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البنزين وات�ضاالت اجلزائر

عادت ظاهرة الطوابري  اإىل الواجهة يف فرتة احلجر 
ال�سحي بوالية �سطيف وهذا من خالل االأعداد الكبرية 
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عبد العايل بلحاج

اآداب التوعية
من  العديد  غـــرار  وعــلــى  ــــي،  اأوروب م�ست�سفى  يف 
اأطباء  يقوم  املتقدمة،  الــبــلــدان  يف  امل�ست�سفيات 
خ�سي�سا  �سممت  بدالت  بارتداء  التخدير  واأعــوان 
االأطفال  نفو�س  يف  الراحة  تبعث  واأ�سكال  باألوان 
اأن  حتى  جراحية،  عمليات  اإجـــراء  على  املقبلني 
ملونة  ر�سومات  عليها  ر�سمت  قــد  التخدير  غــرف 
تفادي  اأجــل  من  وهــذا  كرتون،  م�سل�سالت  الأبطال 
الهلع لدى االأطفال ومن اأجل احلفاظ على هدوئهم 
اأية  عن  بعيدا  اجلراحية  للعملية  وا�ستعدادهم 
ا�سطرابات نف�سية، وهذه الطريقة لي�ست �سوى مثال 
عن ع�سرات الطرق ملراعاة اجلانب النف�سي للمر�سى 
اإميانا باأن احلالة النف�سية لالإن�سان تلعب دورا هاما 
يف القدرة على تخطي العديد من احلاالت املر�سية.

بل  املا�سية  الفرتة  وطــوال  لالأ�سف،  اجلزائر  يف 
التوا�سل  مــواقــع  عــرب  ن�سطاء  زال  ال  االآن،  واإىل 
اأف�سل  توعوي  اأ�سلوب  على  يعتمدون  االجتماعي 
همجية  "بائ�س" وطريقة  اأ�سلوب  اأنه  عنه  يقال  ما 
التوعية"  "ثقافة  عن  البعد  كل  وبعيدة  وعنيفة 
التي يجب التحلي بها للدفع باجلزائريني للبقاء يف 
اأغرب  ومن  كورونا،  فريو�س  لتف�سي  "البيت" تفاديا 
االأمثلة واأ�سدها فظاعة اأن يتم ن�سر �سورة للق�سبة 
وبعث  "االإنعا�س"  يف  ا�ستخدامها  يتم  التي  املعدنية 
على  والتعليق  بالفريو�س،  امل�ساب  رئتي  يف  الهواء 
ال�سورة باأن هذا جزاء من ال يتقيد باحلجر املنزيل، 
الأ�سخا�س  فيديو  مقاطع  تداول  يتم  اأن  اآخر  ومثال 
من  وغريها  بالفريو�س،  اإ�سابتهم  جراء  يحت�سرون 
االأمثلة الفظيعة والتي ال متت ب�سلة الأخالق واآداب 

التوعية.
نرى اأن التوعية لي�ست مقرتنة بال�سرورة باأ�سلوب 
علمية  بطريقة  تتم  اأن  ميكن  فالتوعية  الرتهيب، 
فيديو  مقاطع  وبــعــر�ــس  االإحــ�ــســائــيــات  وبــعــر�ــس 
لكيفية انتقال الفريو�س، وهذا عمال مببداأ "من فهم 
طريقة انت�سار الفريو�س اأمن �سره" وتفادى نقله، اأما 
ومقاطع  اخلليعة  ال�سور  على  فقط  الرتكيز  يتم  اأن 
ب�سلة  اأبـــدا  ميــت  ال  مــا  فــذلــك  ال�سنيعة  الفيديو 
الأخالق النا�سح الواعظ، وهذا ما ال ي�سهم �سوى يف 
وبالتايل  املواطنني  نفو�س  واالإحباط يف  الياأ�س  زرع 
باملناعة  تعلق  ما  االأقل  مناعتهم، على  زعزعة قوة 
حوايل  مــدى  على  مالحظتنا  وبح�سب  النف�سية، 
يكون  الــذي  الوقت  اأن  لنا  ات�سح  فقد  ــام  اأي �سبعة 
واالإحباط  الياأ�س  لبث  عر�سة  اجلزائريون  فيه 
الرابعة والن�سف  املمتدة من  الفرتة  يف نفو�سهم هو 
م�ساء اإىل غاية منت�سف الليل، ولهذا فيف�سل ح�سب 
راأينا طبعا اأن يحاول املواطنون التقليل من التعر�س 
القنوات  بع�س  وحتى  االجتماعي  التوا�سل  ملواقع 
للتعر�س  تفاديا  الفرتة  هــذه  خــالل  التلفزيونية 
على  توؤثر  التي  والتاأويالت  والتهويل  لالإ�ساعات 

ال�سحة النف�سية لهم.

و�ضــوح بكل 
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يبدو اأن هنــاك بلديات بوالية باتنة عامة واأحياء 
مل  اأنهــا  اأو  تنا�ســيها  مت  قــد  خا�ســة  باتنــة  مبدينــة 
تكت�ســف بعد يف حملــة التطهري والتعقيــم التي عكفت 
موؤ�س�ســات التطهري بباتنــة على تنظيمهــا، يحدث هذا 
بعدمــا اكتفت اجلهــات املكلفــة بذلك تعقيــم االأحياء 
الظاهــرة "يف الواجهــة" متجاهلــة مناطــق وبلديــات 
بحاجة حلمالت تعقيم وكاأنها اأدغال، فمتى �ستت�ســاوى 
بلديــات والية باتنــة واأحياء املدينة اإذا مل تت�ســاوى 

باأعني امل�سوؤولني يف "اجلائحة"؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: عبد القادر بن قرينة
 )رئي�س حركة البناء الوطني(

عجزت  كلما  الأزم���ات،  واأث��ن��اء  ..."كعادتها 
فرن�سا الر�سمية عن اإبداء موقف مناوئ لهبتنا 
ال�سعبية يف ت�سامننا الوطني ناب عنها نخبها 

ال�سيا�سية والثقافية".
ممنوعة،  ل�سباحة  راج���ل...  يا  قلنا: 

والأمواج عالية

من اأبرز الت�ساوؤالت خالل هذا االأ�سبوع بباتنة هي 
اأو  "حجر"حمالت احلالقة الأ�سبوع  ا�ستمر  لو  ماذا 
توؤكد  االإجابات  جل  فكانت  االأقل؟  على  اأ�سبوعني 
اأن "لوك" اجلزائريني �سيكون م�سابه اإىل حد بعيد 
على  التاريخية  واالأفــالم  امل�سل�سالت  ب�سخ�سيات 
ال�سهري،  "الر�سالة"  فيلم  يف  امل�سركني  ممثلو  غرار 
مغلقة  باجلزائر  احلالقة  حمــالت  كل  اأن  بحكم 
انتقال  �سهولة  اإىل  بالنظر  للحجر  بــدايــة  منذ 
اأماكن  لكونها  احلالقة  �سالونات  يف  كرونا  فريو�س 
اأ�سف  الزبائن،  من  كبري  عدد  بها  ويتجمع  مغلقة، 
اإىل اال�ستعمال االأوحد لنف�س اأدوات، وهو ما ي�سهل 
وال  به،  االإ�سابة  فر�س  وتزايد  الفريو�س  انتقال 

حتى  بل  الرجالية  احلالقة  على  ــر  االأم يقت�سر 
اإىل  املواطنني  من  العديد  اأجــرب  ما  منهم،  الن�ساء 
روؤو�س  يف  "احلفافة"  ويتعلموا  املنزلية  احلالقة 
احلالقة  اآالت  با�ستخدام  و�سغارا،  كبارا  اجلميع 
اأدى  ا�ستثناء، وقد  الدار بدون  اأهل  ومب�ساعدة كل 
هذا التوجه من جهة اأخرى اإىل تنامي جتارة بيع 
اآالت احلالقة الب�سيطة ولوازم احلالقة الرجالية  
اإقباال  وت�سهد  مفتوحة  تزال  ال  التي  االأك�ساك  يف 
احلالقة  يف  الراغبني  املواطنني  طــرف  من  كبريا 
بع�س  تــابــع  منهم  البع�س  اأن  حتى  مبــفــردهــم،  
موقع  على  بالفيديو  امل�سورة  واالأ�ساليب  الطرق 

"اليوتيوب".

ك�سف وزير ال�سحة وال�سكان وا�سالح امل�ست�سفيات، خالل حديثه عن م�ستجدات تف�سي كورونا يف اجلزائر 
اأن لوط بوناطريو طلب ا�ستقباله ومت ا�ستقباله يف مكتبي بخ�سو�س الدواء الذي يتحدث عنه �سد فريو�س 
كورونا، م�سريا اإىل اأن م�ساحله وم�سالح معهد با�ستور طلبت من املعني ملفا عن الدواء، الذي قال اإنه يخ�سع 
اىل �سل�سلة كبرية من االإجراءات، وهذا بعد ت�ساوؤل احد النواب الذي طلب ا�ستف�سارا هل بوناطريفلكي اأم 

طبيب؟يف حني اجته نائب اآخر اإىل اعتربه رجل علم باجلزائر ودرا�سة مقرتحه بجدية.

وكذا  دوخة  الدين  عز  �سوداين،  هالل  العربي  منهم  وال�سابقني،  احلاليني  الوطني  املنتخب  العبو  قام   
البليدة" مبوقع  "دونات  للبيع عرب �سفحة   الكروي  عنرت يحي بعر�س مقتنيات رمزية تخ�س م�سوارهم 
اأن تنتهي عملية املزايدة  األف دينار جزائري، على   20 بـ  فاي�سبوك.ومت حتديد �سعر البداية لكل منها 

على ال�سعر�سهرة اليوم.

ا�ستكى الكثري من العمال الب�سطاء بباتنة الذي ميار�سون باخل�سو�س مهام احلرا�سة من عدم حت�سلهم على 
تراخي�س التنقل املرخ�س اأثناء بداية فرتة احلجر اجلزئي والذين يرتبط توقيتهم �ساعة اأو �ساعتني قبل 
وبعد الفرتة املحددة، ويتعلق االأمر بعمال بع�س املوؤ�س�سات االإدارية والرتبوية على وجه اخل�سو�س، وهو 
ما جعل نقاباتهم تطالب ب�سدة من جميع العمال املجندين على م�ستوى موؤ�س�ساتهم طلب تلك الرتاخي�س  

لتفادي لت�سوية تنقالتهم مع م�سالح االأمن وت�سهيل عملهم.

هو عدد الكمامات الواقية التي ا�ستوردتها اجلزائر، ح�سبما 
ك�ســف الوزير املنتدب لل�ســناعات ال�ســيدالنية لطفي جمال بن 
باحمد، حيث �ســيتم ا�ســتالمها على دفعات يف غ�ســون االأ�سابيع 
القادمــة، كمــا ذكر بــن باحمد خالل ح�ســوره النــدوة اليومية 
بــوزارة ال�ســحة اأن اجلزائــر متلــك خمزونــا 7 ماليــني كمامــة 
واقية، و�ســيم ا�ســتالم 10 ماليني كمامة يوم 5 اأفريل، و�ســيتم 

ا�ستالم 11 مليون كمامة يوم 12 اأفريل.

مليون  100
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لي�س لالإ�ساعة من و�سف دقيق بقدر كونها حرب قذرة 
ال ُيعرف لها من م�سدر ر�سمي ميكن اأن يتبناها ويقف عند 

تبعاتها بكل م�سوؤولية..فهي عادة ما يتم اإطالقها م�سافهة 
لت�سل اإىل اأبعد ما ميكن اأن يت�سوره مطلقها حلاجة يف نف�سه 

ال ميكن ر�سدها اإال عندما يبداأ توايل االأحداث ِوفق ما مت 
ترويجه من مغالطات..وعادة ما جتد االإ�ساعة مكانا لها عند 

احتدام االأزمات فتزيد من تاأزميها بتدمري كل بوادر اخلري 
واالأمل وحماولة التعاي�س مع كل امل�ستجدات..

وما يحدث منذ بداية االإعالن عن اأول حالة كورونا يف 
اجلزائر وال�سائعات مل تتوقف باأي �ساأن اأو جهة اأو هيئة 
اأو مادة غذائية اأو ا�ستهالكية وقد طالت ال�سائعات حتى 

امل�سابني بفريو�س كورونا وكاأن بنا نواجه حربا ال ُيعرف لها 
عدو من �سديق والكل ي�ساهم من حيث ال يدري يف تاأجيجها 

من خالل التلقي االأعمى لكل ما ُي�ساع..
واإحداث اأزمات زيادة عن الو�سع العام احلرج للبالد من 

اخت�سا�س اأعداء اجلزائر الداخليني والذين تغذيهم العمالة 
اخلارجية من اأجل اإقحامنا يف الفو�سى زيادة عن الو�سع 

املرتدي جراء جائحة كورونا التي اختلطت بحرب ال�سائعات 
وان�سياق املواطنني وراءها دون اأدنى وعي اأو حتقق من �سحة 

ما يتم اإ�ساعته..ومع توافر من�سات التوا�سل االجتماعي فاإن 
لهذه احلرب و�سائلها املتاحة بني يدي املواطنني فتزيد من 
ات�ساع رقعتها وتاأثريها على جميع الفئات املجتمعية بغ�س 

النظر عن امل�ستويات االجتماعية والثقافية لهم فقد ت�ساوى 
اجلميع يف التاأثر بكل ما ي�ساع..

وتعترب اأزمة ال�سميد التي اأثارت وما تزال تثري �سجة 
كربى من خملفات هذه احلرب القذرة التي ت�ستهدف االأمن 

الغذائي وخلقت الكثري من امل�ساربني واأ�سباههم..ومل نخرج 
من اإ�ساعة ندرته حتى مت خلق ندرة فعلية ما دفع باالأ�سر 
اجلزائرية اإىل اقتنائه بهو�س غري م�سبوق ما عزز الندرة 

فعال عند بقية االأ�سر التي مل ت�ستفد حتى من )�سكارة 
�سميد(..وقد توجهت حرب ال�سائعات لتطال كل املواد 

االأ�سا�سية واحليوية بالن�سبة للمواطن من زيت و�سكر وما اإىل 
ذلك مما يتم ا�ستهالكه يوميا..

املثري اأن املواطنني يوؤمنون بال�سائعات وي�سدقونها اأكرث 
من الت�سريحات الر�سمية التطمينية بكون الو�سع حتت 

ال�سيطرة وتكذيبات املوؤ�س�سات الكربى ك�سوفيتال وغريها وهو 
ما يجعلنا ال ن�ستهني بهذه احلرب التي اأطاحت بكل امل�سادر 

العليمة واملوثوقة وبقيت وحدها يف ال�ساحة تعبث بال�سالمة 
ال�سحية للمواطنني وت�ستهدف معنوياتهم لتطيح بها اإىل 

م�ستوى ال�سفر اأو ما دونه؟!.

زووووووم الأورا�س....

كورونا مل متنع �سيوخ حي الفرياي بباتنة من لعب اخلرقبة )ال�سامة(
ال�سورة ماأخوذة مقابل م�سجد نواورة

�سماح خميلي

اجلي�ش اجلزائري �شيكافح كورونا
اأعلن الرئي�س عبد املجيد تبون، اأنه تقرر اال�ستعانة بالفرق الطبية الع�سكرية لدعم الطواقم 
املدنية يف مواجهة وباء كورونا عرب جميع امل�ست�سفيات، واأن اآالف االأطباء يف اجلي�س هم من 

�سيدعمون زمالءهم يف امل�ست�سفيات.



وزارة  مــقــر  مــن  االأربـــعـــاء  اأمــ�ــس  انطلقت 
قافلة  ـــراأة  امل وق�سايا  ــرة  ــس واالأ� الت�سامن 
لفائدة  اإن�سانية  م�ساعدات  ت�سم  ت�سامنية 
الفئات اله�سة والعائالت املعوزة املتواجدة يف 
يف  حلاجياتها  ا�ستجابة  وذلك  الظل  مناطق 
هذا الظرف اال�ستثنائي الذي متر به البالد 

مع تف�سي فريو�س كورونا.
وعــرفــت هـــذه االنــطــالقــة الــتــي برجمت 
والتنمية  الــفــالحــة  وزارة  مــع  بالتن�سيق 
الريفية حتت �سعار "الوحدة الت�سامنية... 
فطرة ثورية"، توجه قوافل اإىل كل واليات 
وكمامات  غذائية  بــطــرود  حمملة  الــوطــن 
ونف�سانيون  اأطباء  يوؤطرها  معقمة  ومــواد 

الفريو�س  بخطر  ال�سكان  حت�سي�س  اأجل  من 
القاتل.

الفالحة  وزير  قال  لل�سحافة،  ت�سريح  ويف 
والتنمية الريفية، �سريف عماري، اأن القافلة 
األف قنطار   350 "اأكرث من  �سيما من  تتكون 
من البطاطا وما يوازيها من اخل�سروات ومن 
200 قارورة من الزيت ب�سعة 5 لرتات وكمية 
واحلم�س  والبقوليات  احلبوب  من  معتربة 

وكذا م�سلتزمات اأ�سا�سية للتغذية".
اأن املبادرة �ستدعم باإجراءات  واأكد الوزير 
ت�ساعديا  "منحنى  �ستعرف،  التي  اأخـــرى 
اإىل  املتربعني  داعيا  با�ستمرارية"،  وتكون 
وزارة  برعاية  وان�سجام  بانتظام  التجند 

الت�سامن.
ومن جانبها، اأكدت وزيرة الت�سامن واالأ�سرة 
اختيار  مت  اأنه  كريكو،  كوثر  املراأة،  وق�سايا 
الأنها  اأوىل  كنقطة  بباتنة  ا�سمول  منطقة 
ر�سا�سة  اأول  انطالق  �سهدت  التي  املنطقة 
�سنة 1954 ولكي "نثبت اأن وحدتنا �ستتغلب 
نوفمرب  اأول  يف  تغلبت  كما  الوباء  هذا  على 

على عدو م�سرتك".
مناطق  اأن  على  كريكو  ال�سيدة  و�ــســددت 
يف  لوزارتها  بالن�سبة  "اأولوية"  تعد  الظل 
اجلزائر،  تعي�سها  التي  ال�سحية  االأزمة  ظل 
م�سرية اإىل اأن املبادرة �ستتبعها اأخرى لفائدة 

مناطق اأخرى معوزة.

وقع رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
يق�سي  رئا�سي  مر�سوم  على  االأربعاء  اأم�س 
5037 حمبو�سا، ح�سب ما  بالعفو لفائدة 

اأفاد به بيان لرئا�سة اجلمهورية.
وجاء يف البيان: ''وقع رئي�س اجلمهورية 
 01 االأربــعــاء  تبون،  املجيد  عبد  ال�سيد 
2020، على مر�سوم رئا�سي يق�سي  اأبريل 

بالعفو لفائدة 5037 حمبو�سا.
امل�سدر  ح�سب  االإجــراء  هذا  من  ي�ستفيد 
املحكوم  املحبو�سني  غري  االأ�سخا�س  ذاته، 
عليهم نهائيا الذين ي�ساوي عقوبتهم اأو من 
تبقى منها ع12 �سهرا اأو اأقل، اأو 18 �سهرا 

اأو اأقل.
ال  العفو  اإجــــراءات  اأن  البيان  واأو�ــســح 
عليهم  حكمت  الذين  االأ�سخا�س  ت�سمل 

اجلهات الق�سائية الع�سكرية.
كما ي�ستثنى من اال�ستفادة منها االأ�سخا�س 
جرائم  ارتكاب  ق�سايا  يف  عليهم  املحكوم 
والتقتيل  والتج�س�س  واخليانة  ــاب  االإره
بــاملــخــدرات والــهــروب وقتل  واملــتــاجــرة 
االأ�سول والت�سميم، وجنح وجنايات الفعل 
املخل باحلياء مع اأو بغري عنف على قا�سر 
العمدي  التبديد  وجرائم  واالغت�ساب، 
كل  وعموما  العامة،  االأمـــوال  واختال�س 
جرائم الف�ساد املن�سو�س عليها يف القانون 
الف�ساد  مــن  بالوقاية  املتعلق   01-06
وتزوير  ـــوال  االأم وتبيي�س  ومكافحته، 
املتعلقة  واملخالفات  والتهريب،  النقود 
بال�سرف  اخلا�سني  والتنظيم  بالت�سريع 

وحركة روؤو�س االأموال''.

رئي�س اجلمهورية ي�أمر ب�صرف منحة 
لعم�ل النظ�فة والتطهري

اأمر رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون 
املحلية  واجلــمــاعــات  الــداخــلــيــة  وزيـــر 
والتهيئة العمرانية ب�سرفة منحة �سهرية 
قدرتها الوزارة بـ 5 اآالف دينار جزائري 
لفائدة عمال النظافة والتطهري يف اإطار 

من   والتطهري  والوقاية  النظافة  ن�ساط 
وباء كورونا.

مار�س  اأول  من  الــقــرار  مفعول  وي�سري 
التدابري  انتهاء  عن  االإعالن  غاية  واإىل 
الــوبــاء،  بــهــذا  اخلــا�ــســة  اال�ستثنائية 

ح�سبما اأفاد التلفزيون العمومي.

ارتفاع عدد امل�ضابني 
بفريو�ض كورونا يف 

اجلزائر اإىل 847 حالة

اأ�سدرت حمكمة �سيدي اأحممد، اأم�س، حكما يق�سي ب�سجن املدير العام االأ�سبق لالأمن 
دينار  ماليني   8 بقيمة  مالية  غرامة  و  نافذة  �سنة   15 هامل  الغاين  عبد  الوطني 
االأموال''  ''تبيي�س  غرار  على  بالف�ساد  اأ�سا�سا  تتعلق  تهم  يف  متابعته  بعد  جزائري، 
عقارية  اأوعية  على  ''احل�سول  وكذا  النفوذ''  و''ا�ستغالل  امل�سروع''  غري  و''الــرثاء 

بطرق غري م�سروعة''. وجاءت االأحكام ال�سادرة على املتهمني يف الق�سية كالتايل:
هامل اأميار: 10 �سنوات حب�س نافذ و 6 ماليني دينار جزائري.

هامل �سفيق: 8 �سنوات حب�س و5 ماليني دينار جزائري غرامة.
هامل مراد: 7 �سنوات حب�س و5 ماليني دينار جزائري غرامة مالية نافذة.

هامل �سهيناز: 7 �سنوات حب�س نافذ و5 ماليني دينار جزائري غرامة نافذة.
مالية  غرامة  جزائري  دينار  مليون  و  نافذ  حب�س  عامني  عقوبة:  �سليمة  عالين 

نافذة.
غرامة مالية 32 مليون دينار جزائري غرامة مالية يف حق ال�سركات اأبناء الهامل.

غالي مو�سى: 5 �سنوات حب�س نافذ ومليون دينار جزائري.
بو�سياف عبد املالك: 3 �سنوات حب�س ومليون جزائري غرامة.

عبد الغني زعالن: 3 �سنوات حب�س نافذ ومليون دينار جزائري غرامة.
بن �سبان زوبري: 3 �سنوات حب�س

رحاميية حممد: 3 �سنوات حب�س و500 مئة الف دينار جزائري غرامة.
�سنيني نا�سر براءة.

واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزير  اأكد 
امل�ست�سفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، 
اأم�س االأربعاء، اأن تف�سي وباء كورونا 
املنظومة  ف�سل  يعني  ال  اجلزائر  يف 

ال�سحية يف البالد.
عر�سه  خــــالل  بـــوزيـــد  بـــن  ــــال  وق
كورونا  وبــاء  تطور  م�ستجدات  اآخــر 
باملجل�س ال�سعبي الوطني، ''اأن الوباء 
ينتقل ب�سرعة كبرية، وهذا ما يجعله 
خطريا، موؤكدا باأن احلجر ال�سحي هو 

احلل االأول للق�ساء على كورونا''.
قطاع  يف  االأول  الــرجــل  واعــتــرب 
خطورة  ــل  اأق كــورونــا  ــاء  وب ال�سحة 
اإىل  م�سريا  املو�سمية،  االأنفلونزا  من 
التجربة  اإىل  حاجة  يف  اجلزائر  اأن 
ال  لكن  ــا،  كــورون ملكافحة  ال�سينية 

متتلك يقظتهم وقوتهم.
ال�سني  اأن  ال�سياق  نف�س  يف  واأ�ساف 
الفريو�س،  يف  التحكم  ا�ستطاعت 
واالإ�سابات،  الوفيات  عدد  وتخفي�س 

بعد �سهرين من تف�سي كورونا.
اأكــد وزيــر ال�سحة  اأخــرى،  من جهة 
ا�ستقبل الدكتور لوط بوناطريو،  اأنه 

''قال له باأن  م�سيفا باأن هذا االأخري 
ميلك لقاحا �سد فريو�س كورونا.

