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فيما مت اإح�ساء اأول حالة وفاة

وجهت لهم نداءا لاللتحاق بامل�ؤ�س�سات 
ال�سحية على �سبيل التط�ع

املنطقة تفتقر لعديد ال�سروريات

طالب�ا ال�سلطات باإبداء اجلدية 
يف و�سع حل�ل عاجلة

لرفع ال�سغط امل�سجل عليه

ت�صجيل ثامن ا�صابة 
موؤكدة لفريو�س كورونا 

بباتنـــة

مديرية ال�صحة 
ت�صتنجد بالأطباء 

واملمر�صني املتقاعدين

معـاناة �صكان قرية 
�صناورة بتكوت م�صتمرة

م�صاتي بلدية ال�صمرة
 تنتظر التفــاتة
 من امل�صوؤولــني

غرفة  "كابام" متنح 
لال�صتعجالت الطبية 
مل�صت�صفى عني امليلة

نقاط �صوداء واأوحال 
حتا�صر حي "بومر�صي" 

بعني امليلة

اأم البواقي

�س 04

�س 04

�س 04

�س 04

�س 05

�س 05

باتنة

حجز كميات كبرية من ال�سميد 

الأمن ي�صدد اخلناق 
على التجار امل�صاربني

�سطيف

�س 05

�صطيف يف  ــة  ــاوي ــع مب �ــصــنــقــا  النــتــحــار  ــى  ــل ع ــدم  ــق ي �ــصــيــخ  مت العث�ر على جثته معلقة بحبل 
يف منزله العائلي مب�ستة لعمارة

�س 24

مل تقف العديــد من اجلمعيات اخلريية والغرف ال�صناعية وحتى موؤ�ص�صات الدولة مكتوفة الأيدي اأمام التحديات ال�صعبة التي تواجه الأطباء 
واملمر�صني مبختلف املوؤ�ص�صات ال�صت�صفائية بباتنة يف ظل نق�س املعدات وم�صتلزمات الوقاية من فريو�س كورونا، حيث �صارعوا اإىل فتح ور�صات ل�صنع 

خمتلف امل�صتلزمات الطبية خا�صة الوقائية منها على غرار الكمامات والأقنعة والألب�صة الواقية وت�صليمها لقطاع ال�صحة...

موازاة مع ت�ضجيل نق�س يف املعدات وم�ضتلزمات الوقاية من فريو�س كورونا

�س 04

هبة ت�صامنية مع قطاع ال�صحة بباتنـة

احتاد ال�ساوية

جامعة باتنة 1 وبالتن�سيق مع فريق باتنة للوقــاية والن�ساط قامت بت�سليم 1100 قناع طبي واقي ملديرية ال�سحة

�سورة مركبة

بعد ال�صميد.. تهافت 
على ال�صكر بخن�صلة!!
�سهدت اأ�سواق والية خن�سلة يوم اأم�س، تهافتا كبريا على 

مادة ال�سكر التي مت اقتناءها بكميات كبرية من طرف 
مواطنني بعد انت�سار خرب يفيد باأن هذه املادة �ستعرف 

ندرة خالل االأيام املقبلة، و�ست�سهد انقطاعا يف ال�سوق يف 
وقت اأكدت الوزارة الو�سية اأن املواد االأ�سا�سية التي ت�سهد 

�س 05ا�ستهالكا كبريا متوفرة بال�سوق وبكميات كافية...

اإ�ضاعة ندرته املرتقبة تخرج املواطنني
 ل�ضراء املادة وتخزينها

الطاقم الفني يقر 
بفائدة توقف البطولة 

لتدارك الأخطاء ال�صابقة 
�س 09

ا



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

على اأبواب اإيطاليا
يبدو ان اال�ستهتار الوا�سح الذي اأبداه املواطن 

اجلزائري من وباء كورونا مقابل التزايد الرهيب 
لعدد احلاالت امل�سابة بالوباء ورغم التحذيرات 
امل�ستمرة وحمالت التوعية والتح�سي�س ونداءات 

املجتمع  �سي�سع  دياركم" املتوا�سلة،  "احكموا 
اجلزائري يف دائرة اخلطر و�سيجر ال�سحة 

العمومية اىل الهاوية علما انها ظلت على �سفا 
حفرة من نار ترتقب حركة ا�سبع واحد لتقع 

فيها، نظرا للعجز الفادح والفا�سح الذي يعانيه 
قطاع ال�سحة منذ عقود من الزمن وخا�سة اأن 

االزمة ال�سحية الراهنة قد عرت ما ظل خمفيا 
وراء �سعارات واهية وعناوين كاذبة لقطاع غري 

موؤهل.
وخا�سة بعد االخطاء املتكررة التي طالت 

حتاليل معهد يعترب من خرية املعاهد واأكرثها 
جناعة واأبلغها م�سداقية يف نظر املواطن 

اجلزائري، لتزيد ال�سكوك وتكرب الو�ساو�س كل 
يوم اأكرث يف ظل التهافت االخباري غري الر�سمي 
بعد التعتيم الذي م�س االإعالم، فيختلط االمر 

على طوائف عديدة اأفرزتها تداعيات اجلائحة 
احلالية منها املكذبة ومنها امل�سدقة املهولة ومنها 

امل�سككة املن�سوية حتت لواء "نظرية املوؤامرة" 
ما يفر�س �سرورة التقيد بحكمة "داري ت�سرت 

عاري" بعد ال�سقطات املتتالية للمخابر املحلية 
وحتى الدولية التي مت ان�ساءها داخل الوطن، 
وهي االخطاء التي تكفي لفتح اأبواب اجلحيم 

على �سعب ال يزال غري مقتنع مبدى خطورة 
الو�سع فتجده بدل االحرتاز يبحث لنف�سه عن 
حجة اأو خطة للتفاوؤل والتمرد على الن�سائح.

اإن االح�سائيات االخرية التي تزامنت مع 
ا�سبوع احلزم توؤ�سر حلدوث كارثة �سحية 

عنوانها "مواطن م�ستهرت" و�سعارها "منظومة 
�سعيفة مت�سدعة"، وذلك بعد تزايد عدد 

احلاالت امل�سجلة يوميا ب�سكل مثري للريبة ي�سبه 
اإىل حد بعيد الوقائع التي عا�ستها اإيطاليا 

التي مازالت تتخبط يف االأزمة وت�سارع من اأجل 
البقاء، لنقول وبلغة ال�سراحة ال لغة التطمني 

التي اتخذها ال�سعب "هزوا" وا�ستهزاءا واعتربها 
نهاية االزمة فنحن وان ا�ستمررنا على هذا احلال 

�سنجد انف�سنا على اأبواب "ايطاليا 2" لي�س من 
باب التطور والتح�سر والدميقراطية واإمنا من 

باب "امل�سيبة" والكارثة الوبائية.
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بعذر اأقبح من ذنب، متل�ســت اإدارة املوؤ�س�سة اال�ست�سفائية 
العمومية  "ال�سهيد م�سطفى بن بولعيد" باآري�س من م�سوؤوليتها 
االأخالقية، حيــث وبعد اأن مت طرد "عجوز ثمانينية" نقلت 
مــن م�ست�ســفى 120 �ســريرا ببلديــة ثنيــة العابد علــى اإثر 
تدهــور حالتها ال�ســحية جــراء تاأثرهــا باأعرا�ــس فريو�س 
كورونا امل�ستجد وذلك لعدم توفر م�ست�سفى ثنية العابد على 
جهــاز اإنعا�س،  قامــت اإدارة املوؤ�س�ســة اال�ست�ســفائية باآري�س 
بن�ســر اإ�ســعار عرب �ســفحتها على الفاي�ســبوك ت�ســنعت فيه 
"االن�سانية" وكذبت طرد العجوز الطاعنة يف ال�سن، قائلة 
اأن حالتها ال ت�ســتدع اال�ست�سفاء وقد تقرر ذلك بعد فح�سها 
من اأطباء خمت�ســني، الكالم الذي نفته م�ســادرنا التي اأكدت 
اأن رف�س ا�ستقبال العجوز قد مت بطريقة "عنجهية" ال متت 
الأخــالق الطــب ب�ســلة، فهــل يعقل اأال ت�ســتدع حالــة عجوز 
م�ســنة م�ســابة مبر�ــس مزمــن اإ�ســافة اإىل فريو�ــس كورونــا 
اال�ست�سفاء مبوؤ�س�ســة ا�ست�سفائية جمهزة اأم اأن الربوتوكول 
الــذي حتججــت بــه اإدارة امل�ست�ســفى ال ينطبــق �ســوى على 

الوافدين من هذه البلدية؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: يون�س ڤرار 
)خبري يف تكنولوجيات االت�صال(

..."االبتكارات �رضورية وهي بحاجة ملرافقة 
تقنية ثقيلة جدا".

قلنا: يا راجل... كثقل تدفق االنرتنت؟

بوالية  العوينات  بلدّية  من  املواطنني  اأحــد  علق 
واأهمل  الظل  "مناطق  تفقد  ــوايل  ال بــاأن  تب�سة، 
من  جملة  هــنــالــك  اتــخــذ  ـــه  الأن الظل"   مــر�ــســى 
البوتان،  غاز  الكهرباء،  تخ�س  التنموية  القرارات 

قوائم  واإعــداد  مدر�سي  مطعم  اجناز  ال�سرب،  مياه 
ال�سكن الريفي ومل يقدم بخ�سو�س الو�سع ال�سحي 
اإىل  تدعو  واحــدة   ن�سيحة  �سوى  ببالدنا  املخيف 

�سرورة االلتزام باإر�سادات ال�سالمة ال�سحية.

بعدما تاأكدت اأخبار ا�سابة وايل باتنة اال�سبق املحول اىل العا�سمة ومن بعدها والية مع�سكر اثر احلركة 
االخرية نباأ ا�سابته بفريو�س "كورونا" ونقله اىل م�ست�سفى وهران الع�سكري، انت�سرت �سائعات مهولة لالأمر 
واجلماعات  الداخلية  وزارة  تفند  اأن  قبل  الوباء  بهذا  وفاته  عن  تتحدث  الوطن  عرب  الفاي�سبوك  عرب 
املحلية ذلك يف بيان ر�سمي لها معتربة تلك اال�ساعات معلومات مغلوطة رغم تاأكيدها على ا�سابته فعليا 

بفريو�س كورونا "كوفيد19-" واأنه يتلقى العالج كغريه من اجلزائريني امل�سابني.

يف غياب النقل العمومي واخلا�س حلافالت النقل احل�سري بباتنة واختفاء �سيارت النقل احل�سري خوفا من العقوبات 
"كورونا"، يعاين املوظفني الذين اأجربوا على االلتحاق مبنا�سب عملهم باأي �سكل من اال�سكال،  يف ظل انت�سار عدوى 
"الفرود" االأزمة،  �سيارات  اأـ�سحاب  ا�ستغل  امل�سوؤولني،  بع�س  قبل  من  الر�سمية  للتعليمات  �سحيحة  قراءة  دون  وهذا 
هذه  اأ�سحاب  وجد  اأين  باملدينة،   احل�سري  النقل  ت�سعرية  يف  ع�سوائية  وزيــادات  مهولة،  اأ�سعارا  يفر�سون  وراحــوا 

ال�سيارات غري املرخ�سة  احلجة يف ذلك، م�ستغلني الو�سع العام ومار�سوا م�ساربة من نوع اآخر.

اأعلن الرئي�س التنفيذي ل�سركة "في�سبوك" مارك زوكربريغ، عن االلتزام بدفع 100 مليون دوالر لدعم 
م�سروع  خالل  من  الطوارئ  منح  لتمويل  دوالر  مليون   25 زوكربريغ  وخ�س�س  املحلية،  االأنباء  وكــاالت 
"فاي�سبوك" لل�سحافة و75 مليون دوالر لالإعالنات على و�سائل االإعالم يف الواليات املتحدة وغريها من 

املناطق يف العامل لدعم ال�سحفيني و�سط جائحة فريو�س كورونا.
هــو املبلــغ الــذي دعــا خــرباء اقت�ســاديون تابعــون لــالأمم 
املتحــدة، اإىل جمعــه لفائدة الــدول النامية واإلغــاء ديونها مبا 
ي�ســل اإىل تريليــون دوالر هــذا العام مل�ســاعدتها علــى مواجهة 
جائحــة كوفيــد-19، حيث اأكــد موؤمتر االأمم املتحــدة للتجارة 
والتنمية )االأونكتاد(، يف درا�سة جديدة �سدرت اأول اأم�س، على 
اأنه من ال�سعب التنبوؤ بالتداعيات االقت�سادية املرتبطة بوباء 
كورونا امل�ستجد، و"من الوا�سح اأن االأمور �ستزداد �سوءا بالن�سبة 

لالقت�سادات النامية.
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يف وقت ت�ستجدي الدول العظمى علماءها ب�سرورة 
االإ�سراع يف اإيجاد لقاح ودواء لفريو�س كورونا بت�سخري 

كل االإمكانيات الالزمة والدعم غري امل�سروط �سعيا منها 
الإنقاذ مواطنيها والب�سرية جمعاء من هذا الوباء غري 

امل�سبوق واالأكرث فتكا على االإطالق والذي اأطاح بعظمة 
الدول الكربى واأركعها.. ورغم التطور احلا�سل الذي 
نعي�سه اليوم اإال اأنه مل ي�ستطع ال�سمود اأمام فريو�س 

غري مرئي لكنه ي�سرب يف �سميم احلياة لينهيها..
يحدث اأن ت�سجل اجلزائر م�سهدا معاك�سا ملا يحدث 
يف جميع دول العامل حيث اأن علماءها من ي�ستجدون 
الدولة اأن متنحهم فر�سة لطرح دواء م�ساد لفريو�س 
كون  من  ترويجه  يتم  ما  عك�س  19" وعلى  "كوفيد 

معهد با�ستور وحده من ميلك كل ال�سالحيات العتماد 
االأدوية وجتربتها ميدانيا وبكون املعهد يعرقل 

منح االعتماد لفريق بوناطريو من اأجل ا�ستكمال 
االإجراءات املعمول بها لطرح هذا الدواء الذي يعترب 

املطلوب االأول يف العامل، فاإن ما يجب تو�سيحه اأن 
االأدوية تخ�سع لرقابة "املركز الوطني لالأدوية" 
وهذا االأخري من مينح االعتماد من عدمه ويدر�س 

امللفات املطروحة، واإن كانت اأ�سابع االتهام باتت تطال 
اجلميع �سواء معهد با�ستور اأو املركز الوطني لالأدوية 

وكل من بيده قرار ت�سهيل املهمة يف هذه الظروف 
الكارثية التي ال تقبل اأي تاأجيل اأو تعطيل اأو �سري 

روتيني مل�ساألة درا�سة امللفات فالظروف الطارئة تتطلب 
اإجراءات طارئة قبل �سقوط املزيد من ال�سحايا واالأمر 

ال يتعلق بامل�سابني على امل�ستوى الوطني فقط بل 
يتعداهم لي�سمل العامل، فقد حتظى اجلزائر باأ�سبقية 

اخرتاع دواء م�ساد لفريو�س كورونا..
وجلوء بوناطريو اإىل و�سائل االإعالم لطرح وجهات 
نظره وتاأكيده على اأن الدواء املتو�سل اإليه من طرف 
فريقه ناجع مائة باملائة وتبداأ تاأثرياته االإيجابية 

على املري�س يف �ساعاته االأوىل مع اإمكانية ال�سفاء 
يف اأربعة اأيام اأو خم�س مع حتمل جميع امل�سوؤوليات 

املرتتبة.. يدل على اأن هذا العاملمِ يواجه حربا غري 
معلنة يف ثورته العلمية �سد وباء كورونا وما يعني اأن 
هناك اإرث "متعفن" �سمن املنظومة ال�سحية العلمية 

يف اجلزائر له عالقة بالع�سابة واأذناب فرن�سا.. 
ويجب الت�سدي له والتخل�س منه وخلق كل االأجواء 
املواتية لعلماء اجلزائر وخمرتعيها لريتقوا بالبالد 

اإىل م�ساف الدول املتقدمة ولي�س بك�سرهم وال�سخرية 
منهم وتهمي�سهم ثم التباكي على االأدمغة املُهّجرة بعد 

اأن تتاألق اخرتاعاتهم يف الدول التي تعرف كيف تاأخذ 
بيدهم ومتنحهم املكانة الالئقة بهم؟!.

زووووووم الأورا�س....

يبدو اأن فريو�س 
كورونا قد كان �سببا 
يف اكت�ساف هول ما 
يت�سبب فيه بع�س 
الطلبة من تلويث 

لالإقامات اجلامعية، 
ال�سورة من اإحدى 

االإقامات اجلامعية 
مبدينة باتنة

�صماح خميلي

معهد با�صتور يت�صبب يف وفاة بـ "كورونا"
يف مرا�سلة وجهها لوايل باتنة اأكد نائب باملجل�س ال�سعبي الوطني عن والية باتنة، باأن معهد با�ستور 
ت�سبب يف كارثة بعد ارتكابه خلطاأ فادح بتاأكيد �سلبية نتائج حتاليل فريو�س كورونا للمرحوم "ب.م" 
املقيم يف مدينة بريكة، لُياأكد مرة ثانية اإيجابية حتاليل نف�س ال�سخ�س، وهذاما جعل الطاقم الطبي 

وال�سبه طبي واأقرباء املري�س يتعامل معه على اأ�سا�س اأنه غري م�ساب.



ال�صعيد  الّلواء  الثالثاء،  اأم�س  يوم  تراأ�س 
�ــصــنــڤــريــحــة، اجــتــمــاع عــمــل �ــصــم قــيــادة 
واإطارات الناحية الع�صكرية الأوىل وقادة 
امل�صالح  وم�صوؤويل  الع�صكرية  القطاعات 

الأمنية.
قائد  عر�س  اإىل  البداية  يف  ا�صتمع  حيث 
ت�صمن  الــذي  الأوىل،  الع�صكرية  الناحية 
تنفيذا  ــتــخــذة،  امل الإجــــــراءات  خمتلف 
انت�صار  ملواجهة  العليا،  القيادة  لتعليمات 
الخت�صا�س،  اإقليم  يف  ــا،  ــورون ك فــريو�ــس 
ا�صتمع  البليدة.  م�صتوى ولية  ل�صيما على 
بعد ذلك لعرو�س قادة القطاعات الع�صكرية 

وخمتلف م�صالح الأمن.
ـــواء جــمــلــة من  ـــّل عــقــب ذلــــك، اأ�ـــصـــدى ال
حول  متــحــورت  والتعليمات  التوجيهات 
الوباء  هذا  انت�صار  من  الوقاية  اإجــراءات 
ال�صعبي واتخاذ  الوطني  يف �صفوف اجلي�س 
جاهزية  على  للحفاظ  الالزمة  التدابري 

الوحدات والقوات يف اأعلى م�صتوياتها.
وقف  بــالــبــويــرة،  الــطــبــي   52 وبــالــفــوج 
ال�صتعدادات  اآخر  على  �صنقريحة  اللواء 
مكونات  كافة  بها  تقوم  التي  والتح�صريات 

اأي وقت، لإ�صناد  للتدخل يف  الفوج، حت�صبا 
املنظومة ال�صحية الوطنية يف هذا الظرف 

ال�صحي ال�صتثنائي.
التجهيزات  خمتلف  كثب  عــن  عاين  كما 
يحوزها  التي  الطبية  والو�صائل  احلديثة 
الفوج، على غرار امل�صت�صفى امليداين، القادر 
على التكفل بعدد معترب من امل�صابني يف حال 

تطلب الو�صع ذلك.
بزيارة  اأي�صا  �صنقريحة  اللواء  قــام  كما 
ا�صتمع  حيث  املغاوير،  للمظليني   12 الفوج 
خمتلف  حـــول  ــوج  ــف ال قــائــد  عــر�ــس  اإىل 
برنامج  اإطــــار  يف  املــنــدرجــة  الــنــ�ــصــاطــات 

التح�صري القتايل لل�صنة اجلارية.

جراد  العزيز  عبد  الأول  الوزير  حتــادث 
الــوزراء  رئي�س  مع  الثالثاء  اأم�س  �صبيحة 
ال�صيني يل كي كيكيانغ هاتفيا، حيث اأ�صادا 
جتمع  التي  التاريخية  "العالقات  بجودة 
البلدين" والتي تتميز ب�صداقة عميقة بني 
يف  تتجلى  �صادقة  ت�صامنية  وروح  ال�صعبني 
كل منا�صبة وحتت اأي ظرف مثلما هو احلال 
كورونا  جائحة  تف�صي  ي�صهد  والعامل  اليوم 
)كوفيد-19(، ح�صبما اأفاد به بيان مل�صالح 

الوزير الأول.
جائحة  خلفتها  التي  للعواقب  وبالتطرق 
الوزير  جدد  العاملي،  امل�صتوى  على  كورونا 
"ا�صتعدادهما  ال�صيني  ــريه  ــظ ون الأول 

ملكافحة تطور الفريو�س �صويا".
اأن  الــبــيــان،  ذات  تــابــع  الــ�ــصــدد،  ــذا  ه ويف 
"امل�صاعدة  اأ�صار اإىل  رئي�س الوزراء ال�صيني 
املتمثلة  حكومته  قدمتها  التي  امل�صتعجلة 
للحماية  وم�صتلزمات  عــتــاد  يف  اأ�ــصــا�ــصــا 
خرباء  لفريق  وو�صعها  ال�صحية  والوقاية 
متخ�ص�س يف ت�صيري الأزمات ال�صحية حتت 

ت�صرف ال�صلطات اجلزائرية".

كيكيانغ  يل  ال�صيد  جدد  الإطــار،  هذا  ويف 
بنى  اجنــاز  يف  للم�صاهمة  بــالده  ا�صتعداد 
تنفيذ  اإطــار  يف  متخ�ص�صة  �صحية  حتتية 
املتعلق  لربناجمها  اجلــزائــريــة  احلكومة 

بتطوير ال�صحة العمومية.
با�صم  ال�صني  جراد  ال�صيد  هناأ  جهته  ومن 

يف  حققتها  الــتــي  النتائج  على  ــر  ــزائ اجل
مكافحة الوباء، وكذا للجهود الكبرية التي 
لعدد  املقدمة  امل�صاعدات  جمال  يف  بذلتها 
الأول  الوزير  جدد  كما  البلدان،  من  كبري 
املوجهة  ال�صينية  للم�صاعدة  اجلزائر  �صكر 

للجزائريني.

ت�صجيل 132 حالة 
جديدة و9 وفيات 

نفت وزارة الداخلية واملجاعات املحلية 
يف بيان لها اأم�س الثالثاء خرب وفاة وايل 
بعد  �صيودة  اخلالق  عبد  مع�صكر،  ولية 

اإ�صابته بفريو�س كورونا امل�صتجد.
وجاء يف ن�س البيان ''اإن وزارة الداخلية 
العمرانية  والتهيئة  املحلية  واملجاعات 
املعني  اأن  وتوؤكد  ال�صائعات  هــذه  تفند 

املواطنني  باقي  غرار  على  العالج  يتلقى 
والذين  الفريو�س  بهذا  اأ�صيبوا  الذين 

نتمنى لهم جميعا ال�صفاء العاجل''.
لالإ�صارة فاإن خرب وفاة وايل مع�صكر كان 
متداول عرب مواقع التوا�صل الجتماعي 

منذ ليلة اأول اأم�س.

قّررت، وزارة العدل، اأم�س الثالثاء، متديد وقف العمل الق�صائي اإىل غاية 15 اأفريل املقبل، 
عمال بقرارات رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، يف اإطار تدعيم الوقاية من انت�صار فريو�س 

كورونا امل�صتجد.
وحمافظي  الق�صائية  املجال�س  لدى  العامني  والنواب  الروؤ�صاء  كافة  اإىل  املرا�صلة،  ووجهت 

الدولة لدى املحاكم الإدارية والق�صاء ومدراء املوؤ�ص�صات العقابية.
وت�صمن ن�س املرا�صلة، عن متديد �صريان مفعول املذكرة الوزارية رقم 001/و.ع.ح.اأ املوؤرخة 
اأفريل   15 اإىل غاية يوم  انت�صار فريو�س كورونا،  بالوقاية من  2020 اخلا�صة  16 مار�س  يف 

.2020

اأعلنت وزارة ال�صحة يف بيان لها اأم�س 
الثالثاء، عن ارتفاع عدد الإ�صابات 

بفريو�س كورونا يف اجلزائر اإىل 716 
اإ�صابة مع ت�صجيل 44 وفاة.

وح�صب بيان  للجنة ر�صد ومتابعة 
فريو�س كورونا، فقد مت ت�صجيل خالل 

الـ 24 �صاعة الأخرية 132 اإ�صابة 
جديدة و9 وفيات.

ويتعلق الأمر بـ04 وفيات بولية 
البليدة وهم رجال، فيما مت ت�صجيل 
وفاة واحدة بولية برج بوعريريج 

واأخرى بولية وهران وحالة بولية 
تيبازة، وحالتني بولية �صطيف.

ويف اجلهة املقابلة، فقد مت ت�صجيل 
ارتفاع عدد احلالت التي متاثلت 

لل�صفاء اإىل 46 حالة.
ح�صب ما ك�صف عنه الناطق الر�صمي 
للجنة ر�صد ومتابعة فريو�س كورونا، 

الربوفي�صور جمال فورار.

