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�س: 04

ال يكذب �شعبه

موجهة للوحدات اخلا�ضة مبكافحة االإرهاب

�ضحنة من عربات 

مدرعة اأمريكية 

ال�ضنع للجزائر قريبا

 

اأثقل ح�ضيلة �ضجلت على م�ضتوى والية 

امل�ضيلة

اإرهاب الطرقات يح�ضد 

اأرواح 12 �ضخ�ضا خالل 

الـ 48 �ضاعة الأخرية
�س:24�س:24

r ت�ضامن �ضعبي ومبادرات جمعوية يف العديد من الوليات

عرب خ�ضم يف منحة املردودية 
جتاوزت قيمتها 15 األف دينار

مديرون يقطعون 
اأرزاق م�ضتخدمني 
ويحولون اآخرين 
اإىل جمال�س تاأديب

�س: 05

تتم خياطتها مبواد اأولية غري مطابقة 

وال تخ�ضع الأي تعقيم

ور�ضات خياطة ت�ضتثمر 

يف اأزمة كورونا وتغرق 

الأ�ضواق بكمامات 

»طايوان«

اأكد اأن احلكومة تعمل على حتقيق التوازن 

بني احلفاظ على الن�ضاط االقت�ضادي و�ضالمة 

املواطنني

بلحيمر ي�ضيد مبجهودات 
الإعالميني يف التح�ضي�س 

للحد من انت�ضار كورونا

موجة نظافة مفرطة جتتاح االأ�ضر وغ�ضل االأيدي 

يتحول عند البع�س اإىل و�ضوا�س قهري

التعقيم يتحول 
اإىل هو�س عند 

اجلزائريني...!
�س: 15

�س: 02

�س: 02�س: 05

واملعنوي املادي  الدعم  لهم  الأطباء ويقدمون  بجهود  ي�ضيدون   اجلزائريون 

تعبئة وا�ضعة وحمالت ت�ضامن باجلملة 

مع ال�ضلك الطبي يف معركته مع »كورونا«

ثالث وفيات جديدة بالفريو�س اخلطري

بـ«كورونا«  اإ�ضابة  454 حالة 
تتوزع على 36 ولية

بفريو�س  الوبائية  الأزمة  ومتابعة  لر�ضد  العلمية  اللجنة  اأعلنت 

بفريو�س  الإ�ضابة  نتيجة  جديدة  وفيات  ثالث  ت�ضجيل  »كورونا«، 

45 جديدة خالل  بعد ت�ضجيل  امل�ضابني  كورونا، وارتفاع عدد 

املا�ضية. �ضاعة   24



الحــدث2

ع  �شر

الأحد 29 مار�س 2020 

املوافق 

03 �شعبان

 1441 هـ

ثالث وفيات جديدة بالفريو�س اخلطري

والية  36 على  بـ" كورونا" تتوزع  �إ�صابة  حالة   454
بفريو�س  اال�صابة  نتيجة  جديدة  وفيات  ثالث  ت�صجيل  " كورونا"،  بفريو�س  الوبائية  االأزمة  ومتابعة  لر�صد  العلمية  اللجنة  اأعلنت 

املا�صية. 24 �صاعة  45 جديدة خالل  كورونا وارتفاع عدد امل�صابني بعد ت�صجيل 

الر�سمي  املتحدث  قال 

فورار  جمال  اللجنة  با�سم 

جديدة  وفيات  ثالث  اأن 

يرفع  ما  البالد  يف  �سجلت 

منذ  الوفيات  جمموع 

 29 اإىل  املا�سي  فيفري 

اأن  اإىل  م�سريا  وفاة،  حالة 

الأخرية  الثالث  احلالت 

من  يبلغ  �سخ�سا  تخ�ص 

موؤخرا  �سنة عاد   45 العمر 

من  واثنني  ا�سبانيا،  من 

اأحدهما من  العائلة،  نف�ص 

العمر  من  يبلغ  العا�سمة 

فرتة  قبل  وعاد  عاما،   65
من اأداء العمرة، وقريب له 

يبلغ من العمر 84 عاما.

انه  فورار  الدكتور  واأعلن 

مت ت�سجيل 45 حالة اإ�سابة 

ما  بالفريو�ص،  جديدة 

الإ�سابات  اإجمايل  يرفع 

على  تتوزع  454 حالة  اإىل 

 48 جمموع  من  ولية   36
ولية، ويعد عدد احلالت 

الأكرب  موؤخرا  امل�سجلة 

يوم  خالل  �سجلت  التي 

انت�سار  بداية  منذ  واحد 

الفريو�ص يف البالد يف 24 

ما  وهو  املا�سي،  فيفري 

املتابعون  منه  يتخوف 

على  موؤ�رشا  يكون  اأن  من 

تزايد منحى اخلطر ب�سبب 

تهاون ال�سلطات يف اتخاذ 

التدابري الوقائية مبكرا.

البليدة،  ولية  و�سجلت 

من  عدد  اأكرب  على 

بلغ  حيث  امل�سابني، 

اإ�سابة،  196 حالة  عددهم 

وتعد البليدة البوؤرة الأوىل 

وهو  للفريو�ص،  والأكرب 

عزل  اإىل  احلكومة  دفع  ما 

املدن  باقي  عن  املنطقة 

بحجر  ال�سكان  واإلزام 

ملدة  الوقت  كامل  منزيل 

ع�رشة اأيام قد يتم متديدها 

يف وقت لحق.

و�سدد الناطق با�سم اللجنة 

�سخ�سني  اأن  الطبية، 

بالفريو�ص  م�سابني  كانا 

لهما  لل�سفاء و�سمح  متاثال 

مبغادرة احلجر ال�سحي يف 

اأثبتت  بعدما  امل�ست�سفى، 

عدم  اجلديدة  التحاليل 

وارتفع  الفريو�ص،  وجود 

الآن  حتى  املتعافني  عدد 

جمموع  من  �سخ�سا   31
امل�سابني.

واأعلنت ال�سلطات يف �سياق 

ومواجهة  الوقاية  تدابري 

جزئيا  حجرا  الفريو�ص، 

حمافظات  ع�رش  ل�سكان 

اإىل  اإ�سافة  هي،  اأخرى 

بومردا�ص  كل  العا�سمة، 

املدية وتيزي وزو وتيبازة 

البليدة  منطقة  من  القريبة 

اجلزائرية  العا�سمة  ومن 

وباتنة و�سطيف وق�سنطينة 

غرب  وهران  البالد  �رشق 

�سوف  ووادي  البالد 

باجلنوب.

وو�سل  مت�سل،  �سياق  ويف 

هم  ال�سني  من  طبي  فريق 

م�ساعدا  و13  اأطباء  ثماين 

رحلة  عرب  اجلزائر  اإىل 

جوية اأمنتها �رشكة اخلطوط 

كما  اجلزائرية،  اجلوية 

اأي�سا  الطائرة  حملت 

امل�ساعدات  من  �سحنة 

اإىل  ال�سني  ار�سلتها  الطبية 

اجلزائر.

 • مديرية ال�صحة 

لوالية ورقلة: متاثل 
احلالة الوحيدة يف 

الوالية لل�صفاء

هذا واأعلنت مديرية ال�سحة 

لولية ورقلة، متاثل حالة 

الوحيدة  املوؤكدة  الإ�سابة 

يف  كورونا  بفريو�ص 

الولية لل�سفاء، وقال بيان 

املري�سة  فاإن  املديرية 

التي كانت باحلجر ال�سحي 

تاأكد  امل�ست�سفى،  يف 

بعد  الوباء  من  تعافيها 

اإجراء حتاليل ثانية كانت 

نتيجتها �سلبية.

واأ�ساف البيان اأن املري�سة 

البالغة من العمر 86 �سنة 

غادرت امل�ست�سفى، م�سيفا 

حالة  اأي  ت�سجل  مل  اأنه 

اأخرى على م�ستوى الولية 

حلد الآن.

الوطني  التحالف  اأبدى 

يف  امل�ساهمة  اجلمهوري 

التي  الت�سامنية  احلملة 

اأفرزتها اأزمة وباء كورونا 

بن�سف  التربع  تقرر  حيث 

لنوابه  ال�سهرية  الأجرة 

بالربملان، وكذا منتخبيه 

ال�سعبية  املجال�ص  يف 

على  والولئية  البلدية 

�سمن  املحلي  امل�ستوى 

بهدف  املتاحة  الأطر 

احلملة  يف  امل�ساركة 

من  للحد  الت�سامنية 

انت�سار كورونا".

الوطني  التحالف  اأو�سح 

يف  اأم�ص،  اجلمهوري، 

اإطار  "يف  انه  له  بيان 

ذات  التطورات  متابعته 

وباء  بانت�سار  ال�سلة 

وبهدف  امل�ستجد  كورونا 

احلملة  يف  امل�ساركة 

الت�سامنية للحد من انت�سار 

الوباء والتخفيف من  هذا 

على  ال�سلبية  انعكا�ساته 

من  بات  فانه  املواطنني 

بن�سف  التربع  ال�رشوري 

لنوابه  ال�سهرية  الأجرة 

منتخبيه  وكذا  بالربملان 

ال�سعبية  املجال�ص  يف 

والولئية  البلدية 

املحلي  امل�ستوى  على 

الربيدي  احل�ساب  يف 

التربعات  بجمع  اخلا�ص 

الطبية  اللوازم  لقتناء 

واقتناء  للم�ست�سفيات، 

والتعقيم،  التطهري  مواد 

والأ�رش  بالعائالت  التكفل 

املعوزة،...اإلخ(".

"جميع  احلزب  ودعا 

واإطاراته  منا�سليه 

لتعزيز  املوؤهلني 

كافة  يف  انخراطهم 

الت�سامنية  املبادرات 

حمالت  وكذا  الأخرى 

مع  والتح�سي�ص  التوعية 

ال�سارم  التقّيد  �رشورة 

ذات  الوقائية  بالتدابري 

التوجيهات  وكذا  ال�سلة 

اجلهات  عن  ال�سادرة 

والأمنية  الطبية 

املخت�سة".

عرب  ال�سياق  نف�ص  ويف 

"ترحيبه  عن  احلزب 

من  املتخذة  بالإجراءات 

اجلمهورية  رئي�ص  طرف 

تـبـون  املجيـد  عبد 

للمجل�ص  تراأ�سه  مبنا�سبة 

�سيما  ول  لالأمن،  الأعلى 

احلجر  باإقرار  تعلق  ما 

اجلزئي  اأو  الكّلي  ال�سحي 

يف بع�ص الوليات".

على  التحالف  واأكد 

"العمل بتمويل املواطنني 
الغذائية  باحلاجيات 

وكذا  الالزمة،  والطبية 

و�سائل  ا�ستمرارية  �سمان 

املوؤ�س�سات  يف  الإنتاج 

داعيا  احليوية"، 

العمومية  "ال�سلطات 
احلجر  هذا  لتعميم 

الوليات  على  ال�سحي 

وكذا  ا�ستباقي،  ب�سكل 

العاجل  التكفل  موا�سلة 

اجلزائريني  باإجالء 

مبا  اخلارج  يف  العالقني 

كرامتهم  لهوؤلء  يحفظ 

اأو  املخاطر  من  ويحميهم 

مع  املحتملة  التجاوزات 

اتخاذ  اأهمية  التاأكيد على 

كافة  احتياطية  وب�سفة 

التدابري ال�سحية والأمنية 

ذات ال�سلة".

"بالوعي  احلزب  واأ�ساد 

حتلى  الذين  واحلكمة 

اجلزائريني  جموع  بهما 

واجلزائريات عرب التزامهم 

ال�سحية  بالتدابري 

بوقف  الكفيلة  والوقائية 

لهذا  املخيف  النت�سار 

املكوث  ول�سيما  الوباء، 

بالبيوت وعدم اخلروج اإل 

لل�رشورة الق�سوى."

"بالبتعاد  احلزب  و�سدد 

املكتظة  الأماكن  عن 

الأن�سطة  كافة  وتاأجيل 

والثقافية  الجتماعية 

تعليق  وكذا  والدينية، 

الأ�سبوعية  امل�سريات 

التدابري  وهي  للحراك، 

يتّعني  التي  والت�رشفات 

على اجلميع تر�سيخها يف 

قادم الأيام من اأجل تعزيز 

هذا  على  الق�ساء  فر�ص 

الوباء اخلطري على �سحة 

املجتمع".

احلزب  توجه  جانبه  من 

تقدير  "بتحية  جمددا 

اأعوان  لكافة  وعرفان 

اأطّباء  من  الطبي  ال�سلك 

وممر�سني واإداريني، وكذا 

املدنية  احلماية  اأعوان 

واملوؤ�س�سات الأمنية نظري 

ت�سحيات  من  يقدمونه  ما 

باعتبارهم طليعة الأمة يف 

الت�سدي لهذا الوباء".

هني. ع

ور�سات  اأ�سحاب  من  العديد  ا�ستغل 

الندرة  الأيام،  هذه  اخلياطة، 

واأدوات  م�ستلزمات  يف  امل�سجلة 

لتحقيق  كورونا  فريو�ص  من  الوقاية 

الربح ال�رشيع، حيث حولوا ن�ساطهم 

واإعادة  الواقية  الكمامات  خلياطة 

بيعها يف ال�سوق ال�سوداء دون التقيد 

املواد  هذه  �سناعة  معايري  باأدنى 

اإنتاجها  يف  تدخل  والتي  احل�سا�سة 

�رشوط تعقيم خا�سة.

هذه  الواقية  الكمامات  حتولت  وقد 

للعديد  �رشيع  ربح  م�سدر  اإىل  الفرتة 

من امل�ساربني وجتار الأزمات، حيث 

بيع  حمالت  م�ستوى  على  تباع  باتت 

املواد الغذائية وحمالت الكو�سميتيك 

البناء،  مواد  جتار  لدى  وحتى 

على  كلية  �سبه  ندرة  تعرف  بينما 

فادحا  ونق�سا  ال�سيدليات  م�ستوى 

بامل�ست�سفيات واملوؤ�س�سات ال�سحية.

على  املتزايد  الطلب  هذا  وب�سبب 

الأطباء  قبل  من  الواقية  الكمامات 

عامة  ال�سحية  والأ�سالك  واملمر�سني 

فقد  �سواء،  حد  على  واملواطنني 

اأي�سا  الأخرية  هذه  خياطة  حتولت 

لبع�ص  بالن�سبة  مربح  ن�ساط  اإىل 

ور�سات اخلياطة التي باتت تنتج هذا 

مبواد  الطبية  امل�ستلزمات  من  النوع 

طبية.  معايري  لأي  تخ�سع  ل  اأولية 

الو�سع  الور�سات  هذه  ا�ستغلت  وقد 

ال�رشيع حيث  الربح  لتحقيق  الراهن 

اأ�سا�ص  على  �سلعتها  برتويج  تقوم 

اأولية تخ�سع  اأنها مواد منتجة مبواد 

العاملية،  ال�سحة  منظمة  ل�رشوط 

اإنتاجه  يتم  ما  فاإن  الواقع  يف  بينما 

على م�ستوى هذه الور�سات هو عبارة 

من  ل  للوقاية  ت�سلح  ل  كمامات  عن 

من  غريه  من  ول  كورونا  فريو�ص 

�سناعتها  يف  وي�ستعمل  الفريو�سات، 

قما�ص مل يخ�سع لأي تعقيم، وهو ما 

خا�سة  م�ستعمليها  على  خطرا  ي�سكل 

اإن كان هوؤلء من ال�سلك الطبي الذين 

مر�سى  مع  مبا�رش  ب�سكل  يتعاملون 

هذا  بالفريو�ص.  باإ�سابتهم  م�ستبه 

ال�سوق  وقد وجدت هذه الور�سات يف 

لت�سويق  منا�سبا  مكانا  ال�سوداء 

وباأ�سعار  "طايوان"  الكمامات  هذه 

مرتفعة. 

ظهرت  الكمامات  اأزمة  فاإن  لالإ�سارة 

مع بداية ت�سجيل اأوىل حالت فريو�ص 

ا�ستغل  وقد  باجلزائر،  كورونا 

وبارونات  والتجار  ال�سيادلة  اأغلب 

امل�ساربة الو�سع من اأجل رفع اأ�سعار 

الطلب  يزال  ل  بينما  الأخرية،  هذه 

رغم  مرتفعة  املواطن  قبل  من  عليها 

قدمها  التي  والإر�سادات  الن�سائح  كل 

اأن  اأكدت  والتي  واملخت�سون  الأطباء 

الكمامات ل تقي من فريو�ص كورونا 

اأن  موؤكدين  �ساحبها،  حتمي  ول 

حالة  يف  فقط  يكون  الكمامة  ارتداء 

اأو  الطبي  لل�سلك  بالن�سبة  اأو  املر�ص 

مع  مكان مغلق  التواجد يف  يف حالة 

عدد كبري من الأ�سخا�ص.

د. ع

الناطق  الت�سال،  وزير  حيا 

الر�سمي للحكومة عمار بلحيمر، ما 

"ال�ستثنائية"  باملجهودات  و�سفه 

يف  الإعالمية  الأ�رشة  تبذلها  التي 

للحّد  والتح�سي�ص  التوعية  جمال 

وحماية  كورونا  وباء  تف�سي  من 

اأرواح و�سالمة املواطنني.

ت�رشيحات  ويف  بلحيمر،  عمار 

العا�سمة  اأم�ص باجلزائر  بها  اأدىل 

الندوة  هام�ص  على  لل�سحفيني 

العلمية  للجنة  ال�سحفية 

كورونا  فريو�ص  انت�سار  ملتابعة 

هذه  "اأغتنم  قال:  اجلزائر،  يف 

واأع�ساء  احلكومة  با�سم  الفر�سة 

اأخل�ص  لتقدمي  العلمية  اللجنة 

الإعالم  عائلة  كل  اإىل  الت�سكرات 

ال�ستثنائية  املجهودات  على 

التوعية  جمال  يف  تبذلها  التي 

والتح�سي�ص جتاه املواطنني للحد 

كورونا  فريو�ص  وباء  انت�سار  من 

امل�ستجد وحماية مواطنينا".

اأن احلكومة تعمل جاهدة  واأ�ساف 

احلفاظ  بني  التوازن  حتقيق  على 

مبا  القت�سادي،  الن�ساط  على 

واحلفاظ  والتوزيع  النتاج  فيها 

هذه  خالل  املواطنني  �سالمة  على 

التي  اخلا�سة  الوبائية  الو�سعية 

يعرفها العامل".

ر�ص  على  احلكومة  ممثل  وحث 

والبتعاد  والت�سامن  ال�سفوف 

الختالف  عنا�رش  اأ�سكال  كل  عن 

هذا  مواجهة  اأجل  من  والتفرقة"، 

النظافة  اأن  على  م�سددا  الظرف، 

املنظمة  تو�سيات  واحرتام 

واخلرباء  لل�سحة  العاملية 

"ال�سبيل  تبقى  واملخت�سني 

الوحيد للنجاح والق�ساء على هذا 

الوباء".

اآدم �سعبان

قرر التربع بن�صف اأجرة نوابه بالربملان واملجال�س ال�صعبية البلدية والوالئية 

التحالف اجلمهوري ي�شارك يف 
احلملة الت�شامنية للحد من "كورونا"

 تتم خياطتها مبواد اأولية غري مطابقة وال تخ�صع الأي تعقيم

كورونا وتغرق  اأزمة  ت�شتثمر يف  ور�شات خياطة 
"طايوان" بكمامات  الأ�شواق 

 اأكد اأن احلكومة تعمل على حتقيق التوازن بني احلفاظ على الن�صاط االقت�صادي و�صالمة املواطنني

التح�شي�س  يف  الإعالميني  مبجهودات  ي�شيد  بلحيمر 
كورونا  انت�شار  من  للحّد 

م. ن
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واملعنوي املادي  الدعم  لهم  ويقدمون  الأطباء  بجهود  ي�شيدون  اجلزائريون 

تعبئة وا�ضعة وحمالت ت�ضامن باجلملة مع 
ال�ضلك الطبي يف معركته مع "كورونا"

   اأكدت اأنه جزء من الأعمال الت�شامنية التي قامت بها 

جتاه �شعبها ووطنها 

نواب حركة البناء الوطني يتربعون 
برواتبهم ملواجهة "كورونا"

 ملكافحة فريو�س "كورونا"..

جمعوية  ومبادرات  �ضعبي  ت�ضامن 
يف العديد من الواليات

تتوا�شل حمالت الت�شامن والتاآزر بني اجلزائريني لتجاوز حمنة فريو�س كورونا، 

حيث تعرف مواقع التوا�شل الجتماعي هذه الفرتة تعبئة وا�شعة للت�شامن مع الأطباء وممار�شي ال�شحة العمومية الذين 

يواجهون خطر الوباء باإمكانيات حمدودة، خا�شة بعد ت�شجيل اأوىل �شحايا هذا الوباء يف قطاع ال�شحة.

من  العديد  اأطلق  وقد 

مواقع  عرب  اجلزائريني 

االجتماعي  التوا�صل 

مع  للت�صامن  مبادرات 

يوجدون  الذين  االأطباء 

�صد  االأول  الدفاع  خط  يف 

فريو�س كورونا.

املبادرات،  هذه  بني  ومن 

من  جمموعة  اأطلقه  ما 

يف  النا�صطني  ال�صباب 

االإلكرتونية،  التجارة 

املجموعات  اإحدى  �صمن 

اأورو  جلمع  الفاي�صبوكية 

يف  منخرط  كل  عن  واحد 

وتخ�صي�صها  املجموعة 

للتربع  كمامات  ل�رشاء 

م�صت�صفيات  ل�صالح  بها 

البليدة.

املبادرة،  اأثمرت  وقد 

من�صقني  ت�رشيحات  ح�صب 

عن املجموعة املبادرة

 Aliexpress gearbest"
"Algérie

�رشتاح  حياة  لـ"الرائد"   

جمع ما جمموعه 1250.01 

ل�رشاء  خ�ص�صت  اأورو 

األب�صة واقية قدرت بـ 125 

 1300 من  اأكرث  لبا�س، 

علبة من القفازات الطبية، 

ال�صائل الكحويل املعقم

بح�صتني اأكرث من 80 وحدة 

من حجم 500 مل واأكرث من 

 250 حجم  من  وحدة   130
مل.

اأطلق  اآخر،  جانب  من 

عرب  ون�صطاء  مواطنون 

مواقع التوا�صل االجتماعي 

اأجل  من  م�صابهة  مبادرات 

م�صاعدة االأطباء يف معركة 

فريو�س  على  الق�صاء 

قيام  منها  كورونا، 

ملواد  امل�صتوردين  بع�س 

الطبية،  التحاليل  خمابر 

خمربية  باأجهزة  بالتربع 

ل�صالح م�صت�صفيات البليدة 

للك�صف عن فريو�س كورونا 

COVID-19، وهي نف�س 
يف  امل�صتعملة  االأجهزة 

ال�صينية  ووهان  مدينة 

من  بكني  مكنت  والتي 

التحكم يف الوباء.

فاإن  ال�صياق،  ذات  ويف 

تقت�رش  مل  الت�صامن  حملة 

املادي  الدعم  تقدمي  على 

الطبي،  وال�صلك  للأطباء 

فاجلزائريون حر�صوا على 

دعم االأطباء يف هذه الفرتة 

معنويا اأي�صا، حيث تعرف 

مواقع التوا�صل االجتماعي 

ال�صكر  ر�صائل  اآالف  تداول 

ومئات  للأطباء  والتقدير 

ت�صيد  التي  الفيديوهات 

بدورهم وجهودهم للق�صاء 

على وباء كورونا، خا�صة 

اأوىل  ت�صجيل  مت  بعدما 

كورونا  فريو�س  �صحايا 

يف �صلك ال�صحة وهو �صائق 

مب�صت�صفى  اإ�صعاف  �صيارة 

اأ�صيب  حيث  بوفاريك، 

وهو  كورونا،  بفريو�س 

ما خلف حركة احتجاجية 

الطاقم  قبل  من  وا�صعة 

الذي  بامل�صت�صفى  الطبي 

اأكرث،  بحمايته  طالب 

التي  الو�صائل  وتوفري 

يف  بالعمل  له  ت�صمح 

اأريحية.

االأطباء  فاإن  بدورهم، 

للجزائريني  برهنوا 

من  كبري  قدر  على  اأنهم 

وبادلوا  امل�صوؤولية 

ر�صائل  اجلزائريني 

معركة  قلب  من  الت�صامن 

تداول  يتم  حيث  كورونا، 

ع�رشات الفيديوهات الأطباء 

م�صت�صفيات  يف  مداومني 

البليدة والعا�صمة واأطباء 

حاالت  مبتابعة  مكلفني 

يوؤكدون  كورونا  فريو�س 

لن  اأنهم  للمواطنني 

احتواء  حتى  ي�صت�صلموا 

املواطنني  داعني  الوباء، 

عملهم  وت�صهيل  لدعمهم 

وهي  املنزل،  يف  بالبقاء 

عرفت  التي  الفيديوهات 

تداوال كبريا.

الدور  على  وزيادة  هذا 

يف  االأطباء  يلعبه  الذي 

والعمل  امل�صت�صفيات 

اجلبار الذي يقومون به مع 

احلاالت امل�صتبه باإ�صابتها 

بفريو�س كورونا واحلاالت 

هوؤالء  فاإن  امل�صابة، 

هذه  عاتقهم  على  اأخذوا 

توعية  م�صوؤولية  االأيام 

حيث  اجلزائريني، 

االأطباء  من  العديد  حارب 

االأخبار  واملخت�صني 

اخلاطئة  واملعلومات 

�صفحات  با�صتحداث 

التوا�صل  مواقع  على 

بتكثيف  اأو  االجتماعي، 

االفرتا�صي،  ن�صاطهم 

يف  ن�صاطهم  مع  باملوازاة 

وامل�صت�صفيات،  العيادات 

الطبية  التوعية  لن�رش 

بطبيعة املر�س، وخطره، 

وكيفية الوقاية منه، وهو 

ما يح�صب لهم.

البناء  حركة  دعت 

الوطني نواب الربملان 

ال�رشكات  واطارات 

اال�صتجابة  االقت�صادية 

الت�صامن  لنداء 

الوطني بالتربع براتب 

اطارات  لكل  �صهري 

وباء  ملواجهة  الدولة 

كورونا"

حركة  رئي�س  اأو�صح 

عبد  الوطني  البناء 

القادر بن قرينة، اأم�س، 

له  �صحفي  ت�رشيح  يف 

الر�صمية  �صفحته  عرب 

التوا�صل  ب�صبكات 

الفي�صبوك  االجتماعي 

يكون  ان  "�رشورة  اإىل 

وطني  اإطار  يف  التربع 

نتميز  ال  حتى  منظم 

�صعبنا"،  اأفراد  على 

يقت�صي  "االمر  ان  قائل 

واأن  خا�صة  اال�صتعجال 

الوطني  البناء  حركة 

نوابها  يتربع  ان  قررت 

ال�صعبي  املجل�س  يف 

�صهري  براتب  الوطني 

الت�صامن  عنوان  حتت 

من  جزء  وهو  الوطني 

الت�صامنية  االعمال 

بها احلركة  التي قامت 

ان  م�صتمرة  ومازالت 

بل  مّنة  دون  الله  �صاء 

واأقل ما تقوم به جتاه 

والله  ووطنها  �صعبها 

من وراء الق�صد".

بن  دعا  اآخر  جانب  من 

�صابق  وقت  يف  قرينة 

"�رشورة  اىل  احلكومة 

الوقاية  و�صائل  توفري 

امل�صت�صفيات  يف 

ت  ليا ل�صيد ا و

املجتمع  وموؤ�ص�صات 

العام  والنفع  املدين 

يف  اأدوارهم  لتي�صري 

االجتماعية". احلماية 

وكان بن قرينة قد دعا 

"اإطلق  اىل  ال�صلطة 

وا�صعة  ت�صامنية  حملة 

الو�صائل  لها  جتند 

الكربى  االإعلمية 

عامة  حالة  ل�صناعة 

واالهتمام  الوعي  من 

املواطنني  لدى 

الو�صع  بخطورة 

على  التغلب  وكيفيات 

انت�صار  جراء  املخاطر 

وباء كورونا".

اأن  اىل  اال�صارة  جتدر 

املكتب الوطني احلركة 

بت�صكيل  الوطني  البناء 

ملتابعة  اأزمة  خلية 

عرب  الو�صع  تطورات 

الوطني  الرتاب  كامل 

دعم  يف  وامل�صاهمة 

اجلهد اجلماعي الوطني 

النعكا�صات  والت�صدي 

واأخطار االأزمة.

هني. ع

فيما  الت�صامن  من  اجلزائريون  يتوقف  ال 

بينهم، يف هذه االأزمة اخلطرية التي متر بها 

البلد، وعديد البلدان يف العامل، اإذ بادرت 

املواطنني،  اإ�صعاف  يف  اجلمعيات  عديد 

واالأغذية  املوؤونة  لتوزيع  فرق  وت�صكيل 

واملواد الطبية للتعقيم والتنظيف.

امليدان اإىل  الفرتا�شي   • من 

والعائلت  اله�صة  املناطق  االأهم،  الوجهة 

"كورونا  تف�صي فريو�س  بدء  فمنذ  الفقرية، 

"يف اجلزائر، نظم ال�صباب عديد املبادرات 
التطوعية، التي كانت كثيقة ارتفاع وترية 

امل�صابني  عدد  وارتفاع  العدوى،  انتقال 

هي  توا�صل  حلقة  اأهم  وكان  والوفيات، 

مواقع التوا�صل االجتماعي.

بلكور"  حي"  �صباب  من  الع�رشات  اأقدم 

حملت  مبادرة"  قيادة  اإىل  العا�صمة،  بقلب 

املبادرة  وهي  ارواحكم"  اأنقذوا  عنوان" 

"يا�صني  املتطوعني  اأحد  فيها  يقول  التي 

متي�س" وزملءه، تعمل على احلد من انت�صار 

يف  اله�صة  االأحياء  يف  خ�صو�صا  الوباء، 

الفئات  اإىل  امل�صاعدات  وتقدمي  العا�صمة، 

الفقرية.

يف  ت�صارعت  املبادرة  هذه  اأنه  اللفت 

الوباء  تف�صي  مع  تزامنا  ميدانيا،  الظهور 

وارتفاع ح�صيلة االإ�صابات يوميا، خ�صو�صا 

عن  ينم  ما  وهذا  والية،  اإىل  و�صلت  واأنها 

الرائد"  لـ"  متي�س  يقول  ال�صعبي"  الوعي   "
عملية  تكون  اأن  املبادرات ميكن  اأن  معتربا 

لتج�صري العمل الت�صامني التوعوي ي�صارك 

فيها اجلميع ومن خمتلف التخ�ص�صات، على 

حد تعبريه.

الظروف �صعبة خ�صو�صا مع تف�صي الوباء، 

اإذ باتت املخاوف من العدوى، يقول اأمني 

مدينة  �صباب  اأحد  وهو  الرائد"  لـ"  حممدي 

الت�صامن  اأن  معتربا  البلد،  جنوب  الوادي 

وخ�صو�صا  �رشورة  من  اأكرث  االآن  التوعوي 

ايجابي  وا�صتخدام  التكنولوجي  التطور  مع 

مو�صحا  ات�صالية،  كو�صيلة  للفي�صبوك، 

اأنه ال يكفي اأن نوعي النا�س ولكن االأهم اأن 

يتطلب  براأيه  وهذا  يوميا،  معهم  نتوا�صل 

اأو  اإليهم  انتقال العدوى  اأكرث حذر من دون 

اإىل جميع املتطوعني، كما قال.

الوقاية لأجل   • الفعل 

مفرو�صا،  فعل  اأ�صبح  اليومي،  الت�صامن 

اال�صلمية  الك�صافة  اأع�صاء  اأحد  يقول 

اليوم  اأن  معتربا  ميلة،  بوالية  اجلزائرية 

نواجه وباء ينت�رش ب�صكل خطري ومت�صارع، 

اجلهود  بتظافر  اإال  نحده  اأن  ميكننا  وال 

املدين،  املجتمع  وجمعيات  احلكومية 

االأ�رش  داخل  اليومية  التوعية  عن  ف�صل 

من  هناك  بالقول:"  الفتا  والعائلت، 

بالوباء، وال  العائلت من الزالت ت�صتهني 

تاأخذ احليطة واحلذر".

لدى  الت�صامنية  الروح  تعترب  االأخري  يف 

اإذ  الظروف،  �صتى  يف  عالية  اجلزائريني 

االأزمات  يف  ح�صورها  اجلمعيات  ت�صجل 

العادية  االأيام  يف  وحتى  املنا�صبات  ويف 

املدن  يف  بقوة  املنت�رشة  اخلري  كجمعيات 

واملناطق الداخلية.

لتعقيم املحالت   • جمموعات 

وال�شوارع ليال

ويف عديد الواليات التي ت�صهد اليوم احلجر 

االأخرية،  احلكومة،  قرارات  بعد  ال�صحي، 

وخ�صو�صا  املتطوعون  املواطنون  �صكل 

لتطهري  ليلية  جمموعات  منهم،  ال�صباب 

من  متكنوا  اإذ  الطرقات،  وتعقيم  ال�صوارع 

اأموال من متربعني خوا�س وخ�صو�صا  جمع 

بذلك  القيام  بهدف  واملواطنني،  التجار، 

عملية  يف  متخ�ص�صني  و�صاية  وحتت 

املحلية  ال�صلطات  عكفت  فيما  التعقيم، 

بالن�صبة  كاجلرارات  اللزم  العتاد  بتوفري 

متكني  اأجل  من  للمدن  وال�صاحنات  للقرى 

واملطاعم  املقاهي  وحتى  ال�صوارع  خمتلف 

واملوؤ�ص�صات العمومية، كمراكز الربيد، من 

عمليات التعقيم، حت�صبا النت�صار للفريو�س 

ال يحمد عقباه.

والتوا�شل   • التوعية 

ال�شخ�شي

اإىل  ال�صباب بوالية تيبازة  كما عكف بع�س 

وحت�صي�س  التوعية  لعمليات  فريق  ت�صكيل 

خ�صو�صا  الوالية،  قرى  يف  املواطنني، 

وهي القريبة من والية البلدية التي �صجلت 

اأعلى ن�صبة من امل�صابني بفريو�س كورونا، 

اإذ قال حممد لعجايل لـ" الرائد" اأن عمليات 

مل�صقات  ن�رش  طريق  عن  تتم  التح�صي�س 

العائلت،  على  �صغرية  و"مطويات" 
ال�صخ�صي  بالتوا�صل  توعيتهم  وحماولة 

املواد  بتوزيع  القيام  عن  ف�صل  اليومي، 

الغذائية على االأ�رش الفقرية يف القرى.

اأن  يبدو  كورونا،  وباء  تف�صي  منذ 

 " اال�صتفاقة   " مرحلة  دخلوا  اجلزائريني 

وال�صحوة ال�صحية، خ�صو�صا واأن البدايات 

الوبائي،  باملو�صع  يبايل  ال  البع�س  كان 

اإىل  الو�صول  عن  بعيد  باأنه  باعرتاف 

اجلزائر، وهو االأمر الذي جعل من االأطباء 

وطلبة كليات الطب والبيولوجيا و�صيادلة 

اإىل تنظيف فيديوهات ون�صائح يومية تفيد 

بال�رشوط  وااللتزام  البيت،  البقاء يف  باأن 

العناية  جناعة  خطوات  اأهم  من  ال�صحية 

الفريو�س  بهذا  االإ�صابات  من  والوقاية 

اخلطري.