وقال بن بوزيد باأن بوناطريو اأخربه 
ــــدوا لــه جناعة  بــوجــود اأطــبــاء اأك
اأن  اإىل  م�سريا  كــورونــا،  �سد  اللقاح 
معهد  اإىل  بالذهاب  بوناطريو  ''اأمــر 
ملف  تقدمي  منه  طلب  حيث  با�ستور 
الطبيعية  تركيبته  ملعرفة  ــدواء،  ال

والكيميائية خا�سة واأنه جديد''.
لبوناطريو،  ''قلت  الــوزيــر  واأ�ــســاف 
الب�سر  على  الدواء  جتربة  ميكننا  ال 
يجب  م�ساعفات،  خمــافــة  مبا�سرة 
جتربته  ثــم  اأوال  تركيبته  معرفة 
 10 عــن  ملــدة ال تقل  احلــيــوان،  على 

اأيام حتى نرى اآثاره اجلانبية''.
اأجهزة  اأثارته  الذي  اجلدل  وحول 
بن  الــوزيــر  اأكــد  ال�سينية،  التنف�س 
اإر�سالها  مت  االأخــرية  هذه  باأن  بوزيد 
اإىل م�ست�سفى البليدة، داعيا يف الوقت 
االإ�ساعات  ت�سديق  عدم  اإىل  نف�سه 
اأر�سلت  االأجهزة  تلك  بــاأن  املتداولة 

اإىل م�ست�سفى عني النعجة.
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انطالق قافلة ت�ضامنية من اجلزائر العا�ضمة لفائدة العائالت املعوزة

الوطنيرئي�ض اجلمهورية يوقع مر�ضوما رئا�ضي للعفو عن 5037 حمبو�ض

ق. وق. و

ق. و

ق. و

ق. و

 تف�ضي الوباء ال يعني ف�ضل 
املنظومة ال�ضحية يف البالد

احلكم على عبد الغاين هامل بـ 15 �ضنة �ضجنا نافذة

اأم�س  عرقاب،  حممد  الطاقة  وزيــر  اأكــد 
على  البرتول  منتجات  ''كل  باأن  االأربعاء، 
الرتاب  كامال  عرب  نفطال  حمطات  م�ستوى 

الوطني متوفرة.
عقدها  �سحفية  ــدوة  ن يف  عرقاب  وقــال 
مبقر الوزارة: ''مل نغلق اأي حمطة للبنزين 
اأو يف باقي  على م�ستوى اجلزائر العا�سمة 

واليات الوطن''، موؤكدا اأنه ''ال توجد اأزمة 
وقود وحمطات نفطال مفتوحة على مدار 

ال�ساعة و طيلة اأيام االأ�سبوع''.
عدم  اإىل  املواطنني  الطاقة  وزيــر  ودعــا 
القلق بخ�سو�س توفر البنزين، م�سددا على 
خمالفة  لكونها  الطوابري  تفادي  �سرورة 

لالإر�سادات ال�سحية للوقاية من كورونا.
ق. و

''�سيم''  جممع  ورئي�س  الــربملــاين،  النائب  االأربــعــاء،  اأم�س  �سبيحة  تــويف، 
لل�سناعة الغذائية، عبد القادر الطيب زغيمي، مب�ست�سفى البليدة، اثر تدهور 

يف اأو�ساعه ال�سحية.
الوطني  االقت�ساد  يف  امل�ساهمني  ابرز  واأحــد  الفقيد،  االأعمال  رجل  وكان 
اأ�سيب بفريو�س كورونا امل�ستجد، هو وزوجته التي ما تزال تتلقى العالج  قد 

بالعناية املركزة مب�ست�سفى ''فران�س فانون'' بالبليدة.

وفاة رجل االأعمال زغيمي بفريو�ض كورونا

حمطات نفطال مفتوحة على مدار ال�ضاعة

ق. و



طالب رئي�س بلدية راأ�س العيون بوالية باتنة "عبدو حممد الهادي"، ال�ضلطات الوالئية ب�ضرورة 
التدخل ونف�س الغبار عن املوؤ�ض�ضة العمومية االإ�ضت�ضفائية 120 �ضرير، وذلك الأهمية هذا املرفق 
اأن م�ضاحله  نيوز"،  "االأورا�س  مع  "املري" يف حديث  وقال  الراهنة،  الظروف  ال�ضحي يف ظل 
با�ضرت عدة عمليات للتعقيم والتطهري تفاديا النت�ضار فريو�س كورونا، فيما تطرق اإىل ان�ضغاالت 

اأخرى متعلقة بالتنمية املحلية.

اإميان. ج

ثنية العابــد

مـن املرتقب اأن ي�ضرع املركز اجلهوي ملكافحة ال�ضرطان بوالية باتنة، يف اإجراء حتاليل فريو�س كوفيد-19، وح�ضب م�ضــادر موثوقة اأن املركز ينتظر 
فقط و�ضول كوا�ضف التحاليل لل�ضروع يف عمله الذي من �ضاأنه تخفيف ال�ضغط على معهد با�ضتور وملحقته بوالية ق�ضنطنية.

نيوز" "الأورا�س  مع  حديث  يف  العيون  "مري" راأ�س 

ندرة يف بخاخة الفونتلني بال�صيدليات

مكافحة  مــركــز  اأن  املــ�ــســدر،  ذات  وح�سب 
ال�سرطان تلقى موافقة وزارة ال�سحة واإ�سالح 
على  التحاليل  هذه  جترى  باأن  امل�ست�سفيات 
ح�سوله  عند  وذلك  املركزي،  املخرب  م�ستوى 
الذي  الــقــرار  وهــو  التحاليل،  كوا�سف  على 
واالأطــقــم  ال�سحة  قــطــاع  عــمــال  بــه  رحــب 
اأن  �ساأنه  من  اأنــه  خا�سة  بالوالية  الطبية 
ي�ساهم كثريا يف اكت�ساف احلاالت امل�سابة يف 
مراحلها االأوىل وكذا الك�سف عن امل�ستبه بهم 

قبل اأن تنتقل العدوى الأطراف اأخرى.
خمرب  باأن  امل�سدر،  اأ�ساف  ال�سياق  ذات  ويف 
حتاليل  عينات  با�ستقبال  �سي�سمح  املــركــز 
وذلك  املــجــاورة،  الــواليــات  من  بهم  امل�ستبه 
امل�ستبهة  احلــــاالت  نــتــائــج  ظــهــور  لت�سريع 
با�ستور  معهد  ملحقة  على  ال�سغط  وتخفيف 

بق�سنطينة.

وحدة  م�ستوى  على  باالإعالم  املكلف  ك�سف 
عملية  اأن  باتنة،  بوالية  للمياه  اجلزائرية 
االأزمة  ب�سبب  توقفت  قد  الديون  حت�سيل 
ذات  وح�سب  البالد،  بها  متر  التي  ال�سحية 
الديون  حت�سيل  عملية  توقيف  اأن  املتحدث 
اأداء  له اآثار جانبية عديدة تعود �سلبا على 
العمال  اأجـــور  يخ�س  فيما  �سيما  الــوحــدة 
ناهيك  كامل  بدوام  عملهم  يزاولــون  الذين 

يف  ي�سجلونها  التي  اليومية  التدخالت  عن 
ــارئ،  ط اأي  عند  بــالــواليــة  املــنــاطــق  عــديــد 
املرتتبة  الفواتري  ت�سديد  ميكن  ال  اأنــه  كما 
معظم  كون  الكهرباء  كفواتري  الوحدة  على 
لتزويد  بالكهرباء  تعمل  وال�سدود  املناقب 
ا�ستعماالته  تغطي  بكميات  باملاء  املواطنني 
فر�سها  الذي  ال�سحية  فاالأزمة  لذا  اليومية 
عواقب  لها  �ستكون  امل�ستجد  كورونا  فريو�س 

وخيمة على عمال الوحدة.
قد  املاء  ا�ستهالك  كمية  اأن  بالذكر  جدير 
ب�سبب  ال�سابقة  بال�سهور  مقارنة  ارتفعت 
املواطن  اأين تزداد متطلبات  ال�سحي  احلجر 
الوحدة  عمال  كما  احلــيــويــة،  املـــادة  لهذه 
بباتنة يعملون جاهدين للتدخل يف اأي وقت 
لعدم ا�ستقبال اأي ان�سغال مفاده نق�س يف املاء 

خا�سة خالل هذه الظروف.

�سجل �سوق الدواء بوالية باتنة نق�س حاد 
اللون  ذات  �سيما  فونتلني  الربو  بخاخة  يف 
االأحمر وح�سب ما مت تاأكيده من طرف اأحد 
النق�س  هذا  اأن  نيوز"،  لـ"االأورا�س  ال�سيادلة 
بها  متر  التي  ال�سحية  لالأزمة  اأ�سا�سا  يعود 
اأن  كما  العامل،  دول  بقية  غرار  على  الدولة 
اللون  ذات  �سيما  الفونتلني  بخاخة  نق�س 
من  املر�سى  لــدى  كبري  م�سكل  يعد  االأحــمــر 
الذي  االأمر  احلاد  التنف�س  �سيق  من  يعانون 
تقدمي  وك�سيادلة  كمخت�سني  عليهم  حتم 

التنف�س  اأزمــة  نوبات  من  للتخفيف  البديل 
وح�سب  الحــق،  وقــت  يف  توفريها  يتم  حتى 
اأن  اأكدت  التي  املركزية  بال�سيدلية  م�سادر 
خمتلف  توفري  على  �ستعمل  املعنية  اجلهات 
خالل  �سيما  نق�سا  تعرف  التي  االأدوية  اأنواع 
لذا  كورونا،  فريو�س  ب�سبب  االأخــرية  االآونــة 
اإعطاء  وال�سيادلة  االأطــبــاء  على  ي�ستلزم 
بديلة  اأدويـــة  و�سف  اأو  املتوفرة  ـــة  االأدوي

ميكنها اأن تخلف املفقود.

فريو�س كورونا امل�ستجد يتطلب النظر يف مرافق 
العيون  راأ�س  املتواجدة ببلدية  الرعاية ال�سحية 
ولعل و�سعية م�ست�سفى 120 �سرير براأ�س العيون 

ت�ستدعي بعث الروح يف هذا املرفق ما تعليقك؟
اأمرا  بات  120�سرير  م�ست�سفى  خدمات  تفعيل 
الظروف  اإىل  بالنظر  وذلـــك   وحتميا  �سروريا 
دفعني  الذي  الو�سع  وهو  بها،  منر  التي  الراهنة 
باتنة  والية  لوايل  م�ستعجل  بطلب  التقدم  اإىل 
غــرار  على  الطبية  امل�سالح  بــاقــي  فتح  الأجـــل 
وذلك  التوليد  وم�سلحة  الكلى  اأمرا�س  م�سلحة 
نقاو�س  م�ست�سفى  اإىل  املواطنني  لتنقل  تفاديا 
باإمكانهم  التي  الطبية  اخلــدمــات  عــن  وبحثهم 
هذا  ويعد  الطبي،  املرفق  هذا  يف  منها  اال�ستفادة 
ال  الفريو�س،  هذا  لتف�سي  وقائي  كاإجراء  الطلب 
�سيما واأن م�ست�سفى 120 �سرير يقدم حلد ال�ساعة 
اخلدمة  حيز  دخوله  رغم  ا�ستعجاليــة  خدمات 

منذ �سنوات.

جتابهها  البلديات  ك�سائر  العيون  راأ�ــس  بلدية 
عديد العراقيل التي من �ساأنها اأن تفرمل م�سارها 
التنمية  عجلة  دفع  على  العمل  مت  هل  التنموي 

باملنطقة وحتقيق متطلبات املواطنني؟
هي  التنموي  امل�سار  جتابه  التي  امل�ساكل  ــم  اأه
بامل�سوؤولية  اإح�سا�سه  عــدم  اأو  املــواطــن  ابتعاد 
اجتاه ال�سلطات الأن م�ساهمة املواطنني باأفكارهم 
من  البلدية  املجال�س  م�ستوى  على  ون�سائحهم 
م�سار  يف  ت�سري  التنمية  جتعل  التي  االأ�سباب  بني 
امل�ساكل  اأهم  اإىل  وبالرجوع  وم�ستمر،  ت�ساعدي 
التي ت�سكل حجر عقبة يف وجه جت�سيد امل�ساريع 
العقارية  اجليوب  نق�س  م�سكل  جند  التنموية 
هي  العيون  ــس  راأ� ببلدية  املتواجدة  فاالأرا�سي 
مطالب  وهناك  فالحية  م�ستثمرات  عن  عبارة 
اإال  �سعبي  مطلب  وهــو  ن�ساطات  منطقة  الإن�ساء 
املجال  التي تعد غري منتجة يف  االأرا�سي  اأن هذه 
التنموي  املجال  ــام  اأم عائقا  اأ�سبحت  الفالحي 
من  النوع  هذا  مثل  جت�سيد  دون  حتول  وبالتايل 
�ساأنها  من  والتي  البلدية  م�ستوى  على  امل�ساريع 
اأن  ميكن  ما  غرار  على  اإ�سافية  اأن�سطة  تخلق  اأن 
التغلب  وبالتايل  ال�سغل  منا�سب  توفري  يف  ت�ساهم 
تعاين  اآخر  م�سكل  وهناك  البطالة،  هاج�س  على 
ال  قــد  ممــا  الــالئــق  غــري  املقر  وهــو  البلدية   منه 
ت�سجله  الذي  فال�سغط  املهام  تاأدية  على  ي�ساعد 
التنظيمي  الهيكل  تطبيق  على  ي�ساعد  ال  امل�سالح 

للبلدية وذلك لعدم وجود مقر منا�سب.

تعاين عدد من امل�ساتي من غياب م�ساريع تنموية 
هل من املنتظر النظر اإليها وجت�سيدها على اأر�س 

الواقع الأجل النهو�س بواقعها التنموي؟
تالو  عــني  مب�ستة  امل�ساريع  مــن  جملة  برجمة 
لل�سرب،  ال�ساحلة  املياه  �سبكة  �سمنها  من  جــاء 
ا�ستدراك  على  اأي�سا  ونعمل  الــطــرقــات  تهيئة 
املواد  من  بكل  ال�سكان  ربط  منها  النقائ�س  بع�س 
و  بالكهرباء  كتزويدهم  وال�سرورية  الطاقوية 
الغاز الطبيعي  ومن املنتظر ا�ستكمال هذه امل�ساريع 
من طرف �سركة �سونلغاز، وغرار م�ستة عني تالوت 
م�ساريع  ـــرى  االأخ هــي  بها  �ستنطلق  عــزة  اأوالد 
الطبيعي  بالغاز  ال�سكان  منازل  ربط  منها  م�سابهة 

املياه،  بتوفري  متعلقة   م�ساريع  ت�سجيل   مت  كما 
ملعب جواري.

من  امل�ستفيدين  عــدد  ال�سياق  ذات  يف  ويبلغ 
احلالية،  ال�سنة  يف  عائلة   100 الطبيعي  الغاز 
العهدة  بداية  عند  التغطية  ن�سبة  قــدرت  فيما 
وملدة  امل�ساتي  يف  باملائة   10 احلالية  االنتخابية 
بن�سبة  كثرية  امل�ساتي  تغطية  متت  ون�سف  عامني 
مت  الكهرباء  مل�سروع  بالن�سبة  اأمــا  جــدا،  كبرية 
بع�س  م�ستوى  على  ال�سبكات  مــن  الكثري  اإجنـــاز 
املتعلقني  الربناجمني  ا�ستكمال  غاية  اإىل  امل�ساتي 
معروف  وكاف  بوعزة  واأوالد  تالوت  عني  مب�ستة 
براأ�س الواد  بن�سبة مئة باملائة وذلك فيما يتعلق 
للمياه  بالن�سبة  ــا  اأم والــغــاز،  الكهرباء  مبــادتــي 
ال�ساحلة لل�سرب مت اإجناز الكثري من �سبكات املياه 
فيما  اإرتوازيني  بئرين  من  اال�ستفادة  مت  حني  يف 
اإ�ستدراكها  ينتظر  و  تعاين  املناطق  بع�س  بقيت 

لهذه النقائ�س.

يف املو�سم الدرا�سي احلايل �سكل غياب التدفئة يف 
عدد من املوؤ�س�سات الرتبوية معاناة لدى التالميذ 

هل قمتم با�ستدراك هذه النقائ�س؟ 
ال  اإذ  بالتحديد  كندة  منطقة  امل�سكل  هذا  مي�س 
زال بع�س التالميذ يعانون من هذا امل�سكل العوي�س، 
على  بها  املتواجد  الرتبوية  املوؤ�س�سات  وتعتمد 
املازوت،  با�ستعمال مادة  املركزية  وذلك  التدفئة 
ومن املنتظر مطلع املو�سم الدرا�سي املقبل تزويدها  
وبالتايل  ال�سرورية  املـــادة  بهذه  نهائي  ب�سكل 
لباقي  بالن�سبة  اأما  التالميذ،  معاناة  الق�ساء على 
املوؤ�س�سات الرتبوية يف  بلدية راأ�س العيون فهي مل 

ت�سجل اأي نوع من هذه النقائ�س.

بالنظر اإىل و�سعية املركز الثقايف املغلق يف اأوجه 
�سرخات  تطلق  العيون  ــس  راأ� مواهب  قا�سديه، 
متتالية لتخ�سي�س ف�ساءات الحت�سان اإبداعاتهم 

هل ا�ستجابت ال�سلطات البلدية؟  
طويلة،  �سنوات  منذ  يعاين  الثقايف  الهيكل  هذا 
الب�سري  الــكــادر   نق�س  هــو  ذلــك  وراء  وال�سبب 
باالإ�سافة اإىل غياب االإمكانيات املادية وهو الو�سع 
الذي جعله يعي�س تذبذبا ملحوظا يف الت�سيري، وال 
منا�سبات  تنظيم  حال  يف  نادر  اإال  ا�ستغالله  يتم 
معينة، وخالل العهدة االنتخابية احلالية عملت 
النوع  هذا  ملثل  املا�سة  للحاجة  نظرا  تفعيله  على 
من املرافق الثقافية ال�سيما واأنه كان مغلقا ب�سكل 

نهائي منذ ال�ست �سنوات املا�سية.

هل  التنمية  يف  مهم  قطاع  باعتبارها  الفالحة 
ان�سبت اهتماماتكم للنهو�س بهذا االأخري وت�سجيع 

امل�ستثمرين فيه؟
بع�س املناطق براأ�س العيون تهتم بالفالحة غري 
ما  وهو  ال�سقي،  مياه  نق�س  من  تعاين  البلدية  اأن 
غياب  اإىل  بالنظر  الفالحني  يــوؤرق  هاج�سا  يعد 
االآبار االإرتوازية  ورغم الت�سهيالت املقدمة حلفر 
اجلهات  من  يتقربوا  مل  املواطنني  اأن  اإال  االآبــار 
وذلك  الالزمة  ــراءات  االإج بكامل  للقيام  املعنية 
الأجل منحهم رخ�س حفر االآبار واال�ستفادة منها  
الفالحي  بالقطاع  النهو�س  على  العمل  وبالتايل 

واال�ستثمار فيه.

العابد  ثنية  بلدية  واأحــيــاء  طرقات  تعاين 
وكذا امل�ساتي والتجمعات ال�سكانية التابعة لها 
للتهيئة ب�سبب عدم تخ�سي�سها  من انعدام كلي 
التاأهيل  ــادة  واإع وال�سيانة  التعبيد  مب�ساريع 
الأ�سباب تبقى جمهولة بالن�سبة ل�سكان البلدية 
لتهمي�س  حد  بو�سع  ال�سلطات  طالبوا  الذين 
الريفية  بالتهيئة  تعلق  ما  خا�سة  ـــاف  االأري
لتح�سني واجهات  الطرقات  واإ�سالح  اخلارجية 

هذه املناطق النائية ذات الطابع اجلبلي.
ت�ستفد  مل  باتنة  واليــة  بلديات  من  كغريها 
بلدية ثنية العابد من م�ساريع تهيئة الطرقات 
على الرغم من زعم م�سالح االأ�سغال العمومية 
االعتبار  ــادة  الإع �سنوية  ميزانية  تخ�سي�س 
للطرق البلدية عرب كافة اإقليم الوالية، االأمر 
عن  يخرج  ومل  الواقع  اأر�ــس  يالم�س  مل  الــذي 
معظم  تبقى  حيث  والكالم،  التخطيط  نطاق 
الطرقات وامل�سالك ببلديات باتنة وعلى راأ�سها 
و�سع  يف  وم�ساتيها  وقراها  العابد  ثنية  بلدية 
لهذه  الوا�سح  لــالهــرتاء  نظرا  وكــارثــي  مــزري 

كبدت  فيها  واملطبات  احلفر  وانت�سار  االأخــرية 
املواطنني خ�سائر فادحة يف ممتلكاتهم املادية، 
والقرى  لالأرياف  اجلمايل  املنظر  �سوهت  كما 
تتمتع  مناطق  يف  تــواجــدهــا  مــن  الــرغــم  على 
مبناظر طبيعية خالبة كان من املمكن اأن تكون 
واملرافق  التهيئة  غياب  لوال  لل�سائحني  قبلة 

ال�سرورية الإنعا�س هذا النوع من ال�سياحة.
ا�ستكوا  العابد  ثنية  م�ساتي  �سكان  من  الكثري 
عدم تعميم ال�سلطات ل�سبكة االإنارة العمومية 
احلاجة،  وقــت  ليال  املواطنني  تنقل  لت�سهيل 
من  الكثري  يف  غائبا  بــات  ــذي  ال االأمـــن  ــم  ودع
وخا�سة  اجلــرميــة  انت�سار  ب�سبب  االأحــيــاء 
ال�سرقة وال�سطو على البيوت واملزارع با�ستغالل 
الظالم الدام�س الذي يلف بع�س االأحياء ب�سبب 
غياب االإنارة، ناهيك عن غياب الكهرباء حتى 
يف  فيها  املنازل  تغرق  التي  االأحــيــاء  بع�س  يف 
ظالم دام�س ب�سبب عدم تعميم الربط ب�سبكة 
اأحياء  بع�س  يف  الريفية  بالكهرباء  الربط 

البلدية والقرى وامل�ساتي التابعة لها.

مركز مكافحة ال�ضرطان ينتظر فقط و�ضول كوا�ضف التحاليل

ب�ضبب فريو�س كورونا

نحو الك�شف عن حتاليل "كورونا" بباتنة

توقف عملية حت�شيل ديون اجلزائرية للمياه بباتنة

مر�شى الربو بباتنة يف مــاأزق

م�شاتي دون تهيئة وعائالت بال كهرباء
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الغبار  بنف�ش  مطالبة  "ال�شلطات 
عن م�شت�شفى راأ�ش العيون"

حفيظة. ب

�سميحة. ع

مرمي. ع

�سميحة. ع

ينا�سد املهند�سون املعمارييون 
وايل والية باتنة، التدخل 

ق�سد جتميد م�سابقات الدرا�سة 
واملتابعة اخلا�سة بهذه الفئة 

يف ظل االأزمة ال�سحية التي متر 
بها البالد.

