  خا�سة  املقبلة  ال�سيفية  النتقالت  �سوق  على  توؤثر 

اأندية "الربميرليغ"، ما زالت تهدف اإىل خطف "حمرز اجلديد".
"لي�سرت ماكوري"، اأن نادي لي�سرت �سيتي ان�سم لقائمة الراغبني يف �سم بن رحمة خالل  واأكد موقع 
"للثعالب"، براندن رودجرز بخدمات  فرتة النتقالت ال�سيفية املقبل، وهذا لإعجاب املدير الفني 

اجلناح ال�ساب.
ومن املنتظر اأن ُتغري اإدارة لي�سرت، الالعب بورقة امل�ساركة يف دوري اأبطال اأوروبا املو�سم املقبل، وهي 
ا�ستعدادهما لدفع  اأر�سنال ووي�ست هام، بحيث ك�سفت تقارير �سابقة عن  امليزة التي يفتقدها ناديا 

مبلغ 25 مليون جنيه اإ�سرتليني ل�سمه.
لي�ساهم  اجلاري،  املو�سم  خالل  اأخرى  اأهداف   8 و�سناعة  اأهداف   10 ت�سجيل  من  رحمة  بن  ومتكن 
اأن م�سري  لـ"الربميرليغ"، رغم  اأوف" املوؤهل  "بالي  بذلك يف و�سع فريقه مبركز موؤهل للعب دوري 

املو�سم ُمبهم حلد الآن، وهذا جراء الأزمة التي يعي�سها العامل.

تتوا�سل معاناة النجم اجلزائري فوزي غالم مع ناديه 
اإىل  للعودة  ي�ستعد  الالعب  كان  وقــٍت  ففي  نابويل، 
ا�سطدمت  الإ�سابة،  ب�سبب  طويل  غياب  بعد  املالعب 
كل اآماله باأزمة كورونا اجلديد، الفريو�س الذي تعترب 

اإيطاليا اأحد اأكرب البلدان ت�سرراً منه يف العامل.
ك�سفت  الأي�سر،  الظهري  حــول  التطورات  ــر  اآخ ويف 
قد  نابويل  فريق  اإدارة  اأن  اإيطالية  اإعالمية  تقارير 
الأمر  وهــذا  ودّي،  ب�سكل  الالعب  عقد  ف�سخ  قــررت 
اأعماله  وكــيــل  ــع  وم معه  مفاو�سات  بفتح  �سيكون 

خورخي مينديز.
اأن  ك�سف  الــذي  مريكاتو"،  "كالت�سيو  موقع  واأ�ساف 
اخلطوة،  ــذه  ه وراء  يقف  الــذي  الرئي�سي  ال�سبب 
بـ3  واملقدر  الالعب  يناله  الــذي  الكبري  الراتب  هو 
ا�ستثماره  نابويل  اإدارة  تريد  اإذ  �سنويًا،  يورو  ماليني 
واأن  خ�سو�سًا  جاهزين،  جــدد  لعبني  ا�ستقدام  يف 
كبرية  اقت�سادية  ــة  اأزم حــدوث  يتوقعون  ــرباء  اخل
فريو�س  �سبح  من  اخلروج  بعد  اأوروبا،  اأندية  ملختلف 

كورونا اجلديد.
وعانى فوزي غالم خالل اآخر ثالث �سنوات من العديد 
ت�سرين  نوفمرب/  �سهر  بداأت  متتالية،  الإ�سابات  من 
دوري  بلقاء  الركبة  اأربطة  يف  باإ�سابة   2017 الثاين 
الأبطال �سد فريق مان�س�سرت �سيتي، ومنذ ذلك احلني 
م�ساركته  رغم  جديد،  من  اأقدامه  تثبيت  يف  ف�سل 

اآخــر  تــعــود  اإذ  له املتقطعة،  م�ساركة 
ت�سرين  اأكتوبر/  �سهر  �سد يف  الأول 

ـــو  ـــن ـــوري ت
بــالــدوري 

الإيطايل.

با�سر نادي �سباب بلوزداد، حتركاته للتو�سل لتفاق 
ب�ساأن  والطبي،  الفني،  واجلــهــازيــن  الالعبني  مــع 
التداعيات  من  للحد  حماولة  يف  اأجــورهــم،  خف�س 
غالبية  منها  تعاين  اأ�سبحت  التي  ال�سلبية،  املالية 
الأندية، بعد تعليق الن�ساط بالدوري املحلي، ب�سبب 

انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد.
الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  فاأنَّ  �سحفية  تقارير  وح�سب 
لتفادي  الرواتب،  تخفي�س  على  بالإجماع  اتفقوا 
يف  بالقرار  اإبالغهم  ونحو  العمال،  من  جزء  ت�سريح 
ال�ساعات القليلة املقبلة برغم اعرتا�س بع�سهم على 

اإجراء اأي تغيريات يف املرتبات.
كرة  فريق  نفقات  تر�سيد  �سياق  يف  القرار  وياأتي 
�سربت  التي  اخلانقة  املالية  الأزمــة  ب�سبب  القدم؛ 
اإعالن  بعد  اجلزائر،  يف  احليوية  القطاعات  كافة 
ال�سلطات حالة الطوارئ؛ ب�سبب انت�سار وباء كورونا.
جدول  يف  الأول  املركز  بلوزداد،  �سباب  نادي  ويحتل 
 40 بر�سيد  للمحرتفني  اجلزائري  الــدوري  ترتيب 

نقطة. �صالح ودي بروين 
مهددان بخ�صارة كبرية

احتمالية  الــربميــريلــيــج،  جنـــوم  ــه  ــواج ي
اقتطاع اأكرث من 100 مليون جنيه اإ�سرتليني 
اإبقاء  يف  للم�ساهمة  جمتمعني،  اأجورهم  من 
على  ــى  الأدن الإجنليزية  الــدوريــات  اأندية 
كورونا  فريو�س  تف�سي  ظل  يف  احلياة،  قيد 

امل�ستجد.
الربيطانية،  �سن"  "ذا  �سحيفة  بح�سب  لكن 
مع  اتفاق،  لأي  الآن  حتى  التو�سل  يتم  مل 
الت�سامبيون�سيب،  اأندية الربميريليج وكبار 

لدعم الفرق ال�سغرى.
ال�سهر  بــاأجــور  امل�سا�س  يتم  لن  ــه  اأن ويبدو 
من  ــة  ــدي الأن بع�س  ــذر  ح ظــل  يف  ـــاري،  اجل
اتخاذ اإجراءات درامية، يف املرحلة احلالية، 
ببع�س  القيام  ال�سروري  من  اأنه  يبدو  لكن 

الت�سحيات.
اأجور كل  %20 من  ولذا، من املنتظر اقتطاع 
نظًرا  املقبلة،  الثالثة  ال�سهور  يف  الالعبني، 
يف  الريا�سي  الن�ساط  ا�ستئناف  ل�ستبعاد 
الذي  الأمــر  وهو  يوليو/متوز،  قبل  اإجنلرتا 

يجري بحثه الآن.
الربميريليج  لعبي  اأجــور  جمموع  وي�سل 
الــواحــد،  املو�سم  يف  اإ�سرتليني،  مليار  لـ2 
وبالتايل �سيتم ح�سد نحو 105 ماليني جنيه 

اإ�سرتليني، يف حال تخفي�س الأجور.
�سالح  حممد  مثل  ــوم،  جن �سيفقد  وحينها 

وبول  بروين  دي  بــــوجــــبــــا وكيفني 
ــود اأوزيـــــل  ــع ــس ــ� وهاري وم

كـــني، مـــا يــقــارب 
ــــف  الــــــــــ750 األ
من  اإ�سرتليني 
ـــــم يف  ـــــوره اأج

هذه الفرتة.

كورونا يهدد بقاء رامو�ش
 يف الربنابيو

عن  ال�سبت،  ام�س  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
عقد  على  رامــو�ــس  �سريجيو  توقيع  ب�ساأن  تطور 

جديد مع ناديه ريال مدريد.
 ووفًقا ل�سحيفة "ماركا"، فاإن رامو�س يبلغ من العمر 
34 عاًما، ومن املقرر اأن ينتهي عقده احلايل مع ريال 

مدريد يف يونيو/حزيران 2021. 
التمهيدية  املفاو�سات  ــراء  اإج مت  اأنــه  اإىل  واأ�سارت 
وا�سًحا  مدريد  ريال  وكان  بالفعل،  التجديد  ب�ساأن 

باأنه ل يتعجل ح�سم الأمر.
 واأو�سحت ال�سحيفة اأن اأزمة تف�سي فريو�س كورونا 
غريت الكثري من الأمور الكروية على م�ستوى العامل 

ا اإىل جتديد عقد رامو�س. باأكمله، وو�سل الأثر اأي�سً
 وقالت اإن رامو�س عرب دائًما عن رغبته يف العتزال 
بني  ــزاع  ن اأي  هناك  يكون  ولــن  امللكي،  الــنــادي  مع 
مبدة  فقط  الأمر  يتعلق  بل  الراتب،  ب�ساأن  الطرفني 

العقد. 
وقدم ريال مدريد، ا�ستثناءات يف املا�سي ب�ساأن مدة 
تزيد  لالعبني  يجدد  ل  حالًيا  النادي  لكن  العقد، 

اأعمارهم عن 30 عاًما، اأكرث من مو�سم واحد.
 واأ�سافت اأن رامو�س بحلول عام 2021، �سيكون عمره 
التوقيع على عقد مدته  35 عاًما، ورغم ذلك يريد 
مع  بانتظام  ي�سارك  ــه  لأن واحـــد،  عــام  عــن  تزيد 

الفريق ويتمتع بحالة بدنية جيدة.
 واأمتت ال�سحيفة تقريرها بالتاأكيد اأن اأزمة فريو�س 
تدهورت  حيث  الهواء،  يف  �سيء  بكل  األقت  كورونا 
قد  وهذا  الأندية،  جميع  يف  القت�سادية  الأو�ساع 
يوؤثر على قرار ريال مدريد ب�ساأن ا�ستمرار رامو�س.
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إعالن عن عدم جدوى إجراء طلب عروض 
مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا
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والنوادي  الكرة  اأخبار  تــزال  ل 
وهي  حتى  وجنــومــهــا،  الــكــربى 
تت�سدر  الن�ساط،  عن  متوقفة 
لل�سحف  الأوىل  الــ�ــســفــحــات 
الأوروبية  واملواقع  املتخ�س�سة 
ــار  ــب ــي راحــــت تــرت�ــســد اأخ ــت ال
تداعيات  معاناة  عّز  يف  النجوم 
واأخبار  كورونا  فريو�س  انت�سار 
وخ�سائر  الـــرواتـــب  تخفي�س 
يف  يـــورو  مــلــيــارات   4 اإىل  ت�سل 
حــالــة تــوقــف كــلــي لــلــدوريــات 
املو�سم.  هــذا  الــكــربى  اخلم�سة 
�سفقات  يتوقعون  ال�سحافيون 
الغمو�س  رغم  مدوية،  �سيفية 
الدوريات  م�سري  يكتنف  الــذي 
والالعبني واخل�سائر املادية التي 
يف  الإنفاق  من  النوادي  متنع  قد 
نعرف  ل  الذي  النتقالت  �سوق 
ــه مـــن نــهــايــتــه يف حــال  ــت ــداي ب
غاية  اإىل  الــدوريــات  ا�ستئناف 

منت�سف يونيو.
و�سائل الإعالم جتاوزت احلديث 
القارية  ــادات  الحت ان�سغال  عن 
خمــرج  ــن  ع بالبحث  واملــحــلــيــة 
املو�سم،  با�ستئناف  لها  ي�سمح 
ت�سمح  بــــوادر  الأقــــل  عــلــى  اأو 
ال�ستئناف  ـــرار  ق بــاتــخــاذ  لــهــا 
تر�سم  وراحــــت  الإلـــغـــاء،  مــن 

ال�سيفي  املركاتو  �سيناريوهات 
بــداأت  التي  الأنــديــة  وتطلعات 
املقبل،  املو�سم  يف  تفكر  بدورها 
ــني  ــب وكـــيـــف تــ�ــســتــقــدم لع
ظل  يف  اآخــريــن،  عن  وت�ستغني 
و�سوح  وعــدم  املداخيل  تراجع 
�سيء  كل  دام  ما  جيداً،  الروؤية 
�سحية،  معطيات  على  متوقفًا 
اأكــــرث مــنــهــا مــاديــة وفــنــيــة اأو 
بفرتة  تتعلق  قانونية  حتى 
النتقالت التي يرتقب تعديلها 
يناير  �سهر  اإىل  بتمديدها  موؤقتًا 
الالعبني  عقود  وتعديل  القادم، 
متديد  ذلك  يف  مبا  نواديهم،  مع 
ــة  ــال ح يف  الإعـــــــــارة  فــــــرتات 
غاية  اىل  ــات  ــدوري ال ا�ستئناف 

�سهر يوليو.
اأن  اإىل  ت�سري  الــتــوقــعــات  ــل  ك
توقف  ب�سبب  املداخيل  تراجع 
من  بالكثري  �سيوؤدي  املــبــاريــات 
لعبيها  عــر�ــس  اىل  الأنـــديـــة 
ـــــوارد مــالــيــة  ــل م ــاب ــق لــلــبــيــع م
وهو  الأزمــة،  بتجاوز  لها  ت�سمح 
م�سلحة  يف  �سيكون  الــذي  ــر  الأم
التي  والغنية  الكبرية  الأندية 
قوة  وتــزداد  الأمر  يف  �ست�ستثمر 
بالبطولت  بالفوز  لها  ت�سمح 
يف  تنفقه  مــا  ــاء  ــب اأع وتخفيف 

�ــســوق النــتــقــالت. لــذلــك جند 
ـــام  الأنـــظـــار مــوجــهــة هـــذه الأي
وباري�س  وبر�سلونة  الريال  نحو 
وت�سل�سي  واليويف  جريمان  �سان 
ومان�س�سرت يونايتد، وهي الفرق 
ـــدرات املــالــيــة  ـــق ــي متــلــك ال ــت ال
ــي  الأوروب ال�سعيد  على  الأكــرب 
بــوادر  ظل  يف  خا�سة  والعاملي، 
نيمار  رغبة  اإىل  ت�سري  اأخــرى 
والطلب  البي�سجي،  مــغــادرة  يف 
الرنويجي  من  كــّل  على  الكبري 
دون  مبابي،  والفرن�سي  هالند 
اإىل  الــرب�ــســا  حــاجــة  نن�سى  اأن 
اإىل نَف�س  نيمار، وحاجة الريال 
من  الكثري  ــرار  غ على  جــديــد، 
ــان  وامل اأر�ــســنــال  مثل  الأنــديــة، 

يونايتد وتوتنهام يف اإنكلرتا.
اأن  اإىل  اأي�سًا  ت�سري  التوقعات 
�سيكون  ــــرة  امل هــــذه  ــس  ــر� ــع ال
الرب�سا  لكن  الطلب،  مــن  اأكـــرث 
اأجل  من  الإنــفــاق  يف  ــرتدد  ي لن 
ذلك،  كلفه  مهما  نيمار،  ا�ستعادة 
الــذي  مي�سي  ليونيل  ــاء  ــس لإر�
النجم  ا�ستعادة  �سرورة  ا�سرتط 
الأمــر  اقت�سى  ولــو  الــربازيــلــي، 

ال�ستغناء عن غريزمان.
الريال  على  ينطبق  نف�سه  الأمر 
ال�ستفادة  ثمن  باأي  يريد  الذي 

هالند  الرنويجي  خدمات  من 
ــد  ــون ــيــا دورمت مــهــاجــم بــورو�ــس
مهاجم  ماين  �ساديو  وال�سنغايل 
يف  اإخفاقه  حالة  يف  ليفربول 
مهاجم  مبابي  كيليان  ا�ستقدام 
لن  الذي  جريمان،  �سان  باري�س 
الباري�سي،  الفريق  بــه  يــفــّرط 
ال�ستغناء  اإىل  ا�سطر  اإذا  خا�سة 
ا�ستقدام  من  ومتكن  نيمار،  عن 
ريا�س حمرز من املان �سيتي الذي 
اأر�سنال  من  اآخــر  عر�سًا  رف�س 
اجلــزائــري،  الـــدويل  بخ�سو�س 
ــات الــطــيــبــة بني  ــالق ــع ـــم ال رغ
ال�سابق  وم�ساعده  ــول  ــواردي غ

ميكل اأرتيتا، مدرب اأر�سنال.

ب�سبب  الأندية  مداخيل  تراجع 
�سي�سجع  الكروي  الن�ساط  توقف 
هــذه  خـــالل  املقاي�سة  عملية 
الرب�سا  يعر�سه  مثلما  ال�سائفة، 
ال�ستفادة  اأجل  من  الإنرت  على 
لوتارو  الأرجنتيني  خدمات  من 
لعبني،  اأربعة  مقابل  مارتينيز 
املــان  �سيفعله  ــذي  ال الأمـــر  وهــو 
يــونــايــتــد، نــظــري الــتــخــلــي عن 
و�ستفعله  بــوغــبــا،  بــول  جنمه 
الإيطالية  الأندية  من  الكثري 
بقواعد  الــتــزامــًا  والفرن�سية 
من  متنعها  التي  النظيف  اللعب 
مداخيلها،  من  اأكرث  اأموال  اإنفاق 
ـــل �ـــســـيء مــرتــبــطــًا  لــيــبــقــى ك

اأحد،  فيها  يتحكم  ل  مبعطيات 
يف  الــدخــول  مــن  متنع  ل  لكنها 
ا�ستجابة  بالنجوم  الظفر  �سباق 

حلاجاتها الفنية.
اأن  اإىل  ت�سري  التوقعات  اأغــلــب 
�ستكون  كورونا  فريو�س  م�سائب 
ــة  ــدي والأن ــرة  ــك ال على  كــبــرية 
على  �ستعود  بينما  ال�سغرية، 
الفوائد  ببع�س  الكربى  النوادي 
من خالل ا�ستغالل حاجة بع�س 
بالنجوم  لتظفر  للمال  الأندية 
يوحي  مــا  متناولها،  يف  مببالغ 
قوى  ميزان  يف  مرتقب  بتغيري 
الأندية الأوروبية الكبرية بعد 

زوال غّمة الفريو�س.

واحتاد  القدم  كرة  احتاد  يعمل 
الالعبني الإ�سبان على تخفيف 
التي  القا�سية  ال�سربة  ــدة  ح
كورونا  فريو�س  انت�سار  اأحلقها 
فكرة  مــع  الإ�سبانية،  بالكرة 
امل�سابقة  ا�ستئناف  اإىل  العودة 
وو�سع  ممكن،  وقــت  اأقـــرب  يف 
ال�ستعداد،  اأهبة  على  الأندية 
ــذا مت و�ــســع ثــالثــة خــيــارات  ل
 ،2019-2020 مو�سم  ل�ستكمال 
بح�سب تقرير ل�سحيفة "ماركا" 

الإ�سبانية.