م. ن

دنيا. ع
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الحــدث
امللف يوجد خارج اأولويات احلكومة واملواطن يف الوقت احلايل

رم�ضان ل�ضهر  التح�ضريات  يفرمل  كورونا 
الرحمة ومطاعم  رم�ضان  قفة  عن  حديث  وال  والتعقيم  بالتنظيف  من�ضغلون  ووالة  •اأميار 

اإن النخب منخرطون يف حملة  قال 

لـ«الرائد«: واالإر�ضاد..ق�ضيمي  التوعية 

والنخب  املنتدى  قيادات 
لتدعيم  مدعوون 

الإغاثة حمالت 

تعي�ش اجلزائر هذه ال�سنة، 

الدول  اأغلب  غرار  على 

�سعبة  ظروفا  الإ�سالمية، 

رم�سان،  �سهر  اقرتاب  مع 

عن  يف�سلنا  يعد  مل  حيث 

ثالثة  �سوى  ال�سهر  هذا 

اأن  وبدل  تقريبا،  اأ�سابيع 

حمور  الأخري  هذا  يكون 

حكومة  اجلزائريني  اهتمام 

ال�سغل  فاإن  ومواطنني، 

ال�ساغل حاليا هو التخل�ش 

من كابو�ش فريو�ش كورونا 

ويف  العامل  يف  خلف  الذي 

فال  حقيقية،  اأزمة  اجلزائر 

اأ�سواق جتهزت للمنا�سبة ول 

ل�ستقبال  مفتوحة  م�ساجد 

عمليات  ول  امل�سلني 

وهو  �سبطها،  مت  ت�سامنية 

هذه  رم�سان  باأن  يوحي  ما 

ا�ستثنائيا. �سيكون  ال�سنة 

معطل  �ضيء  •كل 
كورونا  ب�ضبب 

رم�ضان  وحت�ضريات 

يف مهب الريح

املا�سية،  ال�سنوات  وعك�ش 

التح�سريات  تاأخرت  فقد 

ال�سنة  هذه  رم�سان  ل�سهر 

م�ستوى  على  كبري  حد  اإىل 

اإجراءات  فعدا  احلكومة، 

وزارة  اتخذتها  وتدابري 

التجارة تبعا لأوامر اأعطيت 

من حكومة جراد قبل ظهور 

تتعلق  كورونا  فريو�ش 

الأ�سواق،  بع�ش  بتح�سري 

لهذا  التح�سريات  باقي  فاإن 

عادة  ت�سمل  والتي  ال�سهر 

امل�ستوى  على  حت�سريات 

التي  وامل�ساعدات  املحلي 

الفقرية  الأ�رس  على  توزع 

جتهيز  عمليات  وكذا 

الأ�سعار  و�سبط  امل�ساجد 

ل  الأمنية،  واملخططات 

على  معطلة  كلها  تزال 

الدوائر  اأغلب  م�ستوى 

الن�سغال  ب�سبب  الوزارية 

فريو�ش  واآثار  بتداعيات 

وحالة  امل�ستجد  كورونا 

تعي�سها  التي  الطوارئ 

اجلزائر، وهو ما قد يجعل 

ا�ستمرت  اإن  رم�سان،  �سهر 

�سعبا،  احلالية،  الظروف 

املتعلق  ال�سق  يف  خا�سة 

املنتجات  يف  بالوفرة 

الآن  ومنذ  حيث  الغذائية، 

كورونا  فريو�ش  وب�سبب 

م�ساربة  الأ�سواق  تعرف 

ال�رسورية  ال�سلع  كبرية يف 

وارتفاعا اأكرب يف الأ�سعار، 

مع  اأكرث  يتفاقم  قد  ما  وهو 

ب�سبب  رم�سان  �سهر  اقرتاب 

ال�ستهالك  م�ستوى  ارتفاع 

مرة  كل  التجار  وا�ستغالل 

الربح  اأجل  من  ال�سهر  هذا 

ال�رسيع، رغم اأن املعطيات 

قليال  تغريت  ال�سنة  هذه 

تبذلها  التي  اجلهود  مع 

ملحاربة  التجارة  وزارة 

وامل�ساربني.  املحتكرين 

امل�سوؤولني  اأغلب  ويرتقب 

جائحة  انفراج  الأيام  هذه 

املبا�رسة  اأجل  من  كورونا 

يف اتخاذ التدابري املتعلقة 

ب�سهر رم�سان، كون رم�سان 

متف�سيا  كورونا  بقاء  مع 

اجلزائر  ويف  العامل  يف 

قد  ما  وهو  كثريا،  يختلف 

وتدابري  اإجراءات  ي�ستدعي 

ن�سهدها  مل  ا�ستثنائية 

اأزمة  ا�ستمرت  اإن  قبل  من 

قائمة. كورونا 

ووالة  •اأميار 
بالتنظيف  من�ضغلون 

حديث  وال  والتعقيم 

رم�ضان  قفة  عن 

الرحمة ومطاعم 

وعلى  اآخر،  جانب  من 

فاإن  املحلي،  امل�ستوى 

والولة  الأميار  اأغلب 

بتعقيم  بدورهم  من�سغلون 

ال�سوارع  وتنظيف  الأحياء 

يتعلق  ما  وكل  والطرقات 

فحتى  كورونا،  بفريو�ش 

رم�سان  قفة  توزيع  عملية 

املتعلقة  امل�ساعدات  اأو 

بهذا ال�سهر مل يتم �سبطها، 

مت  الت�سجيالت  اأن  رغم 

من  اأكرث  قبل  منها  النتهاء 

قوائم  اأ�سهر ومت حت�سري   4
العملية  اأن  اإل  املعنيني، 

توقفت عند هذا احلد ب�سبب 

الو�سع احلايل، كما مل يتم 

الإعالن عن اأي تدابري فيما 

الرحمة  مبطاعم  يتعلق 

اجلوارية  الأ�سواق  وكذا 

الفو�سوية،  البيع  ونقاط 

تهيئة  عمليات  عن  ول 

تزال  ل  التي  امل�ساجد 

معلقة. فيها  ال�سالة 

يف  •اجلزائريون 
وملف  ال�ضحي  احلجر 

اأولوية  لي�س  رم�ضان 

ليا حا

احلكومة،  غرار  وعلى 

و�سع  بدوره  املواطن  فاإن 

الكرمي  لل�سهر  التح�سريات 

خارج الأولويات يف الفرتة 

يبقى  حيث  احلالية، 

مبحاربة  حاليا  الن�سغال 

امل�ستجد،  كورونا  فريو�ش 

فيما مت تاأجيل اأي حت�سريات 

انتهاء  حتى  الكرمي  لل�سهر 

خا�سة  كورونا،  معركة 

اتخذت  التي  الإجراءات  مع 

الوباء  ملحا�رسة  موؤخرا 

اجلزائريني  دفعت  والتي 

هذا  منازلهم.  يف  للبقاء 

الأكرب  التخوف  ويعد 

وحتى  للحكومة  بالن�سبة 

املواطنني هو اأن يحل �سهر 

ل  كورونا  واأزمة  رم�سان 

ما  وهو  مطروحة،  تزال 

بالن�سبة  كارثيا  �سيكون 

يحتل  الذين  للجزائريني 

مكانة  لديهم  رم�سان 

خا�سة.

النخبة  منتدى  رئي�ش  اأكد 

يو�سف  الوطنية،  والكفاءات 

املنتدى  اأع�ساء  اأن  قا�سمي، 

وطنية  حملة  يف  منخرطون 

والإر�ساد  للتوعية  وحملية 

يف  داعيا  للمواطنني،  واملرافقة 

املنتدى  قيادة  »كل  ال�سدد  هذا 

والكفاءات  والنخب  ومنت�سبيه 

ال�سعب  وعموم  الوطنية 

من  وتخ�سي�ش  للتربع  اجلزائري 

5 اإىل ٪10 من مدخولهم ال�سهري 
ومتويل  الإغاثة  حمالت  ل�سالح 

الإخوة  »تعزيزا  املحتاجني 

من  وللتمكن  العبء  وتقا�سم 

مواجهة »حمنة كورونا«.

اأو�سح يو�سف ق�سيمي يف ت�رسيح 

نحن  بالقول:«..  لـ«الرائد«  

جائحة  ظهور  بداية  منذ  و 

يف  منخرطون  بلدنا  يف  كورونا 

للتوعية  وحملية  وطنية  حملة 

والإر�ساد واملرافقة للمواطنني«، 

م�سريا اإىل اأن مبادراتهم تتم عرب 

والإعالم،  الجتماعية  الو�سائط 

كا�سفا اأن اأع�ساء القيادة الوطنية 

اتفقوا »على خطة عمل« تقوم على 

الوقاية  ثقافة  ون�رس  التوعية 

والأخذ بكل الحتياطات الالزمة.

لاللتزام  النخبة  منتدى  ودعا 

والتقيد  املنزيل  باحلجر 

الر�سمية  والتعليمات  بالقرارات 

انت�سار  وعدم  احلماية  ل�سمان 

اأهمية  على  موؤكدا  الوباء، 

قيادة  لكافة  اليجابي  النخراط 

يف  املنتدى  ومنت�سبي  واأع�ساء 

الطواقم  مع  التطوعي  العمل 

املدنية  واحلماية  ال�سحية 

اجلمعيات  مع  والتن�سيق 

املدنية.. كل يف موقعه ومنطقته 

اجلغرافية«.

ت�سكيل  عن  امل�سدر  واأعلن 

والكفاءات  اخلرباء  من  جلنة 

الخت�سا�سات  يف  الوطنية 

املر�سدين  والنف�سية؛  »الطبية 

ومفكرين  وعلماء  الجتماعيني 

الدين؛ خرباء القت�ساد والقانون؛ 

املدنيني  الن�سطاء  و  الإعالميني 

لأجل  وغريهم  وال�سيا�سيني... 

وتقدمي  الراأي  تبادل  و  الت�ساور 

اإدارة  كيفيات  حول  املقرتحات 

على  وتداعياتها  كورونا  اأزمة 

الدولة  وموازنة  املجتمع 

حا�رسا  التنمية..  وم�ساريع 

تن�سيط  عن  كاف�سا  وم�ستقبال«، 

ح�س�ش اإعالمية لتوعية وتوجيه 

اأجل  من  ومرافقوه  العام  الراأي 

العمل باأ�سباب الوقاية واحلماية 

والت�سامن الوطني.

قيادة  دعوة  »كل  ق�سيمي  ودعا 

والنخب  ومنت�سبيه  املنتدى 

والكفاءات الوطنية وعموم ال�سعب 

من  وتخ�سي�ش  للتربع  اجلزائري 

5 اإىل ٪10 من مدخولهم ال�سهري 
ومتويل  الإغاثة  حمالت  ل�سالح 

الفقرية  والأ�رس  املحتاجني 

الإخوة  تعزيزا  وذلك  واملعوزة 

ال�سائقة  وتقا�سم العبء يف هذه 

التي مير بها �سعبنا.

اأمال. ث

فرمل وباء كورونا العاملي التح�ضريات ل�ضهر رم�ضان، فرغم اأنه مل يعد يف�ضلنا عن هذا االأخري �ضوى اأقل 

من �ضهر، غري اأن الو�ضع الذي تعي�ضه اجلزائر والعامل ب�ضبب اآثار وتداعيات فريو�س كورونا جعل ملف 

التح�ضريات لل�ضهر الكرمي حاليا خارج اأولويات احلكومة وال�ضلطات املحلية وحتى املواطن، وهو ما قد 

يجعل رم�ضان هذه ال�ضنة االأ�ضعب على اجلزائريني على مدار ال�ضنوات املا�ضية.

 اإ�ضهـــــــار
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ك�شفت تقارير تربوية رفعت اإىل وزارة الرتبية الوطنية عن جتاوزات خطرية 

تورط فيها مديرو تربية يف بع�ض الواليات، ب�شبب جتاوزات يف القوانني 

وخرق تعليمات رئا�شة اجلمهورية والو�شاية حول احلجر ال�شحي، وتعري�ض 

امل�شتخدمني خلطر هذا الوباء، ناهيك عن قطع اأرزاقهم عرب خ�شم يف منحة 

املردودية جتاوزت قيمتها 15 األف دينار.

األف دينار  15 عرب خ�شم يف منحة املردودية جتاوزت قيمتها 

اأرزاق  يقطعون  مديرون 
اآخرون  ويحولون  م�ستخدمني 

ت�أديب اإىل جم�ل�س 
للتدخل واجعوط  تدعو  التربية  وم�شرفي  م�شاعدي  •نقابة 

عثماين مرمي

الوزير االأول اإىل  ال�شيناتور بن زعيم ي�شكوه 

�سيتور متهم ب�إنه�ء مه�م مديري اجل�مع�ت 
وتن�سيب اأ�س�تذة متق�عدين مك�نهم

با�شر هذا االأ�شبوع وزير التعليم العايل 

التغيريات  من  جملة  العلمي  والبحث 

وقام  اجلامعات،  روؤ�شاء  حركة  يف 

تغيري  مع  مديرين  عدة  مهام  باإنهاء 

من  وا�شع  تنديد  و�شط  وهذا  اآخرين، 

التغيريات  هذه  حيال  جهات  طرف 

تخالف  والتي  املحاباة  على  املبنية 

خا�شة  اجلمهورية،  رئي�ض  قرارات 

اأ�شاتذة  تن�شيب  اإىل  جلاأ  الوزير  اأن 

متقاعدين م�شنني.

و�شارع، اأم�ض، ال�شيناتور عبد الوهاب 

بن زعيم اإىل توجيه ر�شالة مفتوحة 

جراد،  العزيز  عبد  االأول  الوزير  اإىل 

م�شت  التي  احلركة  من  فيها  امتع�ض 

الظرف،  هذا  يف  اجلامعات،  م�شوؤويل 

تعيينهم،  مت  الذين  �شن  عن  ناهيك 

يف حني كان يفرت�ض تعيني الكفاءات 

ال�شابة.

بن  الوهاب  عبد  ال�شيناتور  واعترب 

على  بتغيريات  القيام  »اأن  زعيم 

ونحن  اجلامعات  روؤ�شاء  م�شتوى 

اجلميع  وجهد  كورونا  مر�ض  نحارب 

يدعو  الوباء،  حماربة  على  من�شب 

»كيف  مت�شائال  والت�شاوؤل،  للتعجب 

يتم تغيري رئي�ض جامعه باب الزوار؟ 

بوزريعة  ؟   2 اجلزائر  وجامعة 

اإبراهيم؟  بدايل   3 اجلزائر  وجامعة 

م�شنني  متقاعدين  اأ�شتاذة  وتعيني 

؟«.

�شبابا  »اأن  زعيم  بن  ال�شيناتور  ويرى 

مع  االن�شجام  على  قادرون  دكاترة 

على  معلقا  التكنولوجي«،  التطور 

ت�شتطع  مل  كيف  فهمت  »االآن  ذلك 

برنامج  و�شع  العايل  التعليم  وزارة 

للتدري�ض يرتكز على االإعالم االآيل، 

العامل،  دول  يف  به  معمول  هو  مثلما 

وزير  يعتمدها  التي  التغيريات  هذه 

التعليم بتعيني متقاعدي ال�شبعينات 

ال�شداقات  على  تعتمد  اأراها  والتي 

والوالءات ال�شخ�شية«.

قرارات  عواقب  من  ال�شيناتور  وحذر 

»�شوف  وقال  العايل،  التعليم  وزير 

اإىل  �شنة  ثالثني  جامعاتنا  ترجع 

قائمة  يف  جندها  لن  و�شوف  الوراء، 

هذه  اأن  معتربا  اجلامعات«،  ترتيب 

رئي�ض  �شيا�شة  تخالف  التعيينات 

فر�شة  اإعطاء  يف  اجلمهورية 

دكاترة  من  ال�شابة  للكفاءات 

واأ�شاتذة، وعلق ذات ال�شيناتور قائال 

به  يقوم  مبا  مقتنعا  ل�شت  »�شخ�شيا 

اأخفيكم  وال  العايل،  التعليم  وزير 

اأنني خائف اأكرث واأكرث على م�شتقبل 

اأبنائنا، لذلك ا�شمحوا يل فاإن تدخلكم 

العايل  التعليم  مطلوب الإرجاع قطار 

اإىل �شكته ال�شحيحة، باإعطاء املن�شب 

لالأكفاأ وفقط«.

�شعيد. ح

للم�شرفني  الوطنية  النقابة  جلاأت 

وزير  تدخل  ملطالبة  وامل�شاعدين 

الرتبية الوطنية �شد جتاوزات مدير 

الرتبية على م�شتوى والية غليزان، 

حيث يف �شابقة خطرية م�شت العمل 

طريق  عن  غليزان،  بوالية  النقابي 

الذي  الرتبية  مدير  مبهام  املكلف 

ون�شف  راتب  ن�شف  بخ�شم  قام 

الوالئي  العام  االأمني  مردودية 

للنقابة، ويتزامن هذا مع قطع اأرزاق 

توقيف  اإىل  اإ�شافة  مقت�شدين،   4
نقابي اآخر.

نقابة  نقلت  ا�شتنكار،  ر�شالة  ويف 

الوالئي  اأمينها  ل�شانها  على  امل�شرفني 

عبد الهادي اأحمد »اإن هذه التجاوزات 

بتكاليف  م�شبقا  تبليغه  رغم  حتدث 

باملهمات النقابية ممثلة يف تدخالت 

اجتماعات  وعقد  النزاعات،  لف�ض 

املمنوحة  الرتاخي�ض  وحتى  نقابية، 

احلائط  عر�ض  �شاربا  طرفه،  من  لنا 

بالقانون 90/14 الذي يحدد ممار�شة 

العمل النقابي«.

يف  هذا  يحدث  »اإنه  النقابي  واأ�شاف 

للبالد،  العليا  ال�شلطات  تدعو  وقت 

لروح الت�شامن واالحتاد بني خمتلف 

فئات املجتمع، ورغم قيامهم بحمالت 

حول  حاليا  حت�شي�شية  تطوعية 

الوباء الذي يتعر�ض له الوطن، واإذا 

املمار�شات  هذه  مبوا�شلة  نتفاجاأ  بنا 

التي تطرح ال�شوؤال بحد ذاته: ما هو 

الهدف من وراء هذا؟ هل هو حماولة 

الرتبوي  الو�شط  يف  البلبلة  زرع 

نقابيا«.

هذه  مبثل  وب�شدة  النقابي  وندد 

املمنهجة  والت�شييقات  املمار�شات 

مبهام  املكلف  طرف  من  االنتقامية 

تدخالتها  جراء  الرتبية،  مدير 

املعنوية  �شلكها  ان�شغاالت  لت�شوية 

واملادية التي مل يتكفل بها، بل ينتهج 

واإجراءات  املطبق،  ال�شمت  �شيا�شة 

يف  ومنا�شليها  اإطاراتها  �شد  كيدية 

ظل ما يعانيه قطاع الرتبية بغليزان 

ان�شغاالت  ت�شوية  يف  متاطل  من 

ال�شريك االجتماعي.

ذات  وح�شب 

جتاوزات  من  يح�شل  ما  فاإن  النقابي، 

املحاباة  �شيا�شة  ا�شتمرار  على  يدل 

غياب  يف  املديرية  بهذه  واملح�شوبية 

بالقطاع،  واأمثل  جاد  لتكفل  تام 

يتم  ما  اإ�شالح  اإىل  بذلك  داعية 

اإ�شالحه قبل تفاقم االأو�شاع.

الوطني  املجل�ض  حذر  جهته،  ومن 

التدري�ض  مل�شتخدمي  امل�شتقل 

»الكناب�شت«  االأطوار  ثالثي  لقطاع 

على  الت�شييق  ممار�شات  كل  من 

يف  التعبري  وحرية  النقابي  العمل 

البحتة،  املهنية  باحلقوق  املطالبة 

وندد »الكناب�شت« ب�شيا�شة عدم الرد 

يف  يزيد  ما  النقابية،  املرا�شالت  على 

الرتبوية  املوؤ�ش�شات  يف  امل�شاكل  عمق 

وا�شحة  نية  دون  اأمدها  ويطيل 

يف  االجتماعي  ال�شريك  الإ�شهام 

حلحلتها.

تقرير  على  بناء  »الكناب�شت«  وندد 

مكتبه الوالئي باخلروقات القانونية 

من  ت�شدر  زالت  ما  التي  والتجاوزات 

حتويالت  اآخرها  الرتبية،  مديرية 

ع�شوائية وتبادل منا�شب اأمام اإق�شاء 

وتهمي�ض اللجان املت�شاوية االأع�شاء، 

اآخر وزارة الرتبية  �شياق  مطالبة يف 

العمل  عن  الت�شييق  لرفع  بالتدخل 

النقابيني  املن�شقني  ومعاقبة  النقابي 

حدث  ما  غرار  على  حق،  وجه  دون 

مع املن�شق مبتو�شطة ال�شيخ بوعمامة 

احلمادنة بوركبة.

 

 • كمال نواري يدعو 

لتدخل االأمني العام 

لوزارة الرتبية لتحويل 

مدير تربية اإىل جمل�ض 

تاأديب

مع  والتنديدات  ال�شكاوى  وتتزامن 

النا�شط  عن  �شدرت  اأخرى  �شكوى 

الرتبوي، كمال نواري، الذي دعا اإىل 

تدخل وزارة الرتبية من اأجل اإحالة 

على  البويرة  لوالية  تربية  مدير 

تدابري  انتهك  حيث  تاأديب،  جمل�ض 

املن�شو�ض  التباعد  وقواعد  احلجر 

الوقاية  اإىل  تدعو  التي  قانونا  عليها 

وذلك  الفريو�ض،  وباء  انت�شار  من 

باإحالة مديرة متو�شطة على جمل�ض 

تاأديبي.

التي رفعها  ال�شكوى  وطبقا حليثيات 

النا�شط كمال نواري اإىل االأمني العام 

ب�شفته  الوطنية  الرتبية  لوزارة 

لالأزمة  املركزية  اخللية  رئي�ض 

وطبقا  »اإنه  فيها  قال  اخلا�شة، 

 70/20 رقم  التنفيذي  للمر�شوم 

وطبقا   2020 مار�س   24 يف  املوؤرخ 

املوؤرخ   313 رقم  الوزاري  للمن�شور 

يف 15 مار�س 2020، فاإن مدير تربية 

تدابري  انتهك  بوزيان  �شي  البويرة 

املن�شو�ض  التباعد  وقواعد  احلجر 

الوقاية  اإىل  تدعو  التي  قانونا  عليها 

وذلك  الفريو�ض،  وباء  انت�شار  من 

باإحالة مديرة متو�شطة على جمل�ض 

تاأديبي يوم االأحد 29 مار�س.

واأ�شاف نواري اأن قرار مدير الرتبية 

نقابة  الإر�شاء  جاء  البويرة  لوالية 

فقط، رغم اأن مديرة املتو�شطة ملفها 

حمذرا  املهنية،  االأخطاء  من  خال 

مديري  طرف  من  كبرية  وقفة  من 

املتو�شطات يحدد تاريخها الحقا اأمام 

اقرتح  لذا  البويرة.  تربية  مديرية 

النا�شط »اإحالته على جمل�ض تاأديبي 

خيار  وال  مهامه  اأداء  عن  توقيفه  اأو 

ثالث«.

املر�شوم  بنود  اإىل  نواري  كمال  واأ�شار 

دون  فاإنه   17 مادته  يف  التنفيذي 

التي  اجلزائية  باملتابعات  امل�شا�ض 

كل  يتعر�ض  القانون،  عليها  ين�ض 

اإىل  املر�شوم  هذا  الأحكام  خمالف 

الفوري  لل�شحب  االإدارية  العقوبات 

والنهائي لل�شندات القانونية اخلا�شة 

مبمار�شة الن�شاط.

وح�شب ذات املر�شوم، فاإن كل �شخ�ض 

وقواعد  احلجر  تدابري  ينتهك 

هذا  واأحكام  والواقية  التباعد 

العقوبات  طائلة  حتت  يقع  املر�شوم 

املن�شو�ض عليها يف قانون العقوبات.

  يقومون باأعمالهم باملوؤ�ش�شات التعليمية يف غياب و�شائل تطهري، القفازات والكمامات

األف   18 ب�أجور تقل عن  عم�ل مهنيون 
دين�ر دون اأدوات الوق�ية من كورون� 

النقابة  وجهت 

لالأ�سالك  الوطنية 

والعمال  امل�سرتكة 

لقطاع  املهنيني 

الوطنية  الرتبية 

لوزارة  حتذيرات 

الوطنية  الرتبية 

خطورة  حول 

املهنيني  تعري�ض 

وباء  خطر  اإىل 

ب�سبب  »كورونا«، 

باملداومة  اإلزامهم 

ت  �س�سا ملوؤ با

دون  من  التعليمية 

اأي و�سائل للحماية، 

وهذا يف ظل ان�سحاب 

الرتبية  عمال  جميع 

خوفا على �سالمتهم.

وبناء على ال�سكاوى 

التي رفعت اإىل وزارة 

الرتبية الوطنية من 

مهنيني  عمال  قبل 

نا�سطني  ونقابيني 

النقابة  اإطار  يف 

لالأ�سالك  الوطنية 

والعمال  امل�سرتكة 

لقطاع  املهنيني 

الوطنية،  الرتبية 

املوؤ�س�سات  فاإن 

اأفرغت  الرتبوية 

وتركت  عمالها  من 

املهنيني  للعمال 

»الفئة املهم�سة التي 

اأجرها  يتجاوز  ال 

18.000 دج«.
ال�سكاوى  واأكدت 

�سمان  »اإن 

واحلرا�سة  النظافة 

ت  �س�سا ملوؤ با

مرتبط  التعليمية 

والنقل  بالنقل، 

على  بناء  متوقف 

رئا�سي،  مر�سوم 

دوافع  عن  مت�سائلني 

اإرغامهم على مزاولة 

واإلزامهم  املداومة 

موؤ�س�سات  بتنظيف 

ظل  يف  مهجورة، 

لهم  غالبيتهم  اأن 

يف  مزمنة  اأمرا�ض 

وغياب  الفقر  ظل 

التعقيم  و�سائل 

والقفازات ناهيك عن 

الكمامات.

وتلقت نقابة االأ�سالك 

والعمال  امل�سرتكة 

لقطاع  املهنيني 

الوطنية،  الرتبية 

مكاتبها  عرب 

غرار  على  الوالئية، 

مكتب والية تيارت، 

عرب  �سكاوى  عدة 

طرف  من  الهاتف 

عمال مهنيني، وهذا 

برجمة  متت  بعدما 

املداومة  جدول 

اخلا�ض بعطلة ف�سل 

من  والتي  الربيع، 

متتد  اأن  املفرو�ض 

اإىل  مار�ض   19 من 

اأفريل  الـ5  غاية 

2020، حيث يحر�ض 
جل العمال املهنيني 

املغلقة  املدار�ض 

االأ�سياء  اأب�سط  دون 

التي تقيهم التعر�ض 

املنت�رش  الوباء  اإىل 

)كورونا-كوفيد19(.

نقابة  واأو�سحت 

وعمال  املهنيني 

امل�سرتكة  االأ�سالك 

العمال  هوؤالء  اأن 

اأقنعة  دون  يعملون 

حتميهم  وقفازات 

الذي  الوباء  من 

يوما  انت�ساره  يزداد 

فيما  يوم،  بعد 

العمال  بع�ض  يتنقل 

من  طويلة  م�سافات 

مقار  اإىل  بيوتهم 

العلم  مع  عملهم، 

النقل  و�سائل  اأن 

وكل  متوفرة،  غري 

غياب  يف  جاء  هذا 

ملديري  كلي  �سبه 

وكذا  املوؤ�س�سات 

املاليني  امل�سريين 

البقاء  ف�سلوا  الذين 

وترك  بيوتهم  يف 

للعمال  املوؤ�س�سات 

يظلون  الذين 

هول  ي�سارعون 

الفريو�ض وم�سوؤولية 

التي  املوؤ�س�سة 

�سقطت على عاتقهم، 

فيما مت رف�ض تعليمة 

حتث  التي  الوزارة 

العمال  اإعفاء  على 

من  يعانون  الذين 

من  مزمنة  اأمرا�ض 

املداومة.

�سعيد. ح

والية : عني الدفلى

دائرة : الروينة

بلدية : املاين

رقم التعريف اجلبائي : 098444349080504

اإعالن عن طلب عرو�ض وطني مفتوح مع ا�شرتاط قدرات دنيا رقم : 2020/03

يعلن ال�شيد رئي�ض املجل�ض ال�شعبي البلدي لبلدية املاين عن اإجراء طلب عرو�ض وطني مفتوح مع ا�شرتاط قدرات دنيا الإجناز 

امل�شروع التايل:

. ** اإجناز من�شاأ فني على واد �شيدي بوزيان باأوالد مونة ببلدية املاين ** .

احل�شة رقم 01 : ح�شة املن�شاأ الفني

الدرجة  رئي�شي،  ن�شاط  العمومية  االأ�شغال  قطاع  يف  املهنيني  الت�شنيف  و  التاأهيل  �شهادة  متلك  التي  واملوؤ�ش�شات  املقاوالت  فعلى 

ل�شحب   ) ال�شفقات  )مكتب  البلدية  مقر  اىل  ،التقدم   01 للح�شة  بالن�شبة   )4212-342  /  4211-  345( مرجع  فوق  فما  اخلام�شة)05( 

دفرت ال�شروط مقابل دفع مبلغ مايل قدره: 3.000.00 دج )تكاليف

امل�شاركة يف طلب العرو�ض ( لدى وكيل البلدية للت�شبيقات..

ترفق العرو�ض بالوثائق التالية 

01- ملف الرت�شح :
- ت�شريح بالرت�شح مملوء ومم�شي وخمتوم وموؤرخ من طرف املرت�شح اأو املتعهد

- ت�شريح بالنزاهة مملوء ومم�شي وخمتوم وموؤرخ من طرف املرت�شح اأو املتعهد

- القانون االأ�شا�شي لل�شركة بالن�شبة لالأ�شخا�ض املعنويني. 

- جميع الوثائق التي تتعلق بالتفوي�شات التي ت�شمح لالأ�شخا�ض باإلزام املوؤ�ش�شة .

مالحظة :بالن�شبة لباقي الوثائق يتعني االطالع على )املادة رقم 05 ( من دفرت ال�شروط.

02- العر�ض التقني :
- دفرت ال�شروط مملوء ومم�شي وخمتوم وموؤرخ من طرف املتعهد ويحتوي يف اخر �شفحته على عبارة )قرئ وقبل ( مكتوبة بخط اليد .

- الت�شريح باالكتتاب مملوء ومم�شي وخمتوم وموؤرخ من طرف املتعهد .

- املخطط الزمني لالإجناز مم�شي ،خمتوم وموؤرخ .

-  مذكرة تقنية تربيرية حتمل رقم ومو�شوع طلب العرو�ض مم�شية خمتومة و موؤرخة .

: املايل  العر�ض   -  3
- ر�شالة تعهد مملوءة ،خمتومة ،موؤرخة ومم�شاة من طرف املرت�شح اأو املتعهد

- جدول االأ�شعار بالوحدة مملوء باالأرقام و االحرف ،خمتوم موؤرخ ومم�شي من طرف املرت�شح اأو املتعهد

- التف�شيل التقديري والكمي مملوء خمتوم  وموؤرخ ومم�شي من طرف املرت�شح املتعهد .

يجب اأن يو�شع كل من ملف الرت�شح والعر�ض التقني والعر�ض املايل يف اأظرفة منف�شلة ومقفلة باإحكام وخمتومة يبني كل منها ت�شمية 

املوؤ�ش�شة ومرجع طلب العرو�ض و مو�شوعه ، وتت�شمن عبارة »ملف الرت�شح »اأو »عر�ض تقني »اأو »عر�ض مايل« ح�شب احلالة

تو�شع هذه االأظرفة يف ظرف اخر مقفل باإحكام ومغلف ويحمل عبارة : »ال يفتح اال من طرف جلنة فتح االظرفة وتقييم العرو�ض 

»طلب العرو�ض الوطني املفتوح مع

ا�شرتاط قدرات دنيا رقم: ..../2020 بعنوان:     ** اإجناز من�شاأ فني على واد �شيدي بوزيان باأوالد مونة ببلدية املاين **

احل�شة رقم 01 : ح�شة املن�شاأ الفني
وتر�شل اىل ال�شيد :رئي�ض املجل�ض ال�شعبي البلدي لبلدية املاين   

الر�شمية ل�شفقات  الن�شرة  اأول �شدور االعالن يف  ابتداءا من تاريخ  )21( يوم  : واحد وع�شرون  بـ  العرو�ض  * حددت اجال حت�شري 

املتعامل العمومي) BOMOP( اأو يف ال�شحافة الوطنية.

- يوافق تاريخ واآخر �شاعة الإيداع العرو�ض ، اآخر يوم من مدة حت�شري العرو�ض قبل ال�شاعة الرابعة ع�شر )14H00( زواال. 

.)H 1400( يوافق يوم فتح االأظرفة التقنية واملالية اآخر يوم من مدة حت�شري العرو�ض على ال�شاعة الرابعة ع�شر بعد الزوال -

- اإذا �شادف اآخر يوم من مدة حت�شري العرو�ض يوم عطلة اأو يوم راحة قانونية ،فان مدة حت�شري العرو�ض متدد اىل غاية يوم العمل 

املوايل .

- يبقى املتعهدون ملزمون بعرو�شهم ملدة مائة و اإحدى ع�شر )111(يوما ابتداء من تاريخ ايداع العرو�ض .

- املوؤ�ش�شات املتعهدة مدعوة حل�شور جل�شة فتح االأظرفة يف الوقت املحدد اأعاله ويعترب هذا االعالن مبثابة دعوة لهم للح�شور .

 رئي�ض املجل�ض ال�شعبي البلدي

ANEP:  2016006368 الرائد: 2020/03/29   

 اإ�شهـــــــار
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املوافق 

03 �شعبان

 1441 هـ

المحلي
اأيام   اأربعة  خالل  معاجلتها  مت  ق�ضية   921

هذه هي ح�صيلة حرب م�صالح 
الدرك مع امل�صاربيني يف ازمة كورونا 

من  الوطني  الدرك  وحدات  متكنت 

الأربعة  الأيام  خالل  معاجلة، 

 979 وتوقيف  ق�ضية   921 الأخرية، 

�ضخ�ضا متهمني بالحتكار والغ�ش يف 

املواد الغذائية وا�ضعة ال�ضتهالك.

وح�ضبما اأفاد به بيان لقيادة الدرك 

مكافحة  اإطار  يف  و«  فاأنه  الوطني 

ظاهرة امل�ضاربة، الحتكار والغ�ش 

يف املواد الغذائية وا�ضعة ال�ضتهالك 

وال�ضعي  ال�ضيدلنية،  �ضبه  واملواد 

ال�ضلوكات  من  للحد  احلثيث 

للم�ضتغلني  الب�ضعة  الإجرامية 

تف�ضي  يف  املتمثل  الراهن،  للظرف 

)كوفيد  اجلديد  كورونا  فريو�ش 

الفريو�ش  عن  الناجم  املعدي،   )19
وحدات  متكنت   ،)SARS.COVII(
الدرك الوطني من معاجلة 921 ق�ضية 

خالل  وذلك  �ضخ�ش،   979 وتوقيف 

من  الأخرية،   )04( الأربعة  الأيام 

22 اإىل 25 مار�ش 2020«. ومن بني 
التي مت حجزها هي م�رصات  املواد 

والقمح  وال�ضميد  والفرينة  خمتلفة 

والتمر  ال�ضعري  و  وال�ضلب  اللني 

والقهوة  اجلافة  والبقول  وال�ضكر 

وامللح والطماطم امل�ضربة واحلليب 

اجلاف وال�ضاي و الفواكه والكا�ضري 

والدجاج و الفول ال�ضوداين والع�ضل 

واجلوز  وال�ضكولطة  والتوابل 

معقم  وكذا  احلليب  وم�ضتقات 

و�ضابون  الطبية  والقفازات  اليدين 

البيان  ذات  واأو�ضح  �ضائل.  يدوي 

تهيب  الوطني  الدرك  موؤ�ض�ضة  اأن 

امل�ضاركة  بهدف  املواطنني،  بكافة 

اأنواع  خمتلف  مكافحة  يف  الفعالة 

الفوري  التف�ضل ب«الإبالغ  الإجرام، 

اأو  احتكار  م�ضاربة،  عملية  كل  عن 

اإ�رصار  اأو  اأية خمالفة  عن  اأو  غ�ش، 

ذكرت  كما  العام«.  بال�ضالح 

باملنا�ضبة،  الوطني  الدرك  قيادة 

بالو�ضائط التكنولوجية املو�ضوعة 

املواطن ويف خدمته،  حتت ت�رصف 

للدرك  الأخ�رص  »اخلط  وهي  األ 

الوطني )10.55( وموقع ا�ضتعالمات 

PPGN.( امل�ضبقة  وال�ضكاوى 

الت�ضال  اأو   ،  )MDN.DZ
الوطني  للدرك  الأقرب  بالوحدة 

لنف�ش الغر�ش.