وح�سب بيان املطالبة بتجميد 
هذه امل�سابقات الذي مت تقدميه 

اأم�س للوايل وحتوز االورا�س 
نيوز على ن�سخة منه، ان هذه 
امل�سابقات الزالت جتري رغم 

اخلطر الكبري الذي يحيط 
باملهند�سني نتيجة �سرورة 

تنقلهم لالمكنة اخلا�سة 
بامل�ساريع بغية املعاينة، 

باالإ�سافة اإىل اأن التجمعات 
من اأجل اإيداع العرو�س وفتح 
االأظرفة والتي ت�سكل خطرا 
كبري على اإطارات الدولة من 

مهند�سني وعمال املوؤ�س�سات وكذا 
عائالتهم وهو ماتنافى مع جملة 

التدابري املتخذة ب�سبب فريو�س 
كورونا.

هذا وقد نوه اأحد اع�ساء 
املجل�س املحلي لهيئة  املهند�سني 

املعماريني  ان هذا الطلب جاء 
بعاد موافقة اع�ساء املجل�س، كما 

اأكد ذات املتحدث انه ومبجرد 
اخلروج من هذه الظروف �سيتم 

اإ�ستئناف  هذه امل�سابقات بل 
�سيكون برجمة ايام ا�ستداراكية 

لتعوي�س جميع االأيام التي 
توقفت فيه تلك امل�سابقات.

املهند�شون املعمارييون 
يطالبون جتميد 

م�شابقــات
 الدرا�شة واملتابعة 

وجهوا ندائهم للوايل

�سميحة. ع



عادت ظاهرة الطوابري اإىل الواجهة يف فرتة احلجر ال�ضحي بوالية �ضطيف وهذا من خالل االأعداد الكبرية من 
البلديات، حيث  البنزين يف خمتلف  لنهار االأم�س حمطات توزيع  ال�ضاعات االأوىل  التي حا�ضرت منذ  املركبات 
ت�ضببت االإ�ضاعات التي مت تداولها عرب من�ضات التوا�ضل االجتماعي بخ�ضو�س قرار غلق املحطات يف خلق طوابري 

طويلة اأمام هذه املحطات.

ال�ضكان يطالبون بتج�ضيد الوعود

بعد اختفاء الطوابري للح�ضول على ال�ضميد 

يف ظل االنقطاعات املتكررة 

خمزون ال�ضميد يكفي ل�ضنة اأخرى 

اأعـــــــرب �ـــســـكـــان الـــعـــديـــد من 
اجلهة  يف  الــواقــعــة  الــبــلــديــات 
اجلـــنـــوبـــيـــة والـــ�ـــســـرقـــيـــة من 
احلا�سل  التذبذب  من  خماوفهم 
يف  وهذا  بالكهرباء  تزويدهم  يف 
للتيار  املتكررة  االنقطاعات  ظل 
الكهربائي خالل االأيام الفارطة 
خا�سة يف ظل تزامن هذه الفرتة 
مع احلجر ال�سحي اجلزئي ف�سال 
مبنازلها  الــعــائــالت  مــكــوث  ــن  ع
زيادة  الذي ت�سبب يف  االأمر  وهو 

اال�ستهالك.
تاأثريات  من  العائالت  وتتخوف 
على  املـــتـــكـــررة  االنـــقـــطـــاعـــات 
�سالحية املواد الغذائية التي مت 
تخزينها باأعداد كبرية يف الفرتة 
كما  طــارئ،  الأي  حت�سبا  احلالية 
متتد املخاوف اأي�سا اإىل الفالحني 

اأن  ــة  ــس ــا� خ املــنــاطــق  هــــذه  يف 
االنقطاعات التي ح�سلت يف وقت 
الفالحني  هـــوؤالء  كــبــدت  �سابق 

خ�سائر مالية معتربة.
�سونلغاز  م�سالح  فاإن  جهتها  ومن 
فرق  اأن  عــلــى  اأكــــدت  ب�سطيف 
اأي  يف  للتدخل  جاهزة  ال�سيانة 
الإعادة  الوالية  تراب  من  نقطة 
بالكهرباء يف حال وجود  التزود 
مت  حيث  انقطاعات،  اأو  اأعطاب 
لتجاوز  االإمكانيات  كل  ت�سخري 
هذه الفرتة دون تاأثريات �سلبية 
على املواطنني رغم ارتفاع حجم 
وهو  ملحوظ،  ب�سكل  اال�ستهالك 
االأمر الذي جعل م�سالح �سونلغاز 
�سرورة  املــواطــنــني  مــن  تطالب 
لتفادي  ــتــهــالك  اال�ــس تــر�ــســيــد 

ح�سول انقطاعات اأخرى.

بالقرى  عائلة   255 ا�ستفادت 
�سرج  لبلديتي  التابعة  واملدا�سر 
الـــغـــول وبـــابـــور �ــســمــال واليـــة 
على  حتتوي  طــرود  من  �سطيف 
برنامج  �سمن  االأ�سا�سية  ــواد  امل
للت�سامن  ـــة  ـــواري اجل اخلــلــيــة 
الن�ساط  مديرية  مع  بالتن�سيق 
لفائدة  واملوجهة  االجتماعي 
مناطق الظل التي يعاين �سكانها 
مــن اأزمـــة كــبــرية جـــراء تدهور 
تف�سي  ظــل  يف  املعي�سة  ظــروف 
فريو�س كورونا واإجراءات العزل 

ال�سحي.
وا�ــســتــحــ�ــســن املــواطــنــون هــذه 
املـــخـــاوف من  ـــادرة يف ظــل  ـــب امل
االأزمــــة خا�سة  ــذه  ه ــريات  ــاأث ت
ظروف  تعاين  املناطق  هــذه  اأن 
قبل  حــتــى  قــا�ــســيــة  معي�سية 
ال�سلطات  اأن  علما  االأزمــة،  هذه 
منطقة   28 اأح�ست  العمومية 

الظرف  هذا  يف  بها  للتكفل  ظل 
ال�سعب حيث مت اإح�ساء 2000 
لال�ستفادة  مــر�ــســحــة  عــائــلــة 
مبلغ  تــخــ�ــســيــ�ــس  مت  اأن  بــعــد 
خزينة  من  �سنتيم  مليون   300
تكفل  والبقية  للعلمية  الوالية 

بها املح�سنون. 
ــن جــانــب اأخـــر طــمــاأن وايل  وم
مواطني  بلكاتب  حممد  �سطيف 
مادة  بوفرة  البلديات  خمتلف 
ــزون  خم ي�سل  حــيــث  ال�سميد 
اإ�سافية  �سنة  نحو  اإىل  الوالية 
اأخــرى على االأقــل مــوؤكــدا على 
دون  البلديات  جميع  ا�ستفادة 
من  هامة  ح�س�س  من  ا�ستثناء 
هذه املادة طوال الفرتة احلالية 
الــذي  الــتــذبــذب  على  للق�ساء 
الفارطة  االأيــــام  ــالل  خ ح�سل 
بهذه  والتالعب  امل�ساربة  جراء 

املادة. 

�سجلت بلدية الزعرورية 
ب�سوق اأهرا�س مطلع 

االأ�سبوع اجلاري وفاة 
امراأة يف ظروف غام�سة 

ما ا�ستدعى اإجراء حتاليل 
لال�ستباه يف اإ�سابتها 

بفريو�س كورونا، كما مت 
نقل ودفن جثة الفقيدة 
يف جو مثري للريبة اأثار 

خماوف جريان هذه االأخرية 
و�سكان بلدية الزعرورية 
التابعة لدائرة تاورة، ما 

زاد من حالة اال�ستنفار يف 
البلدية وتخوف املواطنني 

من اإمكانية اإ�سابتها 
وعائلتها بالوباء يف انتظار 

اأي ت�سريح من اجلهات 
امل�سوؤولة.

وقال بع�س املواطنني اأن 
هذا ال�سمت قد زاد من 

خلق بلبلة واإطالق تاأويالت 
وتف�سريات �سعبوية يف 

مقابل عدم التزام مواطني 
املنطقة باحلجر املنزيل ما 

يثبت ا�ستهتارهم بالو�سع 
ال�سحي الذي تعاين منه 

البالد وخا�سة على م�ستوى 
الواليات التي �سجلت بها 
اإ�سابات بالداء ، ما ينبئ 
بكارثة �سحية يف حالة 

تاأكدت ايجابية التحاليل 
التي مت اإجراوؤها للفقيدة.

والطب  االأوبئة  مل�سلحة  حتذيري  بيان  اأم�س،  اأ�سار 
عن  البواقي،  اأم  بوالية  ال�سحة  مبديرية  الوقائي 
يتم  التي  ال�سهاريج  مياه  ا�ستعمال  �سالحية  عــدم 
اأحياء  مبختلف  املتنقلة  ال�سهاريج  منت  على  بيعها 
التحاليل االأخرية  اإثبات  ال�سرقي، بعد  منطقة بحري 

على احتوائها على كميات معتربة من اجلراثيم التي 
امل�سلحة  ذات  حذرت  وقد  الغ�سل،هذا  حتى  ت�سلح  ال 
املخت�سة  امل�سالح  مطالبني  ا�ستعمالها،  خطورة  من 
الظروف  ظــل  يف  البائعني  ــردع  ل العاجل  بالتدخل 

اال�ستثنائية التي تواجهها البالد.

يتلقاها  الــتــي  الــوعــود  مــن  بــالــرغــم 
مبدينة  طاكزة  بلدية   �سكان  يوميا 
التنمية  عجلة  بــدفــع  الــبــواقــي،  اأم 
حقيقة  غــري  بقيت  لكنها  بالبلدية 
مبختلف  تتكرر  ــود  وع واأنــهــا  خا�سة 
ــب  ــال وط الــبــلــدي  املــجــلــ�ــس  دورات 
للبلدية  االلتفات  ب�سرورة  املواطنون 
كبرية،  بدرجة  معزولة  اأ�سحت  التي 
تخ�س  م�ساريع  ت�سجيل  ي�ستدعي  ما 
فتح م�سالك ريفية مب�سافات طويلة من 
�ساأنها فك العزلة عن البلدية وربطها 

بباقي البلديات املجاورة وكذا ت�سهيل 
عملية تنقل املركبات.

الظالم  طاكزة  منطقة  وت�سارع  هذا 
منذ �سنوات طويلة، ما�ساهم يف انت�سار 
�سهولة  اأنواع اجلرمية يف ظل  خمتلف 
البلدية  الأحــيــاء  امل�سبوهني  دخـــول 
ك�سفت  وقــت،  يف  الليل.  فــرتة  خــالل 
عن  �سيقو�س،  ببلدية  م�سوؤولة  م�سادر 
غالف  من  البلدية  ا�ستفادت  ترقب 
اخلا�سة  امليزانية  خالل  معترب  مايل 
واجناز  الظل  مناطق  عن  الغنب  برفع 

تنمية  يف  ت�ساهم  تنموية  م�ساريع 
هذا  امل�سدر،  تعبري  حد  على  املنطقة 
خالل  �سيقو�س،  بلدية  عرفت  وقــد 
من  الع�سرات  املا�سية  القليلة  االأ�سهر 
امل�ساتي  م�ستوى  على  االحتجاجات 
تتخبط  التي  العزلة  ب�سبب  النائية، 
فيها، و�سح امل�ساريع التنموية مطالبني 
اجلهاز  عــلــى  االأول  ــوؤول  ــس ــ� امل فــيــهــا 
قريبا،  للتدخل  بالوالية  التنفيذي 
وت�سجيل م�ساريع ت�ساهم يف رفع الغنب 

عن �سكان املنطقة وفك عزلتها.

املحطات  ــوؤويل  ــس ــ� م تــاأكــيــد  ورغــــم 
بكون  نفطال  �سركة  اإىل  باالإ�سافة 
ــا�ــس لــهــا من  هـــذه االإ�ــســاعــات ال اأ�ــس
البلدية  والية  فقط  وتخ�س  ال�سحة 
اإال  الكامل  الــعــزل  اإجــــراءات  بحكم 
طوابري  �سكلوا  املركبات  اأ�سحاب  اأن 
املواطنني  مع  ذاته  احلال  وهو  كبرية 
املازوت  مادة  ي�ستعلمون  مازالوا  الذين 
مل  التي  املناطق  يف  التدفئة  اأجل  من 

ت�ستفد من الربط بالغاز الطبيعي.
اجلزائر  ات�ساالت  وكالة  عرفت  كما 
طوابري  بدورها  �سطيف  �سرق  بالعلمة 
الزبائن  ــن  م وكــالــتــهــا  اأمــــام  طــويــلــة 
م�ستحقات  تــ�ــســديــد  يف  الــراغــبــني 
اال�سرتاك ال�سهري وهذا و�سط امتعا�س 
كانوا  الذين  الزبائن  طــرف  من  كبري 
يرغبون يف احل�سول على ت�سهيالت من 
الطوابري  هذه  لتفادي  املوؤ�س�سة  طرف 
واأكد  كبرية،  اأخطار  عنها  تنجر  التي 
بهذا  توافدهم  اأن  الزبائن  من  عــدد 
ا�سرتاكهم  توقيف  اإىل  يرجع  ال�سكل 
جتديده  عن  احلديث  رغــم  ال�سهري 

ومن  احلالية،  الو�سعية  ب�سبب  األيا 
الطوابري  هذه  املوؤ�س�سة  بررت  جانبها 
اإىل اإغالق بع�س اخلوا�س فلمحالتهم 
يف فرتة احلجر ال�سحي مما ت�سبب يف 

هذه الو�سعية.
للح�سول  الطوابري  ظاهرة  اأن  علما 
ال�سميد اختفت ب�سكل �سبه  على مادة 
الوالية  بــلــديــات  خمتلف  مــن  كــامــل 

طرف  مــن  املتخذة  ــــراءات  االإج بعد 
ال�سلطات املحلية لتوزيع مادة ال�سميد 

على املحالت مبا�سرة.

حتذيرات من مياه ال�شهاريج ببحري ال�شرقــي
خماوف من تذبذب التزود 

بالكهرباء يف فرتة احلجر ال�شحي

مناطق الظل ب�شرج الغول وبابور 
ت�شتفيد من االإعانات

وفاة امراأة 
م�شتبه يف اإ�شابتها 
بـ"كورونا" يثري 

خماوف ال�شكان

م�شاريع التنمية الغائب االأكرب بطاكـــــزة

طوابري اأمام حمطات البنزين وات�شاالت اجلزائر
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اأكرث  العاملية  اخلــام  النفط  اأ�سعار  تراجعت 
و�سهرية  ف�سلية  خ�سائر  اأكرب  اأعقاب  يف  اأم�س، 
خمــاوف  تفاقمت  اإذ  لــلــخــام،  االإطــــالق  عــلــى 
التوقعات  فــاق  ارتفاع  بفعل  املعرو�س  تخمة 
اخلالف  هوة  وات�ساع  االأمريكية  املخزونات  يف 

داخل اأوبك.
عام  منذ  م�ستوياتها  اأقل  قرب  النفط  واأ�سعار 
2002 و�سط اأزمة فريو�س كورونا العاملية التي 
الطلب  وخف�ست  عاملي  اقت�سادي  لتباطوؤ  اأدت 

على اخلام، واأنهت التعامالت االآجلة علي اخلام 
بعد  باملئة   70 نحو  منخف�سة  االأول  الــربــع 

خ�سائر قيا�سية يف مار�س.
جرينت�س،  بتوقيت   0643 ال�ساعة  وبحلول 
 1.02 بواقع  برنت  العاملي  القيا�س  خام  نزل 
دوالر   25.33 اإىل  باملئة   3.9 يعادل  ما  دوالر 
للربميل، وفقد خام غرب تك�سا�س الو�سيط 35 
دوالر   20.13 اإىل  باملئة   1.7 يــوازي  ما  �سنتا 
�سابقة قال  مكا�سب  اأن تخلى عن  بعد  للربميل 

حمللون اإنها ناجمة عن تكوين مراكز يف بداية 
الربع اجلديد.

االأمريكي  الــبــرتول  معهد  بيانات  واأظــهــرت 
 10.5 زادت  االأمريكية  اخلــام  خمــزونــات  اأن 
كثريا  متخطية  املا�سي  االأ�سبوع  برميل  مليون 

التوقعات بارتفاع اأربعة ماليني برميل.
يف  بالفريو�س  �سخ�س  األف   800 نحو  واأُ�سيب 
و800  األفا   38 من  اأكــرث  وتــويف  العامل  اأنحاء 

�سخ�س وفقا الإح�ساء رويرتز.

رئي�س اجلمهورية، ال�ضيد عبد املجيد تبون يوؤكد:

 اأكد رئي�س اجلمهورية، ال�صيد عبد املجيد تبون، خالل مق�بلة �صحفية مع و�ص�ئل االإعالم الوطنية بثت م�ص�ء اأم�س االأول، اأن اجلزائر 
م�صتعدة مت�م� للت�صدي لوب�ء كورون� ومتلك "خطة مدرو�صة" ملواجهة انهي�ر اأ�صع�ر النفط.

اإجــراءات  بخ�سو�س  تبون  الرئي�س  وذكــر 
حياة  تهدد  التي  كورونا،  جائحة  مواجهة 
املواطنني اأن اجلزائر متلك قدرات كافية مل 
ال�سدد  هذا  يف  وتطرق  بعد،  كلها  ت�ستعملها 
الوباء  هــذا  ملواجهة  املادية  الو�سائل  اإىل 
الطبية  االأقنعة  بخ�سو�س  الرئي�س  اأ�سار 
حتركت"  الــوطــنــي  االإنــتــاج  "اآلة  اأن  اإىل 
 90-80 اإىل  االأقنعة  هــذه  اإنــتــاج  لريتفع 
ارتفاع حم�سو�س  اإىل جانب  األف قناع يوميا 
و�ست�ساف  التطهري،  ملــواد  املحلي  االإنتاج  يف 
يتابع  املتاحة،  الوطنية  االإمكانيات  اإىل 
تقدمت  التي  الطلبيات  اإىل  تبون،  ال�سيد 
 100 اإىل ال�سني للح�سول على  بها اجلزائر 
مليون قناع و30 األف طقم ك�سف اإىل جانب 
هذه  ا�ستالم  �سيتم  باأنه  واأ�ــســاف  قــفــازات، 

الطلبيات خالل "ثالثة اأو اأربعة اأيام".
وبخ�سو�س دواء الكلوروكني الذي �سيجري 
اجلزائر  باأن  الرئي�س  اأفاد  حمليا،  تطويره 
يكفي  العقار  هــذا  من  خمزونا  حاليا  متلك 
وقــــال :  ــــف جـــزائـــري،  األ  200 حلــــوايل 
هو  حقا  ينق�سنا  ما  لكن  االإمكانيات  "منلك 
ت�سيطر  اجلــزائــر  اأن  مــوؤكــدا  االن�سباط" 
حتى  ت�سمح  قدرات  متلك  واأنها  الو�سع  على 
مبواجهة الوباء يف حال و�سوله اإىل الدرجة 
اخلام�سة خا�سة واأن قدرات اجلي�س ال�سعبي 

الوطني مل ت�ستغل بعد.
للجزائر،  املالية  باالإمكانيات  يتعلق  وفيما 
ذكر ال�سيد تبون باأنه مت حلد االآن تخ�سي�س 
و�سائل  ل�سراء  كاحتياط  �سنتيم  مليار   370

مليون   100 اإ�سافة  يتم  اأن  قبل  الوقاية 
دوالر اأخرى موؤخرا ملواجهة الوباء.

�سندوق  ــرتاح  اق عن  تبون  ال�سيد  وك�سف 
م�ساعدة  تــقــدمي  الــعــاملــي  والــبــنــك  الــنــقــد 
ب130  االإجــمــايل  مبلغها  يقدر  للجزائر 

مليون دوالر.
م�سكال  لي�س  امل�سكل  اأن  اأكد  ال�سدد،  بهذا  و 
ماليا...ميكنني حتى اتخاذ قرارا بتخ�سي�س 
1 مليار دوالر ملحاربة الكورونا" م�ستدال على 
احتياطات  متلك  البالد  باأن  بالتذكري  قوله 
لل�سرف تقدر ب60 مليار دوالر، وقال:" من 
نحن  لكن  فمرحبا،  تلقائيا  م�ساعدتنا  يريد 

منلك ما يكفي ولن نطلب ال�سدقة".
وعن �سوؤال اآخر متعلق مبدى ا�ستعداد البالد 
اأكد  النفط،  اأ�سعار  انهيار  تداعيات  ملواجهة 
لرفع  م�ستعدة  اجلــزائــر  اأن  تــبــون  ال�سيد 
انهيار  قبل  اجلزائر  اأن  وقال  التحدي،  هذا 
هيكلة  اإعادة  يف  �ست�سرع  كانت  النفط  اأ�سعار 
اقت�سادنا غري اأن هذا االنهيار قد يت�سبب يف 
اأو  باملئة  ب30  النفطية  املداخيل  انخفا�س 
40 باملئة .. و"رمبا ت�سبح هذه املداخيل كما 
20 باملئة من حاجياتنا  قال ال تغطي �سوى 
االقت�سادية لكن اخلطة مدرو�سة والن�سو�س 

حت�سر و�ستكون هناك تغيريات".

ال�سناعي  القطاع  يف  االإنتاج  اأ�سعار  �سهدت 
قدره  ارتفاعا  املحروقات(  )خارج  العمومي 
 ،2018 2019 مقارنة ب�سنة  7ر2 باملئة يف 
ح�سبما علم اأول اأم�س، لدى الديوان الوطني 

االإح�سائيات.
الت�ساعدي  املــنــحــى  هـــذا  ت�سجيل  ومت 
اأ�سا�سا   ) امل�سنع  من  اخلــروج  )عند  لالأ�سعار 
واملناجم  للن�سيج  ال�سناعية  القطاعات  يف 
واملحاجر و�سناعات اخل�سب وقطاع �سناعات 
وامليكانيك  والــتــعــديــن  والــ�ــســلــب  احلــديــد 
الديوان  معطيات  ح�سب  وهــذا  والكهرباء، 
خالل  االإنتاج   عند  االأ�سعار  تطورات  حول 
الثالثي االأخري من �سنة 2019، ومت ت�سجيل 
�سعبة  يف  االإنتاج  عند  االأ�سعار  يف  منو  اأعلى 
ارتفاعا  �سجلت  التي  الن�سيجية  ال�سناعات 

قدره 6ر9 باملئة.
ـــا اأ�ــســعــار االإنـــتـــاج يف قــطــاع املــنــاجــم و  اأم
باملئة  6ر8  بن�سبة  ارتفعت  فقد  املحاجر 
الذي  االإح�سائيات  الوطني  الديوان  ح�سب 
لقطاعات  بالن�سبة  االإنتاج  اأ�سعار  اأن  اأو�سح 
اخل�سب والفلني والورق ارتفعت اأي�سا بن�سبة 
اأي�سا  الت�ساعدي  املنحى  هذا  وم�س  7باملئة، 
لل�سناعات  بالن�سبة   االإنتاج  عند  االأ�سعار 
وامليكانيك  والتعدين  وال�سلب  احلديدية 
املا�سية  ال�سنة  باملئة  8ر3  لتبلغ  والكهرباء 
يف  االإنتاج  اأ�سعار  اأما   2018 ب�سنة  مقارنة 
قطاع �سناعات الغذائية فقد �سهدت ارتفاعا 

طفيفا قدره 6ر1 باملئة.
�سناعية  قطاعات  اأخرى،عرفت  جهة  من 
ـــر  ــا طــفــيــفــا ويــتــعــلــق االأم ــاع ــف اأخـــــرى ارت
بال�سناعات الكيميائية ب 5ر0 باملئة ومواد 

البناء بن�سبة 4ر0 باملئة.
لدى  االأ�سعار  يف  ركــود  الــديــوان  �سجل  كما 
اأن  حني  يف  املتنوعة  ال�سناعات  يف  االإنتاج 
اأ�سعار االإنتاج لل�سناعات اجللدية واالأحذية 
تراجعت بن�سبة 1ر1  باملئة واأي�سا بالن�سبة 

لقطاع الطاقة )الكهرباء -5ر0 باملئة(.
 2019 �سنة  مــن  االأخـــري  الثالثي  ــالل  وخ
3ر2  ب  ال�سناعي  االإنــتــاج  اأ�سعار  ارتفعت 
 ،2018 يف  الــفــرتة  بنف�س  مــقــارنــة  باملئة 
الن�سيج  �سناعات  اأ�سا�سا  االرتفاع  هذا  وم�س 
والفلني  اخل�سب  و�سناعات  باملئة(  )2ر9 

واملحاجر  واملناجم  باملئة(  )2ر7  والـــورق 
وال�سلب  احلديد  و�سناعات  باملئة(  )1ر7 
)5ر3  والــكــهــربــاء  وامليكانيك  والــتــعــديــن 
)8ر1  واالأحذية  اجللود  و�سناعات  باملئة( 

باملئة(.
االأ�سعار  يف  ارتفاعا  ــرى  اأخ �سعب  وعرفت 
ويتعلق  طفيف،  ب�سكل  ولكن  االإنــتــاج  عند 
باملئة(  )9ر0  البناء  مبــواد  اأ�سا�سا  االأمــر 
باملئة(  )8ر0  الكيمائية  والــ�ــســنــاعــات 
وقطاع  باملئة(  )5ر0  الغذائية  وال�سناعات 

الطاقة )1ر0 باملئة(.
الأ�سعار  ال�سنوي  النمو  متو�سط  اأن  يذكر 
املحروقات  العمومي خارج  ال�سناعي  االإنتاج 
1ر2  بن�سبة  ارتفع   2018 �سنة  مدار  وعلى 

باملئة مقارنة ب�سنة 2017.