استئناف الموسم في 
مايو

هذه الفكرة هي الأكرث تداول، 
يف  امل�سابقة  عـــودة  وتت�سمن 
منت�سف مايو/اأيار واللعب حتى 
30 يونيو/حزيران اأو 15 يوليو/

الفرق  اأن  يعني  وهـــذا  متـــوز. 
املــبــاريــات  لعب  اإىل  �ست�سطر 
هذه  و�ستقام  اأيــام،  ثالثة  كل 
هناك  كانت  �ــســواء  املــواجــهــات 
يف  ل،  اأم  املالعب  يف  جماهري 
اأن تكون  الوقت الذي من املقرر 
بالعقود  خا�سة  قــرارات  هناك 
من قبل فيفا، التي تنتهي يف 30 

يونيو/حزيران.

عودة الموسم في 
الصيف

يــورو  بطولة  لتاأجيل  نــظــًرا 
اأكــرث  خــيــارا  هــذا  يعد   ،2020
اإعــادة  �سيتطلب  لكنه  جدية، 
هذا  لأن  املقبل،  املو�سم  جدولة 
�سوف  الدوري  اأن  يعني  التاريخ 
اأو  اأغ�سط�س/اآب  حتى  ي�ستمر 

�سبتمرب/اأيلول.

اللعب في سبتمبر

هذا هو اخليار الأكرث قوة. ومع 
الأكرث  اأنه  يبدو  ــام،  الأي مرور 
رمبا  الفرق  كون  اأي�سا،  واقعية 

من  فــرتة  اإىل  بحاجة  �ستكون 
البدين.  اإعــدادهــا  اإعــادة  اأجــل 
جدولة  �سيتم  اأنــه  يعني  وهــذا 
اأخرى،  مرة   2020-2021 مو�سم 
املتعلقة  ـــرتات  ـــف ال ــري  ــي ــغ وت

بانتقالت الالعبني.

ــــال مـــدريـــد جنــمــًا  ــد ري ــق ــت اف
ـــراز عــــاٍل، منذ  ــن ط هــدافــًا م
رونالدو  كري�ستيانو  مغادرة 
ومع   .2018 يف  يوفنتو�س  اإىل 
توجه النادي نحو �سيف 
2020، هناك خم�سة 
ب  تقرِّ قد  اأ�سباب 
الفرن�سي  النجم 
كيليان  ال�ساب 
ليكون  مبابي 
خــــلــــيــــفــــة 
لـــرونـــالـــدو 
مدريد،  يف 
ــــــــى  ــــــــل ع
حـــــ�ـــــســـــاب 
ــــرنويــــجــــي  ال
ــيــنــغ هــالنــد،  اإرل
ـــر  ـــري ـــق حــــ�ــــســــب ت
"ماركا"  لــ�ــســحــيــفــة 

الإ�سبانية...

حلم اللعب للملكي

يجب  التي  املهمة  اجلوانب  اأحد 
بها،  يتحلى  اأن  الــنــجــم  عــلــى 
هو  لتحقيقها،  دائمة  وبرغبة 
ولقد  مدريد.  ريــال  مع  اللعب 
عدة  ذلك  بالفعل  مبابي  اأظهر 
النادي  ياأخذ  اأن  ويجب  مــرات، 

امللكي الأمر بالعتبار.

لم يوقع على عقد جديد 
مع "بي أس جي"

كثب  مــن  تــراقــب  امللكي  اإدارة 
بو�سع  املتعلقة  الإجــــــراءات 
الباري�سي،  الفريق  مع  مبابي 
الالعب  ــبــِد  ُي مل  الآن  وحــتــى 
رغبة يف توقيع عقد جديد مع 
 2020 النادي، وقد يكون �سيف 
مل  اإذا  للمرينغي  حا�سمًا  اأمـــراً 
يجدد الالعب حتى ذلك احلني، 

الباري�سي  النادي  �سيجرب  حيث 
العرو�س،  اإىل  ال�ستماع  على 
و�سع  يف  مدريد  ريال  و�سيكون 

اأف�سل.

مبابي.. نجم عالمي

اإىل  مــدريــد  ريـــال  نظر  لطاملا 
اأي  قبل  لالعب  املميز  الأداء 
�سيء اآخر، ولكن ل ميكن جتاوز 
يف  لل�سفقة،  التجاري  اجلانب 
الوقت الذي بداأ فيه عامل كرة 
القدم يقرتب من فقدان اثنني 
ليونيل  هما  الكبار،  جنومه  من 
مي�سي ورونالدو. ومبابي اأف�سل 
الثنائي  دور  اأخــذ  باإمكانه  َمن 
عامل  طليعة  يف  ليكون  املذكور 

امل�ستديرة.

حب غير مشروط من 

زيدان

اإذا بقي الفرن�سي مدربًا يف ريال 
كبري  دور  له  ف�سيكون  مدريد، 
اإىل  بالن�سمام  مبابي  اإقناع  يف 
جنم  عــرّب  حيث  امللكي،  قلعة 
يف  ال�سابق  الفرن�سية  الــكــرة 
اإعجابه  عن  منا�سبة  من  اأكــرث 

مبوهبة الالعب.

ليس مهاجمًا صريحًا.. 
لكنه مسجل لألهداف

هالند،  عن  خمتلفة  خ�سائ�س 
حيث يحتاج مبابي اإىل م�ساحة 
ورغم  �سفاته،  من  لال�ستفادة 
ــز املــهــاجــم  ــرك اأنــــه لــيــ�ــس يف م
عــدداً  ي�سجل  لكنه  ال�سريح، 
يف  حيث  ـــداف،  الأه من  كبرياً 
ـــايل 30  ر�ــســيــده بــاملــو�ــســم احل

هدفًا يف جميع امل�سابقات.

املواهب  اأحد  ل�سم  ال�ساعية  الأندية  ل�سباق  ميونخ  بايرن  ان�سم 
ال�سابة يف اإ�سبانيا خالل فرتة النتقالت ال�سيفية املقبلة.

جيانلوكا  ال�سهري  ال�سحفي  عن  بيلد"  "�سبورت  �سحيفة  ونقلت   
دي مارزيو، رغبة النادي البافاري يف التعاقد مع نيكو ميالميد، 

لعب اإ�سبانيول.
 واأ�سارت اإىل ت�سمن عقد لعب الو�سط الإ�سباين، البالغ من العمر 

يورو. ماليني   8 بقيمة  جزائًيا،  �سرًطا  عاًما،   18
اأوروبا للظفر بتوقيع  اأمام عمالقة  الباب  البند   وقد يفتح هذا 

الالعب ب�سهولة، قبل انتهاء تعاقده يف �سيف عام 2023.
اأندية  بعدة  موؤخًرا  ميالميد  ربطت  قد  �سحفية  تقارير  وكانت 

اأوروبية، اأبرزها ريال مدريد، بر�سلونة وت�سيل�سي.
الكتالوين،  بالنادي  الرديف  الفريق  �سفوف  �سمن  نيكو  ويلعب   
لكنه �سارك مع الفريق الأول خالل مواجهة لوزيرن ال�سوي�سري 

يف اأغ�سط�س/ اأب املا�سي، بالدوري الأوروبي.

ـــدث الأوروجــــويــــاين  حت
مهاجم  �ــســواريــز  لــويــ�ــس 
مكافحة  عــن  بر�سلونة، 
وزف  كـــورونـــا،  ــس  ــريو� ف
النادي  جلماهري  �ساًرا  نباأ 
حالته  ب�ساأن  الكتالوين 

ال�سحية.
ــالل  وقـــــال �ـــســـواريـــز خ

مكاملة فيديو اأبرزتها �سحيفة ماركا "تتزايد حالت 
ر�سالتي  يوم،  بعد  يوًما  اأوروجــواي  يف  كورونا 

للمواطنني اأن نظل يف املنزل حتى يزول 
الفريو�س ب�سرعة".

�ــســواريــز  اأن  ال�سحيفة  ــت  ــوه ون
طــعــام  ــة  ــل ــس �  500 بــــ  ــــربع  ت

ــًرا يف  ــق لــلــعــائــالت الأكــــرث ف
ي�سرتي  اأن  وطلب  كا�سافال، 
املتاجر  من  املنتجات  النا�س، 

املتواجدة يف نف�س احلي.
كنت  مذهلة،  حالة  يف  "اأنا  �سواريز  واأ�ساف 

يعود  وعندما  بالفعل،  الرك�س  بــداأت  قد 
جاهًزا  �ساأكون  التدريبات،  اإىل  الفريق 

للتواجد معهم".
وكان لوي�س �سواريز قد خ�سع جلراحة يف 

للمالعب  عودته  املنتظر  ومن  الركبة، 
منت�سف �سهر اأبريل/ني�سان املقبل.

املركاتو ال�صيفي يف زمن كورونا

الإ�صباين الدوري  مو�صم  لإكمال  مطروحة  خيارات   3

مدريد ريال  يف  هالند  على  مبابي  كفة  ح  ترجِّ اأ�صباب   5

بايرن ميونخ يزاحم كبار اأوروبا على 
�صفقة كتالونية

�صواريز يزف نباأ �صاًرا جلماهري بر�صلونة
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اأ�صرى فل�صطينيون

اإعداد د. حم�صن حممد �صالح
--------------------------

 )1968 مار�ص  اآذار/   21 ( الكرامة  معركة  تعد 
املقاومة  حلركة  التاريخية  املفا�شل  اأح��د 
�شكلت  اإذ  املعا�رش.  وللتاريخ  الفل�شطينية 
الفل�شطيني،  الفدائي  للعمل  نوعية  نقلة 
االأردن.  يف  الذهبي  ع�رشه  يعي�ص  بداأ  الذي 
على  فتح  حركة  ب�شيطرة  اإيذانًا  كانت  كما 
قيادة  وعلى  الفل�شطيني،  الوطني  العمل 

الفل�شطينية. التحرير  منظمة 
جديدة  اأ�شواء  اإلقاء  الدرا�شة  هذه  وحت��اول 

الوثائق  درا�شة  خالل  من  املعركة  هذه  على 
باملعركة،  املتعلقة  املن�شورة  غري  الربيطانية 
عامًا  ثالثني  بعد  عليها  باالطالع  �ُشمح  التي 
ال�شجل  مركز  يف  واملحفوظة  وقوعها،  من 
اأو ما �شار   ،Public Record Office العام 
 National الوطني  باالأر�شيف  الحقًا  يعرف 

لندن. Archives The يف 
العمل  ت�شاعد  اأن  الوا�شح  من  ك��ان  وق��د 
غور  يف  ل��ه  ق��واع��د  م��ن  املنطلق  ال��ف��دائ��ي، 
القيام  اإىل  االإ�رشائيلي  الكيان  دفع  قد  االأردن 
منطقة  يف  خ�شو�شًا  لتدمريها،  وا�شع  بهجوم 

واجلي�ص  الفدائيني  �شمود  اأن  غري  الكرامة. 
اأدى  قد  ت�شحيات،  من  بذلوه  وما  االأردين 
االإ�رشائيليني.  خلطط  متامًا  معاك�شة  نتائج  اإىل 
القوات  يف  ن�شبيًا  كبرية  خ�شائر  وقعت  اإذ 
باأنها  اأ�شطورتها  وانك�رشت  االإ�رشائيلية، 
ت�شاعد  اإىل  اأدت  كما  يقهر.  ال  جي�شًا  متلك 
يف  خ�شو�شًا  ونفوذه  الفدائي  العمل  �شعبية 
حالة  يف  االإ�رشائيلي  الكيان  وجعلت  االأردن. 
الفدائي  العمل  تزيد  هجماته  اإن  اإذ  احلرية،  من 
هذا  يعطي  �شكوته  اأن  كما  و�شعبية،  قوة 

والتمدد. للتو�شع  فر�شة  العمل 

الربيطانية" الوثائق  تعك�صها  كما   1968 مار�ش   21 الكرامة  "معركة 

دون م�صاركة جماهريية

العليا  الوطنية  الهيئة  اعلنت 
ال�شفقة  العودة ومواجهة  مل�شريات 
عن   ،  28/3/2020 ال�شبت  اأم�ص 
االثنني   ي��وم  �شحفي  موؤمتر  عقد 
احلادَيَة  ال�ّشاَعَة   2020 مار�ص/  /30
ال��َع��ْوَدِة  ِم  يَّ خُمَ يِف  َباًحا  �شَ َع�رَشَ 
دون  َة  َغ��زَّ ق��يِّ  ���رَشْ َمِلَكِة  مِبَ��ْوِق��ِع 

. جماهريي  ح�شور 
مِلَ�شرياِت  ِة  الَوَطنيَّ الَهْيَئِة  وجددت 
خالل  ْفَقِة  ال�شَّ َومواَجَهِة  الَعْوَدِة 
فل�شطني  و���ش��ل  �شحفي  ب��ي��ان 
ْحَياِء  اِلإِ ا�شتعداداً  عنه  ن�شخة  اليوم 
مطالبتها  اَاْلْر����صِ   َي��ْوِم  ِذْك��َرى 
التوجه  عدم  اىلَّ  �شعبنا  جلماهري 
مار�ص   30 يوم  العودة  ملخيمات 
َوَعَدِم  الُبيوِت  يِف  والَبقاَء  اجلاري 
�َشالَمِة  َعَلى  ِحَفاًظا  ِمْنَها  اخُلروِج 
ِمْن  اَْل�شاِمَدِة  َوَجماهرِينا  ْهِلنا  اأَ

ْلقاِتِل. اَ الَوَباِء 
َواإِْطالُق  َرْفُع  �شيتم  انه  اىل  وبينت 
�َشماِء  يِف  ِة  الِفَل�ْشطينيَّ ��الِم  االعِّ
��ُد  ��ِم��ُل َر���ش��اِئ��َل ُت��وؤَكِّ ال��َوَط��ِن حَتْ
ِة  الَوَطنيَّ َواِبِت  ِبالثَّ ِكنا  مَتَ�شُّ َعَلى 
الَعْوَدِة  َحتَّى  املَ�شرَيِة  وا�ْشِتْمراِر 
ِعْلِم  َحْرُق  اىل  اإ�شافًا   ، ْحريِر  والتَّ
ُلُه  مُيَثِّ مِل��ا  ْهيوينِّ  ال�شَّ ااِلْح��ِت��الِل 
تاريخيٍّ  ��ِط��ه��اٍد  وا���شْ ُظ��ْل��ٍم  ِم��ْن 
َحتَّى  وَن  َما�شُ ��َن��ا  نَّ َوب��اأَ ِل�َشْعِبَنا 
الهيئة  ااِلْحِتالل.واأ�شارت  َكْن�ِص 
َحَرَكِة  ُف  َتَوقُّ �شيتم  انه  الوطنية 
َيْوَم  ُة  العامَّ الِت  وامْلوا�شَ رْيِ  ال�شَّ
َدَقاِئَق   5 ِة  مِلُ��دَّ اجَل��اِري  ماِر�َص   30
و  االنِّ���ذاِر  �شاِفراِت  ��الِق  اطِّ َم��َع 
��ع��اِف  ��ّي��اراِت االإِ���شْ ���ش��اِف��راِت ���شَ
َطِة  ْ ال�رشُّ َو�َشّياراِت  املََدينِّ  َفاِع  َوالدِّ

ْكَرى. ِللذِّ َتْخِليًدا 

اىل  العليا  الوطنية  الهيئة  ودعت 
َدِح  َواَْل�شَ الَكَناِئ�ِص  را�ِص  اجِّ َِقَرِع 
َوِمن  املَ�شاِجِد  ِم��ْن  ِبَاْلَتْكبرياِت 
ُكلِّ  يِف  املَناِزِل  َواأَ�ْشُطِح  فاِت  �رُشُ
ٍن  اآ يِف  ال��َوَط��ِن  حُماَفظاِت  ْن��َح��اِء  اأَ
املَ��ْغ��ِرِب  َذاِن  اآ َبْعَد  َوَذِل���َك  واِح��ٍد 
ًة َي���ْوَم ااِلْث��َن��نْيِ امل��واِف��ِق  ُم��ب��ا���رَشَ

اجلاري. مار�ص  اآذار  من  الثالثون 
ا  ِحْر�شً انه  اىل  الهيئة  واأ�شارت 
َتْدُعو  �َشْعِبنا  اْبَناِء  �َشالَمِة  َعَلى 
مِبُحاَفظاِت  اِت  الَبَلِديَّ َة  كافَّ الَهْيَئُة 
ٍة  َوَطنيَّ َحْمَلٍة   " ْط��اَلِق  اِلإِ الَوَطِن 
ِمْن  احَلْمَلُة  َه��ِذِه  َتْبَداأُ   " ْعِقيِم  ِللتَّ

. املَُحاَفَظاِت  َباِقي  ُثمَّ  َة  َغزَّ َمديَنِة 

فعاليات يوم الأر�ش: اإطالق �صفارات الإنذار والتكبريات وقرع اجرا�ش 
الكنائ�ش

اأخبار فل�صطني

الأ�صريع�صام زين 
الدين

املوؤبد والعزل الإنفرادي لثالث �صنوات 
ع�شام اأحمد حممود زين الدين، يف الرابعة والثالثني، 
نابل�ص،  �رشق  جنوب  فا�شل،  بني  جمدل  قرية  من 
7/3/2006، ويق�شى حكمًا بال�شجن املوؤبد  اعتقل يف 
ُقتل  نار  اإطالق  بتنفيذ عملية  اتهامه  بعد  احلياة،  مدى 
فيها اأحد امل�شتوطنني، وقد تعر�ص خالل فرتة اعتقاله 

للعديد من العقوبات باحلرمان من الزيارة.
فمنذ  االنفرادي،  العزل  يف  �شنوات   3 ع�شام  اأم�شى 
زنزانة  يف  بعزله  ال�شجون  اإدارة  قامت   2014 ني�شان 
العزل  بتجديد  ال�شورية  املحكمة  وتقوم  انفرادية، 
اخلارج  يف  عنا�رش  مع  التخطيط  بتهمة  اأ�شهر   6 كل 
داخل  �شجن  اآخر،  مبعنى  جنود،  خطف  عملية  لتنفيذ 
اأن يكون  اإ�رشائيل، ال يكفي الفل�شطيني  �شجن، فعند 
العزل  على  احتجاجي  باإ�رشاب  ع�شام  �شجينًا.قام 
ت�شعيدية  خطوات  يتخذ  باأن  وهدد  له،  تعر�ص  الذي 
اإ�رشابه  يف  وطالب  املفتوح،  االإ�رشاب  اإىل  ت�شل  قد 
بتح�شني نوعية الطعام وال�شماح بزيارة االأهل، فقامت 
نفحة  �شجن  اإىل  ونقله  عزله  باإنهاء  ال�شجون  اإدارة 

ال�شحراوي.
ال تكمن م�شكلة العزل فقط يف الوحدة التي تقود اإىل 
اجلنون اأحيانًا، فنتيجة االإهمال الطبي يعاين ع�شام من 
م�شاكل يف املعدة، وم�شاكل يف العظام نتيجة رطوبة 
اإدارة  له  وتقدم  اأ�شنانه،  يف  اأمل  اإىل  اإ�شافة  الزنزانة، 
�شيئًا.حليمة،  االأمل  عن  تغني  ال  م�شكنات  ال�شجون 
يتمكنوا من  اإنهم مل  تقول  الدين،  �شقيقة ع�شام زين 
4 �شنوات، واأنهم ال يعرفون اأخباره  زيارته الأكرث من 

اإال عرب املحامي.
االأ�رشى  �شوؤون  هيئة  ملحامي  اإفاداته  اإحدى  ويف 
واملحررين، الذي زاره يف بداية االإ�رشاب، قال ع�شام: 
طويلة  لفرتات  بالعزل  تقوم  ال�شجون  م�شلحة  "اأن 
االأ�شري وعزله  الوعي لدى  بحجج واهية وهدفها قتل 
منط  وعلى  تفكريه  وعلى  عليه  يوؤثر  مما  الواقع  عن 

حياته وكذلك يوؤدي اإىل جتميد فكره وك�رش نف�شيته.
ولوحده  مقيدا  لل�شاحة  يخرج  اإنه  قائاًل  حديثه  واختتم 

وال ي�شمح له  باالختالط اأو احلديث مع اأي �شخ�ص.