حفظ  لوحدات  التابعة  ال�ضاحنات  ا�ضتعمال  مت  اأنه  الوطني،  لالأمن  العامة  املديرية  اأكدت 

تعقيم  جهود  يف  للم�ضاهمة  الفارط  اال�ضبوع  بحر  ميدانية  خرجة   400 لتنفيذ  النظام 

كورونا. فريو�س  انت�ضار  من  للحد  ال�ضحية  واملرافق  وال�ضوارع  العمومية  ال�ضاحات 

عرب واليات الوطن خالل اال�ضبوع الفارط

ال�صرطة تنفذ 400 خرجة لتعقيم 
ال�صاحات وال�صوارع 

الت�ضال  خلية  رئي�ش  واأفاد 

العامة  للمديرية  وال�ضحافة 

الأول  العميد  الوطني،  لالأمن 

اأن  لعروم،  اأعمر  لل�رصطة، 

التابعة  ال�رصطة  �ضاحنات 

لوحدات حفظ النظام قد نفذت 

بحر  ميدانية  خرجة   400
للم�ضاهمة  الفارط  الأ�ضبوع 

ال�ضاحات  تعقيم  جهود  يف 

العمومية وال�ضوارع والطرقات 

واملرافق  ال�ضعبية  بالأحياء 

ال�ضحية والعالجية، للحد من 

انت�ضار فريو�ش كورونا، موؤكدا 

اأن املبادرة الوقائية متوا�ضلة 

بالتن�ضيق مع ال�ضلطات املحلية 

وهي ت�ضمل كل وليات الوطن. 

تو�ضيع  ومع 

اإىل  اجلزئي  احلجر  اإجراءات 

املديرية  جددت  وليات،   9
دعوتها  الوطني  لالأمن  العامة 

»لاللتزام  املواطنني  لكافة 

الوقائية  بالتدابري  ال�ضارم« 

ويتعلق  ال�ضحي،  وباحلجر 

باتنة،  وليات  من  بكل  الأمر 

تيزي وزو، �ضطيف، ق�ضنطينة، 

بومردا�ش،  وهران،  املدية، 

من  ابتداء  وتيبازة،  الوادي 

ال�ضبت 28 مار�ش 2020 وتخ�ش 

ال�ضاعة  من  الزمنية  الفرتة 

اإىل  م�ضاء   )19:00( ال�ضابعة 

 )7:00( ال�ضابعة  ال�ضاعة  غاية 

املديرية  وتذكر  �ضباحا. 

الوطني،  لالأمن  العامة 

املجانية  الهاتفية  بالأرقام 

النجدة  �رصطة  ورقم   1548

17 املو�ضوعني يف  على اخلط 

ولالإ�ضغاء  املواطنني  خدمة 

لن�ضغالتهم.

الق�ضم املحلي

متكنت خمتلف امل�ضالح الأمنية بولية 

تيارت خالل الـ 24 �ضاعة الأخرية من 

حجز كميات هائلة من املواد الغذائية 

املخزنة  واملواد  ل�ضالحية  منتهة 

املوجهة للم�ضاربة.

ح�ضب  الأوىل  العملية  متثلت  وقد 

الدرك  مل�ضالح  بيانات  اأوردته  ما 

الإقليمية  الفرقة  قيام  يف  الوطني 

للدرك الوطني مب�رصع ال�ضفا بتيارت 

بحجز  اليها  وارده  معلومات  واثر 

3975 كلغ من اأكيا�ش الفرينة. عملية 
احلجز متت ب�ضبب عدم الفوترة ونقل 

املواد بدون رخ�ضة من جهتها الفرقة 

بتيارت  الذهب  للدرك بعني  القليمية 

حجزت قنطارين و60 كلغ من اللحوم 

الفرقة  ذات  اوقفت  اأين  البي�ضاء. 

مركبة غري جمهزة متاما ل�رصوط نقل 

الكمية  متنها  وعلى  املوادـ  هذه  مثل 

كانت  املحجوزة  اللحوم  املحجوزة 

عدم  اأثبت  كمنتوج  للبيع  تعر�ش 

�ضالحيته لال�ضتهالك الب�رصي ووجهت 

متكنت  كما  الإتالف.  لعملية  اللحوم 

فرق املراقبة ومكافحة الغ�ش التابعة 

من  تيارت  بولية  التجارة  ملديرية 

حجز كمية معتربة من خمتلف املواد 

ال�ضوقر  من  بكل  الفا�ضدة  الغذائية 

عملية  ان  امل�ضدر  واأفاد   . وتخمارت 

حجز املواد الغذائية متت خالل عملية 

ال�ضوقر.  ببلدية  للمحالت  مراقبة 

 17.445 حجز  من  مكنت  والعملية 

 14 منها  املختلفة  املواد  من  قنطار 

قنطار من الك�ضك�ش و 2.25 قنطار من 

الأرز و 25 كلغ من الفا�ضولياء. كما 

مت �ضبط مواد تنظيف غري �ضاحلة ويف 

بلدية تخمارت حجزت ذات امل�ضالح 

95 كلغ من املواد الغذائية املتنوعة. 
غري  الأخرى  هي  انها  تبني  والتي 

ومتكنت  هذا  لال�ضتهالك.  �ضاحلة 

الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية 

كمية  حجز  من  بتيارت  الدحموين 

والزيت.  ال�ضكر  مادتي  من  معتربة 

معلومات  ان  امل�ضادر  ذات  من  وعلم 

التجار  اأحد  قيام  عن  اليهم  وردت 

وا�ضعة  املواد  من  كمية  بتخزبن 

م�ضكنه  قرب  خمزن  داخل  ال�ضتهالك 

عرث  حيث  الدحموين.  بلدية  و�ضط 

760 لرت  على  الوطني  الدرك  عنا�رص 

ال�ضكر  من  قنطار   24.95 و  الزيت  من 

اأين مت حجزت  كان معدة للم�ضاربة. 

ال�ضلعة واإحالة ملف التاجر للعدالة

24 �ضاعة  امل�ضالح االأمنية يف ظرف  يف عمليات نوعية نفذتها خمتلف 

منتهية  مواد  من  هائلة  كميات  حجز 
بتيارت  للم�صاربة  موجهة  واأخرى  ال�صالحية 

حجزت عنا�رص ال�رصطة بالأمن احل�رصي 

اخلارجي لقرية »عمرونة« ببلدية ثنية 

احلد اأزيد من 10 قناطري من مادة ال�ضميد 

وتوقيف  للم�ضاربة  موجهة  كانت  التي 

�ضخ�ضني متورطني يف الق�ضية.

الت�ضال  ملكتب  بيان  ذكره  وح�ضبما 

الأمني  الهيئة  لهذه  العامة  والعالقات 

فاأنه مت القيام بهذه العملية اإثر معاينة 

قوات ال�رصطة بالأمن احل�رصي املذكور 

رفقة اأعوان الرقابة التابعني للمفت�ضية 

الإقليمية للتجارة بدائرة ثنية احلد عدد 

من املحالت التجارية املتواجدة بقرية 

اأحدها  بداخل  اإكت�ضف  والتي  »عمرونة« 

كمية خمزنة من ال�ضميد واملقدرة بنحو 

موجهة  كانت  كلغ  و75  قناطري   10
عن  العملية  اأ�ضفرت  كما  للم�ضاربة. 

املخزنة  الكمية  هذه  �ضاحبي  توقيف 

اللذين كانا يريدان ت�ضويقها عن طريق 

امل�ضدر،  نف�ش  ي�ضيف  امل�ضاربة، 

ق�ضائي  ملف  اإجناز  مت  اأنه  اىل  م�ضريا 

وكيل  اأمام  وتقدميهما  املتورطني  �ضد 

اجلمهورية لدى حمكمة ثنية احلد.

الق�ضية يف  متورطني  �ضخ�ضني  توقيف  مع 

10 قناطري  حجز اأكرث من 
موجهة  ال�صميد  مادة  من 
ثنية  ببلدية  للم�صاربة 

احلد

قاموا ب�ضرقة كمية من االأدوية ومواد تعقيم وكمامات 

جمهولون ي�صطون على مركز عالج 
ب�صيدي عبد املومن مبع�صكر 

الأ�ضبوع  نهاية  جمهولون  قام 

بال�ضطو على مبنى مركز عالج بلدية 

اإقليميا  التابعة  املومن  عبد  �ضيدي 

قبل  مبع�ضكر،  املحمدية  لدائرة 

الأدوية  من  كمية  على  يجهزوا  اأن 

بعد  بالتعقيم  خا�ضة  واأخرى 

تخريب قفل املخزن.

من  يومني  نحو  بعد  ذلك  وقد حدث 

غياب الطاقم الطبي عن مبنى املركز 

النقل  توفر  بعدم  �ضلة  ذات  لدواع 

الطبيب  التحاق  دون  حال  الذي 

العام وطبيب الأ�ضنان و3 ممر�ضني. 

تنقل  حظر  قرار  تفعيل  اأعقاب  ويف 

�ضيارات الأجرة من عموم الإجراءات 

التي مت تفعيلها ملواجهة تف�ضي وباء 

كورونا كوفيد 19 امل�ضتجد. وقد مت 

وال�ضكان  ال�ضحة  مديرية  اإخطار 

ال�ضطو ف�ضال  لولية مع�ضكر بحادث 

اأظهرت  التي  البلدية  م�ضالح  عن 

عملية  خملفات  متابعة  من  تن�ضلها 

اأعرب  ذاته،  ال�ضياق  ويف  ال�ضطو. 

البلدية عن خ�ضيتهم  �ضكان  و  اأهايل 

من ما قد يرتتب عن حادثة ال�ضطو . 

كون اأن املركز يبقى يف حاجة لدعم 

خا�ضة  الأدوية  و  التطبيب  بو�ضائل 

بامل�ضادات احليوية.  املتعلقة  تلك 

الذي  ال�ضاعي  احلجم  عن  ناهيك 

يتم�ضك به الطاقم الطبي املتمثل يف 

دوام ل يزيد عن 3 �ضاعات من  اأ�ضل 

حفيظة  اأثار  ما  هو  و   . �ضاعة   12
طالب  الذي  و  منتخب  ولئي  ع�ضو 

بوجوب تدخل مدير ال�ضحة.

اأ�ضخا�س  8 من  متكونة 

تفكيك ع�صابة خمت�صة يف ال�صطو 
على املنازل بحا�صي بحبح باجللفة 

ال�رصطة  عنا�رص  اأوقفت، 

حا�ضي  بدائرة  الق�ضائية 

بحبح يف اجللفة، ع�ضابة 

اأ�ضخا�ش   8 من  متكونة 

م�ضتبه فيهم والتي يرتاوح 

 22 اعمار افرادها ما بني 

متهمني  �ضنة،  و54  �ضنة 

يف  منازل  عدة  ب�رصقة 

املنطقة.

الق�ضية،  وتعود حيثيات 

�ضحايا  اأحد  تقدم  اإىل 

ال�رصطة  م�ضالح  اإىل 

اأجل  من  بحبح،  بحا�ضي 

مفادها  �ضكوى  اإيداع 

لل�رصقة  م�ضكنه  بتعر�ش 

جمهولني.  قبل  من 

داخله  من   َ اأُ�ضُتويليِ اأين 

التجهيزات  بع�ش  على 

اخلا�ضة  واملعدات 

الإجناز  طور  مب�ضكنه 

ذات  كثفت  ذلك  اإثر  وعلى 

البحث  عمليات  امل�ضالح 

مكنت  التي  والتحري، 

من حتديد هوية امل�ضتبه 

وا�ضفرت  الق�ضية  يف  بهم 

توقيف  من  العملية 

يف  الع�ضابة  عنا�رص 

وبحوزتهم  تلب�ش  حالة 

بع�ش املعدات امل�ضتعملة 

هذا  ال�ضطو.  عمليات  يف 

م�ضاكن  تفتي�ش  مّت  وقد 

وفقًا  فيهم،  امل�ضتبه 

لالإجراءات املعمول بها، 

اأين مّت العثور على كميات 

امل�رصوقات.  من  هائلة 

معدات  يف  واملتمثلة 

الأجهزة  بالبناء،  خا�ضة 

الأبواب  الكهربائية، 

واخل�ضبية،  احلديدية 

الكهربائية  املحركات 

كما  باملياه.  اخلا�ضة 

العملية  خالل  حجز  مت 

معترب،  مايل  مبلغ 

اأ�ضلحة بي�ضاء من خمتلف 

حجز  مت  كما  الأحجام، 

يف  ت�ضتعمل  كانت  مركبة 

َم  عمليات ال�رصقة. وقد ُقديِ

امل�ضتبه بهم الثمانية اأمام 

لدى  اجلمهورية  وكيل 

حمكمة حا�ضي بحبح.

وهران 

ك�صف ور�صة ل�صناعة املايونيز 
مبواد منتهية ال�صالحية

القليمية  الفرقة  من  عنا�رص  متكنت 

ال�ضانية من حجز مواد غذائية  درك 

خمزنة  واأخرى  ال�ضالحية  منتهية 

يف  ت�ضتعمل  �رصعية  غري  بطريقة 

�ضناعة مادة املايونيز بوهران.

العملية مت تنفيذها خالل قيام اأفراد 

م�ضتوى  على  مراقبة  بنقطة  الفرقة 

بالقرب   33 رقم  الولئي  الطريق 

ال�ضانية  بلدية  ال�ضهداء  مقربة  من 

ايفيكو  نوع  �ضاحنة  توقيف  مت  اين 

م�رصغني.  منطقة  اىل  طريقها  يف 

بكمية  حمملة  كانت  ال�ضاحنة 

بعد  تبني  املايونيز  من  معتربة 

مطابقة  غري  اأنها  الفاتورة  تفح�ش 

املمار�ضة  على  املطبقة  للقواعد 

�ضائق  مع  التحقيق  بعد  التجارية. 

كانت  التي  املواد  اأن  اأكد  املركبة 

من  بحملها  قام  ال�ضاحنة  منت  على 

املايونيز  مادة  لت�ضنيع  ور�ضة 

حيث  ال�ضانية،  ببلدية  الكائن 

الإجراءات  جميع  ا�ضتيفاء  وبعد 

املن�ضاأة  تفتي�ش  ومت  القانونية. 

حماية  م�ضالح  مع  بالتن�ضيق 

ملديرية  الغ�ش  وقمع  امل�ضتهلك 

فرقة  وكذا  وهران  لولية  التجارة 

الوطني  للدرك  البيئة  حماية 

كميات  حجز  مت  وقد  بوهران. 

منتهية  اخلردل  مادة  من  معتربة 

ال�ضالحية، زيت نوع عافية، 3332 

علبة من مادة املايونيز حجم 450 غ 

 1925 عالمة موزا كهياأة للت�ضويق، 

عالمة  غ   250 حجم  مايونيز  علبة 

من  براميل  للت�ضويق،  مهياأة  موزا 

برميل  كل  وزن  امل�ضربة  الطماطم 

متنوعة.  اخرى  ومواد  كلغ   233
املن�ضاأة  مالك  مع  ال�ضتف�ضار  وبعد 

به  يخزن  م�ضتودع  لديه  اأنه  اأكد 

املنتوج وذلك بحي العثمانية، بعد 

التنقل اإىل عنوان امل�ضتودع اخلا�ش 

بالتخزين مت تفتي�ضه اأين مت العثور 

على مواد اولية اخرى لت�ضنيع مادة 

املايونيز.
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قطاعات  عدة  مع  بالتن�سيق  املراأة،  وق�سايا  والأ�سرة  الوطني  الت�سامن  وزارة  تنظم 

باملناطق  ل�سيما  الوطن  وليات  مبختلف  ت�سامنية  قوافل  الأ�سبوع  هذا  من  بداية  اأخرى، 

القيام  جانب  اىل  اله�سة  الفئات  لفائدة  اإن�سانية  م�ساعدات  تقدمي  خاللها  من  يتم  النائية 

كورونا. فريو�س  وباء  لنت�سار  تفاديا  وتوعوية  حت�سي�سية  بعمليات 

يف ظل انت�سار فريو�س كورونا 

تنظيم قوافل ت�شامنية مل�شاعدة الفئات اله�شة 
مبختلف واليات الوطن

وداد. ع

وبوقرة بوفاريك  ب�سوقي  الأمر  يتعلق 

الرتخي�ص بنقل اخل�شر والفواكه من واإىل 
اأ�شواق اجلملة بالبليدة 

التي  البليدة  والية  م�صالح  اأ�صدرت 

يوم  منذ  ال�صامل  للحجر  تخ�صع 

الثالثاء املا�صي ب�صبب تف�صي فريو�س 

تتيح  تعليمة  )كوفيد19-(  كورونا 

نقل اخل�رض والفواكه من واإىل �صوقي 

اجلملة لبيع اخل�رض والفواكه ببلديتي 

اىل  احلاجة  دون  وبوفاريك  بوقرة 

امل�صالح  طرف  من  التنقل  رخ�صة 

املخت�صة.

يرخ�س  اأنه  امل�صالح  ذات  واأو�صحت 

والفواكه على م�صتوى  لتجار اخل�رض 

نقل  وبوقرة  ببوفاريك  اجلملة  �صوقي 

الوالية  اقليم  م�صتوى  على  ب�صائعهم 

وهذا  ال�صامل  احلجر  فرتة  خالل 

ع�رضة  احلادية  ال�صاعة  من  ابتداءا 

ليال واىل غاية ال�صاد�صة �صباحا دون 

ال�صادرة  املرور  رخ�صة  اإىل  احلاجة 

عن اجلهات املخولة بذلك وهو نف�س 

التجزئة.  االإجراء املطبق على جتار 

يف  يندرج  الذي  القرار  هذا  ويرمي 

اقرتها  التي  الوقائية  التدابري  اإطار 

الوالية منذ بداية هذه االأزمة ال�صحية 

اإىل  املعدي  الوباء  هذا  ملحا�رضة 

مبختلف  املواطنني  متوين  �صمان 

حاجياتهم من اخل�رض والفواكه وكذا 

احلفاظ على �صحة املواطنني. ووفقا 

الر�صمية  التعليمة  هذه  يف  جاء  ملا 

فاإن كل تاجر يخالف اأحكام هذا القرار 

يتعر�س للمتابعة الق�صائية . كما مت 

احل�صا�س  الظرف  تفهم  اىل  الدعوة 

على  والعمل  الوالية  به  متر  الذي 

م�صاعدة ال�صلطات الوالئية يف مكافحة 

الوالية  وايل  باأن  يذكر  الوباء  هذا 

وقت  يف  �رضح  قد  كان  نوي�رض  كمال 

املفرو�س  ال�صامل  احلجر  اأن  �صابق 

على الوالية » ال يعني توقف احلياة 

اإىل  م�صريا  كلية«،  ب�صفة  واخلدمات 

اتخاذ كافة االجراءات التي من �صاأنها 

اال�صا�صية  االحتياجات  خمتلف  توفري 

ال  اإختالالت  اأي  وتفادي  للمواطنني 

التغطية  ب�صمان  منها  تعلق  ما  �صيما 

الغذائية  باملواد  والتموين  ال�صحية 

والتعقيم  التنظيف  ومواد  االأ�صا�صية 

وكذا املنتجات الطاقوية.

وا�صعة  مواطنة  حملة  بوهران  انطلقت 

ودعم  مل�صاندة  الوالية  يف  للت�صامن 

العاملة  الطبية  و�صبه  الطبية  االأطقم 

يف امل�صت�صفيات يف الوحدات اخلا�صة 

يف  امل�صتبه  احلاالت  با�صتقبال 

اإ�صابتها، وكذا عالج احلاالت املوؤكدة 

يف امل�صت�صفيني اجلامعيني بن زرجب 

و1 نوفمرب.

والعيادتني  الفنادق  مالك  وبعد 

وهران،  يف  اخلا�صتني  الطبيتني 

حتت  موؤ�ص�صاتهم  و�صع  قرروا  الذين 

ملواجهة  العمومية  ال�صلطات  ت�رضف 

�صبكات  ت�صكلت   ،«  19 »كوفيد  وباء 

متطوعون  فيها  جمع  عديدة،  ت�صامن 

االأطقم  ا�صتكت  التي  امل�صتلزمات 

يف  العاملة  الطبية،  و�صبه  الطبية 

وفرتها.  عدم  اأو  ندرتها  من  امليدان، 

االأطباء  من  العديد  يلجاأ  حيث 

�رضائها  اإىل  واملمر�صات  واملمر�صني 

باأموالهم اخلا�صة. وقد ا�صتلمت اإدارات 

اأوىل  لوهران  اجلامعيني  امل�صت�صفيني 

واأقنعة  قفازات  يف  متمثلة  الهبات، 

الواقية  االألب�صة  اإىل  باالإ�صافة  طبية 

وكذا مواد التعقيم وغريها. من جهتهم 

حول  املتطوعني  من  جمموعة  التفت 

رئي�س جلنة ال�صحة باملجل�س ال�صعبي 

الوالئي لوهران هواري الزين، لتنظيم 

االأحياء  يف  وحت�صي�س  توعية  حمالت 

حلث املواطنني على االلتزام ببيوتهم، 

وكذا عمليات تطهري املرافق العمومية 

التي  العملية  وهي  وال�صوارع. 

والدرك  االأمن  م�صالح  فيها  انخرطت 

�صاحنات  اأخرجت  حيث  الوطنيني، 

ر�س املياه، التي تقوم بتطهري �صوارع 

م�صالح  �رضعت  بينما  وهران،  مدينة 

الدرك الوطني يف علمية تطهري مدينة 

ال�صانية. يف الوقت الذي افتتحت فيه 

العديد من الور�صات خلياطة االأقنعة، 

االأقم�صة،  ب�رضاء  بها  املبادرون  وقام 

ويتكفل متطوعون بخياطتها وتعقيمها 

املواطنني.  عل  جمانا  توزيعها  قبل 

وال�صناعة  التجارة  غرفة  واندجمت 

اأي�صا، يف العمل التطوعي.  لوهران، 

رجال  �رضيف  كرمي  رئي�صها  دعا  حيث 

يقدرون  ما  بكل  التربع  اإىل  االأعمال 

كميات  الغرفة  وا�صتقبلت  عليه. 

ومن  اال�صتهالكية.  املواد  من  معتربة 

ال�صعبية  االأحياء  �صكان  ان�صم  جهتهم 

الذين  النظافة لبلدية وهران،  لعمال 

مل يتوقفوا عن تنظيف �صوارع املدينة. 

وهذا من خالل احلمالت التطوعية التي 

لتنظيف  املدينة  اأحياء  كل  يف  برزت 

ال�صوارع. ويف مدينة مغنية احلدودية 

والتمهني  املهني  التكوين  مركز  �رضع 

والتي  الطبية  االأقنعة  خياطة  يف   02
القطاعات  على  توزيعها  املنتظر  من 

جميع  املركز  �صخر  حيث  العمومية. 

والب�رضية الإجناح  املادية  االإمكانيات 

هذه العملية يف ظل احرتام تدابري االأمن 

وفتحت  عليها،  املتعارف  والوقاية 

واالنخراط  التطوع  باب  املركز  اإدارة 

واملتكونني  لالأ�صاتذة  العملية  يف 

للم�صاهمة يف اإجناح العملية.

متطوعون يجمعون امل�ستلزمات التي ا�ستكت 

الأطقم الطبية من ندرتها اأو عدم وفرتها

حملة ت�شامن وا�شعة مع 
امل�شت�شفيات ملواجهة الفريو�ص 

يف وهران 

اأكد  االإطار،  ا  هذا  يف 

اجلمعوية  احلركة  مدير 

بوزارة  االن�صاين  والعمل 

حممد  الوطني،  الت�صامن 

�صحفي  ت�رضيح  يف  �رضباط 

هذه  اأن  العا�صمة،  باجلزائر 

التي  الت�صامنية  القوافل 

اأخ�صائيني  م�صاركة  تعرف 

اجتماعيني واأطباء وكذا اأطباء 

خمتلف  جانب  اإىل  نف�صانيني 

�صتجوب  اجلوارية،  اخلاليا 

عدة واليات من الوطن ال�صيما 

النائية واملعزولة منها، يتم 

غذائية  طرود  توزيع  خاللها 

لفائدة  �صحية  وم�صتلزمات 

الفئات اله�صة والفقرية. كما 

»بتوعية  القوافل  �صتقوم هذه 

الواليات  �صكان  وحت�صي�س 

بخطورة  �صتزورها  التي 

كورونا  فريو�س  وباء 

االلتزام  �رضورة  على  وحثهم 

الوقائية  االإجراءات  بكل 

اتخذتها  التي  واالحرتازية 

اجل  من  العمومية  ال�صلطات 

احلد من انت�صار هذا الفريو�س 

اخلطري«. وذكر امل�صوؤول ذاته 

بالو�صع احلايل الذي تعرفه 

والية البليدة نظرا الإخ�صاعها 

الحتواء  �صامل  �صحي  حلجر 

الذي  اخلطري  الوباء  هذا 

ان  اىل  م�صريا  منه،  ت�رضرت 

يف  �صت�صتفيد،  الوالية  هذه 

اطار هذه القوافل الت�صامنية، 

ت�صامني  برنامج  »من 

خالله  من  يتم  ا�صتثنائي 

متنوعة  غذائية  مواد  توزيع 

املحتاجني«،  ال�صكان  على 

املدين  املجتمع  داعيا 

وال�صلطات  واملتطوعني 

املحلية اىل »امل�صاركة بقوة 

يف هذه العملية االن�صانية مع 

حت�صي�صية  بن�صاطات  القيام 

وتوعوية وا�صعة النطاق للحد 

من انت�صار هذا الوباء«. وذكر 

اعطت  قد  الوزارة  اأن  �رضباط 

ملديرية  »تعليمات  موؤخرا 

بالبليدة  االجتماعي  الن�صاط 

اىل توزيع املخزون  تدعوها 

الغذائي املتوفر على الفئات 

املراكز  كل  وتعقيم  اله�صة 

مراكز  ال�صيما  اخلا�صة 

الرحمة«، كما  امل�صنني ودار 

االت�صال  اىل  املواطنني  دعت 

 27-15 االأخ�رض  بالرقم 

االآنية  اال�صتجابة  اجل  من 

م�صالح  طرف  من  ملطالبهم 

هذا  يف  الوطني  الت�صامن 

جهة  من  الع�صري.  الظرف 

امل�صوؤول  ذات  تطرق  اخرى 

الت�صامنية  االإجراءات  اإىل كل 

القطاع  اتخذها  التي  االأخرى 

الفئات  م�صاعدة  اجل  من 

الظروف  هذه  يف  املحتاجة 

انه  اإىل  م�صريا  ال�صعبة، 

حت�صي�س  حملة  »اإطالق  �صيتم 

وا�صعة  وتعقيم  وتطهري 

كل  م�صتوى  على  النطاق 

وديار  املخت�صة  املراكز 

الرحمة وامل�صنني املتواجدة 

حيث  الوطني  امل�صتوى  على 

االأوىل  االنطالقة  �صتكون 

خادم  ببئر  الرحمة  دار  من 

اأمرت  كما  بالعا�صمة«. 

اأكده  ح�صبما   -- الوزارة 

ت�صديد  »بتمديد   -- �رضباط 

دفع املنحة اجلزافية للت�صامن 

التي ت�صتفيد منها �صهريا فئة 

املعوقني وامل�صنني واالأرامل 

لتفادي االزدحام على م�صتوى 

جانب  اىل  الربيد  مكاتب 

ت�صامني  برنامج  ت�صطري 

البيئة  قطاعي  مع  بالتن�صيق 

املحلية  وامل�صالح  وال�صحة 

من  يتم  اجلوارية  واخلاليا 

غذائية  مواد  توزيع  خاللها 

على �صكان املناطق املعزولة 

ال�صحية  امل�صاعدات  وتقدمي 

لهم والتكفل باجلانب البيئي 

عليهم  العبء  لتخفيف  وذلك 

ال�صحية  الظروف  هذه  يف 

بها  متر  التي  اال�صتثنائية 

البالد«.

بداأت بالعديد من وليات الوطن ويف مقدمتها 

العا�سمة 

توا�شل حملة نقل االأ�شخا�ص 
بدون ماأوى نحو مراكز االإيواء 

العملية  اأيام  مدار  على  تتوا�صل 

االأ�صخا�س  ونقل  جلمع  ت�صامنية 

من  العديد  عرب  ماأوى  بدون 

العا�صمة  ففي  الوطن  واليات 

ماأوى  دون  االأ�صخا�س  نقل  يتم 

بلديات  املتواجدين عرب خمتلف 

مركز  نحو  العا�صمة  اجلزائر 

بدايل  الطبي  اال�صتعجايل  االيواء 

تدابري  اإطار  يف  وذلك  اإبراهيم 

حماية ووقاية هذه الفئات اله�صة 

كورونا  بفريو�س  العدوى  من 

امل�صتجد وكذا التقلبات اجلوية.

وح�صبما اأفادت به مديرة الن�صاط 

اجلزائر  لوالية  االجتماعي 

لـ/ ت�رضيح  معيو�س يف  �صليحة 

انطلقت  التي  القافلة  فاأن  واأج 

اإبراهيم  من مركز امل�صنني بدايل 

الوطني  االأمن  اأعوان  مب�صاركة 

ومديرية  املدنية  واحلماية 

امل�صاعدة  وموؤ�ص�صة  ال�صحة 

من  الوالئية وغريها  االجتماعية 

تهدف  املتخ�ص�صة  املوؤ�ص�صات 

بدون  االأ�صخا�س  هوؤالء  اإىل جمع 

االإيواء  مركز  اإىل  ونقلهم  ماأوى 

اال�صتعجايل ببلدية دايل اإبراهيم، 

حيث �صيتكفل طاقم طبي بفح�صهم 

ال�صحية  حالتهم  على  للتعرف 

وذلك من اأجل التكفل بهم يف اإطار 

اإجراءات وزارة الت�صامن الوطني 

للوقاية  املراأة  وق�صايا  واالأ�رضة 

 )19 )كوفيد  كورونا  فريو�س  من 

التنفيذ  حيز  دخول  اأن  واأ�صافت 

باجلزائر  اجلزئي  احلجر  لقرار 

ال�صاعة  من  بداية  العا�صمة 

 7:00 ال�صاعة  غاية  اإىل   19:00
بهوؤالء  التكفل  ي�صتدعي  �صباحا 

انح�صار  بعد  خا�صة  االأ�صخا�س 

كانت  التي  اجلمعيات  ن�صاط 

تتكفل بتقدمي وجبات �صاخنة لهم 

و�صوء االأحوال اجلوية. واأ�صافت 

العملية  اأن  امل�صوؤولة  ذات 

الت�صامنية �صملت نقل االأ�صخا�س 

وامل�رضدين  ماأوى  بدون 

بلديات  كل  عرب  املتواجدين 

العا�صمة على غرار �صيدي اأحممد 

ووادي  وبولوغني  الوادي  وباب 

قري�س وبلوزداد و�صاحة اأول ماي 

حلمايتهم  والق�صبة،  واملدنية 

انتقال  من  وتخوفا  االأمطار  من 

معيو�س  وذكرت  اإليهم.  العدوى 

االأ�صخا�س  هوؤالء  نقل  بعد  اأنه 

االإيواء  مركز  نحو  ماأوى  بدون 

اال�صتعجايل الطبي بدايل اإبراهيم 

�صيتم  �صخ�س  لـ350  يت�صع  الذي 

ح�صب  توجيههم  و  طبيا  فح�صهم 

نحو  واأعمارهم  ال�صحة  حالتهم 

للتكفل  اال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صات 

املراكز  خمتلف  نحو  اأو  بهم 

ملديرية  التابعة  الرعاية  ودور 

غرار  على  االجتماعي  الن�صاط 

اإبراهيم  بدايل  امل�صنني  دور 

و  الزوار  وباب  مو�صى  و�صيدي 

باقي ومراكز الطفولة امل�صعفة. 

واأكدت اأن الهدف من هذه العملية 

هو حت�صني ظروف معي�صة هوؤالء 

توفري  خالل  من  االأ�صخا�س 

وكذا  لالإيواء  جيدة  ف�صاءات 

يف  والنف�صية  ال�صحية  الرعاية 

من  اال�صتثنائي.  الظرف  هذا 

جهتها تزامنا مع الو�صع ال�صحي 

جهتها  من  البالد.  به  متر  الذي 

نظمت مديرية الن�صاط االجتماعي 

جلمع  حملة  عنابة  والت�صامن 

بالوالية  ماأوى  دون  االأ�صخا�س 

مع  بالتن�صيق  متت  العملية 

ومب�صاركة  الوالية  اأمن  م�صالح 

جمعية الغفران وجمعية االإح�صان 

�صيدي بلعيد . وخالل احلملة مت 

حولن  ماأوى  دون  ن�صاء   6 جمع 

باملدينة  بلعيد  �صيدي  مركز  اإىل 

اىل  حولت  وامراأة  القدمية 

مت  حني  يف  الرازي.  م�صت�صفى 

اإىل  ماأوى  دون  �صخ�س  حتويل 

ر�صد.  اإبن  اجلامعي  امل�صت�صفى 

توعية  احلملة  �صملت  وقد  هذا 

من  االأ�صخا�س  بع�س  وحت�صي�س 

النف�صانيني  االخ�صائيني  طرف 

لاللتزام باملكوت يف منازلهم.

كانت موجهة للم�ساربة 

حجز كميات من ال�شميد ومواد 
�شبه �شيدالنية بباتنة 

االقت�صادية  الفرقة  متكنت 

من  باتنة  والية  باأمن  واملالية 

ترتاوح  اأ�صخا�س  ثمانية  توقيف 

بعد  �صنة  و62   25 بني  اأعمارهم 

بعملية  يقومون  وهم  �صبطهم 

ملادة  �رضعية  غري  م�صاربة 

مبدينة  تام�صيط  بحي  ال�صميد 

باتنة، حيث مت حجز 1361 كي�س 

�صميد بوزن 25 كلغ.

فقد  االمن  مل�صالح  بيان  وح�صب 

للنيابة  املجموعة  هذه  قدمت 

حقهم  يف  �صدر  حيث  املحلية 

اأ�صهر   06 بني  ترتاوح  عقوبات 

االإفراج  مع  نافذ  حب�س  وعام 

مالية  وغرامة  البع�س  عن 

م�صادرة  مع  دج  األف   50 بـ  تقدر 

ال�صياق  نف�س  ويف  املحجوزات. 