الوقود كاإجراء احرتازي  اأي قرار بغلق حمطات  اإ�سدارها  التجارة  نفت وزارة 
لتفادي انت�سار فريو�س "كورونا".

واأو�سحت الوزارة يف بيان لها :"تنفي وزارة التجارة نفيا قاطعا �سدور اأي قرار 
على  اجلهات  بع�س  تتداوله  والــذي  الوقود  حمطات  بغلق  م�ساحلها  عن  �سادر 

من�سات التوا�سل االجتماعي".
�سورا  اأم�س  الفاي�سبوك  وخا�سة  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  رواد  وتــداول 

لطوابري من ال�سيارات م�سكلة يف حمطات الوقود احرتازا من غلقها.

الريفية،  والتنمية  الفالحة  وزير  اأكد   
باجلزائر  اأمــ�ــس،  اأول  ــاري  ــم ع �ــســريــف 
العا�سمة اأن دعم الدولة للمواد الغذائية 
اأ�سعار  تهاوي  رغــم  �سي�ستمر  االأ�سا�سية 
البرتول واالأزمة االقت�سادية العاملية التي 

خلفتها جائحة كورونا )كوفيد-19(.
االأمن  �سمان  اأن  الفالحة  وزيــر  و�سرح 
الغذائي لل�سعب هو م�ساألة بالغة االأهمية 
ت�سهر  احلكومة  اأن  حيث  للدولة  بالن�سبة 
�سمان  بغية  هيكلية  ن�ساطات  تاأطري  على 
وباأ�سعار  الغذائية  للمواد  ــم  دائ عر�س 
هذا  يف  عــمــاري  ال�سيد  م�سيفا  معقولة، 
حاليا  املقدر  ال�سرف  احتياط  اأن  ال�سياق 
بت�سيري  للبالد  �سي�سمح  دوالر  مليار  ب60 
التي  الع�سيبة  االأوقـــات  هــذه  يف  الو�سع 
وانخفا�س  كورونا  جائحة  بتف�سي  تتميز 
اأ�سعار النفط، واعترب وزير الفالحة هذه 
القيام  و  الو�سع  لت�سحيح  فر�سة  املرحلة 
با�ستغالل اأمثل للرثوات الوطنية من اجل 
و  الطبيعية  الــكــوارث  �سد  البلد  حت�سني 

االأزمات االقت�سادية منها وال�سحية.
باجلهود  الوزير  اأ�ساد  ال�سدد،  ذات  ويف 
خف�س  �سبيل  يف  قــطــاعــه  يبذلها  الــتــي 
الغذائية  ــواد  امل بع�س  ا�سترياد  وقــف  اأو 
يف  م�سريا  املحلية،  باملنتوجات  وا�ستبدالها 
ذلك اإىل القمح اللني حيث اأكد اأن اجلزائر 
حققت الأول مرة االكتفاء الذاتي من حيث 
يف  جعلها  ما  وهو  االإ�سرتاتيجية  احلبوب 

ماأمن من اللجوء لال�سترياد.
عماري  ال�سيد  اأو�ــســى  املنا�سبة،  وبهذه 
الـــعـــادات  اإىل  ــوع  ــرج ــال ب اجلـــزائـــريـــني 
اأجدادهم  اتبعها  التي  ال�سليمة  الغذائية 

ومكافحة التبذير.
اإن  الـــوزيـــر  اأو�ـــســـح  ــدد،  ــس ــ� ال هـــذا  ويف 
ا�ستهالك القمح اللني قد ازداد ب�سكل كبري 
لدى اجلزائريني الذين كانوا ي�ستهلكون يف 

وال�سعري،  ال�سلب  القمح  من  الكثري  املا�سي 
ح�سب  حتــتــويــان،  اللتني  ــادتــني  امل وهــمــا 
غذائية  قيمة  على  التغذية،  اأخ�سائيي 
هامة، ثم ا�ستطرد يقول اأنه يجب علينا اأن 
ن�سجع النا�س على ا�ستهالك اخلبز الكامل 
ونحارب  ال�سلب  والقمح  بال�سعري  امل�سنوع 
350 مليون  التبذير الذي يكلف اجلزائر 
االكتفاء  هــدف  ولتحقيق  �سنويا،  دوالر 
الوزير  �سدد  ــغــذاء،  ال جمــال  يف  الــذاتــي 
االإنتاجية  خمزون  ا�ستغالل  �سرورة  على 
هذا  يف  واأو�سى  وذكية،  عقالنية  بطريقة 
امتدادات  خلق  من  "بداًل  بقوله:  ال�سدد 
علينا  وجــب  الزراعية،  لالأرا�سي  �ساملة 

حت�سني االإمكانات املوجودة".
التزام  اإىل  الوزير  اأ�سار  االإطار،  هذا  ويف 
احلكومة باحلفاظ على ال�سهول من خالل 
و�سع نظام زراعي خا�س باحلبوب. عالوة 
على بذور البقوليات والبطاطا يف امل�ساحات 
الكبرية البور التي ت�سمح بتخ�سيب الرتبة 
وزيادة االإنتاجية الزراعية، كما اأكد على 
الزراعية  امل�ساحة  على  احلفاظ  �سرورة 
ال�ساحلة املقدرة ب8.5 مليون هكتار حتى 
باملناطق �سبه احل�سرية الأنها متثل م�سدر 

متوين لل�سكان.
بوجوب  ال�سياق،  هــذا  يف  ذكــر،  اأن  وبعد 
الوزير  اأ�سار  متيجة،  �سمال  على  احلفاظ 
الوطنية  املــنــتــجــات  دعـــم  ــري  ــداب ت اإىل 
وت�سجيع  الفني  االإ�سراف  خالل  من  �سيما 
االأولــيــة  ـــواد  امل ــتــاج  اإن على  امل�ستثمرين 

املخ�س�سة لقطاع ال�سناعة الزراعية.
كما ذكر، يف اخلتام، باأن القطاع الفالحي 
الناجت  من  املائة  يف   12 ن�سبة  اليوم  ميثل 
عن  تــزيــد  مب�ساهمة  اخلــــام،  الــداخــلــي 
3500 مليار دينار يف �سنة 2019 )1ر29 
دينار  مليار   2500 مقابل  دوالر(،  مليار 

يف 2013.
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القطاع ال�ضناعي العمومي: 

املواد الغذائية االأ�ضا�ضية:



فيما ينتظر الوفاق الف�صل يف طعن اأحداث الداربي 

وفـــاق  اإدارة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  اأكــــد 
اإدارة  اأن  اأعـــراب  عزالدين  �سطيف 
اإنتظار حتديد تاريخ ف�سل  الوفاق يف 
لالإحتادية  التابعة  الطعون  جلنة 
ق�سية  يف  الــقــدم  لــكــرة  اجلــزائــريــة 
اأحداث لقاء الداربي اأمام اأهلي الربج، 
يف  ــاق  ــوف ال اإدارة  اأن  اأعــــراب  ـــد  واأك
اللجنة  اإنعقاد  تاريخ  حتديد  اإنتظار 
الوفاق  اأن  يثبت  ما  كل  لتقدمي  وهذا 
التي  الثقيلة  العقوبة  ي�ستحق  ال 
خالل  من  االأن�سار  على  ت�سليطها  مت 
حرمانهم من ح�سور 06 لقاءات كاملة 
ف�سال عن تعوي�س اخل�سائر التي حلقت 

باأر�سية ملعب 20 اأوت بالربج.
عن  اأعـــراب  ك�سف  اأخــر  جانب  ومــن 
بها  تقوم  كبرية  ت�سامنية  مــبــادرات 
من  الــراهــن  الوقت  يف  الــوفــاق  اإدارة 
خالل توزيع 2000 قفة على العائالت 
الوفاق  الأن  وهذا  والفقرية  املحتاجة 
خدمة  يف  دوما  و�سيكون  �سعبي  فريق 
م�ستعد  ــوفــاق  ال اأن  م�سيفا  ال�سعب 
للم�ساركة يف كل املبادرات الت�سامنية 
من  املت�سررين  مبــواجــهــة  اخلــا�ــســة 

اإنت�سار فريو�س كورونا.
وبخ�سو�س االأزمة املالية التي يعاين 

االإدارة  اأن  اأعــراب  اأكــد  الفريق  منها 
املنا�سبة  احللول  اإيجاد  على  تراهن 
وهذا  وقت  اأقــرب  يف  الو�سعية  لهذه 
نتائج  على  االأزمة  هذه  تاأثري  لتفادي 
احل�سابات  اأن  علما  م�ستقبال،  الفريق 
ما  الــوفــاق  �سرف  عن  ك�سفت  املالية 
بداية  منذ  �سنتيم  مليار   17 قيمته 
املو�سم اجلاري وهي القيمة التي يرى 
اأنها منطقية بالنظر ل�سرف  امل�سريون 
اأخــرى  وم�ساريف  الالعبني  رواتـــب 
وكــذا  الــقــدامــى  بالالعبني  متعلقة 
يف  الفريق  اأجــراهــا  التي  الرتب�سات 

تون�س واإ�سبانيا.
الفريق  حميط  يف  احلــديــث  ويـــدور 
املوؤقت  الرئي�س  اإن�سحاب  اإمكانية  عن 
مع  زغــال�ــس  جــابــر  ــاوي  ــه ال للفريق 
نهاية املو�سم اجلاري وهذا بعد نهاية 
لرئا�سة  عــودتــه  واإمــكــانــيــة  مهمته 
نحو  ي�سري  الــذي  امل�سيلة  وفــاق  فريق 
الثاين،  الق�سم  اإىل  ال�سعود  حتقيق 
علما اأن زغال�س �سبق اأن تراأ�س فريق 
قبل  فارطة  موا�سم  يف  امل�سيلة  وفــاق 
ا�ستقالته واإن�سمامه اإىل املكتب امل�سري 

للوفاق.

قرر املكتب التنفيدي لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم، تاأجيل ح�سم ق�سية 
تعليق الدوري، ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد، اإىل غاية �سدور التقارير 

الر�سمية من وزارة ال�سحة، يوم 5 اأفريل املقبل.
اإطالق حملة جلمع التربعات  اأع�ساء املكتب التنفيدي باالإجماع، على  ووافق 

لفائدة امل�ست�سفيات اجلزائرية، من اأجل م�ساعدتها على الت�سدي للوباء.
كل  باإ�سراك  التربعات،  جلمع  بنكي  ح�ساب  فتح  اجلزائري،  االحتاد  قرر  كما 
امل�ساعدات  حجم  يتعدى  اأن  وتوقع  واجلهوية،  والوالئية  الوطنية  الرابطات 

حاجز املليون دوالر. 
�سدور  بعد  ا�ستثنائًيا  اجتماعا  اجلــزائــري،  االحتــاد  يعقد  اأن  املرتقب  ومن 
ح�سم  قبل  التطورات،  اآخر  ملناق�سة  اأفريل،   5 يوم  احلكومية،  الهيئات  تقارير 

م�سري الدوري.

ــل االأوملــــبــــي لـــذوي  ــط ــب مـــــازال ال
االإحــتــيــاجــات اخلــا�ــســة يف األــعــاب 
يــتــطــلــع لرفع  بــقــة  فـــــوؤاد  الـــقـــوى 
طرف  مــن  عليه  امل�سلطة  العقوبة 
اأي  عن  باالإيقاف  الدولية  الهيئة 
اإىل  تنقله  بعد  دويل  ريا�سي  ن�ساط 
احل�سول  اأجــل  من  االإماراتية  دبي 
بقة  اإتــهــم  حيث  الت�سنيف،  على 
اآنذاك م�سوؤويل االإحتادية بالت�سبب 
اإىل  تنقله  بعد  معاقبته  قــرار  يف 
التجمعات  اأحــد  يف  للم�ساركة  دبــي 
الت�سنيف  فحو�س  اإجــراء  ثم  ومــن 
دون  حـــال  ــا  مم طــبــي  ــق  ــراف م دون 
الت�سنيف حيث يعاين  ح�سوله على 
ب�سرية  اإعـــاقـــة  ــن  م الــعــلــمــة  اإبـــن 
تاأجيل  قرار  وجاء  ت13(،  )�سنف 
يف  لي�سب  اإ�سافية  ب�سنة  االأوملبياد 
على  يراهن  الــذي  الــعــداء  م�سلحة 

رفع العقوبة امل�سلطة عليه يف اأقرب 
وقت ممكن.

الطعن  قبول  يف  بقة  العداء  وياأمل 
الذي تقدم به من اأجل رفع العقوبة 
امل�سلطة عليه اأو تقلي�سها اإىل �سنتني 
له  �سي�سمح  الــذي  ــر  االأم وهــو  فقط 
االأوملبية  االألـــعـــاب  يف  بــاملــ�ــســاركــة 
القادمة لذوي االإحتياجات اخلا�سة، 
وعانى بقة من تهمي�س �سبه كامل من 
الريا�سية  الــهــيــاأت  خمتلف  ــرف  ط
الوطنية على غرار اللجنة االأوملبية 
تامة  �سبه  ب�سفة  عنه  تخلت  والتي 
وهذا  عليه  امل�سلطة  العقوبة  بعد 
يف  جنــح  املعني  اأن  مــن  الــرغــم  على 
خالل  الوطنية  االألــــوان  ت�سريف 
يف  بها  قــام  التي  امل�ساركات  جميع 
عبد  �سقيقه  رفقة  الدولية  املحافل 

اللطيف بقة. 

يــ�ــســر 
الطاقم 
ــي  ــن ــف ال
ـــق  ـــفـــري ل
مــــولــــوديــــة 
ـــة لـــكـــرة  ـــن ـــات ب
مت�سدر  رجــــال،  الــيــد 
الق�سم  بــطــولــة  مــن  االأوىل  املــجــمــوعــة 
�سرورة  العبيه  على  املــمــتــاز،  الــوطــنــي 
تطبيق الربنامج التح�سريي املخ�س�س لكل 
حيون  اأ�سرف  املدرب  ويحر�س  الالعبني، 
يف كل مرة على تو�سية العبيه والتاأكيد 
لهم على تطبيق الربنامج والعمل والتدرب 
على اإنفراد ل�سمان البقاء يف لياقة بدنية 
جيدة حت�سبا الإ�ستئناف البطولة والعودة 

للمناف�سة.
من جهتهم اأبدى رفقاء قيت�سح جاهزيتهم 

بع�س  اأكــد  كما  املناف�سة،  عــودة  حــال  يف 
بـ"االأورا�س  جمعهم  حديث  يف  الالعبني 
نيوز" اأن كل العبي الفريق يح�سرون على 
انفراد والكل واع بحجم امل�سوؤولية امللقاة 

على عاتقهم.

�سدارة  حتتل  املولودية  اأن  الذكر  يجدر 
ترتيب املجموعة االأوىل وت�سعى لدخول 
دورة اللقب بر�سيد +1، حتى يت�سنى لها 
املو�سم  هــذا  البطولة  لقب  على  ال�سراع 

واإعادة اأجماد الفريق.

الطاهر  تاجنانت  دفـــاع  رئي�س  ــرر  ق
قرعي�س البقاء على راأ�س النادي وعدم 
تقدمي اإ�ستقاالته من الفريق حيث قرر 
جديدة  لعهدة  النادي  لرئا�سة  الرت�سح 
للفريق  االإنتخابية  اجلمعية  ــالل  خ
وهي  اجلــاري  املو�سم  نهاية  بعد  املقررة 
وهــذا  اجلميع  ــاأت  ــاج ف الــتــي  اخلــطــوة 
منا�سبة  من  اأكرث  يف  اأكد  قرعي�س  لكون 
من  االإن�سحاب  يف  رغبته  على  وت�سريح 
النادي ب�سبب ف�سله يف حتقيق االأهداف 
امل�سطرة ويف مقدمتها اإعادة الفريق اإىل 

مكانته يف الرابطة املحرتفة االأوىل.
على  البقاء  يف  قرعي�س  رغبة  ورغــم 
املنتظر  من  املعني  اأن  اإال  النادي  راأ�ــس 
لتحقيق  كــبــرية  �سعوبات  يــواجــه  اأن 
الكبرية  املعار�سة  ظــل  يف  وهـــذا  ــك  ذل
الفريق  اأن�سار  طــرف  من  يلقاها  التي 
ــرات  امل مــن  العديد  يف  ــوا  ــرب اأع الــذيــن 

احلالية  االإدارة  لبقاء  معار�ستهم  عن 
للفريق  جديد  نف�س  باإعطاء  مطالبني 
الفر�سة  ومنح  الت�سيريية  الناحية  من 
الدفاع  قيادة  اأجــل  من  جديدة  لوجوه 

خالل املو�سم القادم.

الدفاع  اإدارة  �سياق منف�سل تدر�س  ويف 
ال�سهرية  االأجـــــور  تخفي�س  مــقــرتح 
لالعبني والطاقم الفني يف الفرتة املقبلة 
وهذا ب�سبب توقف املناف�سة وعدم قدرة 
ال�سهرية  االأجور  ذات  دفع  على  الفريق 
يف ظل عدم وجود مداخيل مالية جراء 

التوقف التام للمناف�سة. 
والريا�سة  ال�سباب  مديرية  وقــررت 
على  مقررة  كانت  التي  االأ�سغال  تاأجيل 
وقت  اإىل  اإ�سماعيل  لهوى  ملعب  م�ستوى 
الــقــدرة على  ــذا ب�سبب عــدم  الحــق وه
احلالية  الــفــرتة  يف  باالأ�سغال  القيام 
من  الريا�سية  املــنــ�ــســاأت  غلق  نتيجة 
ب�سبب  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  طرف 
االأمــور  وت�سري  كــورونــا،  فريو�س  تف�سي 
نحو تاأجيل االأ�سغال املتعلقة باملدرجات 
نهاية  غاية  اإىل  املالب�س  تغيري  وغرف 

املو�سم اجلاري. 

تاأجيل االأوملبياد يخدم البطل االأوملبي بقة فوؤاد 

الطاقم الفني يوؤكد على تطبيق الربنامج 
التح�ضريي والالعبون واعون بامل�ضوؤولية

اأعراب يتحدث عن احل�ضيلة املالية

قرعي�ض يتحدى املعار�ضني ويقرر البقاء على راأ�ض النادي 

االحتادية اجلزائرية توؤجل ح�ضم م�ضري البطولة
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ــق اإحتـــــاد �ــســطــيــف من  ــري اإقـــــرتب ف
الق�سم  حظرية  اإىل  ال�سعود  حتقيق 
الثالث )ال�سيغة اجلديدة( وهذا قبل 
بني  ما  بطولة  نهاية  من  جوالت   04
الرابطات املجموعة الو�سطى ال�سرقية 
اإىل  حــاجــة  يف  الــفــريــق  يبقى  حيث 
نقاط الفوز يف مبارياته املتبقية داخل 
الديار، وي�ستغل الطاقم الفني للفريق 
توقف  ـــان  زرق مليك  ـــدرب  امل بــقــيــادة 
اأجل  من  الــراهــن  الوقت  يف  البطولة 
بعد  لالعبني  الــراحــة  من  مت�سع  منح 

املجهودات الكبرية املبذولة منذ بداية 
التدريبات  اإىل  الــعــودة  قبل  املو�سم 

اجلماعية يف الفرتة املقبلة.
وياأمل رئي�س االإحتاد بلعليات يف اإعادة 
مكانتها  اإىل  ال�سطايفية  الت�سكيلة 
احلقيقية يف اأقرب وقت ممكن خا�سة 
يف  عديدة  ملوا�سم  تخبط  الفريق  اأن 
حظرية ما بني الرابطات، ورغم رغبة 
على  الــهــدف  هــذا  حتقيق  يف  بلعليات 
الرئي�سي  امل�سكل  اأن  اإال  القريب  املدى 
الــــذي يــقــف يف طــريــق حتــقــيــق هذا 

املرتاكمة عن  الديون  اأزمة  املبتغى هو 
الق�سائية  واالأحكام  الفارطة  املوا�سم 
من  جدا  كبري  عدد  عليها  حت�سل  التي 
الالعبني القدامى وهو االأمر الذي كبد 
كبرية،  مالية  خ�سائر  االإحتاد  خزينة 
تخ�سي�س  على  معلقة  االأمــال  لتبقى 
م�سالح  طرف  من  معتربة  مالية  منحة 
ال�سباب  مديرية  وكذا  �سطيف  بلدية 
من  الفريق  متكن  ظــل  يف  والريا�سة 
حتقيق ال�سعود بن�سبة كبرية يف اإنتظار 

تر�سيمه يف اجلوالت املقبلة. 
بدري.ع

حاوره/ العاي�س.�س
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ينتظر الرئي�س املوؤقت الإحتاد عنابة 
املالية  التقارير  عدوان احل�سول على 
للرئي�س ال�سابق للنادي الهاوي كروم، 
حيث اأكد عدوان اأنه را�سل عدة مرات 
مطالبا  التقارير  هذه  على  للح�سول 
اأجل  مــن  املحلية  ال�سلطات  بتدخل 
حل هذا االإ�سكال يف اأقرب وقت ممكن 
حتى يت�سنى للفريق معرفة احل�سيلة 
املالية اخلا�سة بالفريق بدقة، وهذا 
االإنتخابية  اجلمعية  عقد  اإنتظار  يف 
املقبلة  الفرتة  خالل  الهاوي  للنادي 
مديرية  ترخي�س  على  احل�سول  بعد 

ال�سباب والريا�سة.
وك�سف عدوان اأنه مازال يدين مببلغ 
وهي  �سنتيم  مليار   2.5 يناهز  مــايل 
املو�سم  خــالل  قدمها  الــتــي  القيمة 
الالعبني  م�ستحقات  لت�سوية  اجلاري 
حل  عــن  البحث  ينبغي  اأنـــه  م�سيفا 
حيث  وقــت  اأقــرب  يف  الفريق  الأزمــة 
تبقى االآمال معلقة على رفع التجميد 
على احل�ساب البنكي للفريق يف الفرتة 
املقبلة من اأجل احل�سول على االإعانات 
العمومية، ولو اأن االإ�سكال الذي يواجه 
املرتاكمة  الديون  يف  يتمثل  امل�سريين 

اأ�سحابها بت�سويتها بعد  والتي يطالب 
دخول االإعانات املالية.

مب�ستقبل  املتعلقة  ــور  االأم زالــت  ومــا 
البا�سط  عبد  االإدارة  جمل�س  رئي�س 
ــحــة وهــــذا يف ظل  ــم غـــري وا�ــس ــي زع
البقاء  يف  املعني  رغبة  عن  احلديث 
مت  مثلما  االإ�ستقالة  وعدم  من�سبه  يف 

الرتويج له يف وقت �سابق، وياأمل زعيم 
فعليا  الفريق  ت�سيري  اإىل  الــعــودة  يف 
اجلــاري.  املو�سم  نهاية  بعد  مبا�سرة 
املرات  من  العديد  يف  اأكد  اأنه  خا�سة 
املو�سم  نتائج  م�سوؤولية  يتحمل  ال  اأنه 
عملية  يف  ي�سارك  مل  اأنه  مبا  اجلــاري 

االإنتدابات. 