اأجرى، يوم اأم�س الثالثاء، رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، لقاءا �صحفيا 
مع  بع�س م�صوؤويل الو�صائل الإعالمية. وتطرق الرئي�س يف لقائه مع م�صوؤويل 
بع�س الو�صائل الإعالمية اإىل الو�صعية ال�صحية للبالد وما ترتب عنها من اأثار 

اجتماعية واقت�صادية.
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اللواء �صنقريحة ي�صدي تعليمات حول الوقاية من انت�صار فريو�س كورونا 

جراد يتحادث هاتفيا مع نظريه ال�صيني
الوطني
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الرئي�س تبون يجري مقابلة �صحفية
 مع بع�س م�صوؤويل الو�صائل الإعالمية

وزارة العدل متّدد وقف العمل الق�صائي

وزارة الداخلية تنفي خرب وفاة وايل مع�صكر 

اجلزائر  يف  اإمــاراتــيــون  م�صتثمرون  قــام 
قيمتها  بلغت  مــالــيــة  ــات  ــربع ت بــتــقــدمي 
الإجمالية 100 مليار �صنتيم ملواجهة وباء 

فريو�س كورونا ''كوفيد ـ 19''.
ويتعلق الأمر بق�صط اأول بقيمة 70 مليار 
اإماراتيون  م�صتثمرون  بــه  تــربع  �صنتيم، 
ال�صناعة  قــطــاع  يف  مــ�ــصــاريــع  يـــديـــرون 
قيمة  بلغت  فيما  ــعــقــاري،  ال والــتــطــويــر 
�صنتيم  مليار   30 قيمته  ما  الثاين  الق�صط 
وهي  للتبغ،  املتحدة  ال�صركة  و�صاحبته 
اإحدى فروع ال�صركة اجلزائرية الإماراتية 
لإنتاج التبغ، اململوكة ملجموعة امل�صتثمرون 

العرب الإماراتية واحلكومة اجلزائرية.

وجهت  قــد  العمومية  ال�صلطات  وكــانــت 
تقدمي  اإىل  وال�صركات  للمواطنني  ــداء  ن
لدعم  الــوطــنــيــة  بالعملة  م�صاهماتهم 
كورونا،  فريو�س  ملكافحة  الوطنية  اجلهود 
على  لذلك  خم�ص�صة  ح�صابات  عرب  وذلك 
واحل�صابات  العمومية  اخلزينة  م�صتوى 
موؤ�ص�صة  م�صتوى  على  اجلارية  الربيدية 

بريد اجلزائر.
كما ميكن دفع كما مت تخ�صي�س ح�صابات 
بنكية على م�صتوى بنك اجلزائر اخلارجي 
ال�صعبة  بالعملة  امل�صاهمات  ل�صتقبال 

باليورو والدولر واجلنيه ال�صرتليني.

الإن�صان،  حلقوق  الوطني  املجل�س  دعــا 
املواطنني وكل املقيمني على الرتاب الوطني، 
واللتزام  امل�صوؤولية  بــروح  "التحلي  اإىل 
عن  ال�صادرة  بالتعليمات  والدقيق  ال�صارم 
ال�صلطات العمومية يف البالد وعن منظمة 
وباء  مبكافحة  واملتعلقة  العاملية  ال�صحة 

)كوفيد 19(".
الثالثاء  اأم�س  له  بيان  املجل�س يف  واأو�صح 
املنزيل  احلــجــر  بــقــواعــد  "اللتزام  اأن 
امل�صتمرة  والنظافة  الجتماعي  والتباعد 
واأخــذ  واحلـــذر  احليطة  اأ�صاليب  واإتــبــاع 
من  للحد  والوقاية  احلماية  تدابري  كل 
"اأدوات  اأنها  اإىل  م�صريا  الوباء"،  انت�صار 
يف  احلــق  على  للحفاظ  واأ�صا�صية  مهمة 
الإن�صان،  حقوق  اأقد�س  هو  الــذي  احلياة 
فبدونه لن يت�صنى لنا التمتع بباقي حقوق 
والقت�صادية  وال�صيا�صية  املدنية  الإن�صان 

والجتماعية والثقافية".

املجتمع  فعاليات  الوطني  املجل�س  ويدعو 
م�صعى  يف  "النخراط  اإىل  املختلفة  املدين 
اأنواع  خمتلف  بتقدمي  العمومية  ال�صلطات 
الفئات  وخا�صة  املواطنني  لكل  امل�صاعدات 
اإىل  ال�صلطات  كافة  يدعو  كما  اله�صة"، 
املــدين  املجتمع  مهمة  وت�صهيل  "متكني 
الدعم  تقدمي  يف  مب�صوؤولياته  القيام  يف 

مبختلف اأ�صكاله".
"وقفة  بالوقوف  اجلميع  املجل�س  وينا�صد 
اأطبائنا  مــع  وتــ�ــصــامــن  وتــقــديــر  اإجــــالل 
ال�صحي  القطاع  عــمــال  ــل  وك وممر�صينا 
وخمتلف  املدنية  احلماية  رجــال  وكذلك 
الأ�صالك الأمنية الذين ي�صهرون ليال على 
اإىل  نت�صرع  كما  و�صالمتنا،  واأمننا  �صحتنا 
مر�صانا  كل  ي�صفي  اأن  القدير  العلي  اهلل 
البالء  هذا  عنا  ويرفع  موتانا  كل  ويرحم 

وانه على ذلك لقدير".

م�صتثمرون اإماراتيون يف اجلزائر 
يتربعون بـ 100 مليار �صنتيم

املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يحث 
على اللتزام بقواعد احلجر املنزيل 

ق. و

ق. و
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عنوان واحد يجمعنا

الأطباء  تواجه  التي  ال�صعبة  التحديات  اأمام  الأيدي  مكتوفة  الدولة  موؤ�ص�صات  وحتى  ال�صناعية  والغرف  اخلريية  اجلمعيات  من  العديــد  تقف  مل 
واملمر�صني مبختلف املوؤ�ص�صات ال�صت�صفائية بباتنة يف ظل نق�س املعدات وم�صتلزمات الوقاية من فريو�س كورونا، حيث �صارعوا اإىل فتح ور�صات 

ل�صنع خمتلف امل�صتلزمات الطبية خا�صة الوقائية منها على غرار الكمامات والأقنعة والألب�صة الواقية وت�صليمها لقطاع ال�صحة.

املنطقة تفتقر لعديد ال�سروريات

لتخفيف ال�سغط على امل�اطنني يف ظل اأزمة نق�س مادة ال�سميد

وجهت لهم نداءا لاللتحاق بامل�ؤ�س�سات ال�سحية على �سبيل التط�ع

فريق  مع  وبالتن�سيق   1 باتنة  جامعة 
بت�سليم  قامت  والن�ساط  للوقــاية  باتنة 
ال�سحة  ملديرية  واقي  طبي  قناع   1100
على  بتوزيعها  االأخــيـــــرة  تقوم  اأن  على 
موؤ�س�سة   22 ـــ  ب واملــمــر�ــســني  االأطـــبـــاء 
حيث  الواليـة،  اإقليم  عرب  ا�ست�سفائية 
الواقية  امل�ستلزمات الطبية  �ساأن هذه  من 
الذين  واملــمــر�ــســني  االأطــبــاء  حتمي  اأن 
يتواجدون وجها لوجها مع فريو�س كورونا، 
واحلرف  التقليدية  ال�سناعة  غرفة  اأما 
مكتوفة  ــرى  االأخ هي  تقف  فلم  بباتنة، 
اإمكاناتها  جميع  بت�سخري  وقامت  االأيــدي 
يف  امل�ساهمة  اأجــل  من  واملادية  الب�سرية 
كمية  باقتناء  قامت  حيث  احلملة،  هذه 
ــن الــقــمــا�ــس الــطــبــي مت تــوزيــعــهــا على  م
يف  انخرطوا  الذين  واحلرفيات  احلرفيني 
�سنع  اأجــل  من  اإطالقها  مت  التي  العملية 
الواقية  االأقنعة  مثل  الوقاية  و�سائل 
حد  اإىل  قامت  حيث  الواقية،  واالألب�سة 
وتوزيعها  واق  قناع   2000 ب�سناعة  االآن 
غرار  على  والهيئات  املوؤ�س�سات  بع�س  على 
وتزيني  للنظافة  العمومية  املوؤ�س�سة 
للمياة،  اجلــزائــريــة  موؤ�س�سة  املــحــيــط، 
والديوان  اجللود  م�سنع  االأمـــن،  م�سالح 
الوطني للتطهري، كما �ستقوم اليوم بتوزيع 
5000 قناع واق  كمية جديدة تتمثل يف 

مب�ستخدمي  خــا�ــس  واق  لــبــا�ــس  و500 
من  كمية  اإىل  اإ�سافة  العمومية  ال�سحة 
�ست�ستفيد  والتي  والتعقيم  التنظيف  مواد 
منها عدة موؤ�س�سات ا�ست�سفائية على غرار 
ثنية  اال�ست�سفائية  العمومية  املوؤ�س�سة 
اال�ست�سفائية  العمومية  املوؤ�س�سة  العابد 
العمومية  ــ�ــســة  املــوؤ�ــس الــعــيــون،  راأ�ـــــس 
العمومية  املوؤ�س�سة  بريكة،  اال�ست�سفائية 
العمومية  واملوؤ�س�سة  تكوت  اال�ست�سفائية 
االأمرا�س  يف  املتخ�س�سة  اال�ست�سفائية 

ال�سدرية واالأمرا�س املعدية باتنة.
قطاع التكوين املهني بدوره بادر اإىل فتح 
اأجل  من  مراكز  عدة  م�ستوى  على  ور�سات 
اآالف  و3  طبية  كمامة  األــف   40 اإنــتــاج 
واملمر�سني،  الطبي  بال�سلك  خا�س  لبا�س 
حيث �سيتم توزيع هذه امل�ستلزمات الطبية 
على  ال�سحية  املعايري  وفــق  وامل�سنوعة 
قطاع  قبل  من  كم�ساهمة  ال�سحة  قطاع 
التكوين املهني لتدارك العجز امل�سجل على 

م�ستوى بع�س املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية.

يوميا  برناجما  الق�سبات  بلدية  �سطرت 
جل  يف  املواطنني  على  ال�سميد  مــادة  لتوزيع 
التوزيع  يتم  حيث  البلدية،  واأرجــاء  م�ساتي 
يوم  منذ  وذلك  يوم  كل  امل�ساتي  اإىل  بالتنقل 

القادم. اأفريل   2 يوم  اإىل  مار�س   28
على  ال�سغط  لتخفيف  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
املواطنني ومرافقتهم يف ظل اأزمة نق�س مادة 
امل�ساتي  على  التوزيع  ويكون  هــذا  ال�سميد، 
وكذا  البلدي  ال�سعبي  املجل�س  من  باإ�سراف 

فرقة  واأي�سا  امل�ساهمة   اخلريية  اجلمعيات 
الدرك الوطني الق�سبات، جتدر االإ�سارة اإىل 
ال�سعبية  التجمعات  لف�س  جاءت  العملية  اأن 
على  احل�سول  اأجــل  من  الطويلة  والطوابري 
كي�س دقيق، وجتنبا الأي احتكاك بني ال�سكان 
بلدية  املــ�ــســابــة يف  احلــالــة  وكـــون  خــا�ــســة 
القيقبة �سبق له اأن احتك ب�سكان م�ستة اأوالد 

عبا�س بعد دخوله يف طابور انتظار معهم.

باتنة،  بوالية  ال�سحة  مديرية  اأم�س،  وجهت 
من  املتقاعدين  من  ال�سحة  ممتهني  اإىل  نداءا 
اأجل االلتحاق مبختلف املوؤ�س�سات ال�سحية على 
�سبيل التطوع ملواجهة فريو�س كورونا امل�ستجد.

ومهنيي  عمال  اأن  ال�سحة  ملدير  بيان  وجــاء 

ــاع الــ�ــســحــة مـــن اأطـــبـــاء و�ــســبــه طبيني  ــط ق
اإطار   يف  للعمل  التطوع  باإمكانهم  متقاعدين 
عليهم  وما  امل�ستجد،  كورونا  بفريو�س  التكفل 
ال�سحية  املوؤ�س�سات  اإدارة  من  التقرب  �سوى 

القريبة من مقرات �سكناهم للت�سجيل.

موازاة مع ت�ضجيل نق�س يف املعدات وم�ضتلزمات الوقاية من فريو�س كورونا

هبة ت�صامنية مع قطاع ال�صحة بباتنـة

بلدية الق�صبات توفر 
مادة الدقيق للمواطنني

مديرية ال�صحة ت�صتنجد بالأطباء 
واملمر�صني املتقاعدين
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التابعة  �سناورة  قرية  �سكان  يطالب 
ب�سرورة  باتنة،  والية  يف  تكوت  لبلدية 
املحلية  لل�سلطات  الــعــاجــل  الــتــدخــل 
امل�ساكل  من  وانت�سالهم  املعنية  واجلهات 
يف  امل�ستكون  وقال  فيها،  يتخبطون  التي 
التكفل  غياب  اأن  معاناتهم  عن  حديثهم 
�سلبا  عليهم  يــوؤثــر  ــات  ب بان�سغاالتهم 

وينغ�س حياتهم اليومية.
حدته  عن  زاد  الو�سع  اأن  ال�سكان  واأكد 
املعنيني  وتخوفات  تزامن  واأنــه  ال�سيما 
من انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد، حيث 
غياب  من  �سناورة  قرية  �سكان  ي�ستكي 
يف  اأ�سبحت  والتي  النقال  الهاتف  �سبكة 
على  ي�ستوجب  م�سروعا  مطلبا  نظرهم 

امل�سوؤولني التدخل.
عديد  يف  نا�سدوا  اأنهم  ال�سكان  وقــال   
اإجناز  ال�ستكمال  املعنية  اجلهات  املــرات 
منذ  اإجنــازهــا  يف  با�سروا  التي  املحطة 
اأن  املعنيون  اأربع �سنوات، واأ�ساف  حوايل 
متكنيهم من هذه اخلدمة �سروري بالنظر 
اإىل ماتعانيه منطقتهم من تهمي�س وعزلة 
اأ�سار املعنيون اإىل  عن باقي املناطق، كما 
االإ�سعاف  ب�سيارات  االإت�سال  حاجتهم 

وم�سالح احلماية املدنية يف حال حدوث 
حاالت طارئة خ�سو�سا والو�سع الراهن.

من  اخلـــروج  ال�سكان  ا�ستياء  اأثـــار  ومــا 
غري  التغطية  جمــال  عن  بحثا  منازلهم 
اإجراءات  اإىل  بالنظر  ي�ستحيل  ذلك  اأن 
الليلي  التجوال  وحظر  ال�سحي  احلجر 
التي جاءت �سمن اإجراءات الت�سدي لهذا 
معاناتهم  زاد من حجم  ما  الفريو�س وهو 
االت�سال  من  وحرمانهم  التغطية  لغياب 

واإجراء املكاملات امل�ستعجلة.
القرية  �سكان   اأبـــدى  ــر  اآخ جانب  مــن   
ال�سيدليات  غــيــاب  مـــن  ــتــيــاءهــم  ــس ا�
والعيادات الطبية على م�ستوى منطقتهم 
وتطبيق  الــنــقــل  غــيــاب  ــــام  اأم ال�ــســيــمــا 
اأثار قلقهم  الوقائية وهو ما  االإجراءات 
هذه  مثل  لغياب  ال�سديدين  وتذمرهم 
احلايل  الوقت  يف  باتوا  التي  اخلدمات 

باأم�س احلاجة اإليها.
يــاأمــل �سكان  ا�ــســتــمــرار الــو�ــســع  واأمــــام 
قرية �سناورة  تدخل ال�سلطات الوالئية 
واجلهات املعنية الأجل النظر يف م�ساكلهم 

املطروحة يف اأقرب االأجل.

ت�سجل العديد من م�ساتي بلدية ال�سمرة 
بباتنة، نقائ�س باجلملة طرحها ال�سكان 
يف  اجلدية  باإبداء  ال�سلطات  وطالبوا 
تعلق  ما  خا�سة  لها  عاجلة  حلول  و�سع 
والطاقوية  احليوية  للمواد  بافتقارهم 

واملرافق ال�سرورية.
ــة تــعــاين  ــدي ــل ــب ـــدة يف ال قــــرى عـــدي
وتظل  الــ�ــســمــرة  بــلــديــة  يف  التهمي�س 
اليوم حيث مل يظفر  اإىل غاية  من�سية 
�سكانها باأية م�ساريع من �ساأنها اأن ت�سمن 
م�ستة  غرار  على  حقوقهم،  اأب�سط  لهم 
وتكباوت  عمران،  وظهر  لفجوج،  قابل 
تعترب  التي  البلدية  م�ساتي  من  وغريها 
منطقة فالحية بامتياز، اأين طرح �سكان 
هذه املناطق م�سكل الغاز الطبيعي الذي 
مل ي�سملهم بعد على الرغم من امل�ساريع 
الكثرية التي حظيت بها والية باتنة من 
ال�سبكة وتعميم اال�ستفادة  اأجل متديد 
من  ال�سكان  لتخلي�س  الطبيعي  الغاز  من 
الباهظة  الغاز  قوارير  اقتناء  معاناة 
اجل�سدية  و�سالمتهم  الأمنهم  واملهددة 

داخل املنازل.

حتظى  مل  املــذكــورة  ال�سمرة  م�ساتي 
بالكهرباء  كذلك  م�ساكنها  من  الكثري 
يف  تغرق  �سكناتهم  جعل  مــا  الريفية 
الظالم يف ظل غياب هذه املادة الطاقوية 
متعددة اال�ستعماالت املنزلية، فيما طرح 
�سكان م�ستة ظهر عمران م�سكلة  الغياب 
الكلي للتزود باملاء حيث اأكد هوؤالء بان 
البئر القدمي املتواجد يف منطقتهم جف 
منذ �سنوات ح�سب م�سالح الري بباتنة، 
تقوم  البلدية  م�سالح  جعل  الذي  االأمر 
فيما  ليت�سح  جديد  ارتــوازي  بئر  بحفر 
اأر�ــس  يف  متــت  احلفر  عملية  بــاأن  بعد 
املنطقة  يف  لعائلة  تعود  خا�سة  ملكية 
وعرقلت  املــ�ــســروع  ا�ستكمال  رفــ�ــســت 
يف  الق�سية  و�سع  ليتم  احلفر  عملية 

اأروقة املحكمة اأخريا.
االن�سغاالت التي طرحها �سكان م�ساتي 
الذين  ال�سكان  ح�سب  ملحة  ال�سمرة 
لاللتفات  الــوالئــيــة  ال�سلطات  طالبو 
تنموية  م�ساريع  ومنحهم  الن�سغاالتهم 
وحت�سن  عنهم  الغنب  ترفع  اأن  �ساأنها  من 

من اأو�ساعهم املعي�سية.

معاناة �صكان قرية �صناورة بتكوت م�صتمرة

م�صاتي بلدية ال�صمرة
 تنتظر التفاتة من امل�صوؤولني

حفيظة. ب

اميان. ج

ح�صام. ق

ن. م

نا�صر. م

مت اأم�س، ت�سجيل ثامن حالة موؤكدة 
لفريو�س كورونا امل�ستجد بوالية 

باتنة، بعد اأن تاأكدت اإ�سابة �سيدة 
تبلغ من العمر 56 �سنة بالفريو�س 

اإثر احتكاكها بامل�ساب االأول بالوباء 
والذي ينحدر من دائرة ثنية 

العابد.
وبلغ عدد امل�سابني بالفريو�س يف 

دائرة ثنية العابد بعد فتح حتقيق 
وبائي على اإثر اإ�سابة طبيب 

باملنطقة يوم 23 مار�س احلايل، 4 
حاالت كلهم من نف�س عائلة امل�ساب 

االأول، فيما مت ت�سجيل حالتني 
موؤكدتني باملوؤ�س�سة العمومية 

اال�ست�سفائية بباتنة، اأما احلالة 
امل�سجلة على م�ستوى بلدية القيقبة 

فهي تتواجد مب�ست�سفى عني اآزال.
هذا و�سجلت اأم�س االأول والية 

باتنة اأو حالة وفاة بالفريو�س والتي 
تعود ل�سخ�س يبلغ من العمر 49 

�سنة والذي ينحدر من بلدية بريكة، 
حيث فارق املعني احلياة بامل�ست�سفى 

اجلامعي بباتنة، �ساعات قليلة فقط 
بعد ظهور نتائج حتاليله من ملحقة 

معهد با�ستور بق�سنطينة والتي 
جاءت اإيجابية بعد ظهورها �سلبية 

يف املرة االأوىل.

ت�صجيل ثامن حالة 
موؤكدة لفريو�س 

كورونا بباتنة

فيما مت اإح�ضاء اأول حالة وفاة

نا�صر. م



حجز كميات كبرية من ال�ضميد واأعالف الدواجن 

بعد مغادرة اليد العاملة 

جهودها  االأمــن  م�سالح  توا�سل 
�ستى  حمـــاربـــة  اإىل  الـــرامـــيـــة 
التي  القانونية  غري  املمار�سات 
بهدف  التجار  بع�س  بها  يــبــادر 
الظروف  مغتنمني  ال�سريع  الربح 
تف�سي  ب�سبب  للبالد  الــراهــنــة 
يعمدون  حيث  كــورونــا،  فريو�س 
ال�سلع  ــواع  اأن بع�س  تكدي�س  اإىل 
الغذائية ذات اال�ستعمال  واملواد 
باأثمان  بيعها  ق�سد  ــع،  ــس ــوا� ال
يف  نق�س  ت�سجيل  ــور  ف باه�سة 

التزود بها.
م�سالح  متكنت  االإطــار  هذا  ويف 
حجز  مــن  �سطيف،  واليـــة  اأمـــن 
مادة  من  قنطارا   430 يفوق  ما 
قنطارا   140 اإىل جانب  ال�سميد 
لتغذية  املخ�س�سة  املــــواد  ــن  م
كانت  والتي  والــدواجــن  االأنــعــام 
خمزنة وموجهة للبيع عن طريق 
امل�ساربة، ومت تاأطري العملية من 
طرف اأفراد اأمن دائرة عني اأزال 
الوالية  عا�سمة  جنوب  الواقعة 

احل�سول  ــر  اإث وجــاءت  �سطيف، 
عــلــى مــعــلــومــات تــفــيــد بــتــورط 
ال�سميد  مادة  تخزين  يف  �سخ�س 
توجيهها  اأجـــل  مــن  وم�ستقاته 
�سحة  تاأكيد  وق�سد  للم�ساربة، 
م�سالح  با�سرت  املعلومات  تلك 
مكنت  الــتــي  اأبحاثها  ال�سرطة 
ومكان  املعني  هوية  حتديد  من 
وبالتن�سيق  املــادة  لهذه  تخزينه 
مع النيابة املحلية متت مداهمة 

تلك امل�ستودعات.
ومت حجز كميات هامة من مادة 
فاقت  والتي  وم�ستقاته  ال�سميد 
من  قنطارا  و140  قنطارا   430
والتي  والدواجن  االأنعام  تغذية 
بامل�ساربة،  للبيع  موجهة  كانت 
الق�سائية  ال�سبطية  وقــامــت 
االإجراءات  كافة  ا�ستكمالها  بعد 
القانونية مبا فيها حتويل الكمية 
املخت�سة،  اجلهات  اإىل  املحجوزة 
باإجناز ملف جزائي �سد املخالف 
واإر�ساله اإىل اجلهات الق�سائية. 

ت�سببت اإجراءات احلجر ال�سحي 
منذ  �سطيف  والية  تعرفها  التي 
كلي  �سبه  �سلل  يف  ال�سبت  ــوم  ي
يف  املــوجــودة  البناء  ور�ــســات  يف 
والتي  الوالية،  مناطق  خمتلف 
عرفت هجرة تامة من طرف اليد 
يف  البقاء  ف�سلت  والتي  العاملة 
بعدوى  االإ�سابة  لتفادي  املنازل 

فريو�س كورونا.
ومل تتوقف هجرة اليد العاملة 
جتاوزتها  بل  منها  املحلية  على 
االأجنبية  ال�سركات  اإىل  اأي�سا 
اإخالء  مت  حيث  الرتكية  ومنها 
لتف�سي  تفاديا  الور�سات  جميع 
هذا الفريو�س، حيث ف�سل اجلميع 
احلد  �سمان  مع  الور�سات  مغادرة 
االأدنى فقط من اخلدمة يف بع�س 

املواقع.

ـــاأن الــتــوقــف احلـــايل  ومــــن �ـــس
ال�سكنية  احل�س�س  اأ�ــســغــال  يف 
تاأجيل  يف  يت�سبب  اأن  املختلفة 
ال�سكنات  ــن  م الــعــديــد  ت�سليم 
�سهر  قبل  مــقــررة  كــانــت  والــتــي 
ت�سري  املـــبـــارك، حــيــث  رمــ�ــســان 
ــع  ــوزي ــو تــاأجــيــل ت ــح ــــــور ن االأم
ال�سكنية يف  االآالف من احل�س�س 
وكذا  االإيــجــاري  العمومي  �سيغ 
عن  ف�سال  والت�ساهمي  الرتقوي 
ــرى  اأخ اأ�سهر  اإىل  ــدل  ع �سيغة 
الو�سعية  يف  التحكم  يتم  ريثما 
احلــالــيــة واحلــــد مــن تــاأثــريات 
اأن  الــو�ــســعــيــة احلــالــيــة، ولـــو 
اأن  على  اأكــدت  املحلية  ال�سلطات 
�ستق�سر  ال�سكنات  ت�سليم  عملية 
انتهت  التي  احل�س�س  على  فقط 

بها االأ�سغال.

ت�سهد م�ست�سفيات اجلهة 
اجلنوبية من والية �سطيف 
حالة طوارئ حقيقية بعد 

تزايد حاالت االإ�سابة 
بفريو�س كورونا خالل االأيام 

الفارطة، حيث مت ت�سديد 
االإجراءات الوقائية لتفادي 

تفاقم الو�سعية واحلد من 
انتقال العدوى وهذا على 

الرغم من قلة االإمكانيات 
مقارنة بامل�ست�سفى اجلامعي 
�سعادنة عبد النور بعا�سمة 

الوالية.
ويف هذا ال�سدد اتخذت 

اإدارة م�ست�سفى يو�سف يعالوي 
بعني اأزال عدة اإجراءات 

وقائية للتعامل مع املر�سى من 
خالل احلر�س الدوري على 

التعقيم والتطهري مع ت�سديد 
العمل بهذه االإجراءات على 

كل املعاجلني بهذه املوؤ�س�سة 
اال�ست�سفائية، كما يتم توجيه 

احلاالت امل�ستبه فيها غلى 
مكتب خا�س من اأجل الفح�س 

مع اال�ستفادة من التعقيم 
والكمامة، علما اأن امل�ست�سفى 

ي�سم حالتني موؤكدتني لفريو�س 
كورونا وتتعلق بعاملني يف قطاع 

البناء اأحدهما من عني اأزال 
واالأخر من راأ�س العيون.

