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من بينها حالتـي وفاة

غيابها يت�شبب يف م�شاعفات 
جانبية للمر�شى

م�شتغلني الظرف الذي متر به البالد

تفاقمت اكثـر خالل 
فرتة احلجر ال�شحي

فريو�س كورونا

ب�شبب خمالفة بع�شهم 
لقرار غلق حمالتهم 

م�ؤكدة  �إ�صابة   16
بفريو�س ك�رونا

 يف باتنـــــة

ندرة يف �أدوية �لأمر��س 
�ملزمنة بال�صيدليات 

يف باتنــــــة

ل�ص��س "�لنحا�س" 
يعرون �أحياء بحملة 1 

من ك��بلها �لهاتفية

�أحياء ببلدية �ملعــذر 
تعــاين من تذبذب 

�لتزود باملياه �ل�صروب

قرية �مل�صاب ببلدية 
�لقيقبة تعاين يف �صمت

مديرية �لتجارة حتذر 
�لتجــار بعـني �مليلة

قافلة ت�صامنية لإغاثة 
�صكان مناطق �لظل

اأم البواقي

�س 04

�س 04

�س 04

�س 04

�س 04

�س 05

�س 05

باتنة

يف حال تف�شي الوباء بالوالية

نح� حت�يل �ملر�صى 
�إىل �لعياد�ت �خلا�صة

�سطيف

�سوق اأهرا�س

�س 05

���ش��ط��ي��ف اخل��ام�����ش��ة وط��ن��ي��ا يف ان��ت�����ش��ار ف���رو����س ك��ورون��ا  �شجلت 7 حاالت وفاة

�س 16

قــابل العديــد من املواطنني عرب تراب والية باتنــة، كل حمالت التوعية والتح�سي�س حول خطورة فريو�س كورونا، 
باأذن من طني واأخرى من عجني، حتى اأن الكثريين ال زالوا يتعقبون �ساحنات ال�سميد ويدخلون يف طوابري وجتمعات 

من اأجل احل�سول على كي�س �سميــد غري مبالني بخطورة ذلك على �سحتهم و�سحة عائالتهم...

ال وعي املواطنني وا�ضتهتار ال�ضلطات قد يرفع عداد "كورونا" بباتنة

�س 04

ال�سميـــــد" "اأوقفوا جتمعات 

النجم الريا�شي نقاو�س

رغم اخلطورة الكبرية  للتجمعات يف نقل الفريو�س ، اإال اأن املواطنني غري اآبهني بذلك

م�سالح االأمن حتجز كميات معتربة من املواد الغذائية وقناطري من ال�سميد والفرينة

ج�صع �لتجــار يت���صل
 يف عز �لأزمـة بخن�صلة
قامت م�سالح االأمن بالتن�سيق مع مديرية 

التجارة بوالية خن�سلة، بحجز كميات معتربة 
من املواد الغذائية واملنتوجات ال�سيدالنية 

و�سبه ال�سيدالنية، ومت حجز 16 قنطار 
من مادة ال�سميد و185 كيلوغرام من مادة 

الفرينـة اإ�سافة اإىل 1200 وحدة ب�سكويت 
�س 05كانت موجهة للم�ساربة...

حجز ع�ضرات القناطري من املواد الغذائية املوجهة للم�ضاربة

�لنجم يخط� خط�ة 
كبرية نح� حتقيق 

�ل�صع�د للق�صم �ل�صريف
�س 09

ا



عبد العايل بلحاج

فريو�س ف�سحونا
حدث مرة واأن انت�سبنا جلمعية خريية، وذلك 
اخلــريي  العمل  تعزيز  يف  ن�سهم  اأن  اأجـــل  مــن 
اأن  ن�ساطاتنا  ومــن  مــا،  منطقة  يف  واالإنــ�ــســاين 
للمواد  حمــل  كــل  يف  �سلة  نـــودع  اأن  اقــرتحــنــا 
طرف  مــن  ملئها  ـــل  اأج مــن  ـــك  وذل الــغــذائــيــة، 
اأنف�سهم، وذلك ما حدث  به  املح�سنني مبا جتود 
حت�سيل  من  ومتكننا  ال�سالل  امتالأت  فقد  طبعا 
توزيعها  اإىل  هممنا  وعندما  بها،  باأ�س  ال  قفف 
بتوزيع  حمــل  �ساحب  كــل  يــقــوم  اأن  اقرتحنا 
فقراء  اأو  فقري  على  حمله  يف  املح�سلة  القفف 
باإعانة  يقوم  حمل  كل  اأن  اأي  القرية  ذات  من 
ي�ستحق،  مبن  اأدرى  فهو  القرية"  يف  "الفقري 
االأع�ساء يف  البع�س من  اأن  الذي حدث هو  لكن 
اجلمعية اأبوا اإال اأن جتمع كل القفف وتخزن يف 
مكتب "متطوع" معنا اإىل حني، وذلك من اأجل اأن 
حمددة  قرية  واختيار  حمدد  يوم  اختيار  يتم 
"بالربوتوكوالت"  حت�سيله  مت  مــا  ــع  ــوزي وت
وال�سجة  و"الكورتاج"  بالت�سوير  اأي  املعروفة 
ان�سحبنا من هذه  اأننا  والبهرجة، وما حدث هو 
الهدف  باأن  اكت�سفنا  الأننا  اليوم،  اإىل  اجلمعية 
اإن االأمر  لي�س م�ساعدة الزوالية يف الواقع، بل 

يتعلق بحب الظهور يف املواقع.
ما يحدث هذه االأيام هو نف�س ما حدث معنا يف 
اجلمعية، فاالأغلبية ممن اختاروا القيام باأعمال 
خريية قد فعلوا ذلك من اأجل اأن يك�سبوا تعاطفا 
اأن  والغريب  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على 
ت�سوير  باأن  بعد  يعرتفوا  مل  هــوؤالء  من  الكثري 
يف  امل�سلم  ــالق  اأخ من  لي�س  املحتاجني  واإظــهــار 
ما  اأن  على  م�سرين  ـــوا  زال ال  اإنــهــم  بــل  �ــســيء، 
يقومون به لهو حتفيز لغريهم من اأجل اأن يقوم 
مبا يقومون، حتت م�سمى توثيق العمل اخلريي، 
توثيق  بــاأن  بعد  يفهموا  مل  اأنهم  هو  وامل�سكلة 
اأو  حتفيزي،  مبن�سور  يكون  قد  اخلــريي  العمل 
الذي  املكان  اإظهار  دون  حتفيزي  فيديو  مقطع 
مت فيه تقدمي امل�ساعدات فما بالك بوجه الذي 

قدمت له امل�ساعدات.
قد تف�سى فريو�س كورونا كوفيد 19 وقد األزم 
النا�س بيوتهم وت�سبب بذلك يف عودة الكثري من 
اإىل  احلرة  واالأعمال  ال�ساقة  االأعمال  اأ�سحاب 
قوت  توفري  على  قادرين  يعودوا  ومل  منازلهم، 
الكثري  يقوم  اأن  وبــدل  احلجر،  ب�سبب  اأبنائهم 
بطريقة  دعمهم  على  اجلمعيات  اأ�سحاب  من 
حتفظ كرامتهم اأبوا اإال اأن يزيدوا من معاناتهم 
وي�سيفوا اإىل فريو�س كورونا فريو�سا اآخر ا�سمه 
التوثيق  بني  فرقوا  فهال  ف�سحونا"،  "فريو�س 

والف�سح؟

و�ضــوح بكل 
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جتاهــل  اإىل  اآري�ــس،  يف  البلديــة  ال�ســلطات  تعمــد 
تعليمات رئي�س اجلمهورية مل�ساعدة املتطوعني وت�سهيل 
باحلمــالت  اخلا�ســة  االإداريــة  االجــراءات  جميــع 
الإغاثــة  اخلرييــة  وكــذا  والتوعويــة  التح�سي�ســية 
املحتاجــني والعائالت امللتزمة باحلجــر املنزيل، حيث 
رف�س مري البلدية تقدمي الرتاخي�س جلمعيات نا�سطة 
باملنطقــة وذلــك بهــدف ا�ســتالم وتوزيــع امل�ســاعدات 
الغذائيــة علــى االأ�ســر والعائــالت لتفــادي خروجهــا 
وانت�ســار عــدوى فريو�ــس كورونــا باملنطقــة، فــاأي هــي 

قرارات رئي�س اجلمهورية الغائبة عن بلدية اآري�س؟

بطاقة حمـــــــــراء

مري يعار�س قرارات الرئي�س 

auresbook
قال: د. بقاط بركاين حممد 

)ع�شو جلنة ر�شد ومراقبة انت�شار وباء كورونا(
... "ميكن اللجوء اإىل فرتة متديد ثالثة للحجر 

املنزل بالنظر ال�شتمرار تف�شي الفريو�س".
قلنا: يا راجل... �صعيبة ولقيتها.

املوؤونة يف الكورونا

حمامون من اجلزائر و8 دول افريقية يقا�سون 
   )Jean Paul Mira(

تغريدة ترفع �سعر النفط

برغم ال�سمانات الر�سمية التي قدمتها ال�سلطات العليا يف البالد بوفرة املواد اال�ستهالكية الوا�سعة 
الن�ساط على املدى البعيد كال�سميد، ال�سكر، الزيت وحتى اخل�سر والفواكه، ال يزال �سكان باتنة 
يطاردون املوؤونة واملوت يطاردهم، مل تكفي الن�سائح ال�سفوية واملكتوبة وال التوجيهات ال�سمعية 
الب�سرية وال التوعية املدنية والدينية ال�ستمرار فئة كبرية يف هذا �سلوك اللهفة، ياأتي هذا يف 
وقت تفر�س فيه احلاالت املوؤكدة بوالية باتنة االتزام اأكرث واأخذ االحتياط واحلر�س اأكرث من 
االإهمال، حيث ت�ساهد مظاهر تثري اال�سمئزاز القتناء مادة ال�سميد التي ال توفره �سوى القناعة،  
"الي�سيرباتات"، لتفرغ يف حلظات، احلليب  اإ�ساعة الزيت وال�سكر ف�ساقت  فمنذ يومني انت�سرت 
يف  والفواكه  اخل�سر  اأ�سواق  اختنقت  وقبلها  �ساعة،  ن�سف  اإال  يبقى  ال  فانه  االآخر،   هو  املدعم 
مناظر تثري اال�سمئزاز م�سابهة جلماهري كرة القدم يف لقاء داربي وهو ما يحدث ب�سوق اخل�سر 
حمطات  غلق  اإ�ساعة  فعلت  بل  فح�سب  هنا  االأمر  ينتهي  ومل  حملة،  طريق  "نواورة"  والفواكه 

الوقود فعلتها، "وين رانا رايحني يانا�س".

العن�سرية  ــد  �ــس ــم  ــه ل حتــ�ــســب  خـــطـــوة  يف 
الفرن�سية، قرر ت جمموعة حمامني من  ت�سعة 
)الغابون،  اجلزائر  بينها  من  افريقية،  دول 
البنني، الكونغو، ال�سينيغال، موريتانيا، تون�س، 
الكامريون، �ساحل العاج( رفع تظلم ر�سمي اأمام 
الفرن�سي،  الب�سري  لل�سمعي  االأعلى  املجل�س 

اأدىل بها جان بول مرية،  للتنديد بت�سريحات 
العن�سرية  �سبغتها  ــي  ات  ،LCI قــنــاة  على 
باتخاذ  باري�س  نقابة  من  حمامي  تكليف  ومت 
االإجراءات القانونية الالزمة �سد الربوفي�سور 
 )LCI( قناة  و�سد   ،)Jean Paul Mira(

اإن مل تقدم هذه االأخرية اعتذارات ر�سمية.

بعد  باملئة،   30 من  اأكرث  النفط  اأ�سعار  قفزت 
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  تغريده  
خلفية  على  باأنه  فيها  ذكر  الذي  تويرت،  عرب 
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  باأن  تقارير 
اإنتاج  ورو�سيا  ال�سعودية  تخف�س  اأن  يتوقع 
برميل،  مليون  و15  ماليني  ع�سرة  بني  النفط 
�سيئا عظيما ل�سناعة  �سيكون  واإذا حدث ذلك 

النفط والغاز!.

خالل احيائها لليوم الدويل للتوعية باالألغام اأح�ست اجلزائر 
اإ�ســافة  التحريرية،  األغام تعود لفرتة احلرب  7300 �ســحية 
اإىل تدمري 8.8 مليون من هذه االألغام وتطهري اأكرث من 62420 
هكتار، حيث ابرز التقرير ال�سنوي للجزائر ل�سنة 2019 امل�سلم 
ملنظمة االأمم املتحدة يف هذا ال�سدد، "اجلهود اجلبارة" املبذولة 
منذ ع�سرات ال�ســنني �سواء يف جمال التطهري اآو التح�سي�س حول 
اأخطار هذه االألغام، التي خلفت 4830 �سحية مدنية جزائرية 
خالل الثورة املجيدة و2470 �ســحية بعد اال�ســتقالل، مت�سببة 

يف ن�سبة عجز بـ 20 باملئة على االأقل.

7300

رقم
اليـــوم

لكل مقام مقال
خارج ال�سيطرة؟!

انتقلت االأرقام املر�سودة بخ�سو�س وباء كورونا يف اجلزائر 
من مرحلة اال�ستقرار اأو ما ميكن اأن يو�سف حاالت معدودة ال 

�سى.. اإىل مرحلة اخلطر باإح�ساء امل�سابني بوترية  تكاد حتحُ
مت�سارعة مع ت�سدر قائمة الوفيات بتعداد يزيد عن املائة يف 

وقت قيا�سي، ما يعني اأن امل�سابني ي�سلون اإىل مرحلة متقدمة من 
املر�س ال ميكن معها اال�ستجابة اإىل العالج املتاح حاليا اإ�سافة 

اإىل اأن 38 باملائة منهم ممن جتاوز �سنهم 60 عاما ويعانون 
اأمرا�سا مزمنة، وهو ما يوؤدي اإىل �سعف يف املناعة واالأع�ساء 

احليوية للج�سم فيموت امل�ساب مب�سببات اأخرى بدال من 
الفريو�س ذاته واإن كان "كوفيد 19" ظاهريا هو املتهم االأول يف 

ح�سد اأرواح الفئات ال�سعيفة من املجتمع..
وال ميكن احلديث عن و�سع حتت ال�سيطرة اإذا كنا يوميا 

نح�سي املزيد مقابل اأرقام غري م�سجعة على ال�سفاء..و هو ما 
يوجب على املجتمع اجلزائري التحلي بروح امل�سوؤولية وااللتزام 

ب�سرورة العزل واحلجر ال�سحي الذي اعتربه العلماء اأجنع �سبيل 
للحماية والوقاية وال�سالمة من "كوفيد 19" �سريع العدوى 
واالنت�سار..وما على الدولة اإال اأن توفر كل ما يلزم لاللتزام 

بحجر منزيل كامل وجلميع فئات املجتمع خا�سة املعوزين منه 
حتى ال تكون هناك ذرائع للخروج واخرتاق احلجر، علما اأن 

الدولة التي تدعو املواطنني بالتزام م�ساكنهم مل تكلف نف�سها 
حتى عناء تاأجيل دفع الفواتري ك�سركات االت�سال التي خذلت 

ال�سعب يف اأوج اأزمة كورونا وما تزال طوابري الزبائن على اأبوابها 
ت�ساهم بقلة وعي الطرفني على ن�سر الوباء..

وقد ف�سح وباء كورونا اأو جائحته عدم جاهزية العامل 
باأكمله، النامي منه واملتقدم واملتخلف عن الت�سدي لالأوبئة 

رابط  اأو احتوائها يف حال كانت ذات انت�سار ي�سل ال�سيطرة ويحُ
خارجها حل�سد االأرواح لدرجة اأنها جتاوزت فرق االإح�ساء يف 

بع�س الدول باأعداد هائلة تدعو اإىل الذهول..ورغم حماوالت 
اللجوء اإىل اأدوية متاحة اأو م�سادات حيوية غري م�ستجدة 

وفق هذا الفريو�س االأكرث تطورا وتفوقا على قدرات الب�سرية 
وابتكاراتها.. اإال اأن �سعوب العامل وحكوماتها ما تزال تنتظر 
اخلال�س على يد علمائها الذين ي�سابقون الزمن البتكار دواء 

م�ساء ولقاح لكوفيد 19..
ويف و�سع متاأزم اأ�سال وموبوء بالهو�س والرتقب ناهيك عن 

خوف االإ�سابة بوباء كورونا ويف ظل منظومة �سحية متهالكة..
ما يزال اجلزائريون م�ستمرون يف ا�ستهتارهم و�سخريتهم 

وك�سرهم للحجر املنزيل غري املحُلزم، وما يزالون ال يحرتمون 
م�سافات االأمان فيما بينهم ويتزاحمون من اأجل اقتناء مواد 

ا�ستهالكية قد ال ي�ستهلكونها اأبدا ـ ال قدر اهلل ـ يف حال تف�سي 
الوباء الذي �سيكونون �سببا مبا�سرا يف �سرعة انت�ساره ونقله من 

حميط الآخر ومن �سخ�س الآخر..فعلى اجلميع اأن ي�ستدركوا 
االأو�ساع �سعبا وحكومة قبل اأن متتلئ امل�ست�سفيات واملحاجر 

بامل�سابني و "يرحم والديكم احكموا دياركم"؟!.

زووووووم الأورا�س....

ال�سورة لالأ�سف ماأخوذة من حي ك�سيدة "طريق حملة" مبدينة باتنة، 
وهي عبارة عن طابور من اأجل اقتناء "فريو�س كورونا"...

 عفوا من اأجل اقتناء ال�سميد.
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لتورطه يف ق�شايا ف�شاد..