باأ�شم  الناطق  ملحم  ابراهيم  اأعلن 
اأم�����ص  الفل�شطينية  احل��ك��وم��ة 
ت�شجيل  ، عن   28/3/2020 ال�شبت 
بفايرو�ص  مل�شابني  جديدة  6حاالت 
 97 امل�شابني  عدد  لريفع  "كورونا" 

. بًا م�شا
التي مت  ال6   احلاالت  ان  ملحم  قال 
ببيت  اأرطا�ص  قرية  من  ت�شجيلها 
حلم  بيت  مبدينة  �شكاريا  وبيت  حلم 
القد�ص  يف  والقبيبة  حزما  وبلدتي 
اإىل  امل�شابني  عدد  لريتفع  املحتلة 

.97
ال�شتة  احل���االت  ان  اىل  واأ���ش��ار 
قرية  يف  ح���االت  ث���الث  ك��ان��ت 
خ��رب��ة  يف  واإ���ش��اب��ة  اأرط���ا����ص، 

اأرط��ا���ص  م��ن  القريبة  اأ�شكاريا 
العامل  زوجة  الأقرباء  حلم،  ببيت 
اأم�ص،  يوم  ا�شابته  عن  اأعلن  الذي 
 ٢٩ ل�شاب  ح��زم��ا  ب��ل��دة  وح��ال��ة 
ال��داخ��ل  يف  لعمال  خم��ال��ط  ع��ام 
حالة  اىل  باال�شافة   ، الفل�شطيني 
خمالطة  ب�شبب  القبيبة،  بلدة  يف 

القريبة بدو  بلدة  من  مل�شابة 
احل��االت  كل  اأن  اإىل  ملحم  وب��ني 
حالة   18 و�شجلت  م�شتقرة،   97
العينات  ان عدد  ، منوهًا اىل  تعايف 
انت�شار  بداية  منذ  فح�شها  مت  التي 

عينة.  5562 الفايرو�ص 
جديدة  اإج��راءات  عن  ملحم  وبني 
الفل�شطينية  امل�شت�شفيات  يف 

منظمة  ل��ت��و���ش��ي��ات  ت��ط��ب��ي��ق��ا 
ن�شب  مت  حيث  العاملية،  ال�شحة 
فل�شطني  جممع  مدخل  على  خيام 
اإىل  يدخل  من  كل  لفح�ص  الطبي 
من  للتاأكد  دخله  قبل  امل�شت�شفى 
وقال  بالفايرو�ص،  اإ�شابته  عدم 
على  �شتن�شحب  االإجراءات  هذه  اأن 

امل�شت�شفيات. كل 
وح����ول م���ا ن�����رش ع���رب و���ش��ائ��ل 
بخ�شو�ص  االجتماعي  التوا�شل 
يف  االإ�شابة  ح��االت  �شمل  ع��دم 
االإ�شابات  �شمن  القد�ص  مدينة 
اإ�شقاط  ملحم،  قال   ، الفل�شطينية 
هو  القد�ص  يف  امل�شابني  االأرق��ام 
ال�شيا�شي  الواقع  من  علينا  ُفر�ص 

ن�شع  ولكننا  علينا،  املفرو�ص 
راأ�ص  على  القد�ص  واأهايل  القد�ص 
اليومية،  متابعتنا  وخارطة  اأجندتنا 
امل�شتطاع  ق��در  التدخل  ونحاول 
لكل  تعطيل  هناك  ولكن  لنا.وتابع 
املقد�شيني  به  يقوم  وطني  جهد 
عمليات  حتى  االحتالل  قبل  من 
االإج��راءات  اأب�شط  وهي  التعقيم 
يف  الفل�شطينيني  قبل  من  منعت 
رف�ص  عن  ملحم  القد�ص.وك�شف 
حاالت  خم�شة  ت�شليم  االح��ت��الل 
املقد�شية  للبطاقات  احلاملني  من 
اإيطاليا،  من  قادمة  ال�شحة  لوزارة 
الكاملة  االإج���راءات  جتهيز  رغ��م 

لذلك.

ملحم : ت�صجيل6 حالت جديدة يرفع عدد امل�صابني بكورونا لـ97
الحتالل مينعنا من التدخل يف حالت القد�ش

اأ�شدر حتالف اأ�شطول احلرية، اأم�ص ال�شبت 
2020-3-28، قراًرا بتاأجيل اإبحار اأ�شطول 

احلرية اإىل قطاع غزة.
مت  انه  �شحفي،  بيان  يف  التحالف  وقال 
مبيًنا  الح��ق،  وق��ت  اإىل  االبحار  تاأجيل 
ال�شحية  القيود  �شوء  يف  ياتي  ذلك  ان 
العامة  والتجمعات  ال�شفر  على  العاملية 

ب�شبب انت�شار فريو�ص كورونا.
رحلته  موعد  اأن  احلرية،  اأ�شطول  واأك��د 
امل�شتمرة  املراجعات  على  بناء  �شيتحدد 
اأنحاء  جميع  يف  العامة  ال�شحة  الأو�شاع 
العامل ويف املوانئ التي يخطط لزيارتها.
لعدة  اال�شطول  زيارة  جدول  ويت�شمن 

موانئ يف جنوب اأوروبا يف �شهري ني�شان/ 
ومن  العام،  هذا  من  اأي��ار  ومايو/  اأبريل 
مايو/ �شهر  نهاية  غزة يف  اإىل  التوجه  ثم 
العا�رشة  بالتزامن مع الذكرى  اأيار، وذلك 
لهجوم دولة االحتالل "االإ�رشائيلي" على 
ا�شطول  و�شفن  مرمرة"  "مايف  �شفينة 
احلرية االأخرى يف عام 2010، والذي نتج 

عنه قتل 10 من ن�شطاء ال�شالم".
ومنظمة  الدويل  املجتمع  التحالف  ودعا 
االح��ت��الل  لل�شغط  العاملية  ال�شحة 
واملعدات  الطبية  اللوازم  بدخول  لل�شماح 
الالزمة للفح�ص الطبي لفريو�ص كورونا 
والوقاية من انت�شاره.و�شدد على اأن توفري 

�شيكون  لغزة  الدولية  الطبية  امل�شاعدة 
اأمرا حيويا للبقاء على قيد احلياة خالل هذه 
الدائم والوحيد  ال�شلمي  االأزمة، واأن احلل 
الإنقاذ غزة هو االنهاء التام للح�شار الذي 
م�شى عليه اأكرث من 13 عاما، مع �شمان 

كامل حلرية احلركة جلميع الفل�شطينيني.
وح��م��ل ال��ت��ح��ال��ف ح��ك��وم��ات ب��الده��م 
تواطوؤ  اي  عن  ال�شيا�شية  امل�شوؤولية 
ح�شار  يف  باال�شتمرار  الإ�رشائيل  ي�شمح 
الفل�شطينيني  الالجئني  منع  ويف  غ��زة 
العودة اىل وطنهم،  من ممار�شة حقهم يف 
يف  اجلميع  ال�شتمرار  تقديره  عن  معربًا 
ما  وعمل  اأهلها  مع  والت�شامن  غزة  دعم 

ميكن الإنهاء احل�شار 
متنياتنا  م��ع  عنها، 
بال�شحة  للجميع 

وال�شالمة.
اللجنة  رئي�ص  وقال 
لك�رش  ال��دول��ي��ة 
والع�شو  احل�شار 
حتالف  يف  املوؤ�ش�ص 
اأ���ش��ط��ول احل��ري��ة، 

دولة  ح�شار  ا�شتمرار  اإن  ب��رياوي،  زاهر 
االحتالل لقطاع غزة يهدد بزيادة خطورة 

انت�شار فريو�ص "كورونا".
العامل  دول  ان�شغال  ،اأن  ب��رياوي  واأك��د 

من  يعفيها  ال  بلدانها  يف  كورونا  باأزمة 
حال  يف  والقانونية  االأخالقية  امل�شوؤولية 
انت�رش الوباء يف غزة، مطالًبا م�رش للقيام 
بدورها االأخالقي والقومي بت�شهيل اإدخال 

كافة امل�شتلزمات الطبية.

غزة قطاع  اإىل  اإبحاره  احلرية" يوؤجل  "اأ�صطول 
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اإيطاليا حتذر من "فقدان الحتاد الأوروبي �صبب 
وجوده" ب�صبب كورونا

قراءة/ حممد علي
------------------ 

اأن  ك��ون��ت��ي  ج��و���ش��ي��ب��ي  وق����ال 
العبء  بنائنا  الأ �شيرتك  "التقاع�ص 
م�شيفا:  مدمر"،  القت�شاد  الهائل 
م�شتوى  على  نكون  اأن  نريد  "هل 
خطة  لنطلق  ذاً  اإ ال��ت��ح��دي؟  ه��ذا 
للتعايف  اأوروب��ي��ة  خ��ط��ة  ك��ب��رية، 
وتنع�ص  تدعم  اال�شتثمار  واإع��ادة 

كله". االأوروبي  االقت�شاد 
"اإل  �شحيفة  مع  مقابلة  يف  وتابع 
نه خالل اجتماع املجل�ص  24"، اإ �شول 
"اأكرث  ح�شل  اخلمي�ص،  االأوروب��ي، 
ح�شلت  ن��ه  اأ مو�شحا  خالف"،  من 
مع  و�رشيحة"  "�شديدة  مواجهة 
مريكل  اأنغيال  ملانية  االأ امل�شت�شارة 
عدد  عن  ت�شفر  اأزمة  نعي�ص  ننا  "الأ
مواطنينا  من  ال�شحايا  من  كبري 
�شديدا".  اقت�شاديا  ركودا  وت�شبب 
بلدا  "اأمثل  اجلل�شة:  خ��الل  وق��ال 
اأ�شمح  اأن  ميكن  وال  كثريا  يعاين 
�شجلت  وق��د  باملماطلة".  لنف�شي 
منذ  وفاة  اآالف   9 من  اأكرث  اإيطاليا 
"يف  واأ���ش��اف:  الوباء.  تف�شي  بدء 
اأع�شاء  دول  يف  واأي�شا  اإيطاليا، 
اتخاذ  على  مرغمون  نحن  اأخ��رى، 
علينا  ينبغي  �شاوية...  ماأ خيارات 
خيارات  اأوروبا  يف  نتخذ  اأن  جتنب 
نها  اأ اأوروبا  تثبت  مل  ذا  اإ �شاوية.  ماأ
غري  التحدي  ه��ذا  م�شتوى  على 
االأوروب��ي  التكتل  ف��اإن  امل�شبوق، 
مواطنينا،  بنظر  يفقد  قد  بكامله 
كونتي  وروى  وجوده".  �شبب 
املجل�ص  جل�شة  تفا�شيل  من  مزيدا 
زمالئي  "اأجبت  قائال":  االأوروب��ي، 
بتطبيق  ي��ف��ك��رون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 
ل��ي��ة االأوروب��ي��ة  ط��وي��ل امل���دى ل��الآ
ال�شتنفاد  حاجة  ال  نه  اأ لال�شتقرار، 
ما  ه��ذا  لي�ص  الأن  االإم��ك��ان��ي��ات، 
ذك��رت  م��ا  ح�شب  االآن"،  نحتاجه 
اأن  واأو�شح  بر�ص.  فران�ص  وكالة 
هي  لال�شتقرار  االأوروبية  لية  "االآ
االأع�شاء  الدول  نقاذ  الإ ن�شئت  اأُ داة  اأ
مرتبطة  مالية  توترات  تواجه  التي 
غري  وقع  لها  �شدمات  مبواجهتها 
كورونا،  فريو�ص  لكن  متكافئ، 
ب�شدمة  يت�شبب  العك�ص،  على 
تاأثريها  �شيتجلى  متماثلة،  تها  وطاأ
االقت�شادية  اأنظمتنا  اإغ���راق  يف 
ك�شاد،  ح��ال��ة  يف  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
متوقعة  وغ��ري  متزامنة  بطريقة 
يف  كونتي  ويرى  االإطالق".  على 
مقارنة  متاما  خمتلفا  "�شيئا  ذل��ك 
"جند  م�شيفا:   ،"2008 ب��اأزم��ة 
م����ام حل��ظ��ة ح��رج��ة من  اأ ن��ف�����ش��ن��ا  اأ
يف  واأك���د  االأوروبي".  ال��ت��اري��خ 
املايل  املر�شوم  مع  نه  اأ اأي�شًا  املقابلة 
بريل  اأ ل�شهر  حت�شريه  يجري  الذي 
من  اأكرث  اإىل   )...( جهودنا  "�شرتتفع 
 25 ال� ذلك  يف  مبا  يورو"،  مليار   50
هذا  يف  اأُنفقت  ن  اأ �شبق  الذي  مليار 

املجال.
ترفيهية  ن�شطة  اأ حتظر  اإ�شنطبول 

كورونا ب�شبب 
بع�ص  اإ�شطنبول  والي��ة  ح��ظ��رت 
التنزه  مثل  الرتفيهية  ن�شطة  االأ
قًتا  موؤ والريا�شة  ال�شمك  و�شيد 
�شد  وق��ائ��ي��ة  ت��داب��ري  اإط����ار  يف 
ذلك  جاء  اجلديد.  كورونا  فريو�ص 
علي  اإ�شطنبول  وايل  ن�رشه  بيان  يف 
ح�شابه  ع��رب  ال�شبت،  ق��اي��ا،  ي��ريل 
االجتماعي  التوا�شل  م��وق��ع  يف 
اإىل  ق��اي��ا  ي��ريل  ���ش��ار  واأ "تويرت". 

و�شيد  التنزه  مثل  ن�شطة  االأ يقاف  اإ
ال�شواحل  يف  والريا�شة  ال�شمك 
من  اع��ت��ب��اًرا  الرتفيهية  واملناطق 
كذلك  املوؤقت  احلظر  وي�شمل  اليوم. 
للهواة  ال�شمك  �شيد  اأ�شكال  كافة 
وامل��ي��اه  ال�����ش��اح��ل��ي  ال�����رشي��ط  يف 

الإ�شطنبول. الداخلية 
الفلبني بكورونا يف  جديدة  وفاة   14
عن  ال��ف��ل��ب��ني  ���ش��ل��ط��ات  اأع��ل��ن��ت 
جديدة  وف��اة  حالة   14 ت�شجيلها 
امل�شتجد  كورونا  فريو�ص  ب�شبب 
ال�شاعات  خ��الل  "كوفيد19-" 
جت���اوز  ف��ي��م��ا  امل��ا���ش��ي��ة،   24 ال�
املوؤكدة  االإ���ش��اب��ات  ع��دد  اإج��م��ايل 
واأك��دت  اإ�شابة.   1000 البالد  يف 
ال�شبت  الفلبينية  ال�شحة  وزارة 
جديدة  اإ�شابة  حالة   272 ت�شجيلها 
لريتفع  االأخري،  اليوم  خالل  بالوباء 
ب��ذل��ك ع��دد االإ���ش��اب��ات امل��وؤك��دة 
فيما  حالة،   1075 اإىل  البالد  يف 
الفريو�ص  �شحايا  ح�شيلة  بلغت 
يومي  ارتفاع  اأكرب  ذلك  ويعد   .68
والوفيات  االإ�شابات  ح�شيلة  يف 
تف�شيه  كورونا  بدء  منذ  بالفريو�ص 
اإىل  ال��وزارة  واأ�شارت  الفلبني.  يف 
تعافيهم  مت  قد  م�شابني  اأربعة  اأن 
اأم�ص،  منذ  الفريو�ص  من  الكامل 
املتعافني  عدد  اإجمايل  بذلك  ليبلغ 

�شخ�شا.  35
للحجر  خا�شا  ملجاأ  يبني  بريطاين 

كورونا �شد 
فورز  كولن  الربيطاين  املخرتع  اأمت 
ت�شييده  يف  �رشع  خا�ص  ملجاأ  بناء 
حاليا  وي�شتخدمه   ،2015 �شنة 
حكومة  الأوامر  تنفيذا  نف�شه  لعزل 
مبالزمة  املواطنني  اأمرت  التي  بالده 
الذي  ه  ملجاأ فورز  وزود  منازلهم. 
بالكهرباء  منزله  ب�شتان  حتت  حفره 
جهزه  كما  كهربائي،  حم��ول  ع��رب 
على  يحتوي  كامل  ومطبخ  ب�رشير 
حت�شبا  وحم��ف��وظ،  جم��ف��ف  ط��ع��ام 
على  العامل"  نهاية  "ل�شيناريو 
البيانات  اآخ��ر  اأن  يذكر  قوله.  حد 
فريو�ص  اأن  اإىل  ت�شري  االإح�شائية 
"كوفيد19-"،  امل�شتجد  ك��ورون��ا 
�شخ�ص   614000 من  اأكرث  اأ�شاب 
لفا  اأ  28 ال� الوفيات  عدد  جتاوز  فيما 

" �شخ�ص.  و200 
اإ�رشائيل  ت��زوي��د  رف�شت  مريكل 
ملواجهة  �شناعي  تنف�ص  باأجهزة 

كورونا
"يديعوت  ���ش��ح��ي��ف��ة  ك�����ش��ف��ت 
امل�شت�شارة  اأن  العربية  اأحرونوت" 
رف�شت  مريكل،  اأجنيال  ملانية،  االأ
االإ�رشائيلي  ال��وزراء  رئي�ص  طلب 
بيب  اأ تل  تزويد  نتنياهو،  بنيامني 
ملواجهة  �شناعي  تنف�ص  باأجهزة 
ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت  ك��ورون��ا. 
خالل  م��وؤخ��را  ج��اء  الطلب  ه��ذا  اأن 
ات�������ش���ال ه��ات��ف��ي ب���ني م��ريك��ل 