ومن جانب اأخر عرف 
م�ست�سفى عني وملان حالة 
طوارئ حقيقية بعد وفاة 

مري�سة تبلغ من العمر 59 
�سنة، حيث مت اال�ستباه يف 

اإ�سابتها بهذا الفريو�س وهذا 
يف انتظار نتائج التحاليل من 
طرف معهد با�ستور، علما اأن 

اإدارة امل�ست�سفى ف�سلت انتظار 
�سدور نتائج التحاليل، مع 

و�سع عدد من ال�سلك الطبي 
و�سبه الطبي العامل مب�سلحة 

االأمرا�س ال�سدرية حتت 
احلجر ال�سحي كاإجراء 

اإحرتازي.
ومن جانب اأخر اأكدت مديرية 
ال�سحة لوالية �سطيف اأن غلق 

االأطباء لعياداتهم اخلا�سة 
يف هذا الظرف الع�سيب ممنوع 

حيث طالبت املديرية من 
االأطباء املخت�سني والعامني 
ف�سال عن جراحي االأ�سنان 
وال�سيادلة ب�سرورة �سمان 

احلد االأدنى من اخلدمة 
العمومية على االأقل يف 
احلاالت اال�ستعجالية. 

يوم  خن�سلة  والية  اأ�سواق  �سهدت 
اأم�س، تهافتا كبريا على مادة ال�سكر 
كبرية  بكميات  اقتناءها  مت  التي 
انت�سار  بعد  مــواطــنــني  ــرف  ط مــن 
�ستعرف  املادة  باأن هذه  يفيد  خرب 
ندرة خالل االأيام املقبلة، و�ست�سهد 
اأكدت  وقت  يف  ال�سوق  يف  انقطاعا 
الوزارة الو�سية اأن املواد االأ�سا�سية 
التي ت�سهد ا�ستهالكا كبريا متوفرة 

بال�سوق وبكميات كافية.
بع�س املواطنني اأكدوا لـ"االأورا�س 
نيوز" اأنهم تلقوا اأخبارا ومعلومات 
اأن ال�سكر  من طرف معارفهم تفيد 
ـــام  االأي خـــالل  مقطوعا  �سيكون 
فو�سى  يف  ت�سبب  ــا  م ــة،  ــادم ــق ال

ـــادة  وتــهــافــت كــبــري عــلــى هـــذه امل
�سهدتها  التي  نف�سها  وبالطريقة 
كما  اأ�سبوعني،  منذ  ال�سميد  مــادة 
تفاجاأوا  اأنهم  التجار  بع�س  اأكــد 
بهذه الو�سعية التي �سهدتها ال�سوق 
يوم اأم�س اأين اقبل مئات املواطنني 
وب�سكل  املـــادة  هــذه  اقتناء  على 
خمتلف  م�ستوى  على  فيه  مبالغ 
باأزمة  ينبئ  ما  التجارية  املحالت 
�ستم�س  ـــق  االأف يف  تــلــوح  جــديــدة 
تــزال  الــ�ــســكــر يف وقـــت ال  مــــادة 
الت�سدي  فيه  حتـــاول  ال�سلطات 

الزمة ال�سميد.
ــاءل بــعــ�ــس املــواطــنــني  ــس كــمــا تــ�
ـــذه االأخــبــار  عــن مــ�ــســدر مــثــل ه

بال�سوق  اأزمـــة  يف  ت�سببت  الــتــي 
ــواد  امل لبع�س  نـــدرة  خلق  نتيجة 
ال�سوق  يف  بلبلة  وخلق  االأ�سا�سية، 
ومناو�سات  �سراعات  يف  ت�سببت 
الــدولــة  كلفت  حقيقية  ــــة  واأزم
ودفعت  كبرية،  خ�سائر  واملجتمع 
ت�سخيم  اإىل  الــفــالحــة  ــــوزارة  ب
متواجدا  كان  الذي  ال�سميد  اإنتاج 
ببيوت  خمــزنــا  و�ــســار  الــ�ــســوق  يف 
اجلهات  مطالبني  ــني،  ــري ــزائ اجل
املعنية بفتح حتقيقات تك�سف عن 
التي  ال�سائعات  هذه  ملثل  املروجني 
قد تقف وراءها مافيا هدفها خلق 
وا�ستغالل  ال�سوق  بفي  م�ساربة 

الو�سع الراهن.

الوطنية  املــوؤ�ــســ�ــســة  اأمـــ�ـــس،  قــامــت 
مبدينة  ال�سحراوية  الغرف  ل�سناعة 
�سليمان  م�ست�سفى  مبنح  مليلة،  عــني 
جمهزة،  �سحراوية  غرفة  عــمــريات 
يتم و�سعها مبدخل امل�ست�سفى الإجراء 
اال�ستعجالية  الطبية  الفحو�سات 
للم�ستبه باإ�سابتهم بفريو�س "كورونا"، 

امل�ست�سفى،  على  امل�سجل  ال�سغط  لرفع 
غرف  اإىل  بهم  امل�ستبه  حتويل  ليتم 
الطابقني اخلام�س والرابع بامل�ست�سفى، 
اخلا�سة  الــنــتــائــج  ظــهــور  ــني  ح اإىل 
ويعرف  بــهــا،هــذا  امل�ستبه  بــاحلــاالت 
م�ست�سفى �سليمان عمريات �سغط كبري 
خالل ال�ساعات القليلة املا�سية، ب�سبب 

ال�سرطانية،  االأورام  مر�سى  ــود  وج
ي�ستدعي  ما  احلــوامــل،  الن�ساء  وكــذا 
عمليات  يف  ا�ستعجالية  اإجـــــراءات 
انتقال  لــتــفــادي  الـــدوريـــة  التعقيم 
موؤكدة  حالة  تواجد  ظل  يف  العدوى، 
وحالتني  بامل�ست�سفى  كورونا  لفريو�س 

ي�ستبه باإ�سابتهما بالفريو�س.

"بومر�سي"  حــي  ا�ستفاد  ــت  وق يف 
بو�سط مدينة عني مليلة من م�سروع 
مداخل  مبختلف  احل�سرية  التهيئة 
الو�سعية  اأن  اإال  ـــي،  احل وخمــــارج 
التدخل  ت�ستدعي  للحي  احلالية 
عني  ببلدية  للم�سوؤولني  الــعــاجــل 
مليلة، يف ظل االنت�سار الكبري للنقاط 
الــ�ــســوداء واحلــفــر واالأوحــــال وهو 
املواطنني  غــنب  زيـــادة  يف  �ساهم  مــا 

خا�سة عند ت�ساقط االإمطار ما جعل 
من  بالرغم  �سعبة،  و�سعية  يف  احلي 

تواجده بقلب املدينة.
م�سوؤولة  م�سادر  اأكـــدت  جهته  مــن 
ببلدية عني مليلة اأن طول االإجراءات 
التهيئة  مب�سروع  اخلا�سة  القانونية 
هو ما حال دون اإمتام اأ�سغال التهيئة 
�سهر  بخالل  بها  االنطالق  واملتوقع 
امل�سدر،  املقبل على حد تعبري  جوان 

فقد  العمومية  االأ�سغال  مديرية  اأما 
م�سروع  من  ا�ستفاد  احلــي  اأن  اأكــدت 
للحي  املوؤدي  البلدي  الطريق  تهيئة 
الربامج  �سمن   ،2019 �سنة  خــالل 
االإقطاعية اخلا�سة بالبلديات، لكن 
اهرتاء قنوات ال�سرف ال�سحي باحلي 
حني  اإىل  امل�سروع  انطالق  دون  حال 
والتي  التجديد  عملية  من  االنتهاء 

مل تنطلق بعد الأ�سباب جمهولة.

الأمن ي�صدد اخلناق بعد ال�صميد.. تهافت على ال�صكر بخن�صلة!!
على التجار امل�صاربيـن

ور�صات مهجورة ومواعيد ت�صليم 
موؤجلة اإىل اإ�صعار اأخر 

طوارئ 
يف م�صت�صفيات 
جنوب �صطيف

امليلة عني  مل�صت�صفى  الطبية  لال�صتعجالت  غرفة  "كابام" متنح 

نقاط �صوداء واأوحال حتا�صر حي "بومر�صي" بعني امليلة
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بفريو�س كورونا
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يف اإطار التدابري الوقائية ملرافقة جهود مواجهة فريو�س كورونا

 اأعلنت م�ؤ�ص�صة بريد اجلزائر اأم�س، يف بيان لها عن منح اأجهزة الدفع االإلكرتوين )TPE( للتجار واملتعاملني االقت�صاديني مع 
�صمان خدماتها ب�صفة "جمانية" ملدة �صهرين وذلك يف اإطار التدابري ال�قائية التي اتخذتها هذه امل�ؤ�ص�صة ملرافقة جه�د م�اجهة 

فريو�س ك�رونا وتعميم و�صائل الدفع االلكرتوين.
للحالة  نظرا  اأنــه  املوؤ�ص�صة  بيان  يف  وجــاء 
واملتمثلة  البالد،  بها  متر  التي  ال�صتثنائية 
يف انت�صار فريو�س )كورونا- كوفيد 19(، ويف 
اإطار جملة التدابري الوقائية التي اتخذتها 
موؤ�ص�صة بريد اجلزائر، ل �صيما تلك املتعلقة 
الإلكرتوين،  الدفع  و�صائل  واإتاحة  بتعميم 
ُينهى اإىل علم الٌتجار واملتعاملني القت�صاديني 
هذه  خالل  ن�صاطهم  مبزاولة  لهم  املُرخ�س 
الفرتة، اأنه ميكنهم الآن اقتناء اأجهزة الدفع 
بريد  موؤ�ص�صة  لــدى   )TPE( اللــكــرتوين 
هذه  على  احل�صول  ويتم  جمانا،  اجلــزائــر، 
الأجهزة -ح�صب البيان ذاته - على م�صتوى 
بعد  وليـــة،  لكل  اجلــزائــر  بــريــد  مديرية 
ال�صرورية،  الإداريــة  ــراءات  الإج ا�صتيفاء 

وذلك يف حدود الكميات املتوفرة.
يتم  اأنــه  اجلــزائــر  بريد  موؤ�ص�صة  واأبـــرزت 
الغذائية،  املــواد  لتجار  الأولوية"  "منح 
البقالة،  وحمــــالت  ــبــنــات،  ــل وامل ــز  ــخــاب وامل
املــواد  ــذا  وك واللحوم  والــفــواكــه،  واخل�صر 
بالإ�صافة  ال�صيدلنية  و�صبه  ال�صيدلنية 
املــتــواجــديــن يف  واملــتــعــامــلــني  الــتــجــار  اإىل 
اأو  الكلي  ال�صحي  باحلجر  املعنية  الوليات 
اجلزئي، م�صيفا امل�صدر ذاته اأنه دعما لهبة 
الوطنية، وم�صاهمة منها يف حملة  الت�صامن 
وبكونها  الــوبــاء،  هــذا  تف�صي  مــن  الــوقــايــة 
موؤ�ص�صة مواطنة، تقرتح بريد اجلزائر على 

التجار املذكورين الذين يقتنون جهاز الدفع 
املتعلقة  اخلدمات  كل  جمانية  اللكرتوين، 
من  كاملني   )2( �صهرين  ملدة  الأجهزة،  بهذه 
"الت�صال بال�صبكة  خدمات ال�صرتاك وهي 
والتكوين  والت�صغيل،  والتثبيت  املعلوماتية، 
الخ(  وال�صيانة....  ال�صتعمال،  كيفية  يف 
حزمة   20 بـ  "جمانا  تزويدهم  اإىل  اإ�صافة 

لأوراق الطبع " .
الدفع  اأجــهــزة  اأن  اإىل  املوؤ�ص�صة  ــارت  ــص واأ�
الإلكرتوين )TPE( مُتكن اأ�صحاب البطاقة 
من   CIB بطاقة  اأ�صحاب  وكــذا  الذهبية 

طريق  عــن  ــات  ــدم واخل املقتنيات  ت�صديد 
تداول  خماطر  من  والتقليل  البطاقة  هذه 
ال�صيولة النقدية والتنقل اإىل مكاتب الربيد 

ل�صحب الأموال.
كافة  اجلزائر  بريد  دعت  املنا�صبة  وبهذه 
بقواعد  اللـــتـــزام  �ــصــرورة  اإىل  زبــائــنــهــا 
اإ�صافة  التباعد،  وقواعد  والأمــن  احلماية 
اإىل م�صاهمة كل الفاعلني يف اجلهد الوطني 
كورونا  فــريو�ــس  وبــاء  انت�صار  مــن  للوقاية 

كوفيد 19 ومكافحته.

الطريان  �صركتي  طائرات  جميع  تبقى 
الـــوطـــنـــيـــتـــني:  اخلــــطــــوط اجلـــويـــة 
راب�صة  الطا�صيلي  وطــريان  اجلزائرية 
على الأر�س ب�صبب توقيف النقل اجلوي 
كاإجراء وقائي �صد انت�صار فريو�س كورونا 
الب�صائع  نقل  با�صتثناء طائرات  اجلديد 
اجلزائرية  اجلوية  للخطوط  التابعة 

التي بقيت تعمل.
العمومية  ال�صلطات  لــقــرار  وتطبيقا 
ق�صد  مــوؤقــتــا  ـــوي  اجل الــنــقــل  بتوقيف 
جائحة  انــتــ�ــصــار  خــطــر  ــن  م التقلي�س 
اتخاُذه  مت  التي  اجلديد  كورونا  فريو�س 
�صركتاي  قامت  املا�صي،  مار�س   17 يوم 
وطريان  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
رحالتهما  جميع  بتوقيف  الطا�صيلي 
اجلوية الداخلية والدولية للم�صافرين.

ــال  مــديــر التــ�ــص ــــد  اأك تــ�ــصــريــح  ويف 
بحار  كــرمي  الطا�صيلي  ــريان  ط ل�صركة 
على  مــوجــودة  طائراتنا  "جميع  قائال 
جائحة  ب�صبب  مفتوحة  لفرتة  الأر�ــس 
اأن  م�صيفا  اجلديد"،  ــا  كــورون فــريو�ــس 
اتخاذ  ع�صية  اتخاذه  مت  ــراء  الإج هذا 
جلميع  املوؤقت  التوقيف  قرار  احلكومة 
جمموع  اأن  م�صيفا  اجلــويــة،  الــرحــالت 
بوينغ  نوع  من  طائرات   7( طائرة   15
و8 من نوع بومبارديي( املكونة لأ�صطول 

�ــصــركــة طــــريان الــطــا�ــصــيــلــي وهـــي فــرع 
على  حاليا  موجودة  �صوناطراك  ملجمع 
م�صتوى مطار اجلزائر العا�صمة وتخ�صع 
لربوتوكول تقني يومي مُيكن من احلفاظ 
عليها و�صيانتها، كما ذكر ال�صيد بحار انه 
املنتظمة  الداخلية  الرحالت  اإلغاء  مت 
لل�صركة منذ 22 مار�س، يف حني مت اإلغاء 

الرحالت الدولية منذ 19 مار�س.
الطا�صيلي  طــريان  �صركة  حت�صلت  وقد 
ترخي�س  على  املخت�صة،  اجلــهــات  لــدى 
عمال  لإجــالء  الرحالت  ببع�س  للقيام 
بطلب  ال�صمال  نحو  اجلنوب  من  النفط 
رحلة  اآخــر  اإجــراء  ومت  �صوناطراك  من 
يوم 26 مار�س من حا�صي م�صعود )ولية 

ورقلة( نحو اجلزائر العا�صمة.
ــني  واأكــــد الــنــاطــق بــا�ــصــم الــ�ــصــركــة اأم
ال�صركة  اأ�صطول  كل  اأنه تقريبا  اأندل�صي 
اجلزائرية  اجلوية  للخطوط  الوطنية 
الرحالت  باإلغاء  الأخـــرى  هــي  املعنية 
اأمام  اأنه  اجلوية متوقف حاليا، مو�صحا 
�صلل حركة الطريان اجلوي على ال�صعيد 
و  امل�صتجد  كــورونــا  وبــاء  ب�صبب  العاملي 
اجلزائرية  احلكومة  لــقــرارات  امتثال 
القا�صية بتعليق كافة الرحالت الوطنية 
اخلطوط  �ــصــركــة  ــت  ــف اأوق ــة،  ــي ــدول وال

اجلوية اجلزائرية كامل اأجهزتها.

 اأكد وزير الفالحة والتنمية الريفية، 
متلك  اجلــزائــر  اأن  عــومــاري،  �صريف 
الغذائية  املــواد  من  الكافية  الكميات 
للمواطنني،  املتزايد  الطلب  ملواجهة 

بعد تف�صي فريو�س كورنا يف البالد.
وقـــال عــومــاري، اأمــ�ــس الــثــالثــاء يف 
ت�صريح له لالإذاعة الوطنية الثالثة، 
''اأن اجلزائر متلك الكميات الكافية من 
املواد الغذائية لتلبية جميع حاجيات 
بعدها''.واأكد  وما  احلالية  املواطنني 
حماربة  وبهدف  ــه  اأن الفالحة  ــر  وزي
بع�س  انتهجه  ــذي  ال امل�صاربة  �صوق 
التجار يف هذه الفرتة احل�صا�صة، فقد 
اتخاذ  لالأمن  الأعــلــى  املجل�س  ''قــرر 

اإجراءات �صارمة يف حق هوؤلء''.

''م�صالح  اأن  ذاته  ال�صياق  يف  واأ�صاف 
الأمــــن الــوطــنــي هــي الأخــــرى تعمل 
لتطبيق  اخلــ�ــصــو�ــس  ـــذا  ه يف  بــجــد 
القانون على كل املتجاوزين للقانون''. 
الإفـــراط يف  ''لــعــدم  املواطنني  ودعــا 
ذاته  ال�صياق  يف  م�صريا  ال�صتهالك''، 
''اأن اجلزائر متلك خمزونات غذائية 
الكميات  اإىل  بالإ�صافة  اإ�صرتاجتية 
على  الغذائية،  املنتجات  من  الكبرية 
اللحوم  الفرينة،  ال�صميد  مادة  غرار 

واخل�صر والفواكه وغريها''.
حملة  ''اأن  اأن  عــومــاري  طمـاأن  كما 
ــرت يف املــنــاطــق  ــص ــا� ــاد قـــد ب ــص ــ� احل
حم�صولها  اأن  ويبدو  للبالد،  اجلنوبية 

واعد للغاية''.

عن  للجمارك  العامة  املديرية  اأعلنت   
للمواد  الفرعية  التعريفية  البنود  قائمة 
نهاية  غاية  اإىل  موؤقتا  ت�صديرها  املعلق 
الأزمة ال�صحية الناجمة عن وباء فريو�س 

كورونا امل�صتجد.
طبقا  ــددة  ــح امل القائمة  هــذه  وتخ�س 
الوزارة  عن  ال�صادرة   111 رقم  للتعليمة 
بـ   ،2020 ــس  ــار� م  22 بــتــاريــخ  الأوىل 
1.219 بند تعريف فرعي، حيث اأو�صحت 
املديرية العامة للجمارك يف بيان ن�صرته 
على موقعها اللكرتوين اأن املديرية العامة 
للجمارك ت�صع حتت ت�صرف املهنيني قائمة 
غاية  اإىل  موؤقتا  ت�صديرها  املعلق  املــواد 
فريو�س  وبــاء  �صببها  التي  الأزمـــة  نهاية 

كورونا امل�صتجد  )كوفيد-19(.
وتتعلق هذه القائمة بعدة مواد على غرار 
ال�صميد والدقيق والفواكه اجلافة والأرز 
وال�صكر  والــزيــوت  الغذائية  والعجائن 

الطماطم  ومركز  املعدنية  واملياه  والقهوة 
وامل�صتح�صرات الغذائية واحلليب باأ�صكاله 
لالأطفال  املــوجــه  ــك  ذل يف  مبــا  املختلفة 
با�صتثناء  الطازجة  والفواكه  واخل�صر 

التمور.
احلمراء  اللحوم  كذلك  القائمة  وتخ�س 
و�صبه  الطبية  والتجهيزات  والبي�صاء 
ال�صيدلنية  واملـــواد  والأدويــــة  الطبية 

ومواد التنظيف اجل�صدية واملنزلية.
عبد  ال�صيد  اجلــمــهــوريــة  رئــيــ�ــس  وكـــان 
خطاب  يف  موؤخرا  اأعلن  قد  تبون  املجيد 
الــقــرارات  مــن  �صل�صلة  عــن  لــالأمــة  وجهه 
مع  كورونا  فريو�س  انت�صار  جمابهة  ق�صد 
�صواء  ا�صرتاتيجي  منتوج  اأي  ت�صدير  منع 
نهاية  غــايــة  اإىل  غــذائــيــا  اأو  طبيا  ــان  ك
الحتياطات  حماية  وق�صد  الأزمــة  هذه 

الإ�صرتاتيجية الوطنية.
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تعافى النفط اأم�س، بعد اأن 
وافق الرئي�س الأمريكي دونالد 

ترامب ونظريه الرو�صي فالدميري 
بوتني على اإجراء حمادثات من 

اأجل حتقيق ال�صتقرار يف اأ�صواق 
الطاقة، اإذ ارتفع عن اأدنى م�صتوى 

يف 18 عاما والذي بلغه ب�صبب 
خف�س توقعات تف�صي وباء فريو�س 
كورونا امل�صتجد للطلب على الوقود 

يف اأنحاء العامل.
وزاد خام القيا�س العاملي برنت 30 
�صنتا اأو ما يعادل 1.3 باملئة م�صجال 

بحلول  للربميل  دولر   23.06
ال�صاعة 07:35 بتوقيت اجلزائر، 
بعدما �صجل عند الإغالق اأول اأم�س 

م�صتوى  اأدنى  وهو  دولر،   22.76
منذ نوفمرب ت�صرين الثاين 2002.

وارتفع اخلام الأمريكي 1.21 
دولر اأو ما يعادل �صتة باملئة 

م�صجال 21.30 دولر للربميل بعد 
اأن بلغ يف اجلل�صة ال�صابقة 20.09 

دولر عند الت�صوية وهو اأدنى 
م�صتوى له منذ فيفري 2002.

وواجهت اأ�صواق النفط �صغوطا 
متزامنة من تف�صي الوباء ومن 

حرب اأ�صعار بني ال�صعودية ورو�صيا 
بعد اأن اأخفقت اأوبك ودول اأخرى 

منتجة للنفط يف التوافق على 
خف�س اأكرب لالإنتاج لدعم اأ�صعار 

اخلام يف اأوائل مار�س.

يف ت�ضريح له لالإذاعة الوطنية الثالثة، وزير الفالحة:

فيما �ضركة طريان الطا�ضيلي توقف رحالتها 

اإىل غاية نهاية االأزمة فريو�س كورونا



للحفاظ على �سالمة اجلميع"�أمني زير : )العب(

توفيق  باتنة  �سباب  مــدرب  اعترب 
اإّتخذته  الـــذي  ــرار  ــق ال اأّن  �سيحة 
كّل  بتوقيف  للبالد  العليا  ال�سلطات 
 5 غاية  اإىل  الريا�سية  الن�ساطات 
من  االأح�سن  بالقرار  القادم،  اأفريل 
الذي  كــورونــا  داء  من  الوقاية  اأجــل 
حياة  ويهّدد  ب�سرعة  ينت�سر  اأ�سحى 
ي�ساعد  ال  اأّنه  اإقــراره  رغم  املواطنني 
منع  ظّل  يف  خا�سة  والالعبني  الفرق 
يف  لالأ�سخا�س  بالن�سبة  التجمعات 
الريا�سية  املرافق  ومنها  االأماكن  كل 
التدريبات  بــاإجــراء  ت�سمح  ال  التي 
تعليق  فقرار  امل�سوار  بقية  لتح�سري 
طرف  من  الريا�سية  الن�ساطات  كــّل 
يف  خا�سة  حمله،  يف  العليا  ال�سلطات 
العامل  فيها  توقف  التي  الفرتة  هذه 
ينت�سر  الــــذي  كـــورونـــا  داء  ب�سبب 
ب�سرعة، واأ�سبح يهّدد حياة املواطنني، 
الن�ساطات  تــوقــيــف  اأن  وقال:" 
الريا�سية من �ساأنه اأن ي�سمح بالوقاية 
انت�ساره،  وتفادي  الداء  هذا  من  اأكرث 
هذه  يف  اأوىل  املواطن  �سحة  اأّن  كما 
العاملية  املناف�سات  واأّن  خا�سة  الفرتة 
اأّن  اأعتقد  ال�سبب  لنف�س  تعليقها  مّت 
باأخرى  اأو  بكيفية  �سيوؤّثر  الــقــرار 
وعلى  لالعبني  البدين  اجلانب  على 
الفرق من اأجل البقاء يف جّو املناف�سة 
و�سمان حت�سريات يف م�ستوى التطلعات 

حت�سبا لبقية امل�سوار، خا�سة واأّن هذا 
القرار بتعليق كّل االأن�سطة الريا�سية 
 5 غاية  اإىل  املفعول  �سريع  �سيبقى 
اأكرث،  ميدد  اأن  وممكن  القادم  اأفريل 
هذا  بــاحــرتام  مطالب  الكل  ان  كما 
ب�سحة  يتعّلق  االأمــــر  الأّن  الــقــرار 
اجلميع يف ظّل اخلطورة الكبرية لهذا 
عندما  ب�سرعة  ينت�سر  الــذي  ــداء  ال
اأن  بني  كما  الالزمة  الظروف  تتوّفر 
زالت  ال  ال�سعود  حتقيق  يف  احلظوظ 
الفرق  من  العديد  اأّن  بدليل  قائمة 
التاأ�سريات  على  تتناف�س  زالـــت  ال 
جمهودات  ببذل  مطالبون  لكن  ال�ستة 
اإ�سافية خالل االأيام القادمة، وح�سد 
لنا  مت�سح  التي  النقاط  من  عدد  اأكرب 

حيث  الثانية،  الرابطة  اإىل  بالعودة 
املباريات  كــّل  يف  الفوز  على  �سنعمل 
داخل القواعد والعودة بنقاط اأخرى 
الهدف  لتحقيق  �سفوحي  ملعب  خارج 
بطبيعة  املهمة  �سعوبة  رغم  امل�سّطر 
ال�سعود  بتحقيق  متفائل  احلال،واأنا 
ب�سرط  لكن  الثانية،  الرابطة  اإىل 
خالل  اإ�سافية  جمــهــودات  نبذل  اأن 
ت�سييع  وتــفــادي  املتبقية  املــبــاريــات 
غري  مفاجاأة  اأّي  لتفادي  اأخرى  نقاط 
�سارة، كما اأن مثل هذه الو�سعيات مرت 
علي ومتّكنت من حتقيق الهدف امل�سّطر 
وهو ما يجعلني اأقول اإّن ال�سعود ممكن 
كبرية  بت�سحيات  مطالب  واجلميع 

لتحقيق هذا الهدف".