يف مر�شوم رئا�شي وقعه رئي�س اجلمهورية

اأعلن الناطق الر�سمي للجنة ر�سد ومتابعة 
فورار  كورونا يف اجلزائر جمال  وباء  تف�سي 
بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  حالة   80 ت�سجيل 

كورونا لريتفع العدد اإىل 1251 حالة.
اليومية  ال�سحفية  ندوته  يف  فورار  وك�سف 
العدد  عن ت�سجيل25 وفاة جديدة، لريتفع 
االإجمايل للوفيات منذ دخول فريو�س كورونا 

للجزائر اإىل 130 حالة.
وك�سف، عن ت�سجيل 25 حالة وفاة جديدة، 
130 وفاة.  اإىل  الوفاة  لريتفع عدد حاالت 
وهي  �سنة،   60 اأعمارهم  تفوق  منهم   87
موزعة عرب 27  والية، كما اأن كل من والية 
يف  ن�سبة  اأعــلــى  �سجلت  واجلــزائــر  البليدة 

حاالت الوفاة ب  51 باملائة
ت�سجيل  فورار،   جمال  الربوفي�سور  وتوقع  
بفريو�س  امل�سابني  عدد  يف  اإيجابية  نتيجة 
التزم  حال  يف  القادمة  االأيام  خالل  كورونا 
فر�سته  الــذي  ال�سحي  باحلجر  املواطنون 

ال�سلطات العمومية ملحاربة الوباء.
ودعا الناطق الر�سمي للجنة ر�سد ومتابعة 
املواطنني  ال�سحة  بـــوزارة  كــورونــا  فريو�س 
بالبليدة وباقي الواليات التي �سملها احلجر 
الوقائية  بالقواعد  االلتزام  اإىل  اجلزئي 
من  اخلروج  وعدم  ال�سحي  احلجر  واحرتام 

البيت اإال لل�سرورة وهذا ما �سي�سمح بالق�ساء 
من  واخلـــروج  كــورونــا  فــريو�ــس  انت�سار  على 

الو�سع احلايل.
الوطنية  اللجنة  ع�سو  قـــال  جهته  مــن 
املكلفة بر�سد ومتابعة فريو�س كورونا، بقاط 
املوؤكدة  االإ�سابات  عدد  ارتفاع  اإن  بركاين، 
من  اأكــر  اإىل  اجلزائر  يف  كورونا  بفريبو�س 
اخلام�س  االأ�ــســبــوع  ــول  دخ بعد  حالة  ــف  األ

متوقع ومنطقي.

وربط بقاط بركاين احل�سيلة بعدم التزام 
باحلجر  اجلــزائــريــني  مــن  وا�سعة  �سريحة 
اأقرتها  التي  الوقائية  والتدابري  ال�سحي 

ال�سلطات العمومية.
اجلزائريني  االأطباء  عمادة  رئي�س  واأكــد 
وتفادي  الو�سع  الإنــقــاذ  الوحيد  احلــل  اأن 
�سيناريو دول اأوروبية التزام عموم املواطنني 
باإرادتهم باإجراءات احلجر املنزيل وتفادي 

اخلروج من منازلهم اإال لل�سرورة الق�سوى.

املجيد  عبد  اجلــمــهــوريــة،  رئي�س  ــع  وق
الكيفيات  يحدد  رئا�سيا  مر�سوما  تبون، 
التي  الهدايا  وقيمة  بتخ�سي�س  املتعلقة 
الأع�ساء  الت�سريفات  اإطار  يف  عادة  تقدم 
واأع�ساء  اخلــــارج،  يف  مهمة  يف  ــوفــود  ال
واأ�سدر  اجلــزائــر.  اإىل  مهمة  يف  الــوفــود 
مينع  قــرارا  تبون،  املجيد  عبد  الرئي�س 
ويجرب  املــ�ــســوؤولــني،  بــني  للهدايا  تــبــادل 
هدايا  اأي  ت�سليم  على  الر�سمية  الوفود 
اخلارجية،  مهامهم  خالل  تلقوها،  ثمينة 

ل�سندوق حكومي.
ُن�سر،  ــي  رئــا�ــس ــوم  مــر�ــس يف  ـــك  ذل جـــاء 
اأنــه  فيه  وورد  الر�سمية،  اجلــريــدة  يف 
امل�سوؤولني  بــني  الــهــدايــا  تــبــادل  "مينع 

اجلزائريني".
كما ت�سمن املر�سوم قرارا يق�سي باأن "اأي 
اإطــار  يف  هدية  تلقى  جــزائــري  م�سوؤول 
مهامه باخلارج مهما كان طبيعتها وقيمتها 
يجب اأن ي�سرح بها لدى اإدارة اجلمارك".

تفوق  التي  "الهدايا  فــاإن  القرار،  ووفــق 
يجب  جــزائــري،  دينار  األــف   50 قيمتها 
للت�سامن،، وح�سب  اإىل �سندوق  اأن حتول 
املر�سوم الرئا�سي، تكلف جلنة تتكون من 

الدفاع  ووزارة  اجلمهورية  رئا�سة  ممثلي 
واملالية والثقافة، بتحديد وجهة الهدايا 
العائدة لالحتياط القانوين للت�سامن، اأو 

للمتاحف الوطنية''.
اإذا التزم املواطنني بقواعد احلجر ال�شحي �شترتاجع االإ�شابات:

�لرئي�س و�ل�زر�ء 
يتربع�ن برو�تبهم 

�ل�صهرية ملجابهة ك�رونا

تركيا  اإىل  توجهت  طائرة  ثالث  و�سلت   
املتواجدين  اجلزائريني  الرعايا  الإجــالء 
احـــرتازا  اجلـــوي  املــجــال  غلق  بعد  هــنــاك 
النت�سار فريو�س كورونا.  وكان قد و�سل اإىل 
من  االأول  الفوج  ال�سبت  فجر  الوطن  ار�س 

الرعايا اجلزائريني العالقني.
االأول  الفوج  هذا  ي�سل  اأن  املقرر  من  وكان 
على  اجلمعة  يوم  �سخ�س   269 من  املتكون 
الدويل  املطار  اإىل  م�ساء  ال�ساد�سة  ال�ساعة 
تابعة  طــائــرة  مــن  على  بــومــديــن  ـــواري  ه

للخطوط اجلوية اجلزائرية.
اإىل  �سخ�س  االـ269  هــوؤالء  و�سيخ�سعون 
احلجر ال�سحي على م�ستوى فندق مزفران.

و�ستتم عملية االإجالء وفق رزنامة رحالت 
اخلطوط  عرب  اأفريل   5 و   3 بني  ما  مقررة 
اخلطوط  و�ــســركــة  اجلــزائــريــة  اجلــويــة 

1788 مواطن  �ست�سمل  اإذ  الرتكية  اجلوية 
اإىل  و�سولهم  ــور  ف �سيخ�سعون  جــزائــري 
التي  الــتــدابــري  ـــار  اإط يف  ال�سحي  احلــجــر 
من  ــد  احل الأجـــل  البلد  �سلطات  اتخذتها 

تف�سي كوفيد-19.
رئي�س  من  بقرار  هذا  االإجالء  قرار  وجاء 
اجلمهورية، ال�سيد عبد املجيد تبون ونظريه 
اتفقا خالل مكاملة هاتفية  اللذين  الرتكي، 
الثالثاء املا�سي على التعاون من اأجل اإجالء 
الرعايا اجلزائريني العالقني يف تركيا نحو 
يف  العالقني  ـــراك  االأت والــرعــايــا  اجلــزائــر 

اجلزائر نحو تركيا ابتداء من اجلمعة.
ومنذ بداية االأزمة ال�سحية جراء تف�سي 
اأكر  بنقل  اجلزائر  قامت  كورونا  فريو�س 
من 8.000 جزائري اإىل البالد من خمتلف 

مطارات العامل.

قرر رئي�س اجلمهورية ال�سيد عبد 
املجيد تبون واأع�ساء احلكومة التربع 

ب�سهر من رواتبهم �سيتم دفعه يف 
ح�سابات الت�سامن ''كوفيد 19''، 

الـمفتوحة لهذا الغر�س.
واأ�سار بيان للوزارة االأوىل، اأن اخلطوة 
جاءت رغبة من الوزراء يف امل�ساهمة يف 

اجلهود الوطنية للحد من اآثار االأزمة 
ال�سحية على املواطنني.

واأفاد البيان اأن احلكومة ت�سعى 
اأن تكون هذه الـمبادرة انعكا�سا 

لروح االأخوة والت�سامن وامل�ساعدة 
االجتماعية املتبادلة التي يتميز بها 

ال�سعب اجلزائري، واليقني يحدوها 
باأننا �سنتمكن من تخطي هذه االأزمة 

ال�سحية باأقل االأ�سرار.

الوطنية،  الرتبية  وزارة  و�سعت، 
ملجابهة  ــة،  ــس ــدرو� م طــــوارئ  خــطــة 
تعليق دوام التعليم، ومت اتخاذ جملة 
املتكاملة،  العملياتية  االإجراءات  من 
تخ�س التالميذ عرب خمتلف االأطوار 

واملقبلني على االمتحانات الر�سمية.
الرتبية،  وزيـــر  تعليمة  يف  وجـــاء 
ـــرة  االأ�ـــس اإىل  واجــــعــــوط،  ــد  ــم حم
ــــــراءات من  الــرتبــويــة، اتــخــاذ اإج
لتلقي  التالميذ  �ساأنها �سمان موا�سلة 
التكنولوجيا  و�سائط  عرب  الدرو�س 
العمومية،  ــوات  ــن ــق وال واالنـــرتنـــت 
ال�سنة  تالميذ  لفائدة  موجهة  تكون 
الرابعة  وتالميذ  ابتدائي  اخلام�سة 
متو�سط وكذا تالميذ الثالثة ثانوي.

واأورد وزير الرتبية اأنه حر�سا على 
املتمدر�سني  لكافة  الدرا�سة  ا�ستمرار 
كانت  ومــهــمــا  املــ�ــســتــويــات  مبختلف 
على  الــدرو�ــس  بــث  �سيتم  الــظــروف، 
قنوات تلفزيونية عمومية بالتن�سيق 
بالن�سبة  ـــال،  االتـــ�ـــس وزارة  مـــع 
و�سيلة  اأي  ميلكون  ال  الذين  للتالميذ 

يف  خا�سة  لــالتــ�ــســال،  تكنولوجية 
مناطق الظل.

اأن بــث الــدرو�ــس  ــوط،  ــع واأكـــد واج
االنرتنت  عرب  اأي�سا  �سيكون  والدعم 
للتعليم  الوطني  الــديــوان  باإ�سراف 
لفائدة  موجه  بعد،  عــن  والتكوين 
متو�سط  الــرابــعــة  ال�سنة  تــالمــيــذ 
وزير  ودعــا  ثانوي.  الثالثة  وال�سنة 
القطاع التالميذ اإىل ا�ستخدام كلمات 
ال�سر وامل�ستخدم املتعلقة باالمتحانات 
على اأن يتم تفعيل احل�سابات لتالميذ 
لهم  يت�سنى  حتى  االمتحانات  اأق�سام 

موا�سلة درو�سهم بتفاعلية.
املدر�سي  الدعم  �سيكون  مرة  والأول 
نقطة   17 خــالل  مــن  اليوتوب  عــرب 
املراحل  تالميذ  جميع  لفائدة  بــث 
نقطة  مبــعــدل  ــالث،  ــث ال التعليمية 
تقرر  كما  تعليمي.  م�ستوى  لكل  بث 
ـــــس عـــرب االإذاعــــــات  تــ�ــســجــيــل درو�
الوطنية واملحلية بالتن�سيق مع وزارة 

االت�سال لفائدة جميع التالميذ.
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ت�صجيل 80 حالة �إ�صابة جديدة و25 حالة وفاة بك�رونا

ل تبادل للهد�يا بني �مل�ص�ؤولني �جلز�ئريني
الوطني

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

وز�رة �لرتبية ت�فر �لدرو�س للتالميذ باملنازل

و�ص�ل �لرحالت تباعا �إىل �أر�س �ل�طن

عملية  الوطن  ــات  والي عرب  تتوا�سل 
ــن اجلــزائــريــني  ــري ــاف ــس ــ� تــ�ــســريــح امل
املو�سوعني حتت احلجر ال�سحي بعديد 

الفنادق بعد التاأكد من �سالمتهم.
ــبــاح  اجلــمــعــة بفندق  �ــس ـــع  رف فــقــد 
بــاجلــزائــر  بــــزرالــــدة   "مزافرون" 
  780 على  ال�سحي  احلجر  العا�سمة 
�سخ�سا من �سمن 1800 الذين خ�سعوا 
الفنادق  م�ستوى  عــلــى  احلــجــر  لــهــذا 
املتواجدة  بالعا�سمة بعد انتهاء مدته 
اإطار  بـ14 يوما وذلك يف  التي حددت  
االإجراءات الوقائية املتخذة من اجل 
كورونا  فريو�س  وباء  انت�سار   من  احلد 

)كوفيد 19(.
قامت  ممــن  �سخ�سا   153 غـــادر  كما 
ال�سلطات  �سابقا باإجالئهم من مطارات 
احلجر  ــن  م يـــوم   14 بــعــد  اأجــنــبــيــة، 
ال�سحي مبركب  القرن الذهبي بتيبازة 
فريو�س  من  الوقاية  تدابري  اإطــار  يف 

كورونا.
ظــروف  يف  االأوىل  العملية  وجـــرت 
ي�سجل حاالت  واأنه مل  عادية، خا�سة 
املقيمني  لدى  كورونا  بفريو�س   اإ�سابة 
فرتة  طيلة  الــذهــبــي  ــقــرن  ال مبــركــب 
ـــار  ــر الــ�ــســحــي املـــنـــدرج يف  اإط ــج احل
التدابري التي اأقرها رئي�س اجلمهورية، 

ال�سيد عبد املجيد تبون.
ت�سريح  مت  تيمو�سنت،  عني  وبوالية 
58 �سخ�سا كانوا حتت  احلجر ال�سحي 
مبركز التكوين املهني والتمهني ببلدية 
املدير  لدى  علم  ح�سبما  اللحم   �سعبة 
ال�سحة  لــقــطــاع  بــالــنــيــابــة  الـــوالئـــي 

وال�سكان بالوالية.
على  ال�سحي  احلجر  رفــع  اليوم  ومت 
التدبري  لهذا  خ�سعوا  �سخ�س   257
بفنادق  فريو�س  وبــاء  من  االحـــرتازي 
ب�سابالت  ال�سياحي  التو�سع  منطقة  

ق. ومب�ستغامن.

ت���صل عملية ت�صريح �مل�صافرين 
�جلز�ئريني بعدة وليات

بعد انتهاء مدة احلجر ال�شحي التي حددت  بـ14 يوم..

اإجالء الرعايا اجلزائريني العالقني برتكيا.. 

حتى يت�شنى لهم موا�شلة درو�شهم بتفاعلية
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قــ�بل �لعديــد من �ملو�طنني عرب تر�ب والية ب�تنــة، كل حمالت �لتوعية و�لتح�سي�س حول خطورة فريو�س كورون�، ب�أذن من طني و�أخرى من عجني، 
حتى �أن �لكثريين ال ز�لو� يتعقبون �س�حن�ت �ل�سميد ويدخلون يف طو�بري وجتمع�ت من �أجل �حل�سول على كي�س �سميــد غري مب�لني بخطورة ذلك على 

�سحتهم و�سحة ع�ئالتهم.

غيابها يت�شبب يف م�شاعفات جانبية للمر�شى

تفتقر اإىل اأدنى م�شتلزمات احلماية

من بينها حالتـي وفاة

فريو�س كورونا

ت�ساعد  على  يــوم   15 من  اأكــرث  مــرور  بعد 
نداءات التوعية والتح�سي�س من اأجل التزام 
اأن  اإال  اأ�سكال التجمعات،  البيوت وجتنب كل 
منا�سبات  نيوز" يف  "االأورا�س  عليه  وقفت  ما 
دق  ي�ستدعي  هــذا  يومنا  غاية  واإىل  عــدة 
لل�سلطات  عــاجــل  وتــدخــل  اخلــطــر  ناقو�س 
حديد  مــن  بيد  لل�سرب  واالأمــنــيــة  املحلية 
التي  ال�سميد  بتجمعات  تعلق  مــا  خا�سة 
تتوا�سل عرب عدد من بلديات الواليــة، رغم 
اخلطورة الكبرية التي قد ت�سكلها على �سحة 

املواطنني.
موؤكدة  لـ15  الــواليــة  ت�سجيل  يحد  ومل 
من  العديد  اإىل  باالإ�سافة  كورونا  لفريو�س 
الت�سرفات  بع�س  من  فيها  امل�ستبه  احلــاالت 
ممار�سة  وا�سلوا  الذين  للمواطنني  ال�سلبية 
يحدث،  �سيء  ال  وكاأن  عادي  ب�سكل  حياتهم 
ــر هـــذه املــظــاهــر جتمعات  ــط اأخ ــن  ولــعــل م
"مهزلة" وو�سمة عار يف  التي تبقى  ال�سميد 
جبني ال�سلطات التي تتمكن حلد ال�ساعة من 
اآمنة  طرق  اإيجاد  عرب  التجمعات  هذه  ف�س 
لتوزيع مادة ال�سميد التي ازداد الطلب عليها 

منذ بداية االأزمة ال�سحية.

مادة  غياب  ب�سبب  بوزينة  �سكان  احتجاج 
ال�سميد

احتج �سباح اأم�س االأول، �سكان قرية لومالح 
ب�سبب  الــدائــرة  مقر  اأمــام  بوزينة،  بدائرة 

الذي  االأمــر  بالقرية،  ال�سميد  مــادة  غياب 
ال�سكان  و�سط  م�سبوق  غري  غليا  يف  ت�سبب 
ومل  ملنازلهم  الكثريين  مــالزمــة  مــع  ـــوازاة  م
خرج  حيث  طويال  املنطقة  �سكان  �سرب  يدم 
معظمهم عن �سمتهم منددين ب�سيا�سة توزيع 
اأكرث  دامت  التي  ندرتها  وتوا�سل  املادة  هذه 

من اأ�سبوعني.
ا�ستيائهم  عــن  املنطقة  قــاطــنــي  واأعــــرب 
املادة  هذه  يف  احلاد  النق�س  جراء  ال�سديد 
متــون  بوزينة  دائــرة  اأن  وقالوا  االأ�سا�سية 

مبادة القمح ال�سلب مرة يف االأ�سبوع وبكميات 
ذات  ويف  املــنــطــقــة،  �ــســكــان  كــامــل  تكفي  ال 
ال�سياق اأ�ساف املعنيون، برغم طماأنة الدولة 
ال  اأنهم  اإال  ال�سميد  توفر  بخ�سو�س  لل�سعب 
املادة، وعلى هذا  ندرة هذه  يعانون من  زالوا 
احتجاجا  املواطنني  ع�سرات  �سن  االأ�سا�س 
جت�سيد  بذلك  مطالبني  الــدائــرة  مقر  اأمــام 
وعودهم بتوفري القمح ال�سلب لكافة ال�سكان 
النائية  املــنــاطــق  اأ�ــســحــاب  منهم  وخــا�ــســة 

وب�سفة م�ستمرة.