املتنقلة  الفرقة  قامت  تقريبا 

 01 باتنة  الق�صائية  لل�رضطة 

العمر  من  يبلغ  �صخ�س  بتوقيف 

42 �صنة على م�صتوى نف�س احلي 
�صبه  مواد  وبحوزته  املذكور 

 70320 �صيدالنية حيث مت حجز 

وكذا  االأنواع  خمتلف  من  قفاز 

1103 قارورة مطهر و90 قارورة 
وحدة  األف   25 يفوق  وما  كحول 

�صبط  كما  الطبية،  الكمادات  من 

جمهولة  طبية  كمامة   600 لديه 

النوع باالإ�صافة اإىل مواد منتهية 

ال�صالحية.
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الريا�ضة

اأكد عبد الكريم مدوار رئي�س الرابطة 

ب�أن  القدم  لكرة  المحترفة  الوطنية 

قرار اإلغ�ء من�ف�س�ت البطولة ب�سبب 

الم�ستجد،  كورون�  فيرو�س  انت�س�ر 

ممثلة  الدولة  �سالحي�ت  من  يظل 

في وزارة ال�سب�ب والري��سة، وق�ل 

ال�س�بق  �سلف  جمعية  فريق  رئي�س 

»اأعتقد  �سحفية:  ت�سريح�ت  في 

في  يبقى  البطولة  اإلغ�ء  قرار  اأن 

اتح�د  ثم  الجزائرية  الدولة  يد 

اجتم�ع  انتظ�ر  في  الجميع  الكرة، 

نفكر  واأ�س�ف: »ال  المقبل«،  افريل   5
البطولة،  اإلغ�ء  في  االإطالق  على 

ب�لقرار  مرتبط  االآن  �سيء  كل  لكن 

يحتم  الو�سع  اأن  خ��سة  ال�سي��سي، 

الع�مة  الم�سلحة  في  التفكير  علين� 

ان  المولى  »نحمد  وت�بع  فقط«، 

ب�سكل  تع�ملت  الجزائرية  ال�سلط�ت 

وفر�ست  كورون�،  اأزمة  مع  اإيج�بي 

تدابير وق�ئية ن�جحة مق�رنة بق�رة 

نحر�س  اأن  »اأتمنى  واأتم  اأوروب�«، 

جميع� على الوق�ية.

م.ق

مدوار: »من املبكر احلديث عن الغاء البطولة من الآن« 
مولودية اجلزائر

العميد يف�ضخ عقد روين 
ونغيز ي�ضيد بت�ضامن اجلزائريني 
 قرر مجل�س اإدارة فريق مولودية الجزائر، برئ��سة عبد الن��سر 

روني  الك�ميروني،  ب�لالعب  ارتب�طه  فك  اأم�س  اأول  األم��س، 

وانكواي، المع�ر اإلى جمعية عين مليلة، ب�سبب تدني م�ستواه 

وعجزه عن الت�أقلم مع اأجواء البطولة الجزائرية، وك�ن الن�دي 

الع��سمي قد عجز عن التو�سل اإلى اتف�ق مع الالعب، لف�سخ 

الف�رطة،  ال�ستوية  التحويالت  فترة  خالل  ب�لترا�سي  العقد 

قبل اأن يقرر اإع�رته لجمعية عين مليلة، حتى نه�ية المو�سم، 

قرار  وي�أتي  االإع�رة،  فترة  طوال  اأجوره  بت�سديد  التكفل  مع 

اإدارة المولودية بف�سخ عقد الالعب من طرف واحد، لتخفيف 

اأعب�ء الن�دي الم�لية، بعد اأن تكبد خ�س�ئر ف�دحة في الفترة 

ب�سبب  البالد،  في  الري��سي  الن�س�ط  تجميد  عقب  الم��سية، 

انت�س�ر وب�ء كورون�، ومن المرتقب اأن تت�س�عد ق�سية المه�جم 

لكرة  الدولي  االتح�د  اإلى  ب�للجوء  هدد  بعدم�  الك�ميروني، 

القدم »فيف�«، للح�سول على ك�مل م�ستحق�ته، وفي �سي�ق اآخر، 

الت�س�منية  اأ�س�د نبيل نغيز، مدرب مولودية الجزائر ب�لهبة 

التبرع�ت  لجمع  حملة  نظموا  الذين  الجزائريين،  لالعبين 

اأجل م�س�عدة الم�ست�سفي�ت، على مواجهة فيرو�س كورون�  من 

»فيرو�س  �سحفية:  ت�سريح�ت  في  نغيز،  وق�ل  الم�ستجد، 

اأ�سعر  �سدقوني  تالحمهم،  من  وزاد  الجزائريين  وحد  كورون� 

ب�لفخر عندم� اأرى العبين� مجتمعين خلف هدف واحد، وهو مد 

يد العون الأبن�ء بلدهم لمواجهة االأزمة«، واأ�س�ف: »اأن� مرت�ح 

الحترافية العبي فريقي والتزامهم ب�لتعليم�ت، اأعلم اأن االبتع�د 

عن جو التدريب�ت الجم�عية �سيوؤثر على لي�قتهم كثيرا، لكنن� 

ج�هزون لم�س�عدتهم للحف�ظ على لي�قتهم البدنية، رغم نق�س 

تمديد  اأن  »اأعتقد  وختم:  العمل«،  وتيرة  رفع  عبر  المن�ف�سة، 

البطولة حتى جوان ال يخيفن�، ولن ي�سكل اأزمة ب�لن�سبة لن�، 

فنحن ل�سن� اأف�سل ح�ال من الدوري�ت االأوروبية«.

قال اإن القرار من �صالحيات الوزارة الو�صية

حت�شبا لأي 

طارئ

و�ضع القاعات الريا�ضية 
بوهران حتت ت�رصف وزارة ال�ضحة 

تقرر على م�صتوى ولية وهران ت�صخري كافة القاعات الريا�صية للولية حت�صبا لأي طارئ يف ظل الظرف ال�صحي 

الراهن من اأجل حتويلها اإىل اأماكن حجر �صحي يف حال ما ا�صتدعت ال�صرورة لذلك ح�صبما ا�صتفيد من مديرية ال�صباب 

والريا�صة، وطماأن نف�س امل�صدر باأن القاعات الريا�صية التابعة للمديرية على غرار ق�صر الريا�صات ‘’حمو بوتليلي�س’’ 

اأماكن  اإىل  لتحويلها  جاهزة  �صتكون  الولية  بلديات  خمتلف  عرب  املوزعة  املن�صاآت  من  لطفي’’ وغريها  ‘’العقيد  وقاعة 

للحجر ال�صحي يف حال ما ا�صتدعت ال�صرورة لذلك مربزا اأن ذلك جاء بقرار من الوايل، ويدخل �صمن هذا الإطار اإطالق 

اأ�صغال تهيئة الوحدة ال�صحية التابعة لق�صر الريا�صات والواقعة مبحاذاته والتي تت�صع لنحو 30 �صرير من اأجل ا�صتعمالها 

كموقع للحجر ال�صحي عند ال�صرورة ل�صيما يف ظل ت�صجيل بوهران حالت الإ�صابة بفريو�س كورونا املتف�صي يف العامل ت�صيف 

مديرية ال�صباب و الريا�صة مربزة اأن ذلك يندرج اأي�صا يف اطار جهود رفع اإمكانيات ال�صتيعاب يف املجال ال�صحي للطوارئ، وياأتي 

هذا الإجراء �صمن التدابري الحتياطية التي اتخذتها ال�صلطات املحلية ملواجهة الآفة ال�صحية وموازاة مع اإجراءات اأخرى تهدف 

للحد من انت�صار فريو�س كورونا على غرار و�صع املواطنني العائدين موؤخرا من دول اأجنبية كفرن�صا واإ�صبانيا وتركيا يف احلجر 

ال�صحي على م�صتوى مركب ‘’الأندلي�صات’’ وفنادق اأخرى بوهران مثلما اأ�صار اإليه.

�سعيد.ف

 مولودية وهران 

الوزاين:«انا متفائل مب�ضتقبل احلمراوة« 
 اأعرب �صي طاهر �صريف الوزاين، املدير العام لفريق مولودية وهران، عن تفاوؤله بتح�صن اأو�صاع النادي يف امل�صتقبل القريب، بعد اهتمام 

�صركة »هيربوك« بتمويل الفريق وتغطية نفقاته املالية، وقال �صريف الوزاين يف ت�صريح لو�صائل الإعالم، اأول اأم�س: »الفريق عانى من 

اأزمة مالية خانقة منذ انطالق املو�صم، لكن الأو�صاع بداأت تتح�صن تدريجيا، بف�صل املوؤ�ص�صات املهتمة بتمويل النادي«، واأ�صاف: »نحن 

متفائلون مب�صتقبل املولودية مع قدوم �صركة هيربوك، لقد �صيعنا الكثري من الأمور يف ال�صابق، ولكن الأهم بالن�صبة لنا الآن هو اإعادة 

النادي، الأزمة  باإنهاء م�صاكل  ب�صاأن اهتمام م�صوؤويل هيربوك  اأبدا  التفا�صيل«، وختم: »مل يكن لدينا �صك  البيت و�صبط كافة  ترتيب 

�صتعرف طريقها اإىل النفراج قريبا، ونعدكم بعودة املولودية قريبا اإىل من�صات التتويج«.

�سعيد.ف

  

ب�صبب اأعمال العنف التي �صهدتها املباراة

حب�س 25 م�ضجعا للوفاق و9 للأهلي 
الربايجي 

 ق�صت حمكمة برج بوعريريج، مبعاقبة 25 منا�صرا لوفاق �صطيف، ملدة �صهرين وتغرميهم 20 مليون �صنتيم، بعد ت�صببهم يف 

اأحداث ال�صغب التي اأعقبت مباراة فريقهم �صد اأهلي الربج، يف ذهاب ربع نهائي كاأ�س اجلزائر، واأ�صندت النيابة، تهم الإخالل 

بالأمن العام وحتطيم اأمالك عمومية ومن�صاآت ريا�صية تابعة للدولة، وهو ما يعاقب عليه القانون بال�صجن، وكان وكيل 

اجلمهورية، قد اأودع 25 م�صجعا داخل ال�صجن الحتياطي ب�صبب �صلوعهم يف اأحداث ال�صغب التي اأعقبت املواجهة، مع 

اإدارة وفاق �صطيف،  توجيه ا�صتدعاء لأربع ق�صر ح�صلوا على الرباءة، و�صهدت املحاكمة، ح�صور ممثلني عن جمل�س 

يكون  ولن  للموقوفني،  ودعمهم  ت�صامنهم  عن  عربوا  حيث  الوفاق،  اأن�صار  من  املئات  جانب  اإىل  الفريق،  وحمامي 

للمتهمني املحكوم عليهم، احلق يف الطعن على احلكم ال�صادر اأمام جمل�س ق�صاء ولية الربج، اأ�صدرت املحكمة، اأول 

اأم�س اأي�صا، اأحكامها يف حق 9 من اأن�صار اأهلي برج بوعريريج، يف ق�صية اأحداث ال�صغب التي �صهدتها مباراة الكاأ�س 

التي جمعتهم بوفاق �صطيف، ومت احلكم على 9 من منا�صري نادي اأهلي برج بوعريريج باحلب�س النافذ ملدة 

�صهرين، وغرامة مالية بقيمة 2 مليون �صنتيم، ومن جهة اأخرى مل يتم بعد الف�صل يف اأحكام بقية املنا�صرين 

املوقوفني يف ذات الق�صية، والذين يبلغ عددهم 18 منا�صر، يذكر اأن مباراة الكاأ�س التي ا�صتقبل فيها اأهلي 

ا�صابات عديدة،  اأحداث عنف كبرية، ت�صببت يف  برج بوعريريج، اجلار وفاق �صطيف، �صهدت 

وخ�صائر مادية.

م�سطفى.ف

األعاب القوى

مزيدا  �ضيمنحنا  طوكيو  اأوملبياد  »تاأجيل  حلولو: 
للتح�ضري« الوقت  من 

دعا اجلميع اىل البقاء يف منازلهم

العادية  للحياة  اأوكيدجة:«ا�ضتقت 
قبل«  من  نعي�ضها  كنا  التي 

المنتخب  ح�ر�س  عبر 

ون�دي  الجزائري  الوطني 

األك�سندر  الفرن�سي  ميتز 

في  امله  عن  اأوكيدجة 

الح�لية  المحنة  تج�وز 

كم� توجه بر�س�لة لل�سعب 

له  م�سجعه�  الجزائري 

من  للوق�ية  له  وداعي� 

الح�ر�س  كورون�،  فيرو�س 

ن�سر   1 الليغ  في  المت�ألق 

من�سة  على  توعوي  فيديو 

االجتم�عي  التوا�سل 

الخ��سة  »في�سبوك« 

الجزائرية  ب�التح�دية 

لكرة القدم »ف�ف« ط�لب من 

خالله من ال�سعب الجزائري 

وعدم  المن�زل  في  ب�لبق�ء 

لل�سرورة  اإال  الخروج 

اأح�ر�س  وق�ل  الق�سوى، 

ال�سي�ق:  هذا  في  الخ�سر 

ان  جميع�  علين�  »يجب 

نتبع تعليم�ت االأخ�س�ئيين 

للحف�ظ على �سحتن� وعلى 

انت�س�ر  من  ع�ئالتن�  �سحة 

فيرو�س كورون�«، واأ�س�ف: 

»اأتمنى ان يتم الق�س�ء على 

اأقرب  في  الفيرو�س  هذا 

لحي�تن�  نعود  وان  وقت 

من  كن�  مثلم�  الطبيعية 

من  العديد  وته�فت  قبل«، 

الوطني  المنتخب  العبي 

توعية  ر�س�ئل  بعث  على 

في  للجزائريين  واطمئن�ن 

هذه الظروف التي يمر به� 

الع�لم ب�أ�سره، حيث بعث 

العديد من نجوم المنتخب 

خالل  من  الر�س�ئل  بهذه 

على  ن�سرت  فيديوه�ت 

�سفح�تهم من داخل الحجر 

على 

غرار 

�سليم�ني 

ني  ا د �سو و

عبيد  ومهدي 

وحتى من العبي 

البطولة المحلية.

م.ق

في  اإفريقي�  بطل  اعتبر 

حواجز،  متر   400 �سب�ق 

المليك  عبد  الجزائري 

اإجراء  ت�أجيل  لحولو، 

 2020 االأولمبية  االألع�ب 

تف�سي  ب�سبب  بطوكيو، 

فيرو�س،  كورون�  ج�ئحة 

ذلك  اأن  بم�  جيدا  اأمرا 

من  الك�في  الوقت  يمنحه 

لهذا  الجيد  التح�سير  اأجل 

الكبير،  الري��سي  الموعد 

ق�ئال:  لحولو  و�سرح 

»فرحت كثيرا عند �سم�عي 

خ��سة  الت�أجيل،  خبر 

تح�سيراتي  قطعت  بعدم� 

كنت  اأ�سهر،  ب�سعة  منذ 

ب�لوالي�ت  متواجدا 

االأمريكية  المتحدة 

في  الفيرو�س  بدء  عندم� 

اأوقفت  حيث  االنت�س�ر، 

�سريع�  وعدت  تدريب�تي 

اإلى الجزائر، هذا الت�أجيل 

الك�في  الوقت  �سيمنحني 

التح�سير بطريقة  اأجل  من 

اللجنة  واأعلنت  جيدة«، 

يوم  الدولية،  االأولمبية 

الثالث�ء الم��سي عن قراره� 

دورة  بت�أجيل  الق��سي 

 2020 طوكيو  اأولمبي�د 

ك�أق�سى   2021 �سيف  اإلى 

تف�سي ج�ئحة  ب�سبب  حد، 

التي  فيرو�س  كورون� 

الع�لم،  كل  تقريب�  م�ست 

من  »كنت  لحولو:  وق�ل 

على  لالإبق�ء  الراف�سين 

 2020 االأولمبية  االألع�ب 

االأ�سلي،  ت�ريخه�  في 

تح�سيراتي  في  انطلقت 

الف�رط  دي�سمبر  �سهر 

مجموعة  رفقة  ب�أمريك� 

الم�ستوى  من  عدائين 

المدرب  بقي�دة  الع�لي 

قبل  ج�ك�سن،  بير�س�ون 

كورون�  ب�سبب  اأتوقف  اأن 

مرت�ح�  كنت  فيرو�س، 

هن�ك لوجود كل االإمك�ني�ت 

بوتيرة ح�ستين تدريبيتين 

تواجدي  عك�س  يومي�، 

فيه�  تقل  التي  ب�لجزائر 

ب�لن�سبة  التح�سير  و�س�ئل 

الع�لي«،  للم�ستوى 

ق�س�ئه  كيفية  وبخ�سو�س 

المنزلي  العزل  فترة 

الجزائري  البطل  اأف�د 

تح�سيراته  يوا�سل  ب�أنه 

ق�ل:  حيث  بمفرده، 

بفندق  ح�لي�  مقيم  »اأن� 

حيث  جويلية،   5 ملعب 

من  ترخي�س  على  تح�سلت 

والري��سة  ال�سب�ب  وزارة 

للتدرب بمفردي في ميدان 

ات�س�ل  على  اأن�  ال�س�طو، 

االأمريكي،  بمدربي  دائم 

التي  ب�الأزمنة  اأُعلمه  حيث 

اأحرزه� في التدريب�ت«.

رمبا ا�صتاأنف 
التدريبات يف الفاحت 

من ماي املقبل  

جيجل  مدينة  ابن  وك�سف 

رزن�مة  ينتظر  ب�أنه 

الجديدة  المن�ف�س�ت 

االتح�د  �سيطرحه�  التي 

الدولي الألع�ب القوى، 

�سبط  من  يتمكن  حتى 

الجديد،  برن�مجه 

»من  �سرح:  حيث 

اإلى  اأعود  اأن  المحتمل 

تدريب�تي ب�أمريك� في 

المقبل،  م�ي  الف�تح 

غير  االأمور  ح�لي� 

وا�سحة تم�م�«، واأكد 

لحولو ب�أنه عقب هذا 

�سيرفع �سقف  الت�أجيل 

الموعد  في  طموح�ته 

»مع ع�م  وق�ل:  االأولمبي، 

التح�سير،  من  اإ�س�في 

اأ�سعى لل�سعود فوق من�سة 

اأولمبي�د  في  التتويج 

2021 وهذا طموح م�سروع، 
المرتبة  على  تح�سلت 

الع�لم  الث�منة في بطولة 

2019 ب�لدوحة واأن� اأ�سعر 
قوة  في  تطورت  اأنني 

وكذا  والوتيرة  التحمل، 

الج�نب التقني«.

م.ق

اأني�س.ل
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املوافق 

03 �شعبان

الريا�ضة 1441 هـ
ب�صبب خرقه لقواعد احلجر ال�صحي

ال�ضحافة االجنليزية 
تهاجم ريا�ض حمرز 
وزميله يف مان�ض�ضرت 
�ضيتي »كايل ووكر«

ب�صب راتبه املرتفع

اإدارة نادي نابويل تقرر 
التخل�ض من فوزي غوالم 

نهاية املو�ضم 
الالعب  عن  التخلي  قررت  »نابويل«  اإدارة  اأن  اإيطالية،  �صحفية  م�صادر  ك�صفت   

اإدارة  اأن  امل�صادر،  ذات  اجلاري.واأكدت  املو�صم  نهاية  مع  غوالم«  »فوزي  اجلزائري 

يجعل  مما  الفريق،  يف  الكبرية  الرواتب  اأ�صحاب  من  التخل�ص  تريد  »البارتينوبي« 

»فوزي  لها  تعر�ص  التي  االإ�صابة  اأن  النادي.كما  اأ�صوار  خارج  »غوالم«  م�صتقبل 

غوالم« يف وقت �صابق اأثرت كثريا على م�صتواه، وت�صعى اإدارة »نابويل« ل�صخ دماء 

جديدة يف الفريق املو�صم القادم.

ق.م

ح�صب تقارير اعالمية �صعودية

ال�ضعودي ي�ضتهدف  الن�رص 
�ضم جمال الدين بلعمري

اإدارة الن�صر �صم الدويل اجلزائري جمال الدين بلعمري العب   ي�صتهدف جمل�ص 

فريق ال�صباب للتعاقد معه خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.وقالت تقارير 

�صحفية �صعودية اأن بلعمري يوجد على راأ�ص قائمة الالعبني املطلوبني يف الن�صر 

م�صتعد  الن�صر  اأن  امل�صادر  اأكدت  حيث  املقبلة،  ال�صيفية  االنتقاالت  فرتة  خالل 

ال�صعودي  الن�صر  اإدارة  �صمه.وتريد  اأجل  من  املالية  الالعب  طلبات  جميع  لتلبية 

اأن  املعروف  ومن  احلايل،  املو�صم  بنهاية  ال�صباب  مع  بلعمري  عقد  انتهاء  ا�صتغالل 

اأهم  اأحد  واأن  خا�صة  اجلزائري  الالعب  يف  يفرط  اأن  ال�صعب  من  البلطان  خالد 

الالعبني لدى الفريق.

ق.م

بعدما ف�صلت مفاو�صات جتديد عقده

ماندي يف طريق مفتوح نحو 
اإلى الربميريليغ االنتقال 

فيما  وهذا  �صاخن  �صيف  مع  موعد  على  ماندي  عي�صى  اجلزائري  الدويل  �صيكون   

االنتقاالت  فرتة  اأن  رغم  االإ�صباين،  بيتي�ص  ريال  فريقه  مع  مب�صتقبله  يتعلق 

ال�صيفية القادمة من املنتظر اأن تكون ا�صتثنائية، ب�صبب توقف الدوريات العاملية 

يف الوقت احلايل لتف�صي فريو�ص كورونا اجلديد.ووفقًا ملوقع »ا�صتوديو ديبورتفو« 

االإ�صباين، فاإن ماندي اأ�صبح يف طريق مفتوح من اأجل مغادرة فريقه ريال بيتي�ص، 

عن  2021.اأما  املقبل  العام  �صيف  ينتهي  الذي  عقده،  جتديد  مفاو�صات  ف�صل  بعد 

وجهته القادمة، فقد اأكد املوقع ذاته اأن جنم منتخب »حماربي ال�صحراء« يف طريقه 

اأندية  اإىل الدوري االإنكليزي املمتاز، حيث هناك يحظى باهتمام بع�ص  لالنتقال 

»الربميريليغ«، على غرار وي�صتهام الذي كان يريد �صمه ال�صيف املا�صي، بطلب من 

املدير الفني ال�صابق للفريق، الت�صيلي مانويل بيلغريني. ولن يكون تفاو�ص االأندية 

االأخرى على �صم ماندي �صعبا يف فرتة االنتقاالت، وهذا الأن ريال بيتي�ص �صيكون 

ملزما ببيعه نهاية املو�صم بقيمة مالية يف املتناول، وهذا جتنبا لرحيله جمانا نهاية 

املو�صم املقبل.

�أني�س.ل

زغبة: »عالقتي مع 
املدرب نور الدين زكري 

قوية جدا«
فريق  مرمى  حار�س  زغبة،  م�صطفى  �لجز�ئري  �لدولي  �أكد   

يعتبر  �ل�صعودي  �لدوري  �أن  �ل�صعودي،  �صمك  بنادي  �لكرة 

�أقوى بكثير من نظيره �لجز�ئري، ومن كافة �لنو�حي.و�أ�صاف، 

خالل ت�صريحات نقلتها �ل�صحافة �ل�صعودية �أن �لفارق كبير بين 

�لدوريين �ل�صعودي و�لجز�ئري، م�صيًفا �أن �لدوري �ل�صعودي ي�صم 

قوة  عن  ف�صاًل  و�لمحلي،  �لأجنبي  �لم�صتويين  على  كبيرة  �أ�صماًء 

�لتعاقد�ت �لخارجية في �لدوري �لمحلي، بالإ�صافة �إلى �لح�صور 

�لمملكة.وتحدث  دوري  �إلى  قوة  ي�صيف  �لذي  �لكبير  �لجماهيري 

زغبة عن عالقته بمو�طنه نور �لدين زكري، �لمدير �لفني ل�صمك، 

قائاًل »عالقتي به ر�ئعة للغاية، فاأنا �أعرف ��صلوبه في �لتدريب 

وهو  �لملعب،  وخارج 

كبير«.و�نتقل  مدرب 

م�صطفى زغبة �إلى �لدوري 

جويلية  في  �ل�صعودي 

�إلى  بانتقاله  �لما�صي، 

قادًما  �لوحدة،  �صفوف 

في   ، �صطيف  وفاق  من 

�إلى  ذلك  بعد  �نتقل  حين 

جانفي  في  �صمك  �صفوف 

نهاية  حتى  �لما�صي، 

�لمو�صم.

خالد.ر

ك�صفت �صحيفة »ذ� �صن« �لبريطانية �أن 

�لإنكليزي  �لدوري  لعبي  من  عدد� 

�ل�صحي،  �لحجر  خرقو�  �لممتاز، 

�لليلية.و�أكدت  وذهبو� للمالهي 

�ل�صحيفة �أن �لالعب �لإنكليزي ديلي 

�صوهد  توتنهام،  فريق  نجم  �آلي، 

�أكثر من مرة في �أحد �لمالهي �لليلة 

�إلى  �أ�صدقائه.و�أ�صارت  مع  بلندن، 

ر�تبا  يتقا�صى  �لذي  �آلي  ديلي  �أن 

دولر،  �ألف   118 قدره  �أ�صبوعيًا 

�لذين  �لالعبين  مئات  بين  من 

على  �لحفاظ  �أنديتهم  منهم  طالبت 

توقف  فترة  خالل  �لبدنية  لياقتهم 

�لمباريات و�لعزل �ل�صحي.و�أ�صافت 

محرز  ريا�س  �لجز�ئري  �لدولي  �ن 

�أي�صا  �صوهد  �صيتي،  مان�ص�صتر  نجم 

كايل  �لإنكليزي  �لفريق  في  وزميله 

ووكر، ولعب لي�صتر �صيتي �لإنكليزي 

�لمالهي  �أحد  في  مادي�صون،  جيم�س 

ويغنون. يرق�صون  وهم  �لليلية 

�لمحللين  �أحد  عن  �ل�صحيفة  ونقلت 

�أول  �لجنون  »من  قوله:  �لريا�صيين 

عندما  �لالعبون  هوؤلء  يفعله  �صيء 

�لذهاب  هو  �لمباريات  توقف  يتم 

�إلى �لمالهي �لليلية«.

�أعطت  قد  �لبريميرليغ  فرق  وكانت 

بدنية  ريا�صية  بر�مج  لعبيها 

فترة  �أثناء  �لمنزل  في  لممار�صتها 

على  للحفاظ  �ل�صحي،  �لعزل 

مد�فع  ك�صف  جانبه،  لياقتهم.من 

مان�ص�صتر �صيتي �إيميريك لبورتي �أن 

�لمدير  غو�رديول  بيب  �لبرتغالي 

لعبيه  من  طلب  للنادي،  �لفني 

و�للتز�م  لياقتهم،  على  �لحفاظ 

�لخروج. وعدم  �لمنزلي  بالعزل 

يقوله  ما  نفعل  »نحن  و�أ�صاف: 

�لنادي لأنه �إذ� عادت �لمباريات مرة 

�أف�صل  �أن نكون في  �أخرى، فيجب 

�لدوري  ر�بطة  حالة«.وكانت 

�لإنكليزي �أعلنت توقف �لمباريات 

 4 حتى  �لجاري  مار�س   13 في 

�أن يتم تمديد  �أبريل �لقادم، قبل 

�لتاأجيل �إلى 30 �أبريل بعد تف�صي 

فيرو�س كورونا، و�إ�صابة عدد من 

�لالعبين و�لمدربين بالفيرو�س.

�أن  �إعالمية  تقارير  تحدثت  كما 

ل�صتكمال  �لمحتمل  �ل�صيناريو 

�لبريميرليغ، �أن �لدوري �صيعود 

في 1 يونيو �لقادم، على �أن ٌتقام 

 6 في  �لمتبقية  �لـ9  �لجولت 

�لمباريات  وٌتقام  فقط،  �أ�صابيع 

بدون  �لمغلقة  �لأبو�ب  خلف 

طبية  طو�قم  وبوجود  جماهير، 

طارئة في مالعب �لمباريات.

 �أيمن.ف

حت�صبا الأي 

طارئ

و�ضع القاعات الريا�ضية 
بوهران حتت ت�رصف وزارة ال�ضحة 

تقرر على م�صتوى والية وهران ت�صخري كافة القاعات الريا�صية للوالية حت�صبا الأي طارئ يف ظل الظرف ال�صحي 

الراهن من اأجل حتويلها اإىل اأماكن حجر �صحي يف حال ما ا�صتدعت ال�صرورة لذلك ح�صبما ا�صتفيد من مديرية ال�صباب 

والريا�صة، وطماأن نف�ص امل�صدر باأن القاعات الريا�صية التابعة للمديرية على غرار ق�صر الريا�صات ‘’حمو بوتليلي�ص’’ 

اأماكن  اإىل  لتحويلها  جاهزة  �صتكون  الوالية  بلديات  خمتلف  عرب  املوزعة  املن�صاآت  من  لطفي’’ وغريها  ‘’العقيد  وقاعة 

للحجر ال�صحي يف حال ما ا�صتدعت ال�صرورة لذلك مربزا اأن ذلك جاء بقرار من الوايل، ويدخل �صمن هذا االإطار اإطالق 

اأ�صغال تهيئة الوحدة ال�صحية التابعة لق�صر الريا�صات والواقعة مبحاذاته والتي تت�صع لنحو 30 �صرير من اأجل ا�صتعمالها 

كموقع للحجر ال�صحي عند ال�صرورة ال�صيما يف ظل ت�صجيل بوهران حاالت االإ�صابة بفريو�ص كورونا املتف�صي يف العامل ت�صيف 

مديرية ال�صباب و الريا�صة مربزة اأن ذلك يندرج اأي�صا يف اطار جهود رفع اإمكانيات اال�صتيعاب يف املجال ال�صحي للطوارئ، وياأتي 

هذا االإجراء �صمن التدابري االحتياطية التي اتخذتها ال�صلطات املحلية ملواجهة االآفة ال�صحية وموازاة مع اإجراءات اأخرى تهدف 

للحد من انت�صار فريو�ص كورونا على غرار و�صع املواطنني العائدين موؤخرا من دول اأجنبية كفرن�صا واإ�صبانيا وتركيا يف احلجر 

ال�صحي على م�صتوى مركب ‘’االأندلي�صات’’ وفنادق اأخرى بوهران مثلما اأ�صار اإليه.

�صعيد.ف

 مولودية وهران 

الوزاين:«انا متفائل مب�ضتقبل احلمراوة« 
 اأعرب �صي طاهر �صريف الوزاين، املدير العام لفريق مولودية وهران، عن تفاوؤله بتح�صن اأو�صاع النادي يف امل�صتقبل القريب، بعد اهتمام 

�صركة »هيربوك« بتمويل الفريق وتغطية نفقاته املالية، وقال �صريف الوزاين يف ت�صريح لو�صائل االإعالم، اأول اأم�ص: »الفريق عانى من 

اأزمة مالية خانقة منذ انطالق املو�صم، لكن االأو�صاع بداأت تتح�صن تدريجيا، بف�صل املوؤ�ص�صات املهتمة بتمويل النادي«، واأ�صاف: »نحن 

متفائلون مب�صتقبل املولودية مع قدوم �صركة هيربوك، لقد �صيعنا الكثري من االأمور يف ال�صابق، ولكن االأهم بالن�صبة لنا االآن هو اإعادة 

النادي، االأزمة  باإنهاء م�صاكل  ب�صاأن اهتمام م�صوؤويل هيربوك  اأبدا  التفا�صيل«، وختم: »مل يكن لدينا �صك  البيت و�صبط كافة  ترتيب 

�صتعرف طريقها اإىل االنفراج قريبا، ونعدكم بعودة املولودية قريبا اإىل من�صات التتويج«.

�صعيد.ف

  

ب�صبب اأعمال العنف التي �صهدتها املباراة

حب�ض 25 م�ضجعا للوفاق و9 لالأهلي 
الربايجي 

 ق�صت حمكمة برج بوعريريج، مبعاقبة 25 منا�صرا لوفاق �صطيف، ملدة �صهرين وتغرميهم 20 مليون �صنتيم، بعد ت�صببهم يف 

اأحداث ال�صغب التي اأعقبت مباراة فريقهم �صد اأهلي الربج، يف ذهاب ربع نهائي كاأ�ص اجلزائر، واأ�صندت النيابة، تهم االإخالل 

باالأمن العام وحتطيم اأمالك عمومية ومن�صاآت ريا�صية تابعة للدولة، وهو ما يعاقب عليه القانون بال�صجن، وكان وكيل 

اجلمهورية، قد اأودع 25 م�صجعا داخل ال�صجن االحتياطي ب�صبب �صلوعهم يف اأحداث ال�صغب التي اأعقبت املواجهة، مع 

اإدارة وفاق �صطيف،  توجيه ا�صتدعاء الأربع ق�صر ح�صلوا على الرباءة، و�صهدت املحاكمة، ح�صور ممثلني عن جمل�ص 

يكون  ولن  للموقوفني،  ودعمهم  ت�صامنهم  عن  عربوا  حيث  الوفاق،  اأن�صار  من  املئات  جانب  اإىل  الفريق،  وحمامي 

للمتهمني املحكوم عليهم، احلق يف الطعن على احلكم ال�صادر اأمام جمل�ص ق�صاء والية الربج، اأ�صدرت املحكمة، اأول 

اأم�ص اأي�صا، اأحكامها يف حق 9 من اأن�صار اأهلي برج بوعريريج، يف ق�صية اأحداث ال�صغب التي �صهدتها مباراة الكاأ�ص 

التي جمعتهم بوفاق �صطيف، ومت احلكم على 9 من منا�صري نادي اأهلي برج بوعريريج باحلب�ص النافذ ملدة 

�صهرين، وغرامة مالية بقيمة 2 مليون �صنتيم، ومن جهة اأخرى مل يتم بعد الف�صل يف اأحكام بقية املنا�صرين 

املوقوفني يف ذات الق�صية، والذين يبلغ عددهم 18 منا�صر، يذكر اأن مباراة الكاأ�ص التي ا�صتقبل فيها اأهلي 

ا�صابات عديدة،  اأحداث عنف كبرية، ت�صببت يف  برج بوعريريج، اجلار وفاق �صطيف، �صهدت 

وخ�صائر مادية.

م�صطفى.ف

و�صف الدوري 

ال�صعودي بالقوي

الالعب يتجه للموافقة على اللعب ل�صالح القلعة البي�صاء

بن عيادة  الزمالك يغري 
خيايل براتب 

عيادة،  بن  ح�صني  اجلزائري  الالعب  تلقى 

ق�صنطينة  �صباب  لفريق  االأمين  الظهري 

الزمالك،  نادي  ب�صفوف  لاللتحاق  واملر�صح 

من  عرو�ص  جانب  اإىل  فرن�صًيا  ا  عر�صً

التون�صي  الرتجى  عر�ص  بجانب  ال�صعودية 

ل�صمه، اإال اأن الالعب قرر تاأجيل اأى حديث 

الو�صع  ب�صبب  الكروي  م�صتقبله  يخ�ص 

ال�صحي العاملي ب�صبب فريو�ص كورونا.وجاء 

تر�صيح اجلزائري ح�صني بن عيادة للزمالك، 

من خالل وكيله �صادي الهادي، فى ظل تاألقه 

النادي  مل�صوؤويل  وكيله  وك�صف  ناديه،  مع 

االأبي�ص اإن الالعب فى الوقت احلايل ميتلك 

عدة عرو�ص من قبل نادي الرتجي التون�صي 

وعدد من االأندية ال�صعودية، لذا حال رغبة 

ال�صفقة  ح�صم  يف  عقبة  ميت  قلعة  م�صئويل 

اأن يتم ح�صمها خالل الفرتة احلالية، خا�صة 

املو�صم  بنهاية  ناديه  مع  ينتهي  عقده  اأن 

�صمه  االأبي�ص  على  ي�صهل  ما  وهو  اجلاري، 

على  اال�صتقرار  حال  حر،  انتقال  �صفقة  فى 

�صمه فى فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.