عن  ب�سكرة  اإحتـــاد  اإدارة  تتخلف  مل 
الوقت  خــالل  الت�سامنية  املـــبـــادرات 
الراهن ب�سبب اإجراءات احلجر ال�سحي 
للحد من اإنت�سار فريو�س كورونا حيث قام 
اإعانات  لتوزيع  مببادرة  االإحتاد  م�سريو 
غذائية على العائالت الفقرية واملعوزة، 
بن  فار�س  الفريق  رئي�س  اأ�سرف  حيث 
عي�سى مبعية املناجري العام عبد القادر 
تريعة وكذا رئي�س جلنة االأن�سار ع�سام 
الفريق  العبي  بع�س  رفقة  رما�سنة 
على توزيع كمية معتربة من املواد ذات 
لفائدة  كــاإعــانــة  الــوا�ــســع  االإ�ــســتــهــالك 
اجلمعية الدينية مل�سجد الفتح من اجل 
توزيعها على فقراء احلي، وهي العملية 
التي القت اإ�سادة كبرية من طرف اأن�سار 

الفريق. 
تريعة  لــالإحتــاد  العام  املناجري  ــد  واأك

الظروف  ظل  يف  تاأتي  املبادرة  هذه  اأن 
ظل  يف  الــبــالد  بها  متــر  الــتــي  ال�سعبة 
من  كــان  حيث  كــورونــا  فــريو�ــس  اإنت�سار 
التي  العائالت  بجانب  الوقوف  الواجب 
هذه  مثل  اإىل  ما�سة  حاجة  يف  تبقى 
الفرتة  خالل  �ستتوا�سل  التي  االإعانات 
املقبلة، مردفا بالقول اأن اإدارة االإحتاد 
املــبــادرات  هـــذه  مــثــل  ــن  ع تتخلف  ــن  ل

االإن�سانية.
وعلى �سعيد اأخر تبقى االأمور الفنية يف 
بيت االإحتاد جممدة حلد االأن من خالل 
اجلديد  ــدرب  امل هوية  يف  الف�سل  عــدم 
بوقزولة  املــوؤقــت  املـــدرب  يتوىل  فيما 
الالعبني  مع  التوا�سل  على  االإ�ــســراف 
الفردية  التدريبات  برنامج  ومنحهم 
للحفاظ على لياقتهم يف انتظار حتديد 

موعد اإىل التدريبات اجلماعية . 

باتنة  مولودية  فريق  العب  ك�سف 
جمعه  مقت�سب  حديث  يف  زيــر  اأمــني 
نقاط  عــدة  عــن  نيوز"  بـ"االأورا�س 
�سواء فيما يخ�س الربنامج التح�سريي 
اخلا�س اأو م�سوار الفريق فيما تبقى من 
عمر البطولة وحتى، عن االجراءات 
الوقائية املتبعة لتفادي انت�سار وباء 
كورونا وقال زير:" يف البداية وقبل 
وجب  القدم  كرة  اأمــور  عن  احلديث 
الت�سديد والتاأكيد على �سرورة اتباع 
من  للتخل�س  الوقائية  االجـــراءات 
ببع�س  ع�سفت  التي  اجلائحة  هــذه 
البلدان، وناأمل اأن تكون درجة الوعي 
ال�سعب اجلزائري ب�سفة  كبرية عند 
االورا�ـــس  عا�سمة  ومواطني  عامة 
نتفادى  حتى  خا�سة  ب�سفة  باتنة 

انت�ساره ب�سرعة"
الكل  التح�سريات  وعــن  واأ�ساف:" 

يخدمنا  ال  الــتــوقــف  هــذا  ان  يعلم 
نف�سه  العب  كل  �سيجد  اذ  كالعبني 
ا�ستئناف  بعد  �سيئة  بدنية  حالة  يف 
البطولة ما يجعلنا مطالبون بتطبيق 
اياه  منحنا  الذي  املخ�س�س  الربنامج 
الطاقم الفني �سواء املدرب او املح�سر 
على  يح�سرون  الالعبني  كل  البدين، 
انفراد ون�سعى للبقاء يف لياقة بدنية 

جيدة".
من  تبقى  فيما  الفريق  م�سوار  وعن 
ان  :" نتمنى  زير  قال  البطولة  عمر 
يـــزول هــذا الــوبــاء ويــرفــع عــن اهلل 
الطبيعية،  حلياتنا  ونــعــود  الــبــالء 
وت�ستاأنف البطولة من جديد  لن�سري 
وهو  امل�سطر  ــدف  ــه ال حتقيق  نــحــو 
وارجـــاع  ال�سعود  تــاأ�ــســرية  اقــتــطــاع 
باتنة  مــولــوديــة  ال�سعبي  ــادي  ــن ال

ملكانته الطبيعية".

قررت اإدارة وفاق �سطيف القيام مببادرة 
عقب  املحبو�سني  االأن�سار  مع  ت�سامنية 
الربج،  اأهلي  اأمام  الداربي  مباراة  اأحداث 
حيث قررت اإدارة الرئي�س حلفاية اإر�سال 
مبلغ 5000 دج لكل منا�سر م�سجون وهذا 
عن طريق حواالت بريدية بعد قرار منع 
كورونا،  فريو�س  اإنت�سار  ب�سبب  الزيارات 
اإدارة  نظر  يف  تعترب  التي  املــبــادرة  وهــي 
اأقل واجب ميكن القيام به اإجتاه  الوفاق 
االأن�سار ومتت العملية عن طريق امل�ست�سار 
القانوين وحمامي النادي نبيل بن النية، 
وقت  يف  اأ�سدرت  الــربج  حمكمة  اأن  علما 
نافذين  ل�سهرين  بال�سجن  حكم  �سابق 
خلفية  على  للوفاق  منا�سرا   25 حق  يف 
الداربي  لقاء  ميزت  التي  العنف  اأحداث 

اأمام اأهلي الربج.
�سعيدي  �سطيف  وفــاق  مهاجم  وتعر�س 
الفردية  الــتــدريــبــات  خـــالل  ــابــة  الإ�ــس

البطولة،  تــوقــف  فـــرتة  يف  املــتــوا�ــســلــة 
مما  عميق  جلــرح  الــالعــب  تعر�س  حيث 
ق�سرية  راحة  مينح  الطبي  الطاقم  جعل 
قبل  لل�سفاء  التماثل  اأجــل  مــن  لالعب 
العودة الإ�ستئناف التح�سريات من جديد، 
حيث يراهن املهاجم �سعيدي على العودة 
املناف�سة  اإ�ستئناف  قبل  التدريبات  اإىل 
للمباريات  جاهزا  يكون  حتى  الر�سمية 

جهته  ومن  ــاري،  اجل املو�سم  من  املتبقية 
تعافى املهاجم يا�سر بربا�س من االإ�سابة 
�سبيبة  مــبــاراة  خــالل  لها  تعر�س  التي 
القبائل حيث با�سر التدريبات على اإنفراد 
حتى يكون جاهزا للم�ساركة يف املباريات 
القادمة يف حال اإ�ستئناف املناف�سة خالل 
اإنت�سار  يف  التحكم  بعد  املقبلة  االأ�سابيع 

فرو�س كورونا.

حتدث الهداف االأول لوفاق �سطيف خالل 
عن  غ�سة  الدين  ح�سام  ــاري  اجل املو�سم 
قائال  ومواجهته  كورونا  فريو�س  اإنت�سار 
:"علينا جميعا و�سع اليد يف اليد من اأجل 
الوقاية من هذا الفريو�س والتغلب عليه، 
باالإر�سادات  االإلتزام  علينا  الواجب  ومن 
واالإلتزام  املخت�سني  طــرف  من  الطبية 
باحلجر ال�سحي وعدم اخلروج من املنازل 

اإال لل�سرورة".
توقف  ظــل  يف  التح�سريات  �سري  ــن  وع
املناف�سة قال غ�سة :"نح�سر اأنف�سنا ب�سكل 
توقف  ظل  يف  البدنية  الناحية  من  جيد 
الفريو�س  هــذا  اإنت�سار  ب�سبب  البطولة 
بن�سبة  جاهزين  نكون  اأن  يتطلب  ما  وهو 
التحكم  بعد  املناف�سة  الإ�ستئناف  كبرية 
يف الو�سعية، ورغم �سعوبة املهمة �سنعمل 
نت�سلق  حتى  النتائج  اأح�سن  حتقيق  على 
امل�ستوى  وبخ�سو�س  الرتتيب"،  �سلم  يف 

الذي قدمه حتى االآن اأجاب غ�سة بالقول 
:"امل�ستوى الذي ظهرت به مل يكن مفاجاأة 
بالن�سبة يل الأين اأعرف اإمكاناتي، بل اإين 
اأف�سل لو تكون  قادر على الربوز مب�ستوى 
الت�سكيلة ككل اأح�سن يف املواعيد املقبلة، 
النف�سية  الناحية  مــن  مــرتــاح  اأين  كما 
وبف�سل التح�سريات اجليدة التي قمنا بها 
ا�سرتجاع  من  املو�سم، متكنت  انطالق  قبل 

ن�سبة كبرية من اإمكاناتي احلقيقية".
الفرتة  يف  ال�سخ�سية  طموحاته  وعــن 
بالقول  ــاق  ــوف ال هـــداف  اأجــــاب  املقبلة 
لكنني  �سريحا  مهاجما  ل�ست  اأين  :"رغم 
الفني  والطاقم  هجومية  بنزعة  اأمتيز 
لكي  االأمام  اإىل  التقّدم  دائما  مني  يطلب 
الدور  وهــو  للمهاجمني،  امل�ساعدة  اأقــدم 
مل  اأين  كما  �سالتي،  فيه  وجــدت  الــذي 
م�ساعدة  لوال  اأهــداف  عدة  الأ�سجل  اأكــن 
رفقائي، وبالن�سبة للقب الهداف فلي�س من 

اإهتمامي، فكل ما يهمني اأن يحقق فريقي 
اأننا  املناف�سات خا�سة  نتائج طيبة يف كل 
الذهاب، وال  نهاية مرحلة  عدنا بقوة يف 
التي  الوترية  نف�س  على  نبقى  اأن  من  بد 
الفريق  هــداف  اأكــون  اأن  اأمــا  فر�سناها، 
فال  اهتماماتي،  �سمن  يــدخــل  ال  فــهــذا 
اأن  يهّم من ي�سجل االأهــداف بقدر ما يهم 
الت�سكيلة توازنها ونعود بقوة يف  ت�ستعيد 
اجلوالت القادمة خا�سة، واحلمد هلل اأين 
اأتعلم وال  اأ�سع يف ذهني دائما اأين الزلت 
فعلى  نف�سي،  اإىل  يت�سرب  الغرور  اأجعل 
الالعب مهما كان امل�ستوى الذي و�سل اإليه 
الفريق  اأن  تن�سوا  وال  متوا�سعا  يكون  اأن 
ي�سم عدة العبني �سبان يجب اأن نعطيهم 
املثل ونقدم لهم امل�ساعدة، ولي�س مبحاولة 
ت�سيع  اأن  من  خوفا  اأمامهم  الطريق  قطع 

مكانتك، واأظن اأنك فهمت ق�سدي". 

ونعد  الوقائية  الإجراءات  تطبيق  اجلميع  "على 
اأن�صارنا بتحقيق ال�صعود بعد ا�صتئناف البطولة"

اإدارة الوفاق تت�صامن مع الأن�صار امل�صجونني

غ�صة :"علينا و�صع اليد يف اليد للتغلب على فريو�س كورونا"

توفيق �صيحة: "قرار توقيف البطولة �صائب 

الإدارة تت�صامن مع العائالت الفقرية واملعوزة 
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جمددا  الــربج  اأهلي  اإدارة  اأنظار  تتجه 
نهار اليوم نحو قرار جلنة الطعون التابعة 
لالإحتادية اجلزائرية لكرة القدم للنظر 
الفريق  اإدارة  طرف  من  املقدم  الطعن  يف 
االإن�سباط  جلنة  بــقــرارات  يتعلق  فيما 
مباريات   06 بلعب  الفريق  عاقبت  والتي 
التي  العنف  ـــداث  اأح بعد  جمهور  دون 
�سطيف  وفــاق  اأمــام  الــداربــي  لقاء  ميزت 
يف اإطار مناف�سة كاأ�س اجلمهورية، وتاأمل 
اإدارة االأهلي يف تخفي�س العقوبة اإىل 03 
مقابالت على االأكرث وهذا بعد امللف الذي 
التاأكيد  خالل  من  االأهلي  م�سريو  قدمه 
عن  االأهــلــي  اأن�سار  م�سوؤولية  عــدم  على 
الكاأ�س،  لقاء  اأعقبت  التي  العنف  اأحداث 
ومل ت�ستبعد بع�س امل�سادر اإمكانية تاأجيل 
وهذا  الحق  وقت  اإىل  الطعن  يف  الف�سل 
تعرفها  التي  ال�سحية  الو�سعية  ب�سبب 

البالد ب�سبب اإنت�سار فريو�س كورونا. 
يف  ر�سمية  ب�سفة  االأهلي  اإدارة  وف�سلت 
اإىل  الوادي  راأ�س  مبلعب  االإ�ستقبال  قرار 
ظل  يف  وهذا  اجلاري  املو�سم  نهاية  غاية 
طرف  من  الفريق  على  امل�سلطة  العقوبة 
اأ�سغال  اأن  خا�سة  املحرتفة  الــرابــطــة 
تنطلق  مل  اأوت   20 ملعب  اأر�سية  �سيانة 
منها  وا�سعة  اأجزاء  ت�سرر  بعد  االأن  حلد 
�سطيف،  وفاق  اأمــام  الداربي  مباراة  بعد 
والريا�سة  ال�سباب  مديرية  واأعــلــنــت 
اأ�سبات  التي  اخل�سائر  حجم  عن  للوالية 
 03 ناهزت  والتي  وامل�سمار  امللعب  اأر�سية 
تراهن  التي  القيمة  وهي  �سنتيم  ماليري 
اإدارة  طرف  من  تعوي�سها  على  املديرية 
الوفاق على �سوء القرار ال�سادر من جلنة 

االإن�سباط التابعة للرابطة املحرتفة.
بالل  املــــدرب  قـــرر  منتظرا  كـــان  وكــمــا 
الفني  الطاقم  اأع�ساء  تقلي�س  ــري  دزي
بامل�ساعد  االإحتفاظ  خــالل  من  احلــايل 
م�سعودي اإىل جانبه فيما تقرر االإ�ستغناء 
اإنزاله  مت  الذي  بدار  االأخر  امل�ساعد  عن 
االأ�ساغر  �سنف  تدريب  على  لالإ�سراف 
املو�سم اجلاري، وجاء  من  تبقى  ما  خالل 

القرار يف ظل عدم ر�سى دزيري عن عمل 
بدار ال�سيما يف ظل عالقته املتدهورة مع 

بع�س الالعبني
نذير  الربج  الأهلي  العام  املدير  واإقــرتح 
تطبيق  املحرتفة  الرابطة  على  بوزناد 
ال�سهرية  ــــور  االأج ن�سف  خ�سم  قـــرار 
يف  البطولة  توقف  فرتة  خالل  لالعبني 

القت  التي  الفكرة  وهي  الراهن  الوقت 
م�ساندة كبرية من معظم االأندية خا�سة 
منها التي تعاين من الناحية املادية، ويف 
اأن  �ساأنه  من  القرار  هذا  فاإن  بوزناد  نظر 
معا يف  واالأندية  الالعبني  يحفظ حقوق 
اإىل  العودة  غاية  اإىل  وهذا  الفرتة  هذه 

بدري.عاملناف�سة الر�سمية. 

بدري.ع
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ال�ساوية  الإحتـــاد  الفني  الطاقم  يــويل 
اجلنحاوي  فاروق  التون�سي  املدرب  بقيادة 
االإجبارية  الراحة  لفرتة  كبرية  اأهمية 
االأندية  وكافة  فريقه  عليها  اأحيل  التي 
كورونا،  وبــاء  تف�سي  من  خوفا  العامل  يف 
توجيه  البدين  املح�سر  رفقة  املدرب  وقام 
تعليمات حمّددة ودقيقة لالعبني من اأجل 
خ�سو�سا  البدنية،  لياقتهم  على  احلفاظ 
املتعلقة بالزيادة يف الوزن، يف انتظار قرار 
اجلماعية  التدريبات  اإىل  بالعودة  يعّجل 
كما ي�سعى التقني التون�سي لتنفيذ الربنامج 
الفرتة  خالل  واإ�ستغالله  للالعبني  املقدم 
اإ�ستئناف البطولة من خالل  القادمة عند 
من  بدايتها  الرابحة  االأوراق  كل  ترتيب 
خالل اإ�ستفادة الالعبني من تعب املباريات 
املا�سية  الفرتة  التي خا�سوها يف  املتتالية 
اآثارها  ظــهــرت  والــتــي  وجــيــز،  ــرف  ظ ويف 
من  االأخرية  ال�سلبية  النتيجة  يف  وا�سحة 
الرائد  اأمــام  الديار  داخل  التعادل  خالل 
عدم  خــالل  من  وذلــك  جــالل  اأوالد  �سباب 
اإيقاع  م�سايرة  على  الالعبني  اأغلب  قدرة 
عن  ناهيك  ال�سبب،  لنف�س  الــتــدريــبــات، 
االإدارة  متاطل  خّلفه  الذي  النف�سي  االأثر 

يف ت�سديد امل�ستحقات العالقة لالعبني.
اجلنحاوي  فــــاروق  املــــدرب  يـــرى  لــذلــك 
�سحن  الإعــادة  الراحة  لهذه  كبرية  فائدة 
بطاريات اأ�سباله، حت�سبا للجزء االأخري من 
بطولة الثاين هواة، والتي مل يفقد االأمل 

ال�ساعدين  كوكبة  �سمن  فريقه  روؤيــة  يف 
نهاية املو�سم الكروي اجلاري فقال "مل يعد 
الريتم،  بنف�س  املوا�سلة  اأ�سبايل  مبقدور 
لتوايل املقابالت عليهم يف حيز زمني ق�سري، 
وهو ما يف�ّسر �سقوطنا يف بع�س املواجهات، 
لذا فالراحة ب�سبب توقف البطولة مهمة 
بتعليمات  اإفادتهم  من  و�سيمكننا  كثريا، 
حفاظا  بها،  التقيد  عليهم  الــواجــب  مــن 
وحالتهم  االأوىل،  بالدرجة  �سحتهم  على 
اأّن  عليكم  اأخفي  وال  ذلــك  بعد  البدنية 

منطقي  ــر  اأم الر�سمية  املناف�سة  جتميد 
قبل  اجلميع  �سحة  على  حفاظا  ومعقول، 
اآخر مبا فيها كرة القدم كما هي  اأي �سيء 
فنحن  ح�ساباته  ملراجعة  لفريقي  فر�سة 
امل�ساكل  لبع�س  الالزمة  احللول  عن  نبحث 
اأ�سحت ت�سادف فريقنا يف مبارياته،  التي 
اأف�سل  يف  الوطنية  البطولة  ننهي  حتى 
حتقيق  ــل  اأج مــن  ممكنة  وطريقة  ــال،  ح
الربنامج  بتطبيق  نطالب  كما  ال�سعود، 

التدريبي الذي و�سعناه يف هذه الفرتة".

 الطاقم الفني يقر بفائدة توقف البطولة 
لتدارك الأخطاء ال�صابقة 

الف�صل يف اأحداث الداربي اليوم 
وخ�صائر امللعب تتجاوز 03 ماليري �صنتيم

�إحتاد �ل�شاوية

�أهلي �لربج
مولودية �لعلمة 

خالدي يعلن تاأجيل دورة األعاب
 البحر الأبي�س املتو�صط 

الوايل يعد بامل�صاعدة وتراجع الإعانات 
العمومـية ي�صع الإدارة يف ورطـة 

األعاب  دورة  تاأجيل  خالدي،  علي  �سيد  اجلزائري  والريا�سة  ال�سباب  وزير  اأعلن 
البحر االأبي�س املتو�سط التي كانت مقررة مبدينة وهران، بني 24 جوان واخلام�س 

من جويلية 2021، وتقرر اأن تقام الدورة يف عام 2022.
ومل يقدم التليفزيون اجلزائري العمومي الذي اأذاع اخلرب، اأي تفا�سيل اإ�سافية 
ب�ساأن هذا القرار، لكن بدا وا�سحا اأنه مرتبط بقرار تاأجيل دورة االألعاب االأوملبية 
جويلية   23 بني  لتقام  كورونا،  فريو�س  اأزمة  ب�سبب  طوكيو،  اليابانية  بالعا�سمة 

والثامن من اأوت 2021.
 ،2022 اإىل عام  املتو�سطية  وكانت تقارير قد حتدثت عن تاأجيل دورة وهران 
ال�ستحالة تنظيمها يف نف�س العام الذي يقام فيه االأوملبياد، وهو ما ذهب اإليه عمار 

عدادي رئي�س اللجنة الدولية الألعاب البحر االأبي�س املتو�سط.

�سطيف  والية  عن  االأول  امل�سوؤول  وعد 
حممد بلكاتب مب�ساعدة مولودية العلمة 
ماديا ومعنويا يف الفرتة املقبلة وهذا يف 
الفريق  اأن�سار  رفعها  التي  النداءات  ظل 
من اأجل تدخل الوايل الإنقاذ الفريق من 
االأزمة التي يعاين منها منذ نهاية بطولة 
الدعم  تقدمي  وقبل  ــفــارط،  ال املو�سم 
بلكاتب  الوايل  فاإن  للفريق  الالزم  املايل 
يرغب اأوال يف اإنهاء امل�سكل االإداري الذي 
ممكن  وقت  اأقرب  يف  الفريق  منه  يعاين 
حتى تتمكن ال�سلطات املحلية من ت�سريح 
يف  الفريق  منها  ي�ستفيد  لكي  االإعــانــات 

اأقرب االآجال.
من  النفقات  تر�سيد  �سيا�سة  ظــل  ويف 
قرار  اإتخاذ  مت  فقد  العمومية  ال�سلطات 
من  املمنوحة  ال�سنوية  االإعانة  باإلغاء 
للفرق  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  طرف 

مبا  والثاين  االأول  املحرتف  يف  النا�سطة 
كانت  والــتــي  �سنتيم  مليار   2.2 يناهز 
ال�سبانية،  الــفــئــات  لــدعــم  خم�س�سة 
والريا�سة  ال�سباب  مديرية  اأبلغت  حيث 
ال�سادم،  القرار  بهذا  الفريق  م�سوؤويل 
العمومية  االإعــانــات  تــراجــع  اأن  علما 
يف  املــولــوديــة  اإدارة  و�ــســع  املو�سم  ــذا  ه
من  يتمكن  مل  الفريق  اأن  خا�سة  ورطــة 
املو�سم  طيلة  متويل  احل�سول على عقود 
عن  العليا  ال�سلطات  تراجع  بعد  اجلاري 
كممول  �سونلغاز  �سركة  مع  التعاقد  قرار 
رئي�سي للفريق بقيمة 10 ماليري �سنتيم، 
احل�سول  على  معلقة  االأمــال  تبقى  فيما 
على االإعانة التي منحها وزير الداخلية 
للفريق على هام�س زيارته ال�سابقة اإىل 

العلمة بقيمة 03 ماليري �سنتيم. 

اأحمد اأمني.ب

ق. ر

تعافى املناجري ال�سابق 
لــ�ــســبــاب بــئــر الــعــر�ــس 
وحمافظ لقاءات بطولة 

ما بني الرابطات جمال 
فريو�س  من  اهلل  جاب 
تعر�س  ــذي  ال كــورونــا 

من  موؤخرا  بعودته  له 
خارج الوطن، حيث غادر 

جاب اهلل امل�ست�سفى بعد اأن 
خ�سع  التي  الفحو�سات  نتائج  اأكــدت 
لها تعافيه من املر�س بعد فرتة عالج 

االأ�سبوع،  نحو  قاربت 
�سكره  املعني  ووجـــه 
ــطــاقــم  ــل ــــل ل ــــزي اجل
مب�ست�سفى  الــطــبــي 
العلمة والذي اأ�سرف 
طالبا  عــالجــه  على 
�سرورة  اجلميع  مــن 
االإحــتــيــاط واالإلــتــزام 
يف  التام  ال�سحي  باحلجر 
الفرتة احلالية لتفادي تفاقم اإنت�سار 

هذا الوباء. 