�سجلت والية باتنة، اإىل غاية م�ساء اأم�س 
كورونا  لفريو�س  موؤكدة  حالة   16 ال�سبت، 
وارتفعت  وفــاة،  حالتي  بينها  من  امل�ستجد، 
اإىل  بالفريو�س  االإ�ــســابــات  ح�سيلة  اأم�س 
اإ�سابات جديدة   3 16 حالة، بعد ت�سجيل 
موؤكدة تعود المراأة تبلغ من العمر 68 �سنة 
ن  يبلغ  اآخر  �سخ�س  جانب  اإىل  باتنة،  من 
مبجينة  ــر  االآخ هو  مقيم  �سنة   46 العمر 
من  العمر  من  �سنة   13 تبلغ  وطفلة  باتنة 

مدينة بريكة.
وح�سب بيان لوالية باتنة، فقد مت ت�سجيل 
كورونا  لفريو�س  موؤكدة  اجلديدة  احلاالت 
بعد ظهور نتائج التحاليل ايجابية، تتواجد 

العمومية  املوؤ�س�سة  م�ستوى  على  احلالتني 
ت�سم  االأخــرية  هذه  بباتنة،  اال�ست�سفائية 

اإىل حد ال�ساعة 8 حاالت موؤكدة.
 بينما تتواجد الطفلة باملوؤ�س�سة العمومية 

اال�ست�سفائية ـ �سليمان عمريات ـ بربيكة.
الوفيات  ــداد  ع ا�ستقر  ال�سياق  ذات  ويف 
وفــاة،  حالتي  عند  الفريو�س  هــذا  ب�سبب 
حيث تعود الوفاة االأوىل ل�سخ�س يبلغ من 
بريكة،  بلدية  من  وينحدر  �سنة   49 العمر 
لعجوز  الثانية  الــوفــاة  حالة  تعود  فيما 
والتي تاأكدت اإ�سابتها بالفريو�س يومني بعد 

وفاتها والتي تقطن مدينة باتنة.

ببلدية  التكار  ذراع  قرية  �سكان  يعاين 
بعد  �سحي  حجر  يف  دخلوا  الذين  القيقبة 
تاأكيد اأول اإ�سابة بفريو�س كورونا من نق�س 
اإىل  باالإ�سافة  واملوؤونة  الغذائية  املواد  يف 
للق�ساء  للمنطقة  اليومي  التعقيم  غياب 

واحلد من انت�سار الفريو�س.
خلل  هــنــاك  بـــاأن  املــواطــنــني  بع�س  وقـــال 
وامل�ست�سفيات  البلدية  بني  متبادل  وظيفي 
فلم تتكفل اأي موؤ�س�سة ا�ست�سفائية باملنطقة 
جهة  مــن  جهة  مــن  هــذا  اإطــالقــا،  املوبوئة 
بالواجب  تقم  مل  البلدية  م�سالح  ــرى  اأخ
ــني املــحــجــوريــن يف  ــن ــواط ـــاه امل الـــــالزم جت
بيوتهم، فقبل يومني مت اال�ستباه يف اإ�سابة 
م�ست�سفى  اإىل  نقلوا  القرية  من  اأ�سخا�س   3
اال�ستعجاالت راأ�س العيون ثم اإىل املوؤ�س�سة 

اال�ست�سفائية نقاو�س التي رف�س ا�ستقبالهم 
اإ�سابتهم،  تــاأكــيــد  حــني  اىل  املــ�ــســوؤول  مــن 
عناية  دون  املنزيل  حجرهم  اإىل  ليعودوا 
ف�سكان  اجتماعية،  م�ساعدات  وال  طبية 
من  عليهم  ما  يقدمون  لهم  املجاورة  القرى 

م�ساعدات لكن تبقى بغري الكافية.
م�سالح  اأن  املواطنون  اأكــد  اآخــر  جانب  من 
البلدية تقوم بزيارة العائالت فقط دون اأن 
التعقيم  بعمليات  والقيام  املوؤونة  لهم  تقدم 
بالتعقيم  اأيــام  قبل  قاموا  فهم  منازلهم،  يف 
ال�سكان  ــد  اأك حــني  يف  فقط،  الكلور  ــادة  مب
البلدية  جــهــود  اأن  للمنطقة  املـــجـــاورون 
الفريو�س  وجمابهة  ملكافحة  كافية  غــري 
العمليات  بتكثيف  وطــالــبــوا  املنطقة  يف 

التعقيمية وم�ساعدة العائالت.

ــيــات واليـــــة بــاتــنــة،  ــيــدل �ــســجــلــت �ــس
الدرقية  الــغــدة  دواء  يف  حـــادة  ـــدرة  ن
 ،50  ،25 جرعاته  بكل  "ليفوتريوك�س" 
100 ملغ، حيث بات احل�سول عليه   ،75
اأمرا م�ستحيال اأو قد يكون �سبه منعدم يف 
بع�س االأحيان، مما �سبب قلق كبري و�سط 
ما  وهو  البالغة،  الأهميته  نظرا  املر�سي 
للمر�سى  جانبية  م�ساعفات  عنه  نتج 
الأنــه  يومية  ب�سفة  يتعاطونه  كونهم 

يعو�س عمل الغدة الدرقية.
ع�سرات االأدوية ذات العالقة باالأمرا�س 
ال�سيدليات  يف  مفقودة  مازالت  املزمنة 
�سيادلة  ي�سكو  حيث  ال�ساعة،  حد  اإىل 
من  جمموعة  انقطاع  مــن  باتنة  ــة  والي
فيها  مبا  االأخـــرية،  االأ�سهر  يف  االأدويـــة 
انقطع  الــــذي  "ليفوتريوك�س"  دواء 
احليوية  ــادة  امل هــذه  اأن  علما  خمزونه، 
عالجي  بديل  على  تتوفر  ال  امل�ستوردة 
ق�سور  مر�سى  اأعــرب  جهته،  من  حاليا، 
ال�سديد  تخوفهم  عــن  الــدرقــيــة  الــغــدة 
والذي  الــدواء  لهذا  التام  االختفاء  من 
عن  والتوقف  الغدة،  هذه  ن�ساط  يعو�س 
قد  خطرية  م�ساعفات  اإىل  يوؤدي  تناوله 
ــدواء  ال يعترب  حيث  املـــوت،  حتى  ت�سل 

الوحيد لهذه الفئة من املر�سى وي�ستهلك 
ب�سفة يومية ودون انقطاع ومدى احلياة، 
ال�سيادلة، يف حديث مع  واأرجع عدد من 
تعاين  امل�سكل  هذا  اأن  نيوز"  "االأورا�س 
التي  الدولة  وهي  مدة  منذ  فرن�سا  منه 
االأدوية،  من  النوع  بهذا  بالتموين  تقوم 
اجلزائر،  خمزون  على  �سلبا  انعك�س  لذا 
ــة  االأزم على  مقبلة  بــالدنــا  اأن  قــال  لــذا 
ــى اجلــهــات  خـــالل االأيـــــام املــقــبــلــة وعــل
عن  البحث  امل�ستوردين  خا�سة  املعنية 
موزعني لدواء جني�س بديل قبل حدوث 
كونه  املــادة  لهذه  للمتعاطني  م�ساعفات 
الطني  زاد  ما  اأن  وقال  فرن�سا،  يف  م�سنع 
وجهت  التي  كوفيد-19  جائحة  هو  بلة 
امل�سوؤولني يف غـفلة  اإليها وجعلت  االأنظار 
لالأمرا�س  االأدويــة  من  العديد  ندرة  عن 
اإذا  اأكرث  الو�سعية  تتاأزم  املزمنة كما قد 
يف  ندرة  و�سن�سهد  كورونا  فريو�س  ا�ستمر 

اأدوية اأخرى.
على  املعنيون  اأ�سر  �سلة،  ذي  �سياق  ويف 
لتوفري  املعنية  اجلهات  تدخل  �ــســرورة 
�سعوبة  يــجــدون  الــــذي  ـــــدواء  ال هـــذا 
�سديدة للح�سول عليه، الأنه اأ�سبح يقدم 

بـ"املعريفة" ح�سبهم.

لبلدية  اخلدمات  املتعددة  العيادة  عمال  نا�سد 
وعلى  املعنية  اجلــهــات  باتنة،  بــواليــة  اجلـــزار 
راأ�سها واىل الوالية ب�سرورة النظر يف الو�سعية 
االأطباء  وخا�سة  ن�ساطهم،  فيها  يزاولون  التي 
مع  مبا�سرة  ب�سفة  يتعاملون  الذين  واملمر�سني 
التي  الوقاية  و�سائل  ا�ستعمال  دون  املر�سى 
كوفيد-19،  فريو�س  عــدوى  خطر  من  حتميهم 
هذه  اأن  كما  الو�سائل،  لهذه  تفتقر  العيادة  الأن 
طرف  من  تعقيم  عملية  اأي  مت�سها  مل  االأخــرية 
اجلهات الو�سية بل اقت�سرت فقط على امل�سالح 

االأخرى.
اجلزار  بلدية  عيادة  ومهنيو  عمال  تخوف  كما 
واأن  خ�سو�سا  اإليهم  العدوى  انتقال  خطر  من 
اأ�سبح قريبا منهم بعد ت�سجيل والية  الفريو�س 
مل  اأنهم  ــدوا  اأك حيث  موؤكدة،  حالة   14 باتنة 
واملعقمات  الكمامات  من  ح�ستهم  على  يح�سلوا 
التي  الوقائية  الو�سائل  وحتى  القفازات  وكذا 
خرت  �سحُ والــتــي  ال�سباب  مــن  العديد  بها  تــربع 

الو�سائل  هــذه  توفري  واقت�سر  القطاع،  لعمال 
على م�ست�سفيات عا�سمة الوالية فقط، ح�سبهم، 
والتي  املواد  هذه  توزيع  �سيا�سة  بذلك  منددين 
من  عليها  يح�سلون  كونهم  عليهم  عــبء  �سكلت 
من  ولعائالتهم  الأنف�سهم  حماية  اخلا�س  مالهم 
خطر وباء كورونا، هذا ودعا املعنيون يف ر�سالة 
الوالية  وايل  ــذا  وك ال�سحة  ملديرية  موجهة 
كافة  توفري  يف  باالإ�سراع  نيوز"،  "االأورا�س  عرب 
هـــذا اخلــطــر املحدق  ملــواجــهــة  احــتــيــاجــاتــهــم 
واأقنعة  بالفريو�سات  خا�سة  كمامات  من  بهم، 
ب�سفة  اليدوية  املعقمات  وكذا  وقائية  واألب�سة 
ال�سف  يف  يتواجدون  كونهم  وم�ستمرة،  دائمة 
االأول، لي�س هذا وفقط بل ا�ستكوا من عديد من 

النقائ�س على م�ستوى العيادة.
اجلهات  من  العمال  طالب  �سلة،  ذي  �سياق  ويف 
الوقاية  و�سائل  كافة  توفري  ب�سرورة  الو�سية 
ــة،  االأزم ملواجهة  الكافية  واملــعــدات  واحلماية 

وتدارك النقائ�س امل�سجلة بالعيادة.

 56 خا�سة  االحياء  من  العديد  �سكان  ي�ستكي 
بوالية  املــعــذر  ببلدية  ال�سهداء  بحي  م�سكن 

باتنة، من التذبذب يف التزود باملياه ال�سروب.
ب�سكوى  تقدموا   انهم  امل�ستكني  ذات  وح�سب 
للمياه  اجلزائرية  مكتب  �سيما  املعنية  للجهات 
بل  تتغري  مل  االو�ــســاع  ان  اإال  لبلديتهم  التابع 
تفاقمت اكرث خا�سة خالل الفرتة االأخري ب�سبب 
االأزمة ال�سحية واحلجر ال�سحي اأين زادت كمية 
االأمر  احليوية  املــادة  لهذه  املواطنني  اإ�ستهالك 
اأدى اإىل غيابه لفرتات طويلة على �سكان  الذي 
هذا احلي، كما اكد العديد من قاطني ذات احلي 
ارقهم  حيهم  عن  ال�سروب  املــاء  غياب  اأن  اأي�سا 

القريبة  االأحياء  وان  خا�سة  حفيظتهم  واثــار 
االإطالق  على  املــاء  تذبذب  م�سكل  من  تعاين  ال 
ان  اإال  بال�سهاريج  االإ�ستعانة  اإىل  دفعهم  مما 
الراهن  الــوقــت  يف  متوفرة  غــري  االأخـــرية  هــذه 
ب�سبب فريو�س كورونا امل�ستجد اين زادت امل�سكلة 

تعقيدا.
اأنها  للمياه  باتنة  وحــدة  اكــدت  جهتها  ومــن 
على  املن�سرمة  القليلة  االيـــام  خــالل  اأ�سرفت 
ت�سليح االعطاب التي م�ست املنقب امل�سوؤول على 
ذات  يف  م�سيفة  ال�سروب،  باملاء  البلدية  تزويد 
وقت  ا�سرع  يف  �ستتدخل  امل�سالح  ذات  اأن  ال�ساأن 

ملعرفة �سبب تذبذب املياه يف هذا احلي.

ال وعي املواطنني وا�ضتهتار ال�ضلطات قد يرفع عداد "كورونا" بباتنة

ال�سميــــــد" جتمعات  "اأوقفــوا 

كورونا  بفريو�س  موؤكدة  اإ�سابة   16
يف باتنة

قرية امل�ساب ببلدية القيقبة تعاين يف �سمت

عيادة بلدية اجلزار تنا�سد مديرية ال�سحة

اأحياء ببلدية املعذر تعاين من تذبذب 
التزود باملياه ال�سروب
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ندرة يف اأدوية الأمرا�س املزمنة 
بال�سيدليات يف باتنة

مرمي. ع

�سميحة. ع

نا�سر. م

نا�سر. م/ مرمي. ع

ي�ستكي �سكان القطب العمراين 
حملة 1 ببلدية باتنة، من ا�ستفحال 
عمليات �سرقة الكوابل الهاتفية وهو 

الو�سع الذي ت�سبب يف متاعب كبرية 
للمواطنني وعزل عديد االأحياء عن 

العامل اخلارجي.
واأكد ال�سكان يف حديثهم مع "االأورا�س 

نيوز" اأن االأمر يتكرر باحلي نف�سه يف 
العديد من املرات، وهو ما اأثار ا�ستياء 

وتذمر املعنيني ال�ستمرار الو�سع 
ال�سيما واأن معاناتهم مع غياب �سبكة 
الهاتف واالإنرتنت  تزيد عن اأ�سابيع 
عدة، واأ�سار هوؤالء اإىل ت�سررهم من 

هذه ال�سرقات التي اأرجعها ال�سكان اإىل 
قيام جمهولني ب�سرقة اأ�سالك الهاتف 

واالأنرتنت ومتاجرتهم بالكوابل 
النحا�سية.

واأ�ساف ال�سكان اأن هناك اأحياء 
عديدة تعر�ست لل�سرقة ومل يتم 

اإ�سالحها حلد ال�ساعة، ورغم تقدمهم 
ب�سكاوي متكررة اإىل اجلهات املعنية  

يقول امل�ستكون اإال اأنه مل يتم التدخل 
و�سيانة الكوابل الهاتفية التي ت�سببت 

يف قطع �سبكة االإت�ساالت،وقال 
املعنيون اأن انقطاع �سبكة االنرتنت 

ت�سببت يف متاعب كبرية للمواطنني 
ال�سيما واأن الظاهرة ال تزال م�ستفحلة 

عرب الكثري من االأحياء وهو اأثار 
تخوفات كثرية بني �سكان باقي االأحياء 

التي مل تتعر�س لل�سرقة.
واأمام ا�ستمرار الو�سع الذي بات 

ينغ�س حياة املواطنني يطالب هوؤالء 
ب�سرورة تدخل اجلهات املعنية واتخاذ 

كافة االإجراءات  التي من �ساأنها 
حماية الكوابل من عمليات ال�سرقة 

املتكررة.

ل�سو�س "النحا�س" 
يعرون اأحياء بحملة 1 

من كوابلها الهاتفية

م�ضتغلني الظرف 
الذي متر به البالد

حفيظة. ب



�سوق اأهــرا�س

اأم البواقي

الإجراءات حتاليل
غ�در �أكرث من 185 �سخ�س مغرتب ك�نو� حتت �حلجر �ل�سحي يف فن�دق والية �سطيف ملدة �أ�سبوعني  الك�ضف عن كورونا

�إ�س�ب�ت يف �سفوف هوؤالء  �أي  �لفن�دق بعد نه�ية فرتة �حلجر �ل�سحي دون ت�سجيل  نه�ر �الأم�س هذه 
�لذين مت �إجالوؤهم يف وقت �س�بق من دولة تون�س يف رحالت جوية.

يف حال تف�ضي الوباء بالوالية 

ب�ضبب خمالفة بع�ضهم لقرار غلق حمالتهم  

للحد من جتمع املواطنني

لوالية  املحلية  ال�سلطات  تو�سلت 
اأ�سحاب  ــع  م ــاق  ــف ات اإىل  �سطيف 
العيادات اخلا�سة من اأجل فتح اأبواب 
هذه العيادات يف وجه املر�سى وهذا 
العمومية  امل�ست�سفيات  حتويل  بغية 
عرب خمتلف مناطق الوالية للتكفل 
كورونا  بــفــريو�ــس  بامل�سابني  فقط 
اأكرب  اإ�سابات  تف�سي  حال  يف  وهــذا 
خالل الفرتة املقبلة وهذا على �سوء 
عدد  يف  امل�سجلة  اليومية  الــزيــادة 

امل�سابني على م�ستوى الوالية.
االجــتــمــاع  خــــالل  ـــاق  ـــف االت ومت 
وم�سوؤويل  �سطيف  وايل  بني  املنعقد 
اأبواب  فتح  على  اخلا�سة  العيادات 
خالل  املر�سى  ــام  اأم العيادات  هــذه 
عدم  ظــل  يف  اال�ستثنائية  الــفــرتة 

التكفل  عــلــى  امل�ست�سفيات  ـــدرة  ق
بجميع املر�سى ف�سال عن عدم قدرة 
توفري  على  العمومية  امل�ست�سفيات 
ملر�سى  الــالزمــة  الطبية  اخلــدمــات 
هذا  اأن  كــمــا  ـــس،  ـــرا� االأم خمتلف 
تفادي  اإىل  اأي�سا  يهدف  ـــراء  االإج

اإنتقال العدوى.
ومل يبد اأ�سحاب العيادات اخلا�سة 
ال�سلطات  ــرار  ق على  اعــرتا�ــس  اأي 
ا�ستعدادهم  على  موؤكدين  املحلية 
الو�سعية  من  اخلروج  يف  للم�ساهمة 
العيادات  اأغلب  اأن  علما  احلالية، 
االأ�سبوع  نهاية  مع  العمل  اإىل  عادت 
املمنوحة  التعليمات  بعد  الــفــارط 
ب�سرورة فتح هذه العيادات يف وجه 

املر�سى.