ال�صدد: »هناك اهتمام  وقال وكيله فى هذا 

بالالعب من اأندية فى �صمال افريقيا واخلليج 

اأى  يحدث  مل  ال�صاعة  حتى  ولكن  واأوروبا 

املقلق  ال�صحي  الو�صع  ظل  فى  ر�صمي  �صيئ 

اأمور  اأى  يف  احلديث  يريد  ال  الالعب  عامليا، 

فريق  الريا�صي«.ويح�صل  م�صروعه  تخ�ص 

الزمالك فى الفرتة احلالية على راحة �صلبية 

لقرار  وفًقا  اجلاري،  مار�ص  �صهر  نهاية  حتى 

الفني  املدير  كارتريون،  باتري�ص  الفرن�صى 

لالأبي�ص، الذى منح الفريق اإجازة بعد توقف 

اإجراء  فى  يوًما،   15 ملدة  الريا�صى  الن�صاط 

»كورونا«،  فريو�ص  انت�صار  �صد  احرتازي 

حيث �صيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية 

قرر  بعدما  وذلك  ال�صلبية،  الراحة  فرتة 

برئا�صة  الزمالك،  نادي  اإدارة  جمل�ص  اأي�صا 

امل�صت�صار مرت�صى من�صور، اإغالق مقر النادي 

ا  االأبي�ص ملدة اأ�صبوع كاإجراء احرتازي حر�صً

للوقاية  النادي  اأع�صاء  و�صحة  �صالمة  على 

فى  الزمالك  كورونا.وجنح  فريو�ص  من 

واالأفريقى  امل�صرى  ال�صوبر  بطولتي  حتقيق 

على ح�صاب االأهلي والرتجي التون�صي على 

الرتتيب، باالإ�صافة اإىل التاأهل اإىل مناف�صات 

ن�صف نهائي دوري اأبطال اأفريقيا فى الن�صخة 

اجلارية، بعد تخطي عقبة الرتجي التون�صي 

فى دور الثمانية للبطولة، حيث من املقرر، اأن 

يلتقي الزمالك مع نظريه الرجاء البي�صاوي 

من  النهائى  ن�صف  دور  ذهاب  فى  املغربي 

البطولة االإفريقية اأحد يومي 1 و 2 من �صهر 

م�صر  فى  العودة  لقاء  يُقام  فيما  املقبل،  ماي 

اأحد يومي 8 و9 من ال�صهر ذاته. وي�صعي نادي 

عيادة  بن  خدمات  على  للح�صول  الزمالك 

اجلبهة  لتدعيم  ال�صيفي،  املريكاتو  خالل 

النقاز  حمدي  التون�صي  هروب  بعد  اليمني 

م�صتحقاته  اأزمة  ب�صبب  البي�صاء  القلعة  من 

بهذا  فقط  اإمام  حازم  وتواجد  املتاأخرة، 

املركز.وقال ن�صر الدين جموج يف ت�صريحات 

فرق  باهتمام  يحظى  عيادة  بن  �صحيفة:« 

يف  الالعب  رغبة  اأي�صا  واأتفهم  كثرية، 

ل�صباب  الريا�صي  املدير  االحرتاف«.واأ�صاف 

التجديد،  نحو  دفعه  ق�صنطينة:«�صنحاول 

اأغراه  الزمالك  فاإن  معلوماتي  ح�صب  لكن 

براتب خرايف، وبالتايل قد ال ننجح يف اإقناعه 

و�صعنا،  يف  ما  بكل  بالبقاء«.واأكمل:«�صنقوم 

على  قادرين  �صنكون  هل  احلديث  قبل  لكن 

تلبية املطالب املالية لنب عيادة الذي ارتفعت 

يف  لكن  موؤخرا؟«.واختتم:«  كثريا  اأ�صهمه 

التوفيق،  كل  عيادة  لنب  اأمتنى  اأنا  النهاية 

�صواء معنا اأو مع اأي فريق اآخر«.

مهدي.ف

بعد اإ�صابة مدرب غلطة �صراي 

اجلزائريون 
متخوفون من 

ا�ضابة »فيغويل« 
بفريو�ض كورونا

 اأبدت اجلماهري اجلزائرية عرب و�صائط التوا�صل 

االجتماعي تخوًفا كبرًيا من اإ�صابة الدويل �صفيان فيغويل 

، بفريو�ص »كورونا« امل�صتحدث »كوفيد 19«، بعد اأن اأعلن 

املدير الفني للفريق اإ�صابته بهذا الوباء الذي ينت�صر حول 

الكرة االأر�صية، حتى و�صل عدد امل�صابني به اإىل اأكرث من 

400 األف حالة.واأعلن ترمي �صاحب الـ 66 عاًما، اإ�صابته 
بفريو�ص كورونا، عرب تغريدة له على مواقع التوا�صل 

»تويرت«: »جاءت نتيجة فح�ص كوفيد 19، الذي خ�صعت له 

اليوم اإيجابية.. ال تقلقوا، اإنني يف اأيد اأمينة بامل�صت�صفى.. 

اآمل اأن اأتوا�صل اأكرث يف اأقرب وقت ممكن«.و�صيظل ترمي 

يف احلجر ال�صحفي ملدة 14 يوًما كاًمال، حيث �صيكون بعيًدا 

عن اأجواء النادي والالعبني واالإداريني، بعد اأن كان قريًبا 

جًدا منهم موؤخًرا، حيث ينتظر اأن يخ�صع جميع الالعبني 

ا، للك�صف عن  واجلهاز الفني واالإداري للفح�ص الطبي اأي�صً

حالتهم ال�صحية«.وجاءت اإ�صابة ترمي بالفريو�ص لتفتح 

واباًل من الت�صاوؤالت من جديد �صد االحتاد الرتكي لكرة 

القدم، الذي تاأخر يف قرار تاأجيل املباريات، حيث كان اأكرب 

املنتقدين لقرار االحتاد بعدم تعليق مباريات كرة القدم، 

ب�صبب انت�صار جائحة كورونا، وبات ثاين م�صاب بالفريو�ص 

بعد الرئي�ص الثاين للنادي، عبد الرحيم البرياق. ورغم 

بداية تف�صي فريو�ص كورونا يف تركيا، اإال اأن رئي�ص االحتاد 

الرتكي نيهات اأوزدمري، اكتفى مبنع اجلماهري من ح�صور 

املباريات، واأمر با�صتمرار اللقاءات واملناف�صات خلف االأبواب 

املغلقة.وما ي�صيب ال�صحافة بالقلق ب�صاأن فيغويل، هو 

تواجده و�صط �صفوف الفريق، حيث متنت عدم اإ�صابته 

بكورونا حينما يخ�صع للفح�ص.من املعروف حالًيا اأن فيغويل 

يخ�صع للعزل املنزيل، وفق االإجراءات املتخذة من طرف 

ال�صلطات الرتكية، بداية من 17 مار�ص اجلاري.وان�صم 

الالعب �صاحب الـ 30 عاًما، للعمالق الرتكي بداية من من 

عام 2017 قادًما من و�صت هام يونايتد االإجنليزي، حيث 

قدم مو�صًما ا�صتثنائًيا مع جالطة �صراي »2108 - 2019«، 

وتّوج رفقتهم بالثالثية املحلية »الدوري الرتكي وكاأ�ص 

تركيا وال�صوبر الرتكي«، كما اأنه جنح يف التتويج مع املنتخب 

الوطني بلقب كاأ�ص اأمم اإفريقيا مب�صر 2019.

مهدي.ف
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املوافق 

03 �شعبان
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�صان جريمان ُيجهز �صفعة 
موؤملة ملان�ص�صرت يونايتد

اأملح الرنويجي ال�ساب مارتن اأوديجارد، العب ريال مدريد املُعار اإىل �سو�سيداد، بقرب 

انتقال مواطنه اإيرلينج هاالند، مهاجم بورو�سيا دورمتوند اإىل املريينجي.

حيث خطف الثنائي الرنويجي، مارتن اأوديجارد واإيرلينج هاالند، االأ�سواء ب�سدة بعد 

تاألقهما هذا املو�سم، بقمي�ص فريقي ريال �سو�سيداد وبورو�سيا دورمتوند على الرتتيب.

وترك اأوديجارد ر�سالة خفية عرب “ان�ستجرام”، لفتت انتباه م�سجعي ريال مدريد، بعدما 

قام باالعجاب باأحد املن�سورات. ب�سورة جتمع ما بينه وبني هاالند بقمي�ص ريال مدريد.

واأ�سارت �سحيفة “اآ�س“، اأن احلديث حتول ب�سرعة اإىل الثنائي الرنويجي الذين قد يلعبون 

معًا يف �سانتياجو برنابيو املو�سم املقبل.

ويقدم اأوديجارد م�ستوى مبهر يف الدوري االإ�سباين هذا املو�سم 

مع ريال �سو�سيداد، ومع وجود امكانية متديد اإعارته ملدة 

مو�سم اأخر، لكن التطور ال�سريع للرنويجي ال�ساب اأجرب زيدان 

على عدم اإ�ساعة مزيد من الوقت واإعادته يف ال�سيف.

بينما انفجر هاالند ب�سكل مرعب على اجلانب التهديفي بقمي�ص 

فريقي ريد بول �سالزبورج وبور�سيا دورمتوند على الرتتيب، 

و�سجل العديد من االأهداف وحطم العديد من االأرقام يف دوري 

اأبطال اأوروبا. ويعتقد اأنه احلل الأزمة ريال مدريد التهديفية. 

�سمه مقابل 75 مليون يورو وقد ينجح النادي يف 

اأن اإ�سبانيا خيار جيد حيث يعتقد والده 

بالن�سبة لنجله.

زيدان يوافق على عودة 
كري�ستيانو رونالدو اإىل ريال 

مدريد
فتح الفرن�سي زين الدين زيدان، املدير الفني لريال 

مدريد، باب العودة من جديد الأ�سطورة الفريق كري�ستيانو 

رونالدو.ورحل الربتغايل كري�ستيانو رونالدو، الهداف 

التاريخي لريال مدريد عن �سفوف الفريق يف �سيف 

قيمتها  جتاوزت  �سفقة  يف  يوفنتو�ص،  اإىل  وانتقل   2018
105 مليون يورو. واأ�سارت �سحيفة ديفن�سا  حاجز الـ 

�سنرتال االإ�سبانية، اأن زين الدين زيدان �سيكون �سعيداً 

بعودة كري�ستيانو رونالدو مرة اأخرى، كما يفتح فلورتينو 

برييز رئي�ص النادي باب العودة.واآثار ال�سحفي ال�سهري 

اإيدو اأجريي اجلدل بحديثه عن عودة ممكنه ل�سديقه 

كري�ستيانو رونالدو اإىل ريال مدريد، وهو ما اأكدته 

ال�سحيفة االإ�سبانية بتوا�سلها مع النادي.

قد يبدو من اخليال التفكري يف روؤية 

كري�ستيانو بقمي�ص ريال مدريد من 

جديد، لكن وفقًا لل�سحيفة، قد تكون 

هناك عودة قريبة لهداف النادي 

التاريخي، ومل يعد اأي �سيء م�ستحيل 

بعد االآن.وبعدما حتدث اإيدو اأجريي 

�سديق رونالدو عن عودة 

حمتملة للنجم الربتغايل، 

وهو �سوؤال ال ميكن الأحد 

بعد تاأكيده اأو اإنكاره، لكن 

احلقيقة هي اأن اأبواب 

النادي مفتوحة له.

ويعترب زين الدين زيدان، 

ال�سابق كري�ستيانو  العبه 

رونالدو كاأف�سل العبي 

العامل، وعلى الرغم من 

حقيقة اأن الالعب يتقدم 

يف العمر، اإال اأن زيزو 

لن ميانع عودة رونالدو 

من جديد كما اأكدت م�سادر 

من بيئة املدرب لل�سحيفة 

االإ�سبانية. عودة رونالدو 

قد تكون معقدة بع�ص 

ال�سيء، حيث اأن النادي 

اأ�سبح اأكرث تركيزاً على 

التعاقد مع املواهب 

ال�سابة، مع تداول ا�سم 

مبابي على طاولة 

النادي  مفاو�سات 

بجانب هاالند، 

ووجود اهتمام 

ال�سباب  ببع�ص 

املميزين مثل 

ريان �سرقي 

وكامافينجا.

وافق بر�سلونة على رحيل 

العب و�سطه الت�سيلي 

اآرتورو فيدال يف 

فرتة االنتقاالت 

ال�سيفية 

بنهاية املو�سم 

اجلاري.

ويعترب فيدال 

اأحد االأهداف 

الرئي�سية 

الأنطونيو كونتي، 

املدير الفني 

لنادي اإنرت، 

الذي حاول من 

قبل احل�سول 

على خدماته يف 

يناير املا�سي، وقد 

يعيد اإحياء اهتمامه 

بالت�سيلي املخ�سرم.

واأ�سار “كالت�سيو 

مريكاتو”، اأن اإنرت 

حري�ص على 

التعاقد 

مع 

الالعب 

البالغ من 

العمر 32 

عامًا، بعدما ف�سل 

يف �سمه عدة مرات من قبل.ويرغب 

فيدال يف احل�سول على املزيد من دقائق 

امل�ساركة، بعدما �سارك يف 13 مباراة 

فقط ب�سكل اأ�سا�سي مع بر�سلونة هذا 

املو�سم، وعلى الرغم من ت�سجيله 6 

اأهداف يف الليجا، قد مييل النادي 

الكتالوين لل�سماح له باالنتقال اإىل 

اإيطاليا.

ومل تكتمل املفاو�سات بني 

اإنرت وبر�سلونة يف يناير، 

ب�سبب رحيل اإرن�ستو 

فالفريدي والتعاقد 

مع كيكي �سيتيني، 

لكن يبدو اأن 

ال�سفقة قد تتم 

يف ال�سيف، 

خا�سة 

مع رغبة 

بر�سلونة 

القوية 

يف �سم 

االأرجنتيني 

الوتارو مارتينيز، 

مهاجم اإنرت والذي 

يعترب الهدف 

الرئي�سي للنادي 

الكتالوين يف 

ال�سيف.

ُيجهز باري�ص �سان جريمان عر�سًا �سخمًا للظفر بخدمات اأحد 

اأف�سل املدافعني يف الدوري االإيطايل، مهدداً بذلك خطة 

مان�س�سرت يونايتد الراغب بدوره يف �سم نف�ص الالعب.وترى 

اإدارة ال�سياطني احلمر اأن خاليدو كوليبايل، مدافع نابويل، هو 

ما يحتاجه الفريق، وذلك حتى ي�سكل ثنائية قوية مع هاري 

ماجواير، اأما باري�ص �سان جريمان فريغب بدوره يف التعاقد مع 

املدافع ال�سنغايل ليكون خليفًة للربازيلي تياجو �سيلفا.

وذكر نيكولو �سريا، مرا�سل �سحيفة “الجازيتا ديلو �سبورت” 

عرب ح�سابه على )تويرت( اأن ليوناردو املدير الريا�سي للنادي 

الباري�سي، اجتمع قبل 3 اأ�سابيع مع فايل رم�ساين وكيل اأعمال 

كوليبايل.واأ�ساف نف�ص امل�سدر، اأن املدير الريا�سي للنادي 

الباري�سي اأغرى املدافع ال�سنغايل براتب �سنوي قيمته 10 ماليني 

يورو، بخالف املكافاآت املالية، وعقٍد ميتد حتى �سيف 2025.

لكن باري�ص �سان جريمان �سيكون يف حاجة للتو�سل مع اتفاق 

اإىل نابويل اأي�سًا، والذي يربط الالعب بعقد حتى �سيف 2023.

جتدر االإ�سارة اإىل اأن نابويل رف�ص يف اأكرث من مرة التفريط يف 

خدمات خاليدو كوليبايل، وذلك رغم تلقيه اأكرث من عر�ص 

�سخم خ�سو�سًا من اأندية الدوري االإجنليزي املمتاز، ومن 

انتقال  بقرب  يلمح  اأوديجارد 
مدريد ريال  اإىل  هاالند  مواطنه 

اإنرت يناف�س 3 

اأندية كربى على �سم 

اأوبامياجن

يواجه نادي اإنرت مناف�سة قوية مع 

عدد من االأندية االأوروبية الكربى، 

للتوقيع مع اجلابوين بيري اإميريك 

اأوبامياجن، مهاجم نادي اآر�سنال.

وينتهي تعاقد املهاجم اجلابوين 

البالغ من العمر 30 عامًا مع اآر�سنال 

يف �سيف 2021، و�سي�سطر فريقه 

بيعه يف ال�سيف املقبل لتفادي 

خ�سارته دون احل�سول على اأي مقابل 

مادي.

واأ�سارت قناة �سبورت ميديا�سيت 

االإيطالية، اأن نادي اإنرت حدد بالفعل 

اجلابوين بيري اإميريك اأوبامياجن، 

كبديل حمتمل لالأرجنتيني الوتارو 

مارتينيز، القريب من مغادرة 

الفريق يف ال�سيف املقبل.ومن املقرر 

اأن يواجه اإنرت مناف�سة �سر�سة من 

الثالثي بر�سلونة وباري�ص �سان 

جريمان ومان�س�سرت يونايتد على �سم 

اأوبامياجن. واأكدت العديد من التقارير 

ال�سحفية، اأن اأوبامياجن ال يرغب يف 

توقيع عقد جديد مع ناديه اآر�سنال، 

مما يجرب النادي اللندين اال�ستماع 

للعرو�ص املقدمة.

و�سجل اأوبامياجن 20 هدفًا و�سنع هدفًا 

وحيداً هذا املو�سم يف 31 م�ساركة له مع 

اآر�سنال يف جميع امل�سابقات.

باتت اإدارة نادي بر�سلونة برئا�سة جو�سيب 

ماريا بارتوميو يف موقف ال حُت�سد عليه، ب�ساأن 

التعامل مع ملف متديد عقد احلار�ص االأملاين 

مارك اأندريه تري �ستيجن، حيث ُيواجه النادي 

الكتالوين م�سكلتني يف هذا ال�سدد.ويرتبط 

احلار�ص االأملاين بعقٍد مع البالوجرانا حتى 

�سيف 2022، وي�سعى بر�سلونة للتو�سل التفاق 

معه للتجديد، مع العلم اأنه وقع اآخر عقد له يف 

عام 2017، عقب رحيل الت�سيلي كالوديو برافو 

اإىل �سفوف مان�س�سرت �سيتي.

وبح�سب �سحيفة “�سبورت” االإ�سبانية، فاإن 

بر�سلونة ُيواجه ُم�سكلتني مع احلار�ص تري 

�ستيجن عقب توتر العالقة بينهما خالل االأيام 

املا�سية ب�سبب مفاو�سات التجديد والتي و�سلت 

اإىل طريق م�سدود وبالتايل مت تاأجيلها.واأ�سافت 

ال�سحيفة املذكورة، اأن امل�سكلة االأوىل هي 

رغبة تري �ستيجن يف احل�سول على اأعلى راتب 

حلار�ص مرمى يف العامل يف عقده اجلديد، مع 

ا�ستعداد بايرن ميونخ لالنق�سا�ص على “جدار 

برلني”.

اأما امل�سكلة الثانية فهي عدم قدرة بر�سلونة 

على التنازل عن خدمات احلار�ص االأملاين الأنه 

يعتمد عليه كليًا يف ت�سدياته، وبالتايل فقد 

مت ا�ستثناوؤه من مق�سلة املريكاتو رفقة ليونيل 

مي�سي الذي يعد الرجل االأهم يف الفريق.

وجنح تري �ستيجن يف اإنقاذ مرمى بر�سلونة 

يف اأكرث من منا�سبة، وكثرية هي املباريات 

التي رجح فيها كفة للنادي الكتالوين ب�سبب 

ت�سدياته احلا�سمة عندما تكون النتيجة 0/0، 

اأو 1/0 ل�سالح الفريق املناف�ص.

بر�سلونة ُيعاين من م�سكلتينْ مع 
تري �ستيجن

بر�سلونة ي�ستقر على اقحام فيدال يف 
�سفقة تبادلية
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يف اخلام�س ع�رش من مار�س 1962، 

وقبل اأيام قليلة من اإعالن وّقف النار 

اجلزائرية  امل�ؤّقتة  احلك�مة  بني 

الفرن�سي،  االحتالل  و�سلطات 

ال�رسي«  اجلي�ش  »منّظمة  اغتالت 

الفرن�سية الكاتب اجلزائري م�ل�د 

يف  زمالئه  من  عدٍد  برفقة  فرع�ن 

مقّر عمله باأحد املراكز االجتماعية 

يف اجلزائر العا�سمة.

تيزي  قرية  يف  فرع�ن  ُولد 

اجلزائر  �رسق  وزو  بتيزي  هيبل 

العا�سمة، يف الثامن ع�رس من اآذار/ 

فقرية.  اأ�رسة  يف   ،1913 مار�س 

غري اأَنّ فقره مل يُحل دون م�ا�سلته 

الثان�ية؛  املرحلة  حتى  تعليمه 

حيث تخّرج من »مدر�سة املعّلمني« 

ليع�د  بالعا�سمة،  ب�زريعة  يف 

حيث  راأ�سه  م�سقط  اإىل   1935 �سنة 

عمل ُمدّر�سًا.

اغتيال  مّرت  العادة،  غري  على 

هذا  الفقري«،  »ابن  رواية  �ساحب 

قريته  يف  ا�ستعادتها  دون  العام، 

تيزي هيبل التي درجت على اإقامة 

احتفالية باملنا�سبة كّل �سنة؛ حيُث 

تاأّجل امل�عد ب�سبب تف�ّسي فريو�ش 

ك�رونا امل�ستجّد يف اجلزائر.

انت�سار  من  للحّد  وقائي  وكاإجراء 

الفريو�ش ك�رونا الذي اأ�ساب اأكرث 

 21 بحياة  واأودى  �سخ�ش   300 من 

االأربعاء،  اأم�ش  ي�م  حتى  �سخ�سًا 

اأعلنت »جمعية م�ل�د فرع�ن« عن 

تاأجيل كّل الفعاليات التي ُبرجمت 

الإحياء الذكرى حتى ال�ساد�ش ع�رس 

من ني�سان/ اأبريل املقبل.

ن�ساح  اجلمعية  رئي�ش  وقال 

�سحافية،  ت�رسيحاٍت  يف  مقران، 

ال��سع  وب�سبب  جمعيته،  اإَنّ 

تاأجيل  قّررت  احلايل،  ال�سّحي 

اإحياء املنا�سبة اإىل ال�سهر املقبل، 

ليندرج �سمن االحتفاالت مبا ُي�سّمى 

وه�  العلم«،  »ي�م  اجلزائر  يف 

رحيل  ذكرى  ُي�سادف  الذي  الي�م 

امل�سلح اجلزائري عبد احلميد بن 

بادي�ش )1889 - 1940(.

م�سريته  فرع�ن  م�ل�د  وبداأ 

املهنية مدّر�سًا يف ابتدائية بقريته 

تلك  يف   .1935 عام  هيبل  تيزي 

الفرتة، حتديدًا عام 1939، اأ�سدر 

التي  الفقري«  »جنل  رواياته  اأوىل 

ُن�رست بداية اخلم�سينيات، ونالت 

»اجلائزة الكربى ملدينة اجلزائر«. 

ويف عام 1957، انتقل اإىل اجلزائر 

العا�سمة جمّددًا؛ حيُث �سغل من�سب 

مدير مدر�سة »نادور«.

ب�سنَتني  اجلزائر  ا�ستقالل  قبل 

يف  مفّت�سًا  م�ل�د  ُعني   ،)1962(

اأحد  �سها  اأ�سّ اجتماعية  مراكز 

وهي   ،1955 عام  الفرن�سيني 

�سغلها  التي  االأخرية  ال�ظيفة 

منّظمٍة  بر�سا�سات  ي�سقط  اأن  قبل 

اأيام  اأربعة  قبل  فرن�سية،  اإرهابية 

فقط من اإعالن وقف اإطالق النار بني 

اجلزائرّيني واالحتالل الفرن�سي.

تَرك م�ل�د فرع�ن عددًا من االأعمال 

تدور  والتي  الفرن�سية،  باللغة 

واالأر�ش  ال�طن  ح�ل  جمملها  يف 

االحتالل،  ومقاومة  والث�رة 

ها ُترجم اإىل اللغة العربية.  وبع�سُ

من بني اأعماله تلك: »االأر�ش والدم« 

القبائل«  منطقة  و«اأيام   ،)1953(

ال�عرة«  و«الدروب   ،)1954(

)1957(، كما ترجم ق�سائد لل�ساعر 

االأمازيغي  اجلزائري  واملنا�سل 

�سي حمند اأوحمند.

خالل  االأعمال  تلك  جميع  �سدرت 

�سدرت  رحيله  وبعد  حياته. 

»ر�سائل  هي:  اأعمال  ثالثة  له 

و«عيد   ،)1969( االأ�سدقاء«  اإىل 

ال�رود«  و«حي   ،)1972( امليالد« 

.)2007(

فريو�س  تف�ّشي  ب�شبب  اغتياله  ذكرى  اإحياء  تاأّجل 

كورونا يف اجلزائر

مولود فرعون.. يف 
»ابن  اغتيال  ذكرى 

الفقري«

فنحن ب�شدد  وباء  عن  الكتابة  عند 

اكت�شاف اجل�شد ندخله يف  اإعادة 

خمترب االآفة، ن�شرد تاريخ االأمل ال 

ال�شهوة تاريخ 

يتف�شى  كيف 
»الوباء« يف 

الأدب؟
ظهرت ال�شيدا، للمرة االأوىل، نهاية �شبعينيات القرن املا�شي، 

وان�شغل بها االأطباء والباحثون، و�شارت ق�شية راأي عام، ثم 

اأ�شابت العدوى االأدب، بدًءا من الت�شعينيات، وتفرعت الكتابة 

عنها بني �شهادات حميمة واأخرى متخيلة، ولن ُنبالغ اإذا �شغنا 

االإ�شدارات  من  الهائل  للعدد  فنظرا  ال�شيدا«.  »اأدب  م�شطلح 

االإقبال  وحجم  الغرب،  يف  ال�شيما  الوباء،  هذا  قاربت  التي 

اخلريطة  يف  م�شتقاًل  نوعًا  �شار  اإنه  نقول  اأن  ميكن  عليها، 

النظر  تعددات  يف  باجل�شد  مطواًل  الكاتب  اهتم  لقد  االأدبية، 

ثم  وذمه،  مدحه  يف  للذاكرة،  اأو  للذة  مرادفًا  بو�شفه  اإليها، 

�شار يكتب عن االأمل الذي يطوقه، فاجل�شد ال يكتمل و�شفه 

روايات  تكاثرت  هكذا  به،  يحل  الذي  االأمل،  و�شف  دون  من 

يهرب  وباء  من  جتعل  لها،  مادة  ال�شيدا  من  تتخذ  وق�ش�س 

�شنوات  ع�شر  اأن  �شحيح  القراءة.  متعة  يف  �شببًا  النا�س،  منه 

انق�شت بني ظهور ال�شيدا يف اجل�شد، وظهورها يف االأدب، لكن 

مراجعة العالقة بني الطرفني قد ُت�شاعدنا يف فهم امل�شار الذي 

قد ي�شقه الوباء امل�شتجد: كورونا، وفهم فر�شيات انتقاله اإىل 

مادة للكتابة.

من  حرية  يف  يزالون  ال  االأطباء  بينما  ال�شيدا«،  »اأدب  تف�شى 

الوباء  �شبق  له،  عالجًا  ـ  ال�شاعة  حلد  ـ  يجدوا  ومل  اأمرهم، 

يف  د�شه  ويف  تطويعه  يف  �شارعوا  لكنهم  الكتاب،  خميلة 

ن�شو�شهم، من دون اأن ينتظروا خمرجًا من العلماء، وطراأت يف 

البدء كتابات حميمة، اأقرب ما تكون اإىل �شهادات اأو يوميات، 

كتبها يف الغالب اأ�شخا�س م�ّشهم املر�س، اأو عرفوا مقربني منهم 

ا�شتعجالية،  كتابات  جاءت  عنهم،  �شمعوا  اأو  تلك،  احلالة  يف 

اأن تدون معاناة امل�شابني  ال�شيدا بالق�ش�س،  اأن ُتا�شر  اأرادت 

واأحالمهم وخواطرهم وو�شاياهم، كانوا يكتبون كمن ُي�شابق 

املوت، فكل �شخ�س ثبتت اإ�شابته كان ي�شعر كما لو اأنه مدان، 

اأو االإعدام، وال �شبيل له يف تربئة نف�شه  وحكم عليه باملوؤبد 

اأو التخل�س من �شعور بالذنب �شوى الكتابة، ي�شرع يف تدوين 

اإىل  نزواًل  ثم  �شعوداً  حياته  ا�شتعادة  يف  حميمة،  �شهادات 

املر�س، وال يغ�س الطرف عن توجيهات ن�شائح وح�شو كتابه 

خطيئته،  عن  كفارة  البيداغوجية،  والدرو�س  بالتعليمات 

ان�شاق  الذي  الفخ  يف  الوقوع  االآخرين  جتنيب  يف  منه  ورغبة 

اإليه، ولعل هذا االإح�شا�س هو نف�شه ما ُيراود كل �شخ�س ثبتت 

من  لذلك  �شحي،  حجر  يف  وانعزل  كورونا،  بفريو�س  اإ�شابته 

ـ  م�شتقباًل  ـ  االأدبية  االإ�شدارات  من  �شياًل  نتخيل  اأن  الي�شري 

تقارب حيوات املر�شى، يتذكرون فيها �شريهم وانعطافاتهم، 

وكيف جنوا من ال�شيدا واالأوبئة االأخرى لكن اأرجلهم انزلقت 

فبعدما   .2019 نهاية  قبل  اأحد  بال  على  يخطر  مل  وباء  اإىل 

كان ي�شاهد النا�س فريو�س كورونا يحوم يف ال�شني، ويتبارون 

واأنهــــم يف مناأى  البيولوجــــية،  يف طرح فر�شيات احلــــروب 

االآن  هو  ها  ـ  البداية  يف  ـ  الوباء  اأنكروا  وبعدما  اخلطر،  عن 

اأو  يطرق كل باب، وال يقــــر باحلــدود وال بالفوارق الدينية 

العرقية، اأ�شبح كورونا ق�شية اإن�شانية، ولن يكتب عنه �شوى 

اأي�شًا اجلغرافيات، وال يقر بعلوية جن�س  اإن�شاين يتعدى  اأدب 

على اآخر.

ـ  العادة  يف  ـ  الق�شة  بطل  اأو  الراوي  ي�شغل  ال�شيدا«،  »اأدب  يف 

املعاناة  �شور  يف  يظهر  ال�شحية،  لبا�س  يتقم�س  الربيء،  دور 

واملاأ�شاة التي طراأت عليه، وي�شحن عاطفة املتلقي كي يتعاطف 

معه، واملذنب يف الق�شية هو كل �شخ�س نقل له املر�س، قد ال 

اإليه، لكنه  نعرفه وقد يجهل هو نف�شه من ت�شبب يف ما و�شل 

اإىل  مييل  اأن  بحاله،  يراأف  كي  القارئ  ا�شتثارة  عن  ينقطع  ال 

عن  ن�س  كتب  حال  يف  القارئ  يتعاطف  من  مع  ولكن  جانبه، 

اأن  اأن كل ُم�شاب به هو بريء، ال بد  فريو�س كورونا؟ �شحيح 

اأو  جرمًا  يرتكب  مل  اإليه،  ي�شع  ومل  باخلطاأ،  و�شله  قد  املر�س 

ال�شيدا، لكن من  العواقب كما يف حال  ممار�شة غري حم�شوبة 

انت�شار  اأوزار  نحّمله  �شوف  الذي  ال�شخ�س  هو  من  املذنب؟  هو 

وباء كورونا؟ ال اإجابة لنا ولن ميلك الكاتب اإجابة، فنحن يف 

و�شعنا اليوم كلنا �شحايا وكلنا اأبرياء، وكل �شخ�س يحتم عليه 

م�شوؤواًل  ولي�س  �شحية  فهو  اإجباري  حجر  يف  الدخول  الو�شع 

عما حل به، وعلى عك�س الكتابة عن ال�شيدا، �شيتحتم علينا 

املعادلة:  من  واحد  طرف  م�شاهدة  كورونا  عن  الكتابة  يف 

ال�شحية، اأن نتدرج معه يف معاناته ويف ق�شاوة ما وقع له، اأن 

وال  اأخالقيًا  در�شًا  ميلك  ولن  معه،  ونتعاطف  جنبه  اإىل  نقف 

»دمقرط«  فالفريو�س  القارئ،  مع  يتقا�شمه  بيداغوجيًا  اآخر 

نعرف  اأن  علينا  وا�شتحال  بالعدوى  مهددين  بتنا  حركته، 

م�شدرها.

اأو نوعه، فنحن ب�شدد  عند الكتابة عن وباء، مهما كان ا�شمه 

اإعادة اكت�شاف اجل�شد، نغري من معانيه ال�شابقة التي ح�شرته 

تاريخ  ن�شرد  االآفة،  خمترب  يف  وندخله  �شعرية،  تف�شريات  يف 

اكت�شاف  اإعادة  �شببًا يف  املر�س  ال�شهوة، ي�شري  االأمل ال تاريخ 

يغري  فاملر�س  حولنا،  من  ميور  ما  اكت�شاف  واإعادة  اأنف�شنا، 

من  توج�شًا  اأكرث  �شن�شري  منا،  القريب  للمحيط  نظرتنا  من 

االآخرين، واأقل ثقة يف اأنف�شنا، يتحول اخلوف من �شعور عابر 

يف التجربة االإن�شانية اإىل �شرط ال مفر منه ق�شد اال�شتمرار، 

فبمجرد اأن يعلم �شخ�س ما اأنه قد اأ�شيب بوباء حتى يدخل عاملًا 

جديداً، ي�شري ج�شده عامله الرحب، وت�شري الكتابة و�شيلته يف 

التخفيف من االأمل، ويف مفاتة املتلقي ب�شعوره وهو يدنو من 

املوت، ي�شري االأدب الذي يكتبه اأدب موت، يق�شد منه تعريفًا 

نقطة  احلكاية  ت�شري  اإن�شان.  لكل  احلتمية  بالنهاية  جديداً 

م�شرتكة بني املري�س واملجتمع الذي يعي�س فيه.

يف الكتابة عن الوباء ي�شري الن�س مراآة املري�س كي ينظر اإىل 

يف  املري�س  ل�شورة  املكملة  ال�شورة  هي  الكتابة  وتلك  نف�شه، 

اأذهان من يطلعون عليها. اإىل غاية اليوم، نحن ننظر اإىل من 

ُي�شاب بفريو�س كورونا يف حمل املحكوم عليه، فهل ن�شهد يومًا 

يتحول فيه اإىل حمل الناجي ونقراأ »اأدب ما بعد الوباء«؟

الوكاالت

ح�شور كبري يف الغرب قابله غياٌب عن اجلزائر التي مل يُعد اإليها اإاّل لُيدَفن فيها

مالك �شبل.. عاد ا�شُمه اإىل اجلزائر

�ش  خ�سّ التي  باأعماله 

للدرا�سات  معظمها 

»اجل�سد  مثل  االإ�سالمية؛ 

 )1984( االإ�سالم«  يف 

العربي  و«الفكر 

اإىل   ،)1993( االإ�سالمي« 

االأدبي  الرتاث  جانب 

للح�سارة  والثقايف 

كما  االإ�سالمية  العربية 

نف�سي  »حتليل  كتاُبه 

ل�سخ�سيات كليلة ودمنة« 

�ساحب  حظي   ،)1997(

»اأبناء اإبراهيم امل�سلم�ن 

وامل�سيحي�ن«  واليه�د 

بارزة  مبكانٍة   )2011(

االأكادميية  االأو�ساط  يف 

واأوروبا  فرن�سا  يف 

املّتحدة،  وال�اليات 

اأكرث  بني  من  وكان 

امل�سلمة  ال�سخ�سيات 

االإعالم  يف  ح�س�رًا 

خ�س��سًا  الغربي، 

اأيل�ل/   11 اأحداث  بعد 

حيُث  2001؛  �سبتمرب 

ُعرف بت�ّجُهه الداعي اإىل 

احل�سارات  بني  احل�ار 

ع�رسنة  واإىل  واالأديان، 

الفكر االإ�سالمي.