عدوان يف انتظار التقارير املالية
 والديون هاج�ض امل�ضريين 

بلعليات يراهن على اإعادة القرونة 
اإىل مكانتها االأ�ضلية

اإحتاد عنابة 
�سباب بوجلبانة

اإحتاد �سطيف 

ملكي  "النار�ضبي" لي�ض 
ومن يريد ت�ضيريه يتقدم" 

ك�سف رئي�س نادي �سباب بوجلبانة ر�سيد 
حلول يف حوار جمعه بـ"االأورا�س نيوز"، 
فتح قلبه متحدثا عن العديد من النقاط 
االأخرى،  االأمور  بع�س  على  اللثام  واأزاح 
كما جاء على ل�سانه اأنه م�ستعد للرحيل 
املعار�سني  بع�س  من  وطلب  حلظة  اأي  يف 
الفريق فكل  امليدان وت�سيري  اإىل  التقدم 

االأبواب مفتوحة..
تعي�سه  ـــذي  ال للو�سع  ــرا  ــظ ون ــا  ــم دائ
مع  الــعــامل  دول  بقية  و�سائر  اجلــزائــر 
الع�سر كورونا فريو�س كيف تق�سي  وباء 

يومياتك ؟ 
 طبعا الو�سع �سعب حقيقة نعي�سه نحن 
جميع  وبقية  ومثلي  قاطبة  اجلزائر  يف 
االأخبار  واأتابع  هلل  اأمري  �سلمت  النا�س 
باحلجر  التزمت  ــا  واأن بدقيقة  دقيقة 
ال�سحي بالبيت على غرار البقية وكافة 
تقت�سي  عندما  نادرا  اإال  واخرج  العائلة 
ما  ــوازم  ل بعد  كق�ساء  امللحة  ال�سرورة 
يومياتنا  ن�ساير  وهكذا  البيت  حتتاجه 
اأمتنى كل اخلري للبالد وندعو جميعا من 

اهلل اأن يرفع عنا هذا الوباء قريبا .
توقف  اإىل  حلول  الرئي�س  ينظر  كيف 

البطولة يف الوقت الراهن ؟ 
اأمر طبيعي الأن حياة االأفراد واملجتمع 
اأغلى بكثري و�سحة املواطن تاأتي يف املقام 
االأول فقط دائما نتمنى اأن تعود احلياة 
ملدة  املناف�سة  توقف  كذلك  جديد،  من 
ما  نوعا  �سعبة  عواقبها  تكون  قد  اأطول 
ال�سيما على الالعبني من اجلانب البدين 

.
لك  ووجــهــت  حملتك  االأطــــراف  بع�س 
م�سوؤولية  تتحمل  باأنك  االتهام  اأ�سابع 
جمموعة  اخرتت  بعدما  الفريق  �سقوط 

و�سط �سرق ؟
قبل  اأنا  حقيقة  اجلميع  علم  يف  ليكون 
بطلب  توجهت  اجلــديــد  املو�سم  بــدايــة 
اإىل الرابطة وطلبت منهم اأن انطوي اإىل 
جمموعة و�سط �سرق باالتفاق طبعا مع 
ت�ساور  بعد  وافق  واجلميع  امل�سري  املكتب 
امل�سافة  بعد  م�سقة  الرغم  على  عميق 
وقــررنــا  م�ساعفة  تــكــون  واملــ�ــســاريــف 
وا�ستقدما  قــوي  فريق  ت�سكيل  حينها 
قارة  بن  الق�سنطيني  املــدرب  خالله  من 
ال�سعود  وهو  واحد  هدفنا  وكان  اأحممد 
الهواة، لكنه فجاأة وبعد مرور  اإىل ق�سم 
حوايل 5 جوالت قررت الرابطة بتغيري 
8 فرق  واأقرت على �سعود  ال�سعود  منط 

كاملة.
بدقة،  ال�سوؤال  على  جتيب  مل  كاأنك   
�سقوط  يف  امل�سوؤولية  حملك  البع�س 
الرتتيب  ـــل  ذي يف  ــد  ــواج ــت امل ــفــريــق  ال

وح�سابيا �سقط ؟ 
�سلفت  كما  اأكرث  الروؤية  اأو�سح  اأن  اأريد 
ذكرك حقيقة كنت اأمتنى اأن الهدف الذي 
�سطرته يف بداية املو�سم اأن يتحقق لكنه 
العامل  بنهاية  هو  ولي�س  العك�س  حدث 
اأن جمموعة و�سط �سرق  ،اجلميع يدرك 
اأ�سعب بكثري من جمموعة ال�سرق وت�سم 
فرق كبرية وعريقة يف �سورة �سباب برج 
البويرة  مولودية  براقي،  .دفــاع  منايل 

واحتاد �سطيف وفرق اأخرى .
اإىل  ر�سيد  حلول  الرئي�س  ينظر  وكيف   
م�ستقبل الفريق ما دام اأنه ح�سابيا �سقط 

اإىل الق�سم اجلهوي ؟ 
اجلهوي  اإىل  �سقطنا  ح�سابيا  بالطبع   
واأكررها لي�س بنهاية العامل كم من فريق 
�سريعا  وعاد  الدنيا  االأق�سام  اإىل  �سقط 
ال�سمل  جنمع  اهلل  وبحول  الواجهة  اإىل 
على  جميعا  جنتمع  املو�سم  نهاية  وعند 
ال�سخ�سية  االأمور  ون�سع  واحدة  طاولة 
وهنا  الفريق  م�سري  حول  ونلتف  جانبا 
وراء  كانت  االأمــور  بع�س  اأن  اأ�سري  كذلك 
املادي  اجلانب  من  �سيما  الفريق  �سقوط 
اأن  ،كما  الق�سية  هــذه  يعرف  واجلميع 
�سئيلة  جــد  اأ�سبحت  الــدولــة  ــات  اإعــان
تنفقها  التي  الكبرية  امل�ساريف  ظل  يف 
االإدارة �سيما النقل الذي يكلف م�ساريف 
نواجهها  التي  الفرق  معظم  الأن  كثرية 
موعد  قبل  يــوم  التنقل  على  جمربين 
واملبيت  االإطــعــام  اإىل  اإ�سافة   ، املــبــاراة 

وبع�س اللوازم االأخرى . 
بع�س االأطراف حتملك م�سوؤولية ف�سلك 

يف الت�سيري وتطلب منك الرحيل؟ 
وهنا  معار�سة  اأنف�سهم  يعتربون  هوؤالء 
اأنا اأو�سح لكم كل �سيء بدقة ومو�سوعية 
اأين هوؤالء االأ�سخا�س حينما كان الفريق 
ــول حــيــنــمــا قدمت  ــه ــج امل نــحــو  يــ�ــســري 
التقدم  ــان  ك اأي  يــقــدر  ومل  ا�ستقالتي 
بهذه  ويعلم  يـــدرك  واجلــمــيــع  للرت�سح 
من  وعــدت  امل�سوؤولية  وحملت  الق�سية 
جديد لقيادة الفريق وكنت وراء �سعود 
الفريق اإىل ق�سم ما بني الرابطات مبعية 
ويومها  امل�سري  املكتب  يف  معي  االأع�ساء 
كان اجلميع يف غاية ال�سعادة وقدموا يل 
التهاين والعر�س كان للجميع واأنا اأقولها 
"نار�سبي" لي�س ملكا  من هذا املنرب فريق 
وله  قــدرة  له  من  ر�سيد  حلــول  للرئي�س 
كان  �سخ�س  اأي  �سد  ل�ست  واأنـــا  اأمـــوال 
وال�سيء  للجميع  مفتوح  الفريق  فاأبواب 
يف  البقاء  على  واأجــربين  جعلني  الــذي 
الت�سيري هي واأقولها الديون التي هي على 
نقطة  لكم  اأو�سح  واأي�سا  الفريق  عاتق 
بنكية  ب�سكوك  مرهونة  حياتي  مهمة 
عند بع�س الدائنني هذا هو �سر بقائي يف 
الفريق واأعيد الكّرة مرة اأخرى وكالمي 
اأنف�سهم  ميثلون  الــذيــن  للبع�س  موجه 
الفريق  بزمام  الأخذ  تف�سلوا  باملعار�سني 
املو�سم  نهاية  عند  الــيــوم  اأعــدكــم  واأنـــا 

�ساأحمل حقيبتي وم�ستعد للرحيل .
كلمة اأخرية..

 �سكرا لكم على اال�ست�سافة وهي فر�سة 
ثمينة التي �سمحت يل و�سع النقاط على 
اأن  واأكد  اأ�سري  اأن  اأحبذ  واأي�سا  احلروف 

فريق �سباب بوجلبانة �سيعود للواجهة
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امل�ضاعدات تت�ضمن معدات واأقنعة طبية ملكافحة فريو�س كورونا

�ضواءا "القاعدة" اأو "داع�س" اأو غريها من اجلماعات االإرهابية الدولية

يف اإطار عملية ع�ضكرية ت�ضتهدف عنا�ضر جماعة "بوكو حرام" االإرهابية

ق.د

قامت  اأنها  اأم�س،  اأممية،  منظمة  اأعلنت 
اإغاثية حيوية  م�ساعدات  بتوزيع  موؤخرا 

على 10 اآالف نازح يف اليمن.
مع  اإنه  للهجرة،  الدولية  املنظمة  وقالت 
ال�ساد�س،  عامه  اليمن  يف  ال�سراع  دخول 
اأكرث  مواقع  اإىل  يفرون  النا�س  يــزال  ال 
اأمانا، وي�سبحون بحاجة ما�سة اإىل ماأوى، 
)فر�س  املــاأوى  مواد  توفري  مت  اأنه  م�سيفة 
وبطانيات واأدوات �سخ�سية( ومواد اإغاثة 
اأ�سا�سية اأخرى الأكرث من 10 اآالف نازح يف 
بني  احلالية  ال�سراكة  عرب  حمافظات،   6
املنظمة، واملفو�سية االأوروبية للم�ساعدات 

االإن�سانية واحلماية املدنية".
هي  املحافظات  اأن  اإىل  املنظمة  واأ�سارت 
وتعز  )�سرق(  ومــاأرب  )غــرب(  احلديدة 
وعــدن )جــنــوب غــرب( واأبـــني )جنوب( 
وحجة )�سمال غرب(، التي تعد من اأكرث 
اأن  مبينة  بــالــنــزوح،  تــاأثــرا  املحافظات 
اأعداد  اأكرب  ت�ست�سيف  التي  ماأرب،  مدينة 
ا�ستقبال  يف  ت�ستمر  البالد،  يف  النازحني 
املدينة،  قرب  للمواجهات  نتيجة  املزيد 
مبواد  املنظمة  دعم  تركيز  حمط  وكانت 

املاأوى.

�سهد  اليمن  اإن  اأممــيــة،  تقارير  وتــقــول 
2020، منهم  موجة نزوح منذ مطلع عام 

ماأرب. مدينة  اإىل  نزحوا  األفا   40
وي�سهد اليمن للعام ال�ساد�س، حربا عنيفة 
االإن�سانية  االأزمــات  اأ�سواأ  اإحدى  اإىل  اأدت 
بالعامل، حيث بات 80 يف املئة من ال�سكان 
ودفع  اإن�سانية،  م�ساعدات  اإىل  بحاجة 

ال�سراع املاليني اإىل حافة املجاعة.
وتقول االأمم املتحدة اإن ال�سراع اأدى اإىل 
70 األف �سخ�س، فيما قدرت  مقتل وجرح 

تقارير حقوقية �سابقة اأن النزاع اأدى اإىل 
مقتل ما ال يقل عن 100 األف ميني.

ــن تــعــقــيــدات الـــنـــزاع اأنـــه له  ــد م ــزي وي
ــس  ــار� ــة، فــمــنــذ م ــي ــم ــي ــل امــــتــــدادات اإق
بقيادة  عــربــي  حتــالــف  ينفذ   ،2015
ع�سكرية  عمليات  ال�سعودية،  ـــارة  اجل
يف  احلــكــومــيــة،  لــلــقــوات  دعــمــا  اليمن  يف 
اإيران،  من  املدعومني  احلوثيني  مواجهة 
بينها  حمافظات  عــدة  على  وامل�سيطرين 

العا�سمة �سنعاء.

من  بعدد  الدفع  اأمــ�ــس،  ت�ساد،  اأعلنت 
اجلنود اإىل اجلارتني النيجر، ونيجرييا 
بوقت  اأطلقتها  التي  العملية  ــار  اإط يف 
االإرهابي  الهجوم  خلفية  على  �سابق 
حرام"  "بوكو  جــمــاعــة  �سنته  ـــذي  ال

االأ�سبوع املا�سي.
بها  اأدىل  ت�سريحات  بح�سب  ذلك  جاء 
وزير الدفاع واالأمن الت�سادي، حممد اأبا 
علي �سالح، على قنوات التلفزة املحلية، 
اأطلقت  بــالده  اأن  الــوزيــر  اأو�ــســح  حيث 
االإرهابيني  ملالحقة  ع�سكرية  عملية 
خلفية  على  املن�سرم  مــار�ــس   28 يــوم 
"بوكو  �سنته  الــذي  االإرهــابــي  الهجوم 
حرام" يوم 23 من ال�سهر نف�سه بوالية 
 98 مقتل  عن  اأ�سفر  ما  ت�ساد"،  "بحرية 
جندًيا، ولفت الوزير اأنهم قاموا باإر�سال 
النيجر  من  كل  اإىل  ع�سكرية  كتائب   5
اأن  م�سيًفا  موافقتهما،  بعد  ونيجرييا 
حولها  وما  ت�ساد  بحرية  تطهري  هدفهم 

من العنا�سر االإرهابية.

ال�سلطات  اأعلنت  املا�سية،  واجلمعة 
ت�ساد  بحرية  قرب  اإقليمني  الت�سادية، 
ال�سلطات  مينح  مبــا  حرب"  "منطقة 
على  لــلــرد  النفوذ  مــن  مــزيــدا  املحلية 

جماعة "بوكو حرام".
اإنتو  اإدريـــ�ـــس ديــبــي  الــرئــيــ�ــس  ـــع  ووق
وكايا  فـــويل  اإقــلــيــمــي  يعلن  مــر�ــســومــا 
"منطقتي حرب"، فيما اأعلنت احلكومة 
االإقليمني  يف  ــطــوارئ  ال حــالــة  م�سبقا 
حيث  والنيجر،  لنيجرييا  املــجــاوريــن 
املحلية  لل�سلطات  االإجــــراءات  ت�سمح 

وتفتي�س  املـــرور  بحظر  والع�سكرية 
الــيــوم، كما  اأي وقــت خــالل  املــنــازل يف 
الهجوم  �ساعق" على  بـ"رد  ديبي  توعد 

غداة تفقده موقعه هذا االأ�سبوع.
اأعــمــال  اأ�ــســفــرت   ،2009 عـــام  ومــنــذ 
حرام"  "بوكو  جماعة  نفذتها  عنف 
وت�سببت  األفا،   20 من  اأكــرث  مقتل  عن 
بداأ  كما  نيجرييا،  يف  املاليني  ت�سريد  يف 
يف  هجمات  �سّن   ،2015 منذ  التنظيم 
وت�ساد  الكامريون  مثل  املجاورة  الــدول 
والنيجر، حيث اأ�سفرت هجماته يف دول 
من  اأكرث  مقتل  عن  ت�ساد  بحرية  حو�س 

األفي �سخ�س.
نيجريي  تنظيم  هــو  حرام"  و"بوكو 
م�سلح، تاأ�س�س يف جانفي 2002، ويدعو 
اإىل تطبيق مت�سدد لل�سريعة االإ�سالمية 
يف جميع الواليات، حتى اجلنوبية منها 

ذات االأغلبية امل�سيحية.
اجلماعة  اأعلنت   ،2015 مــار�ــس  ويف 

ارتباطها بتنظيم "داع�س" االإرهابي.

اإر�ـــســـال معدات  اأمــ�ــس،  رو�ــســيــا  اأعــلــنــت 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  اإىل  طبية 

مل�ساعدتها يف مكافحة فريو�س كورونا.
الــدفــاع  وزارة  عــن  ــادر  �ــس بــيــان  ــــاد  واأف
الرو�سية، اأن طائرة حتمل معدات واأقنعة 
"ت�سكالوف�سك"  مطار  من  اأقلعت  طبية، 
الع�سكري يف العا�سمة مو�سكو متجهة اإىل 

الواليات املتحدة.
الكرملني،  با�سم  املتحدث  اأو�سح  بــدوره، 
بالده  اأن  ت�سريح،  يف  بي�سكوف،  دميــرتي 
امل�ساعدة  تقدمي  وا�سنطن  على  عر�ست 

ملكافحة كورونا ب�سبب  والوقائية  الطبية 
ت�سهدها  التي  ال�سيئة  الوبائية  احلالة 
بحث  جرى  اأنه  م�سيفا  املتحدة،  الواليات 
م�ساألة امل�ساعدات بني الرئي�سني فالدميري 
ات�سال  ــالل  تــرامــب، خ ــد  ــال بــوتــني ودون
ترامب  اأن  م�سريا  الثالثاء،  بينهما  هاتفي 

اأعرب عن امتنانه اإزاء ذلك.
اأكرث  اأ�ساب الفريو�س  اأم�س،  وحتى �سباح 
من 860 األف �سخ�س يف العامل، تويف منهم 
ما يزيد على 42 األفا، فيما تعافى اأكرث من 

األفا.  178

اإىل  اأم�س،  الــدويل،  االأمــن  جمل�س  دعا 
االأرا�سي  ا�ستخدام  عدم  �سمان  �سرورة 
االأفغانية من قبل التنظيمات االإرهابية 
دولة  اأي  مهاجمة  اأو  لتهديد  امل�سلحة، 

اأخرى.
االإرهابية  الهجمات  املجل�س،  واأدان 
الــ�ــســنــيــعــة الـــتـــي وقـــعـــت مــــوؤخــــرا يف 
ع�سرات  بــحــيــاة  واأودت  اأفــغــانــ�ــســتــان، 
البيان �سرورة �سمان  املدنيني، حيث كد 
من  اأفغان�ستان،  اأرا�سي  ا�ستخدام  عدم 
من  غريها  اأو  داع�س  اأو  القاعدة  قبل 
لتهديد  الدولية،  االإرهابية  اجلماعات 

اأو مهاجمة اأي دولة اأخرى.
يف  �سخ�سا   25 قتل  املا�سي،  واالأربعاء 
اأحد  على  "داع�س"  تنظيم  �سنه  هجوم 

العا�سمة  يف  الهندو�س،  ال�سيخ  معابد 
االأفغانية كابل، كما قتل ثالثة مدنيني 

و�سرطي، يف اليوم ذاته، جراء تعر�سهم 
لهجوم مزدوج يف والية "كابي�سا"، �سمال 

�سرقي البالد.
وحث بيان جمل�س االأمن جميع االأطراف 
�سامل  وقـــف  �ــســمــان  عــلــى  االأفــغــانــيــة 
العنف و�سمان  من  النار، واحلد  الإطالق 
جميع  يف  االإن�سانية  امل�ساعدة  و�سول 
اأنحاء البلد، كما دعا القيادة ال�سيا�سية 
الأفغان�ستان اإىل تنحية خالفاتها جانبا، 
وو�سع م�سلحة البلد اأوال، بح�سب البيان 

ذاته.
م�ستمرة  حــربــا  اأفغان�ستان  وتــعــاين 
حتالف  اأطاح  حني   ،2001 اأكتوبر  منذ 
بحكم  وا�سنطن،  تقوده  دويل  ع�سكري 
"طالبان" الرتباطها بتنظيم "القاعدة"، 
الذي تبنى هجمات يف الواليات املتحدة، 

يوم 11 �سبتمرب من العام نف�سه.

الربازيل
 تعتزم حتويل

 ملعب "ماراكانا" 
اإىل م�شــفى

 ملكافحة كورونا

اأعلنت الربازيل، اعتزامها حتويل 
ملعب "ماراكانا" ال�سهري مبدينة 

ريو دي جانريو، اإىل م�سفى موؤقت، 
�سمن اإطار جهود مكافحة فريو�س 

كورونا.
وذكرت ال�سحافة الربازيلية، 
اأن امللعب الذي ي�ست�سيف عادة 

مباريات املنتخب الوطني للبالد، 
�سيتم حتويله اإىل م�ست�سفى موؤقت 

بطاقة ا�ستيعابية تبلغ 400 
�سريرًا، و�سيكون خم�س�سًا مل�سابي 

ا�ستخدام  �سيتم  كما  "كورونا"، 
االأق�سام االأخرى فيه مثل موقف 

ال�سيارات، كم�ستودعات ومراكز 
لوج�ستية تابعة للم�سفى.

ومع هذه اخلطوة من قبل 
ال�سلطات الربازيلية، ترتفع 

اأعداد امل�ست�سفيات املوؤقتة التي 
مت افتتاحها موؤخرًا يف الربازيل، 

اإىل 8.
و�سجلت الربازيل حتى اأم�س، 5 
اآالف و812 اإ�سابة، و202 وفاة 

بفريو�س كورونا.
وحتى �سباح اأم�س، اأ�ساب كورونا 

اأكرث من 859 األف �سخ�س يف 
العامل، تويف منهم ما يزيد عن 42 

األًفا، وتعافى اأكرث من 178 األًفا.
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كانت  نا�سفة  عبوة  انفجار  جراء  اأم�س،  مدنيني،   8 قتل 
جنوبي  هلمند  بوالية  الطرق  اإحدى  على  مزروعة 

اأفغان�ستان.
بالوالية، يف  االأمن  زمان همدارد، متحدث مديرية  واأفاد 
ت�سريح �سحفي، اأن عبوة نا�سفة مزروعة يف اإحدى الطرق 
اأثناء  انفجرت  هلمند،  لوالية  �سراج" التابع  "نهر  بق�ساء 
عبور �سيارة كانت تقل مدنيني، كما ذكر همدار اأن االنفجار 

اأدى اإىل م�سرع 8 مدنيني واإ�سابة اثنان اآخرين بجروح.
وحمل امل�سوؤول احلكومي حركة طالبان م�سوؤولية االنفجار، 

فيما مل ي�سدر عن احلركة اأي تعليق على االتهام.

االأمطار  عن  الناجمة  الفي�سانات  �سحايا  عدد  ارتفع 
الغزيرة جنوب غربي اإيران، اإىل 21 �سخ�سا.

خالدي،  جمتبى  الطوارئ  منظمة  با�سم  املتحدث  واأفاد 
البالد  ت�سهدها  التي  االأمطار  اأن  اأم�س،  �سحفي  ت�سريح  يف 
�سخ�سا،   21 م�سرع  يف  ت�سببت  املن�سرم،  مار�س   22 منذ 
مو�سحا اأن ال�سحايا 11 يف حمافظة "فار�س"، و3 يف كل من 
"هرمزكان" و"قم"، و2 يف "�سي�ستان وبلوت�س�ستان"، وواحد 

يف "بو�سهر"، واآخر يف "خوز�ستان".
واأ�ساف خالدي، اأن الفي�سانات ت�سببت اأي�سا يف اإ�سابة 14 

�سخ�سا، م�سريا اإىل فقدان اآخر يف حمافظة خوز�ستان.

منازل   3 اأم�س،  اإ�سرائيلية،  ع�سكرية  اآليات  هدمت 
املحتلة،  الغربية  ال�سفة  �سمايل  االإن�ساء،  قيد  فل�سطينية 

بدعوى البناء بدون ترخي�س.
اقتحمت  اإ�سرائيلية  ع�سكرية  قوة  اإن  عيان،  �سهود  وقال 
 3 هدم  بعملية  و�سرعت  جنني،  مدينة  غربي  رّمانة  بلدة 
ال�سهود  مو�سحني  ترخي�س،  بدون  البناء  بدعوى  منازل، 
بالهدم"  "اإخطارات  ا�ستلموا  اأن  �سبق  املنازل،  اأ�سحاب  اأن 
قبل نحو �سهر، بدعوى البناء يف مناطق م�سنفة "ج" ح�سب 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة  بني  املوقع  اأو�سلو  اتفاق 

واإ�سرائيل.