اأ�سرف وايل والية �سوق اأهرا�س، اأول اأم�س، على انطالق اأول قافلة ت�سامنية 
--، حيث مت توزيع مواد غذائية متنوعة ومواد تنظيف واألب�سة واأغطية، 
الوالية  عن  االأول  امل�سوؤول  وح�سب  �ست�سل  التي  املبادرة  هذه  �ست�ستمر  فيما 
اإىل اأبعد نقطة من حدود هذه االأخرية لتتوا�سل فعالياتها طيلة هذا ال�سهر 
اإن�سانية  م�ساعدات  من  الظل  مناطق  يف  املتواجدين  املواطنني  كل  فتمكن 

تنفعهم خالل هذه االأزمة وال�سائقة التي متر بها البالد.

حذرت املفت�سية االإقليمية للتجارة 
مبدينة عني مليلة، التجار من انتهاك 
قرار غلق حمالتهم خا�سة املمار�سني 
مــنــهــم لــالأنــ�ــســطــة الــتــجــاريــة غري 
باأ�سحاب  االأمر  ويتعلق  ال�سرورية، 

املقاهي وحمالت قطع الغيار.
بتقدمي  يقومون  ما  املعنيون  ويربر 
حجج واهية على غرار تنظيف املحل 
اإىل  باالإ�سافة  بال�سيانة،  القيام  اأو 
اأبواب  طريق  عن  الن�ساط  ممار�سة 
وكذا  التجارية  ملحالتهم  خلفية 
هذا  منازلهم،  من  املنتجات  ت�سليم  
ويرتقب اتخاذ اإجراءات ردعية �سد 
التجار املخالفني للمر�سوم التنفيذي 
مار�س   21 يف  ــوؤرخ  وامل  69-20 رقم 
الوقائية  بالتدابري  واملتعلق  املا�سي، 
من انت�سار وباء كورونا، حيث �ست�سل 
العقوبات حلد الغلق النهائي للمحل 

التجاري املخالف للتعليمات.
مئات  ا�ــســتــنــكــر  اآخــــر  �ــســيــاق  ويف 
م�ستوى  عــلــى  املقيمني  املــواطــنــني 

و�سيقو�س  ال�سبيحي  ق�سر  بلديات 
وعني مليلة، ا�ستهتار التجار البائعني 
على م�ستوى �سوق اخل�سر االأ�سبوعي 
ـــوؤالء  بــاملــديــنــتــني، اأيــــن يــتــعــمــد ه
بال�سوق  الباكر  ال�سباح  يف  التواجد 
للمواطنني،  كبرية  جتمعات  و�سط 
خطرا  ي�سكل  اأن  �ساأنه  مــن  والـــذي 

حقيقيا.
م�سالح  تقوم  وقــت  يف  ذلــك  ياأتي   
م�ستوى  على  مكثفة  بدوريات  االأمن 
جتمعات  تــ�ــســهــد  الـــتـــي  االأمــــاكــــن 
للمواطنني، الذين �سرعان ما يعودون 
للتجمع مبجرد مغادرة م�سالح االأمن 
ردعية  اإجراءات  ي�ستدعي  وما  وهو 
ظل  يف  للتعليمات  املخالفني  للتجار 
ي�سهدها  الــتــي  احل�سا�سة  الــفــرتة 
اأن  �ساأنه  من  والذي  الفريو�س  تطور 
الوالية  �سكان  على  خطرا  ي�سكل 
املواطنني  ا�ستهتار  ا�ستمرار  حال  يف 
انت�سار  مــن  الوقائية  بالتعليمات 

العدوى.

قامت ال�سلطات املحلية بوالية خن�سلة، بردم الربك املائية ال�ساخنة املنت�سرة عرب الوادي مبركب 
اليومية  التجمعات  امل�سالح االأمنية ب�سبب  العملية بعد و�سول تقارير من  ال�ساحلني ومتت  حمام 

بهذه املنابع اأو ما يعرف بـ"القلتة" بالرغم  من منع التجمعات مبختلف اأ�سكالها.
ويف �سياق ذي �سلة وقفت "االأورا�س نيوز" على مدى تطبيق التعليمات وااللتزام باحلجر املنزيل 
اأن هذه التعليمات �سربت عر�س احلائط حيث اأن احلياة  عرب خمتلف بلديات والية خن�سلة اإال 
3 حاالت وهي  اليومية ال تزال عادية وكاأنها غري معنية بفريو�س كورونا بالرغم من اأنها �سجلت 
مر�سحة لت�سجيل حاالت اأخرى، اأين جتاهل املواطنون خطورة الو�سع رغم حمالت التوعية التي 

تقوم بها خمتلف اجلهات.

ك�سف وايل �سطيف حممد 
بلكاتب عن م�ساعي مكثفة 
تقوم بها ال�سلطات املحلية 
من اأجل فتح ملحقة ملعهد 

با�ستور بوالية �سطيف وهذا 
من اأجل اإجراء التحاليل 

اخلا�سة بالك�سف عن االإ�سابات 
بفريو�س كورونا، حيث ت�سلمت 

مديرية ال�سحة عدة جتهيزات 
طبية تتمثل يف معدات وو�سائل 

�سرورية من اأجل القيام 
بالتحاليل وهذا يف انتظار 
ا�ستالم جتهيزات اأخرى يف 

غ�سون االأ�سبوع احلايل.
وجتري ات�ساالت مكثفة 

ح�سب الوايل بني م�ساحله 
ووزارة ال�سحة وال�سكان من 

اأجل و�سع هذه امللحقة حيز 
اخلدمة يف اأقرب وقت ممكن  

بغية التخفيف عن معهد 
با�ستور بالعا�سمة ال�سيما يف 

ظل زيادة احلاالت املوؤكدة 
لالإ�سابة بهذا الفريو�س على 
م�ستوى والية �سطيف حيث 

و�سلت اإىل اأكرث من 45 حالة 
موؤكدة ح�سب اإح�سائيات وزارة 

ال�سحة، حيث �ست�سمح هذه 
اخلطوة باالإ�سراع يف اإجراءات 

التحاليل للتحكم اأكرث يف 
الو�سعية.

ومن جانب اأخر ك�سف 
الوايل بلكاتب عن ال�سروع يف 
اإجراءات اأكرث م�سددة بداية 

من االأ�سبوع احلايل للتعامل 
مع اخلروقات املوجودة من 

طرف بع�س املواطنني خالل 
فرتة احلجر ال�سحي حيث من 

غري امل�ستبعد ح�سب الوايل 
اأن يتم غلق ال�سوق ال�سعبي 

عمار عبا�سة املعروف بت�سمية 
ظل  يف  "لندريويل" وهذا 

االكتظاظ الكبري الذي يعرفه 
ال�سوق، كما يتم التن�سيق 

مع امل�سالح االأمنية من اأجل 
ت�سديد دوريات الرقابة يف 

فرتة احلجر ال�سحي من ال�سابع 
ليال اإىل ال�سابعة �سباحا.
وعاد امل�سوؤول االأول عن 
الوالية اإىل ق�سية اأزمة 

ال�سميد معرتفا بف�سل طريقة 
توزيع هذه املادة من املطاحن 
اإىل امل�ستهلك ب�سبب تالعبات 

املواطنني يف حد ذاتهم 
حيث مت العودة اإىل طريق 
توزيع ال�سميد على املحالت 

وامل�ساحات التجارية مع فر�س 
الرقابة على االأ�سعار، وقال 

الوايل اأن مطاحن �سطيف تنتج 
يوميا ما يناهز 4000 طن يتم 
توزيعها على خمتلف البلديات 

مت�سائال عن وجهة هذه 
الكمية ال�سخمة.

كانوا  الذين  املواطنني  جميع  وغــادر 
الريف  بفنادق  ال�سحي  احلجر  حتت 
اله�ساب  ـــذا  وك بالعلمة  ــادي  ــع ــس واإ�
مبدينة �سطيف فيما مت التحفظ على 
يف  املوجودين  املواطنني  باقي  ت�سريح 
نهار  اإىل غاية  الفنادق االأخرى وهذا 
اليوم اأو الغد بعد ظهور نتائج التحاليل 
التي خ�سع لها املقيمون وهذا للتاأكد من 

عدم اإ�سابتهم بفريو�س كورونا.
حافالت  املحلية  ال�سلطات  ووفـــرت 
�سكناهم  مقرات  اإىل  املواطنني  لنقل 
يف  يقطنون  منهم  العديد  اأن  خا�سة 
و�سائل  توقف  ظل  يف  جماورة  واليات 
الكثري  اأعــرب  فيما  العمل،  عن  النقل 
لظروف  ارتياحهم  عن  املواطنني  من 
كل  توفري  خــالل  من  ال�سحي  احلجر 
علما  لراحتهم  واخلدمات  االإمكانيات 
حجر  لفرتة  �سيخ�سعون  هـــوؤالء  اأن 
 10 اأخرى يف منازلهم ملدة ال تقل عن 
لتفادي  االأطباء  تو�سيات  ح�سب  اأيام 

التعر�س للعدوى. 

مغ�درة 60 �سخ�س من �حلجر
 ب�أم �لبو�قي

�سخ�س   60 االأول،  اأمـــ�ـــس  ــــادر  غ
بفندق  �سحيا   عليهم  املــحــجــور  مــن 
البي�ساء،  عني  مبدينة  "احلراكتة" 
 17 اأن عــــادوا مــن تــونــ�ــس يـــوم  بــعــد 
 15 ملــدة  مكثوا  حيث  املا�سي،  مار�س 
"احلراكتة" مبدينة عني  يوما بفندق 
للفحو�سات  اإخ�ساعهم  مع  البي�ساء 
اإجــراء  وكــذا  يــومــي،  ب�سكل  الطبية 

اأثبتت  والتي  لهم  الطبية  التحاليل 
وقد  هــذا  بالفريو�س،  اإ�سابتهم  عــدم 
حمل  اإىل  اأم�س  اأول  �سخ�س   24 غادر 
اإقامتهم، ليليها مغادرة الدفعة املتبقية 
اأم�س، بعد ثبوت عدم اإ�سابتهم بعدوى 

فريو�س "كورونا".

يغ�درون  �سخ�س   370
�حلجر �ل�سحي بق�ملة

دباغ  حمام  ببلدية  اأم�س،   نهار  حول 
بقاملة الرعايا اجلزائريني القادمني من 
اخلارج واملو�سوعني يف احلجر ال�سحي 
مبركب ال�ساللة حمام دباغ، اأين ا�سرف 
املحلية  ال�سلطات  الوالية مبعية  وايل 
بيوتهم  اإىل  واإي�سالهم  العملية   على 
واملقدرة  احلجر  فــرتة  انق�ساء  بعد 

بـ15 يوم.
واأفادت م�سادر طبية باأنه مل ت�سجل 
م�ستبه  حاالت  اأو  عليهم  اأعرا�س  اأي 
بها، وذلك بعد اأن مت و�سعهم من طرف 
من  قدموا  ما  بعد  املخت�سة  امل�سالح 
تون�س  عرب احلدود الربية يف احلجر 
غلق  قــرار  بعد  يوما   15 ملدة  ال�سحي 
اإطــار االإجــراءات  احلــدود الربية يف 
من  الــدولــة  اأقــرتــهــا  الــتــي  الوقائية 
انــتــ�ــســار فريو�س  ــن  م الــوقــايــة  ـــل  اأج
هوؤالء  عزل  مت  وقد  امل�ستجد  كورونا 
اجلزائر  اإىل  و�سلوا  الذين  امل�سافرين 
لطبول  "اأم  احلدوديني  املعربين  عرب 
املركب  م�ستوى  على  وذلــك  لعيون"  و 

ل�سياحي حمام ال�ساللة.
فاإن  العملية   على  امل�سرفني  وح�سب 

التدابري  اإطار  هذا االإجراء يندرج يف 
االحـــرتازيـــة املــطــبــقــة فـــور و�ــســول 
احلــدوديــة  ــراكــز  امل عــرب  امل�سافرين 
لفريو�س  عــدوى  اأيــة  تفادي  اأجــل  من 
قد  الوالية  م�سالح  كانت  وقد  كورونا 
خ�س�ست العديد من املرافق العمومية 
ــن �ــســانــه ا�ــســتــقــبــال احلـــاالت  الــتــي م
ال�سحية  احلــجــر  ــت  حت املــو�ــســوعــة 
حممود  بن  حممود  ثانوية  غرار  على 
ادبغ  بحمام  زرمي�س  وثانوية  بقاملة 
للمجاهدين  الراحة  مركز  جانب  اإىل 

بذات البلدية.

رفع �حلجر �ل�سحي عن 19 �سخ�س� 
قدم من تون�س بب�سكرة

نيوز  لالورا�س  مقربة  م�سادر  اكــدت 
لوالية  ال�سحية  امل�سالح  �سروع  عن 
عن  ال�سحي  احلــجــر  رفــع  يف  ب�سكرة 
19 �سخ�سا كانوا قد عادوا من الدولة 
اخ�ساعهم  ومت  تــونــ�ــس  الــ�ــســقــيــقــة 
يحي  �سيدي  مبركب  ال�سحي  للحجر 
بعا�سمة الوالية مدة 14 يوما لتفادي 
كورونا  ــاء  وب ــدوى  ع تف�سي  احتمال 
الوقائية  والتدابري  االجــراءات  وفق 
التي انتهجتها الدولة، ليتم اح�ساعهم 
اأداء  خـــالل  مــن  ال�سحية  لــلــرقــابــة 
�سالمتهم  توؤكد  �ساملة  فحو�س �سحية 
"كوفيد  كــورونــا  بــوبــاء  اال�سابة  مــن 
19"، وح�سب ذات امل�سادر فقد مت رفع 
مع  بالتن�سيق  اأم�س  يوم  عنهم  احلجر 
التاأكد  بعد  املعنية  القطاعات  عديد 

من �سالمتهم من املر�س.

مع  بالتن�سيق  ــن  االأم م�سالح  قامت 
خن�سلة،  بــواليــة  التجارة  مديرية 
ــن املـــواد  بــحــجــز كــمــيــات مــعــتــربة م
ال�سيدالنية  واملنتوجات  الغذائية 
 16 حجز  ومت  ال�سيدالنية،  و�سبه 
الــ�ــســمــيــد و185  مــــادة  قــنــطــار مــن 
اإ�سافة  الفرينـة  مادة  من  كيلوغرام 
كانت  ب�سكويت  وحــدة   1200 اإىل 

موجهة للم�ساربة.
ــازات  ــف ق املــ�ــســالــح  ذات  وحـــجـــزت 
الفح�س املطاطية بعدد يقدر بـ284 
من  زوج  األــف   404 اإىل  اإ�سافة  زوج 
اإجمايل  لي�سل   املطاطية  القفازات 
التي  ال�سيدالنية  �سبه  املنتوجات 
من  زوج   404284 اإىل  حجزها  مت 
حجزها  ليتم  املطاطية،  القفازات 
مبديرية  الرقابة  اأعـــوان  واإخــطــار 
التجارة من اأجل ا�ستكمال االإجراءات 

القانونية يف حق اأ�سحابها.
خمالفة   47 ت�سجيل  مت  وقــد  هــذا 
مت  والــتــي  الــفــوتــرة  بعدم  مرتبطة 
من  وحدة   4797 حجز   اإثرها  على 
مادة  من  قنطار   42 التنظيف،  مواد 

ال�سكر، 28 قنطار من مادتي املرقرين 
4140 كلغ  والفا�سولياء وكذا حجز 
من ال�سميد و185 كلغ من الفرينة يف 
اإطار تقليد العالمة التجارية وغريها 

من املحجوزات االأخرى.
املخالفات  مــن  الــعــديــد  رفـــع  ومت 
الرقابة  اأعــــوان  قبل  مــن  االأخــــرى 
م�سالح  مبعية  الــتــجــارة  مبــديــريــة 
 07 يف  متمثلة  خن�سلة  ــة  والي ــن  اأم
خمالفات تتعلق بعدم اإعالم اجلمهور 
مرتبطة  خمالفات   09 باالأ�سعــار، 

خمالفات   05 مطابقة،  غري  بفواتري 
التجاري  ال�سجل  بانعدام  مرتبطة 

وغريها من املخالفات.
قبل  من  املراقبة  عملية  وتتوا�سل 
واأعــوان  خن�سلة  واليــة  اأمــن  م�سالح 
لت�سمل  التجارة  مبديرية  املراقبة 
كافة اأ�سحاب املحالت التجارية على 
اأجل  م�ستوى كامل والية خن�سلة من 
يف  بامل�ساربة  البيع  ظاهرة  من  احلد 

املواد الغذائية وال�سيدالنية.

ال�سحـــي احلجر  يغادرون  �سخ�س   615

ج�سع التجـار يتوا�سل يف عز الأزمـة بخن�سلة

نحو حتويل املر�سى اإىل العيادات اخلا�سة

قافلة ت�سامنية لإغاثة �سكان مناطق الظل

مديرية التجارة حتذر التجار بعني امليلة

ردم برك مائية باملركب احلموي حمام ال�ساحلني بخن�سلة

فتح فرع ملعهد 
با�ستـــور ب�سطيف
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حجز ع�ضرات القناطري من املواد الغذائية املوجهة للم�ضاربة

�سطيف
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تعلن املوؤ�س�سة العمومية االإ�ست�سفائية االإخوة مغالويـ  ميلةـ  عن طلب العرو�س 
 2020 الوطني املفتوح ق�سد متوين املوؤ�س�سة بـ: املواد الغذائية لل�سنة املالية 

املت�سمنة احل�سة التالية: 
احل�سة رقم 03: اخلبز واحللويات

على  احلائزين  التجزئة  و/اأو  اجلملة  جتار  املنتجني،  املربني،  امل�سنعني،  فعلى 
املوؤ�س�سة  مبديرية  ال�سفقات  مبكتب  االت�سال  االخت�سا�س  يف  جتــاري  �سجل 
وهذا  ال�سروط  دفرت  ل�سحب  ـ  ميلة  ـ  مغالوي  االإخوة  االإ�ست�سفائية  العمومية 
خالل اأيام العمل من االأحد اإىل اخلمي�س من ال�ساعة )08:00�سا( �سباحا اإىل 
غاية ال�ساعة )16:30 �سا( وذلك ابتداءا من اليوم االأول لن�سر هذا االإعالن 
اأجنبية  اأيام )10اأيام( يف يوميتني وطنيتني باللغة العربية ولغة  ملدة ع�سرة 
 )BOMOP( ويف الن�سرة الر�سمية ل�سفحات املتعامل العمومي )الفرن�سية(

ويجب اأن تتكون العرو�س من : ملف الرت�سح والعر�س التقني والعر�س املايل: 
الرت�سح  "ملف  عبارة  يحمل  ومقفل  منف�سل  ظرف  يف  يو�سع  الرت�سح:  ملف  ـ   I

التالية:  الوثائق  من  " يتكون 
من  وخمتوم  مم�سي   ، موؤرخ  املرفق  النموذج  ح�سب  بالنزاهة  الت�سريح  ـ   01

طرف املتعهد. 
طرف  من  بعناية  مملوء  املرفق  النموذج  ح�سب  بالرت�سح  الت�سريح  ـ   02

املتعهد. 
الوطني  املركز  طرف  من  عليها  م�سادق  التجاري  ال�سجل  من  ن�سخة  ـ   03

 .CNRC لل�سجل التجاري
اجلبائي.  التعريف  بطاقة  من  ن�سخة  ـ   04

الغ�سا�سني  ـ ن�سخة من ك�سف ال�سرائب يحمل عبارة غري م�سجل يف قائمة   05
جمدول اأو م�سفى. 