تاريخ  حتدد  اأن  دون  من  ونتنياهو، 
نتنياهو  مكتب  وك��ان  امل��ح��ادث��ة. 
اأو�شح  بيانا  املا�شي  الثالثاء  ن�رش 
امل�شت�شارة  هاتف  االأخ��ري  اأن  فيه 
التعاون  �شبل  بحثا  حيث  ملانية،  االأ
الفريو�ص. تف�شي  اأزمة  مواجهة  يف 
مريكل  رف�شت  ال�شحيفة  وح�شب 
االإ�رشائيلي،  ال��وزراء  رئي�ص  طلب 
هي  ت��ع��اين  مل��ان��ي��ا  اأ اأن  ل��ه  م��وؤك��دة 
التنف�ص،  اأجهزة  يف  نق�شا  االأخرى 
فرن�شا  "اأعارت"  ن��ه��ا  واأ ال�شيما 
ق��ال  فيما  م��ن��ه��ا،  امل��ئ��ات  م��وؤخ��را 
"ال  لل�شحيفة:  نتنياهو  مكتب 
بني  امل��ك��امل��ات  لتفا�شيل  نتطرق 
عن  ال�شحيفة  ونقلت  الزعماء". 
قوله،  ت�شمه  مل  اإ�رشائيلي  م�شوؤول 
ما  على  اإمكانية  هناك  "لي�شت  نه  اإ
اأوروبا،  من  �شيء  اأي  الإح�شار  يبدو 
يف  �شعوبة  االأوروبيون  يجد  حيث 

نف�شهم". اأ م�شاعدة 
اأجهزة  على  العاملي  الطلب  ويتزايد 
تف�شي  ظل  يف  ال�شناعي  التنف�ص 
الرئتني،  يهاجم  الذي  كورونا  وباء 
ال��واح��د  اجل��ه��از  �شعر  ق��ف��ز  ح��ي��ث 
اإ�رشائيل  وتقدمت  اأ���ش��ع��اف،   10
على  للح�شول  ع��دي��دة  بطلبات 
خمتلفة،  دول  من  التنف�ص  اأجهزة 
االآن،  ح��ت��ى  ي��ح��دث  مل  م��ا  وه���و 

اأحرونوت". "يديعوت  بح�شب 
يف  �شفرية  زي��ادة  ت�شجل  ال�شني 

بكورونا االإ�شابة  حاالت 
ال�شينية  ال�شحة  �شلطات  ذكرت 
ت�شجيل  يتم  مل  نه  اأ ال�شبت،  اليوم 
جديدة  حملية  اإ�شابة  ح��االت  اأي 
ب��امل��ر���ص ال��ن��اج��م ع���ن ف��ريو���ص 
يف  )كوفيد19-(  اجل��دي��د  ك��ورون��ا 
اجلمعة.  يوم  ال�شيني  الرئي�ص  الرب 
يف  الوطنية  ال�شحة  جلنة  وقالت 
ت�شجيل  مت  نه  اإ ال�شبت  يوم  ال�شني 
بفريو�ص  جديدة  اإ�شابة  حالة   54
ال�شيني  الرئي�شي  الرب  يف  كورونا 
من  لوافدين  جميعها  اجلمعة  يوم 
اليوم  يف  ال�شني  و�شجلت  اخلارج. 
اللجنة  واأ�شافت  حالة.   55 ال�شابق 
يف  لالإ�شابات  االإجمايل  العدد  اأن 
االآن  حتى  بلغ  ال�شيني  الرئي�ص  الرب 
نها  اإ اللجنة  وقالت  حالة.   81394
جراء  جديدة  وفاة  حاالت   3 �شجلت 
)كوفيد  كورونا  بفريو�ص  االإ�شابة 
هوبي  مقاطعة  يف  جميعها   )19
الوفيات  عدد  اإجمايل  بذلك  لريتفع 
�شخ�شا.   3295 اإىل  ال�شني  يف 
اخلطرة  احلاالت  عدد  اأن  واأو�شحت 
بينما  �شخ�شا   921 اإىل  انخف�ص 
 24 ال���  خ��الل  امل�شت�شفيات  غ��ادر 
�شخ�شا   383 امل��ا���ش��ي��ة  ���ش��اع��ة 
التي  احل��االت  عدد  اإجمايل  لي�شل 
الفريو�ص  ظهور  منذ  لل�شفاء  متاثلت 
 74971 اإىل  االآن  حتى  وانت�شاره 

. �شخ�شا

�شخ�شا   3128 الإن  اللجنة  وقالت 
و17198  العالج  يتلقون  مازالوا 
الطبية  امل��راق��ب��ة  حت��ت  �شخ�شا 
م�شابني  ملر�شى  خمالطتهم  ث��ر  اإ
�شخ�شا   758 بينهم  من  بالفريو�ص 

الطبية. املراقبة  من  خرجوا 
ناقو�ص  ت��دق  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
كورونا م�شابي  ارتفاع  بعد  اخلطر 

امل��وؤك��دة  اال���ش��اب��ات  ع��دد  تخطى 
يف   "19  - "كوفيد  ب��ف��ريو���ص 
ال��ف،   100 ال� املتحدة  ال��والي��ات 
ع��دد  يف  ع��امل��ي��ا  االوىل  لُت�شبح 
اال����ش���اب���ات، و���ش��ط ت��وق��ع��ات 
لتف�شي  ج��دي��دة  ب��وؤرة  تكون  ب��اأن 
ايطاليا  �شجلت  فيما  ال��ف��ريو���ص، 
ح�شيلة  ���ش��واأ  اأ يف  وف���اة   1000
ي��وم��ي��ا ع��امل��ي��ا.ال زال����ت احل���رب 
ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  �شد  م�شتمرة 
بدء  منذ  االف  قتل  الذي  امل�شتجد 
انها  اال  بال�شني.  يناير  يف  ظهوره 
غري  فالعدو  متكافئة،  غري  ح��رب 
الب�رش،  ا�شتهداف  يوا�شل  مرئي 
غري  منه  والوقاية  مقاومته  و�شبل 
فالواليات  ك��اف.  ب�شكل  متوفره 
رغم  امل��ث��ال،  �شبيل  على  املتحدة 
ك��ل ام��ك��ان��ي��ات��ه��ا، وادع��ائ��ات��ه��ا، 
يف  ال�شحية  منظومتها  ف�شلت 
االوىل  لت�شبح  االزم���ة،  اح��ت��واء 
ان  بعد  اال�شابات،  عدد  يف  عامليا 
بفريو�ص  املوؤكدة  احل��االت  تخطت 
حالة.  ال��ف   100 ال� عتبة  كورونا 
اك���رث م��ن ن�����ش��ف ه���ذا ال��ع��دد مت 
ن��ي��وي��ورك،  م��دي��ن��ة  يف  ت�شجيله 
يف  ال��ف��ريو���ص  معقل  ب��ات��ت  ال��ت��ي 
م�شت�شفياتها  واك��ت��ظ��ت  ال��ب��الد، 
الرئي�ص  ق��ام  ول��ذل��ك  ب��امل��ر���ش��ى. 
بتفوي�ص  ترامب  دونالد  االمريكي 
والدفاع،  الداخلي  االم��ن  وزي��ري 
للخدمة،  االحتياط  جنود  ال�شتدعاء 
على  عنيفة  انتقادات  تلقيه  بعد 
الو�شع  لالزمة.  مواجهته  طريقة 
فقد  حاال،  اف�شل  لي�ص  اوروب��ا  يف 
اآخر  قيا�شيًا  رقمًا  اإيطاليا  �شجلت 
عن  ال��ن��اج��م��ة  ال��وف��ي��ات  ع��دد  يف 
ما  اىل  و���ش��ل  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ص 
فيما  واح��د،  يوم  يف  االلف  يقارب 
الوفيات  مئات  ا�شبانيا  اح�شت 
اربعة  خالل  اال�شابة  حاالت  واالف 
ال�شغط  يزيد  ما  �شاعة،  وع�رشين 
التي  امل�شت�شفيات،  على  ال�شديد 

االمكانات. �شعف  من  تعاين 
النظام  منها  يعاين  ال�شغوط  نف�ص 
ي�شتعد  ال��ذي  فرن�شا،  يف  الطبي 
وال�شيما  ال��وب��اء  تف�شي  ل�شدمة 
تقرر  ولذلك  باري�ص،  العا�شمة  يف 
على  املفرو�ص  املنزيل  احلجر  متديد 
ال�شهر  منت�شف  حتى  املواطنني 

تقدير. اقل  على  القادم 
طيب  رج���ب  ال���رتك���ي  ال��رئ��ي�����ص 
من  اكرث  اي�شا  هو  دعا  اردوغ��ان، 
احلجر  تطبيق  اىل  مواطن  مليون   80
املغادرة  وع��دم  الطوعي  ال�شحي 
عدد  قفز  بعدما  ل��ل�����رشورة،  اال 
يف  ك��ورون��ا  بفريو�ص  االإ���ش��اب��ات 

واحد. يوم  يف  الثلث  بواقع  البالد 
ان  اال  ال�شحية،  الكارثة  هذه  ورغم 
ال�شني،  من  ت�شل  جيدة  اخبار  هناك 
العام  االغالق  تخفيف  اعلنت  التي 
كانت  ال��ت��ي  ووه���ان  مدينة  على 
ان  ق��ب��ل  ك��ورون��ا  تف�شي  م��رك��ز 
انت�شار  احتواء  يف  ال�شلطات  تنجح 
حاالت  ان  اىل  م�شرية  الفريو�ص، 
جيمعها  هي  بالفريو�ص  اال�شابة 

اخلارج. من  لوافدين 

اأخطاء فادحة" يف مكافحة فريو�ش  "عدم ارتكاب  ال�صبت، الحتاد الأوروبي من  حذر رئي�ش الوزراء الإيطايل جو�صيبي كونتي، 
�صبب وجوده". "قد يفقد  بكامله  الأوروبي  التكتل  فاإن  واإل  امل�صتجد،  كورونا 

ايران: على العامل اأن يعود اإىل ر�صده 
و يقف بوجه الأحادية

تركيا توقف حركة القطارات بني املدن 
وتفر�ش قيودا على الطريان الداخلي

ترامب ل ينوي تعليق حت�صيل الر�صوم 
على الواردات رغم خطر كورونا

اع��ت��رب امل��ت��ح��دث 
وزارة  ب���ا����ش���م 
االيرانية  اخلارجية 
مو�شوي  ع��ب��ا���ص 
م���ب���ادرة ال����دول 
ال�����ث�����م�����اين يف 
اإىل  ر�شالة  اإر�شال 
لالأمم  العام  االأمني 
انطونيو  املتحدة 
غ����وت����ريي���������ص 
على  وت��اأك��ي��ده��ا 

ي��ران  اإ على  املفرو�ص  احلظر  رف��ع 
م�شبوقة  وغري  جيدة  خطوة  نها  باأ
يعود  اأن  ال��ع��امل  على  اإن  ق��ائ��اًل   ،
االأحادية.  بوجه  يقف  و  ر�شده  اىل 
وزارة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  وو���ش��ف 
يف  مو�شوي  عبا�ص  �شيد  اخلارجية 
بينها  الثماين  الدول  مبادرة  حوار 
االأم��ني  اإىل  ر�شالة  اإر���ش��ال  اي��ران 
ال��ع��ام ل���الأمم امل��ت��ح��دة وت��اأك��ي��ده��ا 
نها  باأ ي��ران  اإ عن  احلظر  رف��ع  على 
بهذه  نرحب  اننا  وقال  جيدة  مبادرة 
ي�شتعيد  ان  العامل  وعلى  اخلطوة 
وانتهاك  االحادية  مينع  وان  ر�شده 
مو�شوي  وق��ال   . الدولية  القوانني 
وا  جتراأ االأمريكيني  اأن  لال�شف  انه 
فر�ص  على  االأخ��رية  ال�شنوات  يف 
اأخرى  دول  على  املحلية  قوانينهم 

دول  على  قا�شية  عقوبات  وفر�ص 
تكون  اأن  ناأمل  ننا  اأ واأ�شاف  اأخرى 
لدفع  مباركة  خطوة  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
او  احلظر  نري  حتت  ترزح  التي  الدول 
التي  واحلرة  امل�شتقلة  الدول  وحتى 
احتاًدا  ت�شكيل  اإىل  االحادية  ترف�ص 
التنمر  لوقف  اإج��راءات  ويتخذون 

مريكي. الأ ا
وهي   ، جيدة  خطوة  هذه  اإن  وتابع 
اأن  م��ل  ون��اأ  ، ن��وع��ه��ا  م��ن  ف��ري��دة 
يف  ولي�ص  ال��دويل  املجتمع  يتمكن 
فح�شب  ك��ورون��ا  تف�شي  ظ���روف 
من  اي�شا  العادية  الظروف  يف  بل 
املتما�شك  االإج��راء  هذا  مثل  اتخاذ 
والقا�شي  االح����ادي  احل��ظ��ر  ���ش��د 
امريكا  تفر�شها  الذي  ن�شاين  والالاإ
على  ب��ل  فقط  اي���ران  على  لي�ص 

امل�شتقلة. الدول  من  الكثري 

بني  القطارات  جميع  تركيا  اأوقفت 
الطريان  رحالت  عدد  وقللت  املدن 
تدابري  �شمن  ال�شبت،  الداخلية، 
كورونا  ف��ريو���ص  تف�شي  الح��ت��واء 
عدد  قفز  بعدما  االنت�شار  �رشيع 
الثلث  بواقع  البالد  يف  االإ�شابات 
عدد  وزاد   5698 اإىل  واحد  يوم  يف 
الرئي�ص  ودع��ا   .92 اإىل  الوفيات 
اأم�ص  اأردوغان  طيب  رجب  الرتكي 
طوعي"  �شحي  "حجر  اإىل  اجلمعة 
منازلهم  يف  ت��راك  االأ مبوجبه  يبقى 
لالحتياجات  اأو  الت�شوق  با�شتثناء 

. �شية �شا الأ ا
جديدة  اإج��راءات  اأردوغ��ان  واأعلن 
تقرر  نه  اإ قائال  الفريو�ص،  الحتواء 
وق���ف ج��م��ي��ع رح����الت ال��ط��ريان 
املدن  بني  ال�شفر  يكون  واأن  الدولية 
ق��ال��ي��م،  االأ حكام  ملوافقة  خا�شعا 
نا�شول"  "االأ وكالة  بح�شب  وذلك 
التنفيذي  الرئي�ص  وق��ال  الرتكية. 
الرتكية،  اجلوية  اخلطوط  ل�رشكة 
الداخلية  الرحالت  اإن  اإك�شي،  بالل 
وا�شطنبول  نقرة  اأ من  فقط  �شُتقلع 
اإىل مدن كربى حمددة حتى منت�شف 

الركاب  اأن  واأو�شح  ال�شبت.  ليل 
احل�شول  اإىل  بحاجة  �شيكونون 
بعد  احل��اك��م  مكتب  م��ن  اإذن  على 
جرينت�ص.  بتوقيت   1400 ال�شاعة 
"اعتبارا  تويرت  على  اإك�شي  وكتب 
 23:59 ال�شاعة  ال�شبت  ي��وم  من 
من  الداخلية  رحالتنا  تنفيذ  �شيتم 
ي�شنبوغا  اإ ومطار  اإ�شطنبول  مطار 
قائمة  اإع����داد  �شيتم  ن��ق��رة.  اأ يف 
واالإعالن  لدينا  الداخلية  الرحالت 
هيئة  وقالت  اليوم".  خ��الل  عنها 
ال�����ش��ك��ك احل��دي��دي��ة احل��ك��وم��ي��ة 
بني  القطارات  جميع  اإن  الرتكية 
اليوم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  توقفت  امل��دن 
واأعلنت  اآخر.  اإ�شعار  وحتى  ال�شبت 
ل  يف�شّ اإ�شعار  يف  الداخلية  وزارة 
جميع  على  يجب  نه  اإ ال�شفر  قيود 
التي  امل���دن  يف  ال��ب��ق��اء  امل��واط��ن��ني 
لهم  ُي�شمح  لن  ن��ه  واإ فيها  يقيمون 
يف  اأو  طبيب  مبذكرة  اإال  باملغادرة 
املقربني  العائلة  فراد  اأ اأحد  وفاة  حالة 

�شكن.. لديهم  يكن  مل  ذا  اإ و  اأ
ق/د

دونالد  م��ري��ك��ي،  االأ الرئي�ص  نفى 
ذك��رت  اإع��الم��ي��ة  تقارير  ت��رام��ب، 
حت�شيل  تعليق  تعتزم  دارت���ه  اإ اأن 
اإىل  امل�شتوردة  ال�شلع  على  الر�شوم 
�شمن  من  اأ�شهر،  ثالثة  ملدة  البالد 
كورونا. فريو�ص  وباء  مواجهة  خطة 
�شرتيت  "وول  �شحيفة  ون��ق��ل��ت 
عن  ���ش��اب��ق  وق���ت  يف  جورنال" 
دارة  اإ اأن  ت�شمهم،  مل  م�شوؤولني 
حت�شيل  لتعليق  تخطط  ت��رام��ب 
من  اأ�شهر   3 ملدة  اال�شترياد  ر�شوم 
لل�رشكات  م��ايل  دع��م  تقدمي  اأج��ل 
فريو�ص  جائحة  و�شط  االأمريكية 
نف�شه،  ال��وق��ت  ويف  ك���ورون���ا. 
توجد  ال  ن��ه  اأ ال�شحيفة،  اعتربت 
الر�شوم  ل��غ��اء  الإ وا���ش��ح��ة  خطط 

وقال  ال��واردات.  على  وال�رشائب 
بثته  �شحفي  موؤمتر  خ��الل  ترامب 
الليلة  نيوز"  "فوك�ص  �شبكة 
اأخربوا  زائفة،  اأخبار  "هذه  املا�شية: 
اأخبارها  اأن  جورنال"  �شرتيت  "وول 

. وهمية"
وال�شني  املتحدة  الواليات  ووقعت 
االتفاقية  م��ن  االأول  اجل���زء  على 
 15 يف  بينهما  اجل��دي��دة  التجارية 
احتفظت  ومبوجبها  املا�شي،  يناير 
بقيمة  ر���ش��وم  بفر�ص  وا�شنطن 
قيمة  تبلغ  �شينية  �شلع  على   25%
مليار   250 ح��وايل  منها  ال���وارد 
�شلع  على   7.5% جانب  اإىل  دوالر، 

دوالر. مليار   120 بقيمة 
ق/د



ال�صالم  ع  براهميه 
---------------- 

حدثني   : التحرير 
نف�صك  عن 

معهد  خ��ري��ج  ت��وف��ي��ق  ب 
ال��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة ب��والي��ة 
�شابقا  ا�شتعلت   ، ق�شنطينة 
موظف  حاليا   ، ر�شم  �شتاذ  اأ
والريا�شة  ال�شباب  بقطاع 
كما  اأط��ف��ال  الأرب��ع��ة  واأب 
التي  االجنازات  بع�ص   املك 
يف  ي��راودين  كظل  بها  ق��وم  اأ
نها  اأ نف�شي  اأج��د  حلظة  ك��ل 
ب�شمه  ات��رك  اأن  يل  ت��روق 
ذلك   هو  اللوحة  يف  الري�شة 
فيه  �شالتي  اأجد  الذي  املجال 