املناجري جاب اهلل يتعايف من 
فريو�س كورونا ويغادر امل�صت�صفى 

�شباب بئر �لعر�ش 

ع. ب



مت اإعالن حالة الطوارئ يف البالد ملدة ثالثة اأ�ضابيع

ق.د

والــ�ــصــوؤون  الأوقــــاف  وزارة  حـــذرت 
من  ــس،  ــ� اأم الفل�صطينية،  الــديــنــيــة 
فريو�س  تف�صي  اإ�ــصــرائــيــل  ا�صتغالل 
امل�صجد  عــلــى  لــلــ�ــصــيــطــرة  كـــورونـــا، 
الإبراهيمي يف مدينة اخلليل جنوبي 

ال�صفة الغربية املحتلة.
اإن  �صحفي،  بيان  يف  الـــوزارة  وقالت 
على  اأقدمت  الإ�صرائيلية  ال�صلطات 
اإغالق امل�صجد، ومنعت دخول احلرا�س 
بدخول  فقط  �صمحت  فيما  وال�صدنة، 
املوؤذن لرفع الأذان، م�صيفة اإن اإغالق 
امل�صجد الإبراهيمي، من قبل الحتالل 
ما  الأوقاف،  اأمام موظفي  الإ�صرائيلي 
هو اإل حماولة لل�صيطرة الكاملة عليه 
يف خطوة قد ت�صتمر اإىل ما بعد انتهاء 

الأزمة التي نعي�صها يف هذه الأيام.
املجتمع  ــــاف،  الأوق وزارة  وطالبت 
الحتالل  منع  على  بالعمل  الـــدويل 
خمططاته  تنفيذ  مــن  الإ�ــصــرائــيــلــي 
لكني�س  امل�صجد  حتويل  اإىل  الرامية 
اأحقية  يــ�ــصــرب  تــعــامــل  يف  يــهــودي 

بعر�س  ـــه  ب اخلــالــ�ــصــة  ــلــمــني  املــ�ــص
احلائط.

اأغلقت  قد  الأوقـــاف،  وزارة  وكانت 
ـــزوار  ال اأمــــام  الإبــراهــيــمــي  امل�صجد 
الأجانب وامل�صلني، واأبقت على ال�صدنة 
ملواجهة  عملهم،  راأ�س  على  واحلرا�س 
اأي انتهاك حلرمته من قبل الحتالل 

الإ�صرائيلي.

امل�صجد  ُيق�ّصم   ،1994 ــام  ع ومــنــذ 
الإبراهيمي، الذي ُيعتقد اأنه ُبني على 
�صريح نبي اهلل اإبراهيم عليه ال�صالم، 
بامل�صلمني،  خا�س  ق�صم  ق�صمني،  اإىل 
م�صتوطن  قيام  ــر  اإث باليهود،  واآخـــر 
يهودي بقتل 29 م�صلًما اأثناء تاأديتهم 
25 فيفري من العام  �صالة الفجر، يف 

ذاته.

الوراثة  علم  يف  تركية  خبرية  قالت 
فريو�س  اإن  اجلــزئــيــة،  والــبــيــولــوجــيــا 
عنه  ــث  ــدي احل جـــرى  ـــذي  ال "هانتا" 
موؤخرا، لي�س فريو�صا جديدا ولن يت�صبب 

بانت�صار وباء عاملي مثل كورونا.
اخلبرية  قــازان،  تكه  ب�صرى  واأو�صحت 
يف  تبه"  "يدي  جامعة  يف  والباحثة 
هناك  لي�س  ـــه  اأن اإ�ــصــطــنــبــول،  مدينة 
"هانتا"  ــس  ــريو� ف ــن  م لــلــذعــر  حــاجــة 
باعتبار اأنه له تركيبة وراثية خمتلفة 
ظهوره  عودة  اأن  واعتربت  كورونا،  عن 
من  جاء  اإن�صان،  بوفاة  وت�صببه  موؤخرا 
اأن  م�صيفة  البحتة،  ال�صدفة  قبيل 
من  ينت�صر  اأن  ميكن  ل  هانت  فــريو�ــس 
اأنه رغم  الب�صر، وهذا يظهر  اإىل  الب�صر 

ال�صني،  يف  مكان عام  يف  الفريو�س  ظهور 
ال�صحي،  للحجر  حاجة  هناك  يكن  مل 
الفريو�س  ـــداأ  ب ــو  ل حــتــى  ـــه  اأن متابعة 
بكثري  اأ�صهل  احتواوؤه  �صيكون  بالتف�صي، 
من  ينتقل  لأنـــه  ــك  ذل  ،19 كوفيد  مــن 

القوار�س فقط.

اإتباعها  ميكن  احرتازية  وكــاإجــراءات 
اأهــم  اإن  ـــازان  ق قــالــت  الــفــريو�ــس،  ملنع 
الت�صال  مــن  ــد  احل هــي  الحــتــيــاطــات 
يف  هــي  النظافة  كذلك  الــقــوار�ــس،  مــع 
نعمل  كنا  ــال  ح ففي  الأهــمــيــة،  غــايــة 
ينبغي  ــخــتــربات،  امل يف  ــقــوار�ــس  ال مــع 
دائما  علينا  ويجب  باليد،  مل�صهم  عدم 
وفق  واقية،  ومعدات  قفازات  ا�صتخدام 

اخلبرية الرتكية.
اأن  املمكن  من  كان  اإذا  ما  �صوؤالها  ولدى 
على  خطرا  اأكرث  "هانتا"  فريو�س  يكون 
حيوانات  يــربــون  الــذيــن  الأ�ــصــخــا�ــس 
اأن  ميكن  ل  اإنــه  ـــازان،  ق قالت  األــيــفــة، 
الأليفة  احليوانات  من  العدوى  تنتقل 

اإىل الإن�صان.

الواقعة  دول  ــدى  اإح بوت�صوانا  �صجلت 
اإ�صابات   3 الإفريقية،  القارة  جنوب  يف 

بفريو�س كورونا.
ليموغانا  البالد  يف  ال�صحة  وزير  واأعلن 
يف  الأوىل  الثالثة  الإ�صابات  اأّن  كوابي، 
قدموا  اأ�صخا�س   3 يف  ت�صجيلها  مت  البالد 
من بريطانيا وتايالند، واأكد الوزير فر�س 
امل�صابني،  الأ�صخا�س  ال�صحي على  احلجر 
ومراقبة كافة الأ�صخا�س الذي كانوا على 

توا�صل مبا�صر معهم.
بوت�صوانا  رئي�س  اأعلن  اآخــر  جانب  ومن 
يف  الطوارئ  حالة  ما�صي�صي،  موكويت�صي 

التدابري  اإطــار  يف  اأ�صابيع،  لثالثة  البالد 
�صد انت�صار فريو�س كورونا يف البالد.

ويف اإطار حالة الطوارئ، منعت ال�صلطات 
ال�صعب  ودعـــت  اجلــمــاعــيــة،  الفعاليات 
احلالت  يف  اإل  منازلهم  من  اخلروج  لعدم 

الطارئة.
يف  كورونا  بفريو�س  الإ�صابات  عدد  وبلغ 
 5 الثالثاء،  �صباح  حتى  ال�صمراء  القارة 

اآلف، وعدد الوفيات اأكرث من 150.
وحتى �صباح اأم�س، اأ�صاب الفريو�س قرابة 
 38 نحو  منهم  تويف  العامل،  يف  األفا   790

األفا، فيما تعافى حوايل 166 األفا.

اأعــلــنــت اخلــارجــيــة الأمــريــكــيــة متديد 
النووي  الربنامج  على  املفرو�صة  القيود 

الإيراين ملدة 60 يوما.
واأكـــــدت املــتــحــدثــة بــا�ــصــم اخلــارجــيــة 
متديد  اأورتاغو�س،  مورغان  الأمريكية، 
القيود التي فر�صتها بالدها على الربنامج 
60 يــومــا، حيث  ــدة  الــنــووي الإيــــراين مل
مبوا�صلة  اإيـــــران  اأورتـــاغـــو�ـــس  اتــهــمــت 
وو�صفت  وتو�صيعها،  النووية  الأن�صطة 
بالدها  اأن  موؤكدة  املقبول"،  "غري  بـ  ذلك 
الدبلوما�صية  ال�صبل  ــاع  ــب اإت �صتوا�صل 
والقت�صادية لعرقلة الأن�صطة الإيرانية 
كما  و�صفها،  ح�صب  بال�صتقرار"  "املخلة 
املراقبة  �صتوا�صل  بالدها  اأّن  اإىل  اأ�صارت 
ــطــة الــنــوويــة  ــ�ــص ــة الأن ــاف عـــن قــــرب، ك
قابلة  املفرو�صة  القيود  واأّن  الإيرانية، 

للتغيري يف اأي وقت.
ومن جانب اآخر اأعفى الرئي�س الأمريكي 
اإيران يف وقت �صابق، من بع�س العقوبات، 

والرو�صية  الأوروبــيــة  لل�صركات  لي�صمح 
النووية  املن�صاآت  يف  العمل  وال�صينية 

الإيرانية ذات الأغرا�س املدنية.
وزير  اأّن  اأمريكية  اإعالم  و�صائل  وذكرت 
عار�س  بومبيو  مــايــك  الــبــالد  خــارجــيــة 
اإعفاءات ترامب، اإل اأنه مت اإقرارها، بعد 

تو�صيات من وزير اخلزانة �صتيفن منو�صني 
باأنها �صتخفف من حدة النتقادات املوجهة 
على  عقوبات  بفر�س  واملتعلقة  لوا�صنطن 
اإيران التي ت�صهد انت�صارا لفريو�س كورونا.

اخلزانة  وزارة  اأّن  اإىل  ــارة  الإ�ــص جتــدر 
املا�صي،  اخلمي�س  اأعــلــنــت  الأمــريــكــيــة، 

�صركات  15 فردا و5  فر�س عقوبات على 
الإيراين"،  الثوري  بـ"احلر�س  مرتبطني 
وقالت الوزارة يف بيان ن�صرته على موقعها 
الأ�صول  مراقبة  مكتب  اإن  الإلــكــرتوين، 
الأجنبية التابع لها، فر�س العقوبات على 
العراق  مقرها  اأن  م�صرًيا  ال�صركات  تلك 

واإيران.
الوليات  ان�صحبت   ،2018 مــاي   8 ويف 
ـــنـــووي املـــربم  ــدة مـــن التـــفـــاق ال ــح ــت امل
عقوبات  فــر�ــس  يف  وبــــداأت  ــران،  ــه ط مــع 

اقت�صادية �صد الأخرية.
القطاع  ت�صتهدف  ل  العقوبات  اأّن  ورغم 
اأن  اإل  اإيـــران،  يف  مبا�صر  ب�صكل  ال�صحي 
وتهّرب  الأحــاديــة،  امل�صرفية  العقوبات 
التجارة  مزاولة  من  الأجنبية  ال�صركات 
على  ا�ــصــمــهــا  اإدراج  خ�صية  اإيـــــران  ــع  م
يعرقالن  الأمريكية،  العقوبات  لئحة 
ا�صترياد امل�صتلزمات ال�صحية والأدوية يف 

اجلمهورية الإ�صالمية.

اإثر اإ�صابته 
بكورونا.. 
وفاة رئي�س 

الكونغو الأ�صبق
تويف رئي�س الكونغو الأ�صبق، 

جاك يواكيم يف فرن�صا، اإثر 
اإ�صابته بفريو�س كورونا، وفق 

اإعالم حملي.
وذكرت �صحيفة كونغولية، اأن 
يواكيم تويف اأول اأم�س عن عمر 
يناهز 81 عاما، لدى اإقامته يف 

فرن�صا.
واأو�صحت اأنه كان يعاين من 

م�صاكل �صحية قبل اأن ينتقل اإليه 
الفريو�س الذي ح�صد اأرواح اأكرث 
من 38 األف �صخ�س حول العامل، 

حتى �صباح اأم�س.
ي�صار اأن يواكيم كان �صابطا 

يف اجلي�س قبل اأن ي�صبح رئي�صا 
للبالد لفرتة عامني ا�صتمرت بني 

1977 و1979، كما �صغل يواكيم 
من�صب رئي�س الوزراء من عام 

يف  وعا�س   ،1996 حتى   1993
املنفى بني 1997 و2007.
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اعرت�ست منظومة "باتريوت" الدفاعية، اأم�س، �ساروخني 
جنودا  ت�سم  التي  االأ�سد"  "عني  قاعدة  ي�ستهدفان  كانا 

اأمريكيني غربي العراق، بح�سب �سابط باجلي�س العراقي.
و�سرح ال�سابط، مف�سال عدم ن�سر ا�سمه كونه غري خمول 
االأمريكية  "باتريوت"  منظومة  اأن  لالإعالم،  بالت�سريح 
االأ�سد"  "عني  قاعدة  ا�ستهدفا  �ساروخني  �سد  من  متكنت 
يف ناحية "البغدادي" غرب مدينة الرمادي، وذكر امل�سدر 
العام،  الطريق  على  انفجارهما  بعد  �سقطا  ال�ساروخني  اأن 
اأ�سار  كما  االأ�سد"،  "عني  قاعدة  "املعمورة" �سرق  قرية  يف 
اإىل اأن الق�سف كان املراد منه ق�سف القوات االأمريكية يف 

القاعدة.

اأنقذت فرق خفر ال�سواحل الرتكية، 18 طالب جلوء كانوا 
موغال،  والية  �سواحل  قبالة  اإيجة،  بحر  و�سط  عالقني 

جنوب غربي البالد.
اأن  اأم�س،  ال�سواحل،  خفر  قيادة  عن  �سادر  بيان  واأفاد 
منطقة  �سواحل  قبالة  قارب  منت  على  كانوا  جلوء  طالبي 
خفر  اأجربهم  بعدما  موغال،  لوالية  التابعة  دات�سا، 
املياه  اإىل  زورقهم  ودفع  العودة،  على  اليوناين  ال�سواحل 
ال�سواحل  خفر  فرق  اأن  اإىل  م�سريا  الرتكية،   االإقليمية 
يحملون  ون�ساء،  اأطفال  بينهم  جلوء،  طالب   18 اأنقذت 

جن�سيات فل�سطني واإيران و�سوريا.

اإيران  الغاز الطبيعي بني  اأنابيب  ت�سبب انفجار جمهول يف خط 
وحدوث  حريق  اندالع  يف  البالد  �سرقي  اأغري  بوالية  وتركيا 

اأ�سرار باخلط.
واأفادت م�سادر اأم�س، اأن انفجار وقع يف خط اأنابيب الغاز الطبيعي 
الذي يزود تركيا بالغاز االإيراين بالقرب من معرب "غوربوالك" 
اأن  م�سيفا  اأم�س،  �سباح  من  مبكرة  �ساعات  يف  احلدودي  الرتكي 
االنفجار اأدى ال�ستعال حريق �سوهدت من القرى املجاورة، م�سريا 
اإجراءات  واتخذت  احلادث  مكان  اإىل  �سارعت  االأمن  قوات  اأن 

اأمنية وا�سعة يف املنطقة.

اعتقلت ال�سرطة االإ�سرائيلية، م�ساء اأم�س، 7 فل�سطينيني، بينهم 
القد�س  �سمايّل  لالجئني  �سعفاط  خميم  اقتحامها  خالل  �سيدة، 

املحتلة.
من  عدًدا  داهمت  االإ�سرائيلية  ال�سرطة  باأن  عيان،  �سهود  واأفاد 

املنازل يف املخيم، واعتقلت 7 مواطنني.
اأم�س،  م�ساء  االإ�سرائيلية،  ال�سرطة  اعتدت  اآخر،  �سعيد  وعلى 
على عاملني متطوعني يف مقر جلان الطوارئ ببلدة حزما �سمايل 

القد�س املحتلة، يعملون يف مكافحة فريو�س كورونا.

اأعلن املتحدث با�سم جمل�س االأمن القومي االأفغاين جاويد في�سل، 
عن تاأجيل عملية تبادل االأ�سرى بني احلكومة االأفغانية وحركة 

احلايل. مار�س  نهاية  مقررة  كانت  "طالبان" التي 
التبادل  تاأجيل  اأن  اأم�س،  �سحفي  ت�سريح  يف  في�سل  واأو�سح 
�سببه الزيارة املقررة لوفد من حركة طالبان اإىل العا�سمة كابل 
بدعم  كابل  �سيزور  طالبان  وفد  اأن  م�سريا  العملية،  عن  للحديث 
ذكر  كما  الزيارة،  تاريخ  حتديد  دون  االأحمر،  ال�سليب  جلنة  من 
اأن املحادثات مع طالبان عقدت 3 مرات عرب الفيديو كونفران�س، 

ومت خاللها مناق�سة مفاو�سات ال�سالم وتبادل االأ�سرى.

اإنقاذ 18 طالب جلوء يف بحر 
اإيجة برتكيا

انفجار جمهول بخط اأنابيب 
الغاز بني اإيران وتركيا

اإ�صرائيل تعتقل 7 فل�صطينيني 
يف القد�س املحتلة

اأفغان�صتان تعلن تاأجيل عملية 
تبادل الأ�صرى مع "طالبان"

باتريوت تعرت�س �صاروخني ا�صتهدفا 
قاعدة ت�صم اأمريكيني بالعراق

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
الإ�صابات اأوىل  ت�صجل  وبوت�صوانا  اإفريقيا  جماهل  "كورونا" ي�صل 

وا�صنطن متدد القيود املفرو�صة على النووي الإيراين 60 يوما

فل�صطني: اإ�صرائيل ت�صتغل "كورونا" لل�صيطرة على "الإبراهيمي"

خبرية: فريو�س "هانتا" لي�س تهديدا كبريا ول ينتقل عرب الب�صر

ق.د

ق.د

ق.د

ق.د



رئي�س اأمريكا يتحدث عن طلب مل يت�قع املطالبة به ي�مًا..
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بتوقيت   06:33( الــ�ــســاعــة  بــحــلــول 
خلام  االآجلة  العقود  �سعدت  غرينت�س( 
ت�سليم  بــرنــت،  مــزيــج  الــعــاملــي،  القيا�س 
يونيو، بن�سبة 2.31% اأو 60 �سنتًا، اإىل 

للربميل. دوالر   27.02
للخام  االآجـــلـــة  الــعــقــود  �ــســعــدت  كــمــا 
الو�سيط،  تك�سا�س  غـــرب  ــي،  ــك ــري االأم
 1.22 اأو   %6.12 بن�سبة  مايو،  ت�سليم 

دوالر، اإىل 21.30 دوالر للربميل.
االأ�سعار  بزيادة  ترامب  مطالبة  تعود 
على  االأخرية  اأحدثته  الذي  ال�سرر  اإىل 
الــواليــات  يف  ال�سخري  النفط  ــاج  ــت اإن
اإنتاج  تكلفة  متو�سط  يبلغ  اإذ  املتحدة، 

الربميل الواحد 20 دوالرًا.
من جانبه، قال �ستيفن اإني�س من منظمة 
يتعلق  فيما  الــرائــدة،  كـــورب''  ''اأكــ�ــســي 
ات�سال  اإن  االأ�ــســواق،  با�سرتاتيجيات 
رو�سيا  لدفع  ''حماولة  كان  لرمبا  ترامب 
مع  املــفــاو�ــســات  طــاولــة  على  للجلو�س 
م�ساألة(  يف  )للتفكري  حتى  اأو  ال�سعودية 
اإذ  مــو�ــســكــو،  عــلــى  الــعــقــوبــات  تخفيف 
حلواًل  الع�سيبة  االأوقــــات  ت�ستدعي 
جــــذريــــة''، بــحــ�ــســب وكـــالـــة االأنـــبـــاء 

الفرن�سية. 
على  موؤ�سر  اأي  اأن  اإىل  اأي�سًا  اإني�س  نّوه 
خلالفاتهما  والريا�س  مو�سكو  تنحية 
�سيكون اإيجابيًا، لكنه اأ�ساف اأن االأ�سواق 

''ال تعتمد ب�سكل كامل على االأمر''.
من  حتذيرات  �سدرت  بينما  ذلك  ياأتي 
اأكرب  ب�سكل  تهبط  قد  النفط  اأ�سعار  اأن 

مع اقرتاب اخلزانات يف العامل من كامل 
قدرتها اال�ستيعابية.

متزايدًا  عر�سًا  النفط  اأ�سواق  ت�سهد  و 
اأ�سعار  يف  الكبري  الــرتاجــع  بعد  للخام 

النفط، والذي يعود ل�سببني رئي�سيني:
اإجراءات عزل  العامل  ـ فر�س حكومات 

تام ملنع تف�سي فريو�س كورونا، وبات نحو 
يف  معزولني  حاليًا  العامل  �سكان  ُخم�سي 
منازلهم، بينما ارتفعت ح�سيلة الوفيات 
فريو�س  عن  الناجم  كوفيد-19،  جــراء 
كورونا امل�ستجد، اإىل اأكرث من 37 األفًا، يف 
وقت يزداد تف�سي الوباء ب�سكل خطري يف 

الواليات املتحدة.
ـ ازدادت االأزمة �سوءًا بعدما اأطلق اأكرب 
منتَجنينْ للنفط، وهما ال�سعودية ورو�سيا، 
ب�ساأن  خــالفــات  اأعقبت  اأ�ــســعــار،  حـــرَب 
الطاقة  اأ�ــســواق  لدعم  االإنــتــاج  خف�س 

املت�سررة جّراء الفريو�س.

يف  ــه  اأن اإىل  الفرن�سية  الوكالة  ت�سري 
لك�سب  الرامية  ال�سعودية  خطوات  اآخر 
ح�سة يف ال�سوق، اأعلنت الريا�س االثنني 
30 مار�س 2020، اأنها �ستزيد �سادراتها 
لت�سل  اليوم،  يف  برميل  األف   600 بنحو 
اإىل عدد قيا�سي يبلغ 10،6 مليون برميل 

يف اليوم، يف مايو.
و كانت حرب احل�س�س ال�سوقية للنفط 
العامل،  منتجي  اأكـــرب  بــني  اندلعت  قــد 
ال�سرق  ومنتجي  ورو�سيا،  ال�سعودية  مثل 
حني  و2016،   2014 بــني  االأو�ـــســـط، 
حاولوا ت�سييق اخلناق على اإنتاج النفط 
عن  املــتــحــدة،  ــات  ــوالي ال مــن  ال�سخري 
من  املزيد  وتوفري  االأ�سعار  خف�س  طريق 
االإمدادات اإىل اآ�سيا، وانتهت تلك املعركة 
ورو�سيا  )اأوبــك(  منظمة  اأبرمت  عندما 

اتفاقًا لتقلي�س االإنتاج.
اأ�سعار  يف  احلــايل  االنخفا�س  ب  ت�سَبّ
النفط بعد انهيار اتفاق اأوبك يف ت�سجيل 
ـــدول،  ال ــن  م للعديد  ــة  ــادح ف خ�سائر 
وانعك�س ذلك ب�سكل وا�سح على البور�سات 
التي  ال�سعودية،  راأ�سها  على  اخلليج،  يف 
تراجعت بور�ستها 6.95%  عقب انهيار 
على  )اأوبـــك(  اقرتحت  حيث  االتــفــاق، 
متديد  املنظمة  يف  االأعــ�ــســاء  الــبــلــدان 
اتفاق خف�س االإنتاج حتى نهاية 2020، 
برميل  مليون   3.2 كلي  خف�س  بحجم 

يوميًا، لكن رو�سيا رف�ست.

�صعدت اأ�صعار النفط اخلام يف تعامالت الثالثاء، 31 مار�س 2020، مدفوعة بالإعالن عن ات�صال هاتفي بني الرئي�صني الأمريكي دونالد ترامب، ونظريه 
الرو�صي فالدميري بوتني، لبحث م�صتقبل اأ�صعار اخلام، وذلك بعدما �صهدت اأ�صعار النفط  تراجعًا اإىل اأدنى م�صتوى لها منذ 18 عامًا.   ترامب يف لقاء متلفز م�صاء 
الثنني، قال اإنه ناق�س مع بوتني ا�صتعادة ال�صتقرار ل�صوق النفط، م�صيفًا: ''مل اأكن اأتوقع اأن اأطلب يومًا زيادة اأ�صعار النفط، ال�صعر احلايل منخف�س للغاية''.

مكاملة لرتامب وبوتني تنع�س اأ�صعار النفط! 

العاملية،  الــ�ــســحــة  منظمة  حـــذرت 
اأن  مــن   ،2020 مــار�ــس   31 الــثــالثــاء 
فريو�س كورونا ميكن اأن يعاود االنت�سار 
واأن  الهادي،  واملحيط  اآ�سيا  منطقة  يف 
االنتهاء''  عن  يكون  ما  ''اأبعد  الوباء 
الوقت  االآ�سيوية، حمذرًة يف  القارة  يف 
يف  انخفا�سًا  ت�سهد  التي  الــدول  ذاتــه 

عدد االإ�سابات من الرتاخي.
املحيط  غرب  ملنطقة  االإقليمي  املدير 
العاملية،  ال�سحية  منظمة  يف  الهادي 
''االإجــراءات  اإن  قال  كا�ساي،  تاكي�سي 
احلالية لكبح انت�سار الفريو�س ال متنح 
لال�ستعداد  للدول  الوقت  بع�س  �سوى 
النتقال وا�سع النطاق للعدوى''، وفقًا ملا 

ذكرته وكالة االأنباء الفرن�سية.
ظل  يف  حتى  ــه  اأن اإىل  اأ�ــســار  تاكي�سي 
كل تلك االإجراءات، فاإن خطر انتقال 
العدوى يف اآ�سيا لن يزول ما دام الوباء 
م�ستمرًا، م�سيفًا يف اإفادة �سحفية عرب 

االإنرتنت اأنه ''ينبغي للجميع اال�ستعداد 
النتقال وا�سع النطاق للعدوى''.