اأطباء   3 اأول  اإن  اأم�س،  بريطانية،  اإعالم  و�سائل  قالت 
اململكة  يف  كورونا  بفريو�س  اإ�سابتهم  جراء  م�سرعهم  لقوا 

املتحدة، هم من امل�سلمني.
اأ�سول  من  اثنني  اأن  مونيتور"،  اإي�ست  "ميدل  موقع  وذكر 
اململكة  يف  اأطباء  اأول  وهم  باك�ستاين،  والثالث  �سودانية، 
اخلطوط  على  كانوا  اإذ  كورونا،  ب�سبب  ميوتون  املتحدة 

االأمامية ملكافحة الفريو�س.
الطيار  عادل  الطبيب  فاإن  اإعالمية  و�سائل  وبح�سب 
ال�سحية  اخلدمات  هيئة  يف  يعمل  جراح  اأول  عاما(،   36(

الوطنية، ميوت يف اململكة املتحدة ب�سبب كورونا.

�سربات جوية  اإن  اأم�س  يوم  الدولية  العفو  منظمة  قالت 
اأمريكية قتلت اثنني من املدنيني يف فيفري واأ�سابت ثالثة 

بجروح.
حتقيقات  يف  ال�سكوك  اأثار  بيان  يف  ذلك  املنظمة  واأعلنت 

اأمريكية يف مثل هذه املزاعم.
وقالت القيادة الع�سكرية االأمريكية يف اأفريقيا اإنها تقيم 
املزاعم واإنها تذهب اإىل اأبعد مدى لتجنب �سقوط �سحايا 

مدنيني.

ارتفاع �شحايا في�شانات اإيران 
اإىل 21 قتيال

االحتالل االإ�شرائيلي يهدم 3 
منازل فل�شطينية �شمايل ال�شفة

اأول 3 اأطباء ميوتون يف 
بريطانيا م�شلمون ب�شبب كورونا

مقتل مدنيني يف �شربات جوية 
اأمريكية بال�شومال

مقتل 8 مدنيني يف انفجار عبوة 
نا�شفة باأفغان�شتان

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
رو�شيا تر�شل طائرة م�شاعدات طبية اإىل الواليات املتحدة

جمل�ش االأمن يدعو اإىل منع ا�شتخدام اأرا�ش اأفغانية لتهديد دول اأخرى

باليمن نازح  اآالف   10 على  اإغاثية  م�شاعدات  للهجرة" توزع  "الدولية 

ت�شاد تر�شل 5 كتائب ع�شكرية لنيجرييا والنيجر

ق.د

ق.د

ق.د

ق.د
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فتح العينني اأثناء ال�سجود.. ر�سالة طبية خالدة

االأعمال باخلواتيم
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

هذه ال�شفحة حتتوي على اأحاديث نبوية واآيات قراآنية فال تهينوها

الدعـــاء

املكتبة الإ�سالمية

من اأقوال 
ال�صاحلني

كتاب مو�شوعة االإعجاز العلمي يف القراآن وال�شنة

قال اهلل تعاىل: 

قال �سلى اهلل عليه و�سلم:

بني يدي �آية



احلجر ال�صحي يخلط ح�صابات اجلزائريني 

اأخلط احلجر املنزيل منط حياة الكثريين، اأين بات املكوث يف املنزل واحلفاظ على منط حياة اآمن و�ضحي معادلة �ضعبة، قل من وجد حلها وعمل 
بها، حيث بات االأكل الهم الوحيد للجميع خا�ضة مع حالة التخزين ملختلف االأطعمة واملواد الغذائية التي �ضبقت احلجر املنزيل، اأين هرع اجلميع اإىل 
اقتناء وتكدي�س كل ما تقع عليه االأعني، اإال من رحم ربي، ورافق ذلك حالة من الركود الدائم الأج�ضاد املاكثني باملنازل مع قلة احلركة مقارنة مع ما كانوا 

معتادين عليه �ضابقا، وهي كلها اأمور ت�ضرب احلياة ال�ضحية واالآمنة عر�س احلائط، خا�ضة مع احتماالت متديد فرتة احلجر اإىل مدة اأطول.
الغذاء وال�سلوك ال�سحي �سبيل النجاة 

من م�ستنقع ال�سراهة 
الكثري  و�سطها  تاه  �سحية  غري  �سلوكات 
عن  وحتى  ق�سد،  دون  املحجورين  من 
حماولة  ويف  اأيــن  وتر�سد،  اإ�سرار  �سبق 
اأنف�سهم  وجدوا  امللل  من  للهروب  �سعيهم 
ولهذا  ال�سراهة،  م�ستنقع  يف  يغرقون 
احلذر،  اأحزمة  ربط  اجلميع  على  وجب 
�سحيا  احلــالــيــة  الـــظـــروف  ومـــراعـــاة 
الطبيبة  ــرى  ت حيث  وبــدنــيــا،  وذهنيا 
االنتباه  �سرورة  مدور"،  "�سمية  العامة 
ملا يتناول من اأطعمة، واالكتفاء بكميات 
فنحن  الغذائية،  اجل�سم  حاجات  تلبي 
عن  يزيد  وما  العك�س،  ال  لنعي�س  ناأكل 
االإن�سان،  �سلبا على ج�سم  يوؤثر  احلاجة 

وبـــالـــتـــايل تــعــطــيــل تـــاأديـــة وظــائــفــه 
التي  املثلى  الطعام  الدورية، وعن قائمة 
اأيام  يف  فقط  لي�س  بها،  االحتذاء  وجب 
احلجر بل طيلة اأيام ال�سنة حفاظا على 
عامليا،  به  يو�سى  ما  هي  اجل�سم،  �سالمة 
ح�سة  على  القائمة  تتوفر  ــاأن  ب ــك  وذل
من الكربوهايدرات كالن�سويات، احلليب، 
وح�سة  والفواكه،  وال�سكريات  الع�سائر 
يف  توفرها  يتنوع  التي  الربوتينات  من 
واجلــنب،  والبي�س،  واالأ�ــســمــاك  اللحوم 

تناول  على  احلــر�ــس  مــع  والــبــقــولــيــات، 
راأ�سها  وعلى  اخل�سر  من  كافية  كميات 
طبيعي  هو  ما  ُيف�سل  اأن  على  ال�سلطة، 
املعلبة  االأغـــذيـــة  بقية  عــلــى  ــــازج،  وط

وال�سريعة.
االأورا�سي  املجتمع  يف  غذاوؤنا  كان  واإن   
واجلزائري عموما، يعتمد على ريتم غري 
�سحي غالبا يف احلياة العادية، فاإنه قد 
كالتي  ا�ستثنائية  �سوءا يف حاالت  يزداد 
نعي�سها يف اإطار احلجر املنزيل، لهذا تن�سح 
الكميات  يف  بالتقليل  "مدور"،  احلكيمة 

املتناولة من االأطعمة التقليدية، خا�سة 
على  احلفاظ  حماولة  مع  منها،  الثقيلة 
منط �سحي يف الطهي واحلجم للح�س�س، 
وجمابهة كل ما يزيد عن ذلك اأو يتعداه 
مبمار�سة احلركة وعدم اال�ستغناء عنها 
اأعمال  يف  الوقت  با�ستغالل  اليوم،  طيلة 
مفيدة وفق برنامج خمطط، حتى ال يقع 
املرء يف �سلوكات توؤثر عليه �سلبا، كالنوم 
الفو�سوي اأو اجللو�س الطويل اأمام التلفاز 
يف  والغرق  املتعددة،  االإت�سال  و�سائل  اأو 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  ا�ستعـــمال 

دون رادع.
اإهــمــال  عـــدم  اإىل  ــك،  كــذل تنبه  كــمــا 
فاإن  الفرتة،  هــذه  يف  خا�سة  الريا�سة 
كان املرء معتاد على ممار�ستها يف املنزل 
خلق  فليحاول  اأو  برناجمه،  فليوا�سل 
ريا�سية  بحركات  بــه،  خا�س  برنامج 
وما  منزلية  اأعمال  اأو  للمنزل  منا�سبة 

اأكرثها من ت�سليح اأو طالء وغريها...
 احلجر فر�سة للتغيري..

اأو  املــخــبــوزات،  مــن  قطعة  ق�سم  وبــني 
حبات  اأو  قطع  واإلتهام  خ�سر،  اأو  فاكهة 
بني  بالبحث  بينهما  والتنويع  حــلــوى، 
لالأكل  �ساحلة  مــواد  على  املــوؤن  جنبات 
اأو  ال�سرير  مــن  ــوف  ــوق وال وابــتــالعــهــا، 
التلفاز  اأو  الهاتف  اأمــام  اجللو�س  مكان 
يتم  اأال  وجب  اأكــل،  من  ر  ُح�سِّ ما  لتذوق 
تعليق �سماعة هذه االأخطاء على احلجر 
ال�سحي، فما هو اإال و�سع ي�ستوجب بع�س 
هو  ذلك  من  بالعك�س  بل  فقط،  احليطة 
حياة  منط  اإىل  للعودة  الكثريين  فر�سة 
االأكـــالت  عــن  واالإبــتــعــاد  بيتي،  وغـــذاء 
طيلة  خــارجــا  اأدمــنــوهــا  التي  ال�سريعة 
ذلك  موا�سلة  ال  وملــا  ال�سابقة،  الــفــرتة 
امرئ  كل  وظروف  يتما�سى  مبا  وتكييفه 

على حدى.

اجلمعيات  مـــن  ــرات  ــس ــ� ــع ال تــتــخــلــف  مل 
النا�سطة على امل�ستوى املحلي يف تقدمي يد 
امل�ساعدة والدعم لفائدة االأ�سالك الطبية 
خمتلف  يف  الوباء  هذا  مبواجهة  واملعنيني 
القطاعات، حيث حملت جمعية باب اخلري 
باتنة، على عاتقها توفري 100 �سرتة واقية 
مبعايري قيا�سية موجهة لفائدة االأطباء يف 

خمتلف واليات اجلزائر.
املح�سنني  وبف�سل  اجلمعية  قامت  حيث 
باقتناء  الالزمة،  باالأموال  تربعوا  الذين 
على  منها   30 ــت  وزع واقــيــة،  �سرتة   40
االأطباء بوالية البليدة فيما مت توزيع 10 
جتهيز  �سيتم  حني  يف  بباتنة،  املعنيني  على 
اجلارية  االأيام  غ�سون  يف  اأخرى  بدلة   60

ــبــادرات  امل ـــار  اإط يف  وذلـــك  اقتنائها،  ــور  ف
الوا�سعة  االإن�سانية  ــال  ــم واالأع اخلــرييــة 
اأي�سا  تتكفل  التي  اجلمعية  بها  تقوم  التي 
العائالت  على  الغذائية  امل�ساعدات  بتوزيع 
هذه  مثل  يف  خا�سة  والــفــقــرية  املحتاجة 
الظروف احل�سا�سة التي دفعت بالع�سرات من 
اإىل اال�ستنجاد  االأ�سر ذات الدخل املحدود 

باجلمعيات اخلريية النا�سطة.
لتوزيع  باالإ�سافة  اجلمعية  وتعكف  هذا 
هائل  عدد  حت�سري  اإىل  الواقية،  ال�سرتات 
واملوجهة  اخلا�سة  الطبية  الكمامات  من 
على  واالخت�سا�س،  احلاجة  ذوي  لفائدة 

اأمل توزيعها يف االأيام القليلة القادمة.

مواد  الإنــتــاج  كلني  زوول  موؤ�س�سة  بـــادرت 
التنظيف بباتنة،  اإىل توزيع كميات كبرية 
من منتجاتها باملجان على عدد من املوؤ�س�سات 
بالتزامن  املبادرة  هذه  وجــاءت  العمومية، 
ومبا�سرة حمالت التعقيم والتطهري لتفادي 

انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد.
م�سووؤل  الدين،  بــدر  اأحمد  جنان  واأفــاد   
�سخرت  املوؤ�س�سة  باأن  كلني،  بــزوول  جتاري 
ملحاربة  واملادية  الب�سرية  مواردها  كامل 
االإ�سابات  تزايد  اإىل  بالنظر  الوباء  هذا 
ح�سبما  ي�ستدعي  مــا  ــو  وه االأخــــري،  بــهــذا 
املوؤ�س�سات  اأ�سحاب  خمتلف  جتند  اأ�ساف، 
وامل�ساهمة  الوالية  تــراب  عرب  املتواجدة 

قدر االإمكان يف احلمالت التطوعية. 
5000 لرت من  اإىل توزيع  املتحدث،  واأ�سار 
معترب  عدد  تزويد  مت  اأيــن  التنظيف  مــواد 
على  للعمل  وذلك  املادة  بهذه  املوؤ�س�سات  من 
من  كل  م�ست  حيث  التعقيم،  عمليات  جناح 
موؤ�س�سات  املدنية،  احلماية  وحدات  مقرات 
من  عدد  اإىل  باالإ�سافة  العمومية  ال�سحة 
املراكز االأمنية املتواجدة عرب تراب بلدية 
من  عــدد  ا�ستفادة  اإىل  باالإ�سافة  باتنة، 
وذلك  املبادرة  هذه  من  اخلريية  اجلمعيات 
بهدف امل�ساهمة يف تعقيم خمتلف املوؤ�س�سات 
والهيئات وتزويد اأي�سا املواطنني بهذه املادة 

ال�سرورية.
"زوول  �سركة  �ست�سرع   ال�سياق،  ذات  ويف 

غذائية  قــفــف  ــع  ــوزي ت عملية  يف  كلني" 
الــدخــل  ذوي  مـــن  املــواطــنــني  تــ�ــســتــهــدف 
اإحتياجاتهم  تلبية  الأجــل  وذلــك  املحدود 
وم�ساعدتهم يف هذه االأوقات الع�سيبة التي 

متر بها البالد.
الر�سمي  املتحدث  حديثه  ختام  يف  واأكــد 
عن �سركة زوول كلني، على اأهمية مثل هذا 
وم�ساهمة  التطوعية  املــبــادرات  من  النوع 
لفريو�س  الت�سدي  الأجـــل  اجلــهــات  كــافــة 
كورونا امل�ستجد كما اأ�سار اأي�سا اإىل اإمكانية 
الكلور  مــادة  توفري  يف  املح�سنني  م�ساهمة 
هذه  تعميم  على  بــقــوة  املــ�ــســاعــدة  الأجـــل 
باقي  مت�س  اأن  باإمكانها  الــتــي  العمليات 

املناطق املجاورة.

بريكةنقاو�سمروانةاآري�سعني التوتةباتنةالتاريخ

النوي اأ�سماءاخلمي�س  02  اأفريل  2020
طريق حملة حي 42 معلم عمارة c3 م�سكن

م�سمودي حممد
033.35.04.56

تاملي�ست �سالح الدين
033.34.52.58

مرزوق العيد
033.83.17.71

كوحيل التجاين
033.37.62.40

تريكي اأ�سماء

ال�سيادلة املناوبون خالل الفرتة الليلية )من ال�ساعة 19:00 اإىل ال�ساعة 08:00 �سباحا(

جدول املنــــــــاوبة لل�شيادلة بوالية باتنة ل�شهر اأفريل 2020
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راأ�س العيونبيطامجزار�سريانةعني جا�سرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�سمولال�سمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

االأ�سبوع من 04/02/ 2020 
�سعدي م�سعودتابليلت نزيهةهادف �سعيدةاإىل 2020/04/08

033268527
اأو�سن ليلىبورزان لويزةبن عامر فاطمة

033201352
بلوني�س �سمريمباركي فاطمة بوقبال ونا�سة

033245129
عبد ال�سالم اأمينة
033265033

زردومي ن�سيمة
033895071

نوي�س �سافية
033898460

خماري عمار
033370259

قيقبةق�سباتاأوالد �سي �سليمان �سفيانزانة البي�ساءاأوالد �سالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 03/26/ 2020 
�ساحلي دورية مرزوق عبد املومناإىل 2020/04/01

033985461
تيطاوين �سادية
033340498

يوبي مفيدة
033341572

بلعيد يا�سنيجمادبة هجرية
033334457

بورعية ربيع اأوني�س
033289135

قا�سي زوينة
033876271

عريوة يا�سني
033375332

بن مربي اأ�سماء
033373433

حوفاف فتيحة
033383008

داودي �سم�س الدين

جدول املناوبة لل�سيادلة عرب بلديات والية باتنة ل�سهر اأفريل

رحمة. م

حف�سظة. بفوزية. ق

م�شروع 100 �شرتة واقية 
لفائدة االأ�شالك الطبية 

اأزيد من 5000 لرت من مواد 
التنظيف توزع جمانا

منط حياة مقلوب.. وال�شحة تتاأرجح يف دائرة اخلطر

موؤ�ص�صة "زوول كلني" بباتنة تتجند ملحاربة فريو�س كورونامبادرة اإن�صانية تنظمها جمعية باب اخلري بباتنة 

بعيون �مر�أة

يل يخونو الزين 
يقلبها للدين؟!

يخطئ املجتمع حني يجعل من املظهر اخلارجي 
ظاهر  خالل  من  اأفــراده  على  حكمه  يف  مقيا�سا 
اللزوم..فالنا�س  عند  اأو  ــادة  ع بــه  يت�سحون 
ب�سيء من  �سكله  ما يثقون بكل من يوحي  كثريا 
التي  اأفعاله  ل�سوء  �سحايا  يوقعهم  ما  االلتزام، 
تكون متناق�سة متاما مع ما ُيظهره منها للعامة.

التدين  مــن  ــوع  ن هــذه  اأيــامــنــا  يف  انت�سر  فقد   
وهو  ال�سادق  االإميان  ولي�س  ال�سرورة  تقت�سيه 
على  ثم  ذاته  حد  يف  الدين  على  خطرا  ي�سكل 
�سلوكيات  خلف  يتوارى  املجتمع..تدين  اأفــراد 
يتناق�س  روحــهــا..واإميــان  من  مفرغة  �سكلية 
ت�ستجدي  حركاتها  و�سالة  �ساحبه  وحقيقة 
اهلل  ر�سوان  اإىل  تتطلع  اأكرث مما  امل�سلني  اأنظار 
وقبوله بل اإن غايته الو�سول اإىل تزكية النا�س 
م�سكك  اأي  مــن  حت�سنه  �سرية  ح�سن  ب�سهادة 

بعك�سها.
كان  �سطيف  واليــة  من  المـــراأة  حكاية  اأذكــر 
ابنها الوحيد �سحية لرجل من "جماعة التدين 
املغ�سو�س" حيث اأنه تعرف عليه وهو مراهق مل 
املراأة  عمره..تقول  من  ع�سرة  الرابعة  يتجاوز 
مير  اأن  نف�سها  يف  وقالت  خــريا  ا�ستب�سرت  اأنها 
مبراهقة "ملتزمة" خري من التورط يف التدخني 
الرجل  هذا  ال�سوء..وكان  ورفقاء  واملخدرات 
مبثابة ظل البنها..ورغم فارق ال�سن بينهما اإال 
تقول  كما  ال�ساق  ون�سف  والقمي�س  اللحية  اأن 
حجبوا عنها ما كان يجب اأن تراه..بعد �سنوات 
ُيقتل �ساحب اللحية وُيّتَهُم ابنها بقتله ويت�سح 
من  كثري  مع  جن�سيا  ي�ستغله  كان  اأنه  بعد  فيما 
موقف  يف  راآهما  اأحدهم  واأن  املتدينني  اأ�سباه 
خمل باحلياء ف�سربهما بحجر اأردى االأول وفر 
املراهق..لكن اجلرمية تلب�سته وهو االآن حمكوم 

عليه باالإعدام.
ومبا اأن "لو" لن تعيد الولد الأمه..فاإننا لن نقول 
" لو" اأنها تعاملت مع هذا الرجل مبثل تعاملها مع 
لكونهم  ال�سمعة  �سيء  اأو  مدمن  اأو  �سكري  �سخ�س 
حدث..لكنه  ما  حدث  ملا  اخلطر  ذات  ي�سكلون 

املظهر من خانها يف تقييمها للعواقب؟!.
فقد تدهورت االأخالق واملبادئ ب�سكل ينبئ عن 
وجود خلل يف الرتكيبة الذهنية لكثري من اأفراد 
املجتمع و �سلوكياتهم، حيث �سيطر الظاهر على 
كل ت�سرفاتهم فباتوا يتناق�سون مع جوهرهم..
ومل يعد وراء كل جلباب امراأة ملتزمة فا�سلة..
عن  �ساحبها  تنهيان  ال  والــ�ــســالة  والــلــحــيــة 
الفح�ساء واملنكر وقول الزور والغ�س والتطفيف 
نتيجة  هذا  والزنا..وكل  واخليانة  امليزان  يف 
من  بـــاالأمم  اأنــكــى  هــو  ــذي  ال املغ�سو�س  التدين 
االإحلاد ال�سارخ كما قالها ال�سيخ الغزايل رحمه 
الزين  يخونو  )يل  فقالوا  اأجــدادنــا  اهلل..اأمـــا 

�سماح خميلييقلبها للدين(؟؟!!.