 .  CNAS لالأجراء  االجتماعي  ال�سمان  حتني  �سهادة  من  ن�سخة  ـ   06
 CASNOS ال�سمان االجتماعي لغري لالأجراء  �سهادة حتني  ن�سخة من  ـ   07

.
 . لل�سركات  بالن�سبة  االأ�سا�سي  القانون  من  ن�سخة  ـ   08

وموؤرخ  مم�سي  ال�سالحية  �ساري  باالإم�ساء  والتفوي�س  التن�سيب  حم�سر  ـ   09
اإن وجد. 

املدير  اأو  )للم�سري  املفعول  �سارية  العدلية  ال�سوابق  �سهادة  من  ن�سخة  ـ   10
العام للموؤ�س�سة(. 

من  موؤ�سرة  االأخرية  �سنوات  الثالث  خالل  املالية  احل�سيلة  من  ن�سخة  ـ   11
التي  للموؤ�س�سات  بالن�سبة  معتمد  احل�سابات  حمافظ  اأو  معتمد  حما�سب  طرف 

لها اكر من ثالثة �سنوات من الوجود. 
بالن�سبة للموؤ�س�سات التي لها اأقل من ثالث �سنوات من الوجود يجب على املتعهد 
تقدمي ن�سخة من احل�سيلة الآخر �سنة مالية موؤ�سرة من طرف حما�سب معتمد 

اأو حمافظ احل�سابات.
بالن�سبة  االجتماعية  للح�سابات  القانوين  االإيــداع  �سهادة  من  ن�سخة  ـ   12

)CNRC( لل�سركات من املركز الوطني لل�سجل التجاري
من  م�ستخرجة  للعمال  اال�سمية  القائمة  من  ن�سخة  للموؤ�س�سات  بالن�سبة  ـ   13

ال�سندوق الوطني للعمال االجراء. 
ال�سلع )ن�سخة  ال�سروط املحددة ح�سب طبيعة  النقل وفق  اثبات و�سائل  ـ   14

من البطاقة الرمادية و/اأو عقد االإيجار وعقد التاأمني �ساري املفعول (. 

ـ ن�سخ ل�سهادات ح�سن التنفيذ ح�سب مو�سوع العر�س تت�سمن مبالغ تنفيذ   15
وخمتومة  مم�سية  موؤرخة  الطلبات  �سند  اأو  العقود  اأو  العمومية  ال�سفقات 

لن�ساط الثالث �سنوات االأخرية على االأكر اإن وجدت. 
عر�س   " عبارة  يحمل  ومقفل  منف�سل  ظرف  يف  يو�سع  التقني:  العر�س  ـ   II

تقني" يتكون من الوثائق التالية : 
مم�سي   . بعناية  مملوء  املرفق  النموذج  ح�سب  باالكتتاب  الت�سريح  ـ   01

وخمتوم من طرف املتعهد. 
ال�سفحات  على  وخمتوم  ومم�سي  مــوؤرخ  بعناية  مملوء  ال�سروط  دفرت  ـ   02
عبارة  �سفحته  اآخر  يف  وتكتب  ال�سفحات  كل  على  وخمتوم  لذلك  املخ�س�سة 

اليد.  بخط  " مكتوب  قبل  و  "قرئ 
بعناية.  التربيرية  التقنية  املذكرة  ملء  اجباري  ـ   03

" العر�س  عبارة  يحمل  ومقفل  منف�سل  ظرف  يف  يو�سع  املايل:  العر�س  ـ   III
املايل " ويتكون من الوثائق التالية: 

من  وخمتوم  مم�سي  بعناية  مملوءة  املرفق  النموذج  وفق  التعهد  ر�سالة  ـ   01
طرف املتعهد.

احلروف  و  باالأرقام  ر�سوم  بدون  بعناية  مملوء  بالوحدة  االأ�سعار  جدول  ـ   02
كل  على  وخمتوم  لذلك  املخ�س�سة  ال�سفحات  على  وخمتوم  ومم�سي  مــوؤرخ   ،

ال�سفحات. 
الر�سوم  وبكل  بــدون  بعناية  مملوء  والتقديري  الكمي  التف�سيل  ـ   03
كل  على  وخمتوم  لذلك  املخ�س�سة  ال�سفحات  على  وخمتوم  ومم�سي  مــوؤرخ 

ال�سفحات. 
يجب تقدمي ملف الرت�سح ، العر�س التقني و والعر�س املايل امل�سار اإليهم اأعاله 
كل يف ظرف منف�سل ويو�سعون يف ظرف خارجي مغلق و ومبهم وال يحمل العبارة 

التالية: 
طلب العرو�س الوطني املفتوح رقم: 2020/01

ق�سد متوين املوؤ�س�سة العمومية االإ�ست�سفائية االإخوة مغالوي ميلة ب:
املواد الغذائية

ح�سة رقم: ................
يفتح" "ال 

تودع العرو�س لدى اأمانة مكتب مدير املوؤ�س�سة العمومية االإ�ست�سفائية االإخوة 
يف  ــالن  االإع لهذا  ظهور  اأول  تاريخ  من   )10( العا�سر  اليوم  يف  ميلة  مغالوي 
الن�سرة  ويف  )الفرن�سية(  اأجنبية  ولغة  العربية  باللغة  وطنيتني  يوميتني 
الثامنة  ال�ساعة  بني   )BOMOP( العمومي  املتعامل  ل�سفحات  الر�سمية 

�سباحا )08:00 �سا( و ال�ساعة الواحدة والربع زواال ابتداءا )13:15�سا(.
واملالية ( يف جل�سة علنية  التقنية  والعرو�س  الرت�سح  االأظرفة )ملفات  تفتح 
الواحدة والن�سف زواال )13:30(  ال�ساعة  العرو�س على  يف نف�س يوم ايداع 
واملوافق الآخر يوم من اأجل حت�سري العرو�س مبقر مديرية املوؤ�س�سة العمومية 
االإ�ست�سفائية االإخوة مغالوي ميلة ويعد هذا االإعالن مبثابة دعوة للعار�سني 
حل�سور جل�سة فتح العرو�س واإذا �سادف يوم الفتح يوم عطلة اأو يوم عيد وطني 

اأو ديني يوؤجل الفتح اإىل اليوم املوايل. 
اإبتداءا من تاريخ  يبقى املتعهدون ملزومون بعرو�سهم ملدة ت�سعون )90( يوما 

فتح االأظرفة اإ�سافة اإىل اجل حت�سري العرو�س.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ميلة

املوؤ�س�سة العمومية اال�ست�سفائية االإخوة مغالوي ـ ميلة ـ
رقم التعريف اجلبائي للموؤ�س�سة : 098143015013928

الرقم 2020/560

على اإثر هذا امل�ساب اجللل الذي اأمل 
فقدانهم  يف  بباتنة  زيــادي  بعائلة 

الأبنهم الراحل:

تتقدم ال�سحفية رقية حلمر اإىل كل 
اأ�سامة،  والأخيه  زيادي  عائلة  اأفراد 
واملوا�ساة،  التعزية  عبارات  باأخل�س 
راجية من املوىل عز وجل اأن يتغمد 
الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح 
جميل  وذويـــه  اأهــلــه  ويلهم  جناته 

ال�سرب وال�سلوان.
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

ه�س�م زي�دي

تعزية

عنوان واحد يجمعنا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية باتنة

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة 
م�سلحة التنظيم العام

مكتب اجلمعيات واالنتخابات

ت�أ�سي�س ن�دي ري��سي ه�وي
ـ مبقت�سى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �سفر عام 1433 املوافق 

لــ 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات.
ـ طبقا للمر�سوم التنفيذي رقم 14 ـ 330 املوؤرخ يف 04 �سفر 1436 
احتاد  تنظيم  كيفيات  يحدد  ــذي  ال  2014/11/27 لــ  املــوافــق 
االأ�سا�سي  قانونها  وكــذا  و�سريها  والرابطات  الوطنية  الريا�سة 

النموذجي.
ـ مبقت�سي املر�سوم التنفيذي رقم 15 ـ 74 املوؤرخ يف 26 ربيع الثاين 
االأحكام  يحدد  الــذي   2015 فرباير   16 لــ  املــوافــق   1436 عــام 

والقانون االأ�سا�سي النموذجي املطبق على النادي الريا�سي الهاوي.
مت يوم 18 مار�س 2020 ت�سليم و�سل ت�سريح بتاأ�سي�س نادي ريا�سي 

امل�سمى:
النادي الريا�سي للهواة: اأركان االأورا�س ـ باتنة.

الكائن مقره: رقم 16 نهج ب ن حي ملباركية ـ باتنة. 

الأورا�س نيوز ـ العدد: 1518 ـ الأحد  05 اأفريل  2020



 اأكد االإحتاد من اأجل املتو�سط، اإن الو�سع غري 
لفريو�س  ال�سريع  االنت�سار  عن  الناجم  امل�سبوق 
تن�سيق  املتو�سطية  املنطقة  من  يتطلب  كورونا، 
الإحياء  اقت�سادها  اإنعا�س  على  والعمل  اجلهود 
املتخذة  االإجـــراءات  من  املت�سررة  القطاعات 

الحتواء الوباء.
اأم�س،  اأول  املتو�سطي  لالحتاد  وثيقة  وذكــرت 
اأن الركود الذي يعاين منه االقت�ساد العاملي لن 

ينت�سر يف ربوع العامل بن�سب مت�ساوية.
�سد  ال�سراع  اأمــد  طــال  كلما  امل�سدر،  وح�سب 
االأزمة"  "عواقب  زيــادة  اإىل  ذلك  اأدى  كورونا 
العام  تــوافــر  ونــقــ�ــس  الــ�ــســوق  يف  تقلبات  مــن 
البطالة  ن�سب  وارتفاع  االئتمان(  )اأو  للقرو�س 
التفاوتات  تعميق  جانب  اإىل  الديون  و�سائقة 
االقت�سادية داخل املنطقة، وتطرقت الوثيقة 
العامل  ــول  تــبــذل ح الــتــي  اإىل اجلــهــود  اأيــ�ــســا 
وجه  على  املتو�سطية  املنطقة  ويف  عام  ب�سكل 
والتعبئة  االأو�ساع  تدارك  اأجل  من  اخل�سو�س، 

الوباء  انت�سار  لتباطوؤ  لال�ستجابة  ال�سرورية 
من  واالجتماعي  االقت�سادي  تــاأثــريه  وظهور 

خالل توفري الدعم املايل لتدارك عواقبه.
واإذا كان دور االحتاد اليوم يقت�سر على �سحذ 
الإيجاد  والباحثني  العلماء  جهود  ودعم  الهمم 
منه  الوقاية  اأو  الفريو�س  لعالج  لقاح  اأو  م�سل 
انتهاء  اأن الدور االأهم واملنتظر هو ما بعد  غري 
تبني  خالل  من  تبعاتها  مع  التعامل  يف  االأزمــة 
االأكر  الدول  يف  واقت�سادية  تنموية  م�ساريع 
واالقت�سادية  التنموية  امل�ساريع  ودعم  ت�سررا 
والتي من �ساأنها اأن ت�ساهم وب�سكل فعال يف احلد 

من تبعات االأزمة لت�سجيع النمو االقت�سادي.
التابعة  الـــدول  �ست�ستفيد  ال�سياق  هــذا  ويف 
املفو�سية  مــن  دعــم  مــن  ـــــي،  االأوروب ــاد  ــالإحت ل
مل�ساعدة  موؤقتا  اإطارا  اعتمدت  التي  االأوروبية 
خالل  من  اقت�سادها  ودعــم  االأع�ساء  الــدول 
االأزمة  تداعيات  تقليل  اإىل  تهدف  اإجــراءات 
االأكر تعر�سا  القطاعات  لدعم  اأدنى حد،  اإىل 

وال�سركات  ال�سحية  الــرعــايــة  اأنــظــمــة  مثل 
ال�سغرية واملتو�سطة واأ�سواق العمل.

و�سمال  االأو�ــســط  ال�سرق  ملنطقة  وبالن�سبة 
مدى  حتديد  عــدم  من  بالرغم  فانه  اأفريقيا، 
ولكن  دقــيــق،  ب�سكل  الـــدول  اقت�سادات  تــاأثــر 
جمموعة  تطبيق  يف  با�سرت  دولها  من  العديد 
من التدابري االقت�سادية االإ�ستعجالية لتحديد 
اأجنع الو�سائل التي يجب ا�ستغاللها للتعامل مع 

االآثار الوخيمة للوباء.
ــار  اآث الحــتــواء  والعجز  الــتــاأخــر  والإ�ــســتــعــاب 
يف  والتنمية  التعاون  منظمة  اعتمدت  الوباء، 
كوفيد  ملواجهة  �سيا�سات  االقت�سادي،  امليدان 
و�سمال  االأو�ـــســـط  الــ�ــســرق  منطقة  يف   ،19-
م�ستوى  لرتقية  املنظمة  عليها  ترتكز  اإفريقيا، 
على  دولة  كل  احتياجات  حتديد  بعد  التكفل 
وتبادل  دولة  كل  �سيا�سة  جهود  وعر�س  حدى 
فعالة  بطريقة  للتدخل  بينها  فيما  اخلــربات 

وناجعة يف املعركة �سد الوباء.

جراد،  العزيز  عبد  االأول  الوزير  اأ�سدر 
تق�سي  املنتدبني،  للوالة  وجهها  تعليمة 
ــة من  ــاري بــا�ــســتــثــنــاء عـــدة نــ�ــســاطــات جت
من  بــالــوقــايــة  املتعلق  الغلق  اإجـــــراءات 

فريو�س كورونا ومكافحته.
املركبات  "�سيانة  من  بكل  االأمــر  ويتعلق 
جتــارة  التقنية،  ومــراقــبــتــهــا  بــاأنــواعــهــا 
ال�سرورية  اللوازم  ال�سيارات،  غيار  قطاع 
ال�سيد  ن�ساطات  الفالحية،  للم�ستثمراث 
ال�سمك،  وبيع  املائيات  وتربية  البحري 
الفالحية،  املدخالت  وتوزيع  بيع  ن�ساطات 
املكاتب  احليوانات،  ولــوازم  اأغذية  جتارة 
ــالم  االإع وجتهيزات  اخلا�سة  البيطرية 
للحوا�سيب،  بالتجزئة  البيع  جتارة  االآيل، 
االإلكرتونية،  واالأجهزة  احلوا�سيب  اإ�سالح 
املنزلية  والعقاقري  اخلــردوات  بيع  جتارة 
ولوازم  الطبية  االأدوات  بيع  بالتجزئة، 
متخ�س�سة  جمــاالت  يف  العظام  اأمــرا�ــس 
الب�سرية  االأدوات  جتـــارة  بالتجزئة، 
اجلاف  والتنظيف  والغ�سيل  بالتجزئة، 

للمالب�س.
وحــ�ــســب املــرا�ــســلــة الــتــي وجــهــهــا الـــوايل 
البلديات  روؤ�ــســاء  اإىل  للرويبة،  املنتدب 
واحلماية  للمقاطعة  االأمنية  وامل�سالح 

املدنية ومفت�سية التجارة، فقد �سدد الوزير 
االأول يف تعليمته على �سمان التقيد ال�سارم 
االجتماعي  والتباعد  النظافة  بقواعد 

وتدابري الوقاية ال�سحية.

من  جملة  اجلزائر  بريد  موؤ�س�سة  و�سعت 
التدابري الوقائية االإ�سافية من اأجل العمل 
املوؤ�س�سة،  وعمال  زبائن  �سحة  حماية  على 
الربيدية  اخلدمات  اإىل  الولوج  �سمان  مع 

احليوية وا�ستمراريتها.
واأ�سار بيان لربيد اجلزائر اأنه حت�سبا لدفع 
اأجور م�ستخدمي الوظيف العمومي ُينهى اإىل 
وكذا  العمومية  واالإدارات  املوؤ�س�سات  علم 
التدابري اخلا�سة مت  باأن  املحلية  اجلماعات 
و�سعها بغر�س �سمان عمليات �سحب االأجور 
اخلا�سة بامل�ستخدمني يف اأح�سن الظروف مع 

تفادي كرة التنقالت اإىل مكاتب الربيد.
�ساع  الدفع عن طريق  واأتاح بريد اجلزائر 
يتّم تعيينه ا�سميا من قبل املوؤ�س�سة، وكذلك 
م�ستوى  على  االأجـــور  دفــع  بعملية  التكفل 

هيكل تابع للموؤ�س�سة املعنية.

عن  للجمارك  العامة  املديرية  اأعلنت   
دخول اإجراءات ا�ستثنائية حيز التطبيق 
ا�سترياد  عمليات  وت�سريع  بت�سهيل  تق�سي 
الوطنية  بال�سيا�سة  ال�سلة  ذات  املنتجات 
)كوفيد-19(،  فريو�س  انت�سار  ملكافحة 

ح�سبما اأفاد به بيان للجمارك .
ذات  ي�سيف  املــنــتــجــات،  هـــذه  وتتمثل 
واملعدات  ال�سحية  املنتجات  يف  امل�سدر، 
الغذائية  واملـــواد  الطبية  والتجهيزات 
االأ�سا�سية ذات اال�ستهالك الوا�سع، ورفعها 
باإمتام  تعهد  تقدمي  مبجرد  و�سولها  فور 

االإجراءات اجلمركية الحقا.
اإطار  يف  اأنــه  االأول  اأم�س  البيان  واأو�سح 
للت�سدي  الــرامــيــة  الوطنية  املــجــهــودات 
فريو�س  كــورونــا  وبــاء  انت�سار  ومكافحة 

الت�سهيلية  االإجـــراءات  جلملة  وتدعيما 
العامة  املــديــريــة  تنهي  املفعول  �سارية 
املتعاملني  ــة  ــاف ك عــلــم  اإىل  لــلــجــمــارك 
لدى  املعتمدين  والــوكــالء  االقت�ساديني 
دخول  عن  القطاع  مهنيي  وكل  اجلمارك 
تهدف  ا�ستثنائية  اإجراءات  التنفيذ  حيز 
الب�سائع  ا�سترياد  وت�سريع  ت�سهيل  اإىل 

تعهد  تقدمي  مبجرد  و�سولها  فور  ورفعها 
باإمتام االإجراءات اجلمركية الحقا.