الـــدويل يف  البنك  قــال  مــن جــانــبــه، 
اأن  املتوقع  من  اإن  اقت�سادي،  حتديث 
اإىل  ــا  ــورون ك فــريو�ــس  جائحة  تـــوؤدي 
تباطوؤ حاد يف منو االقت�سادات النامية 
اآ�سيا واملحيط الهادي، وكذلك  يف �سرق 

ال�سني.
مار�س   30 االثــنــني  الــبــنــك،  ــاف  ــس اأ�
اأن و�سع توقعات دقيقة للنمو   ،2020
ال�سريع  التغري  اإىل  بالنظر  �سعب،  اأمر 
االآن  االأ�سا�سي  ت�سوره  لكن  للو�سع، 
االقت�سادات  يف  النمو  اأن  اإىل  ي�سري 
 %2.1 النامية باملنطقة �سيتباطاأ اإىل 
يف 2020، واإىل -0.5% يف ت�سور اأقل 
مقارنة مع تقديرات منو بن�سبة %5.8 

يف 2019.
يف ال�سني، حيث كان اأول تف�ٍسّ لفريو�س 
املتوقع  من  دي�سمرب،  اأواخــر  يف  كورونا 

اأن يتباطاأ النمو اإىل 2.3% يف الت�سور 
منخف�سًا  م�ستوى  يبلغ  اأن  اأو  االأ�سا�سي، 
مع  مقارنة  اأقل،  ت�سور  0.1% يف  عند 

منو بن�سبة 6.1% يف 2019.
 ،2020 مار�س   31 الثالثاء  حتى  و 
�سخ�سًا،   788.522 ــا  كــورون ــاب  اأ�ــس
يف   ،37.840 الوفيات  عدد  بلغ  بينما 
لل�سفاء  متاثلوا  الذين  عدد  و�سل  حني 

 .166.276
عديدة  دواًل  الفريو�س  انت�سار  اأجــرب 
على اإغالق حدودها، وتعليق الرحالت 
اجلوية، وفر�س حظر التجول، وتعطيل 
الدرا�سة، واإلغاء فعاليات عديدة، ومنع 
امل�ساجد  واإغـــالق  العامة،  التجمعات 

والكنائ�س.
يف  العامل  دول  حاليًا  اإيطاليا  تت�سدر 
وفيات كورونا، تليها اإ�سبانيا، لكنها حتل 
ثانية بعد الواليات املتحدة يف اإجمايل 

عدد االإ�سابات.

على  االأر�ــــس  لــيــوم  الـ44  ــرى  ــذك ال حــلــت 
ع�سيب  وقت  يف  والعامل  الفل�سطيني  ال�سعب 
فريو�س  انت�سار  ظل  يف  ا�ستثنائية،  وظــروف 
ال�سعب  املوؤامرة على  كورونا، ويف ظل تعاظم 
''�سفقة  ت�سمى  مــا  ــالل  خ مــن  الفل�سطيني 
القرن'' العن�سرية. التي تهدف للق�ساء على 
ال�سعب  فواقع  الفل�سطينية  والهوية  الق�سية 
االحتالل  حتــت  يعي�س  الــذي  الفل�سطيني 
على  قدرته  من  يقل  اللجوء  خميمات  ويف 
املطلوب  بامل�ستوى  والوقاية  احلماية  �سمان 
ي�ستد  االأمر  وهذا  الذكري  واإحياء  للخروج 
اأكرث يف املناطق املحتلة مما يتطلب املزيد من 
احلر�س واليقظة واخذ االحتياط واحلماية 
العامة  ال�سحية  والــ�ــســالمــة  ال�سخ�سية 
و�سرورة العمل على اإحياء الذكري من خالل 
اكرب  واإقامة  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
تظاهرة الكرتونية الإحياء ذكري يوم االأر�س 
الفل�سطينية من خالل ن�سر وتبادل املعلومات 
والتم�سك باحلقوق  الفل�سطيني  الواقع  حول 

الفل�سطينية ورفع العلم الفل�سطيني.
قلوب  ــى  عــل ــيــة  ــغــال ال ـــري  ـــذك ال هــــذه  يف 
الفل�سطينيني جميعا ت�ستمر �سيا�سة االحتالل 

العاملية  االأزمة  هذه  من  وبالرغم  العن�سري 
حربها  من  ت�سعد  االحتالل  حكومة  اأن  اإال 
هجمتها  من  وت�سعد  الفل�سطيني  ال�سعب  �سد 
�سيا�ستها  ومتار�س  القد�س  يف  اال�ستيطانية 

الوح�سية التي تهدف اإىل �سرقة االأر�س.
وحتى يكون باالإمكان التعاطي مع امل�ستجدات 
والتحوالت اجلارية يف الوطن العربي يف ظل 
انت�سار وباء كورونا القاتل وا�ستغالل حكومة 
�سيا�سة  يف  لال�ستمرار  الوباء  هذا  االحتالل 
الفل�سطينية  االأر�ـــس  وتهويد  اال�ستيطان 
وا�سحًة جتاه هذه  روؤيًة  اأن نحدد  اأجل  ومن 
الوطنية  ــداف  االأه على  للحفاظ  املتغريات 
والقومية والعمل على وقف هذا اال�ستهداف 

املنظم من قبل اأجهزة االحتالل.
معاين  اأروع  الفل�سطيني  ال�سعب  ي�سرب 
اأر�سه  عن  والدفاع  والبقاء  وال�سمود  العزة 
بقاءه  خالل  من  وذلك  الوطنية  هويته  كما 
واإ�سراره  عنها  ودفاعه  اأر�سه  فوق  و�سموده 
بكل  الفل�سطينية  الوطنية  هويته  على 
ال�سهيونية،  الهجمة  هــذه  اأمـــام  مكوناتها 
وعلى كل مكونات املوروث الثقايف ويف مقدمته 

القد�س. 

احتفالت رقمية بـ "يوم الأر�س" جائحة كورونا اأبعد ما تكون عن النتهاء وعلى اجلميع ال�صتعداد 
يف الأرا�صي الفل�صطينية 

ذر اآ�سيا:  لأول مرة ب�سبب الفريو�س..''ال�سحة العاملية'' حتحُ



�سّ�رين واأنا ن�سدق.. 

التاآزر  ومواقف  تعاىل  الله  لوجه  اخلال�صة  الدينية  الأخالقية  وقواعده  الإن�صانية  احلدود  اخلريي،  العمل  جتاوز 
والتعاون التي حتركه وت�صبطه وفق دوافع الرحمة والتعاطف والإح�صا�س مبعاناة الآخرين التي حثنا عليها ديننا 
احلنيف، وحتولت اجلمعيات التي اأخذت من اخلريية ا�صمها ور�صمها وتقاذفت معانيها العميقة يف لهاث بغي�س 
على التقاط ال�صور وت�صوير الفيديوهات ون�صرها يف الإعالم  وعلى مواقع التوا�صل الجتماعي دون اأدنى �صعور 

باحلرج من اأولئك املمدودة اأيديهم لأخذ امل�صاعدات باأنف�س مهانة وقلوب مك�صورة واأعني دامعة..
انت�سرت ظاهرة غريبة على جمتمعنا الذي 
كان يحر�س على اأن يخفي عن ي�سراه ما جتود 
به ميناه، حيث ال يتم توزيع امل�ساعدات على 
بني  تعتقل  كامريات  بوجود  اإال  املحتاجني 
"ملغابن"  يوميات  من  هاربة  حلظات  �سورها 
جانب  من  يو�سف  وما  الوطن  هذا  اأبناء  من 
اآخر مب�ساعدات "اإن�سانية" فاقدة لكل معاين 
الكلمة االأكرث تداوال بني طواقم "املجندين" 
يف  املجتمع  من  اله�سة  الطبقات  خدمة  يف 
يعانون  الذين  اأو  واالأزمــات  الطوارئ  حاالت 

حاجة دائمة وفقرا مدقعا..
اإلغاء امل�صاعدات لتعطل كامريا الت�صوير 

ال�سهرة  عـــوامل  اخلــــريي،  الــعــمــل  اقــتــحــم 
باأحالم  يتاجر  �سّيق  بــاب  من  و)الت�سهري( 
الب�سطاء وعوزهم، وحتولت �سور املحتاجني 
والفقراء اإىل األبومات ح�سرية تزاحم �سور 
من  يحاول  طرف  كل  وال�سيا�سيني  امل�ساهري 
ي�سنع  اأن  ال�سور،  من  عدد  اأكرب  جمع  خالل 

معاناة  على  تعتا�س  زائــفــة  �سهرة  لنف�سه 
خريية  جمعية  اأن  درجـــة  اإىل  ــن  ــري االآخ
لتوزيع  امليدانية  خرجتها  بــاإلــغــاء  قــامــت 
تعطل  ب�سبب  املعوزة  للعائالت  امل�ساعدات 
اإىل  املوقف  هذا  ليتحول  الت�سوير،  كامريا 
اأكاذيب  ف�سح  نطاق  على  تداولها  مت  نكتة 
الفئات  مع  تعاملها  واأ�سلوب  اجلمعيات  بع�س 
املعنية بامل�ساعدات واالأهداف احلقيقية من 
وراء ذلك، وهو ما خّلف احتجاجات ودعاوى 
واأنا  )�سورين  ملهزلة  الفوري  التوقيف  اإىل 
تبقى  حاجتهم  رغــم  الفقراء  الأن  ن�سدق( 
عمال  امل�سمى  التهريج  هذا  كل  فوق  كرامتهم 

خرييا..
مواقع التوا�صل الجتماعي 

يف مواجهة الظاهرة
خالل  من  املواطنني،  اأ�ــســوات  تعالت  وقــد 
التوا�سل  مــواقــع  على  من�سورات  تداولهم 
اأ�سواتهم  توحيد  اإىل  تدعو  االإجتماعي 

الراف�سة لت�سوير امل�ساعدات اأثناء تقدميها، 
املُهني  االأ�سلوب  لهذا  الراف�سني  اأن  ويبدو 
يتفوقون على قّلة ممن يعتربون االأمر دعوة 
يف  جميعا  ي�ساهموا  حتى  للنا�س  مفتوحة 
اأعمال اخلري ويبادرون اإليها واأن توثيق تلك 
االنخراط  على  الكثريين  ي�سجع  اللحظات 
والتربع �سمن هذه اجلمعيات اأو حتى اللجان 
وتوزيع  اخلريي  العمل  يف  امل�ساهمة  املوؤقتة 
اإىل  بها  املتربعني  من  وجمعها  امل�ساعدات 

م�ستحقيها..
ــد بــوعــزيــز وهـــو من  ــم ويــــرى الــ�ــســيــد اأح
رغم  بــاأنــه  اخلـــريي،  العمل  يف  النا�سطني 
�سمن  االآخـــريـــن  مــ�ــســاعــدة  يف  ــه  ــراط ــخ اإن
يزيد  ما  منذ  فيه  ي�سكن  التي  احلــي  جلنة 
ظاهرة  تفاقم  اأن  اإال  �سنة،  الع�سرين  عن 
امل�ساعدات، من االأمور  الت�سوير عند تقدمي 
التي يرف�سها قطعا بغ�س النظر عما يحاول 
البع�س ترويجه بخ�سو�س خلق "الدافعية" 
لفعل  للمبادرة  االآخــريــن  عند  وحتفيزها 
اخلــريي  للعمل  نــدعــو  اأن  فيمكن  ـــري..  اخل
به  والت�سهري  اأحــد  اأي  اإهانة  دون  ونن�سره 
اأردنا  حيث  من  كرامته  من  بالنيل  واإهانته 

حفظها..
هذا املوقف الذي يت�ساركه مع االآالف اإن مل 
نقل املاليني الذين اأ�سبح من ال�سهل ا�ستطالع 
على  تعليقاتهم  عرب  ميررونها  التي  اآرائهم 
مواقع التوا�سل ومن�سوراتهم املنددة بكل من 
 " "اإهانتهم  املحتاجني من خالل  يتجراأ على 
بدعوى "اإعانتهم" وتقدمي امل�ساعدة اإليهم..

احلجر  واإلزامية  كورونا  وباء  انت�سار  ومع 
باملوازاة  انت�سرت  فقد  وال�سحي،  املــنــزيل 

ت�ستحق  التي  اخلريية  املــبــادرات  ذلــك،  مع 
فكرة  على  تعتمد  والتي  واملباركة  االإ�سادة 
م�ساعدة ذوي الدخل اليومي واالأ�سر املعوزة 
اإىل  االإجتماعية  احلــيــاة  تعود  حــني  اإىل 
مل  التي  كورونا  جائحة  قبل  عهدها  �سابق 
تكن رادعا لبع�س العاملني يف املجال اخلريي 
والت�سهري  اأنف�سهم  �سهر  يف  رغبتهم  ليكبحوا 
باملحتاجني حتى بـ)بالطو بي�س( دون اأدنى 
�سعور بفظاعة ما يقومون به واأن تلك ال�سور 
اخلا�سة  �سفحاتهم  على  ين�سرونها  التي 
�ستكون عارا عليهم �ستالحقهم تبعاته بقية 

اأعمارهم..
الت�صوير اأعظم �صناعة من املّن 

الفقراء  جــمــع  اأن  الــعــلــمــاء،  بع�س  ـــد  اأك
ال�سدقات  اأخذ  عند  وت�سويرهم  وامل�ساكني 
اجلمعيات  طـــرف  ــن  م الــ�ــســور  تــلــك  ونــ�ــســر 
اخلريية وكل العاملني يف هذا املجال حتديدا 
حديث  ذلــك،  على  اأدّل  ولي�س  �سرعا  حمرم 
اهلل  �سلى  النبي  عن  عنه  اهلل  ر�سي  ذر  اأبي 
عليه و�سلم قال: "ثالثٌة ال يكلمهم اهلل يوم 
اإليهم، وال يزكيهم، ولهم  القيامة، وال ينظر 

األيٌم"، قال: فقراأها ر�سول اهلل ثالث  عذاٌب 
هم  من  وخ�سروا،  خابوا  ذر:  اأبو  قال  مــراٍر، 
واملنان،  اإزاره،  "امل�سبل  قال:  اهلل؟  ر�سول  يا 

ُق �سلعته باحللف الكاذب" رواه م�سلم. واملَُنفِّ
َمّنُه  اإال  �سيئا  "املنان" الذي ال يعطي  كر  وذمِ
يف احلديث يدل على حترمي تقدمي ال�سدقة 
الفقراء  وت�سوير  واالأذى  باملن  واإتباعها 
من  ال�سناعة  يف  اأعظم  النا�س  بني  وف�سحهم 
اجلمعيات  وعلى  لهم  مبا�سر  اأذى  "املّن" وهو 
"اخلريية" واملتربعني واملتطوعني اأن يراعوا 
ف�سل  من  لهم  ولي�س  املعدمني  هــوؤالء  حــال 
عليهم فقد قال اهلل تعاىل: "فاآت ذا القربي 
حقه وامل�سكني وابن ال�سبيل ذلك خري للذين 
امل�سعفون"..  واأولئك هم  وجه اهلل  يريدون 
فاالإخال�س والنية هما اأ�سا�س العمل اخلريي 
على  يومية  مــهــازل  مــن  ن�ساهده  مــا  ولي�س 
الفقراء وذوي احلاجة من جمتمعنا  عتبات 
البغي�سة  الت�سوير  "جل�سات"  لكل  الراف�س 
تلك والتي حتط من العمل اخلريي بدال من 
اأن ترتقي به بكل ال�سبل املتاحة دون اإهانة 

اأو اإذالل مق�سود اأو غري مق�سود.

على  املواطنون  عليه  َتبارز  الذي  الوقت  ويف 
هذه املواد خوفا، وكد�سوها رعبا مبا يزيد عن 
"جافيل"،  من  كاملنظفات  املنازل،  يف  حاجتهم 
املعقمات،  واملالب�س،  واالأواين  االأيــدي  غ�سول 
الورقية  واملــنــاديــل  االأيــــدي،  "جال"  وهــالم 
املناطق  �سكان  يجد  "الجنات"؛  منها  واملبللة 
النائية واملعزولة من الوالية اأنف�سهم عاجزين 
التنظيف  اأب�سط مواد  عن احل�سول حتى على 
واملــطــهــرات املــنــزلــيــة، اأمـــام تــزايــد املــنــاداة 
قبل  مــن  يــومــي  ب�سكل  ا�ستعمالها  بــ�ــســرورة 
اليوم،  مدار  واأكرث من مرة على  بل  املخت�سني، 
خا�سة  الدورية،  واأ�سغالهم  اأعمالهم  كرثة  مع 
الفالحية،  واالأعمال  بالرعي  منهم  يقوم  من 

التنقل  وكـــذا  ــا،  ــريه وغ والتقليم  كال�سقي 
مل�سافات طويلة بهدف اإقتناء �سروريات احلياة 
ذلك  ويف  احتياجات،  من  املنازل  وم�ستلزمات 
تختلف طرقهم بني من يذهب �سريا، ومن يركب 
دابته، ومن يتنقل بجراره اأو �سيارته املهرتئة، 
اإن وجدت، وهي اأعمال اأكرث ما يقال عنها اأنها 
وا�ستعماال  واحتكاكا  جهدا  وتتطلب  �ساقة، 
كثرية  اأو  مت�سخة  رمبــا  واأدوات  ملــواد  دائــمــا 
من  واالإهرتاء،  االأعطاب  ومتعددة  االإ�ستعمال 
قبل اأ�سخا�س عدة، وهو االأمر املرفو�س بتاتا، 
فر�سه  الــذي  ال�سحي  الظرف  ظل  يف  خا�سة 
اعتبار  اإىل  باالإ�سافة  كورونا،  فريو�س  انت�سار 
من  كبرية  وفئة  لعدد  وجهة  واملدا�سر  القرى 

اأين  لروؤو�سهم،  م�سقطا  باعتبارها  املغرتبني 
توافدوا موؤخرا من عدة دول اأجنبية، الأهداف 
الدول،  هذه  راأ�س  على  فرن�سا  متباينة،وكانت 
لفوزي  ت�سريح�سابق  ــق  وف اعــتــربت  والــتــي 
املتخ�س�س  "با�ستور"،  ملعهد  العام  املدير  درار، 
واالأمرا�س  باالأوبئة  اخلا�سة  التحاليل  يف 
�ساللة  اأن  للمعهد،  ــات  درا�ــس ووفــق  املعدية، 
فريو�س "كورونا" املنت�سر يف اجلزائر، من م�سدر 

فرن�سي.
يعي�سها  والن�سيان  االإحتقان  من  حالة  هي 
هذه  نطاقها،  اأو�سع  وما  الظل،  مناطق  �سكان 
العديد من  التي غابت عنها والتزال  االأخرية 
الكهرباء  غرار  على  الكرمية  احلياة  متطلبات 
فما  لل�سرب،  ال�ساحلة  واملياه  النقل  والــغــاز، 
لهم  بالن�سبة  تبدو  ومطهرات  مبنظفات  بالك 
ــًة  روؤي املنال  بعيدة  خيالية،  مبطالب  اأ�سبه 

الفارق  هــوة  من  جعلت  وا�ستعماال،  وامتالكا 
وما  الــواقــع،  ــس  اأر� يف  عليه  ُهــم  ما  بني  تت�سع 
و�سائل  على  ويتابعونه  عليه،  يكونوا  اأن  يجب 
م�سامعهم  اإىل  ي�سل  ما  اأو  املختلفة  االإت�سال 
من الوافدين اأو من يتعاملون معهم �سمن اإطار 
مبا  اكتفائهم  اإىل  اأدى  ما  الدورية،  اأعمالهم 
وبدائي  ب�سيط  تنظيف  من  معتادون عليه  هم 
يقت�سر على املاء فقط يف اأغلب االأحيان، وهي 
الو�سعية التي جعلت من الواجب على امل�سوؤولني 
ت�سليط ال�سوء عليهم والحتياجاتهم، اأو حتى 
لفائدتهم  توعوية  حمالت  وتقدمي  تطمينهم 
فيما يتعلق بالوباء وطرق تفادي االإ�سابة به، 
وت�سحيح طريقة عي�سهم وتقومي �سبل تاأدية 
ال�سحي،  الــعــزل  الإجنـــاح  اليومية،  اأعمالهم 
مع  خا�سة  اجلميع،  على  بالفائدة  يعود  مبا 
ت�سجيل حالة م�سابة بالفريو�س ببلدية ثنية 
العابد، وهي احلالة االأوىل التي مت الت�سريح 
انت�سار  بداية  منذ  الوالية،  م�ستوى  على  بها 
يت�ساعد  بينما   ،19 كوفيد–  كورونا  جائحة 
على  مفتوحة  القائمة  لتبقى  تدريجيا  العدد 
جميع االإحتماالت اإىل اأن يثبت العك�س، ويتم 

التحكم بالوباء وانت�ساره.
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جدول املناوبة لل�سيادلة عرب بلديات والية باتنة ل�سهر فيفري

�سماح. خ

قرى ومدا�صر بباتنة ل تعرف للمنظفات �صبيال!

اإعانات مغمو�صة بالإهانات.. و�صور حترج املحتاجني

بعد كثـرة الطلب على م�اد التنظيف واملعقمات باملدن الكربى

رحمة. م

التنظيف  مواد  على  احل�صول  م�صبوق يف  غري  ا�صتنفار  عن  كورونا،  جائحة  اأبانت 
واملعقمات واملطهرات ب�صتى اأنواعها، لدى مواطني العديد من املدن الكربى بباتنة، 
كالكمامات  الوقائية،  الطبية  امل�صتلزمات  عن  ناهيك  الولية،  عا�صمة  غرار  على 
والقفازات التي عرفت طلبا غري م�صبوق عليها، رغم ارتفاع اأ�صعارها ب�صكل رهيب 
العادية وذلك ملن متكن من احل�صول  الأيام  اأ�صعاف ما كانت عليه يف  اإىل  لت�صل 

عليها من املحظوظني من على رفوف ال�صيدليات.



هواري  بومدين  ــواري  ه الثقافة  دار  �صطرت 
الثقافية  الن�صاطات  مــن  جمموعة  بومدين 
املرتبطة  احلالية  الفرتة  خالل  الفرتا�صية 
فريو�س  تف�صي  ب�صبب  الن�صاطات  بتجميد 
كورونا، وانطلقت هذه التظاهرات منذ الأ�صبوع 
املبدع"  اجلزائري  "الطفل  �صعار  حتت  الفارط 
بحكم اأن غالبية الن�صاطات موجهة لالأطفال يف 

فرتة العطلة الربيعية وتواجدهم يف املنازل.
افرتا�صية  زيــارات  تنظيم  الربنامج  ويت�صمن 
الثقافة  دار  اأجنحة  ملختلف  درجــة   360
للمتمدر�صني  الر�صم  يف  م�صابقة  اإىل  اإ�صافة 
كيفية  حول  واملتو�صط  البتدائي  الطورين  يف 
الوقاية من فريو�س كورونا مع تنظيم م�صابقة 

كورونا  جانحة  حول  املتو�صط  للطور  فكـــرية 
املتعلقة  التفا�صيل  كل  و�صع  مت  حيث  امل�صتجد 
لدار  الر�صمية  ال�صفحة  عرب  امل�صاركة  بكيفية 
الربنامج  ويت�صمن  الفاي�صبوك،  عرب  الثقافة 
حول  مكتوب  بحث  لأح�صن  م�صابقة  اأي�صا 
فريو�س كورونا وعر�س افرتا�صي لألعاب اخلفة 
جمموعة  عــن  ف�صال  زرقـــان،  ــني  اأم الفنان  مــع 
البهلوانية  الفرتا�صية  العرو�س  من  اأخــرى 
ت�صتمر  التي  التظاهرات  وهــي  والرتفيهية، 
الن�صاطات  عن  املمار�س  احلظر  رفع  غاية  اإىل 
بعد  جماريها  اإىل  ـــور  الأم وعـــودة  الثقافية 

التحكم يف انت�صار هذا الفريو�س. 