�سيًئا  يكن  مل  الفريو�سي،  بالوباء  ات�سم  الذي  احلايل  الو�سع  اأن  اعتربت  لطاملا 
اأنفلونزا الطيور،  ا( وكذا  اأي�سً ا�ستثنائًيا متاما. نظًرا الأن وباء االإيدز )الفريو�سي 
العديد من االإنفلونزات االأخرى،  ناهيك عن   ،1 �سار�س  اإيبوال، وفريو�س  وفريو�س 
احليوية  امل�سادات  تعد  مل  الــذي  ال�سل  اأو  الظهور،  اإىل  احل�سبة  عــودة  وحتى 
ال�سا�سعة التي  ت�سفيه، كل ذلك، يف ظل عمل ال�سوق العاملية االنتقائي، واملناطق 
العاملي على م�ستوى حمالت  الكفاية وال االن�سباط  لها مع عدم  ال تغطية طبية 
االإيدز،  حالة  )يف  ومدمرة  خطرية  اأوبئة  اإىل  حتًما  توؤدي  اأو�ساع  كلها  التلقيح، 
احلايل  الوباء  حالة  اأن  حقيقة  عن  النظر  ب�سرف  الوفيات(.  من  ماليني  عدة 
يف  والو�سع   - الغربي  للعامل  املعهودة  الراحة  املرة  هذه  وا�سع  نطاق  على  ت�سرب 
حد ذاته خاٍل من االأهمية، ويدعو اإىل الرثاء املريب اإىل حد ما والهراء املقزز 
على ال�سبكات االجتماعية - مل ير اأنه بخالف تدابري احلماية الوا�سحة والوقت 
الذي �سي�ستغرقه الفريو�س ليختفي يف غياب اأهداف جديدة، فمن ال�سروري ركوب 

خيوله الكبرية.
"مبعنى  اأنه  اإىل  احلايل  للوباء  احلقيقي  اال�سم  ي�سري  اأن  يجب  ذلك،  جانب  اإىل 
اآخر" ال �سيء جديد حتت ال�سماء املعا�سرة. هذا اال�سم احلقيقي هو ال�سار�س 2، 
حتديًدا  بالفعل  متثل  عالمة  وهي   ،"2 الوخيمة  احلادة  التنف�سية  "املتالزمة  اأي 
2003. هذا كان  انت�سر حول العامل يف ربيع  1 الذي  ال�سار�س  "ثانًيا"، بعد وباء 
املر�س ي�سمى "اأول مر�س غري معروف يف القرن احلادي والع�سرين" يف ذلك الوقت. 
لذلك من الوا�سح اأن الوباء احلايل لي�س باأي حال من االأحوال ظهورا ل�سيء جديد 
اإنه الثاين من نوعه، وقابل للو�سع  اأو �سيء مل ي�سمع به من قبل.  ب�سكل جذري، 
االأمور  يف  اليوم،  توجيهه  مت  الــذي  الوحيد  اجلــاد  النقد  اأن  حد  اإىل  ن�سبه.  يف 
التنبوؤية، اإىل ال�سلطات، هو اأنه مل يدعم ب�سكل جدي، بعد �سار�س 1، البحث الذي 
كان �سيوفر للعامل الطبي و�سائل العمل حقيقي �سد �سار�س 2. وهو انتقاد خطري، 
ي�ستنكر ق�سور الدولة يف عالقتها بالعلم، عالقة اأ�سا�سية يف الو�سع احلايل. ولكن 

هذا اأمر قد ق�سي ...
اأي �سيء اآخر للقيام به �سوى حماولة االعتكاف بنف�سي،  اأر  يف هذه االأثناء، مل 
بنف�س  القيام  على  اجلميع  حث  �سوى  اأقوله  اآخر  �سيء  وال  اآخر،  �سخ�س  اأي  مثل 
ال�سيء. اإن احرتام االن�سباط ال�سارم يف هذه النقطة هو اأمر �سروري للغاية الأنه 
ا: بالطبع، جميع العاملني  دعم وحماية اأ�سا�سيان جلميع االأ�سخا�س االأكرث تعر�سً
اأن يكونوا قادرين  يف امليدان الطبي، الذين هم مبا�سرة يف املقدمة، والذين يجب 
على ذلك. االعتماد على االن�سباط الرا�سخ، مبا يف ذلك االأ�سخا�س امل�سابني؛ ولكن 
العدوى.  بخطر  ويخاطر  للعمل  يذهب  من  وكل  ال�سن،  كبار  مثل  االأ�سعف،  اأي�سا 
هذا االن�سباط من اأولئك الذين ي�ستطيعون االمتثال ل�سرورة "البقاء يف املنزل" 
ا اأن يجدوا ويقرتحوا الو�سائل حتى يتمكن اأولئك الذين لديهم القليل  يجب اأي�سً
اأو ال يوجد "يف املنزل" من العثور على ماأوى اآمن. هنا ميكننا التفكري يف طلب عام 
لبع�س الفنادق، وت�سكيل "األوية" من املتطوعني ال�سباب ل�سمان االإمدادات، كما مت 

بالفعل، على �سبيل املثال يف مدينة ني�س.
�سحيح اأن هذه االلتزامات �سرورية اأكرث فاأكرث، ولكنها ال تنطوي على االأقل يف 
الفح�س االأول، على جهود كبرية للتحليل اأو تكوين فكرة جديدة حول ما ي�سمى 

ال�سعبية". "امل�ساعدة 
اأ�سمع الكثري من االأ�سياء، مبا يف  لكن االآن، يف الواقع، قراأت الكثري من االأ�سياء، 
عدم  وب�سبب  تظهره،  الذي  اال�سطراب  ب�سبب  تزعجني  والتي  حويل،  من  ذلك 
مالءمتها الكاملة للو�سع، ب�سراحة ب�سيطة، يف ظل الو�سع الذي نحن عليه. الكثري 
من النا�س، كما ت�سري اإىل ذلك اإليزابيث رودين�سكو، يفكرون ب�سكل اأقل يف مكافحة 

املاأ�ساة ب�سكل فعال بداًل من اال�ستمتاع بها.
االتهامات  هــذه  لل�سفقة،  املثرية  الــدعــوات  هــذه  القطعية،  الت�سريحات  هــذه 
التمتع  جمرد  جانب  اإىل  ت�سرتك،  جميعها  ولكنها  خمتلفة،  ــواع  اأن من  املــوؤكــدة، 
ال�سري، واحتقار غريب للب�ساطة الهائلة، وغياب اجلدة، بالو�سع الوبائي احلايل. 
متليه  ما  �سوى  تفعل  ال  التي  بال�سلطات،  يتعلق  فيما  داٍع  بال  خا�سعون  اأنهم  اأو 
طبيعة الظاهرة. فاإما اأن يربزوا الكوكب وباطنيته، التي ال تفعل �سيًئا لتقدمنا. 
اأ�سواأ  ذلك  يف  ولي�س  يقوم،  الذي  الفقري،  ماكرون  ظهر  على  �سيء  كل  و�سعوا  واإال 
واإال  الوباء.  اأو  احلرب  اأوقات  يف  للدولة  كرئي�س  بوظيفته  اآخر،  �سخ�س  اأي  من 
فاإنهم ي�سرخون يف احلدث املوؤ�س�س لثورة ال ت�سدق، والتي ال ميكن للمرء اأن يرى 
ال�سلة التي �سيدعمها باإبادة الفريو�س، والتي، عالوة على ذلك ال يبدو الفاعلون 
املفرت�سون فيها ممتلكني الأية و�سائل انقالبية جديدة. واإال فاإنها تغرق يف ت�ساوؤم 
لالإيديولوجيا  الذهبية  القاعدة  ترجيح  لدرجة  يغ�سبون  اأو  العامل.  نهاية  يف 
اأوانتفاء املدد،  "اأنا ومن بعدي الطوفان"، هي يف حالة عدم االهتمام،  املعا�سرة: 

وقد تظهر حتى ك�سريك يف "ا�ستمرار ال�سر" اإىل اأجل غري م�سمى.
ُيلزم  واأنه  للعقل،  اجلوهري  الن�ساط  مكان  الوباء يذيب يف كل  اختبار  اأن  يبدو 
وال�سالة،  والتعبريات،  الت�سوف،   - احلزينة  االآثـــار  اإىل  بالعودة  االأ�سخا�س 
يجتاح  عندما  عليها  معتادة  الو�سطى  الع�سور  كانت  التي   - وال�ستائم  والنبوءات 
الطاعون املناطق. فجاأة، اأ�سعر بال�سيق اإىل حد ما جلمع بع�س االأفكار الب�سيطة 

بطريقتي "الديكارتي" رمبا.
ب�سكل  حمددة  غري  تكون  ما  غالبا  التي  امل�سكلة،  حتديد  على  بدءا  نتفق  دعونا 

جيد يف مثل هذا ال�سياق، وبالتايل ُت�ساء معاجلتها.
الوباء معقد من حيث اأنه دائًما ما يكون نقطة تو�سيح بني التحديدات الطبيعية 
واالجتماعية. وحتليلها الكامل هو التايل: يجب اأن ندرك النقاط التي يتقاطع 

عندها التحديدان ونر�سم العواقب.
موجودة  احلايل  للوباء  البداية  نقطة  تكون  اأن  املرجح  من  املثال،  �سبيل  على 
يف االأ�سواق يف مقاطعة ووهان. ال تزال االأ�سواق ال�سينية معروفة اليوم مبا هو 
يف  املك�سوفة  احلية  احليوانات  اأنواع  جميع  لبيع  ذوقها  �سيما  وال  هناك،  معرو�س 
الهواء الطلق. الفر�سية االأكرث قوة حتى االآن هي اأن هذا هو املكان الذي مت العثور 
فيه على الفريو�س يف مرحلة ما، يف �سكل حيواين موروث من اخلفافي�س، يف بيئة 

�سائعة للغاية، ومع �سوابط نظافة بدائية اإىل حد ما.
لقد حدث االنتقال الطبيعي للفريو�س من حيوان اإىل اآخر ثم انتقل اإىل اجلن�س 
العلمية  االإجــراءات  و�ستخربنا  االآن،  حتى  نعرف  ال  بال�سبط؟  كيف  الب�سري. 
اأولئك الذين يطلقون خرافات عن�سرية على  فقط. باملنا�سبة، دعنا ن�ستبعد كل 
اأن  حقيقة  من  �سيء  كل  ياأتي  مبوجبها  والتي  مزيفة،  ب�سور  مدعومة  االإنرتنت، 

ال�سينيني ياأكلون اخلفافي�س احلية.
هذا العبور املحلي بني االأنواع احليوانية اإىل الب�سر هو اأ�سل الق�سية باأكملها. بعد 
ذلك يعمل فقط مرجع اأ�سا�سي للعامل املعا�سر: و�سول راأ�سمالية الدولة ال�سينية 
فاإن  ثم،  ومن  العاملية.  ال�سوق  يف  وعاملي  مكثف  ووجود  اإمرباطورية،  مرتبة  اإىل 
عدًدا ال يح�سى من �سبكات البث، قبل اأن تتمكن احلكومة ال�سينية ب�سكل وا�سح من 
حتديد نقطة املن�ساأ متاًما – هي يف الواقع مقاطعة ي�سكنها اأربعون مليون �سخ�س - 
والتي �ستنتهي بنجاح يف النهاية ولكن بعد فوات االأوان ملنع الوباء من املغادرة على 

امل�سارات - والطائرات وال�سفن – اإىل التواجد العاملي.
تواجد يحيل اأ�سا�سا على العامل كما اأردناه: �سخم ومتوا�سل بحميمية و�سرعة.

)يتبع...(
ترجمة: في�سل االأحمر

عال" ب�شوت  "التفكري 

زاوية اأ�شبوعية 
يكتبهــــــا:

 في�شل االأحمر

عرفت ا�صتقبال 78 م�صارك حلد ال�صاعة

اأ�صرفت عليها جمعية الوفاء الوطنية لالإبداع الثقايف

باتنة
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املكتبة الرئي�ضية بباتنة حتت�ضن م�ضابقة لالأطفال الأح�ضن ر�ضم كاريكاتوري ومقال حول "الكورونا"

االإعالن عن اأ�ضماء الفائزين بامل�ضابقة 
االلكرتونية الأح�ضن عمل توعي 

حول الكورونا بباتنة

ال�ضحفي "حمزة لعريبي" 
ي�ضتعد الإطالق موؤلفه االأول 

الع�ضابة" قريبا  زمن  "يف 

للمطالعة  الرئي�سية  املكتبة  اأعلنت 
باتنة  بوالية  وملحقاتها  العمومية 
عن تنظيم م�سابقة منزلية لالأطفال، 
ــع بــرنــاجمــهــا االفــرتا�ــســي  متــا�ــســيــا م
والذي من املزمع اأن يوجه لهذه الفئة 

يف العطلة الربيعية.
امل�سابقة  اأن  املنظمة  اجلهة  واأفــادت 
ـــرتاوح  ــال الـــذيـــن ت ــف ــالأط مــوجــهــة ل
 14 اإىل  �سنوات   6 بــني  مــا  اأعــمــارهــم 
امل�سابقة  �سنة، يف حني حددت حماور 
يف اأح�سن ر�سم كاريكاتور ومقال ق�سري 
والوقاية  الكورونا  فري�س  حول  ور�سم 

منه.
الرئي�سية  املكتبة  ادارة  واأو�ــســحــت 

اأنــهــا  بــاتــنــة  الــعــمــومــيــة  للمطالعة 
ا�ستقبلت حلد ال�ساعة ما يربو عن 78 
املجاالت  يف  االأعمال  ملختلف  م�سارك 
املذكورة، حيث مت ا�ستقبال امل�ساركات 
ومن  باملكتبة،  اخلا�سة  ال�سفحة  عرب 
يف  منوهتا  ال�سفحة،  عرب  ن�سرها  ثم 
ذات ال�سياق على اأن االأطفال امل�ساركني 
املكتبة  ل�سفحة  املتابعني  جميع  هم 

عرب الفاي�س بوك.
االأعــمــال  �ستحدد  اأخــــرى  جــهــة  مــن 
ــن طـــرف جلنة  ــزة م ــائ ــف الــثــالثــة ال
تكرمي  يتم  اأن  على  خمت�سة،  حتكيم 
عنه  تعلن  الحــق  وقــت  يف  الفائزين 

املكتبة.

الوفاء  جمعية  اأعلنت 
الـــوطـــنـــيـــة لــــالإبــــداع 
ــاء  ــم ــس الــثــقــايف عـــن اأ�
ــس فـــائـــزيـــن يف  ــ� ــم اخل
االلكرتونية  امل�سابقة 
توعوي  عمل  الأح�سن 
كورونا،  فــريو�ــس  حــول 
ــن تــوج كــل مــن كرمي  اأي
جمـــال  يف  فــــرطــــا�ــــس 

العربي  اخلــط  يف  نانا  و�ــســاليل  الر�سم 
و�سارة ديب يف ت�سميم فيديوهات وعبد 
وكراوه  الكتابة  جمال  يف  خبابة  النور 

جابر يف جمال الت�سميم.
الطني  �ــســق  رئــيــ�ــس اجلــمــعــيــة  وقــــال   
اإ�سماعيل رئي�س املكتب الوطني التنفيذي 
جلمعية الوفاء الوطنية لالإبداع الثقايف، 
الو�سع  مع  متا�سيا  جــاءت  امل�سابقة  اأن 
العامل برمتها  الذي تعي�سه دول  الراهن 
 ،19 ب�سبب تف�سي فريو�س كورنا كوفييد 
منها اجلزائر التي خلفت عدد معترب من 

ال�سحايا وعددا من اال�سابات املوؤكدة.
واأ�ساف ذات املتحدث اأن اجلمعية ارتاأت 
االأ�سبوع  الــكــرتونــيــة  م�سابقة  تــقــدمي 
املا�سي لرواد مواقع التوا�سل االجتماعي 

عمل  الأحــ�ــســن  وهـــــذا 
جائحة  حــول  تــوعــوي 
الــعــديــد من  ــا، يف  ــورن ك
على  الــتــخــ�ــســ�ــســات 
ـــرار الــ�ــســعــر، اخلــط،  غ
الفيديو،  الــتــ�ــســمــيــم، 
ــــة،  ــــي الـــكـــتـــابـــة االأدب
وغـــريهـــا مـــن الــفــنــون 

االأخرى.
متيزت  امل�سابقة  اأن  الــطــني  �سق  ونـــوه   
مب�ساركة وا�سعة، ما يربو عن 30 م�سارك، 
وباأعمال متميزة قاربت الواقع وج�سدت 
و�سعور  اح�سا�س  والم�ست  الوعي  معنى 
من  الهائل  الكم  يعك�سه  ما  وهذا  املتلقي 

التفاعالت حول االأعمال املن�سورة.
وتقييمها  تاأطريها  على  اأ�سرف  امل�سابقة 
خمتلف  يف  املخت�سني  االأ�ساتذة  من  ثلة 
اأيــن وجــد املقيمون  املــجــاالت املــذكــورة، 
�سعوبة  اجلمعية  رئي�س  ح�سب  لالأعمال 
واختتمت  هـــذا  ــن،  ــس ــ� االأح انــتــقــاء  يف 
يف  بامل�سابقة  الفائزين  بتكرمي  امل�سابقة 
عمل  الأح�سن  رئي�سية  تخ�س�سات  خم�س 

توعوي وقائي حول فريو�س كورونا. 

حمزة  والــكــاتــب  ال�سحفي  ي�ستعد 
لعريبي الإطالق موؤلفه االأول املو�سوم 
عن  ال�سادر  الع�سابة"،  زمــن  "يف  بـ 
باتنة،  بوالية  نقطة  دار  من�سورات 
من  �سفحة   302 �سمن  يقع  والــذي 

احلجم املتو�سط.
الكتاب  اأن  لعريبي  حــمــزة  ـــال  وق
�سدرت  مقاالت  جمموعة  عن  عبارة 
ــدة االأورا�ـــــس  ــري عــلــى �ــســفــحــات ج
حتكم  كانت  التي  املرحلة  يف  نيوز 
كانـت  "اإن  مــردفــا:  الع�سابة،  فيها 
بتوثيـق  تعنـى  ال�سـخ�سية  املذكـرات 
مـا  و�سـخ�سيات  اأفـــــــراد  يــومــيـــــات 
البلـد،  مذكـرات  هـي  اجلرائـد  فـاإن 
يكـون  اأن  اأهميـة  مبـدى  ولوعينـا 
فـي  وجريئـا  مو�سوعيـا  ال�سحفـي 
بطريقـة  بــلـــــده  يــومــيـــــات  توثيـق 
االأجيـال  متكـن  و�سادقـة  �سريحـة 
تواريـخ  اإلـى  العـودة  مـن  القادمـة 
اأحـداث  علـى  نظـرة  واإلقـاء  معينـة 
وا�سحـة  بروؤيـة  واالطـــالع  م�سـت 
خالل  "ال�سيا�سـيني"  نوعيـة  علـى 
"اأحـوال  ا�ست�سـعار  وكـذا  مـا  فتـرة 

البلـد" خـالل نفـ�س الفتـرة".
جاء  الــكــتــاب  اأن  لعريبي  ويــو�ــســح 
للوعي الذي ي�ستلزم ر�سم مالمح البلد 
يف مقاالت راأي، اأو كما ت�سمى اأعمدة 
على �سفحات جريدة االأورا�س نيوز، 
م�سيفا: "واإن كان األبوم ال�سور جامعا 
ارتاأينا  فقد  االأ�سخا�س  لذكريات 
الع�سابة"  زمــن  "يف  كتاب  يكون  اأن 

عـن  مكتوبة  ل�سور  جامعا  األــبــومــا 
اخل�سـو�س  وجـــــه  علـى  اجلــزائـــــر 
اأخـرى  لبلـدان  املقتطفـات  وبعـ�س 
خالل فتـرة زمنيـة معينـة قررنـا اأن 

ن�سـميها "زمـن الع�سابـة".
ويف ذات ال�سياق نوه ال�سحفي حمزة 
لعريبي اأن كل االأحـداث التـي يوثقهـا 
الكتـاب اأو باالأحـرى كل مـا جـاء فـي 
الكتـاب هـو تلخيـ�س ما جـرى خـالل 
فتـرة زمنيـة كانـت الع�سابـة حاكمـة 
والتغـول  التمـدد  ــاول  ـــ وحت فيهـا 

واخللـود.
الكتاب  اأن  املــتــحــدث  ذات  ــاف  ــس واأ�
ممـا  منتقـاة  اأعمـدة  عن  عبارة  هو 
على  الـكالم"  "وجـب  ركـن  فـي  قيـل 
�سفحـات يومية االأورا�س نيوز طيلـة 
قبـل  االأخيـرة  �سـنوات  اأربـع  حوالـي 
�سـد  ال�سـعبية  االنتفا�سة  تاريـخ 
والع�سـرين  الثانـي  فـي  "الع�سابـة" 
من فيفري عام األفني وت�سـعة ع�سـر، 
حكـم  من  �سـنوات  اأربــع  حــوايل  اأي 
ح�سبه،  تعتبـر،  والتـي  الع�سابـة، 
مـن  بطاقـم  نيـوز  ــس  االأورا� جريـدة 
ال�سحفييـن ال�سـباب اإحـدى �سحاياهـا 
بهـا  و�سـل  ت�سييـق  مـن  عانتـه  مما 
فقـط  ال�سمـود  لـوال  ال�سـقوط  حـد 
رقـم  جمـرد  تكـون  اأال  قـررت  الأنهـا 
�سـاهدا  بـل  العامليـة،  ال�سـاحة  فـي 
"�سـاف كل حاجـة" و�سـاهدا قـال كل 
�سـيء فـي زمـن الع�سابـة، ي�سيف ذات 

املتحدث.

اأ�سرفت وزيرة الثقافة مليكة بن 
دودة، بفندق مزفران بزرالدة 

باجلزائر العا�سمة، على ت�سليم 10 
اآالف كتاب قدمتها النقابة الوطنية 

لنا�سري الكتب ل�سالح مقيمي الفنادق 
املخ�س�سة للحجر ال�سحي.

وبعدما اعتربت الوزيرة اأن "القراءة 
خري رفيق يف و�سع م�سابه" متنت 

ال�سيد بن دودة يف كلمة لها لنزالء 
فنادق احلجر ال�سحي "اخلروج ب�سالم 

والعودة اإىل احلياة الطبيعية بعد 
جتاوز بالدنا االأزمة"، مذكرة يف هذا 

ال�سياق باأن "عدد من امل�سابني قد 
غادروا امل�ست�سفيات وتعافوا".

وجددت الوزيرة التذكري باأن "كل 
امل�سوؤولني والطاقم احلكومي يعملون 

على قدم و�ساق ملواجهة املحنة." 
كما حيت "عمال الفنادق التي 

ت�ست�سيف نزالء احلجر ال�سحي 

واملتعاملني معها من كل اجلهات على 
جهودهم والتزامهم وت�سجيلهم 

مواقف م�سرفة" داعية اجلميع اإىل 
االختبار. هذا  لتخطى  "الت�سامن 
ومن املفرت�س اأن يتم توزيع الكتب 

التي جمعتها النقابة الوطنية 
لنا�سري الكتب على الهياكل الفندقية 

امل�سخرة لالأ�سخا�س املعنيني باحلجر 
ال�سحي طوال مدة اإقامتهم بزرالدة 

و�سيدي فرج وتيبازة ووهران.
لالإ�سارة يتواجد 4448 �سخ�سا حتت 
احلجر ال�سحي يف 19 فندقا ومركبا 

�سياحيا عرب الرتاب الوطني يرافقهم 
اأطباء واأعوان اأمن وموظفي هذه 

الفنادق.
يذكر ان النا�سرين اأع�ساء النقابة 

الوطنية لنا�سري الكتب جمعوا 10 
اآالف كتاب بعد ثالثة اأيام من اإطالق 

ق.ثالعملية.

رقية. ل 

رقية. ل 

رقية. ل

ت�ضليم 10 اأالف كتاب
 لنزالء فنادق احلجر ال�ضحي
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زوجة

من االألوان)م(

جمع وحل

�سروري للحياة

نقي�س دواء

عني)م(

هبات)م(

حب

فخ)م(

الزبون

اأترك

نبي

من احلبوب

برفقة

من الف�سول

احلقن)م(

للكتمان

من ال�سمائر

والد

اأعرب

والد

مبادئ

الفناء

جود

اأ�سغال

�سبع

من احلروف

التعريف:الإيجاد اللغز  اأجد احلروف  املرقمة
االأ�سعة التي ت�ستطيع اخرتاق الفوالذ ؟

ال�ضبكة العمالقة

من اأجل العثور على كلمة ال�سر 
ما عليكم اإال ت�سطيب الكلمات

ـ لإميان معرفة بالقلب، و�إقر�ٌر باللّ�سان، وعمل بالأركان. 
ـ �سربك على �مُل�سيبة يُخّفف �لّرزية ويجزل �ملثوبة.

لأتتك  �سريك  لربّك  كان  لو  بالعهد.  �لوفاء  �لأمانة  �أف�سل  ـ 
ر�سله.

ـ �أح�سن �أفعال �ملقتدر �لعفو.
ـ من �أف�سل �ملعروف �إغاثة �مللهوف.

ـ �لعلم خري من �ملال، �لعلم يحر�سك و�أنت حتر�س �ملال.
ـ �إذ� مطر �لتّحا�سد نبتت �لتّفا�سد. خذ �حلكمة �أنّى كانت، فاإّن 

�حلكمة �ساّلة كّل موؤمن.
عيف �أفح�س �لّظلم. دول �لفجار مذلّة �لأبر�ر.  ـ ظلم �ل�سّ

�سوء  يف  �للّئام  وم�سّرة  �لعطاء،  بذل  يف  �لكر�م  م�سّرة  ـ 
�جلز�ء.

ك، و�سّر �أخالق �لنّف�س �جلور. ـ �سّر �لإميان ما دخله �ل�سّ
َر ربّه. اً فقد َوَقّ َر عاملمِ ـ من َوَقّ

�لّظامل ملعاقب يوم  �أكرب �ملعا�سي، و�إّن  �إيّاك و�لّظلم فاإنّه  ـ 
�لقيامة بظلمه. 

ـ من ن�سَر �حلّق �أفلح.
�لتّكرب  بكرثة  رف،  �ل�سّ تكامل  على  يُ�ستدّل  �لتّو��سع  بكرثة  ـ 

يكون �لتّلف.
�بتذلها  ومن  رفعها  �سانها  من  ثمينة،  جلوهرة  �لنّف�س  �إّن  ـ 

و�سعها.  
ـ �للّئيم �إذ� قدر �أفح�س، و�إذ� وعد �أخلف.