. طبعا 
تلقيت  التحرير:هل 

يف  بدايتك  عند  ت�صجيعات 
؟  الفني  جمالك 

منذ  ال��ع��ائ��ل��ة  اأول��ه��م  طبعا 
ا�شنع  كنت  فقد   ، �شغري 
�شنع  اعد  نني  كاأ اللوحات 

. دقه  بكل  تقنها  واأ حلوى 
اإن  التحرير : كيف لك 

التي  لوحاتك  م�صتقبل  ترى 
؟  اأعددتها 

هاته  ات���رك  ن��ن��ي  اإ  : ال��ف��ن��ان 
حتى  ب��ري�����ش��ت��ي  ال��ب�����ش��م��ة 
وان  اأعي�شه  واق��ع  عن  اع��رب 
ال��ذي  امل��ج��ال  تهوى  نف�شي 
براحة  فيه  الرت��اح  ي��راودين 

 . . . نينة وطما

: حدثني عن  التحرير 
لوحاتك   ، اأفكارك 

؟  ثقة  بكل  اهتماماتك 
ب��داخ��ل��ي  ت��رتاك��م  ع��ن��دم��ا   
ل��وان  االأ وتطاردين  االأفكار 
احل��وار  اأجيد  ال  ال��ذي  ن��ا  واإ  .
الأعد  اأ�رشع   . لوان  االأ مع  اال 
ل��واح��ة ج��دي��دة واالإح��ب��اط 
.وي��راودين  كظلي  يرافقني 
لواحك  اأ تقراأ  ...مل��ن  للياأ�ص 
يرك�ص  الكل   . مو�شى  ي��ا 

ولو   وال�شلطة  امل��ال  خلف 
اعد  ذا  نا  هاأ  . الله   مبع�شية 
ترق�ص  .عندما  عنوانها  لوحة 
على  النعمان  �شقائق  اأزه��ار 
بي�شاء  .اللوحة  الريح  نغام  اأ
كظل  االإحباط   . الكفن  ت�شبه 
الخ�شوبة  حويل  من  االأر�ص 
ال�شوارع  يف  الالفتات   . لها 
املقاهي  يف  .االحاديث  بلهاء 
يفهم  ال  ..ال���ك���ل  ج���وف���اء  
الأخر  ..�شارق�ص  اللون  لغة 
مع  الريح  نغام  اأ علي  لوحة 
.... النعمان  �شقائق  اإزه��ار 
نا  واأ �شواب  على  الكل  رمبا 
اأخبارا  احمل  �شلمان  كهدد 
وهذا  البالد  هذه  غري  واأحواال 

.. الزمان.
الأخرية  كلمتك   : التحرير 
���ش��ك��رك��م ع��ل��ى امل��ب��ادرة  اأ
يف  بها  قمتم  التي  املتميزة 
له  ال��ذي  ال�شيق  احل��وار  ظل 
االأفكار  م�شتوى  على  افاق 
ف��ن��ان  اإي  ي��ح��م��ل��ه��ا  ال��ت��ي 
الواقع  ار�ص  على  ويج�شدها 

... اده  فوؤ �شميم  من 

16ثقافي
العدد
1964 األحد  29 مارس 2020 م الموافق لـ 04 شعبان 1441هـ

جمعية اأهل اخلري الثقافية  بال�صواحلية 
تبادر بحمالت للت�صدي جلائحة الكورونا

بث عرو�ش م�صرحية عرب الأنرتنت لإحياء اليوم العاملي للم�صرح بوهران 

ن�صاطات ثقافية افرتا�صية لك�صر ملل 
العزل املنزيل بتلم�صان 

عندما ترتاكم بداخلي الأفكار وترين الألوان 
واأنا ل اأجيد احلوار اإل مع الألوان  

تركوا   الفن  اأنواع  ب�صتى  الروتني  ذلك  يقتلوا  اأن  الوحيد  اأ�صبح همهم  باأمل حتى  بفكر  بري�صتهم  اأبدعوا  اأ�صخا�ش 
ب�صمات يف �صكل لوحات و جداريات من ت�صميم يف امل�صتوى والأداء املطلوب ، ونحن يف زمن الكورونا ، مل يهدا بالنا اإل 
ملل وكلل وجاءنا  يلقي ب�صالل روتو�صات ري�صته دون  التي  اللحظة  الذي يعي�ش من اجل تلك  الفنان  ونحن نقطف ذلك 

لينحاوره  كطيف  الفنان 

لـ"التحرير":  قلبه  يفتح  براهميه  توفيق  الفنان 

ت����ت����وا�����ش����ل احل����م����الت 
ف��ريو���ص  م��ن  للتح�شي�ص 
بلديات  اأرج��اء  عرب  كورونا 
ويف  ت��ل��م�����ش��ان  والي������ات 
بلدية  ف��ف��ي  ال�����ش��دد  ه���ذا 
جمعية  ب��ادرت  ال�شواحلية  
الثقافية  اخلري  اأهل  ابت�شامة 
اجتاه  توعوية  بحملة  لبلدية 
يف  �شخرت  حيث   ، املواطنني 
حت�شي�شية  قافلة  ال�شاأن  هذا 
بغاون  اأ قرية  �شوارع  جابت 
بوجليد  حي  و  الدايل  اأوالد  و 
اأحياء تونان ،  اأين مت ا�شتعمال 

و�شائل  و  ال�����ش��وت  م��ك��رب 
املواطنني  نة  طماأ بغية  اأخرى 
منازلهم  مغادرة  ع��دم  على 
اإال  التحركات  من  التقليل  و 

ال�رشورة عند 
رئي�ص  فك�شف  ���ش��ارة  ل��الإ  
العملية  ه��ذه  اأن  اجلمعية 
عرب  يوميا  تتوا�شل  �شوف 
مدا�رش  و  ق��رى  و  اأحياء  كل 
التح�شي�ص  ق�شد   ، البلدية  
انتقال  وكبح.جماح  الفعلي 

الكورونا جائحة 
تلم�شاين الكرمي  عبد 

امل�رشحي  الفنان  نقابة  �شتبث 
عرو�ص  لوهران  وال�شينمائي 
ن���رتن���ت  م�����رشح��ي��ة ع���رب االأ
العاملي  اليوم  اإحياء  مبنا�شبة 
 27 ليوم  امل�شادف  للم�رشح 
التدابري  م��ع  متا�شيا  م��ار���ص 
تف�شي  م��ن  للحد  امل��ت��خ��ذة 
ج��ائ��ح��ة ف��ريو���ص ك��ورون��ا، 
االأربعاء  يوم  ا�شتفيد  ح�شبما 

النقابي. التنظيم  هذا  من 
تركيب  مت  االإط��ار،  هذا  يف  و 
م�����ش��اه��د ل��ك��وك��ت��ي��ل م��ن 

عرب  لعر�شها  امل�����رشح��ي��ات 
للنقابة  الفاي�شبوك  �شفحة 
قرار غلق  بعد  املذكورة وذلك 
اإط��ار  يف  الثقافية  الهياكل 
كوفيد  من  الوقاية  اإج��راءات 
نقابة  رئي�ص  برزه  اأ كما   ،19
وال�شينمائي  امل�رشحي  الفنان 
�شيدي  بلفا�شل  ل��وه��ران، 

. حممد
مقاطع  الن�شاط  هذا  ويت�شمن 
"زواج  م�رشحية  اأعمال  من 
بث  �شيتم  كما  اأر�شتقراطي''، 

املهرجني"  "�رشك  من  مقاطع 
تعتربان  اللتان  و"موزاييك" 
)اأو  ال�شامت  امل�رشح  نوع  من 
لفئة  ي�شمح  مما  البانتوميم(، 
متابعتها،  البكم  و  ال�شم 
ه��ذه  ج��م��ي��ع  اأن  ال��ع��ل��م  م��ع 
بلفا�شل  ليف  تاأ من  العرو�ص 
غفور  واإخ��راج  حممد  �شيدي 

الهواري. بوزبوجة 
االإع��الن  �شيتم  وباملنا�شبة 
تخرج  عن  ال�شفحة  ذات  عرب 
الفنانة  ا���ش��م  حت��م��ل  دف��ع��ة 

الذي  جنادي،  مليكة  الراحلة 
املا�شية،  ال�شنة  املنية  وافتها 
ال��ذي  امل�����ش��در،  ذات  وف��ق 
الدفعة  ه��ذه  اأن  اىل  ���ش��ار  اأ
مرتب�شني  خم�شة  من  تتكون 
اخت�شا�شي  يف  تكوينا  تلقوا 
����ش���ود وم�����رشح  امل�����رشح االأ
ال�شباب  بدار  �شهر  ملدة  الظل 
ل��وه��ران  زبانة"  "اأحمد 
غفور  املخرج  ���رشاف  اإ وحتت 

بوزبوجة.
ق/ث

���ش�����ش��ات  ب��ع��د اإغ����الق امل��وؤ
االإجراءات  اإطار  يف  الثقافية 
ال��وق��ائ��ي��ة ���ش��د ف��ريو���ص 
ك���ورون���ا، ي��ق��رتح م��رك��ز 
لتلم�شان  واملعار�ص  الفنون 
ن�����ش��ط��ة  ���ش��ل�����ش��ل��ة م���ن االأ
ال��ث��ق��اف��ي��ة االف��رتا���ش��ي��ة 
على  قناتها  على  للجمهور، 
فاد  اأ ح�شبما  اليوتوب،  موقع 
بودفلة. اأمني  املركز،  مدير  به 
�رشيط  ببث  املبادرة  انطلقت 
حول  ���ش��ورا  ي�شم  فيديو 
اخلام�شة  ال��والي��ة  م�����ش��ار 
مبنا�شبة  وذل��ك  التاريخية، 
االح��ت��ف��ال ب��ي��وم ال��ن�����رش 
مار�ص.   19 ي�شادف  ال��ذي 
املعر�ص  ه��ذا  اأ�شحى  وق��د 
يف  تقدميه  مقرراً  كان  الذي 
�شبكة  على  متوفرا  املدار�ص 
فيديو  �شكل  يف  ن��رتن��ت  االإ
هذه  على  ال�شوء  ي�شلط 
املجيدة  التاريخية  الوالية 
التاريخيني  ق��ادت��ه��ا  وك���ذا 
مهيدي  ب��ن  ال��ع��رب��ي  م��ث��ل 
وع��ب��د احل��ف��ي��ظ ب��و���ش��وف 
والعقيد  بومدين  وه��واري 

. لطفي
الفيديو  معر�ص  وي�شمح 
ن��رتن��ت  االإ مل�شتخدمي  ه��ذا 
التي  املعارك  على  باالطالع 
اخلام�شة  ال��والي��ة  �شهدتها 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وامل��ج��اه��دي��ن 

الطبي  والطاقم  واملجاهدات 
وال��ع��دي��د م��ن امل��ح��ت��وي��ات 
بالثورة  ال�شلة  ذات  االأخرى 
هذه  يف  املجيدة  التحريرية 

الوالية.
هذا  اأن  اإىل  املتحدث  �شار  واأ
مب�شابقة  �شيتبع  الفيديو، 
ن��رتن��ت  ل��الأط��ف��ال ع��ل��ى االإ
على  �شئلة  االأ �شرتكز  حيث 
على  وكذا  املعر�ص  حمتوى 
للثورة.  ال��ب��ارزة  االأح���داث 
الفنون  مركز  يعر�ص  كما 
اأ�رشطة  كذلك  وامل��ع��ار���ص 
على  ال��رتاث  تخ�ص  فيديو 
ق��ن��ات��ه��ا ع��ل��ى ال��ي��وت��ي��وب 
الفاي�شبوك  على  و�شفحتها 
على  ال��ر���ش��م��ي  وم��وق��ع��ه��ا 
عر�ص  و�شيتم  ن��رتن��ت.  االأ
الفيديوهات  م��ن  �شل�شلة 
تلم�شان«  يل  »اأحكي  بعنوان 
على  خ��ا���ص  ب�شكل  ت��رك��ز 

وامل�شاجد. احل�شون 
ا،  اأي�شً املركز  �شيطلق  كما 
الرتاث  حول  م�شابقة  يقول 
م��وج��ه��ة ل��الأط��ف��ال ت��ت��وج 
وفق  للفائزين،  كتب  مبنح 
�شار  اأ الذي  امل�شوؤول  نف�ص 
الفنون  مركز  اأن  اإىل  ا  اأي�شً
تدريجًيا   �شي�شع  واملعار�ص 
الر�شم  لتعليم  فيديو  اأ�رشطة 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ل��الأط��ف��ال 
مت  كما  اجلزائرية.  احلكايات 
نتجتها  اأ ف��الم  اأ ب��ث  برجمة 
اإطار  يف  وهذا  الثقافة  وزارة 
االأطفال«  ف��الم  »اأ برناجمي 

ال�شاطئ«. و«اأفالم 
الفنون  مركز  مدير  ب��رز  واأ
مت  نه  اأ لتلم�شان  واملعار�ص 
حول  توعية  حملة  اإط��الق 
بالتن�شيق  كورونا  فريو�ص 
وحملة  اجلمعوية  احلركة  مع 
املطويات  لتوزيع  اإعالمية 
وال��ك��م��ام��ات وال��ق��ف��ازات 

التنظيف. ومواد 
عرب  احل��م��ل��ة  انطلقت  وق��د 
و�شتتوا�شل  الغزوات  دائرة 
مب��غ��ن��ي��ة ون���دروم���ة وه��ن��ني 
تدريجًيا  لتم�ص  وال�شواحلية 
يقول  الوالية،  بلديات  جميع 

امل�شوؤول. ذات 
ق/ث

تقرتحها منظمة » الإي�صي�صكو« على الأنرتنت

م�صامني رقمية يف الرتبية والعلوم والثقافة
االإ�شالمي  العامل  منظمة  اأطلقت 
ل��ل��رتب��ي��ة وال���ع���ل���وم وال��ث��ق��اف��ة 
يف  تتمثل  م��ب��ادرة  ي�شي�شكو(  )اإ
�شاملة  رقمية  وم�شامني  منتجات 
والعلوم  الرتبية  جماالت  خمتلف  يف 
الغلق  انعكا�شات  من  للحد  والثقافة 
كورونا  فريو�ص  انت�شار  عن  الناجمة 
ح�شب  االأع�شاء،  الدول  من  عدد  يف 
على  ن�رش  للمنظمة  بيان  يف  ورد  ما 

االلكرتوين. موقعها 
»االي�شي�شكو«  اأن  البيان  اأو�شح 
اإىل  املبادرة  هذه  خالل  من  ت�شعى 
واملجتمع  االأع�شاء  الدول  جهود  دعم 

كورونا  فريو�ص  مواجهة  يف  الدويل 
جماالت  على  انعكا�شاته  من  واحلد 
اقرتاح  عرب  والثقافة  والعلوم  الرتبية 
االأو���ش��اع  م��ع  التعامل  يف  حلول 
الو�شائل  وتوفري  الطارئة  احلالية 
»اإك��راه��ات  ظ��ل  يف  التكنولوجية 

انت�شاره. عن  الناجمة  الغلق« 
ي�شي�شكو  االإ »بيت  مبادرة  وتت�شمن 
ومتكاملة  متنوعة  �شل�شلة  الرقمي« 
ال�رشيع،  امليداين  الدعم  اإجراءات  من 
وو�شائل  مرنة  توا�شلية  اأدوات  ومن 
ومنتجات  ح��دي��ث��ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
تغطي  �شاملة  رقمية  وم�شامني 

والثقافة.  والعلوم  الرتبية  جماالت 
اأي�شا  االإج��راءات  هذه  ت�شمل  كما 
املعرفية  االأدوات  من  كبرية  جمموعة 
ليها  اإ يحتاج  ال��ت��ي  وال��ربجم��ي��ات 
وطالب  واملعاهد  املدار�ص  تالميذ 
واملدّر�شون  والباحثون  اجلامعات 
الرقمي،  التعليمي  املحتوى  ومنتجو 
امل�شتويات،  جلميع  تربوية  ودالئ��ل 
يف  تفاعلية،  تعليمية  وحمتويات 
اإىل  اإ�شافة  التخ�ش�شات  جميع 

الثقافية. و  الفكرية  املحتويات 
»ب��ي��ت  ل���زائ���ري  امل��ج��ال  ي��ف��ت��ح  و 
للتوا�شل  الرقمي«  ي�شي�شكو  االإ

عرب  ب���داع���ي  االإ نتاجهم  ت��ب��ادل  و 
حمتويات  تت�شمن  تفاعلية  من�شة 
توقيا  ال�شحي  والتثقيف  للتوعية 
ت�شعى  كورونا.كما  ف��ريو���ص  م��ن 
اإط��الق  اإىل  االي�شي�شكو  منظمة 
االإلكرتوين  موقعها  عرب  رقمية  قناة 
قافية  وث  تربوية  حمتويات  تقدم 
توفري  و  تكنولوجية  و  وعلمية 
يتم  ذك��ي��ة  م��ع��دات  و  جت��ه��ي��زات 
متنوعة  رقمية  مبحتويات  تزويدها 
الدول  من  عدد  على  توزيعها  قبل 

الوطنية. جلانها  عرب  االأع�شاء 
ق/ث



مساهمات العدد17
األحد 29 مارس 2020 م الموافق لـ 04 شعبان 1441هـ1964

عندما تتجاوز املخيلة الب�صرية حدود املنطق اأو املعقول

الكناين جعفر  الرحمن  عبد  العراقي  الإعالمي  و  للكاتب  موؤخرا  �صدر  •• الكتاب 

�صفحة تفتحها التحرير لقرائها الكرام، تتناول خمتلف الق�صايا الوطنية ، العربية وحتى الدولية ، الجتماعية منها ، الثقافية وال�صيا�صية، فعلى كل من يريد امل�صاهمة مبو�صوع ، مقال، فكرة اأن ير�صلها 
journalaltahrir@gmail.com   :لركن م�صاهمات   على اميايل التحرير