للمخرج الهاوي "عادل فاحت"

1- باتنة  جامعة  ـ  حــداد  بن  مو�صى  الباحث:  اإعـــداد   

باتنة

�شطيف
رقية. ل

عبد الهادي. ب

املخرج  بقيادة  الهاوي  ال�صباب  من  جمموعة 
الفرجة  ي�صنعوا  اأن  ا�صتطاعوا  فاحت  عــادل 
يف  متف�صية  ظواهر  عــالج  خــالل  من  واملتعة 
منعة  مدينة  من  كوميدي،  بطابع  املجتمع 
جنوب ولية باتنة، وباإمكانيات جد حمدودة 

فكان ل�صل�صلة " بوم�صني" اأن ترى النور.
يقول املخرج عادل فاحت خالل حديثه ليومية 
بوم�صني"   " �صل�صلة  اأن  نيوز"  "الأورا�س 
"ال�صعوذة  تعني  والتي  الكوميدي  بطابعها 
يبينوا  اأن  على  العمل  فريق  عمد  وال�صحر" 
اأ�صحت  التي  الظاهرة  هــذه  تف�صي  خماطر 
اأو�صاط  بني  وخطريا  وا�صعا  انت�صارا  تنت�صر 
ونتيجة  النا�س،  فيه  يعي�س  الــذي  املجتمع 
جلهل البع�س من الذين يتخذون من ال�صعوذة 
�صبيال حلل م�صكالتهم وحتى ق�صاء حاجاتهم 
ال�صخ�صية حتى وعلى ح�صاب حياة الآخرين، 
خاللها  من  اأراد  ال�صل�صة  اأن  املخرج  واأ�صاف 
ر�صائل  يو�صل  اأن  كوميدي  هــزيل  وبطابع 
وال�صعوذة  ال�صحر  على  يعتمد  من  اأن  مفادها 

لن يفلح اأبدا.
ال�صل�صلة التي جاءت باللهجة ال�صاوية، ارتاأى 
الفريق على اأن تكون باللغة الأمازيغية لت�صل 
اللهجة  يتقنون  الذين  النا�س  خمتلف  اإىل 
ملدة  حلقات  خم�صة  اعداد  مت  اأين  ال�صاوية، 
ترتاوح حدود 13 دقيقة، اأين ح�صدت 2000 
متابعة عرب �صفحتها يف الفاي�س بوك، واأ�صاف 

املخرج عادل فاحت اأن الت�صوير مت يف منطقة 
منعة، حيث اأن ال�صخ�صيات التي مثلت هاوية، 
اإىل جانب اأن الت�صوير مت عن طريق الهاتف 
وباإمكانيات جد ب�صيطة، يقول املخرج عادل: 
"كلما جاءتني فكرة ل�صيناريو ما ج�صدناه يف 
اأم عن  ظرف �صاعة، وبوا�صطة الهاتف فقط، 
ال�صخ�صيات  اأن  ال�صخ�صيات فهي متغرية، غري 
الهواة  ال�صباب  مــن  كــل  يف  متثل  الرئي�صية 
ر�صيد،  جنــاي  حليم،  ــوح  ل �صفيان،  خليف 
وديع،  وعك�صة  عزيز  جنــاي  ــن،  اأمي يحياوي 
طرف  من  كبريا  اعجابا  ال�صل�صلة  لقت  وقد 
واأنها  خا�صة  املبادرة  ثمنوا  الذين  املتابعني 

وكما ذكرت مقدمة من طرف �صباب هاو".
ــى اأن  ــل ـــرج الــــهــــاوي عـــــادل ع ـــخ وذكـــــر امل
العمل  فريق  ــاأى  ارت جناحها،  وبعد  ال�صل�صة 
تــقــدمي اجلـــزء الــثــاين منها حتــت عــنــوان " 
ك�صفت  اأن  فبعد   ،"clinique Gis Gis
النا�س  يخدع  كــان  الــذي  "بوكم�صني"  خطة 
الطبيب  مــع  يتفق  ذهبهن،  للن�صاء  وي�صرق 
"اأونوار" يف العمل معه وخداع النا�س وتقا�صم 

الأرباح وبالن�صف.
وياأمل ال�صاب عادل �صاحب "29 �صنة" اأن يتم 
اللتفات ملثل هذه املواهب الفنية التي تعالج 
املجتمع من خمتلف الظواهر الجتماعية من 

طرف اجلهات املعنية، والعمل على دعمها.

يف  ال�صورة  على  يقوم  جديد  ع�صر  دخولنا  مع 
وانتقل  والقناعات،  املفاهيم  حتولت  �صيء،  كل 
الوعي من طور اإىل اآخر م�س خمتلف اجلوانب 
الوظيفية،  املــراكــز  ا�صتبدلت  اإذ  احلياتية، 
واأ�صبحت  الــلــغــة،  مكانة  الــ�ــصــورة  وتــبــواأت 
ال�صورة  قلبت  وعليه،  ثانوًيا،  مكوًنا  الكلمات 
�صياغة  واأعـــادت  واملفاهيم،  والقيم  املــوازيــن 

�صبل التوا�صل والفهم بني املبدع واملتلقي.
الت�صوير  �صمة  تظهر  ــن  ــذي ال هــــوؤلء  ومـــن 
بكرثة  الوم�صية  ن�صو�صهم  يف  ال�صينمائي 
وظاهرة  طاغية،  �صمة  اإىل  حتولها  لدرجة 
بارزة جند القا�صة:"اآمال �صتيوي"، فهي، مثال: 
"ت�صكيل  حتاول  املكثفة  الوم�صية  الكتابة  يف 
امللفوظات  داخــلــهــا  تتجان�س  �ــصــوريــة  نظم 
اإىل  حتويلها  وكذا  املعنى،  لت�صخي�س  الوم�صية 
اأن�صاق ب�صرية على م�صتوى الإدراك الذهني يف 
التخييل،  اآلية  لديه  يثري  مما  القارئ،  خميلة 

وين�صط كامريا العر�س.
وميكن القول: اإننا اإذا فهمنا هذه امل�صاألة جيدا 
اأدركنا اأن العر�س احل�صي لل�صورة لي�س املق�صود 
به عر�س ن�صخ ملدركات ال�صابقة خمتزنة فقط 
يف  احلا�صرة  الدللت  م�صهدة  اإىل  يتعداه  بل 
اأتون الوم�صات �صواًء الظاهرة منها اأو الثاوية 
كما  امل�صمرة،  الأن�صاق  اأو  الرمز  اأقنعة  خلف 
اعتماد  لها عرب  ت�صكيل  اإعادة  ا  اأي�صً اأنها تعني 
املتاآلفات  بني  جتمع  تركيبها  يف  فريدة  طرق 
ومتنا�صقة  من�صجمة  �ــصــور  يف  واملــتــ�ــصــادات 
�صمن  �صوى  يكون  اأن  ميكن  ل  متاآلف  نحو  على 

ال�صورة.
من  ليو�صع  الفنية  ال�صورة  مفهوم  ياأتي  اإًذا، 
دائرة التحديد امل�صموين وال�صكلي الذي حتويه 
ال�صورة حتت مظلة اأي ت�صنيف معني، حيث اإنها 
الب�صرية  ال�صور  ظالل  بعك�س  فقط  تكتفي  ل 
املرئية؛ بل اإنها تتجاوز ذلك اإىل النفتاح على 
كل ما له �صلة مبا يوؤلف ن�صيج الوعي الإن�صاين 
وبالتايل،  وعــواطــف،  اأحا�صي�س  من  واإدراكـــه 

تتحول اإىل ثنائية القطبية ح�صا وجتريًدا.
الق�ص�صية  الــ�ــصــورة  مــالمــح  حتــديــد  وميــكــن 
لغوي  تركيب  كونها  يف  الوم�صية  ال�صينمائية 
الواقع  اأو  الواقع  معطيات  ت�صوير  على  يعمل 
والت�صكيل  التقليد  تعني  قد  اأنها  كما  املتخيل، 
وهي  ومن�صجمة،  موحدة  هيئة  يف  والرتكيب 
والتخييلي،  والواقعي  واملجرد،  احل�صي  ال�صكل 
عالقة  مــالــه  كــل  طياتها  يف  جتمع  اإنــهــا  بــل 
بالنقل، واملماثلة، واملحاكاة، والبتكار، واإعادة 
والفنون،  احلقول،  بكل  عالقة  ولها  ال�صياغة، 
واملذاهب،  واملــنــاهــج،  ــات،  ــاه والجت والــعــلــوم، 
والمــتــدادات  العالئق  من  �صبكة  وفــق  تعمل 
وروح  اللغة  عرب  تتج�صد  واملتداخلة،  املعقدة 

التخييل.
فهذا النوع من ال�صور يتجلى على م�صتوى اأغلب 
الوحدات الن�صية لبدن وروح الن�س الوم�صي يف 
�صيغة �صور كلية ان�صطارية خا�صة بكل وحدة، 
مرحلة  ويف  جزئية،  �صور  اإىل  انق�صامها  ثم 
ال�صورة  هي  موحد  تركيب  يف  تلتحم  تالية 
املو�صوع  �صورة  تعك�س  التي  الكلية  اجلامعة 
وفق تعبريات لغوية خمتلفة، واأوعية دللية، 
نف�صية  يف  تثري  ودينامية  جمالية  و�صمات 
اأفق  انطباعات معينة تعمل على خرق  القارئ 

توقعه.
اإن درا�صة ال�صورة ال�صردية الوم�صية و�صمنها 
جمموعة  يف  الوم�صية  ال�صينمائية  ال�صورة 
اأو  ت�صكلها  منطق  عن  بعيًدا  جرحني"  "قاب 
نتائج  اإىل  ــوؤدي  ي ل  اجلن�صي  انتمائها  دائــرة 
من  يحرمها  �صوف  الفعل  هذا  اإن  حيث  دقيقة، 
�صمن  در�صت  لو  فيما  به  تتمتع  ما  من  الكثري 
تتجلى  الأ�ــصــا�ــس  هــذا  وعلى  تخلقها،  دائـــرة 
توازي  م�صهدية  كاإمكانية  ال�صينمائية  ال�صور 
ال�صور  عليه  تــقــوم  مــا  وجــوهــرهــا  �صكلها  يف 
الأخرى املعتمدة على �صروب الت�صوير اللغوي 
والب�صري، اإل اأنها تتفا�صل عنها بكونها؛ كتعبري 
لغوي وكون دليل و�صياغة جمالية يقوم على 
ا�صتثمار ما ارتبط بال�صورة ال�صردية والعديد 
من تقنيات الت�صوير ال�صينمائي وباقي تقنيات 
معرفية  حقول  من  امل�صتوحاة  الأخرى  الفنون 
فعل  نتيجة  خمتلفة  واأجــنــا�ــصــيــة  وفــنــيــة 
كل  ــواع(،  الأن )نقاء  مقولة  وجتــاوز  التجريب 
من  باأكرث  التج�صد  اإمكانية  متتلك  جعلها  هذا 
طريقة والتوا�صل باأكرث من لغة؛ لأنها اإ�صافة 

خمتلف  توظيف  على  اأ�صا�ًصا  تقوم  قلناه  ملا 
واملجردة،  منها  احل�صية  التعبريية،  الإمكانات 

الب�صرية والذهنية، الواقعية والتخييلية.
ميكن القول: اإن ال�صورة ال�صينمائية ملا انطوت 
والتقنياتي  التعبريي  الـــرثاء  هــذا  كــل  على 
والهوياتي، �صكلت اآلية فريدة وخا�صة لتحقيق 
وخلق  والذهنية،  الب�صرية  باملتعة  ال�صعور 
متني  نحو  على  ــقــارئ  وال املــبــدع  بــني  توا�صل 

وفعال.
ت�صكيالتها  �صتيوي"عرب  "اأمال  والقا�صة   
بيا�س  على  ب�صريا  طباعتها  و�صور  الن�صية 
ت�صبه  خا�صة،  عـــوامل  �صكلنت  اإمنـــا  الــورقــة 
عاملنا اأحيانا يف بع�س التفا�صيل اأو قد تطابقه 
تخييليا، واأحيانا اأخرى تختلف عنه، لكنها يف 
اأنطولوجيتها  عماد  تخييلية  عوامل  الأ�صا�س 

هو التعبري اللغوي، وروحها التخييل.
جمتمعية  ل�صور  انعكا�س  هي  كتاباتها  جل  اإن   
حاولت  اإنها  اإذ  الواقع،  عن  تخييلية  وفردية 
واجلماعة  الفرد  ي�صغل  ما  كل  اإىل  التطرق 
والعامل اأجمع؛ فهي مبدعة انفتاحية �صمولية 
متلك من املقومات ما ل ميلكه غريها، اإنها متتلك 
والروؤية  واخلــيــال  واملوهبة  والـــذوق  احل�س 
وكـــاأن  املــو�ــصــوعــي،  والإدراك  البوليفونية 
اأخرى  ومرة  مرة  اأ�صابعها  بني  عجينة  اخليال 
الإعجاب  وما يثري  �صكلنته،  هو يزودها بطرق 
والرتكيب  الل�صق  يف  طريقتها  هو  النف�س  يف 
والتاأليف بني العنا�صر املتقاربة واملتباعدة ويف 
املتني  والت�صاق  التوائم  لهذا  حتقيقها  كيفية 
يف  املوظفة  التقنيات  من  الكبري  الكم  هذا  بني 

ثنايا ن�صو�صها الوم�صية امل�صغوطة ب�صدة.
واإذا كانت الظالل التي تخلفها التعابري اللغوية 
جرحني"  "قاب  وم�صات  يف  ال�صينمائية  لل�صور 
اإيهاما لدى القارئ بامل�صاهدة التخييلية  تخلق 
الأ�صياء  يقدم  الــذي  اللغوي  الت�صوير  بفعل 
ميكنها  ل  واحدة  �صورة  اأن  ومبا  مرئي،  كواقع 
من  جمموعة  فاإن  حكائية،  وظائف  تــوؤدي  اأن 
�صيئا  تقول  اأن  على  قادرة  ال�صورية  اللقطات 
الت�صوير  مع  يختلف  الأمر  اأن  نح�س  لكننا  ما. 
�صتيوي"  "اأمال  القا�صة  وم�صات  يف  ال�صينمائي 
واملتاأمل  ومق�صدية،  حكاية  �صورة  لكل  اإن  اإذ 
التي  الدللت  من  الهائل  الكم  على  يقف  فيها 
تت�صمنها، فال�صورة الواحدة لها كيانها املتفرد 
الذي ي�صمها باخل�صو�صية وميدها بذلك الوهج 
الذي ميتد ليمتزج مع غريها لين�صهر يف بنية 
اجلزئي  امل�صهد  من  الكلي  املعنى  تكمل  كلية 

واملقطع كافة.
"اأمال  القا�صة  لــدى  الوم�صي  الن�س  يقوم  ل 
عن  ي�صرد  م�صور  حدثي  خط  على"  �صتيوي" 
اأو �صور مفردة حيثيات  طريق مقاطع �صورية 
عن  حتكي  الواحدة  الوم�صة  اإن  بل  ما.  واقع 
الواقعية  واملــظــاهــر  الق�صايا  مــن  جمموعة 
تختلف  ف�صياغتها  وخمتزل،  مكثف  باأ�صلوب 
التقنيات  جانبي  اأن  كما  اأخرى  اإىل  وم�صة  من 
الــطــابــع يف  هـــذا  ــا ي�صفي  م هــمــا  والــرتكــيــب 
�صورا  تعك�س  التي  للم�صامني  اللغوي  الإخــراج 
مادية حم�صو�صة واأخرى جمردة متظهر الكيان 

الداخلي العميق للفرد واجلماعة معا.
مم�صهدة  كــاأفــالم  اإل  اللغوية  ن�صو�صها  ومــا 
مكونات  بفعل  ــورهــا  و�ــص لقطاتها  ــواىل  ــت ت
والوم�صة  و�صماتها،  الوم�صية  الن�صية  البنية 
وح�صب  الــلــغــوي  التعبري  ذلـــك  فــقــط  لي�صت 
وال�صمات  التقنيات  من  العديد  تتداخل  واإمنا 
والأ�صاليب وال�صور املجردة والب�صرية وغريها 
خ�صو�صية  تعك�س  التي  الت�صوير  اأمنــاط  من 
عن  ال�صرد  بالغة  ومتيز  ال�صردي  الت�صوير 
لنا  �صبق  وقــد  الأخـــرى  الأجنا�س  من  غريها 
وتطرقنا اإىل ما مييز هذه البالغة عن غريها 

من حيث التكوين وال�صمات والت�صكيل.
"اآمال  عند  ال�صردية  ال�صينمائية  ال�صورة  اإن 
بفعل  املعطيات  هذه  كل  فيها  �صتيوي" تتحقق 
والل�صق،  والــقــطــع،  الــرتكــيــب،  وطــرق  اللغة، 
الب�صرية،  ال�صمات  اإذ  الــلــغــوي.  ــــراج  والإخ
وال�صوتية، ودينامية احلركة، واختالف اإيقاع 
احلدث، كل ذلك يتحقق بفعل التخييل اللغوي 
الن�صية  الــوحــدات  جميع  عرب  يت�صرب  الــذي 

ال�صردية.
ــ حكائي، فاإن  واإذا كان ل�صورة  ما بعد حركي 
واإذا  ما،  مبوقف  يرتبط  �صكوين  بعد  اأي�صا  لها 
بع�س  عن  تتميز  ال�صينمائية  ال�صورة  كانت  ما 

بتحيني  قيامها  بفعل  اللغوي  التعبري  اأ�صكال 
لل�صورة  ـــاإن  ف والـــزمـــان؛  ــكــان  امل يف  احلــركــة 
املجموعة  وم�صات  يف  ال�صينمائية  ال�صردية 
طبيعة  ح�صب  التحيني  لهذا  اأخـــرى  ــاًدا  ــع اأب

احلدث واملوقف.
لها  تطرقت  الــتــي  املوا�صيع  غالبية  اأن  مبــا 
�صميم  من  م�صتمدة  �صتيوي"  "اآمال  القا�صة 
تطعم  اأن  ال�صروري  من  فاإنه  قليال،  اإل  الواقع 
ن�صو�س ق�ص�صها الوم�صية هذه بروح امل�صهدية 
من  ال�صور  تقرب  حتى  الب�صرية  واملعاينة 
وكاأنه  كثب  عــن  يعاي�صها  وجتعله  امل�صاهد، 
جزء منها ل انف�صال بينه وبينها خا�صة واأنه 
ذاتا،  مت�صه  املوا�صيع  واأغلب  املجتمع،  من  فرد 
التجربة  يحيا  يجعله  الفعل  هــذا  وبالتايل، 
اأما  مرتني معاي�صة واقعية، ومعاي�صة روحية. 
جدا  معا�صر  الفن  هذا  اأن  فهو  الثاين؛  اجلانب 
ظهر موؤخرا يف اجلزائر وركبت بع�س املبدعات 
ا  ن�صو�صً لنا  فاأخرجن  �صمنه  الكتابة  موجة 
نقاط  مثلت  اأنها  رغم  وم�صمونا  �صكال  متميزة 
اقتحم  من  كل  اأن  يعني  ل  هذا  ولكن  البداية، 
هذا امليدان قد وفق فيما ذهب اإليه، بل ميكننا 
باجلدية  ات�صمت  حمــاولت  هناك  اإن  القول: 
هذا  �صمن  الكتابة  باأ�صول  واللتزام  واجلدة 
بها  ياأتي  مل  اإ�صافات  �صجلنا  اإننا  حتى  الفن، 
مبدعون اآخرون يف الوطن العربي، ومل يتطرق 

اإليها النقاد بالدرا�صة. 
�صتيوي"  "اأمال  جتربة  اإىل  نظرنا  جذب  وما 
هو ما تتميز به من فرادة على م�صتويات عدة 
القا�صات،  من  قريناتها  على  التفوق  منحتها 
الأ�صلوب  حيث:  من  بالتنوع  تتميز  فكتاباتها 
ـــروؤيـــة والــتــخــيــيــل والــتــ�ــصــويــر واجلــانــب  وال
وحــواري  رحــب  خيال  لها  اأن  كما  التقنياتي، 
وموهبة وقابلية للكتابة �صمن اأجنا�س �صردية 
ما  امليزة هما  خمتلفة، ولعل هذا احل�س وهذه 
واأخرج  الفني،  اإبداعها  على  اإيجابا  انعك�صا 

ن�صو�صها بهذا ال�صكل الفريد.
تتميز ن�صو�س "اأمال �صتيوي" �صمن جمموعتها 
اللغوي  اجلــانــب  حيث  مــن  جرحني"  "قاب 
بالتعدد والرثاء؛ حيث نلم�س تعدد اخلطابات 
املوظفة وكذا امل�صتويات اللغوية، والنتقال من 
والتلميح،  والإيحائية  الرتميز  اإىل  املبا�صرة 
بالتعدد  تت�صم  فهي  املوا�صيع؛  ناحية  من  اأمــا 
ب�صط  حتـــاول  اإذ  وال�صمولية،  والخــتــالف 
الذاتي،  التخييلي  باجلانبني:  يتعلق  ما  اأغلب 
والواقعي عن طريق توظيف اأ�صاليب تعبريية 
الوم�صة  بتغري  تتغري  ابتكارية  لغوية  وقوالب 
الت�صوير؛  حيث  مــن  ثــم  املــطــروق،  واملــو�ــصــوع 
من  العديد  ن�صو�صها  متون  يف  وظفت  فالقا�صة 
الأمناط ال�صورية عاك�صة بذلك ثراء معجمها 
والطابع  التخييل  بــروح  املفعم  الت�صويري 

البتكاري.
كل ذلك �صاهم يف ن�صيج بالغة �صورها ال�صردية 
اجلن�س  خ�صو�صية  اإىل  اإ�صافة  ال�صينمائية، 
الذي ت�صكلت �صمنه، وتعدد مكوناتها و�صماتها 
اإنها  اإذ  وم�صاتها،  يف  الفنون  وترا�صل  الفنية، 
ا�صتفادت من هذه الفنون واحلقول يف منذجة 

قوالبها التعبريية لتج�صيد مدلولتها. 
انعك�س  الطريقة  بهذه  للم�صامني  هند�صتها  اإن 
عامة  الوم�صية  ن�صو�صها  بالغة  على  اإيجاًبا 
اتبعت  فهي  خا�صة،  امل�صهدية  �صورها  وعلى 
يجعل  ما  التعدد  على  ينه�س  ابتكارًيا  اأ�صلوًبا 
قـــراءة  اأراد  كيفما  الــنــ�ــس  ــارب  ــق ي الــقــارئ 
�صعور  يخلق  ما  هذا  ولعل  وتخيياًل.  وم�صاهدة 
التاأثر لدى املتلقي مبجرد اأن تقع عيناه عليها، 
وهنا  قراءتها،  تكرار  يف  دوما  يرغب  وجتعله 
ا تكمن املفاجاأة فكلما اأعاد الكرة اأكت�صف  اأي�صً

املزيد واملزيد، وكاأنه معني ل ين�صب.
وكختام نقــــــــــول: وظفت القا�صـــــــــة خمتلف 
من  جممـــــوعتها  وم�صات  يف  ال�صينما  تقنيات 
و�صيناريو  ومونتاج  وقطـــــــع  وتركيب  ل�صق 
ــغــة وعــد�ــصــة  ــل ـــريا ال ـــام ومــ�ــصــهــد واإطــــــار وك
وعر�س  وخــال�ــصــة  ــس  ــال� وف الت�صــــــــوير 
واملتو�صطــــــــة  والبعيدة  القريبة  واللقطات 
ال�صورة  و�صــــــوح  ــة  ودرج الت�صوير  وزوايـــا 
وجودتها، هذا الكم الهائل من التقـنيات وغريها 
من الآلــــــــيات امل�صتمدة من الفنون والأجنا�س 
اأمثلة ق�ص�صية  ن�صو�صها  الأخــــرى جعـــــل من 

وم�صية فريدة تختلف عن ن�صو�س مثيالتها.

الن�ص��س ال�صردية هي تراكيب لغ�ية تعتمد اأ�صاليب خمتلفة للتمظهر، اإنها �صيغ وج�دية يجري ت�ص�يرها يف كلمات على 
ورق، يت�ىل القارئ حتريكها، وتفعيل مدل�التها لتنتقل اإىل العامل الذهني للقارئ، وين�صط عربها �صياقه الذهني، وتبداأ عملية 

تاأويل الدالالت عرب الك�صف عن قرائن لغ�ية بني طريف ال�ص�رة اللفظ واملعنى.

 "clinique Gis Gis"صل�صلة "بوكم�صني"  و�
الناطقة بال�صاوية ت�صنع الفرجة

 بطابع كوميدي هزيل 

ن�صاطات افرتا�صية يف فرتة جتميد 
الن�صاطات بدار الثقافة �صطيف

بالغة ال�صورة ال�صينمائية 
يف جمموعة "قاب جرحني" لآمال �صتيوي
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الكلمات املتقاطعة�ضـودوكـو

1ـ العجلة
2ـ الباب

3ـ ال�سجرة

4ـ اخلروف
5ـ الزهرة
6ـ العربة

7ـ  األة احل�ساد

احلل

الأخطاء ال�شبعة

9

8

8

7

7

7

6

6

6

65

5

4

4

4

4

3

3

2

2

2

2

2

21

1

1

تتاألف لعبة �سودوكو من 9 مربعات كبرية داخل كل منها 9 مربعات �سغرية لتكوين �سبكة من 
�سغريا  مربعا   81

1ـ  من  رقم  يتكرر  اأن  ميكن  ال  1ـ 
وعموديا اأفقيا  ال�سبكة  داخل   9
رقم  اأي  يتكرر  اأن  ميكن  ال  2ـ 

من 1 اإىل 9 داخل اأي مربع من 
املربعات الت�سعة الكبرية .

اأفقيا:
وغائر عميق  ـ  اأو�سنت  عا�سمتها  اأمريكية  والية  1ـ 

برتغايل قدم  كرة  نادمِ  ـ  وت�سرب  تغلغل  2ـ 
)م( وموؤمل  قا�س  �سرب  ـ  التنفيذ  واجب  3ـ 
كني�سة رجل  ـ  مت�سابهان  ـ  ال�ساعل  �سوت  4ـ 

عرفات قبل  ـ  النفي  يفيد  كان  اأخوات  من  5ـ 
)م( واحتجب  ا�سترت  ـ  اليابان  عملة  6ـ 

مت�سابهان ـ  ماكنة  ـ  واإدراك  ا�ستيعاب  7ـ 
روح  ـ  ون�سال  كفاح  8ـ 

فاليتا عا�سمتها  اأوروبية  دولة  ـ  للندبة  تقال  9ـ 
يف  ال�سينمائية  اجلوائز  اأرفع  من  ـ  فرن�سية  مدينة  10ـ 

اأمريكا.