اال�ستثنائية  االإجـــراءات  هــذه  وتخ�س 
ال�سحية  املنتجات  امل�سدر-  نف�س  -ح�سب 
ذات  الب�سائع  وكـــل  الطبية  واملـــعـــدات 
الوطنية  ال�سيا�سة  مــع  مبا�سرة  ال�سلة 
ملكافحة انت�سار فريو�س كورونا وكذا املواد 
اال�ستهالك  ذات  االأ�ــســا�ــســيــة  الــغــذائــيــة 
املواطنني،  باحتياجات  للتكفل  الوا�سع 
اإدارة اجلمارك عن تعبئة كافة  كما تعلم 
ليال  م�ساحلها  كافة  وجاهزية  اأعــوانــهــا 
ونهارا عرب احلدود ق�سد مرافقة املتعاملني 
مــع خمتلف  والــتــنــ�ــســيــق  االقــتــ�ــســاديــني 
االإجــراءات  هذه  الإجنــاح  املعنية  امل�سالح 

اال�ستثنائية.

ا�ستثناء  االإيطالية"  "اإدي�سون  اأعلنت 
اأ�سول فرعها ال�ستك�ساف واإنتاج املحروقات 
يف اجلزائر من �سفقة البيع ل�سالح �سركة 

والغاز" اليونانية. للنفط  "اإنرجني 
جمل�س  اجتماع  توج  لل�سركة  بيان  وذكر 
مع  ال�سفقة  اأن  اإىل  اأم�س  اأول  اإدارتــهــا 
عنها  اأعلن  والغاز" التي  للنفط  "اأنرجني 
دي�سمرب   23 يف  والحــقــا  جويلية   4 يف 
�سركة  اأ�سول  ر�سميا  �ست�ستثني   2019
واإنتاج املحروقات يف  اإدي�سون ال�ستك�ساف 

اجلزائر.
اأنه  االإيطالية  ال�سركة  بيان  يف  وورد 
فيما يتعلق باأ�سولها املوجودة يف اجلزائر، 
والتي هي يف مرحلة ن�ساط بكامل طاقتها 
الأحكام  وفــقــا  فــاإنــه   ،2018 اأوت  منذ 
ال�سلطات اجلزائرية وبالتوافق مع �سركة 
احتفاظها  "اإدي�سون"  قررت  �سوناطراك، 
مبلكية اأ�سولها يف اجلزائر عن طريق بدء 
وبالتايل  املجموعة،  داخــل  نقل  عملية 

"اأنرجني  اإىل  نقلها  �سفقة  من  ا�ستبعادها 
للنفط والغاز"، م�سريا اإىل اأن ميكن النظر 
يف بيع هذه االأ�سول املتواجدة يف اجلزائر، 
املجموعة  ــل  داخ التحويل  عملية  بعد 

وعندما ت�سمح بذلك ظروف ال�سوق.
ال�سفقة  قيمة  تغيري  اخلطوة  �ساأن  ومن 
حددت  والغاز" التي  للنفط  "اإنرجني  مع 
750 مليون دوالر  يف وقت �سابق بحوايل 

اأمريكي.
يــتــواجــد  الـــتـــي  ــة  ــرك ــس ــ� ال اأن  ورغـــــم 
يف  املــكــثــف  ــغــاز  ال ــاج  ــت اإن يف  ا�ستثمارها 
تف�سح  مل  اأدرار  بــواليــة  رقـــان  حميط 
اإال  ال�سفقة،  تعديل  وراء  الدوافع  على 
منذ  ترددت  التي  احلقيقية  االأ�سباب  اأن 
كون  اأ�سهر   5 قبل  عنها  االأويل  االإعــالن 
اليونانية مدرجة يف بور�سة تل  ال�سركة 
اأبيب للتعامالت املالية ومتلك ا�ستثمارات 
الفل�سطينية  باالأرا�سي  الطاقة  جمال  يف 

املحتلة.

العامة  والــعــالقــات  االإعــــالم  مــديــر  اأفـــاد 
املنتجات  لــتــوزيــع  الــوطــنــيــة  بــاملــوؤ�ــســ�ــســة 
النفطية )نفطال(، جمال �سردود باجلزائر 
اأن ن�ساط الت�سويق للموؤ�س�سة تراجع بن�سبة 
50 باملائة منذ الن�سف الثاين من �سهر مار�س 

املن�سرم ب�سبب تف�سي وباء كورونا.
ت�سجيل  مت  اأنـــه  �ــســردود  ال�سيد  ــح  ــس واأو�
تراجع بن�سبة 50 باملائة يف ن�ساط الت�سويق 
للموؤ�س�سة وخا�سة يف جمال النقل اجلوي ) 
الكريوزال(  مبادة  اجلوي  اال�سطول   تزويد 
حيث تقل�س التموين بن�سبة 99 باملائة فيما 
متوين  جمال  يف  االنخفا�س  ن�سبة  تراوحت 
و75   70 بــني  مــا  البحري  النقل  ا�سطول 
اأنه مت ت�سجيل  امل�سوؤول  باملائة، م�سيفا ذات 
النفطية  املــنــتــوجــات  ا�ستهالك  يف  ـــادة  زي
بن�سبة 25 باملائة اإىل غاية ال�ساعة الثانية 
على  املواطنني  تهافت  ب�سبب  الـــزوال  بعد 
اإ�ساعات  ب�سبب  النفطية  واملنتجات  الوقود 

حول غلق حمتمل ملحطات البنزين.
غرار  على  اجلزائر  اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر 
حركة  بتعليق  قامت  العامل  من  دول  عــدة 
وقائية  كاإجراءات  والبحري  اجلوي  النقل 
�سد تف�سي وباء كورونا اإىل جانب اإجراءات 
اأخرى كتوقيف حركة النقل اجلماعي داخل 

املدن وما بني الواليات.
اأن  اإىل  امل�سوؤول  ذات  اأ�سار  ال�سياق،  هذا  يف 
ملحوظ  ب�سكل  تــراجــع  الــوقــود  ا�ستهالك 

عرب  والتنقل  النقل  حركة  انكما�س  ب�سبب 
بلغ  الــوقــود  ــزون  خم اأن  اإىل  الفتا  الــوطــن 
75 باملائة فيما و�سل خمزون غاز الربوبان 
ذات  اأكــد  كما  بــاملــائــة،   90 اإىل  والــبــوتــان 
النفطية  املنتوجات  توفر  عدم  اأن  امل�سوؤول 
البنزين  حمــطــات  واأن  اإ�ساعة"  "جمرد 
كافة  عرب  �ساعة   24/24 مفتوحة  �ستبقى 
الرتاب الوطني م�سددا على اأن تف�سي فريو�س 
فيها  التوزيع مبا  يوؤثر على عملية  كورنا مل 
تخ�سع  التي  البليدة  بوالية  املتعلقة  تلك 

للحجر ال�سحي الكلي.
ــام  اأم الــتــزاحــم  ــدم  ع اإىل  املتحدث  ودعـــا 
بفريو�س  االإ�سابة  لتجنب  الوقود  حمطات 
كورونا بعد الطوابري التي ت�سكلت اثر اإ�ساعات 
مت تداولها على مواقع التوا�سل االجتماعي 
بوجود نق�س يف املنتوجات النفطية، وطماأن 
حاليا  تعمل  نفطال  �سركة  اأن  املــواطــنــني 
ولديها  النفطية  املنتجات  لتوفري  مبرونة 
كلما  فيه  الت�سرف  يكمن  للتوزيع  خمطط 

اقت�ست ال�سرورة لذلك.
امل�سوؤول  اأو�سح  البليدة،  لوالية  وبالن�سبة 
اأن هناك 7 حمطات تعمل على م�ستوى هذه 
الوالية حاليا بعد اإعادة فتحها، م�سيفا اأنه 
وبالن�سبة لقارورات الغاز �سجلت ال�سركة طلبا 
متزايدا، و�سنعمل على اإي�سالها للمواطن اإىل 
للقارورة(  دج   200( املحدد  وبال�سعر  بيته 

وذلك لتفادي امل�ساربة والطوابري.

��صتثناء 13 ن�صاطا جتاريا من �إجر�ء�ت �لغلق �ملتعلقة 
مبكافحة ك�رونا

�إجر�ء�ت ��صتثنائية لت�صهيل وت�صريع عمليات ��صتري�د �ل�صلع

�ملنطقة �ملت��صطية مطالبة بتن�صيق �جله�د و�لعمل على �إنعا�س �قت�صادها

بريد �جلز�ئر يتيح للم�ؤ�ص�صات تكليف �صخ�س ل�صتالم �أج�ر �لعمال

�جلز�ئر ترف�س �صفقة بيع حق�ل غازية 
ل�صالح �صركة مدرجة يف ب�ر�صة �إ�صر�ئيل

تر�جع ن�صاط م�ؤ�ص�صة "نفطال" بـ 50 باملائة 

اإقت�شادالأحد  26  مغر�س 2970/ 05  اأفريل  2020 املوافق لـ 11  �شعبان 071441

تخ�س املنتجات ذات ال�ضلة بال�ضيا�ضة الوطنية ملكافحة انت�ضار فريو�س )كوفيد-19(
منذ الن�ضف الثاين ل�ضهر مار�س

وباء كورونا: 



�سطيف  لــوفــاق  الفني  الــطــاقــم  اأعـــرب 
خارج  مغلق  ترب�س  اإقامة  يف  رغبته  عن 
والتحكم  املناف�سة  اإ�ستئناف  بعد  الوطن 
يف الو�سعية ال�سحية الناجمة عن اإنت�سار 
فريو�س كورونا، حيث ي�سر املدرب التون�سي 
بغية  الرتب�س  اإقامة  على  الكوكي  نبيل 
التح�سري اجليد لل�سطر املتبقي من املو�سم 
برنامج  الفني  الــطــاقــم  ومــنــح  اجلــــاري، 
الفرتة  خــالل  لالعبني  جديد  حت�سريي 
العودة  تاأجل  عن  االإعــالن  بعد  القادمة 
 19 غاية  اإىل  اجلماعية  التدريبات  اإىل 
اأفريل اجلاري، ويتواجد الكوكي يف تون�س 
مع  يتوا�سل  حيث  البطولة  توقف  منذ 
الالعبني عرب من�سات التوا�سل االإجتماعي 
حيث مت اإن�ساء جمموعة خا�سة بالفريق 
من اأجل الوقوف على �سري التح�سريات عن 

طريق الفيديوهات.
ويف ظل االأزمة املالية اخلانقة التي مير 
بها الوفاق مع نهاية هذا املو�سم فاإن اأع�ساء 
مازالوا م�سرين على حتويل عدد  االإدارة 
مــن الــالعــبــني املــتــاألــقــني لـــالإحـــرتاف مع 
االإ�ستفادة  اأجل  من  اجلاري  الو�سم  نهاية 
ويتعلق  عقودهم  لبيع  مالية  عائدات  من 
واإمكانية  دغموم  بو�سوف،  من  بكل  االأمر 
يف  ــذا  وه غ�سة  للمهاجم  االأمــر  ميتد  اأن 
الثالثي  لهذا  مغرية  عرو�س  وجــود  ظل 

املالية  لل�سيولة  املا�سة  احلاجة  عن  ف�سال 
لالعبني  املتبقية  امل�ستحقات  لت�سوية 
الوفاق مل  اإدارة  اأن  الفني، علما  والطاقم 
تتمكن حلد االأن من جمع ال�سيولة املالية 
الالزمة لت�سوية امل�ستحقات املالية العالقة 
لالعبني بينما ي�سود اإختالف بني امل�سريين 
ح�سابات  يف  االأجــــور  �سب  مــوعــد  ــول  ح
امل�سريين  بع�س  يطالب  حيث  الالعبني 
حاجة  ب�سبب  الراهن  الوقت  يف  ب�سبها 
الالعبني لها فيما يف�سل اآخرون الرتب�س 
بخ�سو�س  الو�سعية  اإت�ساح  غاية  اإىل 

موعد العودة الإ�ستئناف املناف�سة.

عزالدين  االإدارة  جمل�س  رئي�س  واأكــد 
اأعراب اأن اإدارة الفريق ت�سر على تدعيم 
التابعة  الطعون  جلنة  لدى  املقدم  امللف 
ــدة حــيــث ينتظر  ــدي بــوثــائــق ج لــلــفــاف 
امل�سريون تلق دعوة من طرف اللجنة بغية 
يف  احلكم  قبل  اإ�سافية  تفا�سيل  تقدمي 
الطعن املقدم بخ�سو�س لقاء الداربي اأمام 
اأهلي الربج، علما اأن اللجنة قررت تاأجيل 
الف�سل يف الق�سية اإىل وقت الحق ب�سبب 
للنظر  اللجنة  اأع�ساء  اإجتماع  اإ�ستحالة 
فريو�س  اإنت�سار  ب�سبب  الق�سية  هــذه  يف 

كورونا. 

التفاو�س  يف  الربج  اأهلي  اإدارة  �سرعت 
مع العبي الفريق بخ�سو�س التنازل عن 
ب�سهر  اخلا�سة  ال�سهرية  رواتبهم  ن�سف 
وهذا  اجلــاري  اأفريل  �سهر  وكــذا  مار�س 
اإدارة  ب�سبب توقف املناف�سة حيث تاأمل 
الرئي�س بن حمادي يف موافقة الالعبني 
قــدرة  ــدم  ع ب�سبب  اخلــطــوة  ــذه  ه على 
لالأجور  املالية  القيمة  دفع  على  الفريق 
منها  يعاين  التي  املالية  لالأزمة  بالنظر 
لل�سركة  ــام  ــع ال ــر  ــدي امل ـــام  وق الــفــريــق 
مع  بالتن�سيق  بــوزنــاد  نذير  التجارية 
من  املحرتفة  والرابطة  الفاف  م�سوؤويل 
اأجل اإيجاد �سيغة قانونية ت�سمح بالقيام 

بهذه اخلطوة يف حال رف�س الالعبني.
ورغم االإتفاق احلا�سل بني اإدارة االأهلي 
واحلار�س فوزي �ساو�سي على ف�سخ العقد 
تغلق  مل  الق�سية  اأن  اإال  الطرفني  بني 
بتعوي�سات  بعد يف ظل مطالبة احلار�س 
الذي  االأمــر  وهو  العقد  ف�سخ  عن  مالية 
جعل االإدارة متخوفة من جلوء احلار�س 

اإىل جلنة املنازعات علما اأن قرار التخلي 
عن �ساو�سي جاء بطلب من املدرب دزيري 
ت�سرفات  ب�سبب  اإن�سباطية  الأ�ــســبــاب 
وفاق  اأمــام  الكاأ�س  مباراة  قبل  الالعب 
بن  املهاجم  ــودة  ع تقرر  فيما  �سطيف، 
العودة  بعد  االأكــابــر  تــعــداد  اإىل  عياد 
رفع  مت  حيث  اجلماعية  التدريبات  اإىل 
مت  الذي  الالعب  على  امل�سلطة  العقوبة 
االأول  الفريق  مع  التدرب  عن  توقيفه 
الأ�سباب  ق�سنطينة  �سباب  لــقــاء  منذ 

اإن�سباطية.
والريا�سة  ال�سباب  مديرية  وقــامــت 
ال�سباب  وزارة  مبرا�سلة  الــربج  لوالية 
والريا�سة من اأجل اإطالعها على ق�سية 
20اأوت  مبلعب   حلقت  التي  اخل�سائر 
وفاق  اأمام  الداربي  اأحــداث  بعد  بالربج 
على  املــديــريــة  تــراهــن  حيث  �سطيف، 
تكفل الوزارة مبلف ترميم امللعب بعد اأن 
بلغت قيمة اخل�سائر املالية ما يقارب 03 

ماليري �سنتيم. 

بــاتــنــة تطبيق  �ــســبــاب  يــوا�ــســل العــبــو 
كل  يــقــوم  حيث  التح�سريي  برناجمهم 
الفردية  بالتح�سريات  بالقيام  الالعبني 
مع التوا�سل مع املدرب توفيق �سيحة ومع 
مدى  حول  بلعيد  جماهد  البدين  املح�سر 
تطبيق الربنامج املقدم يف حني اأ�سارت لنا 
م�سادر مقربة من الفريق عن قيام املدرب 
برنامج  لو�سع  بالت�ساور  البدين  واملح�سر 
التوقف  فــرتة  متديد  �سوء  على  جديد 
يعي�سها  التي  الراهنة  الو�سعية  ظل  يف 
حيث  كورونا  وباء  م�ستجدات  مع  العامل 
اإيجاد  الفنية على  العار�سة  يعمل ثنائي 
لياقة  يف  الالعبني  يبقي  متكامل  برنامج 
فرتة  متديد  اأن  ن�سري  كما  جيدة  بدنية 
التوقف يلزم الطاقم الفني خالل الفرتة 
البطولة  اإ�ستئناف  القادمة وخ�سو�سا مع 
يكون  ق�سري  ترب�س  برجمة  �سرورة  على 
بعيد  البطولة  يف  بقوة  بالعودة  كفيل 
التدريبات  اأن  املوؤكد  فمن  االإ�سابات  عن 
الفردية �ستكون غري كافية خ�سو�سا واأن 
الرغبة  �سيفقدون  الالعبني  من  العديد 
ب�سبب تكرار الربنامج بعيدا عن املناف�سة 
اإقامة  االأف�سل  مــن  و�سيكون  الر�سمية 
البدنية  فــاحلــالــة  اأ�ــســبــوع  ــدة  مل ترب�س 
ما  وهــو  كبري  تــراجــع  �ستعرف  للالعبني 
اأ�سابيع للعودة اإىل  يتطلب حوايل ثالثة 

لياقتهم.
ويف �سياق اأخر، علمت االورا�س نيوز باأن 
م�سروع اإعادة تهيئة "الكازينو" قد جمد 
اإنطالق عملية هدمه لل�سروع  ر�سميا رغم 
�سيلغى  كبرية  وبن�سبة  التهيئة  عملية  يف 
منها  اأ�سباب  لعدة  ويــعــود  امل�سروع  هــذا 
الوايل  رحيل  وكــذا  املــايل  الوعاء  غياب 
ال�سابق حممدي والذي كان املدعم االأول 
لهذا امل�سروع كما اأرجع البع�س داخل بيت 
املح�سوبني  بع�س  هناك  اأن  على  ال�سباب 
جت�سيد  يرف�سون  مــن  هــم  الفريق  على 
اأر�س الواقع ويرف�سون  هذا امل�سروع على 
امل�سروع  هذا  اإلغاء  حال  ويف  الفكرة  هذه 

خالل  من  االأكــرب  اخلا�سر  الكاب  �سيكون 
عدم اإ�ستفادته من اأموال جراء االإ�ستثمار 

فيه. 
من  الفريق  اإدارة  تعمل  اأخر  �سياق  ويف 
عدة  مــع  املفاو�سات  مبا�سرة  على  االأن 
الفريق  مــع  التجديد  اأجـــل  مــن  ركــائــز 
للمو�سم الثاين على التوايل خ�سو�سا واأن 
خلطف  الفرق  بع�س  من  حتركات  هناك 
بركاين  عمران  بينهم  ومن  العنا�سر  هذه 
ما�سي �سا�سوة واحلار�س زيالي و�ست�ستمع 
والتي تخ�س �سروط  االإدارة ملقرتحاتهم 
التجديد للمو�سم اجلديد،وبن�سبة كبرية 

�سيكون اجلانب املايل جوهر اخلالف.