الغرب  يف  احل�س�ر  هذا 

عن  تاٌم  غياٌب  قابله 

الذي  فاملفّكر  اجلزائر؛ 

جامعاٍت  يف  حا�رس 

اأوروبا  يف  خمتلفٍة 

ويف  واأفريقيا،  واأمريكا 

جامعات عربية باملغرب 

ظَلّ  وم�رس،  وت�ن�ش 

غائبًا عن بلده االأُّم الذي 

باري�ش  اإىل  �سابًا  غادره 

الإكمال درا�سته يف جامعة 

يُعد  ومل  ال�س�رب�ن، 

اإليه اإاّل لُيدَفن فيه.

يف فرن�سا، �سيح�سل �سبل 

على ثالث �سهادات دكت�راه 

 ،)1980( النف�ش  علم  يف 

جيا  ل� ب� و نرث الأ ا و

والعل�م   ،)1982(

 ،)1984( ال�سيا�سية 

من  عدٍد  يف  و�سُيدّر�ش 

اأن  قبل  جامعاتها، 

ع�س�ًا  اختياره  يجري 

العلمي  البحث  جلنة  يف 

بجامعة ال�س�رب�ن. غرَي 

تخّرج  الذي  املفّكر  اأّن 

اجلزائر«  »جامعة  من 

الفل�سفة  يف  بدبل�م 

واالأنرثوب�ل�جيا �سيبقى 

اجلامعات  عن  بعيدًا 

رحيله؛  حتى  اجلزائرية 

ملتقياٍت  اأّية  ُتَقم  مل  اإْذ 

ُترتَجم  مل  كما  ح�له، 

اللغة  اإىل  كتبه  من  اأٌيّ 

العربية يف بلده االأم.

�سبل  م�ؤّلفات  جتد  مل 

ثالثني  عن  تزيُد  التي 

القارئ  اإىل  عماًل طريَقها 

مل  اإذ  العربية؛  باللغة 

الرتجمة  �سات  م�ؤ�سّ تهتّم 

برتجمتها  الن�رس  ودور 

العربية.  اللغة  اإىل 

وهكذا كان كتاُبه »اجلن�ش 

ال�رساري:  روح  واحلرمي 

اجلن�سية  ال�سل�كيات 

املغرب  يف  �سة  املهَمّ

ترجمه  الذي  الكبري«، 

عبد الله زارو و�سدر عن 

ال�رسق«  »اأفريقيا  دار 

من  ال�حيَد   ،2007 يف 

اإىل  ُنقل  الذي  كتبه  بني 

العربية.

�سن�اٍت  اأربع  قرابة  بعد 

مدير  اأَعلن  رحيله،  على 

»ق�رس الثقافة« يف مدينة 

الدين  ن�ر  �سكيكدة، 

ا�سم  اإطالق  عن  ب�دماغ، 

�سة  مالك �سبل على امل�ؤ�سّ

 ،2010 افُتتحت يف  التي 

»تكرميًا له وعرفانًا ملا 

وللثقافة  لالإ�سالم  قّدمه 

االإ�سالمية«.

قاعًة  املبنى  ي�سّم 

واملحا�رسات  للعرو�ش 

 750 لقرابة  تّت�سع 

كبريًة  ومكتبًة  مقعدًا، 

ت�ست�عب 250 مقعدًا، اإىل 

�سة  ف�ساءات خم�سّ جانب 

الك�ريغرافيا  ملمار�سة 

اجلميلة،  والفن�ن 

وتعليم  للغات  وخمربًا 

اإىل  اإ�سافًة  امل��سيقى، 

رواق للمعار�ش.

مالك  ا�سم  اإطالق  لعَلّ 

�سة ثقافية  بل على م�ؤ�سّ �سْ

ميّثُل ع�دًة اأُخرى، رمزيًة 

م�سقط  اإىل  املّرة،  هذه 

وعا�ش  ُولد  حيُث  راأ�سه؛ 

بعد  �سقيقه،  رفقة  يتيمًا 

خالل  والدهما  رحيل 

�سّد  التحريرية  الث�رة 

الفرن�سي،  اال�ستعمار 

اأُخرى  جهٍة  ِمن   - لكّنه 

جزائري  بتقليٍد  ُيذّكر   -

التعاُمل  يف  را�سخ 

الر�سمي مع اأ�سماء فكرية 

واأدبية جزائرية بارزة يف 

الغرب. نتذّكر هنا، على 

املفّكر  املثال،  �سبيل 

 -  1928( اأرك�ن  حمّمد 

بًا  مغَيّ ظَلّ  الذي   )2010
غادرها  التي  بالده  عن 

يف  ُدفن  ثّم  فرن�سا،  اإىل 

منه،  ب��سيٍة  املغرب 

اآ�سيا  الكاتبة  واأي�سًا 

 )2016  -  1936( جّبار 

اإاّل  رها  تذُكّ يجِر  مل  التي 

فاأُقيمت  رحيلها،  بعد 

اأعمالها  ح�ل  ملتقياٌت 

اأدبية  جائزة  واأُطلقت 

حتمل ا�سمها.

التقليد،  هذا  �سمن 

با�سم  هيئة  اإن�ساء  جرى 

�سبل  مالك  �سة  »م�ؤ�سّ

بعد  واملعرفة«  للثقافة 

فرتٍة وجيزة من رحيله، 

ملتقًى  تنظيم  جرى  كما 

يف  فكره  ح�ل  دويل 

الذي  املبنى  )يف   2018
يحمل ا�سمه الي�م(، وه� 

امللتقى الذي قيل حينها 

اإنه �سيك�ن �سن�يًا، لكّنه 

ذلك  كُلّ  الحقًا.  م  ُينَظّ مل 

كتابات  تزاُل  ال  بينما 

من  تنتظُر  بل  �سْ مالك 

يرتجمها اإىل العربية.

اأيام  2016، رحل يف باري�س املفّكُر اجلزائري مالك �ْشَبل، لُيدَفن بَعد ثالثة  يف الثاين ع�شر من نوفمرب 

ِمن ذلك يف م�شقط راأ�شه بوالية �ْشكيكدة �شرقي اجلزائر.

ق. ث



من�سق الأمم املتحدة حتدث عن بدء حتركات لإحياء مفاو�سات بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني

ا�ستغالل  من  فل�سطيني  تحذير 
الأق�سى لتهويد  »كورونا«  الحتالل 

ر�صدها: ق. د

منذ انت�سار جائحة كورونا عامليًا، وتف�سيها يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، ازدادت املخاوف 

الفل�سطينية من تنفيذ الحتالل الإ�سرائيلي خمططات تهويدية وا�ستيطانية يف القد�س املحتلة، 

وامل�سجد الأق�سى املبارك.

م�سوؤولون  حذر 

مقد�سيون يف ت�سريحات 

�سيا�سة  من  �سحفية 

جديدة  اإ�سرائيلية 

امل�سجد  جتاه  متوقعة 

يف  املبارك،  الأق�سى 

موؤقتًا  اإغالقه  �سياق 

وعدم دخول امل�سلني له 

اأوقاف  دائرة  من  بقرار 

ا�ستمرار  مع  القد�س، 

و�سدنته،  حرا�سه  وجود 

ودعا املحامي الفل�سطيني 

خالد زبارقة، املقد�سيني 

الداخل  وفل�سطيني 

�سرورة  اإىل  املحتل، 

واحل�سور  التكاتف 

يف  والرباط  الدائم 

مع  الأق�سى،  امل�سجد 

الإجراءات  جميع  اأخذ 

فريو�س  من  الوقائية 

زبارقة،  »كورونا«. 

طاقم  اأع�ساء  اأحد  وهو 

رائد  ال�سيخ  عن  الدفاع 

حديثه  يف  حذر  �سالح، 

الفل�سطيني  لـ«املركز 

تطبيق  من  لالإعالم« 

الإ�سرائيلي  الحتالل 

بحق  تهويدية  �سيا�سات 

امل�سجد الأق�سى ومدينة 

واأكد  املحتلة،  القد�س 

تخوفات  وجود  املحامي 

ا�ستغالل  من  كبرية 

كورونا  فريو�س  انت�سار 

دعوته  جمدداً  عامليًا، 

امل�سجد  ترك  لعدم 

الأق�سى اأ�سريا لل�سيا�سات 

الإ�سرائيلية.

�سلطات  وا�ستدعت 

الأحد  الحتالل، 

املا�سي، زبارقة للتحقيق 

معه على خلفية ن�سرته 

الأق�سى  للم�سجد 

من�سوراته  عرب  املبارك 

التوا�سل  مواقع  على 

وقال  الجتماعي، 

انتهاء  عقب  زبارقة، 

حينه:  يف  معه  التحقيق 

يتدخلوا  اأن  »يريدون 

تفكرينا  طريقة  يف 

مواقفنا  ويف  اإمياننا  ويف 

وال�سيا�سية.  الدينية 

رمز  الأق�سى  �سيبقى 

وجودنا  ومعنى  عزتنا 

ل  الأر�س.  هذه  على 

حددنا  لقد  تختربونا؛ 

خياراتنا منذ اأمد بعيد«، 

امل�سجد  ويتعر�س 

لنتهاكات  الأق�سى 

متكررة  اإ�سرائيلية 

من  يومية  واقتحامات 

خمطط  يف  امل�ستوطنني، 

لتق�سيمه  ا�ستيطاين 

ا. ا ومكانًيّ زمانًيّ

رئي�س  حذر  جهته،  من 

القد�س،  اأوقاف  جمل�س 

العظيم  عبد  ال�سيخ 

الحتالل  �سلهب، 

تنفيذ  من  الإ�سرائيلي 

اعتداء  اإجراءات  اأي 

الأق�سى  امل�سجد  على 

وم�سلياته،  و�ساحاته 

ال�سالة  تعليق  اإطار  يف 

فيه مّدًة موؤقتة للوقاية 

فريو�س  انت�سار  من 

»كورونا«.

حديث  يف  �سلهب  واأكد 

الفل�سطيني  لـ«املركز 

تغيري  اأي  اأن  لالإعالم« 

�سيا�ساته  يف  اإ�سرائيلي 

يف  الأق�سى  امل�سجد  جتاه 

�سيواجه  اإغالقه،  �سياق 

من  حازمة  مبواقف 

وحرا�سه  فيه  املرابطني 

املوجودين  و�سدنته 

واأ�سار  ا،  دورًيّ فيه 

امل�سجد  اإغالق  اأن  اإىل 

انت�سار  مع  جاء  الأق�سى 

عامليًا،  »كورونا«  جائحة 

�سالمة  على  وحر�سًا 

امل�سلني  واإخواننا  اأبنائنا 

على  م�سدداً  واملرابطني، 

لدخول  كان  التعليق  اأَنّ 

امل�سجد،  اإىل  امل�سلني 

باحلرا�س  عامر  واأنه 

وال�سدنة  واملوظفني 

الذين يرفعون الأذان يف 

م�سلياته.

يوجد  ل  اأنه  اإىل  واأ�سار 

احلايل  الوقت  يف 

من  اقتحامات  اأي 

امل�ستوطنني  جماعات 

اأنه  موؤكداً  واملتطرفني، 

من  الحتالل  غرّي  »اإذا 

�سيا�ساته والو�سع احلايل 

الأق�سى  امل�سجد  يف 

حديث  لنا  ف�سيكون 

»ق�سية  وقال:  اآخر«، 

املبارك  الأق�سى  امل�سجد 

وامل�سجد  ق�سيتنا، 

يعز  ونحن  م�سجدنا، 

اإغالقه  وامل�سلمني  علينا 

لفرتة  فيه  ي�سّلوا  واأل 

جاء  وهذا  حمدودة، 

�سالمتهم،  على  حر�سًا 

الأوىل  وبالدرجة 

اأبنائنا  �سالمة  هو  همنا 

واملرابطني  وم�سلينا 

فيه«.

بدوره قال رئي�س الهيئة 

يف  العليا  الإ�سالمية 

ال�سيخ  املحتلة  القد�س 

اإن  �سربي:  عكرمة 

ي�ستثمر  قد  الحتالل 

احلالة الراهنة وانت�سار 

من  »كورونا«  فريو�س 

اأهدافه  تنفيذ  اأجل 

امل�سجد  بحق  العدوانية 

واأ�ساف  الأق�سى، 

�سلطات  اأن  »ندرك 

الحتالل حتاول ت�سخري 

خلدمة  كورونا  مر�س 

واأهدافها،  م�ساحلها 

رئي�س  من  يح�سل  كما 

الإ�سرائيلي  الوزراء 

الذي  نتنياهو  بنيامني 

موقعه  تثبيت  يحاول 

ومن�سبه«.

املقد�سيني  اأن  ويوؤكد 

حول  جميعهم  ملتفون 

ومدركون  الأق�سى، 

له  يخطط  ملا  متاما 

الحتالل ب�ساأنه، م�سرًيا 

اإىل اأنه ومنذ زمن طويل 

على  م�ستمر  ال�سراع 

كيفية  وحول  امل�سجد، 

الأق�سى  امل�سجد  حماية 

ال�سلوات  تعليق  اإطار  يف 

»كورونا«،  وانت�سار 

�سربي  ال�سيخ  يوؤكد 

و�سدنة  حرا�س  ا�ستمرار 

النظافة  وعمال  امل�سجد 

و�سائر  والأئمة  والأذنة 

الأوقاف  دائرة  موظفي 

يف اأعمالهم، رغم اإغالق 

اخلارجية  الأبواب 

للم�سجد.

الأمم  • من�سق 
املتحدة يك�سف 

عن بدء 

حتركات لإحياء 

مفاو�سات بني 

الفل�سطينيني 

والإ�سرائيليني

اأعلن  اآخر  �سعيد  على 

لالأمم  اخلا�س  املن�سق 

ال�سالم  لعملية  املتحدة 

الأو�سط،  ال�سرق  يف 

نيكولي مالدينوف، اأنه 

اأجل  من  بتحركات  بداأ 

ال�سالم  اإحياء مفاو�سات 

الفل�سطينيني  بني 

والإ�سرائيليني.

على  ميالدينوف  وكتب 

موقع  على  �سفحته 

“تويرت”، يقول “حتدثت 
يف  زمالئي  اإىل  اليوم 

الوليات املتحدة ورو�سيا 

والحتاد الأوروبي �سمن 

الرباعية لل�سرق  اللجنة 

وناق�سنا  الأو�سط، 

مفاو�سات  اإحياء  كيفية 

حتقيق  نحو  ال�سالم 

ولقد  الدولتني.  هدف 

جهود  على  اأطلعتهم 

لدعم  املتحدة  الأمم 

 – الإ�سرائيلي  التعاون 

�سد  املمتاز  الفل�سطيني 

جائحة كوفيد 19”.

اأن  بالذكر  جدير 

ال�سيا�سية  الت�سالت 

الفل�سطينيني  بني 

ئيليني  ا �سر لإ ا و

توقفت  كما  متقطعة، 

بينهم  املفاو�سات 

الأمريكية  بالرعاية 

 ،2014 عام  بدايات  يف 

الو�ساطة  ف�سلت  اأن  بعد 

يف  ال�سابقة  الأمريكية 

باراك  الرئي�س  عهد 

اأر�سية  اإيجاد  يف  اأوباما، 

احلل  ق�سايا  حول  اتفاق 

التعنت  ب�سبب  النهائي، 

الإ�سرائيلي وقتها.

�سكال  اجلانبني  لكن 

عمليات  غرفة  اأخريا 

م�سرتكة، ملواجهة خطر 

“كورونا”،  فريو�س 

اجلائحة،  هذه  وملعاجلة 

يف ظل تداخل احلدود.

حتركات  اأن  اإىل  ي�سار 

ما  ح�سب  ميالدينوف، 

التغريدة  يف  عنه  اأعلن 

تخالف  ل  املن�سورة، 

الفل�سطيني  املوقف 

الر�سمي، الذي يرف�س اأن 

املتحدة  الوليات  تكون 

ال�سابق،  العهد  يف  كما 

الوحيد  الراعي  هي 

ويدعو  ال�سالم،  لعملية 

من  الرعاية  تكون  لأن 

دولية  م�ساركة  خالل 

خا�سة  اأي�سا،  وعربية 

الرئي�س  قام  اأن  بعد 

دونالد  الأمريكي 

باإجراءات  ترامب، 

تخالف القانون الدويل، 

احلقوق  من  وتنتق�س 

ومن  الفل�سطينية، 

ال�سفارة  نقل  اأبرزها 

للقد�س  الأمريكية 

والعرتاف  املحتلة، 

لالحتالل،  عا�سمة  بها 

ورف�س العرتاف مبلف 

الالجئني.

وزاد ترامب من خطواته 

احلقوق  �سد  ال�سيا�سية 

الفل�سطينية باأن اأعلن يف 

يناير  الثاين/  كانون   28
خطة  بنود  عن  املا�سي، 

“�سفقة القرن” التي اأيد 
ب�سم  اإ�سرائيل  قيام  فيها 

امل�ستوطنات املقامة على 

وكذلك  ال�سفة،  اأرا�سي 

الأغوار،  منطقة  �سم 

فل�سطينية  دولة  مقابل 

ال�سيادة  منقو�سة 

الأو�سال،  ومقطعة 

رف�سها  خطة  وهي 

والدول  الفل�سطينيون، 

والإ�سالمية،  العربية 

ودول الحتاد الأوروبي، 

خمالفة  اأكدت  التي 

للقوانني  اخلطة 

والقرارات الدولية.

ويطلب الفل�سطينيون اأن 

تقوم عملية ال�سالم على 

الدولتني”،  “حل  اأ�سا�س 

دولة  اإقامة  خالل  من 

فل�سطينية م�ستقلة على 

احتلتها  التي  املناطق 

اإ�سرائيل عام 1967.

اأن  ذكره  جدير 

على  اأكد  ميالدينوف 

�سم  خمطط  رف�س 

“اإذا  وقال  امل�ستوطنات، 

بع�س  �سم  تنفيذ  مت 

“ج”  املنطقة  كل  اأو 

الغربية،  ال�سفة  يف 

�سربة  �سي�سكل  فهذا 

اإحياء  لإمكانية  مدمرة 

الإ�سرائيلية  املفاو�سات 

وتقدم  الفل�سطينية،   –
الإقليمي،  ال�سالم 

وجوهر حل الدولتني”.

حكومة  اأن  ذكره  جدير 

الإ�سرائيلي  الحتالل 

دول  ان�سغال  ت�ستغل 

خماطر  مبواجهة  العامل 

“كورونا”  فريو�س 

هجماتها  من  وت�سعد 

حيث  ال�ستيطانية، 

املا�سية  الأيام  �سهدت 

الحتالل  قوات  قيام 

املنازل  من  الكثري  بهدم 

وجتريف  الفل�سطينية، 

واقتالع  زراعية  اأرا�س 

اأ�سجار معمرة.

الرئا�سة  وكانت 

يف  اأعلنت  الفل�سطينية 

خطط  اأن  �سابق  وقت 

اجلديدة  ال�ستيطان 

الأمور  دفع  على  تعمل 

وتزيد  الهاوية،  نحو 

يف  والعنف  التوتر 

اأن  اإىل  لفتة  املنطقة، 

جاءت  اخلطط  هذه 

لل�سيا�سة  نتيجة 

املنحازة  الأمريكية 

ل�سالح  واخلطرة 

الحتالل.
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نظم اأهايل خميمات عايدة والدهي�سة وبيت جربين يف حمافظة بيت حلم فعالية م�سائية 

اأ�سطح  فوق  ن�سبت  �سخمة  �سماعات  خالل  من  املخيمات  ف�ساء  يف  موطني  ن�سيد  باإطالق 

ثقافية  اإن�سانية  كو�سيلة  العامل  كورونا  فريو�س  اجتياح  ظل  يف  بالن�سيد  �سدحت  املنازل 

الفل�سطيني  ال�سعب  من  وت�سامن  عطاء  حتية  كان  الن�سيد  الوباء.  هذا  ملقاومة  وطنية 

والأمن  ال�سرطة  وجهاز  الأمنية  والأجهزة  واملمر�سني  الأطباء  اىل  وحكومته  وقيادته 

الوطني وجلان الطوارئ والإغاثة واملتطوعني الذين ي�سهرون على اإجراءات ال�سالمة ليل 

ونهار، وحتية للمر�سى وامل�سابني والتمني لهم ال�سفاء. ن�سيد موطني ي�سدح يف هذه املحنة 

يف ف�ساء املخيمات، لكل �سهيد وفقري وم�سرد ومري�س ومبعد وجريح، للمنكوبني واملعذبني 

فل�سطني  علم  يحرك  الن�سيد  �سوت  و�سنوات.  �سنوات  ال�سهيونية  ال�سجون  يف  واملنتظرين 

مبتور  املقعد  هذا  الأربعة،  باألونه  الليل  ي�سيء  املخيمات،  بيوت  اأ�سطح  فوق  يرفرف  الذي 

تتوحد  كي   اخر  جلريح  النازف  دمه  يعطي  اجلريح  وذلك  عكازات،  دون  ينه�س  القدمني 

ال�سموع  اآلف  ت�سيئه  ر�سيف  مفتوحة،  ال�سماء  ونوافذ  مو�سيقى  يرق�س،  الليل  النب�سات، 

والأمنيات.

موطني... موطني

اجلالل واجلمال وال�سناء والبهاء

يف رباك..يف رباك

واحلياة والنجاة والهناء والرجاء

يف هواك.. يف هواك

ابو  نا�سر  الأ�سري  ام  هي  مزيونة  واحلاجة   ) بخري  مزيونة   ( حملة  عن  يعلن  الن�سيد  �سوت 

29 عاما داخل �سجون الحتالل،  اأقدم ال�سرى يف حمافظة بيت حلم والذي يق�سي  �سرور 

يطالب  ون�سيدنا  معكم،  نحن  بخري،  نحن  والق�سبان،  الأبواب  خلف  املح�سورين  اىل  ر�سالة 

العامل بكافة موؤ�س�ساته احلقوقية والإن�سانية ان يتدخل حتى ل يفرت�س الفريو�س اأ�سرانا 

البوا�سل، هناك ا�ستهتار ورائحة جرمية، ال�سرى يف هذه الظروف من اأكرث الفئات يف العامل 

الإبداعات  يجرتحون  الو�سائل،  بكل  يقاومون  الفل�سطينيون  دولية.  حماية  اىل  بحاجة 

واملعجزات يف الدفاع عن ذاتهم وهويتهم وبقاءهم، يقفون ب�سجاعة يف وجه كل التحديات 

بالكلمة  قاوموا  وبالزجليات،  وبالر�سومات  بالأغنيات  قاوموا  والطبيعية،  ال�سيا�سية 

والبندقية واملواويل ال�سعبية. ن�سيد موطني يتحرر من اجلغرافيا ال�سيقة، يعلو فوق جدار 

الأقفا�س  من  الفل�سطينية  الذات  يحرر  وامل�ستوطنات،  امل�سلحة  والأبراج  العن�سري  الف�سل 

ويحطم �سياج دولة الحتالل العن�سرية، ن�سيد موطني يحمي التاريخ من الن�سيان، املا�سي 

واحلا�سر وغدا والن، هي قوة الذاكرة.

هل اأراك... هل اأراك

�ساملا منعما وغامنا مكرما

هل اأراك... يف عالك

تبلغ ال�سماك.. تبلغ ال�سماك

موطني...موطني

�سماء  يف  احلربية  الطائرات  يخاف  ل  املخيمات،  ف�ساء  يف  للكورونا  يت�سدى  موطني  ن�سيد 

فل�سطني املحتلة، ان مل يكن عندنا الدواء فلنا اأجنحة نطري بها باأرواحنا العالية، املخيمات 

وحق  وقد�سنا  و�سم�سنا  كوكبنا  حول  ندور  العتيقة،  واملفاتيح  والذكريات  البيوت  تطري، 

اأعلن قيام دولة فل�سطني  اإبراهيم طوقان الذي كتب ن�سيد موطني  ال�ساعر  تقرير امل�سري. 

قبل ن�ساأة وقيام ما ي�سمى ) دولة اإ�سرائيل(، وقبل ان ياأتي العابرون امل�سلحون اىل فل�سطني، 

على  الأر�س  �سلوع  يف  النحل  يربي  �سعبا  وجدوا  املوهومة،  ميعادهم  ار�س  يجدوا  مل 

فل�سطني  حدود  خارج  �سيء  ال�سماء  كتب  يف  لي�س  انه  الغزاة  اأدرك  حينها  الغيم،  طريق 

العربية الكنعانية، جبل الكرمل ينزل اىل البحر ويف يده موجة احلرية. ان كان املحتلون 

�سيء  كل  ان  وظنو  وال�سكان،  الأر�س  على  وا�ستيطانيا  ع�سكريا  �سيطروا  قد  الإ�سرائيليون 

البيولوجية  اأعلن حربه  الكورونا  �سار طوع بندقيتهم و�سلبطتهم الرببرية، وان كان وباء 

ال�سحنات الن�سانية  اإطفاء  ، فانهما مل ي�ستطيعا  النا�س وح�سرهم يف اخلوف والريبة  على 

املتاأججة يف القلب والعظم واللحم والوجدان، امل�ساعر دائما هي التعبري عن وجود الإن�سان، 

ف�ساء  يف  للكورونا  يت�سدى  موطني  ن�سيد  اجلدران.  وتك�سر  العنان  تطلق  من  هي  امل�ساعر 

املخيمات، �سعب واحد ير�سع الأفق، لي�س لنا بل�سم اأخر، نحن �سعب كما الريح منلك الف�ساء 

كله، هذه الأر�س رغم اغت�سابها املتكرر منذ بدء التكوين ظلت طاهرة ول تزال عذراء، 

انظروا وا�سمعوا دمنا ي�سيل من عنق الرواية، انها ثقافة النكافة، ثقافة  الر�سيف، ثقافة 

مند  واخلوف،  التجوال  منع  من  نخرج  الواقع،  و  الأ�سطورة  يف  ملحمي  بطل  املخيم  املخيم، 

اأيادينا ن�سعها يف يد ال�سماء ونطلق اغنية.

ال�سباب لن يكل همه ان ت�ستقل او يبيد

ن�ستقي من الردى ولن نكون للعدى

كالعبيد..كالعبيد

ل نريد... ل نريد.. ذلنا املوؤبدا

وعي�سنا املنكدا بل نعيد

جمدنا التليد

موطني.

كيف  تعلم  املخيمات،  يف  العنيدة  الروح  باأ�س  ومن  واأطفالها  الفل�سطينيني  من  يتعلم  العامل 

تهدم الأ�سالك ال�سائكة، تعلم كيف ي�سري احلجر قوة كربى يواجه الدبابات، تعلم الع�سيان 

املدين ومتزيق الهويات ال�سهيونية، العامل تعلم ان حياة الفل�سطيني بحر وا�سع من املوجات 

الولد   ، غزة  اىل  ي�سل  املخيمات،  ف�ساء  يف  للكورونا  يت�سدى  موطني  ن�سيد  والنتفا�سات. 

الدبابة  ين�سف  ال�سياج،  على  فل�سطني  علم  يرفع  الإ�سرائيلية  القنابل  يواجه  الفل�سطيني 

ب�سمعة، ن�سيد موطني ي�سل اىل القد�س، املقد�سيون يقاومون امل�ستوطنني الغالة بال�سالة، 

الفجر املبني، الفجر العظيم، يف �سلوان، يف جبل املكرب، يف العي�سوية و�سعفاط، هواء املاآذن 

يحركه �سنوبر الكنائ�س يف باب الرحمة. رئي�س الوزراء د. حممد �ستية قال: العامل يحارب 

كاجلي�س  كنا  لهذا  اخلطاأ،  نحتمل  ل  الفل�سطينيني  نحن  ولكن  واخلطاأ،  بالتجربة  الكورونا 

الواحد املتاأهب الذي قرر النت�سار اوًل والنت�سار اأخريا، ومبا منلك من و�سائل متوا�سعة، 

وحبة  والوعي  بالن�سيد  الفريو�س  يقاومون  الفل�سطينيني  راأى  عندما  العامل  انده�س  وقد 

الليمون والنكتة ال�ساخرة. ده�سة العامل تتكرر، مل ي�ستوعب ان يواجه ال�سعب الفل�سطيني 

 ، املجنزرة  الطفل فار�س عودة يالحق  النووية باحلجر والنكافة،  اإ�سرائيل(  ماي�سمى)دولة 

ال�سرى يف �سجن النقب يزرعون رمل ال�سحراء بالنعنع والإرادة. ده�سة العامل مل ت�ستوعب 

وراء  من  حياة  خلق  الحتالل،  �سجون  ق�سبان  خلف  من  املنوية  النطف  تهريب  الآن  حتى 

العدم، اأطفال ولدوا من الظالم، وكانت انتفا�سة الولدة. ده�سة العامل مل ت�ستوعب كيف 

املوؤبدات  زمن  يف  يجمع  خمتلف  زفاف  الأ�سرية،  الأ�سري  يتزوج  ال�سهيدة،  ال�سهيد  يتزوج 

والكورونا بني الدنيا والآخرة، وكانت انتفا�سة احلياة ذات ال�سيادة. ن�سيد موطني يت�سدى 

كل  دائمًا  لتقاتل  وجدت  حلم  بيت  كاأن  امليالد،  مدينة  هي  املخيمات،  ف�ساء  يف  للكورونا 

مفاجاآت املوت الغادر، دائما تبحث عن الوقت املقد�س، لكنها ل تغيب ابداً عن موعد ال�سالة. 

ن�سيد موطني يت�سدى للكورونا يف ف�ساء املخيمات، الن�سيد كائن حي، ا�سمعوا حركات دمه 

ال�سرية، ا�سمعوا اىل �سربات قلبه، رئتاه تتنف�س ح�سب طقو�س رياح البحر الأبي�س املتو�سط 

ولي�س ح�سب طقو�س ال�سواريخ الإ�سرائيلية.

موطني

احل�سام والرياع

ل الكالم والنزاع رمزنا

جمدنا وعهدنا

وواجب اىل الوفا

يهزنا...عزنا

غاية ت�سرف...وراية ترفرف

يا هناك يف عالك

قاهراً عداك

يت�سدى  موطني  ن�سيد 
المخيمات ف�ساء  في  للكورونا 

عي�سى قراقع

لقــلم  لفــلسطيـــني ا ا
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ت�صّدر بلديهما لئحة البالد الأكرث اإ�صابة بالفريو�س

لتوحيد  يمّهد  �صيني  ـ  �أميركي  �ت�صال 
كورونا �صد  �لجهود 

وباء  ظهور  منذ  الأوىل  للمرة 

 31 يف   »19 ـ  »كوفيد  كورونا 

املا�صي،  الأول  كانون  دي�صمرب/ 

العالقة  على  الإيجابية  طغت 

بعد  ال�صينية  ـ  الأمريكية 

يف  �صواء  املتبادلة،  التهامات 

باأنه  الو�صف الأمريكي للفريو�س 

اتهامات  يف  اأو  �صيني«  »فريو�س 

لالأمريكيني  متفرقة  �صينية 

بالوقوف خلف الفريو�س.

واأجرى الرئي�س الأمريكي دونالد 

ال�صيني  بنظريه  ات�صاًل  ترامب 

�صفحة  ليطويا  جينبينغ،  �صي 

كورونا،  خلفية  على  ال�صدامات 

خ�صو�صًا مع ت�صّدر بلديهما لئحة 

بالفريو�س،  اإ�شابة  الأكرث  البالد 

�صبيل  يف  التعاون  على  وليتفقا 

ال�صحية  الأزمة  من  اخلروج 

اأن  ُيفرت�س  خطوة  يف  العاملية، 

تنعك�س اإيجابًا على ملفات �صيا�صية 

التفاقات  اإمتام  من  بدءاً  عدة، 

بحر  مب�صتقبل  مروراً  التجارية، 

اإىل  وو�صوًل  اجلنوبي،  ال�صني 

عدة،  اإقليمية  ملفات  يف  التعاون 

اأوروبا  اإىل  الأو�صط  ال�صرق  من 

واأفريقيا واأمريكا اجلنوبية.

من  الرابع  ال�صهر  م�صارف  وعلى 

وعجز  كورونا،  فريو�س  تف�صي 

اأنظمة طبية عدة على احتوائه، 

ترامب  اأعلن  اأوروبا،  يف  خ�صو�صًا 

ال�صيني  نظريه  مع  حتدث  اأنه 

وباء  كبري«  »بتف�صيل  وناق�صا 

الآن  حتى  اأودى  الذي  كورونا 

�صخ�س  األف   24 من  اأكرث  بحياة 

على م�صتوى العامل. وغّرد ترامب 

ال�صني  مرت  »لقد  »تويرت«:  على 

دراية  على  واأ�صبحت  بالكثري 

كبرية بالفريو�س، نحن نعمل معًا 

ب�صكل وثيق«. يف اإ�صارة اإىل تبادل 

وال�صتفادة  للمعلومات  م�صرتك 

الأمريكية من اخلطوات ال�صينية 

ووهان  يف  اعتمادها  مّت  التي 

واإقليم خوباي.

على  اأنه  �صي  اعترب  جهته،  من 

وال�صني،  املتحدة  الوليات 

ونقلت  الوباء.  ملكافحة«  »الحتاد 

قناة »�صي �صي تي يف« العامة عنه 

قوله اإن »ال�صني م�صتعدة ملوا�صلة 

واخلربات  املعلومات  تبادل 

دون  من  املتحدة  الوليات  مع 

العالقات  اأن  �صي  واأعلن  حتفظ«. 

»يف  باتت  ووا�صنطن  بكني  بني 

خا�س«،  ب�صكل  حا�صمة  حلظة 

القرار  »هو  التعاون  اأن  م�صيفًا 

وقال  الوقت.  هذا  يف  ال�صحيح« 

وال�صركات  واملدن  املقاطعات  اإن 

ال�صينية قد �صلمت بالفعل معدات 

مردفًا:  املتحدة،  للوليات  طبية 

الأمريكي  الطرف  يقوم  اأن  »اآمل 

حت�صني  بهدف  ملمو�صة  بتحركات 

العالقات الثنائية«. وتاأتي املكاملة 

يف  ت�صاحلية  بلهجة  ات�صمت  التي 

ب�صرعة  بالتف�صي  الوباء  بداأ  وقت 

بات  التي  املتحدة،  الوليات  يف 

يف  الأعلى  فيها  الإ�صابات  عدد 

العامل )اأكرث من 83 األف اإ�صابة(.

يف  اجلانبني  بني  الت�صال  اأهمية 

اأيام  اأنه يح�صل بعد  هذه الفرتة، 

عمليات  ال�صني  ا�صتئناف  على 

من  امل�صال  النفطي  الغاز  �صراء 

توقف  اإثر  املتحدة،  الوليات 

خطوة  يف  �صهراً،   20 نحو  دام 

من  الواردات  تعزيز  اإىل  تهدف 

املرحلة  من  كجزء  وا�صنطن، 

بني  التجاري  التفاق  من  الأوىل 

وكالة  نقلت  ح�صبما  البلدين، 

وتقدمت  م�صادر.  عن  »رويرتز« 

من  بطلب  امل�صتوردة  ال�صركات 

اإعفاءات  على  احل�صول  اأجل 

البالغة  اجلمركية  الر�صوم  من 

منتجات  على  املائة  يف   25 ن�صبتها 

اأعفت بكني حوايل  الوقود، بعدما 

700 �صلعة اأمريكية من التعرفات 
املفرو�صة عليها.