و  للكاتب  م��وؤخ��را  �شدر  كتاب  ه��و 
الكناين  جعفر  الرحمن  عبد  االإعالمي 
كيف  ي�رشح  ب��اجل��زائ��ر،   مقيم  عراقي 
ورة  ال�شّ طريق  عن  باملاّدة  الّروح  جتتمع 
يج�شد  اأن  الفنان  خاللها  م��ن  ح��اول 
يف  ال�شحابة  حتى  و  االأنبياء  و  االإلهة 
و  قد�شيا  روحيا  بعدا  يعطيها  و  �شورة 
هي  و  الرمزية  م�شامينها  منها  ي�شتمد 
يعي�ص  لكي  التجريديني   الفنانني  عادة 
االإن�شان احلاي ع�رشا غري ع�رشه و يبعد 
التجريدي  فالفنان  طويلة،  باأزمنة  عنه 
التي  االأ�شماء  الفنية  اأعماله  يف  خ�ّص 
و  ك��االأن��ب��ي��اء  القدا�شة  �شفة  حتمل 
عند  ن��راه  كما  االألهة  حتى  و  الر�شل 
�شورا  املوؤلف  اأورد  قد  و  امل�شيحيني، 
ر�شوم  يف  متثلت  متنوعة  و  خمتلفة 
�شور  و  متداخلة  باأ�شكال  هند�شية 
اأن  خاللها  من  حاول  الأ�شخا�ص  اأخرى 
و  االأديان  عقائد  يف  للفن  تعريفا  يقدم 
للفنان  الب�رشية  الروؤية  ارتقت  كيف 
�شكل  يف  املقد�ص  امل�شمون  جت�شيد  اإىل 
اأن  املالحظ  هو،  يقول  كما  رمزي  فّني 
النوع  هذا  ح�رش  الكناين  جعفر  الكاتب 
فقط  ال�شورة  جانب  يف  الفنون  من 
املجردة  بالعني  الروؤية  على  تعتمد  التي 
و  "النحت"  فن  اإىل  يتطرق  مل  و  فقط، 
من  املبدعني  النحاتني  اأنامل  اأبدعته  ما 
يجمع  النحت  فن  اأن  و  ال�شيما   ، متاثيل 
املنحوتة  املادة  بني  و  ال�شورة كرمز  بني 

باليد. مل�شها  ميكن  التي 
الكتاب   يف  جاء  كما  االأ�شماء  فتج�شيد 
منمنمات،  و  اأيقونات  و  رموز  يف  متثل 
بر�شم  ب���داأت  االأع��م��ال  اأول  لعل  و 
اكت�شفت  كيف  و  ح��واء  و  اآدم  �شورة 

ياأكالن  هم  و  عوراتهما 
ال�شجرة، و قد لعبت  من 
دورا  الب�رشية  املخيلة 
االأيقونة  ر�شم  يف  هاما 
لكلمة  تعريب  هي  و   ،
تعني  ه��ي  و  ي��ون��ان��ي��ة 
ال�����ش��ورة ب��اأ���ش��ك��ال 
باأالأوان مغرية  خمتلفة و 
فيها  املتاأمل  ت�شتقطب 
جتعله  ب��ل  فيه  ت��وؤث��ر  و 
اأ����ش���ريا ل��ه��ا خ��ا���ش��ة 
للجماعات  بالن�شبة 
الذي  ال�شوؤال  الدينية، 
مي��ك��ن ط��رح��ه ه��ن��ا ه��و: 
تلك  الفنان  عا�ص  ه��ل 
على  وق���ف  و  ال��ف��رتة 
تقا�شيم  و  االأنبياء  �شكل 
اأو بنيتهم  وجوههم مثال، 
كانوا  م��اذا  و  اجل�شدية 
كان  لو  حتى  يلب�شون؟ 
هذا الفنان من خرية القوم و من الزعماء 
بنف�شه  نف�شه  ال�شوؤال يطرح  و  الدينيني، 
خميلته  من  �شورا  نقل  له  اأج��از  من   ،
و  القدا�شة،  �شفة  لها  ا�شماء  عن  تعرب 
  ، دينيٍّ مبوقٍف  تقرتُن  ما  عادة  االأيقونة 
الدينية  الطوائف  ا�شتلهمت  لهذا  و 
�شورا  اأبعاده  مبختلف  الت�شوير  فن  من 
، بحيث ال ميكن  اأ�شياء مقد�شة  تعرب عن 
نراه  كما  لعبادتها  تدعو  قد  فيها،  اجلدل 
اإلها  عي�شى  جعلهم  و  امل�شيحيني  عند 
نراه  للتبجيل كما  اأو  الله،  ابن  ُيْعَبُد الأنه 
الذين  "ال�شيعة"   من   امل�شلمني  عند 
�شورة  و  املقبل،  االإمام  �شورة  ر�شموا 
كاأنهم  و  احل�شني،  ابنه  و  علي  مقتل 
اأهلها،  عاي�شوا  و  احلقبة  تلك  عا�شوا 
التاريخية  املراحل  اإبراز  الهدف طبعا هو 

القدي�شني. بع�ص  حلياة 
اإ�شالمي،  ت�شور  كونها  "املنمنمة"   اأّما 
كما  خمطوط  يف  مزخرفة  �شورة  فهي 
ح�شبه  هي  و  الكتاب  �شاحب  يقول 
الناحية  م��ن  االأي��ق��ون��ة  ع��ن  تختلف 
م�شاألة  يف  يتقاطعان  لكنهما  الوظيفية، 
اإليه  تنت�شب  الذي  االإبراهيمي  التوحيد 
االإ���ش��ارة  ميكن  ما  ال��ث��الث،  الديانات 
اأعطوا  املخت�شون  اأن  هو   ، هنا  اإليه 
من  تختلف  عديدة  اأ�شماء  للمنمنمات 
عليها  اأطلقوا  فالبابليون  الأخر،  مكان 
ا�شم  "كتاب الروح"، و فنانو اأثينا �شموا 
اإذا  و  املقد�شة"،  "الكتابة  ب�:  االأيقونة 
الرحمن  عبد  االأ�شتاذ  تعريف  مع  وقفنا 
كفنٌّ  االأيقونة  اأن  نرى  الكناين   جعفر 
ال�شالة  طقو�ص  الفنان  يوؤدي   ، الهوتيٌّ
 ، العبادة  وظائف  توؤدي  ير�شمها  وهو 

موؤمن  هو  فنان  كل  هل  نت�شاءل:  هنا  و 
يرتقي  اإليها  النظر  كان  لو  حتى  متعبد 
من  باالإرتقاء  الظن  جمرد  اأي    ، بَظنٍّ
الروح  قد�شية  اإىل  االأر�شية  احلياة  دن�ص 
مفهومه  يف  الظن  و  العال،  ال�شماء  يف 

يعني �شيئ ما قد يكون وقد ال يكون.
االأيقونة   ( املفهومني  لهذين  ق��راءة  اإن 
الفرق  على   نقف  جتعلنا  املنمنمة(  و 
كما  القدا�شة  طابع  لها  االأوىل  بينهما، 
عليه  عي�شى  �شيدنا  �شورة  يف  ن��راه 
�شور  اأو  ال��ع��ذراء،  م��رمي  و  ال�شالم 
الثانية  و  ال�شيعة،  عند  املنتظر  االإم��ام 
�شاحب  قدم  قد  و  دنيوية،  وظائف  لها 
جياليل  الفنان  ب�شورة  عينة  الكتاب 
العيد يف طق�ص  قرين و هو ير�شم هالل 
املالحظة  العيد،  بقدوم  الفرح  يغمره 
اإىل  تتحول  اأن  ميكن  ال��ت��ي  الثانية 
الكناين  جعفر  االأ�شتاذ  اأن  هي  �شوؤال 
هذا  اعتمد  مدر�شة  اأي  على  يو�شح  مل 
مدر�شة  توجد  فهل  منمنمته؟   الفنان 
ن�شتطيع  املنمنمات  فن  يف  جزائرية 
 ، االأخ��ر  امل��دار���ص  باقي  عن  منيزها  اأن 
الهندية،   الرتكية،  البغدادية،  كاملدر�شة 
ا�شتهرت  التي  االإيرانية(   ( ال�شفوية 
الت�شاميم   خالل  من  االإ�شالمي  بفنها 
الفنية  و  و  الهند�شية  و  الزخرفية 
االأديان  اأن  اأي�شا  املالحظ  و  التطبيقية، 
جعفر  حت��دث  ق��د  و  ب��رم��وزه��ا،  تعرف 
عند  الهالل   ( الرموز  هذه  عن  الكناين 
و  امل�شيحيني  عند  ال�شليب  امل�شلمني، 
كذلك  و  اليهود  عند  ال�شدا�شية  النجمة 
ال�شدا�شية   النجمة  اأن  علما  ال�شمعدان(، 
 " بالعربية  تكتب  و   داود  درع  تعني 

ماجني داويد" .
يهودية جنمة داوود هل هي 

اإ�صالمية؟ اأم   
مقد�شة  النجمة  ف��اإن  الكناين  ح�شب 
رم��وز  اأه��م  م��ن  تعترب  و  اليهود  عند 
درا�شات   هناك  اأن  لو  و  اليهودي،  الدين 
فقد   ، اإ�شالمية  داوود  جنمة  اأن  توؤكد 
�شيناء  فى  االأثرية  االكت�شافات  اأثبتت 
اتخذها  التى  ال�شدا�شية  النجمة  اأن 
جنمة  عليها  واأطلقوا  لهم  �شعاًرا  اليهود 
داوود ال عالقة لها باليهود، و اأنه ال اأثر 
العهد  اأ�شفار  فى  ال�شدا�شية  للنجمة 
طبق  على  وجدت  النجمة  اأن  و  القدمي، 
اإىل  ينتمى  معدنى  بريق  له  اخلزف  من 
اتخذوها  اليهود  لكن  الفاطمى  الع�رش 
لهم  رم��زاً  ت�شبح  مل  و  لهم،  �شعارا 
التا�شع  القرن  فى  اإال  ملمو�ص  ب�شكل 
هي  االأ�شياء  ه��ذه  كل  اأن  املهم  ع�رش، 
الفنان  خاللها  من  ي�شعى  جمايل  تعبري 
اإىل تقريب االإن�شان من دينه يف اإطار ما 

اجلمال،  علم  اأو  اجلمال  بفل�شفة  ي�شمى 
لوحاته  على  ال��ف��ن��ان  ي�شب  بحيث 
اأي�شا  لالنتباه   يلفت  ما  دينية،  �شبغة 
يحذر  اأن  اأراد  الكتاب  �شاحب  اأن  هو 
اأو  ال�شلوكات  بع�ص  من  النا�ص  عامة 
ا�شتغالل  عن  حتدث  عندما  املمار�شات، 
ممار�شتهم  يف  الرموز  لهذه  امل�شعوذين 
باأن  ال�شذج  الإيهام  ال�شعوذة  و  ال�شحر 
وجب  و  �شكنتهم  �رشيرة  روح��ا  هناك 
الفقهاء  ببع�ص  دعا  ما  هذا  و  اإخراجها، 
خوفا   ، الفنون  من  النوع  هذا  جتنب  اإىل 
من ان يقود �شاحبه اإىل اجلهل و الكفر، 
�شيدنا  اجنلو  مايكل  الفنان   راى  فهل 
�شقيفة  يف  لري�شمهما  ح��واء  و  اآدم 
الر�شام  راأى  هل  و  الفاتيكان؟  �شي�شتني 
تلك  له  ير�شم  حتى  ال�شيطان  غو�شتاف 
ال�شيعة  راأى  هل  و  الب�شعة؟  ال�شورة 
ابنه  و  ط��ال��ب  اب��ي  ب��ن  ع��ل��ّي  ���ش��ورة 
فنية  لوحة  يف  يج�شدانهما  حتى  احل�شني 
املخيال  عليها  قفز  االأم��ور  هذه  فكل  ؟ 
كان  هل  ثم  الندّية،  باب  من  الب�رشي 
اأكرث،  اأو  اجلمال  هذا  م�شتوى  يف  هوؤالء 
جمال  م�شتوى  يف  كانوا  جميعهم  هل  و 
�شيدنا يو�شف عليه ال�شالم كما ورد يف 
زليخة  ال�شيدة  اأن  لدرجة  الكرمي  القراآن 
قطعن  امللوك  ن�شاء  و  ع�شقه  يف  وقعت 
لالإن�شان  هل   ، جماله  راأوا  ملا  اأيدهّن 
على  القدرة  فنانا  كان  لو  حتى  العادي 
و  باجلاه  حماطني  كانوا  اأ�شخا�ص  تخيل 

القدا�شة؟
الكناين  جعفر  االأ���ش��ت��اذ  اأن  احلقيقة 
على  ال�شوء  ي�شلط  اأن  كتابه  يف  حاول 
يف  الباحثون   اإليها  يتطرق  مل  اإ�شكالية 
هذه  بني  العالقة  خا�شة  درا�شاتهم، 
على  باالعتماد  النف�ص  علم  و  الفنون 
علم  و  جهة   من  الفرويدية  النظرية 
ما  اإذا  و  اأخرى،  االأديان من جهة  مقارنة 
اأم حمرٌم؟،  جائز  االأ�شماء  هذه  ر�شم  كان 
لهم  يحق  الذين  االأ�شخا�ص  هم  من  و 
اأّم��ا  االإبداعية؟  االأع��م��ال  بهذه  القيام 
من  انتقلت  كيف  و  بالرمزية  تعلق  ما 
اأ�شحت  و  االأدب  و  الفّن  اإىل  الدين 
ل��ه��ا م��دار���ش��ه��ا، ك��ان��ت االن��ط��الق��ة 
العامل  اإىل  بلجيكا  و  فرن�شا  من  ح�شبه 
1870، و كيف  االأوروبي بداية من عام 
ا�شتخدمت الرموز يف جت�شيد االأفكار و 
فالفن  الكاتب  نظر  وجهة  فمن  امل�شاعر، 
ال  اأنه  كما  العفوية  و  ال�شدفة  يعرف  ال 
اللون  تدرجات  و  فال�شكل  له،  حدود 
الكتب  من  م�شتوحى  رم��زي  بعد  لها 
هي  و  االأ�شاطري  و  االأ�شفار  و  املقد�شة 
فقد  الطبيعة،  مكونات  م��ع  تتماثل 
املقد�شة  الكتب  و  الديانات  و�شعت 

لل�شعوب،  مرجعا  فكانت  ال��رم��وز 
القاعدة  )االأ�شطورة(  امليثولوجيا  فكانت 
معتقداتها  الب�رشية  عليها  بنت  التي 
تتحكم  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
ال�رش،  و  اخلري  يعرف  منها  و  مب�شريها 
مقد�شا  كتابا  االأ�شطورة  اأ�شبحت  حتى 
الطقو�ص  اإقامة  يف  موحدا  مرجعا  و 
يف  الت�شكيك  اإىل  يدعو  هذا  و  الدينية، 
مع  تتنافى  لكونها  ال�شور  هذه  حقيقة 
احل�شاب  يوم  الله  الأن  االإ�شالمي  الدين 
معناه(  )فيما  خلقتم  ما  اأحيوا  لهم  يقول 
املخيلة  من  نابعة  الذهنية  ال�شورة  كون 
اأعطيت  الوقت  م��رور  مع  و  الب�رشية 
النا�ص  اأ�شبح  و  القدا�شة  �شفة  لها 
يعبدونها و و�شعوها يف م�شف االآلهة،  
لهم  اأعطيت  الر�شامني  بع�ص  اأن  كما 
الر�شام  عن  نقراأ  كما  القدا�شة  �شفة 
حتدث  الذي  روبليف  اأندريه  الرو�شي 

الكتاب. �شاحب  عنه 
عمل  يعد  الكتاب  ج��دا  باخت�شار  و 
باالألوان،  القدا�شة  فيه  تتوحد  اإبداعي 
الفنان  ال��ك��ن��اين  جعفر  ق���دم  ح��ي��ث 
البغدادية  املدر�شة  موؤ�ش�ص  الوا�شطي 
العبا�شي كاأمنوذج، فقد ترجم  الع�رش  يف 
واقع   اإىل  الذهنية  ال�شور  الوا�شطي 
للميثولوجيا  من��وذج  ق��دم  كما  مرئي، 
الذي  اجلزائري  را�شم  حممد  الفنان  عند 
ر�شم  يف  االإ�شالم  تاريخ  ملحمة  ر�شم 
منذ  وقائعه  جم�شدا  م�شغر  تزويقي 
اآية  يف  املعظم  االإل��ه��ي  الوحي  ن��زول 
ح�شارة  والدة  عن  فيها  ك�شف  قد�شية، 
االآداب  العلوم و  اإ�شالمية ازدهرت فيها 
الكناين  جعفر  االأ�شتاذ  اأن  اإال  الفنون،  و 
احلركة  اإغ��ن��اء  يف  الف�شل  اأن   ي��رى 
املذاهب  ظهور  و  العاملية  الت�شكيلية 
بداية  اليهودية  النخبة  اإىل  يعود   الفنية 
غريت  فقد  ع�رش،  التا�شع  القرن  من 
اجلمايل يف  الفن  م�شار  اليهودية  النخبة 
حول  يتناف�شون  الر�شامون  فكان  العامل، 
من يقدم اأجمل لوحة اإبداعية يتباهى بها 
الفاتيكان   لياأتي   ، احلكام  و  امللوك  امام 
الت�شكيلية  احلركة  يحتكر  اأن  كاد  الذي 
يف العامل بعدما خطط م�شارها يف اجتاه 
الفنانني  كبار  اإليه  جذب  حيث  ديني، 
األزمهم  و  اإيطاليا  يف  الت�شكيليني  
للبحث  املقد�ص،  الكتاب  مبحاكاة ق�ش�ص 
اأراد  قد  و  به،  يوؤمن  ملا  مادية  دالئل  عن 
على  ال�شورة  ُيَغلَِّب  اأن  بذلك  الفاتيكان 
وظيفة  ي��وؤدي  ال  كونه  اللغوي  الن�ص 
العامل  و  الروحي  العامل  بني  التوا�شل 

ينبغي. كما  املادي 

قراءة و مالحظات يف كتاب "الفّن يف حوار الأديان الأزيّل"

هل ميكن اأن نوؤ�ص�ش حوار اأديان بوا�صطة ال�صورة و الر�صم؟ يف ظّل اخلالفات املحتدمة بني اأتباع  الديانات ال�صماوية،  و بالتايل لن نكون يف حاجة اإىل 
موائد م�صتديرة اأو موؤمترات اأو مناظرات؟ هذا اإذا كان هناك فعال حوار اأديان، اأو حوار ح�صارات اأو حوار ثقافات؟، لأنه ل يعقل اأن حتاور جماعة ل 
تقر بعقيدتك، فكيف لك اأن حتاورها عن طريق ال�صورة ، خا�صة و قد حكم على حوار الأديان بالف�صل و و�صفه البع�ش مب�صيعة للوقت، اأما جت�صيد الإله 
و الأنبياء يف �صور من طرف فنانني ت�صكيليني اأو ر�صامني ل نعرف عقيدتهم و ل مذهبهم  فهذا يدعوا علماء الدين و املفتني اإىل اإعادة النظر يف هذه 
الر�صومات، بعدما حتولت عند البع�ش اإىل طقو�ش متار�ش مبنا�صبة و بدون منا�صبة، ثم األي�صت �صورة �صلب الي�صوع عند امل�صيحيني اأو �صورة مقتل احل�صني 

بن علي عند ال�صيعة  تدعو اإىل ال�صراع  امل�صتمر، حتى ل نقول اإىل النتقام، اأي اإىل العنف؟ فما فائدة حوار الأديان اإذن؟

 علجية عي�ش
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 ما هي احتمالت وفر�ش انت�صار فريو�ش كورونا يف الهواء الذي نتنف�صه؟ 

اأ�صياء حتتاجها واأنت 
يف البيت ب�صبب 

كورونا.. اأبرزها 
املعلبات 

 مع وجود عدد متزايد من الواليات 
التي ت�شدر قوانني احلظر ا�شتجابة لوباء 

الفريو�ص التاجي، فاإن املزيد واملزيد 
من االأمريكيني يتبعون العزلة الذاتية 

وممار�شات االإبعاد االجتماعي يف حماولة 
للم�شاعدة يف خف�ص املنحنى. 