اأ�ساند)م(
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املرق
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لال�ستثناء

وجهات نظر
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�أقو�ل وحكم



جواب 
املحاجية

م�صروع
قالك واحد مزطول ركبو جن 

قبل  يرقيلو  باه  اإمــام  جابولو 
ما يبدا االإمام يرقي

خرج اجلن وت�سوكا االإمام 
خرجت  عال�س  للجن  قــال 

قبل مانرقيلو قالو اجلن
تقعد  عقلية  هـــاذي  عـــاله 

فيها؟!.

كريدي
واحد عيط مل�سلحة الزبائن
وقالو األو عندي م�سكل خويا

املوظف: نعم خويا تف�سل

قالو خويا ال�سغري ابلع la puce  نتاعي
ـــــه لــلــطــبــيــب اعــال�ــس  ـــف: اأدي ـــوظ امل

تعيطلنا؟
نكملك..اأنا  خليني  اإيــه  قالو 

بغيت ن�سق�سيك
من  ينق�سلي  خويا  هــدر  اإذا 

لكريدي؟؟ 

بتوقيت زحل
واحد يعيط ملرتو

�سّهلي رانا طولنا
ردت عليه وهي قلقانة
وا�س بيك ما تفهم�س؟

عندي �ساعة وانا نقولك دقيقة!!؟.

معلومات م�سلية

�سيدنا يون�س 
عليه ال�سالم

اأمثال �سعبية

ال  نف�سه  فــالــعــرق  نعتقد  مــا  بــخــالف   •
البكترييا  هي  الرائحة  ينتج  ما  له،  رائحة 
تختلط  والـــتـــي  اجلــلــد  ــى  عــل املــــوجــــودة 

وتتفاعل مع العرق.
من   %31 ن�سبة  مــن  تتكون  عظامك   •

املاء.
الـ30 يبداأ الدماغ يف  • بعد و�سولك لعمر 

ال�سمور بن�سبة %0.25
2008 كان هناك �سحفي ين�سر  • يف عام 
اكت�ساف  مت  فرتة  بعد  غام�س  �سفاح  اأخبار 

اأن ال�سفاح هو ال�سحفي ذاته.
"الكوكب  امل�سرتي  كوكب  اأقــمــار  اأحــد   •
كمية  ي�ساوي  مــاء  على  يحتوي  يوروبا" 

املاء املوجود على كوكب االأر�س.
االآخرين  ي�ساعدون  الذين  االأ�سخا�س   •
واأقل  غريهم،  من  �سعادة  اأكــرث  با�ستمرار 

عر�سة لالكتئاب عند تقدمهم بال�سن.
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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

حاجيتك اإذا كنت 
قاري وعارف حروف 

الدين قول يل 
على اللي زاد من 
الكر�س مرتني 

حدث يف مثل هذا اليوم
الثاين من �سهر اأفريل

على  يوافق  االأمريكي  الكونغر�س   -  1917
خو�س احلرب العاملية االأوىل �سد اأملانيا.

يدخل  الــربيــطــاين  اجلــيــ�ــس   -  1918
فل�سطني.

جمل�س  اأول  جل�سات  اأوىل  انعقاد   -  1928
ت�سريعي يف االأردن.

اإمرباطورا  �سيال�سي  هيال  تن�سيب   -  1930
على احلب�سة.

اأول طائرتني بريطانيتني حتلقان   - 1933
فوق قمة اإفر�ست.

قــرارا  ي�سدر  االأردين  الــربملــان   -  1950
ب�سم ال�سفة الغربية ملنطقة نهر االأردن.

من  نفط  من  �سحنة  اأول  ت�سدير   -  1961
مياه  يف  الواقع  البحري"  اخلفجي  "حقل 
والكويت  ال�سعودية  بني  املحايدة  املنطقه 
�سعود  املــلــك  بح�سور  ـــك  وذل الــيــابــان  اإىل 
ال�سامل  اهلل  عبد  وال�سيخ  العزيز  عبد  بــن 

ال�سباح.
تن�سحب  املــتــحــدة  ـــات  ـــوالي ال  -  1962
العربية  اململكة  يف  الــظــهــران  قــاعــدة  مــن 

ال�سعودية.
1964 - اليمن يتهم بريطانيا ب�سن هجمات 

جوية على اأرا�سيه.
اإىل  ت�سابلن  تــ�ــســاريل  ـــودة  ع  -  1972
عام  لها  مــغــادرتــه  بعد  املــتــحــدة  الــواليــات 

بال�سيوعية. اتهامه  بعد   1950
يف  قنبلة  يزرعون  الفل�سطينيون   -  1986
طائرة "خطوط طريان تران�س وارلد" بوينغ 
اإىل  روما  من  برحلة  تقوم  كانت  التي   727
واإ�سابة  ركاب   3 مقتل  اإىل  ذلك  واأدى  اأثينا، 

ب�سالم. الطائرة  هبطت  بينما  اآخرون،   9
"فيكرز  امللكي  اجلو  �سالح  طائرة   -  1987
يف  جديدا  قيا�سيا  رقما  ت�سع  �سي-10"  يف 
واأ�سرتاليا،  املتحدة  اململكة  الرحلة بني  وقت 
 16 بــعــد  بـــريث  يف  الــطــائــرة  هبطت  حــيــث 

�ساعة ودقيقة واحدة.
1990 - اأوغندا وال�سودان توقعان معاهدة 
ت�سمح  باأال  دولة  كل  اإلــزام  مع  اعتداء  عدم 
عدائية  باأعمال  للقيام  اأر�سها  با�ستخدام 

�سد االأخرى.
املناطق  يهاجم  العراقي  اجلي�س   -  1991
لالأكراد  جماعي  وهــروب  املتمردة  الكردية 
اإىل اجلبال حيث فر اأكرث من مليونني ون�سف 
العراقي  واجلــيــ�ــس  املــواطــنــني  ــن  م املــلــيــون 

ي�سيطر على املدن الكبرية مرة اأخرى.
املنعقدة  الع�سرين  جمموعة  قمة   -  2009
يف لندن تقر خطة الإنعا�س االقت�ساد العاملي 
االإطــالق وذلك من خالل  االأكــرب على  تعترب 
دوالر  مليار   500 منها  دوالر،  ترليون  �سخ 
باالإ�سافة  الدويل  النقد  �سندوق  اإىل  تقدم 
م�ساعدات  �ــســورة  يف  دوالر  مليار   50 اإىل 

مبا�سرة للدول االأكرث فقرا.
اآن  اأندل�سي  اأ�سل  من  الفرن�سية   -  2014
من�سب  تتوىل  امـــراأة  اأول  ت�سبح  هيدالغو 
االنتخابات  يف  فــوزهــا  عقب  باري�س  عمدة 

البلدية.
ال�سباب ال�سومالية تهاجم  ـ حركة    2015
جامعة كاري�سا يف كينيا، مت�سببة مبقتل ما ال 

يقل عن 147 طالبا م�سيحيا.
بني  عنيفة  ا�ستباكات  انـــدالع   -  2016

اأذربيجان واأرمينيا يف مرتفعات قرة باغ.

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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تــقــدر�ــس  ـــا  م الــقــلــب يل 
تـــفـــرحـــو مــــا تــوجــعــو�ــس حكـــمة

اجلهل احلقيقي لي�س يف غياب 
املعرفة بل يف رف�س اكت�سابها

�شورة م�شحكة

املنزل حلم  واأ�سبح جمرد اخلروج من  ـ 
بالن�سبة للكثريين؟

�سعاد ال�سنو�سي ب�سكرة
يحلمو  يبقاو  "الكثريين"  مــن  نتمنى 
خري من يدخلو يف كو�سمار ما يخرجو�س 

منّو!؟.
ـ متى يفقد االإن�سان ذاته يا �سي عالوة؟
اأمين قالب ذبيح عني مليلة
يتعطل  العمل  عن  عاطال  تكون  عندما 
احلوا�س  تتعطل  ثم  ومن  التحفيز  موجه 
القرتانها  ال�سم  حا�سة  اأهمها  من  التي 
بع�سو "النيف" الذي اأهم ع�سو يف فل�سفة 
اجلزائريني حيث يقولون اأن االإن�سان بال 

اأنف ذكرى اإن�سان!!.
الدرا�سات  بع�س  اأن  �سي  يا  تعلم  هل  ـ 
والنميمة  ــات  ــاع ــس االإ� كــون  اإىل  ت�سري 
اليومية التي تطلقها الن�ساء يف جمتمعها 

له دور يف طول عمرها؟
ن�سيمة مزيان قاملة

حولها..زيديها  من  كل  عمر  وتق�سري 
لر�سيد معلوماتك!؟.

ــا يــا �ــســي عــالوة  ــدي ـ مبــــاذا تــفــكــر ج
ب�سراحة االآن؟

حمزة معرف باتنة
يف كورونا..ونتمنى ما تكون�س تفكر فيا 

من باب توارد اخلواطر!؟.

ـ هل تعرف اأن الكذب مفيد اأحيانا؟
يزيد.م طولقة

ومتى تكون "اأحيانا" هذه..نورنا يا �سي 
م�سيلمة؟!.

ـ ما هي اأمنيتك يف احلياة يا �سي عالوة 
بعد ظهور وباء كورونا؟

ب�سري بومعيزة خن�سلة
 2020 مــن  املتبقية  ــهــر  االأ�ــس اإلــغــاء 
رانا  بزايد   2021 اإىل  املبا�سر  واالنتقال 

ُطبنا؟!.

كورونا 
تعتذر 

لرداءة 
ال�سوت؟!



من  �سطيف  والية  اأمن  م�سالح  متكنت 
ــراد  اأف  03 ثالثة  لن�ساط  حــد  و�سع 
يعتربون من اأخطر املروجني للموؤثرات 
العملية  واأ�سفرت  باملدينة،  العقلية 
املوؤثرات  مــن  قر�سا   130 حجز  عــن 
"�ساعق  حمظور  اأبي�س  �سالح  العقلية، 
مايل  مبلغ  اإىل  اإ�ــســافــة  كهربائي"، 
معترب من عائدات ترويج هذه ال�سموم 

فاق 30 مليون �سنتيم.
�سطيف  والية  اأمن  م�سالح  متكنت  كما 
ــة 03  ــالث ــع حـــد لــنــ�ــســاط ث ــس مـــن و�
املوؤثرات  ترويج  يحرتفون  اأ�سخا�س 
و�ــســط مــديــنــة �ــســطــيــف، مـــع حجز 

قر�سا،   200 ناهزت  منها  هامة  كمية 
راجلة  دوريـــات  عقب  العملية  ومتــت 
املدينة، حيث  اأحياء  باأحد  لعنا�سرها 
لفت انتباههم 03 اأ�سخا�س حمل �سبهة 
تقرب  وبــعــد  �سياحية،  مركبة  مــنت 
واإخ�ساعهم  منهم  الــدوريــة  عنا�سر 
بحوزة  عرث  الوقائي  التلم�س  لعملية 
ــدرات  ــخ امل ــن  م قطعة  عــلــى  اأحــدهــم 
7.60 غرام و10  )كيف معالج( بوزن 
وبعد  العقلية،  املوؤثرات  من  كب�سوالت 
مت  متنها  كانوا  التي  املركبة  تفتي�س 
املوؤثرات  من  قر�سا   165 على  العثور 

العقلية. 

األقت م�سالح اأمن دائرة اأوالد ر�سا�س 
بخن�سلة، القب�س على ب�سخ�سني م�سبوقني 

ق�سائيا زرعوا الرعب و�سط ال�سكان من 
خالل ال�سرقة واالعتداء على اأمالك 

الغري با�ستعمال اأ�سلحة بي�ساء، تفا�سيل 
الق�سية تعود اإىل حماولة �سرقة متجر 
اخل�سر والفواكه مبدينة اوالد ر�سا�س، 

ليتم �سبطهما يف حالة متقدمة من ال�سكر 
وبحوزتهما �سالح اأبي�س ليتم القب�س عليهما 
واإجناز 3 ملفات جزائية �سدهما واأ�سدر يف 

حقهما اأمر باحلب�س ملدة 5 �سنوات نافذة.

عرفت اأم�س االأول، مدينة اأن�سيغة بوالية 
خن�سلة، حالة ا�ستنفار ق�سوى و�سط امل�سالح 

االأمنية عقب و�سول معلومات حول دخول 
�سخ�س كان قد عاد من والية البليدة 
دون ترخي�س اأمني، و�سارعت اجلهات 

املهنية للبحث عنه واإخ�ساعه لالإجـراءات 
القانونية كما هو معمول به لتفادي كل ماله 

تاأثري على اجلانب الوقائي الذي با�سرته 
الدولة من اإجراءات وقائية ملنع انت�سار 

فريو�س كورونا.

متكنت م�سالح اأمن والية �سطيف 
ويف ظرف زمني جد قيا�سي من 

توقيف 04 اأ�سخا�س قاموا 
بعملية �سرقة حملني جتاريني 

متواجدين و�سط ال�سوق املغطاة 
�سطيف،  مبدينة  م�سكن   1014
ومتت العملية عقب بالغ اأورده 

اأحد املواطنني عرب الرقم 
االأخ�سر 1548 مفاده تعر�س 

حملني جتاريني متواجدين داخل 
ال�سوق املغطاة بحي 1014 م�سكن 
لعملية �سرقة، اأحدهما خم�س�س 
لبيع الف�سة واالآخر لبيع االأواين 

املنزلية، ليتم على الفور التنقل 
اإىل عني املكان ورفع كل االأدلة 

التي من �ساأنها اأن تقود املحققني 
للمتورطني يف هذا اجلرم، حيث 

ويف ظرف زمني جد وجيز مت 
توقيف ال�سالعني يف اجلرم منت 

مركبة، كما �سبط بحوزتهم 
كي�سني يحويان امل�سروقات كلها 

ممثلة يف خوامت ف�سة، اأ�ساور، 
�سال�سل وكذا �ساعات يد ومبلغ 

مايل.

بلكاتب  حممد  �سطيف  وايل  اأعــلــن 
جديدة  وفـــاة  حــالــة  ت�سجيل  ــن  ع
ب�سيخ  االأمر  ويتعلق  كورونا  بفريو�س 
)م�سطفى.ب( يبلغ من العمر 60 �سنة 
ينحدر من بلدية بني عزيز حيث كان 
وكانت  اأ�سبوع  منذ  بامل�ست�سفى  يرقد 
معهد  مــن  اإيجابية  حتاليله  نتائج 
با�ستور لريتفع عدد الوفيات اإىل 04 

حاالت منها حالة )ب/ع( من العلمة 
لفريقات  قرية  من  ــس.ع(  �( وامــراأة 
 59 العمر  مــن  والبالغة  ــان  ومل بعني 
املغرتب  زوجها  اأخ  اأ�سابها  والتي  �سنة 
البالغة  )ل.�ـــس(  وفــاة  اإىل  اإ�سافة 
من  تنحدر  والتي  �سنة   72 العمر  من 

بلدية بني عزيز.

متكنت م�سالح اأمن والية �سطيف من 
تفكيك ع�ســابة تتكون مــن 04 اأفراد 
ال�ســلبة  املخــدرات  ترويــج   حتــرتف 
و�ســط مدينــة �ســطيف، مــع حجز 03 
غرامات من "الكوكايني" و05 اأقرا�س 
"اإك�ســتازي"،  ال�ســلبة  املوؤثــرات  مــن 
اإ�ســافة اإىل مبلــغ مــايل مــن عائــدات 
الرتويج لهذه ال�ســموم فــاق 09 مليون 

�سنتيم.
ومتت العملية من طرف اأفراد فرقة 
مكافحة املخدرات التابعة للم�ســلحة 
الوالئيــة لل�ســرطة الق�ســائية باأمــن 
ا�ســتغاللها  اثــر  وجــاءت  الواليــة، 
يف  �ســخ�س   بتــورط  تفيــد  معلومــات 
ترويج املخدرات ال�سلبة )الكوكايني( 
باأحد اأحياء و�ســط عا�ســمة الوالية، 
تلــك  اأكــدت  حتريــات  اإطــالق  ليتــم 
املعطيــات ومكنــت مــن حتديــد هويــة 
خطــة  اإعــداد  وبعــد  فيــه،  امل�ســتبه 

مت  لتحركاتــه،  والرت�ســد  حمكمــة 
توقيفــه يف حالــة تلب�ــس مــنت �ســيارة 
مــن  غــرام   03 وبحوزتــه  �ســياحية، 
املخدرات ال�ســلبة من نوع )كوكايني(، 
ومكنت التحريات املعمقة يف مالب�سات 
الق�ســية اأفــراد الفرقــة مــن حتديــد 

هوية 03 اأفراد �ســالعني اأي�سا يف ذات 
الق�ســية مت توقيفهــم وبحوزتهــم 05 
اأقرا�ــس مــن املوؤثرات ال�ســلبة من نوع 
"اك�ســتازي" ومبلــغ مايل مــن عائدات 
الرتويج لهذه ال�ســموم فــاق 09 مليون 

�سنتيم.
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�شطيف

�سي الأورا�سي..
ال�سك...  فيه  دخلوا  الدواء  حتى 
ت�سرتجع  وال  تربا  النا�س  ماخالو 
الثقة قبل ما تهلك... �سعب مو�سو�س 
بطبعه وميوت على النحيب ويحطك 
على املحك... مهما حاولت تر�سيه 

راح يو�سو�سك انت بال ما تدرك...

hamzalaribi005@gmail.com

حجز 03 غرام من الكوكايني واأقرا�ش اإك�شتازي 
وجب الكالم

املجيد  رئي�س اجلمهورية عبد  اأم�س، قال  اأول  �سهرة  يف 
الدولة  بــاأن  االإعـــالم  و�سائل  مع  له  لقاء  اآخــر  يف  تبون 
اآخر  يف  الرئي�س  وبــدا  �سيء،  كل  وفــرت  قد  اجلزائرية 
يوحي  وكالمه  باالطمئنان  توحي  ومالحمه  له  خرجة 
النف�س  يف  الثقة  عن  نتحدث  وعندما  النف�س،  يف  بثقة 
بالن�سبة لرئي�س جمهورية فاإننا نعني بذلك ثقة الدولة 
يف قدراتها على اجتياز اأية اأزمة، وهذا ما يعني اأن تبون 
الدولة  اأن  على  وم�سرا  يقول  مبا  متاما  واعيا  كــان  قد 
اجلزائرية قد تكفلت بتوفري كل ال�سروط من اأجل اإجناح 
"احلجر" يف كل واليات الوطن تفاديا خلطر تف�سي فريو�س 

كورونا، �سرط اأن يتقيد اجلميع بالنظام واالن�سباط.
ومنابر  اإعـــالم  و�سائل  ــد  وج قــد  جهته  مــن  الرئي�س 
الو�سائل  هــذه  خــالل  من  ومتكن  لل�سعب،  كالمه  الإي�سال 
اأن من ال يتقيد  اإليه ر�سالة مفادها  اأن يو�سل  واملنابر من 
"الفوريري"  مركبته  ومــاآل  ال�سجن  "مثواه"  فاإن  باحلجر 
لل�سعب  الرئي�س  ر�سالة  فاإن  االأرجح  وعلى  امل�سري،  وبئ�س 
قد وجدت طريقا تن�ساب فيها اإليه بكل �سال�سة و�سهولة، 
�سوى  اجلائحة  هذه  جراء  يفعله  ما  له  لي�س  ال�سعب  الأن 
"م�ساهدة التلفزيون" وتتبع اآخر امل�ستجدات، لكن امل�سكلة 
اأن ر�سائل املواطنني قد ال جتد نف�س الطريق ال�سهلة  هي 
على  م�سرا  بــدا  والــذي  اجلمهورية  رئي�س  اإىل  للو�سول 
تتوفر  ما  على  بناء  االأ�سرار  باأقل  �ستخرج  اجلزائر  اأن 
وهنا،  كالمه،  ح�سب  وب�سرية  مادية  اإمكانيات  من  عليه 
هذه  يف  االأهـــم  الــ�ــســوؤال  نطرح  اأن  علينا  ا�ستوجب  فقد 
"الو�سطاء"؟  مكان  عن  الت�ساوؤل  وهو  ال�سعبة،  الظروف 
دورهم  يفعلوا  اأن  بهم  يفرت�س  الذين  الو�سطاء  ونق�سد 
بطريقة  اجلمهورية  و�سيط  اإىل  املواطنني  معاناة  نقل  يف 
بدوره  وينقل  اال�ستثنائية،  الظروف  هذه  يف  ا�ستثنائية 

الر�سائل اإىل رئي�س اجلمهورية.
باتنة"  "والية  بني  الو�ساطة  مبهمة  تكلف  من  ندر  ال 
على  بواجبه  يقوم  اأنه  هل  ندر  وال  اجلمهورية،  وو�سيط 
اأكمل وجه اأم اأنه التزم احلجر املنزيل اإىل حني؟ وال ندر 
ملا مل يتم اإي�سال ر�سالة فحواها اأنه يف الوقت الذي جنحت 
ومالحقتها  �سرامتها  بف�سل  الفريو�س  ح�سر  يف  دول  فيه 
للم�سابني واإجبارهم على اخل�سوع للحجر ال�سحي، ال زال 
اال�ست�سفائية يف  واملوؤ�س�سات  ال�سحة  امل�سوؤولون عن قطاع 
والية باتنة غري مبالني بالو�سع وال زالوا م�ستهرتين وغري 
"جثمان"  نقل  بها يف  التقيد  التي يجب  بال�سروط  مبالني 
مهم  غري  وكاأنه  االأمر  جتاهلوا  وقد  بل  بالفريو�س  م�ساب 
بالن�سبة لهم، وال زالوا يحجرون على امل�ستبه يف اإ�سابتهم 
مبخيم  يتعلق  االأمـــر  وكـــاأن  بالية  عتيقة"  "خيمة  يف 
اأعلى  فيه  تراعى  اأن  من  بد  ال  حجر  مكان  ال  لالجئني 

م�ستويات الوقاية.
ال ندر ملا مل يتم اإي�سال ر�سالة فحواها اأن ف�سادا متف�سيا 
يف موؤ�س�سات ا�ست�سفائية عمومية ب�سبب تواطوؤ و �سفقات 
م�سبوهة قد حالت دون متكن "هذه املوؤ�س�سات" من التكفل 
بعدة م�سابني ح�سب ما تن�س عليه �سروط وبروتوكوالت 
دور  اأي  ندر  وال   ،19 كوفيد  فريو�س  من  العاملية  الوقاية 
يلعبوا دورهم  اإذا مل  اأو و�سطاء و�سيط اجلمهورية  ملمثلي 
الوقت  هذا  �سراحة،  فبكل  املنا�سب؟  الوقت  يف  املنا�سب 
الذي نحن يف اأم�س احلاجة فيه الأن ت�سل ر�سائلنا لرئي�س 
خا�سة  القطاعات  اأغلب  يف  تعاين  فباتنة  اجلمهورية، 

ال�سحة". "قطاع 

من يو�شل ر�شائلنا؟

حمزه لعريبي

ت�شجيل اأول وفاة 
بفريو�ش كورونا

ق�شائيا  مل�شبوقني  �شجنا  �شنوات   5

�شخ�ش عائد من البليدة
 ي�شتنفر امل�شالح االأمنية

�سهدت اأم�س والية اأم البواقي، اأول حالة 
وفاة بفريو�س كورونا امل�ستجد وجاء يف بيان 

للوالية، اأن �سيخا يبلغ من العمر 72 �سنة 
تويف اأم�س االأول الثالثاء واأثبت التحاليل 

ال�سادرة اأم�س االأربعاء عن ملحقة معهد 
با�ستور بق�سنطينة اإ�سابته بفريو�س كورونا، 

هذا وتقدم املعني لال�ست�سفاء مب�ست�سفى 
حممد بو�سياف يوم 30 مار�س فيما كان 

قبل ذلك يف م�ست�سفى عني فكرون والذي 
دخله بعد ظهور اأعرا�س الفريو�س عليه بعد 

عودته من فرن�سا يوم 13 مار�س.

ارتفاع �شحايا فريو�ش كورونا 
اإىل 04 حاالت ب�شطيف 

حجز اأقرا�ش مهلو�شة وتوقيف 06 متورطني

توقيف �شارقي 
املحالت التجارية 
بال�شوق املغطاة 

ن.م

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

حممد. ع

1616

معاوية. �س