الدولــي

• �صد �لنه�صة: �إثيوبيا ت�صترط �إلغاء �صياغات 
و��صنطن ال�صتئناف �لمفاو�صات

ك�صفت م�صادر دبلوما�صية �أوروبية في �لقاهرة لـ«�لعربي �لجديد« عن �أّن �إثيوبيا تروج حاليًا عبر 

مع  �لمفاو�صات  طاولة  �إلى  للعودة  ��صتعد�د  على  �أنها  و�الأفريقية  �لغربية  �لعو��صم  في  �صفر�ئها 

�لملف،  عن  �الأميركية  �لخز�نة  وز�رة  �إبعاد  ب�صرط  �لنه�صة،  �صّد  وت�صغيل  ملء  قو�عد  حول  م�صر 

و�إلغاء جميع �ل�صيغ �لتي �صبق وتّم �التفاق عليها خالل مفاو�صات و��صنطن �لتي �متدت على مد�ر 3 

�أ�صهر تقريبًا. وكانت �أدي�س �أبابا قاطعت �لجولة �الأخيرة من هذه �لمفاو�صات نهاية فبر�ير/�صباط 

�أّن  بحجة  �التفاق،  على  �الأولى  باالأحرف  للتوقيع  تخ�صي�صها  �لمفتر�س  من  كان  و�لتي  �لما�صي، 

�ل�صيغة �لتي �أعدها فريق �لوزير �الأميركي �صتيفن منوت�صين بالتعاون مع �لبنك �لدولي، »لم يتم 

�لتو�فق على بنودها بين جميع �الأطر�ف«، وذكرت �لم�صادر �أّن �لمحاوالت �الإثيوبية لتحميل �لوزير 

با�صتعد�د  للتظاهر  تمتّد  �لم�صرية«،  بـ«�لعنجهية  ت�صفه  وما  �لمفاو�صات  ف�صل  م�صوؤولية  �الأميركي 

�لمفاو�صات  ال�صتئناف  بيكيلي  و�صيلي�صي  �أند�رغا�صيو  غيدو  �الإثيوبيين  و�لمياه  �لخارجية  وزيري 

ب�صكل مبا�صر من دون و�صطاء، �أو بو�صطاء غير ملزمين، من دون تطبيق �لمادة �لعا�صرة من �تفاق 

�لمبادئ �لموقع في مار�س/�آذ�ر 2015 بين م�صر و�إثيوبيا و�ل�صود�ن، و�لتي تتعّلق بت�صوية �لنز�عات 

وطلب �لو�صاطة في هذ� �ل�صاأن، و�أ�صافت �لم�صادر �أّن �لفريق �الإثيوبي �لذي يلعب دورً� رئي�صيًا في 

هذه �لمحاوالت، هو �لموجود في بروك�صل بقيادة �ل�صفير �لمخ�صرم جروم �أباي، �لمقرب من رئي�س 

�أبلغت م�صادر م�صرية »�لعربي �لجديد« في وقت �صابق من هذ� �ل�صهر،  �أبي �أحمد، و�لذي  �لوزر�ء 

باأنه �صّكل فريقًا من �لدبلوما�صيين عقد �جتماعات مطولة مع عدد من �لوفود �الأوروبية �لد�ئمة لدى 

�التحاد �الأوروبي؛ �إذ ركز �لفريق �الإثيوبي على 3 نقاط �أ�صا�صية هي: رف�س �أدي�س �أبابا تدويل �لق�صية 

�إثيوبيا  و��صتحقاق  بعينها،  حلول  لفر�س  �لمتحدة  كالواليات  �لمعنيين«  »غير  �لو�صطاء  وتدخل 

تاريخيًا وتنمويًا و�قت�صاديًا باال�صتفادة بمو�ردها �لمائية بحجة �أّن م�صر هي �لدولة �الأكثر ��صتفادة 

من مياه �لنيل على مد�ر �لتاريخ، و�لزعم باأّن �التفاق �لثالثي بين م�صر و�إثيوبيا و�ل�صود�ن يعتبر 

2010، وذكرت �لم�صادر  �الإطاري لدول حو�س �لنيل �لموقع في عنتيبي عام  خروجًا على �التفاق 

�الأوروبية �أّن �لم�صوؤولين �لغربيين �لمطلعين على مجريات �لق�صية عن كثب، وكذلك �صفر�ء �لدول في 

�لعو��صم �لمعنية بالملف، »يدركون �أّن �إثيوبيا تحاول ��صتهالك مزيد من �لوقت، و�أنها غير جادة 

�أّن �لجانب  في �لعودة للمفاو�صات �أو �للجوء لو�صاطة جديدة حاليًا«. و�أو�صحت في �لوقت نف�صه 

�الإثيوبي  �لخارجية  وزير  بها  �أدلى  �لتي  �لت�صريحات  �صوء  على  �لتحركات  هذه  »ير�قب  �لم�صري 

غيدو �أند�رغا�صيو، �أخيرً� عن تح�صير بالده لحّل«، وهو �لت�صريح �لذي جاء مفاجئًا ومغايرً� للهجة 

�لعلنية �لمتبعة منذ بد�ية �الأزمة �الأخيرة.

• و��صنطن تتجه لتقلي�س جذري في م�صاعد�تها 
لمناطق �صيطرة �لحوثيين في �ليمن

ذكرت �صحيفة »و��صنطن بو�صت« �الأميركية، �أّن �إد�رة �لرئي�س دونالد تر�مب تخطط للم�صي قدًما 

� على �لقيود �لتي فر�صتها  في �إجر�ء تقلي�س كبير للم�صاعد�ت �الإن�صانية �لتي تقدمها �إلى �ليمن، رًدّ

جماعة »�أن�صار �لله« )�لحوثيون( على �لم�صاعد�ت، ونقلت �ل�صحيفة عن م�صوؤولين �أميركيين، تحدثو� 

تحت �صرط �ل�صرية، �أّن �لخطوة تهدف �إلى دفع �لحوثيين لرفع �الإجر�ء�ت �لتي يفر�صونها في مناطق 

�صيطرتهم د�خل �لبالد، و�لتي »تجعل مهّمة فرق �الإغاثة �صعبة للغاية«، غير �أّن �لم�صوؤولين �أنف�صهم 

�لخ�صية من تف�صي فيرو�س كورونا  »نتائج كارثية«، و�صط  �إلى  يوؤدي  قد  �لقر�ر  �أّن هذ�  حّذرو� من 

في �لبلد �لذي ي�صهد بالفعل »�أ�صو�أ �أزمة �إن�صانية في �لعالم«، وفق ت�صنيف �الأمم �لمتحدة، ونقلت 

من  »�لعديد  �إّن  قولها  غر�ندي،  لي�س  �ليمن  في  �الإن�صانية  لالأعمال  �الأممية  �لمن�صقة  عن  �ل�صحيفة 

في  �لتمويل  ي�صل  لم  �إذ�  �لمقبل،  �ل�صهر  �صتنتهي،  �لحياة،  قيد  على  �لنا�س  تبقي  �لتي  �لعمليات 

�أقرب وقت. لقد تم تقلي�س بر�مج �ل�صحة و�لحماية و�لمياه بالفعل«، وفي حين �أّن حكومة �لحوثي 

تر�جعت عن بع�س �الإجر�ء�ت، بما في ذلك �صريبة مقترحة بن�صبة %2 على جميع �لم�صاعد�ت، �إال 

�أن قيوًد� �أخرى، بما في ذلك �لتاأخير في منح ت�صاريح �ل�صفر، ال تز�ل �صارية، كما تنقل �ل�صحيفة 

عن منظمات �إغاثة، من جانبه، قال متحدث با�صم �لوكالة �الأميركية للتنمية �لدولية »يو �أ�س �إيد« 

للحياة«،  »�لمنقذة  �لم�صاعد�ت  بع�س  با�صتثناء  �ل�صعب«،  �لقر�ر  »�تخذت  �الأخيرة  �إّن  لل�صحيفة، 

م�صيفًا: »ال نز�ل نطالب باأن يتم نقل كل �لم�صاعد�ت وفًقا لمبادئ �لعمل �الإن�صاني، ل�صمان �أنها ت�صل 

�إلى �لنا�س �لذين يحتاجونها �أكثر من �صو�هم«، وفي حين بّين �لم�صوؤول ذ�ته �أّن �لم�صاعد�ت �صيتم 

قطعها عن مناطق �صيطرة �لحوثيين، فاإنه �أكد �أّن �لوكالة �صتو��صل تقديمها في �لمناطق �الأخرى، 

م�صتدرًكا باأن �لعمليات �صيتم تقييمها وفًقا لتطور حالة �نت�صار فيرو�س كورونا في �لبالد.

• عقوبات �أميركية على �صخ�صيات عر�قية: ت�صييق 
على حلفاء �إير�ن

فتح قر�ر وز�رة �لخز�نة �الأميركية بفر�س عقوبات جديدة على �صخ�صيات و�صركات عر�قية، �تهمتها 

بدعم �لحر�س �لثوري �الإير�ني، �لباب �أمام �لجدل مجددً� في �لعر�ق، وال �صيما �أنها جاءت متز�منة 

مع تجدد �لق�صف �لذي تتهم �لملي�صيات بتنفيذه على �لمنطقة �لخ�صر�ء ببغد�د، �لتي ت�صم �ل�صفارة 

�أطلقتها ملي�صيا »كتائب حزب �لله« �لعر�قية �صد �الأميركيين،  �الأميركية، وما ر�فقها من تهديد�ت 

�لحر�س  دعمت  بالعقوبات  �لم�صمولة  و�لجهات  �ل�صخ�صيات  �إن  �الأميركية  �لخز�نة  وز�رة  وقالت 

م�صلحة  عر�قية  لف�صائل  معد�ت  نقل  في  و�صاهمت  له،  �لتابع  �لقد�س  وفيلق  �الير�ني،  �لثوري 

باال�صتمر�ر  ملي�صيات عر�قية  �تهمت  كما  �صيا�صيين عر�قيين.  ف�صاًل عن ترهيب  �إير�ن،  من  مدعومة 

في �صن هجمات على �لقو�ت �الأميركية و�لتحالف �لدولي في �لعر�ق، ونقلت تقارير عن �لم�صمولين 

بالعقوبات، وهم كل من عدنان �لحميد�وي، �لمعروف بـ«�أبو عمار«، وهو من ملي�صيا »كتائب حزب 

باإخر�ج  �لبرلمان  قر�ر  يدعمو�  لم  �لذين  �لعر�قيين  و�ل�صيا�صيين  �لبرلمانيين  بتهديد  متهم  �لله« 

�إعمار �الأ�صرحة �لمقد�صة في �لعر�ق«، وهو  �إعادة  �لقو�ت �الأميركية، ومحمد �لغريفي من »منظمة 

متهم با�صتغالل �لو�جهة �لدينية الإد�رة ن�صاط �لمخابر�ت �الإير�نية في �لعر�ق، ونقل �أ�صلحة �إير�نية 

لملي�صيات عر�قية، ومحمد �لبهادي مدير �صركة �لخمائل للخدمات �لبحرية، ونائب مدير �ل�صركة 

�أم  ميناء  في  �الإير�ني  �لثوري  �لحر�س  م�صالح  باإد�رة  متهمة  �صركة  وهي  �لمن�صوري،  ح�صين  علي 

ق�صر �لعر�قي، وو�صف ع�صو لجنة �لعالقات �لخارجية بالبرلمان �لعر�قي عامر �لفايز، في حديث 

لـ«�لعربي �لجديد«، �لعقوبات �الأميركية �لجديدة على �صخ�صيات و�صركات عر�قية باأنها »تع�صفية«، 

م�صيفًا: »كل من ي�صير في ركبها )�لواليات �لمتحدة( فهو �صالم، ومن يخالفها يتعر�س للعقوبات«، 

وذكر �لفايز �أن »ت�صرفات و��صنطن ال تمثل �صيا�صة دولية �صليمة في �لتعامل مع �لعر�ق«، موؤكدً� رف�س 

�لعقوبات �الأميركية �الأخيرة �لتي �صملت عر�قيين، وتابع »�إذ� كانت �ل�صخ�صيات �لعر�قية �لم�صمولة 

�ل�صاأن،  بهذ�  �لقر�ر  تتخذ  �لتي  هي  �لعر�قية  فالحكومة  للقانون،  مخالفة  �الأميركية  بالعقوبات 

في  �أميركا«،  ولي�س  بمالحقتها  �لمخولة  هي  �لمتحدة  �الأمم  فاإن  دولي  بعد  للمو�صوع  كان  �إذ�  �أما 

�لمقابل، قال ع�صو �لبرلمان عن تحالف »�لفتح«، عبا�س �لز�ملي، �إن �لقر�ر �ل�صابق لمجل�س �لنو�ب 

باإخر�ج �لقو�ت �الأجنبية، وخ�صو�صًا �الأميركية، من �الأر��صي �لعر�قية ب�صبب خرقها لل�صيادة �أكثر من 

مرة، ولد لدى �الأميركيين �صعورً� بالهزيمة بعدما ف�صلو� في �ل�صغط على �لقوى �ل�صيا�صية �لعر�قية 

لـ«�إلز�مها بالخريطة �ل�صيا�صية �الأميركية«، متوقعًا، في حديث لـ«�لعربي �لجديد«، �أن »�الأمر لن 

ينتهي عند �لعقوبات �لتي فر�صتها و��صنطن على �صخ�صيات عر�قية، بل �صتعقب ذلك �إجر�ء�ت �أكثر«، 

وذكر �لز�ملي �أن »هذ� �لمو�صوع لن يثني �أع�صاء �لبرلمان �لذين �صيكون لهم دور كبير جد� في �إخر�ج 

�لقو�ت �الأميركية«، م�صيفا �أن »�أغلب �ل�صخ�صيات �لتي تحاول �لواليات �لمتحدة محاربتها هي من 

�ل�صخ�صيات �لتي كان لها دور في قتال د�ع�س و�إخر�جه من �لعر�ق«.

   مختصرات 
دوليـــة

�صيبد�أ تنفيذ حزمة �لدعم مبدئيًا �عتبارً� من �ل�صهر �لد�خل

لمكافحة  ميركل  حكومة  تد�بير 
لالئتالف  �الن�صجام  ُتعيد  كورونا 

�ألمانيا في  �لحاكم 
�صاهم �صغط �أزمة وباء كورونا بعودة نوع من �الن�صجام �إلى �لتحالف �لحاكم 

في برلين، لم ي�صهده منذ زمن، وبرز �الأمر مع �إقر�ر حكومة �الئتالف �لكبير، بقيادة 

�لم�صت�صارة �أنجيال ميركل، وب�صرعة قيا�صية، حزمة كورونا �القت�صادية غير �لم�صبوقة 

بمئات �لمليار�ت من �ليورو، بعد �أن كان �لتعثر، وعند كل نقا�س بملفات وطروحات 

م�صيرية، ينذر بنهاية �لتحالف، وذلك بفعل �لمقاربات �لمختلفة و�لنز�عات �لمرهقة.

كل  دح�س  كورونا  وباء 

�لتحليالت �لتي كانت تقّر 

ب�صعوبة ��صتمر�ر �الئتالف 

�النتخابات  موعد  حتى 

�لبرلمانية �لعامة �لمقبلة 

�لمقررة عام 2021. ومع 

�لطو�رئ،  �إطالق برنامج 

و�لتد�بير  و�الإجر�ء�ت 

�ل�صرورية،  �الحتر�زية 

ميركل  حكومة  باتت 

محّل ثناء وتقدير من قبل 

ر�صا  وهناك  �لجميع، 

على �لتفاهمات �ل�صيا�صية 

�لتي  �لعملية  و�لخطو�ت 

�لذي  �الأمر  �عتمادها،  تم 

بارتفاع  �أخيرً�  ُترجم 

�لحاكمة  �الأحز�ب  �صعبية 

�أجر�ه  ��صتطالع للر�أي  في 

ل�صالح  »فور�صا«  معهد 

تلفزيوَني »�ر تي �ل« و«�ن 

تي في«.

�أن  �إلى  �ال�صتطالع  وي�صير 

�لذي  �ال�صتر�كي  �لحزب 

�لتعاون  يرف�س  كان 

ميركل  مع  �لمتجدد 

بعد  �لحكم  في  وحزبها 

جرت  �لتي  �النتخابات 

عام 2017، تح�صن بنقطة 

و�حدة وح�صل على 16%، 

فيما نال �التحاد �لم�صيحي 

%36، وهذ� �لم�صتوى لم 
منذ  ت�صجيله  من  يتمكن 

�لبرلمانية  �النتخابات 

�أما   .2017 في  �لعامة 

�الأبرز، فكان تر�جع حزب 

�لخ�صر %3، ونيله 17% 

وهذ�  �الأ�صو�ت،  من  فقط 

منذ  له  م�صتوى  �أدنى 

 .2018 �صبتمبر/�أيلول 

فاإن  لـ«فور�صا«،  ووفقًا 

�لمذكورة  �الأحز�ب  تقّدم 

�أ�صا�صي  ب�صكل  يعزى 

و�لتي  كورونا،  الأزمة 

م�صكلة  �أهم  حاليًا  ُتعّد 

 68% لحو�لي  بالن�صبة 

وهذ�  �لمو�طنين،  من 

�لوباء  �أن  �إلى  يوؤ�صر  ما 

�لمر�صي كان دو�ًء �صيا�صيًا 

في  �لتقليدية  لالأحز�ب 

�ألمانيا.

بينها  �لتقارير،  وتبّين 

�صحيفة  ذكرته  ما 

ما  �أّن  »هاندل�صبالت«، 

�ألمانيا  في  تحقيقه  تم 

مع  �الأزمة  لمو�جهة 

تم  مثاًل،  �ل�صحي  �لقطاع 

جيد،  ب�صكل  له  �الإعد�د 

بع�س  من  �لرغم  على 

�لمو�د  بع�س  في  �لنق�س 

�صبيل  فعلى  �لطبية، 

 34 حاليًا  يوجد  �لمثال 

�لمركزة  للعناية  �صريرً� 

مو�طن،  �ألف   100 لكّل 

بالمقارنة  جيد  وهذ� 

جهزت  �لتي  �إيطاليا  مع 

 6 و�ليونان  �صريرً�   11
ذلك،  عن  ف�صاًل  �أ�صرة. 

فاإن �إجر�ء �أكثر من ن�صف 

مليون فح�س من عمليات 

�لمخبرية  �لت�صخي�س 

�صببًا  كان  �الأ�صبوع  في 

مقارنة  �لوفيات  قلة  في 

علمًا  �لم�صابين،  بعدد 

�ألمانيا بد�أت �الختبار  �أن 

�لدول  من  غيرها  قبل 

�لوباء،  من  �لمت�صررة 

وهو ما �أو�صحه، �لباحث 

�لفيرو�صات  علم  في 

�صارتيه،  م�صت�صفى  في 

�لحكومي  �لم�صت�صار 

درو�صتن،  كري�صتيان 

�صحافي  موؤتمر  خالل 

عقد في برلين. مع �لعلم 

�صيبد�أ  �لدعم  حزمة  �أن 

�عتبارً�  مبدئيًا  تنفيذها 

من �إبريل/ني�صان �لمقبل، 

بعد م�صادقة �لبوند�صر�ت 

�لت�صريعي(  )�لمجل�س 

من  �صتخفف  عليها، وهي 

�لتي  �لهائلة  �لعو�قب 

كورونا  فيرو�س  �صببها 

و�ل�صركات،  �الأفر�د  على 

من  �أحز�بًا  �أن  حتى 

�لمعار�صة، كـ«�لخ�صر«، 

و«�لليبر�لي  و«�لي�صار«، 

�أخيرً�  �صوتت  �لحر«، 

ل�صالح  �لبوند�صتاغ  في 

و�لتي  �الإجر�ء�ت،  هذه 

ما  �أرقامها  تجاوزت 

�صيولة  من  �عتماده  تم 

�القت�صادية  �الأزمة  خالل 

�لعالمية عام 2008.

�أن  جليًا  بات  وعليه، 

لدعم  �لتاريخية  �لرزمة 

ولحماية  �لقرو�س 

و�لم�صتاأجرين  �لعائالت 

و�لعاملين  و�لموظفين 

كما  �لخا�س،  لح�صابهم 

�لكبيرة  �الإنقاذ  ورزمة 

في  �ل�صركات  من  للعديد 

�لقطاعات،  من  �لعديد 

و�أهمها �لطبية و�ل�صحية، 

بع�س  تعويم  �أعادت 

�لحزبية،  �لقياد�ت 

�لم�صت�صارة  نائب  بينهم 

�التحادي  �لمالية  وزير 

�أوالف �صولز، �لذي خ�صر 

حزبه  زعامة  �نتخابات 

�أخيرً�.

يبرز  �لمجال،  هذ�  وفي 

�لخبرة  �أن  �لمر�قبون 

�لوزر�ء  بها  يتمتع  �لتي 

في  �الأحز�ب  وممثلو 

ومعاي�صتهم  �الئتالف، 

على  �الأزمات  من  للعديد 

�لما�صية،  �ل�صنو�ت  مّر 

�أتت   ،2008 �أزمة  و�أهمها 

�الأمور  وجعلت  بثمارها، 

ت�صير على نحو �أف�صل من 

�أي وقت م�صى، وتبين �أن 

يقود  �أزمات  فريق  هناك 

�لتن�صيق ب�صكل جيد.

ر�صدها: ق. د
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�لر�أي
اخلروج  درب  على  اأقدامها  ال�صني  و�صعت  اأن  ما 

تلتفت  اأنها  بدا  حتى  كورونا،  جائحة  اأزمة  من 

�رسيعًا اإىل دول العامل الأخرى التي دخلت مرحلة 

اأوروبا  دول  خا�صة  الوباء،  هذا  نتيجة  اخلطر 

بدايًة، قطارًا يحمل  ال�صني،  اأطلقت  اإذ  الغربية، 

اإىل  اأوًل  لي�صل  طبية،  وم�صتلزمات  م�صاعدات 

العا�صمة الإ�صبانية مدريد. ُترى، هل يندرج هذا 

اإطار �صعور ال�صني بامل�صوؤولية عن  الت�رّسف يف 

انت�صار فريو�ض هذا املر�ض انطالقًا من اأرا�صيها، 

اأم يندرج يف اإطار التعاون الإن�صاين وال�صعي اإىل 

م�صلحة الب�رسية؟

جميعًا  ال�صينيني  اإن  القول  املنطقي  غري  من 

هذا  تف�ّصي  عن  الأخالقية  امل�صوؤولية  يتحملون 

فريو�ض  ا�صتجلب  منهم  نفرًا  اأن  ملجّرد  الوباء، 

ُيعتقد  اإذ  �صيئة،  غذائية  عادة  نتيجة  املر�ض 

عادات  نتيجة  الإن�صان  اإىل  انتقل  الفريو�ض  اأن 

غذائية منت�رسة يف بع�ض مقاطعات و�صط ال�صني، 

واحل�رسات  اخلفا�ض  مثل  كائنات  اأكل  على  تقوم 

زمن  من  توا�صلت  غذائية  عاداٌت  وهي  وغريها، 

الفقر وانعدام املوارد الغذائية التي عا�صتها تلك 

عربتها  التي  ال�صعبة  الفرتات  اإّبان  املقاطعات 

تاأ�صي�ض  قبل  الع�صكرية  الحتاللت  خالل  ال�صني 

تلك  اأخذت  وباملنا�صبة،  املعا�رسة.  الدولة 

ال�صنوات  يف  كثريًا  بالنح�صار  الغذائية  العادات 

الأخرية التي �صهدت وفرة كبرية يف البالد، ف�صاًل 

ال�صينيني  كل  ت�صمل  تكن  العادات مل  تلك  اأن  عن 

وقومياتهم  مقاطعاتهم  اختالف  على  اأ�صاًل، 

وظروف حياتهم.

الأدبية  بامل�صوؤولية  ال�صني  �صعور  فاإن  وهكذا، 

جتاه العامل عن تف�صي هذا الوباء اأمر ُيح�صب لها، 

ناه�صة  دولة  العامل  اجلديدة يف  مكانتها  ويعزز 

و�صاعدة وذات ثقل، واإن كان الأهم يف ما تقدمه 

هو  املر�ض  هذا  حماربة  �صاأن  يف  للعامل  ال�صني 

و�صع  التي جنحت يف  العملية  الإجراءات  منوذج 

�صيكون  اأنه  يبدو  ما  التعايف،  طريق  على  البالد 

الوباء،  ملكافحة  الناجع  العاملي  النموذج 

حجر  اإجراءات  تنفيذ  اأ�صا�صي:  ب�صكل  �صمل  والذي 

�صحي �صارمة يف عموم ال�صني، وب�صكل خا�ض يف  

نتيجة  الإن�صان  اإىل  انتقل  الفريو�ض  اأن  »ُيعتقد 

و�صط  مقاطعات  بع�ض  منت�رسة يف  غذائية  عادات 

هوبي،  مقاطعة  عا�صمة  ووهان،  ال�صني«مدينة 

املوؤ�ص�صات  اإغالق  كذلك  املر�ض،  انت�صار  مركز 

واملحالت وامل�صانع، واإلزام املواطنني بالبقاء 

يف بيوتهم، ووقف و�صائل النقل العام. جرى اأي�صًا 

الفعاليات  واإلغاء  واجلامعات  املدار�ض  اإغالق 

املماثلة،  التجمعات  وكل  والثقافية  الريا�صية 

على  وعقوبات  مالية  غرامات  احلكومة  وفر�صت 

اأن  لفتًا  وكان  العزل.  باإجراءات  يلتزم  مل  من 

كبرية  ب�رسعة  ميدانية  م�صت�صفيات  اأقامت  ال�صني 

امل�صابني  ل�صتيعاب  كافية  كانت  ووهان،  يف 

باملر�ض وتقدمي العالج لهم.

ال�صينيني  اأن  للمر�ض  الت�صّدي  �صاأن  يف  احلا�صم 

اأنف�صهم اأظهروا درجة كبرية من التقّيد بالإجراءات 

اإىل  يدفع  بذاته  وهذا  احلكومة،  من  املفرو�صة 

بالعزل،  ال�صينيني  التزام  �رس  عن  الت�صاوؤل 

يف  اأخرى  �صعوب  التزام  وعدم  با�صتهتار  مقارنة 

والوليات  الغربية  اأوروبا  مثل  متقدمة،  دول 

املتحدة.

للو�صول اإىل اإجابة مو�صوعية على هذا الت�صاوؤل، 

ال�صينيني  اأن  الأول:  اأمرين:  ندرك  اأن  علينا 

ب�صكل  ال�صحية  الإجراءات  اتباع  على  معتادون 

املدن  الطبية يف  الكمامة  ارتداء  دائم، خ�صو�صا 

الكربى، ذلك اأنهم عا�صوا عقودًا طويلة يف التلوث 

الناجت عن امل�صانع التي �صّيدت على اأطراف تلك 

املدن يف حقبة ماو ت�صي تونغ. كذلك يعترب �رسب 

واملاء،  الأخ�رس  كال�صاي  ال�صاخنة،  ال�صوائل 

على  اجل�صم  م�صاعدة  بها  يق�صدون  يومية  عادة 

التخل�ض من ال�صموم. واملهم هنا اأن تلك العادات 

النا�ض،  بها كل  يلتزم  متار�ض بطريقة جماعية، 

كبريهم و�صغريهم، فلي�ض جديدًا ول طارئًا على 

باإجراءاٍت  جماعي  ب�صكل  يلتزموا  اأن  ال�صينيني 

جديدة فر�صتها احلكومة خالل اأزمة كورونا، حتى 

واإن كانت اأكرث �رسامة.

متار�ض  التي  ال�صينية،  احلكومة  اأن  الثاين: 

العامة  ال�صوؤون  احلكم بطريقة مركزية يف معظم 

البالد، مع ترك هام�ض حلكومات املقاطعات  يف 

غريبًا  يبدو  ل  مقاطعة،  كل  بخ�صو�صية  يتعلق 

عليها اأن تتمّكن من ال�صيطرة على ال�صلوك اجلماعي 

النا�ض  واأن يخ�صع  بقب�صٍة من حديد،  ملواطنيها 

ل�صلطتها وتعليماتها وحتذيراتها ب�صال�صة، فذاك 

هو الأ�صل يف ما يجري دائمًا يف ال�صني، على عك�ض 

ال�صمالية  واأمريكا  اأوروبا  دول  يف  معتاد  هو  ما 

التي ل متلك احلكومات فيها �صلطة مركزية، ول 

قب�صة حديدية، ول قوًل ف�صاًل يخ�صاه النا�ض، ما 

جعلها ترتّدد ثم تخفق يف دفع النا�ض اإىل اللتزام 

اأي على العك�ض متامًا  الطوعي باإجراءات العزل؛ 

مما جرى يف ال�صني.

اللتزام  يف  ال�صينيني  جناح  يبدو  وهكذا، 

ذا  املر�ض  مكافحة  اإىل  قادت  التي  بالإجراءات 

اأ�صل وجذر عميق يتمثل يف طبيعة احلياة اليومية 

العادية التي كان يعي�صها ال�صينيون قبل املر�ض. 

وعليه، حتتاج الدول الأخرى خطوة اإ�صافية قبل 

ثقافة  �صيوع  قوامها  املرحلة،  تلك  اإىل  الو�صول 

بني  املركزية  بالتعليمات  اجلماعي  اللتزام 

العامل  دول  جعل  ما  بال�صبط  وهذا  مواطنيها، 

حا�صمة  اإجراءات  اتخاذ  يف  ال�صني  عن  تتاأخر 

ومبّكرة ملنع انت�صار العدوى.
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منذ  م�صبوقٍة  غري  مبرحلٍة  الب�رسية  متّر 

ت�صّكل العامل الدويل احلديث، بعد احلرب 

العاملية الثانية، وهذا الت�صّكل ُخلق بناًء 

على م�صاٍر �صيا�صي للمنت�رسين يف احلرب، 

ويف  احلديثة،  الدول  خريطة  يف  َخل  َتَدّ

اعتمد  التي  امل�صالح  اأو  الأيديولوجيات 

فيه  مبا  العاملي  النظام  هذا  قبولها، 

نزعها،  اأو  احلاكمة  النظم  �رسعية  منح 

وبالتايل ففكرة ت�صكل هذا العامل يف الإطار 

ال�صيا�صي احلديث، تخ�صع حتت خال�صة 

كان  هل  و�صوؤالها:  فوكو  مي�صيل  نظرية 

املنتج الفكري للب�رسية خا�صعًا ملعادلة 

نتيجة  كان  اأنه  اأم  ال�رسفة،  املعرفة 

ترجيحات القوة املادية القاهرة.

نظرية  تقييم  اإعادة  عن  النظر  وبغ�ض 

تناولها  يف  ذاتيًا  م�صاره  وتقييم  فوكو، 

للحوار  خا�صعة  وهي  وت�رسيحها، 

هو  املعرفة  �صوؤال  لأن  واملراجعة، 

املعرفة  ما  تعريف  اإعادة  يحتاج  اأي�صّا 

املعرفة  وما  فوكو،  اإىل  و�صلت  التي 

التي غابت عنه؟ ولكن ذلك كله ل ُي�صقط 

العامل  اأن  النتيجة  لهذه  الفهم  اأهمية 

عامل  لي�ض  كورونا  يواجه  الذي  احلديث 

النظام  عامل  واإمنا  الإن�صاين،  املعرفة 

العامل  وهذا  ع�صكريًا،  املنت�رس  الدويل 

�صّكلت  فقط  و�صيا�صية  ع�صكرية  قوة  لي�ض 

قوة  فكر  واإمنا  الدويل،  الأمن  جمل�ض 

قاهرة، فر�ض روؤيته ثقافيًا، كما َفر�صها 

اقت�صاديًا و�صحيًا واجتماعيًا، على عامله 

ال�صيادية،  يخ�صع حلدوده  الذي  القومي 

والعامل الآخر خارج جغرافيته القومية، 

وهذه املنا�صفة الطبقية العاملية ل ُتلغي 

وقوع ال�رسر على العامل ال�صمايل، متامًا 

كما راأيناها يف  

ُتلغي  ل  العاملية  الطبقية  »املنا�صفة 

ال�صمايل،  العامل  على  ال�رسر  وقوع 

وباء  تاأثريات  يف  راأيناها  كما  متامًا 

اإن  بل  كورونا.  وباء  كورونا«تاأثريات 

مفهوم  يف  الإ�صالمية  املعرفة  اأركان  اأحد 

ال�رساكة الب�رسية هي اأن للعامل ال�صمايل 

حق كالعامل اجلنوبي، يف تقييم الحتياج 

الفرد  م�صالح  و�رسورات  الإن�صاين، 

الإن�صانية  والثقافة  الجتماعية  للعدالة 

ل�صكينة احلياة، واأق�صد هنا اأن اأي تفكيك 

راديكالية  حتى  اأو  الراأ�صمالية  لتوح�ض 

املارك�صية ال�صمالية، هو يف اإطار تقومي 

اأمام  معًا،  واملعريف  الأخالقي  امليزان 

الذي  وال�صيا�صي  الفكري  امل�رسوع  ظلم 

ل  مطلقًا،  لكنه،  اجلنوب،  عامل  اأنهك 

ي�صّنف ال�صعوب الغربية، ول يفرزهم من 

امل�صرتك الإن�صاين املتحد، فهذه ال�صعوب 

داخل  للظلم  تعّر�صت  �صواًء  الغربية، 

من  كثري  حق  و�صُ قوميتها،  نفوذ  منظومة 

طبقاتها، وهذا ما نراه اليوم يف الطبقات 

الفقرية من ال�صعوب الغربية ذات الأ�صل 

اأي  مواجهة  يف  كانت  اأو  الآري،  القومي 

على  الفعل  رّدة  ب�صبب  انحياز  اأو  مظلمٍة 

ال�صمال الراأ�صمايل، فهي يف دائرة العامل 

الإن�صاين الأو�صع الذي ي�صملهم ويوؤاخيهم 

مع عامل اجلنوب.

اإىل  موّجه  هنا  الفل�صفي  التفكيك  اإمنا 

والأ�صول  ال�صيا�صي  النظام  منظومة 

هذا  يف  �صاهمت  التي  الغربية  الفل�صفية 

ل  التي  العميقة  ظلمها  واأدوات  الت�صكل، 

ميكن اأن ُي�صتثنى منها، حالة العامل اليوم 

الأخالقي  و�صقوطه  كورونا،  مواجهة  يف 

العدل، وتر�صيخ حق  اأمام مفهوم  القدمي 

فا�صلة،  حياة  يف  اإن�صان،  كل  الإن�صان، 

ول  كالمية،  منظوماٍت  ترداد  عرب  لي�ض 

مواد د�صتورية مل تفّعل مع الإن�صان الآخر، 

الذي  النظام  هذا  باأن  الإميان  عرب  واإمنا 

ويتدخل  وحركتهم،  الب�رس  حياة  يحكم 

رئي�صًا  جزًءا  كان  ومزاجهم،  طعامهم  يف 

الأخالقية،  املناعة  فقدان  من  وخطريًا، 

بعد اأن رّوجت اآلته  

بني  وحموري،  اأ�صا�صٌي  فرٌق  »هنالك 

اجلديد  والعامل  الإن�صاين  الكوين  العامل 

الروحي  ال�صمري  اإعدام  القهري«قرار 

للعامل اجلديد.

العميق  الفهم  اأبجديات  يف  يجوز  ل  اإنه 

الإن�صانية،  والكوارث  العامل  لأزمات 

اأن  الب�رسية،  على  احلتمي  والواجب 

النظرية املركبة  اآثار موازين  نقد  يوؤّجل 

ُفر�ض  موحدة،  وفل�صفة  علوم  قاعدة  من 

واجب  هذا  بل  عليها،  العاملي  النظام 

قدمًا  الإن�صانية  مت�صي  كيف  اإذ  وجودي، 

من دون مراجعة، وهي حتت اأزمٍة حّولت 

طوعي،  اأبارتايد  اإىل  كلها،  الإن�صانية 

برجاء النجاة من كورونا. وهذا ل يعني 

واأن  لقاحًا،  جتد  لن  الب�رسية  اأن  مطلقًا 

الطب  يف  الإيجابي،  العلم  منظومة 

وفروعه، غري �رسورية لالإنقاذ، كال..