املــحــوري الإحتـــاد ب�سكرة  املــدافــع  اأكـــد 
التي  االإ�سابة  عادل خل�ساري تعافيه من 
التدريبات  يف  �سرع  حيث  منها  يعاين  كان 
للمناف�سة  جــاهــزا  يــكــون  اأن  اأمـــل  على 
الر�سمية بعد الق�ساء على اإنت�سار فريو�س 
كورونا، وقال خل�ساري يف هذا ال�سدد اأنه 
له  الذي تعر�س  الع�سلي  ال�سد  تعافى من 
اأن يكون  بلعبا�س متمنيا  اإحتاد  يف مباراة 
يف  للفريق  القادمة  املباريات  يف  حا�سرا 
مناف�ستي البطولة والكاأ�س بغية م�ساعدة 

الت�سكيلة على حتقيق اأف�سل النتائج.
حتقق  يف  االإحتــاد  حظوظ  وبخ�سو�س 
البقاء يف الرابطة املحرتفة االأوىل قبل 
اأجاب  البطولة  نهاية  من  جــوالت   08
م�ساعفة  :"علينا  بــالــقــول  خلــ�ــســاري 
لتحقيق  املقبلة  اجلــوالت  يف  املجهودات 
اجلــوالت  يف  االإيجابية  النتائج  اأف�سل 
الرتتيب  يف  لو�سعيتنا  بالنظر  املقبلة 
جمهودات  بذل  علينا  حتتم  والتي  العام 

يف  وقعت  التي  االأخــطــاء  وتــفــادي  ــرب  اأك
يف  البقاء  لتحقيق  وهذا  ال�سابقة  الفرتة 

هذا امل�ستوى".
طيلة  البطولة  لتوقف  نظرته  عن  اأمــا 
بالقول  فاأجاب خل�ساري  الفارطة  الفرتة 
اأن القرار راجع غلى ال�سلطات العليا التي 
راأته انه من الواجب توقيف املناف�سة يف 
هذا الظرف من اأجل احلفاظ على �سالمة 

االإ�ستجابة  ينبغي  وبالتايل  املواطنني 
والتفاعل مع هذا القرار، وختم خل�ساري 
من  للمواطنني  نـــداء  بتوجيه  حديثه 
الن�سائح  واإتــبــاع  بالوعي  التحلي  اأجــل 
من  احل�سا�سة  الفرتة  هذه  خالل  الالزمة 
اأجل احلد من اإنت�سار هذا الفريو�س وهذا 
حتى تزول املخاوف التي الزمت املواطنني 

ويعود االأمن اإىل ال�سعب اجلزائري. 
ال�سابق  املــدرب  دخل  منف�سل  �سياق  ويف 
يعي�س قائمة  القادر  ب�سكرة عبد  الإحتاد 
يف  لكناوي  لتعوي�س  املقرتحني  املدربني 
اأعطى  حيث  للفريق،  الفنية  العار�سة 
الفريق  لتدريب  املبدئية  موافقته  يعي�س 
االإحتاد  م�سريي  مع  التفاو�س  اإنتظار  يف 
من  تبقى  فيما  امل�سطرة  االأهـــداف  حــول 
اأن قائمة املر�سحني  املو�سم اجلاري، علما 
لتدريب االإحتاد ت�سم كل من عجايل، اأيت 

جودي وحوحو. 

�لك�كي ي�صر على ترب�س مغلق بعد �إ�صتئناف �ملناف�صة 

جماهد ي�صطر برناجما جديد� بعد متديد فرتة ت�قف �لبط�لة 

عادل خل�صاري: "مطالب�ن بال�عي و�إحرت�م �لن�صائح يف هذه �لظروف �ل�صعبة" 
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وفاق �سطيف

احتاد ب�سكرة

اأهلي الربج

�سباب باتنة 

اأحمد اأمني. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

الرابطة  رئي�س  مــدوار  الكرمي  عبد  اأكــد 
اإن منظمته م�ستعدة للتربع بكل  الوطنية، 
كورونا  فريو�س  مواجهة  اأجــل  من  اأموالها 

امل�ستجد.
"الرابطة   ت�سريحاته  يف  مـــدوار  ــال  وق
يجب اأن ت�ساهم رغم اأننا ال منلك اإيرادات، 
الوباء  هذا  ملواجهة  امل�ساهمة  قررنا  لكن 
اأمــول  بكل  الــتــربع  االأمـــر  تطلب  لــو  حتى 

الرابطة ملواجهة هذه امل�سيبة".
�سنتيم   مبليار  �ستتربع  "الرابطة  واأ�ساف 
لو كانت ميزانيتنا كبرية كنا �سنتربع باأكرث 

من هذا املبلغ".
ورًدا على �سوؤال حول م�سري مو�سم الدوري 
اإن الرابطة متتثل  اجلزائري، قال مدوار، 

لقرارات وزارة ال�سحة.
االأحيان  بع�س  يف  يت�ساءل،  "الكل  وقــال 
اأبي�س  اإىل مو�سم  �سنلجاأ  اإننا  النا�س تقول 

)اإلغاء املو�سم( نحن ن�ساهد تفاقم الو�سع 
اإال  علينا  ومــا  الــوبــاء،  انت�سار  وت�ساعد 
االمتثال لقرارات وزارة ال�سحة وما علينا 

اإال التوعية".
واأ�ساف "اأما كرة القدم.. على مرور الزمن 
من عام 1962 حتى اليوم كانت هناك عدة 
لو�سعها  احلياة  ترجع  عندما  لكن  اأزمــات، 

الطبيعي �سنتحدث عن و�سع كرة القدم".
القدم  كرة  عن  احلديث  ميكن  "ال  وتابع 
عن  نتكلم  الــيــوم  ميــوتــون،  واالأ�ــســخــا�ــس 

الت�سامن.
ن�ساهد  عندما  مقال،  مقام  "لكل  وتابع 
احللول،  �سنجد  يــرتاجــع  الــوبــاء  انت�سار 
ديارنا،  يف  البقاء  اأجــل  من  نتكلم  وحالًيا 
ونتكلم عن االأطباء الذين يقومون بعملهم 
ال�سحيحة  املــعــلــومــة  ــال  اإيــ�ــس ـــل  اأج ــن  م

للمواطن".

�جلز�ئري  �لدوري  م�صري  بعد  نحدد  "مل 
ول�صنا يف وقت �لكالم عن �لكرة"

�لإد�رة تعر�س على �لالعبني
 �لتنازل عن ن�صف �لأج�ر �ل�صهرية 

عبد الهادي. ب

عبد الكرمي مدوار: رئي�س الرابطة الوطنية لكرة القدم

ق.ر



م�سطفى  العلمة  مولودية  مدرب  تفاجئ 
التدريبات  اإىل  العودة  اإلغاء  لقرار  �سبع 
اجلاري  اأفريل   19 غاية  اإىل  اجلماعية 
ال�سماح  ينتظر  الفريق  مــدرب  كان  حيث 
يف  املالعب  وفتح  التدريبات  اإىل  بالعودة 
تغيري  اإىل  �سبع  واإ�سطر  املقبلة،  الفرتة 
من  املقبلة  الفرتة  يف  التح�سريات  برنامج 
لالعبني  العمل  حجم  م�ساعفة  خــالل 
اأجل  مــن  وهــذا  الــفــرديــة  التدريبات  يف 
من  التخوف  رغم  لياقتهم  على  احلفاظ 
املالعب  غلق  متديد  لقرار  ال�سلبي  التاأثري 
لن  ــردي  ــف ال ــدرب  ــت ال فــكــرة  اأن  ال�سيما 
لياقتهم  على  باحلفاظ  لالعبني  ت�سمح 

التناف�سية.
املو�سم  اإكمال  يف  املولودية  اإدارة  وتفكر 
تقل�س  ظــل  يف  ــذا  وه ال�سبان  بالالعبني 
ال�سعود  ــة  ورق لعب  يف  الفريق  حظوظ 
وعدم قدرة الفريق على دفع اأجور اإ�سافية 
لالعبني وهي اخلطوة التي يرف�سها اأن�سار 
الفريق جملة وتف�سيال حيث ي�سرون على 
�سرورة اإكمال املو�سم بكل قوة واإنتظار اأي 
تعرثات للفرق التي تناف�س املولودية على 
واإفتكاك  االأوراق  خللط  ال�سعود  حتقيق 

اإحدى تاأ�سريات ال�سعود. 

ال�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  زال  ومــا 
كراو�سي  �سالح  العلمة  ملولودية  التجارية 
من�سبه  من  االإ�ستقالة  عــدم  على  م�سرا 
وراف�سا لفكرة نزع �سالحيات الت�سيري منه 
حيث  الديريكتوار  اأع�ساء  ــرارات  ق بعد 
االأول  امل�سوؤول  ــه  اأن على  كراو�سي  ي�سر 
للفريق،  الت�سيريي  اجلانب  عن  ــري  واالأخ
وهو االأمر الذي من �ساأنه اأن يعيد ال�سراع 
بني  جــديــد  مــن  الــواجــهــة  اإىل  االإداري 
الطرفني خا�سة اأن كراو�سي يرى اأن مهمة 

اأع�ساء الديركتوار موؤقتة وتخ�س ت�سيري 
يف  مهامه  تنح�سر  والــذي  الهاوي  النادي 
يبقى  فيما  فقط  ال�سبانية  الفئات  ت�سيري 
ت�سيري الفريق االأول من �سالحيات ال�سركة 
املولودية من  اإدارة  التجارية، ومل تتمكن 
ت�سوية م�ستحقات الالعبني رغم اإ�ستفادة 
خالل  العمومية  ــات  ــان االإع مــن  الفريق 
اأثار  الذي  االأمــر  وهو  الفارطة  ال�ساعات 
اإ�ستياء الالعبني الذين ينتظرون احل�سول 

على اأجرتني �سهريتني. 

م�ستورة  العربي  اخلــروب  جمعية  مدرب  اأكد 
فرتة  خالل  بالالعبني  يومي  اإت�سال  على  اأنه 
توقف البطولة وهذا من اأجل الوقوف على �سري 
الربنامج  تطبيق  ومدى  الفردية  التح�سريات 
جتاوب  عن  را�سيا  م�ستورة  وبــدا  لهم  املمنوح 
اإىل  العودة  يتم  اأن  متمنيا  العمل  مع  الالعبني 
علما  ممكن  وقت  اأقــرب  يف  الر�سمية  املناف�سة 
اأن املدرب يتابع باإ�ستمرار التدريبات الفردية 

لالعبني القاطنني يف مدينة اخلروب.
كما اأكد على اإجراء اإختبار بدين عند العودة 
من  التاأكد  بغية  اجلماعية  التدريبات  اإىل 

تطبيق الالعبني للربنامج التدريبي.
واأكد م�ستورة يف حديثه عن حظوظ اجلمعية 
نهاية  من  جــوالت   07 قبل  ال�سعود  لتحقيق 
هذه  من  الفريق  اإ�ستثناء  ميكن  ال  اأنه  املو�سم 
يف  �سهلة  تكون  لن  املهمة  اأن  رغــم  احل�سابات 

من  كوكبة  وجــود  ظــل  يف  القادمة  اجلـــوالت 
الفرق التي ت�سارع للظفر بالتاأ�سريات االأربعة 
اجليد  التفاو�س  �سرورة  على  موؤكدا  لل�سعود، 
الديار  داخل  خا�سة  القادمة  اللقاءات  خالل 
ال�سهيد  مبلعب  املــبــاريــات  نقاط  تبقى  حيث 

�سرورة  مع  للنقا�س  قابلة  غري  حمداين  عابد 
خارج  مــن  النقاط  ببع�س  للعودة  التفاو�س 

الديار.
طالبت  التي  ــوات  ــس االأ� بع�س  وجــود  ورغــم 
تبقى  فيما  للفريق  جديد  رئي�س  مدرب  بتعني 
اأن  اإال  با�سا  ال�سابق  املدرب  خلالفة  املو�سم  من 
قدرته  من  واثقا  بدا  م�ستورة  العربي  املــدرب 
على حتقيق الهدف امل�سطر بعد الثقة املمنوحة 
مردفا  ذيب  معمر  الرئي�س  اإدارة  طرف  من  له 
اأكرث  وحتفزه  �ستدعمه  الثقة  هذه  اأن  بالقول 
االأهـــداف  لتحقيق  الفريق  قــيــادة  اأجـــل  مــن 
العودة  يف  الفريق  جناح  بعد  خا�سة  امل�سطرة 
اإىل �سكة االإنت�سارات خالل اجلوالت الفارطة 
اأوملبي  والفوز املحقق خارج الديار على ح�ساب 
اأرزيو، وكان م�ستورة ي�سرف على تدريب الفريق 

الرديف منذ بداية املو�سم اجلاري.
حاوره/ اأحمد اأمني. ببدري.ع
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والذي  نقاو�س  الريا�سي  النجم  خطى 
2018 خطوة كبرية يف ك�سب  تاأ�س�س عام 
ومن  ال�سريف،  الق�سم  اإىل  ال�سعود  ورقــة 
هذه  يف  القدم  كرة  روح  بعث  اإعــادة  ثمة 
املنطقة خا�سة واأن املنطقة معروفة كثريا 
اليد فهي عبارة عن م�ستلة  مبمار�سة كرة 
الريا�سات  خمتلف  يف  النجوم  لتفريغ 
ما  بطولة  ترتيب  هــرم  الفريق  واإحتكر 
باتنة  الــوالئــيــة  لــرابــطــة  الــ�ــســريف  قبل 
بداية  منذ  "ب"،  املجموعة  القدم  لكرة 
ال�سر�سة من  املطاردة  الكروي رغم  املو�سم 
باتنة  وم�ستقبل  �سليمان  �سي  اأوالد  اجلار 

مباغتته  اأراد  الــذي  االأخــري  هــذا  خا�سة 
غري اأنَّ النتائج املحققة منذ بداية املو�سم 
اإىل  حمــال  ال  "النجم"  �سعود  �ستح�سم 
املو�سم  نهاية  قبل  وذلــك  ال�سريف  بطولة 
نقاط   �سبعة  ــارق  ــف وب جـــوالت،  بثالثة 
املناف�سة  على  �سيطر  ــه  اأن القول  وميكن 
اجليدة  الــنــتــائــج  بف�سل  املــو�ــســم  طيلة 
وهو  املطاردين،  مزاحمة  رغــم  املحققة، 
القول  وميكن  مطوال  امتد  الــذي  ال�سراع 
اجلولة  يف  الديار  داخل  املحقق  الفوز  اأن 
باتنة  م�ستقبل  ح�ساب  على  ع�سر  احلادي 
النجم  ــاز  ف حيث  ال�ساعد  هــويــة  ــدد  ح

حددت  املواجهة  فهذه  نظيفة  بثالثية 
بن�سبة كبرية هوية بطل ومت�سدر ترتيب 
بطولة ما قبل ال�سريف، التي طبعها تناف�س 
ال�سعود  حــددت  التي  االأنــديــة  بني  كبري 
الفريق حلد  املو�سم ولعب  هدفا يف بداية 
14 جولة  ال�سريف  االآن يف بطولة ما قبل 
لقائني  يف  وتعادل  مباريات  ع�سرة  يف  فاز 
واإنهزام واحد اأمام �سباب اأوالد �سي �سليمان 
مع اإعفاء يف مباراة لي�سل الر�سيد احلايل 
جعلت  التي  النتائج  وهي  نقطة   32 اإىل 

الفريق يح�سم ال�سعود بن�سبة كبرية.

�لنجم يخط� خط�ة كبرية 
نح� حتقيق �ل�صع�د للق�صم �ل�صريف

�صبع متخ�ف من تاأثري ت�قف �ملناف�صة 
وكر�و�صي يناور للبقاء على ر�أ�س �لفريق

م�صت�رة ي�ؤكد قدرته على حتقيق �لأهد�ف �مل�صطرة 

النجم الريا�سي نقاو�س
اأمل مروانة

مولودية العلمة 

جمعية اخلروب  

"لبيام"  مدر�صة  حال  جد�  "م�ؤ�صف 
وقد ت�ؤول للزو�ل..!"