ونتيجة لذلك ، قد يالحظ البع�ص تاأثرًيا 
على �شحتهم العقلية ، حيث يقول معالج 

نف�شي ، »اإن ما منر به يرفع م�شتوى 
ال�شغط مبعدل غري م�شبوق وميكن اأن 

ا«. ي�شعر االأطفال بهذا االإجهاد اأي�شً
وحتدثت قناة فوك�ص نيوز مع الدكتور 

»تايل رفيف« ، املدير امل�شاعد ملركز 
مرونة الطفولة يف 
م�شت�شفى اآن اآند 

روبرت ه�. لوري 
لالأطفال يف �شيكاغو 

، حول كيفية تاأثري 
الوباء على ال�شحة 
العقلية لالأطفال. 

تابع القراءة 
الإلقاء نظرة على 

العالمات التي قد 
يعانيها الطفل 

من اال�شطراب 
العقلي 

وكيفية 

م�شاعدته.
فوك�ص نيوز: ما هي العالمات التي قد 

يعانيها الطفل من االأمرا�ص العقلية؟
د. تايل رفيف : يف اأوقات التوتر 

والروتني املتقطع ، من الطبيعي اأن 
يعاين االأ�شخا�ص من جميع االأعمار من 

عالمات االجهاد، وبالن�شبة لالأطفال 
ال�شغار ، قد ي�شمل ذلك زيادة البكاء اأو 

الكوابي�ص اأو نوبات الغ�شب. 
ا اأطفااًل يعودون اإىل  وقد ترى اأي�شً

ال�شلوكيات التي كانوا قد »جتاوزوها« 
�شابًقا ، مثل م�ص االإبهام اأو التبول يف 

الفرا�ص.
بالن�شبة لالأطفال االأكرب �شًنا واملراهقني 
، قد تالحظ تغريات ف�شيولوجية ، مثل 
تغريات يف النوم اأو ال�شهية ، انخفا�ص 

الطاقة ، اأو زيادة االأعرا�ص اجل�شدية مثل 
ال�شداع اأو اآالم املعدة.

والتغريات املعرفية اأو الفكرية �شائعة 
ا وميكن اأن ت�شمل الن�شيان  اأي�شً

والت�شتت، وقد ي�شبح بع�ص االأطفال 
اأو املراهقني اأكرث ان�شحاًبا اأو معزولني 

اجتماعًيا. 
واأخرًيا ، فاإن املخاوف املتزايدة ب�شاأن 

ا، يف حني  ال�شحة وامل�شتقبل �شائعة اأي�شً
اأن كل هذه ردود فعل طبيعية ، يجب 

على االآباء مالحظة �شلوك اأطفالهم 
ومالحظة التغيريات حتى يتمكنوا من 

دعم التاأقلم.
فوك�ص نيوز: اإذا كان الطفل يعاين من 

حالة �شحية عقلية موجودة م�شبًقا ، فما 
االحتياطات االإ�شافية التي يجب على 

الوالدين اتخاذها خالل هذا الوقت؟
 د. تايل رفيف: قد يعاين جميع االأطفال 

من زيادات موؤقتة يف ال�شدة ب�شبب 

و�شع COVID-19، ومع ذلك، قد 
يكون االأطفال الذين لديهم احتياجات 

لل�شحة العقلية موجودة م�شبًقا عر�شة 
ب�شكل خا�ص. اأهم �شيء يجب على االآباء 

القيام به هو مراقبة اأطفالهم ومالحظة 
اأي زيادة يف االأعرا�ص.

اإىل اأق�شى حد ممكن ، يجب اأن حتاول 
العائالت احلفاظ على عنا�رش خطة 
عالج طفلها ، مبا يف ذلك اال�شتمرار 

يف تناول اأي دواء مو�شوف واحلفاظ 
على االت�شال عن بعد مع فريق ال�شحة 

العقلية الأطفالهم. 
وانتقل العديد من املعاجلني واالأطباء 

النف�شيني اإىل عمليات اخلدمات ال�شحية 
عن بعد ، وميكن اأن ت�شاعد جدولة 

ت�شجيالت الو�شول عن بعد مع هوؤالء 
املزودين على دعم ا�شرتاتيجيات التكيف 

االإيجابية ومراقبة عالمات تدهور 
ال�شحة العقلية.

فوك�ص نيوز: هل ميكن اأن يكون للوباء 
اآثار دائمة على ال�شحة العقلية لالأطفال 

حتى بعد انتهاء املر�ص؟
د. تايل رفيف : �شتكون الغالبية العظمى 

من ال�شباب �شامدة يف مواجهة حتى 
ال�شغط ال�شديد اأو ال�شدمة، ومع ذلك ، 
هناك بع�ص االأطفال الذين قد يعانون من 

بع�ص االآثار ال�شحية العقلية الدائمة. 
وي�شبح هذا اأكرث احتمالية اإذا تعر�شوا 

لتهديد مبا�رش ل�شالمة اأنف�شهم )مثل 
عدم احل�شول على ما يكفي من الغذاء 

اأو املاأوى امل�شتقر ، اأو املر�ص ال�شديد 
اأو روؤية �شخ�ص عزيز مري�ص جًدا( 

اأو تعر�شوا للوفاة اأو اخل�شارة ب�شبب 
الفريو�ص التاجي .

 ماذا تفعل وماذا حتتاج يف املنزل خالل هذه الفرتة؟..�شوؤال 
يحتاج الكثريون لالإجابة عليه، والتعرف علي اأهم االأ�شياء التي 

يحتاجونها يف املنزل خالل تلك الفرتة، ويف ظل حتذيرات وزارة 
ال�شحة امل�رشية، واأي�شا احلكومة امل�رشية من التجمعات، خوفا 

علي ال�شعب امل�رشي من االإ�شابة بالفريو�ص التاجي كورونا، 
يقدم اليوم ال�شابع لقرائه العديد من االأ�شياء التي يحتاجها 

الكثريون ويجب توفرها يف املنزل، خالل هذه الفرتة، وذلك وفقا 
."webmed" ملوقع

اأكد التقرير، اأنه من اأف�شل احليل الغذائية التي يجب تخزينها يف 
املنزل، وتتجنب التعامل والتجمعات مع االآخرين، هي املعلبات 

واالأطعمة املجففة، ومنها االأرز، والعد�ص، والفا�شوليا، والفول، 
امل�رشوم، فجميعها اأغذية مفيدة للج�شم، ولها العديد من الفوائد 

التي يح�شل عليه، فهي من االأطعمة التي لها دور يف تقوية 
اجلهاز املناعي ب�شكل كبري، ولذا خزنها وتناولها.

واأ�شاف التقرير، اأنه من اأف�شل االأطعمة التي ين�شح بتخزينها 
هي الربوتني كاللحوم والدجاج، والفول والعد�ص واحلم�ص، 

فجميها اأطعمة حتتوي علي العديد من العنا�رش الغذائية الهامة 
للج�شم، والتي ين�شح بتخزينها، وذلك للح�شول علي عنا�رشها 

الغذائية كاحلديد وفيتامني ب وحم�ص الفوليك، والبوتا�شيوم.
واأ�شار التقرير، اأنه يف حالة وجود اأطفال، فعليك تخزين االألبان 

اخلا�شة بهم، واأي�شا احلفا�شات، والعالجات الطارئة لهم، وذلك 
للحفاظ علي �شحتهم خالل تلك الفرتة.

واأخريا يجب عليك تخزين االأدوية ملدة ثالثة اأ�شهر ، فاإذا كنت 
من اأ�شحاب االأمرا�ص املزمنة فهذا يعد من اأف�شل احليل للحفاظ 

علي �شحتك واحلد من االإ�شابة باأي م�شاعفات �شحية نتيجة 
لعدم توفري الدواء، وين�شح اأي�شا ب�رشاء اأدوية خا�شة بنزالت 

الربد واالأنفلونزا فهذه االأمور تعد من الطوارئ التي يجب 
االحتفاظ بها.

 هناك العديد من االأ�شئلة املتعلقة 
بالفريو�ص التاجي والوقاية من العدوى 
التي يجب االإجابة عليها يف اأقرب وقت 

ممكن، واأحد االأ�شئلة الرئي�شية هو: هل 
يطفو الفريو�ص التاجي يف الهواء الذي 

نتنف�شه؟ يف غ�شون ب�شعة اأ�شابيع ، 
ناأمل اأن يتم حتليل عينات الهواء من 

غرف مر�شى فريو�ص التاجي ورمبا توفر 
بع�ص االأدلة واالإجابة على العديد من 

االأ�شئلة.
ووفقًا للموقع الطبي االأمريكي 

“HealthDayNews”، يتم اإجراء 
القيا�شات حالًيا يف عيادة االأمرا�ص 

Skåne Un -  ململعدية يف م�شت�شفى
versity  يف لوند بال�شويد، يف اأ�رشع 
وقت ممكن ، للعثور على اإجابات على 

االأ�شئلة حول COVID 19 وبقاء 
الفريو�ص يف الهواء.

وتعد القيا�شات جزًءا من م�رشوع بحثي 
يف   كلية الهند�شة بجامعة لوند ، يتعلق 

بالعدوى املحمولة جواً.
جاكوب لوندال ، االأ�شتاذ امل�شاعد يف 
تكنولوجيا الهباء اجلوي بجامعة لوند 
، م�شوؤول عن م�رشوع البحث وي�رشد 

بع�ص االأ�شئلة االأكرث اإحلاًحا التي ت�شعى 

جمموعة البحث االآن للح�شول على 
اإجابات لها.

»اإذا كان باالإمكان العثورعلى الفريو�ص 
التاجي يف الهواء، فمتى تنت�رش العدوى 

من مري�ص اإىل اآخر؟ اإذا كان االأمر كذلك 
، فما مقدار الفريو�ص الذي نتنف�شه؟ هل 

الكمية املحمولة جواً تكفي ل�شخ�ص 
ما مير�ص ب�شببه؟ هل ميكن للمر�شى 

الذين ي�شتخدمون جهاز تنف�ص اأن ينقلوا 
الفريو�ص اإىل الهواء؟ ما نوع القناع 

املطلوب؟ وكيف ميكن تنظيف الهواء؟
وقال »كارل جوهان فرانكل«، 

املتخ�ش�ص يف طب االأمرا�ص املعدية 
يف وحدة الطوارئ واالأمرا�ص املعدية 
يف �شكاين امل�شت�شفى اجلامعي واأحد 

الباحثني يف امل�رشوع، »ينت�رش الفريو�ص 
التاجي يف املقام االأول عن طريق 

االت�شال ونقل االإفرازات من خالل 
العط�ص وال�شعال، ومع ذلك، وُيفرت�ص 

ا اأنه يف حاالت معينة، ميكن اأن  اأي�شً
ينتقل الفريو�ص عن طريق الهباء اجلوي، 

واجل�شيمات ال�شغرية املحمولة يف 
الهواء«.

ويتم جمع عينات الهواء يف عيادة 
االأمرا�ص املعدية يف لوند منذ اأ�شبوعني، 

ويتم اإجراء القيا�شات باأدوات م�شممة 
ا جلمع املواد البيولوجية من  خ�شي�شً

الهواء ، ويتم اأخذ العينات من املمرات 
واالأماكن العامة وداخل غرف املر�شى.

وقال جاكوب لوندال اإن التحدي االأكرب 
للقيا�شات يف غرف املر�شى هو تقليل 
جميع اأنواع خماطر العدوى، واملر�شى 

الذين يتلقون رعاية يف عيادة االأمرا�ص 
املعدية غالًبا ما يعانون من مر�ص خطري 
وقد يحتاجون اإىل م�شاعدة يف التنف�ص 

مع اأك�شجني اإ�شايف.
وعندما يقوم جاكوب لوندال وزمالوؤه 

الباحثون بقيا�شات الهواء ، فاإنهم 
يرتدون نف�ص احلماية التي يتمتع بها 

املوظفون الذين يقومون برعاية مر�شى 
الفريو�شات التاجية - االأقنعة واأقنعة 

الوجه والقفازات .
لعدة �شنوات ، قام جاكوب لوندال ، مع 
باحثني اآخرين يف جامعة لوند ، بدرا�شة 

انت�شار العدوى املحمولة جواً مبا يف 
ذلك الرتكيز على مر�ص القيء ال�شتوي 

)نوروفريو�ص(.
 COVID 19 وقد اأدرج البحث عن

االآن يف امل�شاريع االأخرى التي يجري 
تنفيذها ب�شاأن انت�شار العدوى املحمولة 

جوا.
وقال جاكوب لوندال: "بطبيعة احلال ، 

هناك تركيز على الفريو�ص التاجي االآن 
الأننا يف حاجة ما�شة ملزيد من املعرفة 

حول انت�شار العدوى املنقولة عرب 
الهواء".

"اأظهر بحثنا ال�شابق اأن الهباء اجلوي 
ملر�ص القيء ال�شتوي "نورو فريو�ص" 
هو االأكرث �شيوًعا بعد القيء ويبدو اأن 
هناك احتماالت للعدوى املحمولة جواً.

واأعتقد هذه املرة اأننا قد جند اآثاًرا 
للفريو�ص ، على �شبيل املثال ، عندما يتم 

تقدمي دعم تنف�شي اإ�شايف ”، كما يقول 
كارل جوهان فرانكل.

لقد جمعوا االآن عينات الهواء االأوىل 
من غرف املر�شى ، ولكن النتائج 

�شت�شتغرق بع�ص الوقت.
 اأواًل ، ينتظر التحليل املختربي الذي 
�شيتم فيه تركيز العينات بحيث ميكن 

تف�شري املادة الوراثية ، وحتديد اأي 
فريو�ص، ثانيًا: اإذا �شارت االأمور على ما 

يرام، يجب اأن تكون هناك نتائج اأولية 
يف االأ�شابيع القادمة.

واأ�شاف الباحثون اأنه خالل هذا امل�رشوع 
البحثي، ناأمل اأن نعرف قريًبا املزيد حول 

ما اإذا كان ميكن للفريو�ص التاجي اأن 
ينت�رش يف الهواء.

 كيف يوؤثر وباء فريو�ش كورونا على ال�صحة 
العقلية لالأطفال؟ طبيب نف�صي يجيب 

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

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

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

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

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

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

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

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

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

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

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

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

والرأي املخالف.
الواقع، بكل  التحرير تلتزم- كإعالم- بنقل نبض   - 4
ال  ينشر  ما  فجميع  ولذا  ومهنية.  وموضوعية  حيادية 

يعرب بالضرورة عن رأي وموقف اجلريدة.
ارتباطها  من  كرامتها  تستمد   - كإعالم   - -التحرير   5
بضمري الشعب، ومن والئها للحق واحلقيقة، ومن متسكها 

بالثوابت الوطنية، يف ظل دولة القانون واملؤسسات. 
السيطرة  أشكال  كل  من  اإلعــالم  بتحرير  -وتؤمن   6
فحرية   ، واالقتصادي  السياسي   واالحتواء  والرقابة، 
عن  بالدفاع  وااللــتــزام  الوطن،  حرية  من  ــالم  اإلع

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

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

أو مل تنشر. 
احترام  تقتضى  اإلعالم  حرية  أن  تؤمن  التحرير   -  9
تراث األمة الثقايف واحلضاري، وتقتضى الدفاع عن قيم 
بني  الدويل،  القانون  وقواعد  السالم،  ومفاهيم  العدل 
أو  أو كراهية  أو تضليل  والشعوب، دون حتريض  الدول 

تعصب.
10 - وتؤكد أن صيانة شرف املهنة وآداهبا وأدواهتا أمانة 
يف أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين 

نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي

1من بغداد طاف بكل البالد o سب وشتم
2األدوات لتحقيق هدف ما

3حرك شيئا داخل فمه o ملل o فائدة حمرمة
4فكرة حول موضوع ما )معكوسة( o نبات ذو زهرة صفراء 

له استخدامات طبية
5تسبب يف حدوث تيار هوائي لطيف o قروض مستحقة 

o نصف تامر
6اشفط السائل قليال قليال من كوب أو حنوه o سائل 

احلياة األمحر
7قوام o يطلب برجاء شديد

8مدينة السندباد o جهة اليمني )معكوسة(
9الشخص الذي يراقب سري العمل يف مصلحة ما o اسم 

اجنيب مبعىن يوحنا
10ثالثة متشاهبة o جمموعة أحوال الطقس خالل سنة

أفقــــــــــــــــــي

1أبو االنبياء عليه السالم 
)معكوسة(

2نتعاون بشكل وطيد o ناتج 
املحصول يف هناية يوم عمل

3متهيد يف بداية أي عمل
4قوة وقدرة واحتمال o لباس 

وطين يف اخلليج
5األكثر هيافة o لولو

6قطع لعب من البالستيك أو 
اخلشب عليها جمموعات من 

النقاط o عضو يف الوجه
7عزف غري موجه على العود

8زورق o فاكهة تشتهر هبا اهلند 
ومصر

9اناث الذئب o علو وأنفة
10شخصية تراثية عربية 
ارتبطت بالفانوس السحري

عمــــــــــــــودي 

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

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

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

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�سبكة اأفقيا وعموديا 

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

 �ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو

التعريف:املعلم الصامتالكلمات ال�ّسهمية
اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل 
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ال�صلطات تالحق فريو�ش "كورونا" عرب تطبيقات رقمية
متّكنها من الو�سول اإىل املري�س والك�سف عليه من دون حاجته اإىل التنقل

لل�سفاء متاثلت  حالة   31

قال اأن نتائج العالج بالكلوروكني مل تظهر بعد، بركاين  

لــــوؤي .ي
----------------------

ـــالغ  اإب ــرة الــتــطــبــيــق يف  ــك وتــتــلــخــ�ــس ف
اأعرا�س  ظهور  حال  يف  املحلية  ال�سلطات 
�سخ�س  لــدى  كورونا  بفريو�س  الإ�سابة 
ما. كما �ستتمّكن ال�سلطات من الو�سول اإىل 
حاجته  دون  من  عليه  والك�سف  املري�س 
العدوى  نقل  تفادي  وبالتايل  التنقل،  اإىل 

لأ�سخا�س اآخرين.
و�سي�سمح التطبيق بتلقي تنبيهات فورية 
بالفريو�س  م�ساب  �سخ�س  وجود  حال  يف 

يف املحيط.
باملوؤ�س�سات  املكلف  املنتدب  الوزير  وكــان 

النا�سئة، يا�سني وليد، قد اأ�سار يف ت�سريح 
جتنيد  "مت  ــه  اأن اإىل  الر�سمية  لــالإذاعــة 
اجلزائرية  النا�سئة  املوؤ�س�سات  جميع 
م�ساعدة  اأجــل  من  كــورونــا  فريو�س  �سد 
هذا  ملكافحة  اإ�سرتاتيجيتها  يف  احلكومة 
الوباء وكذا املواطنني خالل هذه املرحلة 

ال�سعبة".
طلبت  قد  اجلزائر  اأن  اإىل  الوزير  واأ�سار 
املعلومات  جميع  من  متكينها  "غوغل"  من 
ميزانية  تخ�سي�س  ومت  بالوباء،  املتعلقة 

لتلبية هذا الطلب.
العمل والت�سغيل  اأعلنت وزارة  من جانبها 
النظام  دخـــول  الجــتــمــاعــي  والــ�ــســمــان 

بتحليل  ي�سمح  الــذي  املوؤ�سر  املعلوماتي 
بيانات فريو�س كورونا حيز اخلدمة.