هي يف غاية الأهمية. ولكن ل يجوز، كما 

ال�صطحية،  الثقافة  لغة  يف  اليوم  نرى 

النف�صية  الهزمية  ظاهرة  يف  وخ�صو�صا 

اأمام احل�صارة الغربية، �صواًء على ال�صق 

الثقايف النخبوي اأو الراي العام، والتي 

ترف�ض اأ�صئلة املراجعات الفل�صفية، فهذه 

فل�صفة عار�صة ول جدل حكواتي،  لي�صت 

منظومة  عليه  ُبنيت  جذري  اأ�صل  اإمنا 

وتنقلت  احلديثة،  العاملية  ال�صناعة 

بني  يختلف  ل  �صوقًا،  اأ�صبحت  حتى 

رو�صيا  وبني  ال�صمالية،  واأمريكا  اأوروبا 

ال�صيوعية، فال�صوق  وملحقاتها وال�صني 

الذي ُدفع له العامل واحد.

اليوم،  مهمة  هي  املعادلة  هذه  تفكيك 

ول  الوعظ  ول  الفخر  من  كنوع  لي�ض 

التبكيت على ماآل الإن�صان، واإمنا ر�صالة 

الأخالقية  القيم  متتلكها  معريف،  بعث 

كميدان  الإ�صالمية،  للفكرة  الفل�صفية 

ت�صاهم  اأن  ت�صتطيع  وجمهول،  خ�صب 

عربه بو�صع اأر�صية حل، لفقدان املناعة 

الأخالقية وتف�ّصي  

»اأزمة اخلطاب يف واقع امل�صلمني اليوم اأن 

اأخطاء  اجلمهور ال�صخم يقع جمّددًا حتت 

اخلطاب الديني اجلاهل«الظلم العاملي، 

ال�صعوب،  على  يوؤثر  بدوره  والذي 

ويح�صدهم بفريو�ض كورونا، اأو بفريو�ض 

الإبادة املادية التي حتكم قواعد ال�رساع 

فرٌق  فهناك  اجلديد،  العامل  ولدة  منذ 

الكوين  العامل  بني  وحموري،  اأ�صا�صٌي 

هذا  القهري،  اجلديد  والعامل  الإن�صاين 

و�صول  يرف�ض  امل�صتبد  اجلديد  العامل 

ال�صعوب  اإىل  احلرة  الإن�صانية  الفكرة 

ونخبتها، حتى ل تتحّول اإىل حركة حتّرر 

ِبُعها دول وتن�صئ  فل�صفي، ثم اأخالقي، َتَتّ

من رحمها اأنظمة �صيا�صية توؤمن بالعدالة 

الجتماعية ب�صقّيها.

كظاهرة مل تولدها احلرب الباردة، واإن 

كانت هناك حماولت لها، ولكن اأ�صقطتها 

اآلة  اأو  ال�صتعجال،  اأو  ال�صتبداد  نزعة 

كانت  واإن  ال�صمايل،  العاملي  املع�صكر 

اأ�صل الفكرة الثالثة مل تولد متكاملة حتى 

اإطارها  حترير  اإىل  حتتاج  فهي  اليوم، 

بعد  والقت�صادي،  والجتماعي  ال�صيا�صي 

يعني  ل  كله  وهذا  روؤيتها.  جدل  ن�صوج 

توؤمن،  ل  الإ�صالمية  املعرفة  اأن  مطلقًا 

روح  ب�رسورة  اليوم،  الكارثة  واقع  يف 

كل  ودعم  العاملي،  والت�صامن  التوا�صل 

ويخّفف  ال�صحايا،  ينقذ  اإن�صاين  جهد 

خ�صو�صا  وامل�صطهدين،  امل�صابني  على 

الراأ�صمالية  اآلة  رف�ض  ظروف  حتت 

واقع  يف  اخلطاب  واأزمة  حياتهم.  تاأمني 

ال�صخم  اجلمهور  اأن  اليوم  امل�صلمني 

الديني  اخلطاب  اأخطاء  يقع جمّددًا حتت 

فتح  هو  فال  نف�صيًا،  واملاأزوم  اجلاهل، 

هو  ول  الإ�صالمية،  املعرفة  اإىل  الطريق 

و�صّححه،  خطابه  ف�صل  من  العربة  اأخذ 

وباء  وكاأن  العاملي  النظام  ف�صل  كما 

الفكر كان مقّدمًة لوباء كورونا.
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ال�سين وم�سوؤوليتها العالمية عن كورونا

كورونا ومنطلق التعاطي الإن�ساني للفكر الإ�سالمي
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المجتمع
موجة نظافة مفرطة جتتاح الأ�سر وغ�سل الأيدي يتحول عند البع�س اإىل و�سوا�س قهري

التعقيم يتحول اإىل هو�س عند اجلزائريني...!

من  خماوف  وب�سبب 

كورونا،  فريو�س  تف�سي 

فاإن موجة من فرط النظافة 

الذين  اجلزائريني  اأ�سابت 

كل  بتعقيم  مهوو�سني  باتوا 

�سامي  يقول  حيث  �سيء، 

بتنا  "والله  ال�سياق  هذا  يف 

اجلل  قارورات  حتى  نعقم 

عن  احلديث  دون  املعقم 

واأكيا�س  والفواكه  اخل�رض 

تدخل  التي  امل�سرتيات 

اأ�سبحنا  �سيء  كل  املنزل، 

فريو�س  من  خوفا  نعقمه 

كورونا". اأما �سمية وهي ربة 

منزل فتقول "اأ�سابني هو�س 

هذه  والتعقيم  بالنظافة 

عائلتي،  على  خوفا  الأيام 

اأ�ستعمل  بت  اأنني  درجة  اإىل 

ماء اجلافيل اأكرث من املاء، 

اأعقم به كل �سيء يخطر على 

مل  الآخر  هو  وليد  بايل". 

يكن يف ال�سابق متعودا على 

نظافة  من  املفرط  احلد  هذا 

هذا  يف  فيقول  الأيدي، 

ال�سدد "من كرثة غ�سلي ليدّي 

باجلافيل  مرة  وتعقيمهما 

املعقم  باجلل  واأحيانا 

ومرات باخلل، فقد اأ�سابتني 

يداي  والتهبت  �سديدة  حكة 

حقيقة،  النظافة.  كرثة  من 

ال�سعبي  املثل  يقول  كما 

ال�سيوخا".  يجري  اخلوف 

ن�سرية  قالت  جهتها،  من 

"هذه  نظافة  عاملة  وهي 

ل  هاتفي  �سار  الأيام 

حيث  الرنني،  عن  يتوقف 

من  طلبات  دقيقة  كل  اأتلقى 

القدوم  مني  يريدون  زبائن 

لتعقيمها  منازلهم  اإىل 

وتنظيفها"، م�سرية اأن زبونة 

كانت  ال�سابق  يف  لديها 

منزلها  لتنظيف  تطلبها 

الآن  اأما  الأ�سبوع،  يف  مرة 

احل�سور  منها  تطلب  فباتت 

اأجل  من  خ�سي�سا  يوميا، 

والأ�سطح  الأر�سيات  تعقيم 

والأواين  الأثاث  وحتى 

باجلافيل  �سيء،  وكل 

وقد  هذا  املطهرة.  واملواد 

عرب  الفرتة  هذه  انت�رضت 

الجتماعي  التوا�سل  مواقع 

خلطات  و�سفات  من  العديد 

غري  فالأ�رض  التعقيم، 

بكرثة  الإنفاق  على  القادرة 

التي  امل�ستح�رضات  على 

تباع يف الأ�سواق باتت تلجاأ 

اخللطات،  هذه  حت�سري  اإىل 

درجات  اأعلى  عن  بحثا 

هذه  اأن  غري  التعقيم، 

وقد  خطرية  تبقى  اخللطات 

حذر منها املخت�سون وحتى 

املدنية،  احلماية  م�سالح 

موؤكدين اأن خلط بع�س مواد 

التعقيم  ومواد  التنظيف 

قد  بع�سها  مع  التقليدية 

ينتج عنه خلطة �سامة توؤذي 

حروق  يف  وتت�سبب  الب�رضة 

بليغة.

م. غازي

حتول التعقيم، هذه الأيام، ب�سبب فريو�س كورونا، اإىل هو�س حقيقي عند اجلزائريني، فال يكاد يخلو بيت من البيوت اجلزائرية من �ستى 

اأنواع املعقمات حتى تلك تقليدية ال�سنع التي حذر من خطورتها الأطباء واملخت�سون، يف حني تلجاأ بع�س الأ�سر اإىل تعقيم كل �سيء، اإىل 

درجة تعقيم قارورة املعقم يف حد ذاته، بينما حتول غ�سل الأيدي عند البع�س الآخر اإىل و�سوا�س قهري.

التهاب الذن الو�صطى والدوخة .. 
هل بينهما عالقة؟ واأ�صباب اأخرى للدوخة

كثرياً ما ن�سمع اأنه عندما ي�سكو �سخ�س من �سعوره بالدوخة وعادة ما يكون النوع 

الأول منها وهو الدوار، اأن ُيقال له على الفور اأنه قد يعاين من التهاب الأذن الو�سطى، 

وقد حتدثنا من قبل عن التهاب الأذن الو�سطى واأعرا�سه، ومل جند اأن من بني هذه 

الأعرا�س الدوخة، رغم اأنه قد يكون �سيئًا منطقيًا اأن م�ساكل الأذن قد ت�سبب الدوار 

وعدم التوازن، ولكن ل يوجد دليل على اأن الأذن الو�سطى حتديداً هي ال�سبب، 

ولكنها قد تكون الأذن الداخلية.

ويعترب زيت الزيتون .. عالج بديل فّعال واآمن لالأذن كيفية عالج التهاب الذن 

الو�سطى بالع�ساب املختلفة عالج التهاب الذن الو�سطى بالثوم .. وفوائد الثوم 

املذهلة للج�سم ما هو اف�سل م�ساد حيوي للتهاب الذن الو�سطى ؟ التهاب الأذن 

الداخلية والدوخة اإن م�ساكل الأذن الداخلية هي من اأهم اأ�سباب ال�سعور بالدوخة، 

حيث يعتمد اإح�سا�سك بالتوازن على مزيج من املدخالت من اأع�ساء خمتلفة من 

نظامك احل�سي، وت�سمل هذه الأع�ساء ما يلي:

العيون التي ت�ساعدك على حتديد مكان ج�سمك وكيفية حتركه. 

الأذن الداخلية التي حتتوي على اأجهزة ا�ست�سعار ت�ساعد على ك�سف اجلاذبية 

وحركة الدفع ذهابًا واإيابًا. ومبا اأن الدوار هو ال�سعور الزائف باأن املحيط يدور اأو 

يتحرك، فاإن ذلك قد يكون ب�سبب ا�سطرابات الأذن الداخلية، حيث يتلقى الدماغ 

اإ�سارات من الأذن الداخلية ل تتوافق مع ما تتلقاه العينني والأع�ساب احل�سية، وهو 

ما ي�سبب ارتباك الدماغ وبالتايل ال�سعور بالدوخة. 

الدوار النتيابي احلميد، وهو يحدث ب�سبب حركة ج�سيمات دقيقة من الكال�سيوم 

بحجم حبة الرمل من جزء الأذن الذي ي�ست�سعر اجلاذبية، اإىل اجلزء الذي ي�ست�سعر 

و�سعية الراأ�س. مر�س منيري، وهو ا�سطراب يتميز بالنوبات طويلة الأمد من الدوار 

ال�سديد، وت�سمل اأعرا�سه الأخرى طنني الأذن، وفقدان ال�سمع، وال�سغط على الأذن. 

متالزمة داندي، وهي ال�سعور باأن كل �سئ ي�سعد ويهبط، وميكن حدوثها لالأ�سخا�س 

الذين يتناولون م�ساداً حيويًا �سامًا لالأذن، وعادة ما تتح�سن مع مرور الوقت. يف 

حالت اأقل �سيوعًا قد ت�سبب الأمرا�س اخلطرية دواراً، مثل ال�سكتة الدماغية اأو 

الأورام. اقراأ اأي�سًا: ال�سكتة الدماغية، اأ�سبابها والت�سخي�س وكيفية العالج.

معلومات طبية

اإذا كنت تعانني من تنظيف الرخام فى منزلك و ل تعرفني كيف 

ميكنك اإزالة البقع من ال�سطح الرخامي ب�سهولة و جليه لي�سبح 

فائق اللمعان و النظافة ؟ ميكنك اإتباع الن�سائح التالية لزالة كل 

البقع و تنظيفه :

عند تنظيف الرخام 

- نظفي ما على الرخام من الغبار باإ�ستخدام خرقة نظيفة اأو 

فر�سة خا�سة .

- جففي املاء �سريعا من فوق الرخام ، فهو يفقده ملعانه املعروف .

- جتنبي اإ�ستخدام الأحما�س يف تنظيف الرخام فالرخام كما هو 

معروف عبارة عن كربونات الكال�سيوم ول يخفى مدى تاأثري 

الأحما�س على هذه املادة .

- عليك ب�سرعة تنظيف البقع فور حدوثها قبل اأن تثبت وي�سعب 

اإزالتها .

- يغ�سل الرخام باملاء الدافئ وال�سابون .

- قومي بتلميعه بعد جتفيفه بقطعه من ال�سوف .

بالن�سبة للرخام ال�سديد الت�ساخ قومي بتنظفيه باملاء الدافئ 

امل�ساف اإليه مقدار من بيكاربونات ال�سودا مع الإ�سراع يف ذلك 

حتى ل توؤثر ال�سودا يف الرخام...

لعادة اللمعان للرخام اوال�سرياميك:

ميكن اإ�سافة ملعقتني من املنظف ال�سائل اإىل لرت ون�سف من 

املاء ال�ساخن اأو اإ�سافة ربع كاأ�س من اخلل اإىل لرت و ن�سف من 

املاء ال�ساخن و ينظف و مي�سح البالط و الأر�سيات مبم�سحة من 

القما�س.

طريقة اأخرى ميكنك ا�ستخدامها با�ستعمال ماء وملح ليمون من 

العطار:

- نبلل ال�سرياميك باملاء

- نر�س ملح الليمون )وهو �سبة ملح الطعام( على الرخام او 

ال�سرياميك بقطعة قما�س او مم�سحة فتل

- نوزع امللح على جميع املناطق و الفوارق بني بالط ندعكها 

بفر�ساة حتى يدخل امللح للداخل

- نرتكها 10 دقائق، ومبجرد ان ن�سكب ماء ل�سطف البالط ونن�سفه 

عادي �ستح�سلني على نتيجة رائعة و�سهلة.

-لتنظيف الرخام الباهت 

ا�ستخدمي )جف( ثم اغ�سليه مباء و ام�سحي بقما�س قطني 

واحر�سي على األ ترتكي م�ساحة من ال�سرياميك بدون م�سح.

- جربي بعد اأن تنظفي الرخام اأن مت�سحيه بفوطه مبلله 

بالكومفورت او اأي ملني اأقم�سة ف�ستظهر ملعته كاأنه جديد.

- جربي اأن تدعكي الرخام بحبة ليمون ف�سيك�سبها ملعانا.

تدابير منزلية

يا نا�س ملالح مدويل بنتكم و ال نطيح 

منوت..بنتنا �سرطها غايل و مقامها عايل..

مدوهايل و ال ن�ستكي بيكم لربي العايل .

�أعقد 

و�أنوي

اأف�صل طريقة لتنظيف الرخام 

وال�صرياميك وجعله يلمع من جديد
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اجللفة: و�سع حّد لن�ساط 
ع�سابة خمت�سة يف 
ال�سطو بحا�سي بحبح

اأوقف عنا�سر ال�سرطة الق�سائية بدائرة 

حا�سي بحبح يف اجللفة، يف ال�ساعات القليلة 

املا�سية ع�سابة متكونة من 8 اأ�سخا�س م�ستبه 

فيهم، الع�سابة يرتاوح اأعمار اأفرادها ما 

بني 22 �سنة و54 �سنة، متهمة ب�سرقة عدة 

منازل يف املنطقة، وتعود حيثيات الق�سية، 

اإىل تقدم اأحد �سحايا اإىل م�سالح ال�سرطة 

بحا�سي بحبح، من اأجل اإيداع �سكوى مفادها 

بتعر�س م�سكنه لل�سرقة من قبل جمهولني، 

اأين ا�ستوىل الل�سو�س من داخله على بع�س 

التجهيزات واملعدات اخلا�سة مب�سكنه طور 

الإجناز، وعلى اإثر ذلك كثفت ذات امل�سالح 

عمليات البحث والتحري، التي مكنت من 

حتديد هوية امل�ستبه بهم يف الق�سية، 

واأ�سفرت العملية عن توقيف عنا�سر 

الع�سابة يف حالة تلب�س وبحوزتهم بع�س 

املعدات امل�ستعملة يف عمليات ال�سطو، هذا 

وقد مّت تفتي�س م�ساكن امل�ستبه فيهم، وفقًا 

للإجراءات املعمول بها، اأين مّت العثور على 

كميات هائلة من امل�سروقات.

 تب�سة: اإنقاذ 6 اأ�سخا�س 
من الختناق بالغاز

متكنت الفرق العاملة بالوحدة الثانوية 

للحماية املدنية بالونزة، تب�سة، من انقاذ 

فتاة تبلغ من العمر حوايل 23 �سنة، تعر�ست 

حلالة اختناق بغاز اأحادي اأك�سيد، وح�سب 

بيان احلماية املدنية، فقد وجدت ال�سحية 

مبطبخ منزلها العائلي بحي البيا�سة القدمية 

بالونزة، اأين مت اإمدادها بالأك�سجني وحتويلها 

اإىل ا�ستعجالت الونزة، كما متكنت فرق 

وحدة القطاع التابعة للحماية املدنية 

باحلمامات مدعمة بالوحدة الرئي�سية 

للحماية املدنية ال�سهيد ح�ساين دوح من 

انقاذ عائلة م�سابة ببداية اختناق بالغاز، 

بال�سكنات الوظيفية مل�ستو�سف ذراع احلمام 

باحلمامات، العائلة متكونة من اأربعة اأفراد 

اأعمارهم من 6 �سنوات اإىل 58 �سنة، مت 

ا�سعافهم وحتويلهم اإىل ا�ستعجالت احلمامات، 

كما متكنت الفرق العاملة بالوحدة الرئي�سية 

للحماية املدنية ال�سهيد ح�ساين دوح من انقاذ 

�سابة م�سابة ببداية اختناق بالغاز، تبلغ من 

العمر حوايل 28 �سنة، مت ا�سعافها وحتويلها 

اإىل ا�ستعجالت اجلرف بتب�سة.

 غرداية: و�سع حّد 
لع�سابة خمت�سة يف 

ال�سطو امل�سلح على املنازل

فكك عنا�سر ال�سرطة الق�سائية باأمن ولية 

غرداية ويف ظرف 12 �ساعة ع�سابة خطرية 

ت�ستهدف املنازل التي بها اأ�سخا�س معزولني 

وقت احلجر املنزيل اأين يلزم املواطنني 

بيوتهم، وا�ستهدفت الع�سابة منزل امراأة 

كبرية يف ال�سن تعي�س لوحدها مبنطقة 

التزوز من خلل ار�سال امراأة لتطلب منها 

املاء من اأجل اأن تفتح باب منزلها لتداهمها 

الع�سابة وتقوم بال�سطو امل�سلح عليها 

والعتداء عليها و�سلبها جموهرات بقيمة 

200 مليون �سنتيم ومبلغ من املال يقدر بـ 100 
مليون �سنتيم، واأكدت ال�سحية اأن الع�سابة 

خمتلطة بها ن�ساء ورجال، لت�سرع عنا�سر 

ال�سرطة الق�سائية يف عملية حترى وتتبع 

وا�سع ليتم ك�سف عنا�سر الع�سابة املكونة 

من 5 رجال و3 ن�ساء مع ا�سرتجاع الأموال 

واملجوهرات امل�سروقة وحجز 400 قر�س 

مهلو�س كان بحوزتهم.

 خ. �س

 موجهة للوحدات اخلا�سة مبكافحة الرهاب

مدرعة  عربات  من  �شحنة 
قريبا للجزائر  ال�صنع  اأمريكية 

اأفادت تقارير متخ�س�سة اأن اجلزائر �ستت�سلم قريبا �سحنة جديدة من العربات 

امل�سادة للألغام اأمريكية ال�سنع، املوجهة للوحدات اخلا�سة مبكافحة الرهاب.

عربات  اأن  هذه  التقارير  وذكرت 

الثقيلة  العربات  ل�سانع  جديدة 

نافي�ستار  الأمريكية  واملدرعة 

حيث  قريبا،  اخلدمة،  يف  �ستدخل 

�سممت  التي  املركبات  هذه  حتوز 

اللغام،  و�سد  النار،  اإطلق  لتحمل 

بحماية  واملزودة  النا�سفة  والعبوات 

ال�سغرية  والأ�سلحة  القذائف  �سّد 

من  وغريها  واملتفجرات  والألغام 

عن  زيادة  املحتملة،  التهديدات 

الت�ساري�س  عرب  احلركة  يف  املرونة 

اجلي�س  لدى  �سعبية  على  الوعرة، 

اجلزائري.

و�سوهدت العربة ماك�س دا�س اأول مرة 

للقوات   116 للفوج  مناورات  خلل 

التلفزيون  بثها  اجلزائرية  اخلا�سة 

اجلزائري يف جانفي 2019.

وكانت الإدارة المريكية وافقت على 

حيث  العربات،  بهذه  اجلزائر  تزويد 

الأمريكي  للكونغر�س  وثائق  تظهر 

المريكية  الدولة  م�ساعد  خماطبة 

ال�سوؤون  للجنة  القانونية  لل�سوؤون 

اخلارجية مبجل�س ال�سيوخ للرتخي�س 

لت�سدير معدات دفاع للجزائر.

 22 يف  املوؤرخة  الوثيقة  يف  وجاء 

اأكتوبر املا�سي »اأن كتابة الدولة، حتيل 

مبوجب املادة 36 )ج( من قانون مراقبة 

على  الت�سديق  الأ�سلحة،  ت�سدير 

تعديل ترخي�س مقرتح لت�سدير مواد 

التقنية  البيانات  ذلك  يف  مبا  الدفاع، 

وتورد  اجلزائر،  اإىل  الدفاع  وخدمات 

معدات  للجزائر  املتحدة  الوليات 

حربية حمدودة، مل تتجاوز يف العادة 

اأجهزة املراقبة والت�سالت والذخائر، 

وتظهر وثيقة للكونغر�س وجود طلب 

على  للم�سادقة  الدولة  كتابة  من 

ت�سدير طائرات مراقبة يف 2018.

اآدم �سعبان

رغم جهود التحفيز

النفط يهوي 
للأ�صبوع اخلام�س 

على التوايل 
ويرتاجع اإىل ما 
دون 26 دوالر 

للربميل
26 دولر  04ر   تراجع �سعر �سلة خامات اوبك اىل 

اأوردتها  التي  البيانات  ح�سب  الأ�سبوع،  نهاية  يف 

موقعها  على  للنفط  امل�سدرة  الدول  منظمة 

تراوح  قد  اخلامات  هذه  �سعر  اللكرتوين.وكان 

خلل ال�سبوع الفارط بني 24 و 26 دولر ، ح�سب 

تعد  التي  اأوبك  خامات  �سلة  ت�سم  و  امل�سدر،  ذات 

وهي  نوعا   14 الإنتاج  م�ستوى  قيا�س  يف  مرجعا 

اخلفيف  العربي  واخلام  اجلزائري،  �سحاري  خام 

مربان  وخام  الكويتي،  الت�سدير  وخام  ال�سعودي، 

 ، تي ا ر ما لإ الثقيل، ا واليراين 

ة  لب�سر ا العراقي، و اخلفيف 

ال�سدر  ، وخام  لليبي ا

بوين  ، وخام  ي لنيجري ا

مريايات  الفنزويلي، وخام 

ا  جري ل و �سو

 ، يل نغو ل بي ا ا ر و

خلفيف  ا

 ، ين بو لغا ا

ينت  ر و اأ و

وزافريو لغينيا ال�ستوائية، الكوادوري، 

مايو  ت�سليم  برنت  خام  وكان  الكونغويل.  جينو  و 

قد انهى جل�سة اجلمعة عند 93ر 24 دولر بلندن 

الو�سيط  تهاوى  حني  يف  باملائة  35ر5  بانخفا�س 

عند  اجلل�سة  ليغلق  باملائة  84ر4  ب  الأمريكي 

ال�سود  الذهب  ا�سعار  تبقى  و  دولر.  51ر21 
جراء  العاملي  النفط  على  كبري  برتاجع  متاأثرة 

القت�سادي  الن�ساط  على  كورونا  وباء  تداعيات 

حرب  خلفته  ما  جانب  اىل  الوقود  على  الطلب  و 

و  اوبك  تو�سلد  عدم  غداة  اندلعت  التي  ال�سعار 

حلفائها اىل اتفاق بخ�سو�س خف�س جديد للنتاج. 

الإنتاج  ت�سقيف  احرتام  عدم  ذلك  اىل  ي�ساف  و 

بداية من �سهر ابريل املقبل الذي ادى اىل انخفا�س 

باملائة لل�سعار يف مار�س مقارنة بتلك   50 بن�سبة 

ايام  ب�سعة  قبل  املا�سي.و  يناير  �سهر  يف  امل�سجلة 

من نهاية التفاق املتفق عليه يف دي�سمرب الفارط 

املتعلق بخف�س النتاج ب 7ر1 مليون برميل، لي�س 

هناك اي بوادر للذهاب اىل اتفاق جديد او متديد 

التي  العادية  اللقاءات  حتى  و  احلايل،  للتفاق 

10 جوان و املتعلقة باللقاء  9 و  كانت مربجمة يف 

غري  و  لأوبك  التا�سع  اللقاء  و  اأوبك  179ملوؤمتر 
من  املنظمة  حذفتها  حيث  كذلك،  تعد  مل  اأوبك 

برناجمها الذي كانت قد ن�سرته منذ اكرث من �سهر 

تعتمد  التي  الدول  وتبقى  الر�سمي.  موقعها  على 

ب�سفة كبرية يف مداخيلها من العملة ال�سعبة على 

و�سعية  من  ت�سررا  الكرث  املحروقات  �سادرات 

�سوق النفط العاملية.وكانت منظمة اأوبك و الوكالة 

تداعيات  من  قبل  من  حذرت  قد  للطاقة  العاملية 

وباء كورونا على ا�سواق النفط و ما ميكن ان ينجر 

عنه من اثار اقت�سادية و اجتماعية على اقت�ساد 

و  منها.  ال�سعيفة  خا�سة  النمو  طريق  يف  الدول 

للطاقة،  العاملية  للوكالة  التنفيذي  املدير  اأكد 

فاتيح بريول والمني العام لوبك، حممد �سنو�سي 

و  خا�سة  احللول  ايجاد  �سرورة  على  باركيندو 

فان  لل�سوق  احلالية  الظروف  توا�سل  حال  يف  اأنه 

الغاز  و  النفط  من  املح�سلة  الدول  هذه  مداخيل 

دعا  و   ،2020 يف  باملائة   85 اىل   50 ب  �ستتهاوى 

تقدمي  اىل  ال�سعودية  مثل  املنتجني  كبار  بريول 

يد العون جللب ال�ستقرار اىل اأ�سواق اخلام.

خ. �س

اأف�ست العمليات لتوقيف ثلثة جتار خمدرات 

حجز اأزيد من 100 كلغ من الكيف 
والنعامة الدفلى  بعني  املعالج 

اأثقل ح�سيلة �سجلت على م�ستوى ولية 

امل�سيلة

الطرقات  اإرهاب 
 12 اأرواح  يح�صد 

 48 الـ  �صخ�س خلل 
االأخرية �صاعة 

15 اآخرون بجروح متفاوتة  12 �سخ�سا حتفهم وا�سيب  لقي 

اخلطورة على اإثر 8 حوادث تعد الكرث دموية خلل الـ 48 

ما  ح�سب  الوطن،  من  متفرقة  مناطق  عرب  الأخرية  �ساعة 

اأفادت به ح�سيلة مل�سالح احلماية املدنية.

م�ستوى  على  �سجلت  ح�سيلة  اأثقل  اأن  ذاته  امل�سدر  واأو�سح 

ولية امل�سيلة بوفاة 5 اأ�سخا�س على اإثر ا�سطدام بني �سيارة 

امل�سمى  باملكان   89 رقم  الوطني  بالطريق  و�ساحنة  �سياحية 

العنق، بلدية الهامل، دائرة بو�سعادة.

من جانب اآخر، توفى �سخ�س بولية اأم البواقي يبلغ من العمر 

من  املت�سرب  الكربون  اأك�سيد  اأحادي  بغاز  ت�سمما  �سنة   45
15 م�سكن ببلدية ودائرة ال�سلعة،  مدفاأة داخل املنزل بحي 

كما تدخل افراد احلماية املدنية من اجل تقدمي الإ�سعافات 

الأولية لـ 54 �سخ�سا اأ�سيبوا باختناق جراء ا�ستن�ساقهم غاز 

داخل  التدفئة  اأجهزة  من  املنبعث  الكربون  اك�سيد  احادي 

م�ساكنهم بكل من وليات باتنة، ق�سنطينة، املدية، تب�سة، 

اأم  بوعريريج،  برج  البي�س،  تلم�سان،  امل�سيلة،  �سطيف، 

عني  يف  بال�سحايا  التكفل  مت  حيث  اأهرا�س،  و�سوق  البواقي 

املكان حتويلهم يف حالة مقبولة اىل املراكز ال�سحية املحلية 

من طرف احلماية املدنية.

م. ب

بالتن�سيق  ال�سعبي،  الوطني  للجي�س  مفارز  متكنت 

 ، اجلمارك  وم�سالح  الوطني  الدرك  اأفراد  مع 

خمدرات  جتار  ثلثة  توقيف  من  ال�سبت،  اأم�س 

املعالج  الكيف  من  كيلوغرام   100 من  اأزيد  وحجز 

ما  ح�سب  والنعامة،  الدفلى  عني  وليتي  من  بكل 

ذات  واأو�سح  الوطني.  الدفاع  لوزارة  بيان  به  اأفاد 

واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  »يف  اأنه  امل�سدر 

ال�سعبي،  الوطني  للجي�س  مفارز  اأوقفت  املنظمة، 

الدرك  اأفراد  مع  بالتن�سيق   ،2020 مار�س   28 يوم 

بالناحية  الدفلى  بعني  اجلمارك  وم�سالح  الوطني 

الع�سكرية  بالناحية  والنعامة  الوىل  الع�سكرية 

الثانية، 3 جتار خمدرات وحجزت 125.5 كيلوغرام 

من الكيف املعالج«. ويف نف�س ال�سياق، اأوقفت مفارز 

للجي�س الوطني ال�سعبي بكل من مترنا�ست بالناحية 

بالناحية  وتندوف  واأدرار  ال�ساد�سة  الع�سكرية 

خم�سة  وحجزت  اأ�سخا�س   9« الثالثة،  الع�سكرية 

)05( مركبات و�ساحنتني )02( حمملتني بـ 32 طن من 

املواد الغذائية و1000 لرت من زيت املائدة، 10 مطارق 

�سغط و6 مولدات كهربائية«، يف حني اأوقف عنا�سر 

الدرك الوطني بوهران بالناحية الع�سكرية الثانية، 

مزورة  نقدية  اأوراقا  بحوزتهم  جمرمني  »ثلثة 

بالعملة الوطنية تقدر بـ 4،5 مليار �سنتيم وحجزت 

بالناحية  بب�سكرة  ال�سنع  تقليديتي   )02( بندقيتني 

الع�سكرية الرابعة«.

للجي�س  م�سرتكة  مفارز  اأحبطت  اأخرى،  جهة  من 

الوطني ال�سعبي وعنا�سر الدرك الوطني »حماولت 

اأهرا�س،  28 لرت من الوقود بكل من �سوق   91 تهريب 

تب�سة والطارف باإقليم الناحية الع�سكرية اخلام�سة 

واأدرار بالناحية الع�سكرية الثالثة«.

اأمين. ف

 22° 22° 20°

موجهة للوحدات اخلا�سة مبكافحة الإرهاب

�شحنة من عربات 

مدرعة اأمريكية 

ال�صنع للجزائر قريبا

 

)�سيال(  للجزائر  والتطهري  املياه  �سركة  اأعنت 

اأم�س ال�سبت اأنها قامت، يف خ�سم جائحة فريو�س 

كورونا )كوفيد19-(، بتطبيق خطة ل�ستمرارية 

الن�ساطات وركزت فيها على الأولويات املتعلقة 

بعمليات التزويد باملياه ال�سروب ومعاجلة املياه 

الت�سال  ملديرية  بيان  واأو�سح  امل�ستعملة. 

والتنمية امل�ستدامة لذات املوؤ�س�سة اأنه »من اأجل 

احلد من خطر انت�سار فريو�س كورونا وحلماية 

وكالة   29 بغلق  �سيال  قامت  وعمالها،  زبائنها 

بتعليق  كذلك  قمنا  الهدف،  لنف�س  للزبائن، 

وتوزيع  العدادات  موؤ�سرات  قراءة  عمليات 

ال�ستهلك  تقدير  �سيتم  وبالتايل،  الفواتري، 

اخلا�س بكل زبون على اأ�سا�س احل�سيلة ال�سابقة 

لتعليمات  »وفقا  اأنه  البيان  وذكر  ل�ستهلكه«، 

يف  املياه  قطع  تعليق  �سيتم  املائية،  املوارد  وزير 

علينا  يجب  اأّنه  بيد  الفواتري،  دفع  عدم  حالت 

وا�ستعمالنا  ا�ستهلكنا  يف  م�سوؤولني  نكون  اأن 

تبذيرها«،  وتفادي  عقلنية،  بطريقة  للمياه 

واأ�سار البيان اإىل اأن موؤ�س�سة »�سيال« تعمد لإبقاء 

عن  خدماتها  وتقدمي  بزبائنها  جوارية  علقة 

ل�ستقبال  مركز  على  الإبقاء  خلل  من  بعد 

الهاتفي العملياتي اإ�سافة اإىل 11 وكالة للزبائن 

يف اخلدمة، 8 منها على م�ستوى ولية اجلزائر 

و3 وكالت على م�ستوى ولية تيبازة.

تطبيق »وكالتي«  لتحميل  زبائنها  �سيال  ودعت 

على الهاتف الذكي، واملتوفرة عرب موقع »�سيال« 

الر�سمي على الويب اأو متجر غوغل بلي، وميكن 

ملوؤ�سر  قراءة  اإر�سال  من  الزبون  التطبيق  هذا 

با�ستعمال  النرتنت  عرب  فاتورته  ودفع  عداده 

فاتورته،  وم�ساهدة  الذهبية  اأو   CIB بطاقة 

متابعة  وكذا  رقمية  ب�سيغة  وتنزيلها  حتميلها 

ال�سخ�سية  بياناته  وتعديل  وعر�س  ا�ستهلكه 

املعلومات  جميع  اإىل  الو�سول  اإىل  بالإ�سافة 

الأ�سغال  املياه،  )جودة  بلديته  يف  باملاء  املتعلقة 

اجلارية...(.

م. ب

 قل�ست من ن�ساطاتها واأغلقت 29 وكالة

تو�صح كيفيات احت�صاب »�صيال« 
فواتري ا�صتهلك الزبائن للمياه
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