عموديا:
اخل�سخا�س نبات  من  ي�ستخرج  خمدر  ـ  مت�سابهان  1ـ 

ـ  لالإ�ستفهام  ـ  االأطفال  لدى  العظام  ي�سيب  مر�س  2ـ 
حرف تف�سري

)م( و�سيم  ـ  العالية  االأمكنة  اإىل  عليه  ُي�سعد  ما  3ـ 
الغائبون ـ  اأوروبا  يف  االأنهار  واأطول  اأهم  اأحد  4ـ 

متماثلة حروف  ـ  ريا�سي  رمز  5ـ 
واحلوت اجلدي  بني  ـ  وخ�سن  �سوته  غُلظ  من  6ـ 

النمل �سورة  مطلع  ـ  لتون�س  رئي�س  اأول  7ـ 
)م( اأ�سبح  �سد  ـ  عربي  �سناعي  قمر  8ـ 

منه فائدة  وال  تافه  ماهو  كل  ـ  ُيكمل  9ـ 
ال�سيارات. اأمريكيةل�سناعة  �سركة  ـ  مو�سيقية  نوطة  10ـ 

12610 37 48 59

1

2

6

10

3

7

4

8

5

9

3

2

                         1 كبري كتاب الوحي 
يف عهد ر�سول اهلل

تقعدمن الكواكب

حّر�سنوطة مو�سيقية

حمام بري�سيدة بامل�سرية

النبي الذي اأّم جميع 
احليوان الذي اتهم كذبا االأنبياء يف امل�سجد االأق�سى

بقتل اأحد االأنبياء

للنهيمبعنى جيد جدا

ابن امراأة الزوج من غريه

احدى املعوذتنيمت�سابهان

ترمي )مبعرثة(ن�سف �ساكت

مر�س الرئة

من اأ�سماء اخلالقهبط

الذي حاج اأداة امل�ستقة
اإبراهيم يف ربه

ال�سورة التي ورد فيها ا�سم 
مالك خازن جهنم

جمع اإن�سي

م�ساألة للحل

من ماتت زوجتهانهزم )م(

كل مر�س �سديد العدوى قنوط
�سريع االإنت�سار

جنون

نظف باملاءمنافذ العرق يف البدن

�سورة النبي

عا�سمة اأوروبية

مبعنى عندما

اجتهد�سايق

ما ينحته النحات

حرف تف�سريللتعريف

كبح ال�سيارة اأو نحوها

مترين

الإيجاد اللغز  اأجد احلروف  املرقمة
 التعريف:

اأول من قدر ال�ساعات االثنى ع�سرة ؟

الكلمات ال�ضهمية
123
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حتايل
وجدها  امل�صاء  ويف  ال�صباح  يف  �صيارة  �صرقوا 

نظيفة  املـــكـــان  نــفــ�ــس  يف  �ــصــاحــبــهــا 
ومرتبة 

ال�صخ�س  من  ر�صالة  داخلها  ويف 
الذي �صرقها ...

مكتوب فيها :
م�صطرا  كنت   ، منك  اأعتذر  اأخي 
ل�صرقتها لأن زوجتي كانت �صتلد 

وحالتها يرثى لها 
اأقدم اعتذاري للمرة الثانية ، ولك 

الألعاب  حلديقة  تذاكر   ، هدية  مني 
لك وللعائلة الكرمية مع مك�صرات 

ح�صوله  على  اهلل  وحمد  ال�صيارة  �صاحب  ابت�صم 
اأجر وثواب بدون م�صقة

وجد  رجع  وملا  احلديقة  اإىل  وذهب  العائلة  واأخذ 
البيت قد �صرقت كل حمتوياته

ووجد ر�صالة مكتوب فيها "عجبك الفيلم"!!!؟.

عدم ارتياح
قالوا لواحد جزائري اإذا حطينا مرتك مع 20 

امراأة اأخرى
تتعرف عليها واأنت مغم�س عينيك ول 

ما تتعرف�س؟
قالهم جربوين

اأيا وقفت مرتو مع 20 امراأة
مي�صي  قــعــد  عــيــنــيــه  غــمــ�ــصــولــو 
قالهم  مرتو  عند  وحب�س  بيناتهم 

هاذي
قالهم..هاذي  عرفتها  كيفا�س  قالولو 

الوحيدة يل ما ارحتتلها�س؟!!.

قرابة
كان مع زوجته يف ال�صيارة

فمروا على قطيع من البقر
فقال لها ممازحا..يقربولك  هاذو

من  اإبلي�س  )فمات  راجلي  اإيه..فاميلت  لو  قالت 
ال�صحك(!!.

معلومات م�سلية

املحراث

اأمثال �سعبية

• البابوجن قد يفيد يف عالج احلرقة التي 
حم�س  ت�ساعد  نتيجة  املـــريء  يف  حتــدث 

الهيدروكلوريك من املعدة اإليه.
كوب  تناول  اأن  تفيد  اأمريكية  درا�سة   •
اأكرث ذكاء  من احلليب يوميا يجعل االإن�سان 

ويتمتع بذهن �ساف.
معتدلة  كميات  يتناولون  الذين  • الرجال 
اأقــل  باحلليب  ال�سكوالطة  مــن  اأ�سبوعيا 
عر�سة لالإ�سابة بال�سكتة الدماغية مقارنة 

مبن ال ياأكلها. 
االأ�سخا�س  اأن  اأظهرت  اأوروبية  درا�سة   •
�سغط  بها  يــكــون  بــاأعــمــال  يعملون  الــذيــن 
اإ�سابتهم  خماطر  ترتفع  عايل  نف�سي  عمل 

بالنوبات القلبية بن�سبة 23 %.
يف  نق�س  ال�سيئة  الــتــدخــني  ـــار  اآث مــن   •
االإ�سابة  خطر  زيـــادة  احليوية  الطاقة 
القولون  ع�سبية  وتهيجات  املعدة  بقرحة 
�سيق  الــدمــويــة  الـــــدورة  يف  ا�ــســطــرابــات 

التنف�س.
ويقوي  الع�سبي  اجلهاز  يفيد  ال�سم�سم   •
التنف�سي  ــاز  ــه اجل �سحة  ــم  ــدع وي الــقــلــب 
ويثبط  املرتفع  الــدم  خف�س  يف  وي�ساهم 

امت�سا�س الكولي�سرتول من الطعام.

15
modhik@yahoo.com : :اإ�سرتاحةالأورا�س�ساركنا ال�سفحة على الربيد االإلكرتوين

ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك على �سي 
بن حداد ظفرو 

قاطع حاد يكب�س كي 
مي�سي ورا واحد واّل 

زوج فراد

حدث يف مثل هذا اليوم
الفاحت من �صهر اأفريل

امللكي  اجلو  �سالح  تاأ�سي�س   -  1918
الربيطاين.

على  ـــارو  ف جـــزر  حــ�ــســول   -  1948
احلكم الذاتي من الدمنارك.

الكويتي. للدينار  اإ�سدار  اأول  ـ   1961
ال�سري  اجلــيــ�ــس  منظمة  ـ   1962
ــا �ــســامــلــة �سد  الــفــرنــ�ــســي تــعــلــن حــرب
اجلزائريني يف خمتلف مناطق العا�سمة 

ب�سبب رف�سها ا�ستقالل اجلزائر.
اجلزائرية  االأنــبــاء  وكالة  ـ   1963
تتح�سل على و�سع موؤ�س�سة ذات خدمة 
على  للمكاتب  �سبكة  وت�سكل  عمومية 
م�ستوى الرتاب الوطني وت�سمن الربط 

بوكاالت االأنباء الدولية.
ال�سينما  ــات  ــاع ق تــاأمــيــم  ـ   1967

وتكليف البلديات بحق اال�ستغالل.
الوطنية  ال�سركة  اإنــ�ــســاء  ـ   1967

. SNTR للنقل الربي
التابعة  كــونــكــورد  طــائــرة  ـ   1982
حتلق  الفرن�سية  اجلــويــة  للخطوط 
وريــــو دي  كــراكــا�ــس  اإىل  مـــرة  الآخــــر 

جانريو.
تلقي  اليوغ�سالفية  ال�سرطة  ـ   2001
القب�س على الرئي�س ال�سابق �سلوبودان 
باإرتكاب  الإتهامه  وذلك  ميلو�سيفيت�س 

جرائم حرب.
دويل   ملتقى  اأول  تنظيم  ـ   2001
�سانت  الــقــديــ�ــس  حــــول  بــالــعــا�ــســمــة 
و  "اإفريقيا  عــنــوان  حتــت  اأوغــ�ــســتــان 
العاملية" حتت رعاية رئي�س اجلمهورية 
معر�س  بتد�سني  �سخ�سيا  ــام  ق الـــذي 

حول حياة هذا القدي�س.
يوافق   احلــكــومــة  جمل�س  ـ   2008
عن  التنازل  منح  �سروط  على  وي�سادق 

االأرا�سي املوجهة لال�ستثمار.
2009 ـ كرواتيا واألبانيا تنظمان اإىل 

حلف �سمال االأطل�سي - الناتو.
ال�سودانية  املعار�سة  اأحزاب  ـ   2010
االنتخابات  مــن  تن�سحب  الرئي�سية 

الرئا�سية.
درجات   5 بقوة  مب�سر  زلزال  ـ   2011

مبقيا�س ريخرت.
2017 - انهيار اأر�سي يف موكوا جنوب 
من  اأكــرث  بحياة  يــودي  كولومبيا  غرب 

�سخ�س.  250

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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اأنت عليك برتقاق الك�صرة 
مرتني لــعــ�ــصــا  عــلــيــا  وانــــا 

حكـــمة
ال �أخ�شى على ظهري من عدو 

�شريف بقدر ما �أخ�شى على �شدري 
من �شديق خمادع

�صورة م�صحكة

ال�صت�صرافية.. روؤيــاك  ح�صب  ـ 
يف  كــورونــا  تخال�س  راح  كيفا�س 

اجلزائر؟
عمر قادري احلامة
كامل..الدعوة  خل�صنا�س  ما  اإذا 
روؤية  حتتاج�س  ومــا  تطمن�س  ما 
توحيد  ا�ــصــتــ�ــصــرافــيــة..حتــتــاج 
الدعاء لكف هذا البالء يا عمر يا 

ابني؟!.
 : املراأة  اأ�صد �صعوبة عند  اأيهم  ـ 
العنو�صة..اأم الطالق..اأم الزوجة 
ـــة..اأم الــعــقــم..نــقــا�ــس  ـــي ـــان ـــث ال

باحرتام؟
فاطمة بن زديرة طولقة
طبعا..لي�س  بــاحــرتام  نــقــا�ــس 
هناك ما هو اأ�صعب منه..وّل راين 

قالط يا فطوم!!.

ـ هل �صمعت بذاك ال�صاب ال�صيني 
جهاز  لي�صرتي  كليته  ــاع  ب الـــذي 

"اآيباد" اجلديد؟
فاحت رويني ق�صنطينة
بــاجلــمــاعــة يل راهـــم  �ــصــمــعــت 

يخمموا فيها!!.
ـ هل �صحيح اأننا يف اآخر الزمان يا 

�صي عالوة؟
جنوى �صكوال �صطيف
اإذا نحن مل نكن يف اآخره..فالبد 
احلالة  من  اآخره..اأكرث�س  يف  اأننا 

يل رانا فيها؟!؟.
ـ يبدو اأن الع�صابة مازالت تخدم 

يا �صي عالوة؟
رمزي حمزاوي �ص�صار
يعرف  ل  تقاعدت  اأنها  قال  ومن 
اأ�صول التعامل مع �صندوق التاأمني 

مدى احلياة؟!؟.

هكذا 
كورونا ما 

تلقا�س 
منني 

تدخل؟!



الق�صائية  ال�صرطة  م�صالح  متكنت 
خطرية  ع�صابة  تفكيك  مــن  بــقــاملــة، 
ال�صيارات،  اإطــارات  �صرقة  يف  خمت�صة 
ومت توقيف �صخ�صني ترتاوح اأعمارهما 
كي�س  يــحــمــالن  �ــصــنــة،  و26   22 ــني  ب
غطاء   11 به  احلجم  كبري  بال�صتكي 
املدينة  ــرج  ــخ مب ــات  ــب ــرك امل ــالت  ــج ع
قطعة   1000 حــي  اجتـــاه  ــدة  ــدي اجل

البحث  عملية  تفعيل  وبــعــد  بــقــاملــة، 
من  ال�صرطة  عنا�صر  متكنت  والتحري 
وعدد  ال�صرقات  وقــوع  مكان  حتديد 
اأ�صحابه،  وهوية  امل�صتهدفة  املركبات 
قاملة  حمكمة  اأمام  قدما  فيهما  امل�صتبه 
اأين �صدر يف حق كل واحد منهما �صنتني 
حب�س نافذة مع الإيداع وغرامة مالية 

نافذة.

تدخلت املركــز املتقدم للحماية املدنية بولية قاملة، م�صاء اأم�س، لإنقاذ ر�صيعني 
موقد  من  املنبعث  الكربون  اأك�صيد  اأحادي  لغاز  ا�صتن�صاقهما  بعد  املحقق،  املوت  من 
مبطبخ يف حي الإخوة �صعدان  ببلدية قاملة، ال�صحيتني يبلغان من العمـر 30 �صهر 
و18 �صهر حيث اأ�صيبا ب�صعوبة يف التنف�س، ليتم اإ�صعافهما يف عني املكان، قبل اأن 

يتم نقلهما اإىل م�صت�صفى احلكيم عقبي بقاملة.

اأقدم �سيخ ينحدر من بلدية معاوية يف اجلهة 
ال�سمالية من والية �سطيف على االنتحار �سنقا 
يف ظروف غام�سة، ويبلغ ال�سحية 59 �سنة من 

العمر ومت العثور على جثته معلقة بحبل يف 
منزله العائلي مب�ستة لعمارة، وتدخلت احلماية 

املدنية لنقل جثة ال�سحية اإىل م�ست�سفى بني 
عزيز، فيما فتحت اجلهات االأمنية حتقيقا يف 

احلادثة.

متكن اأفراد املجموعة االإقليمية للدرك 
الوطني ب�سطيف من حجز ما يقارب 300 

قر�س مهلو�س مع توقيف 02 �سخ�سان ترتاوح 
اأعمارهما ما بني )34 و28 �سنة( باالإ�سافة 
اإىل �سيارة نوع "مر�سيد�س" ت�ستعمل لغر�س 

الرتويج، ومت تقدمي امل�ستبه فيهما اأمام اجلهات 
الق�سائية. 

عالء.ع

عالء.ع

درك تاوزيانت متكن من ت�قيفهم والقب�س عليهم

لقي 29 �صخ�صا حتفهم 
واأ�صيب 653 اآخرين بجروح 

خمتلفة يف 611 حادث 
مروري �صجلت خالل الفرتة 

املمتدة من 22 اإىل 28 مار�س 
اجلاري، ح�صبما اأفادت به 

يوم اأم�س الثالثاء ح�صيلة 
للمديرية العامة للحماية 

املدنية، واأو�صح ذات امل�صدر 
ان اأثقل ح�صــيلة �صجلت 

يف ولية امل�صيلة بوفاة 06 
اأ�صخا�س وجرح 19 اآخرين 
مت اإ�صعافهم وحتويلهــم اإىل 

املراكز ال�صت�صفائية على اإثـر 
مرور. حادث   21

كما قامت وحدات احلماية 
املدنية خالل نف�س الفرتة ـ 

ي�صيف نف�س امل�صدرـ بـ 579 
تدخال �صمح باإخماد 380 

حريق منها منزلية �صناعية 
وحرائق خمتلفـة، اأما فيما 

يخ�س العمليات املختلفة 
فقامت وحدات احلماية 
املدنية بـ 8090 تدخل 
يف نف�س الفرتة لتغطية 

واإنقاذ  اإ�صعاف  عملية   6913
الأ�صخا�س يف خطر.

متكن اأفراد املجموعة الإقليمية للدرك 
ع�صابة  تفكيك  من  ب�صطيف  الوطني 
اأعماره  تــرتاوح  اأ�صخا�س   03 مكونة 
يف  وخمت�صة  �صنة(  و30   48( مابني 
بعد  العملية  ومتت  والحتيال،  الن�صب 
تلقي �صكوى من طرف ال�صحية )ب.م( 
ومفادها  �صنة   31 العمر  مــن  البالغ 
�صخ�صني  قبل  مــن  لالحتيال  تعر�صه 
واآخر  مل�صاجد  اإمامني  باأنهما  يدعيان 
قاموا  حــيــث  زاويــــة  �صيخ  ـــه  اأن ادعـــى 

اإيهام  بعد  �صنتيم  مليار  مبلغ  ب�صلبه 
ا�صتخراج  با�صتطاعتهم  اأنهم  ال�صحية 
كمية كبرية من الذهب باأحد الأرا�صي 
هذه  واأن  مــزلــوق  ببلدية  املــتــواجــدة 
العملية لن ت�صتكمل اإل ب�صرائهم لعطر 
ومتت  �صنتيم،  مليار  مبلغ  قيمته  تقدر 
عملية توقيف اأفراد الع�صابة العملية 
مت  التحقيق  ا�صتكمال  وبعد  باإحكام، 

تقدميهم اأمام اجلهات الق�صائية.

مت اأم�ــس االأول، ت�ســجيل حالـــة 
بفريو�ــس  موؤكــدة  ثالثــة  اإ�ســابة 
كورونا يف واليــة اأم البواقي والتي 
تعــود ل�ســيخ يبلــغ مــن العمــر 80 
�ســنة، حيــث عــاد مــن فرن�ســا اإىل 
واليــة اأم البواقــي منــذ 19 يــوم، 
فيما تقدم مل�ســلحة اال�ســتعجاالت 
مب�ست�ســفى حممــد بو�ســياف، بعد 
ظهــور اأعرا�ــس املر�س عليــه، هذا 
ويرتقــب و�ســع عائلــة ال�ســيخ يف 
احلجر ال�ســحي واإجراء التحاليل 
الطبية الإثبات مدى اإ�ســابتهم من 

عدمه.
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اأم البواقي

�شطيف

قاملة

�سي الأورا�سي..
وا�س بيها فرن�سا ماعادت�س تعجب... 
ترغب...  بالدها  يف  مروحة  النا�س 
مليان  ــاء  ــن ــي وامل مــلــيــانــة  ــارات  ــي ــط ال
مركب... واقيال بالدي �سارت عزيزة 
بعد املرهب... وال حابني منوتو كيف 
ايدهم  على  مابنيناها  واإذا  كيف 

تخرب...

hamzalaribi005@gmail.com

ت�صجيل ثالث اإ�صابة موؤكدة بفريو�س كورونا
وجب الكالم

ال ندر كيف ينظر بع�س امل�سوؤولني بوالية باتنة اإىل امل�سوؤولية؟ 
وال ندر اأي معنى للم�سوؤولية يف عقولهم؟ فمثلما هو متعارف عليه  
وجمتمعيا  اأ�سريا  وحتى  واإداريـــا  و�سيا�سيا  واجتماعيا  دينيا 
ما  مبهمة  املكلف  ال�سخ�س  يكون  اأن  تعني  فامل�سوؤولية  واأخالقيا 
ال  وحا�سرا  مبادرة  و�ساحب  قرار  ذا  ما  مكانة  اأو  من�سب  بحكم 
اأن  اأجل  من  جاهدا  ويعمل  ي�سعى  متمل�سا" واأن  ومتهربا  "هاربا 
يوؤدي مهمته على اأكمل وجه ووفق ما تتطلبه املهمة من جهد ومن 
ال�سخ�س  جهد  يكون  اأن  هي  اأخالقيا  وامل�سوؤولية  وتدبري،  تدبر 
عندما  اأو  كاالأزمات  اال�ستثنائية  احلاالت  يف  م�ساعفا  امل�سوؤول 
وامل�سوؤولية  مفاجئة،  م�سكلة  اأو  ظاهرة  اأو  بكارثة  االأمر  يتعلق 
"رخوي"  �سخ�س  من  امل�سوؤول  حتول  على  القدرة  هي  احلقيقية 
"مبدع" و�سريع  �سخ�س  "التكرميات" اإىل  �سوى  يتقن  ال  وخامل 

بديهة وقادر على اإيجاد احللول املنا�سبة يف الوقت  املنا�سب.
القليلة  االأيــــام  خــالل  باتنة  واليـــة  يف  لــالأ�ــســف  حــدث  مــا 
البيئة  تغري  ي�ستوعبوا  مل  امل�سوؤولني  من  كثريا  اأن  هو  املا�سية 
والقاعات  "ال�سالونات  وبيئة  مريحة  بيئة  من  مفاجئة  ب�سورة 
الفاخرة" اإىل بيئة جعلت كل من يف العامل م�ستنفرا، وقد جتلى 
الف�سل يف التكيف مع الو�سع اجلديد يف اأن بات م�سوؤولون بوالية 
باتنة غري قادرين حتى على التن�سيق من اأجل اإيجاد حل للتكفل 
اإ�سابتها  باأ�سخا�س م�سابني بفريو�س كورونا وبحاالت ي�ستبه يف 
من  كل  تكذيب  يف  اأي�سا  الف�سل  وجتلى  العابد،  ثنية  ببلدية 
واتهامه  وتهديده  بل  بالفريو�س  االإ�سابة  اأعرا�س  عليه  ظهرت 
ال�سغط  يزيد  وال  "ي�سمت"  اأن  اأجل  من  فقط  االإ�ساعات  بن�سر 
يقول  حالهم  ول�سان  �سباتهم،  من  يوقظهم  وال  امل�سوؤولني  على 
"خلينا يف حالة وحدة يرحم والديك"، لكن، واإن �سمت �سخ�س 
"التحاليل مل ت�سمت" فقد حتولت باتنة من والية بحالة  فاإن 
واحدة اإىل والية بثماين حاالت اأم�س، ن�سفها يف بلدية واحدة 
"طلع على ل�ساننا �سعر" ونحن ننوه اإىل اأنها قد ت�سبح بوؤرة وباء، 
"وطلع على ل�ساننا �سعر" ونحن ننادي ب�سرورة جتهيز م�ست�سفى 
املوؤ�س�سات  خمتلف  وجتهيز  العابد  ثنية  ببلدية  �سريرا   120
اال�ست�سفائية باملناطق التي ي�ستبه يف وجود حاالت اإ�سابة فيها 

بفريو�س كورونا.
امل�سوؤولني  بع�س  اأن  يف  ال�سك  يبعث  بات  وما  بل  يزعجنا،  ما 
غري  باالأحرى  اأو  مهامهم  اآداء  عن  "عاجزون"  باتنة  بوالية 
والـــزردات  واملهرجانات  احلفالت  "اإقامة  على  �سوى  قــادريــن 
ثنية  ببلدية  ــة  االأزم مع  تفاعلهم  طريقة  اأن  هو  والوعدات" 
لبلدية ثنية  بالتويزة، وما مت تقدميه  �سبيهة  العابد قد كانت 
العابد يف عز االأزمة قد كان �سبيها "بجهاز العرو�س"، ففي وقت 
حفالت  ويقيمون  ريا�سية  نواد  يزودون  امل�سوؤولني  بع�س  كان  ما 
"وعر�سات" ومهرجانات مبائات املاليني دون تردد، اأما وقد تعلق 
اأو موت، وقد تعلق االأمر بتجهيز م�ست�سفى  االأمر مب�ساألة حياة 
امل�سوؤولون   جلاأ  فقد  فتاك  بفريو�س  اإ�سابة  حــاالت  ال�ستقبال 
مت  كوفريطات"  وبع�س  كمامات  "كرطون  اأجــل  مــن  للتويزة 
لكمامة  بحاجة  املري�س  وكاأن  جمعيات،  من  بالت�سول  حت�سيلها 

وكوفريطة كي ي�ستعيد النف�س اإذا ما �ساءت حالته؟
يف  وا�سحة  ب�سورة  جتلى  قد  باتنة  بوالية  امل�سوؤولني  ف�سل 
يف  وامل�سوؤولني  الهيئات  خمتلف  بني  التن�سيق  على  القدرة  عدم 
من  واملوت  احلياة  بني  ثمانينية  عجوز  نقل  عند  ال�سحة  قطاع 
م�ست�سفى "معدم" ال يتوفر على جهاز اإنعا�س اإىل م�ست�سفى اآخر 
بربوتوكوالت  وحتججوا  املهنة  الأخالقيات  فيه  من  بع�س  تنكر 
"تطبق وتلغى ح�سب املزاج" فقاموا باإرجاعها كر�سالة بال عنوان 
اإىل م�ست�سفى " بال عتاد" يف م�سهد موؤمل اأثبت اأن بع�س امل�سوؤولني 
بوالية باتنة هم اآخر من ميكن اأن تن�سب اإليهم االن�سانية واآخر 
من ميكن اأن يكونوا اأهال للم�سوؤولية، لهذا فعلى اجلميع اأن يتحمل 
امل�سوؤولية واإال فلريمي املن�سفة يف زمن ال يعرتف "مبن ال قدرة له 
حتى على توفري جهاز اإنعا�س" اأو حتى على فتح حتقيق واتخاذ 

قرارات �سارمة على اإثره.

اأية م�صوؤولية هذه؟

حمزه لعريبي

حجز مواد غذائية منتهية 
ال�صالحية بالقيقبة

�صيخ يقدم على النتحار �صنقا 
مبعـــاوية 

حجز 300 قر�س مهلو�س 
وتوقيف �صابني 

العثور على جثة �صيخ متويف 
بالتالغمة

حجزت عنا�سر الدرك الوطني ببلدية 
القيقبة بالتن�سيق مع م�سالح مديرية التجارة، 

كمية من املواد الغذائية منتهية ال�سالحية 
كانت خمزنة مب�ستودع ومت حجز 233 كي�س 

ك�سك�س و225 علبة �سكر ومواد غذائية اأخرى 
مت ت�سليمها الأمالك الدولة.

تفكيك ع�صابة خمت�صة
 يف الن�صب والحتيال 

تفكيك ع�صابة متتهن �صرقة اإطارات ال�صيارات

اإنقاذ ر�صيعني من املوت اختناقا بالغاز

وفاة 29 �صخ�س 
خالل اأ�صبوع جراء 

حوادث املرور

ن.م

بن �ستول. �س

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

�س.ب

عرثت الوحدة الثانوية للحماية املدنية 
لدائرة التالغمة على جثة �سيخ وجد متويف 
مبنزله العائلي ولي�ست عليه اأي اآثار للعنف، 

وينحدر الفقيد من حي الن�سيم ببلدية 
التالغمة، ويتعلق االأمر بال�سحية "ب. ع" 80 
�سنة والذي مت نقله من طرف احلماية املدنية 

اإىل م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى التالغمة، 
وبعد املعاينة من طرف الطبيب املناوب مت 

حتويله اإىل م�ست�سفى وادي العثمانية. 
بدري. ع

1616