عرب  ن�سرته  بيان  يف  الــــوزارة،  ـــادت  واأف
و�سع  مت  ــه  اأن تــويــرت،  الر�سمي  ح�سابها 
بـ  قــدر  قيا�سي  ظــرف  ويف  اخلدمة  حيز 
الذي  املوؤ�سر  املعلوماتي  النظام  �ساعة،   72

ي�سمح بتحليل بيانات فريو�س كورونا.
واأ�سافت وزارة العمل اأن النظام دخل حيز 

اخلدمة عرب 48 ولية بطريقة اآنية.
جزائري  املعلوماتي  النظام  فاإن  للتذكري، 
على  وعر�سه  باكت�سافه  قامت   %  100
يف  ت�ستغل  جزائرية  موؤ�س�سة  العمل  وزير 

اإطار دعم ت�سغيل ال�سباب.  

حممد  اجلامعي  ال�ست�سفائي  املركز  �سجل 
فريو�س  عــدوى  انتقال  وزو  بتيزي  نذير 
اإ�سابة  عقب  الطبي  الطاقم  اإىل  كورونا 

من  يبلغ  ال�سدر  اأمرا�س  يف  خمت�س  طبيب 
العمر 61 �سنة بهذا الوباء، حيث و�سع حتت 
لوزارة  وثيقة  اآخر  ح�سب  ال�سحي،  احلجر 

ال�سحة.و ح�سب الوثيقة نف�سها مت ت�سجيل 
بولية  كورونا  لفريو�س  موؤكدة  حالة   15
احلجر  حتت  و�سعوا  الآن،  حتى  وزو  تيزي 

ال�ست�سفائية،  املوؤ�س�سات  مبختلف  ال�سحي 
كما توجد 40 حالة م�ستبه فيها.

ق/و

ك�سف رئي�س عمادة الأطباء اجلزائريني، وع�سو 
"كورونا"  وباء  تطورات  ملتابعة  العلمية  اللجنة 
"النتيجة  اأن  بركاين  بقاط  حممد  اجلزائر  يف 
ا�ستخدام  بخ�سو�س  ال�ساعة  حلد  وا�سحة  لي�ست 
بع�س  على  كلوروكني  العالجي  الــربوتــوكــول 
اأو�سح  و   ،"19 "كوفيد  امل�سابة بفريو�س  احلالت 
باأن  اأم�س،  �سحفية  ت�سريحات  يف  املتحدث  ذات 
لأنه  امل�ست�سفيات،  غري  يف  ي�ستخدم  ل  العالج 

تقدميها  ميكن  ل  مبا�سًرا.  طبًيا  تقييًما  "يتطلب 
ــراءات  اإج اخلارجية".وبخ�سو�س  العيادات  يف 
تو�سيع احلجر ال�سحي على ت�سع وليات اإ�سافية، 
بقاط  قــال  العا�سمة.  اجلــزائــر  و  البليدة  بعد 
بركاين باأن "وترية انت�سار الوباء هي التي حتّدد 
تو�سيع اإجراء احلجر ال�سحي من عدمه" ، مو�سحا 
ولية  و�سع  ال�سروري  من  اأنه  راأت  "ال�سلطات  اأن 
م�ستوى  و�سول  بعد  الكامل  احلجر  حتت  البليدة 

باملائة.كما   40 اإىل  الــوليــة  يف  الــوبــاء  انت�سار 
العا�سمة  اجلزائر  على  اجلزئي  احلجر  فر�ست 
احلجر  بعدها  لي�ساف  البليدة،  من  قربها  بحكم 
اإىل الوليات املتبقية".كما اأكد بقاط بركاين باأن 
الأيام  يف  اإ�سافية  وليــات  على  الإجــراء  تو�سيع 
يف  الوباء  �سرعة  م�ستوى  على  يتوقف  القادمة 
احلجر  نحو  نّتجه  اأننا  "اأظن  م�سريا   ، النت�سار 
الوطني"، الذي قال انه "كلما كان �سريعا كلما كان 

النتائج املنتظرة من  اأف�سل".اأما بخ�سو�س  الأمر 
اإن:"نتائجه  بركاين  بقاط  قال  ال�سحي،  احلجر 
م�سريا  اأكرث".  اأو  اأ�سبوعني  بعد  اإل  تظهر  لن 
ب�سكل  الأمر  تداركت  اجلزائرية  ال�سلطات  باأن 
اليوم  تعاين  التي  ايطاليا  عك�س  على  ا�ستباقي 
الكثري ب�سبب عدم اتخاذها الإجراءات الوقائية 

�سكل مبكر".
لوؤي ي

طبية  فـــرق  ــبــت  الــ�ــس يـــوم  انــطــلــقــت 
بعمليات  ــام  ــي ــق ال اأجــــل  مــن  مــتــنــقــلــة 
يقطنون  ملواطنني  ومتابعة  ت�سخي�س 
عن  ــة  ــزول ــع وامل الــبــعــيــدة  الأمـــاكـــن  يف 
الأغواط،  بولية  ال�سكنية  التجمعات 

الولية. م�سالح  من  علم  ح�سبما 
القرارات  ظل  يف  اخلرجات  هذه  وتاأتي 

ـــــرية لــلــ�ــســلــطــات الــعــلــيــا لــلــبــالد  الأخ
العمومي  النقل  بتعليق  تق�سي  والتي 
�سكان  يجعل  الذي  الأمر  وهو  باأنواعه 
اإىل  التنقل  ي�ستطيعون  ل  املناطق  هذه 
فحو�سات  اإجراء  اأجل  من  عيادة  اأقرب 
احلــاجــة  اأو  املــر�ــس  ــة  ــال ح يف  طــبــيــة 
ذات  ح�سب  ـــة،  الأدوي اأو  الطبيب  اإىل 

. لح مل�سا ا
ــادر  ــق ال عــبــد  الأغــــــواط،  وايل  ــــد  واأك
حتت  و�ــســعــت  مــ�ــســاحلــه  اأن  بـــرادعـــي، 
اأرقـــام  املــنــاطــق  ــذه  ه �ساكنة  تــ�ــســرف 
هــاتــفــيــة خــا�ــســة بــ�ــســيــارات ربــاعــيــة 
امل�ستعجلة  احلالت  نقل  اأجل  من  الدفع 
هن  الــالئــي  احلــوامــل  الن�ساء  وحــالت 

ــن من  ــه عــلــى مــقــربــة مــن مــوعــد ولدت
بهن. التكفل  و  ال�سريع  التدخل  اأجل 

كانت  البداية  اأن  الولية  وايل  وي�سيف 
ووادي  احلريان  ق�سر  منطقة  من  بكل 
خالل  العملية  تتوا�سل  اأن  على  مــرة 

املعزولة. املناطق  بقية  يف  الأيام  هذه 
ق/و

�ــســجــلــت مــ�ــســالــح وليــــة بــاتــنــة،اأمــ�ــس  
موؤكدة  اإ�سابة  ثالث  مار�س   28 ال�سبت، 
اإىل  تنقل  الولية،  يف  كورونا  بفريو�س 

املا�سي.وح�سب  الأ�سبوع  البليدة  ولية 
“ق.ع”  املدعو  امل�ساب  فاإن  للولية،  بيان 
ببلدية  يقطن  �سنة،   35 العمر  من  البالغ 

قيقبة دائرة راأ�س العيون تنقل الأ�سبوع 
ت�سخي�س  ومت  البليدة  ولية  اإىل  املا�سي 
ب�سطيف. اآزال  عني  مب�ست�سفى  حالته 

املنطقة  اأن  ــة  ــولي ال م�سالح  واأكــــدت 
وبائي.؟ حتقيق  لعملية  حاليا  تخ�سع 

ق/و

بتوقيف  قـــرارا  بــومــردا�ــس  وايل  اأ�ــســدر 
البحري  ــودواو  ب قور�سو  بلديات  روؤ�ساء 
تطبيقا  جاء  القرار  مهامهم.  عن  بــودواو 
اأي  بتوقيف  القا�سي  البلدي  للقانون 

عن  الق�ساء  طــرف  ــن  م متابع  منتخب 
فــاإن  علمناه  مــا  وح�سب  ر�سميا  مهامهم 
متابعات  حمل  يوجدون   الثالثة  الروؤ�ساء 
الروؤ�ساء  عدد  لريتفع  الق�ساء،   طرف  من 

روؤ�ساء  خم�سة  اإىل  مهامهم  عن  املوقوفني 
بلديات خالل �سهري فيفري ومار�س فقط، 
بلدية  ومري  دل�س  مري  توقيف  مت  حيث 
القانون  تطبيق  انتظار   يف  العامر  �سعبة 

على مري بلدية الأربعطا�س املحكوم عليه 
بال�سجن ومازال ميار�س مهامهم اإىل جانب 

م�سوؤول بلدية �سي م�سطفى املتبع اأي�سا.
ق/و

العام ارتفاعا  �سهدت ولية ورقلة خالل هذا 
هذا  اأن  اإل  ــدلع  ال ثمرة  اإنتاج  يف  حم�سو�سا 
ــار  اأث ممــا  اأكــرث  الفالحني  ُيــفــرح  مل  الــواقــع 
اآليات  غياب  اأهمها   ، اأ�سباب  لعدة  خماوفهم 
الكميات  تلك  بت�سويق  ت�سمح  كفيلة  وطرق 
الكبرية من هذه الفاكهة ما بات يهدد كميات 
ــوؤرق  ي الــذي  الهاج�س  ــو  وه بالتلف  كبرية 
من  �سا�سعة  م�ساحات  يهدد  وبــات  الفالحني 

زاد  وما  منتوجاتها.  ب�سياع  الــدلع  ب�ساتني 
التي  و  الأخــرية  الرياح  الفالحني  ا�ستياء  يف 
الإنــتــاج  نعمة   ، واملنتوج  باحلقول  اأ�ــســرت 
النقمة  مبثابة  ورقلة  فالحو  اعتربها  هذه 
ما  وهو  التخزين  يحتمل  ل  منتوج  اأنه  بحكم 
، كما  يثري احل�سرة على �سياع هذه اخلريات 
اأكد  اأيــن  للمنتجني.  مادية  خ�سائر  �سيكبد 
بيع  يتم  املعتربة  الكميات  تلك  بــاأن  ــوؤلء  ه

جزء منها ، فيما يبقى الكثري مكد�سا وعر�سة 
العراقيل  اأهــم  هو  الت�سويق  م�سكل  للتلف.. 
ــني لإيــ�ــســال  ــالح ــف ـــه ال ــي تــقــف يف وج ــت ال
باأن  الفالحون  اأكد  حيث  وت�سويقه  منتوجهم 
مبجهودهم  منتوجهم  ت�سويق  نحو  توجههم 
وزير  هوؤلء  وينا�سد   ، الكثري  يكلف  اخلا�س 
العاجل  التدخل  الو�سية  اجلهات  و  الفالحة 
وذلك بالتن�سيق مع ال�سركات الكربى بحا�سي 

الفالحني  عن  املنتوج  �سراء  اأجل  من  م�سعود 
 ، ال�سركات  مطاعم  يف  كفاكهة  وا�ستعماله 
م�ستقبل  يرهن  احلايل  الو�سع  ا�ستمرار  لن 
هذه  جمــال  يف  باملنطقة  الفالحي  الن�ساط 
ممار�سة  على  الفالحني  فت�سجيع  ال�سعبة 
هذا الن�ساط ل يكفي يف ظل عجز هوؤلء عن 

ت�سويق منتجاتهم..ح�سب ذات املتحدثني ..
   ن-ق- التجاين 

لالإ�سابات  اجلديدة  احل�سيلة  عرفت 
امل�ستجد  "كورونا"  بفريو�س  املــوؤكــدة 
اآخـــر  كــ�ــســفــت  ،حــيــث  "كوفيد19" 
وزارة  ــن  ع ــادرة  ــس ــ� ال الحــ�ــســائــيــات 
امل�ست�سفيات  واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة 

جديدة  اإ�سابة  حالة   45 ت�سجيل  عن 
وفيات  ثالثة  منها  كــورونــا  بفريو�س 
454 حالة. لريتفع عدد الإ�سابات اإىل 
جديدة  وفــيــات   3 ت�سجيل  مت  فيما 
يبلغ  ــل  رج ــو  وه م�ستغامن  مــن  كــل  يف 

من  ــرا  ــوؤخ م عـــاد  �سنة   45 الــعــمــر  ــن  م
ا�سبانيا،اأما الوفاة الثانية فتخ�س رجال 
من العا�سمة يبلغ من العمر 65 �سنة عاد 
املتويف  ال�سخ�س  اأما  العمرة  من  موؤخرا 
من  يبلغ  ب�سيخ  ــر  الأم فيتعلق  الثالث 

لي�سل  املدية  بولية  يقطن    84 العمر 
حني  وفـــاة.يف   29 اإىل  الــوفــيــات  ــدد  ع
انت�سر الفريو�س يف 36 ولية جزائرية 

و�سفي منه 31 �سخ�س حلد ال�ساعة.

اأطلقت ال�صلطات تطبيقًا يهدف اإىل تطوير اآلية التعامل مع فريو�ش كورونا امل�صتجد من خالل التبليغ عن امل�صابني. التطبيق ثمرة تعاون بني وزارة ال�صحة وموؤ�ص�صة "اإنكيوب مي".

انتقال عدوى فريو�ش كورونا اإىل الطاقم الطبي مل�صت�صفى تيزي وزو

تو�صيع احلجر اإىل باقي الوليات يتوقف على م�صتوى �صرعة تف�صي الوباء 

فرق طبية متنقلة ملناطق الظل بالأغواط

ت�صجيل ثالث اإ�صابة بفريو�ش كورونا يف ولية باتنة 

توقيف 5 روؤ�صاء بلديات عن مهامهم ببومردا�ش

وفرة منتوج الدلع تخلف اأزمة ت�صويقية بورقلة 

ــر الــتــجــارة ت�صجيل ثالث وفيات جديدة و454 اإ�صابة ــوزي اأثــبــتــت اخلـــرجـــات املــيــدانــيــة ل
ردع  يف  جناعتها  بحق  رزيــق  كمال  الربوفي�سور 
م�سا�سي  من  وامل�ساربني  املحتكرين  التجار  بع�س 
الّدماء الذين اعتادوا على اغتنام الفر�س م�ستغلني 
نتيجة  الــبــالد  بها  ــّر  مت التي  عبة  ال�سّ ــروف  ــّظ ال
خزن  مــن  فمنهم   ،19 كوفيد  الــكــورونــا  جائحة 
الّطبية  وحتى  الغذائية  املــواد  من  كبرية  كميات 
منها، ومنهم من زاد يف الأ�سعار دون اأدنى �سمري اأو 
وازع ديني اأو اأخالقي تطبيقا لنظريتهم يف احلجر 
التجاري على الب�سائع واحلاجيات ال�سرورية دون 
واقت�ساد  املواطن  على  ذلك  انعكا�سات  يف  تفكري 
الأمر  لحقة،  اقت�سادية  دورة  يف  وعليهم  البالد 
الذي جعل وزير التجارة الربوفي�سور كمال رزيق 
جتاه  �سارمة  اإجــراءات  ويتخذ  امليدان  اإىل  ينزل 
املخالفني، وهو يف الواقع ما افتقدته اجلزائر طيلة 
بنف�سه  ويعاين  فجائيا  الوزير  يخرج  حيث  عقود، 

و�سعية قطاعه رادعا كل تهاون.
التي  ــوزارات  وال القطاعات  عدد  ما  املهم  الت�ساوؤل 
يف  واإهـــمـــال  وتــهــاون  خــطــرية  ــــاوزات  جت ت�سهد 
ول  ــات  الأزم عّز  يف  حتى  ولرمبا  املجالت،  جميع 
حمت�سمة؟  ب�سورة  ولو  عنها  الأول  امل�سوؤول  يظهر 
التبا�س  تو�سيح  اأو  ندوة  لعقد  اأحيانا  حتى  ولرمبا 
انت�سار  مع  اله�سيم  يف  النار  كما  يتزايد  اأوغمو�س 
الإ�ساعات،  وتنامي  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
واتخاذ  امليدانية،  اخلرجات  انعدام  عن  ناهيك 

الإجراءات �سارمة.
بعد عقود زمنية اكت�سفنا اأن هناك ثغرات كبرية 
يف قطاع ال�سحة، وهي نتيجة مرحلة حكم �سابقة 
الأمــوال  واملالية  ال�سيا�سية  املافيا  فيها  اأهـــدرت 
دون  يفيد  ول  ي�سبع  ول  يغني  ل  ما  يف  واملقدرات 
وهياكله،  ومنظومته  القطاع  هذا  بنية  عن  وقوف 
فعندما نكت�سف اأن اجلزائر التي يفوق عدد �سكانها 
واحد  طبي  خمرب  �سوى  متتلك  ل  ن�سمة  مليون   40
موؤهل لتحليل بع�س الأوبئة ومنها فريو�س كورونا 
اأخــرى  دول  متتلك  حني  يف  جلل،  ــر  الأم اأن  نعلم 
الأ�سرة  واآلف  للتحليل،  الطبية  املخابر  مئات 
للمر�سى،  الفائقة  التكنولوجيا  ذات  املتطورة 
يف  متثل  ب�سيط  ال�سبب  ولعّل  الواقع،  نعي  حينئذ 
يف  تعالج  كانت  اآنذاك  واملالية  ال�سيا�سية  املافيا  اأن 
ما وراء البحار، ول يهمها من اأمر الغا�سي �سيئا، ومل 
قطاعاتهم  على  يقفون  امل�سوؤولني  من  العديد  يكن 
توايل  رغم  وحرقة  بجدية  الف�ساد  نخرها  التي 

الكوارث والف�سائح.

 كم من وزير جتارة 
يلزمنا الآن؟

بقلم : بيزيد يو�صف
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