بد�ية هل ��ستوعبت م�س�هدة "البي�م" هذ� 
وهي  �لر�بط�ت  م�بني  بطولة  يف  �ملو�سم 
�ملحرتفة  �لر�بطة  يف  تن�سط  ك�نت  �لتي 

�س�بق�؟
حلد االآن مل اأ�ستوعب م�ساهدة االأمل يف 
هذا الق�سم ويبدو يل وكاأنه كابو�س لكن 
الواقع  باالأمر  ا�سطدمت  حدث  عندما 
فاأمل  �سحيح  االأمــر  اأن  يل  يقول  الــذي 
والعريق  الكبري  الفريق  هــذا  مــروانــة 
ين�سط يف بطولة مابني اجلهات و هو اأمر 
اأنني تربيت  يحز يف نف�سي كثريا بحكم 
قيمته  جيدا  واأعـــرف  الــنــادي  هــذا  يف 
االأن�سار  و  للمدينة  بالن�سبة  واأهميته 
�سحية  ذهـــب  الــفــريــق  لــالأ�ــســف  لــكــن 
الفريق  تالحق  التي  العديدة  امل�ساكل 
كان  مروانة  فاأمل  عديدة  �سنوات  منذ 
ولي�س  النخبة  فرق  مع  يلعب  اأن  يجب 
اأن  يبدو  لالأ�سف  ولكن  امل�ستوى  هذا  يف 
هذا االأمر لن يحدث يف القريب العاجل 

فالو�سعية مر�سحة للتفاقم اأكرث.
هذه  م�سوؤولية  يتحّمل  مــن  ـــك  ر�أي يف 

�لو�سعية؟
املــرواين  الريا�سي  ال�سارع  يف  اجلميع 
اأحد  ال  لالأ�سف  ولكن  املت�سبب  من  يعلم 
يتحرك فهذا النادي يعي�س مهازل كبرية 
اأو�سلت  مــا  ــي  وه االأخـــرية  املــوا�ــســم  يف 
�سيكون  والفريق  احلد  هذا  اإىل  االأمــور 
االأول  اجلهوي  اندية  مع  املقبل  املو�سم 

وهو اأمر موؤ�سف للغاية.
�لبع�س يحمل �لالعبني �ل�س�بقني م�سوؤولية 

م� يحدث للفريق ؟
فنحن  هــذا  يف  الــراأي  اأ�ساطرك  ال  اأنــا 
يحدث  فيما  م�سوؤولية  اأي  نتحمل  ال 
القدرة  منلك  ال  �سابقني  كالعبني  نحن 
االأمــل  فريق  بت�سيري  لنا  ت�سمح  التي 
التدريب  اأو  الت�سيري  يف  يكون  ودورنـــا 

التواجد  اأجــل  من  بنا  ات�سل  اأحــد  وال 
من  العديد  هناك  اأن  خا�سة  الفريق  يف 
ميتلكون  للفريق  ال�سابقني  الالعبني 
يف  للعمل  والــفــنــي  االداري  املــ�ــســتــوى 
اإت�سل  حد  ال  لكن  التدريب،  اأو  الت�سيري 
بنا و اأنا �سخ�سيا مل يت�سلوا بي اأو باأحد 
نعي�س  فنحن  ال�سابقني  الالعبني  مــن 
ومل  الــفــريــق  ــوار  ــس اأ� داخـــل  التهمي�س 
املحيط  هــذا  يف  العمل  ال�سهل  من  يكن 
دخل  اأي  منلك  ال  �سابقني  كالعبني  لكن 
قلت  كما  واجلميع  للفريق  حــدث  فيما 
مبنتهى  الأنـــه  املت�سبب  هــو  مــن  يــعــرف 
الب�ساطة نحن منلك الغرية على الفريق 
وبالتايل عندما ن�ساهد الفريق تتدهور 
نحن  مثلنا  بـــاالأمل  يح�س  ال  و�سعيته 
ولهذا ن�ستغرب ما حدث و ما يحدث لهذا 
من  اأرمــادة  اأجنب  الذي  العريق  الفريق 
األوان  حملوا  الذين  املمتازين  الالعبني 

عدة فرق عريقة يف اجلزائر.
�ملو�سم  �الأول  �جلهوي  يف  يلعب  �لفريق 
من  �لفريق  يندثر  �أن  تخ�سى  �أال  �لــقــ�دم 

�خل�رطة �لري��سية؟
اجلهوي  ق�سم  اإىل  ال�سقوط  بالطبع 
الزوال من  ال�سري نحو  االأول هو مبثابة 
اخلارطة الريا�سية واأنا متخوف من هذا 
اأنتهز  الت�ساوؤم حيث  االأمر لكن ال يجب 
االأطياف  كل  اىل  نداء  الأوجه  الفر�سة 
يف مروانة من اأجل العودة للفريق للعمل 

على اإعادة الفريق اإىل �سابق عهده.
كلمة �أخرية...

اأنا�سد حمبي الفريق وكل �سكان مروانة 
مل�سكلة  حل  الإيجاد  والتكاتف  االإحتــاد 
املت�سرر  هو  لي�س  النادي  الأن  الفريق، 
مروانة  مدينة  بل  االأمــر  هذا  من  فقط 

باأكملها وتدخلهم �سروري وواجب.

�أبدى �لالعب �ل�س�بق الأمل مرو�نة في�سل مب�ركي يف حو�ر لـ"�الأور��س نيوز" ت�أ�سفه 
للو�سعية �ل�سعبة �لتي ��سبح يعي�سه� �لفريق �لذي �سقط ر�سمي� �إىل �جلهوي �الأول و هو 
م� قد يجعله مهدد� ب�لزو�ل من �خل�رطة �لري��سية و�أكد �لالعب �ل�س�بق �أن �سقوط �لفريق 
ك�ن حتمي هذ� �ملو�سم �أو �لذي ور�ئه وهذ� يعود للم�س�كل �لتي يعي�سه� �لفريق خالل 

�ل�سنو�ت �الأخرية و�لتي جعلته ي�سقط للمرة �لث�نية على �لتو�يل.

اأحمد اأمني. ب

عبد الهادي. ب 

في�صل مباركي لـ"الأورا�س نيوز" 



ترامب ي�ضرح: 

ق.د

دعمه  اأمــ�ــس،  االأوروبــــي،  االحتــاد  اأعلن 
املتحدة  لــــالأمم  الــعــام  االأمــــني  لــدعــوة 
اأنطونيو غوتريي�س، لوقف اإطالق النار يف 
كافة اأنحاء العامل، الإف�ساح املجال ملكافحة 

فريو�س كورونا.
اخلارجية  لل�سوؤون  االأعلى  املمثل  وقال 
واالأمــنــيــة بــاالحتــاد االأوروبــــي جوزيف 
ــدادا  اأع خلف  كورونا  انت�سار  اإن  بوريل، 
و�سدد  العامل،  حــول  ال�سحايا  من  كبرية 
والتعاون  الت�سامن  �ــســرورة  على  بوريل 
الدويل من اأجل مكافحة الفريو�س، معرًبا 
عن دعم االحتاد لدعوة غوتريي�س لوقف 
النزاعات  مناطق  كافة  يف  النار  ــالق  اإط
التحديات  اأن  ا�ــســتــطــرد  ــم  ث ــعــامل،  بــال

زالت  ما  كورونا  قبل  موجودة  كانت  التي 
م�ستمرة، والفريو�س �سيزيد الو�سع �سوًءا، 
واأفــــاد بـــاأن الــعــامل حمــتــاج اأكـــر مــن اأي 
واإنهاء  النار  اإطالق  وقف  اإىل  م�سى  وقت 
يجب  ال  اأنــه  مردفا  امل�سلحة،  النزاعات 
ال�سماح للمجموعات االإرهابية باال�ستفادة 
اأنه يف نف�س  من وقف اإطالق النار، متابعا 
الوقت ال يجب اأن توؤثر العقوبات الدولية 
على تاأمني املعدات الطبية ال�سرورية من 

اأجل مكافحة كورونا.
ويف وقت �سابق، دعا غوتريي�س اإىل وقف 
ت�سهد  التي  املناطق  كافة  يف  النار  اإطالق 
التفرغ ملكافحة  اأجل  نزاعات بالعامل، من 

كورونا.

ــي جاير  ــل ــربازي ال الــرئــيــ�ــس  ــل  ــس وا�
بفريو�س  ا�ستخفافه  بــولــ�ــســونــارو، 
التي  للتدابري  انتقاده  جمدًدا  كورونا، 

اتخذتها االإدارات املحلية ملكافحته.
وقال بول�سونارو اأن كورونا مثل املطر 
و�ست�سبح  البالد،  باملئة من   70 �سيبلل 
الربازيل حرة عندما يك�سب امل�سابون 
نقلت  ح�سبما  الفريو�س،  �سد  مناعة 
عن  اأعــرب  كما  حملية،  اإعــالم  و�سائل 
ــا،  كــورون مكافحة  لــتــدابــري  انــتــقــاده 
البلديات  وروؤ�ساء  والة  اتخذها  التي 
مردفا  الربازيلية،  املناطق  مبختلف 
هذه  مــن  موقفي  "تعرفون  بــقــولــه: 
ميكنه  ال  الربازيلي  ال�سعب  التدابري، 
�ستكون  ثالث،  اأو  �سهرين  ملدة  حتملها 

هناك اأرقام بطالة هائلة".
على  املاليني  احتج  ــرى،  اأخ جهة  من 
من  اال�ستخفايف  بول�سونارو  مــوقــف 
املنزلية  االأواين  قرع  عرب  الفريو�س، 

من �سرفات املنازل.

الربازيلي،  الرئي�س  و�سف  و�سابًقا 
تدابري احلجر ال�سحي وحالة الطوارئ 
تدابري  �ــســمــن  ـــات،  ـــوالي ال بــعــ�ــس  يف 

مكافحة كورونا بـ"املبالغ فيها".
اأعلنت كال من  18 مار�س املا�سي،  ويف 
باولو  و�ساو  جانريو  دي  ريــو  واليتي 
حالتا الطوارئ، جراء انت�سار الفريو�س 
يف  كورونا  اإ�سابات  بلغت  كما  فيهما، 
 359 مقابل  و56،  اآالف   9 الربازيل، 

وفاة، حتى م�ساء اأول اأم�س.
عدد  بلغ  االأول،  اأم�س  م�ساء  وحتى 
يفوق  ما  العامل  حول  كورونا  م�سابي 
منهم  تــويف  �سخ�س،  األــف  و89  مليون 

نحو 59 األفا، فيما تعافى 228 األفا.

دونالد  االأمــريــكــي  الرئي�س  اأخــطــر 
تــرامــب الــكــوجنــر�ــس يــوم اأمــ�ــس اإنــه 
للمخابرات  ــعــام  ال املفت�س  �سيقيل 
ــه دور يف  االأمــريــكــيــة والــــذي كـــان ل
العام  الرئي�س  م�ساءلة  اإجراء حتقيق 

املا�سي.
النواب  اإىل  ر�سالة  يف  ترامب  وقــال 
مايكل  اإقــالــة  يعتزم  اإنــه  الرئي�سيني 
اأن  مو�سحا  يوما   30 خالل  اأتكين�سون 
من املهم اأن يكون لدى اأكرب ثقة فيمن 

يعينهم كمفت�سني عموميني.
ال�سخ�س  تقرير  اأن  اأتكين�سون  وقرر 
فيما  به  موثوق  االأ�سرار  اأف�سى  الذي 
و�سفه باإ�ساءة ترامب ا�ستخدام من�سبه 
يف حماولة التما�س تدخل اأوكرانيا يف 
االنتخابات االأمريكية التي جتري يف 

ال�سخ�سية. مل�سلحته   2020
للجدل  مثرية  حزبية  جل�سات  وبعد 

يقوده  الـــذي  ــواب  ــن ال جمل�س  �ــســوت 
ترامب  مبــ�ــســاءلــة  الــدميــقــراطــيــون 
ال�سيوخ  جمل�س  ولكن  لعزله  متهيدا 

�ساحته  براأ  اجلمهوريون  يقوده  الذي 
فيفري  اأوائــل  يف  االتهامات  هــذه  من 

املا�سي.

ترامب،  دونالد  االأمريكي،  الرئي�س  قال 
مرئي  غري  عدوا  يواجه  العامل  اإن  اأم�س، 
امل�ستجد  كــورونــا  فريو�س  تف�سي  ظل  يف 
نتائج  ظهور  اإىل  م�سريا  "كوفيد-19"، 

مب�سرة لبع�س االأدوية.
جاء ذلك يف ت�سريحات اأدىل بها ترامب، 
�سحفي  موؤمتر  خالل  االأبي�س،  البيت  من 
الفريو�س،  تف�سي  ملواجهة  االأزمة  خللية 
م�سيفا بقوله اإننا يف و�سع جيد لالنت�سار 
مع  نتعامل  كورونا،  وبــاء  �سد  احلــرب  يف 
عليه،  �سننت�سر  لكننا  مرئي  غــري  عــدو 
يف  م�ستمرون  اأنهم  قائال  ترامب  وتابع 
الفتا  كورونا،  لعالج  اأدويــة  عدة  اختبار 
اإىل اأن هناك نتائج مب�سرة لبع�س االأدوية 

التي اختربوها لعالج الفريو�س..
جلميع  تو�سيته  الــرئــيــ�ــس  جـــدد  كــمــا 
ـــداء كــمــامــات لــدى  ـــارت ــني ب ــي ــك ــري االأم
وذلك  العامة،  االأمــاكــن  اإىل  خروجهم 
كورونا  فريو�س  انت�سار  ملنع  حماولة  يف 
ال�سيطرة  مراكز  اأن  مو�سحا  امل�ستجد، 
حت�س  منها  والــوقــايــة  االأمــرا�ــس  على 
الوجه  على  غطاء  اأي  و�سع  على  النا�س 

من  ــك  وذل املــثــال،  �سبيل  على  كاملناديل 
متوافرًة  الطبية  االأقنعة  اإبــقــاء  اأجــل 
اأن  م�سيفا  ال�سحة،  جمــال  يف  للعاملني 
اأن  االأمر �سيكون طوعًيا حًقا، لي�س علهم 
به،  يقوم  اأال  اختار  وهو  بذلك،  يقوموا 
لكّن بع�س االأ�سخا�س قد يرغبون يف فعل 

ذلك، وهذا ح�سن.
لقانون  �سيلجاأ  ـــه  اإن تــرامــب،    واأعــلــن 
االإنتاج الدفاعى حلظر ت�سدير املنتجات 
اجلهات  قــبــل  ــن  م والــطــبــيــة  ال�سحية 

لتح�سيل  والـــذيـــن  ي�سعوا  الــفــاعــلــة، 
ال�سمري ،  بعدميي  وو�سفهم  فقط،  االأرباح 
والوكالة  الداخلي  االأمن  وزارة  اأن  الفتا 
�ستعمالن  الــطــوارئ  الإدارة  الفيدرالية 
ـــذا الــتــوجــيــه ملنع  ـــالل  ه ــا مـــن خ ــوًي ــس �
ت�سدير اأجهزة التنف�س N95    واالأقنعة 
احلماية  ومعدات  والقفازات  اجلراحية 
اأنهم بحاجة  متابعا  االأخرى،  ال�سخ�سية 
اإىل  هذه العنا�سر على الفور لال�ستخدام 
اأن  "يجب  ــب:  ــرام ت واأ�ـــســـاف  ــزيل،  ــن امل

نح�سل عليها ".
االأمريكيني  جميع  تــرامــب  طالب   كما 
بالتزام املنازل لتخطي اأزمة كورونا، معلنا 
عن بناء م�ست�سفيات موؤقتة للم�ساعدة يف 
امل�ست�سفيات  اأن  وبــنّي  الــوبــاء،  مكافحة 
تاأمني  لديهم  لي�س  من  تعالج  االأمريكية 

�سحي من فريو�س كورونا.
الواليات  حلكام  �سكره  تــرامــب  ــه    ووج

واحلر�س الوطني علي جمهوداتهم .
من جانبه، قال مايك بن�س، نائب الرئي�س 
اإن االأولوية يف الدعم هو من يعاين اأكر 
اإدارة  اإن  م�سيفا  املختلفة،  الواليات  يف 
على  اختبار  وافقت  والعقاقري  االأغذية 

االأج�سام امل�سادة التي مت تطويرها .
هوبكنز"  "جون  جامعة  لبيانات  ووفقا 
عدد  اإجمايل  بلغ  اأم�س،  اأول  االأمريكية، 
و658،  األفا   245 البالد  يف  االإ�سابات 

والوفيات 6 اآالف و69 حالة.
عدد  جتـــاوز  اأمــ�ــس،  اأول  م�ساء  وحــتــى 
و89  مليونا  العامل  حول  كورونا  م�سابي 
األفا،   59 نحو  منهم  تــويف  �سخ�س،  األــف 

فيما تعافى حوايل 228 األفا.

اختيار كري �ستارمر 
زعيما حلزب العمال 

خلفا لكوربني
اختار "حزب العمال" 

الربيطاين املعار�س، اأم�س، كري 
�ستارمر، زعيما جديدا له، خلفا 

للي�ساري جريمي كوربني.
وذكرت و�سائل اإعالمية اأم�س، 

اأن �ستارمر )57 عاما( هزم ربيكا 
لونغ بيلي، وليزا ناين يف اقرتاع 

الأع�ساء احلزب والنقابيني 
واأن�سار احلزب امل�سجلني، م�سيفة 

اأنه �سيخلف جريمي كوربن 
كزعيم للمعار�سة، مو�سحة 

الهيئة اأن �ستارمر املحامي الذي 
اأ�سبح نائبا يف الربملان عام 

االأوىل  اجلولة  يف  فاز   ،2015
من االقرتاع، باأكر من 50% من 

االأ�سوات.
ويف اأول تعليق له على الفوز، 

قال الزعيم اجلديد للحزب، اإن 
وظيفته �ستكون لـ "قيادة هذا 

احلزب العظيم اإىل عهد جديد 
بثقة واأمل".

و�سغل كوربني زعيما حلزب 
العمال املعار�س يف الفرتة بني 

و2020.  2015
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حول  كورونا  فريو�س  ب�سبب  الوفيات  عدد  جتاوز 
موقع  بح�سب  �سخ�س،  األف   60 الـ  حاجز  العامل 

. "Worldometer"
حول  الفريو�س  تطورات  بر�سد  اخلا�س  املوقع  وذكر 
العامل، اأن اأعداد الوفيات حول العامل حتى االآن بلغت 60 

األفا و113، واالإ�سابات مليونا و130 األفا.
الوفيات  عدد  حيث  من  ال�سدارة  يف  اإيطاليا  وجاءت 
املتحدة  الواليات  ثم  بـ11744،  اإ�سبانيا  تلتها  بـ14681، 

بـ7403، ثم فرن�سا بـ6507 وتلتها بريطانيا بـ3605 .

العراقي  االأمن  بني  املواجهات  �سحايا  ح�سيلة  ارتفعت 
قار،  ذي  حمافظة  �سهدتها  احتجاجات  خالل  ومتظاهرين 

اإىل قتيلني و13 جريحا، بح�سب م�سدر اأمني.
قتلى  ح�سيلة  اإن  الداخلية،  وزارة  يف  رفيع  �سابط  وقال 
النا�سرية،  مبدينة  واملحتجني  االأمن  قوات  بني  املواجهات 
من  واالآخر  املتظاهرين  من  اأحدهما  قتيلني  اإىل  ارتفعت 
عن  الك�سف  عدم  مف�سال  امل�سدر  م�سيفا  االأمن،  عنا�سر 
ا�سمه، اأن عدد اجلرحى بلغ 13، غالبيتهم من املتظاهرين.
من  مع  تتعامل  االأمن  قوات  اأن  على  ال�سابط،  �سدد  كما 

يت�سبب بخرق حظر التجوال على اأنه خمالف للقانون.

من   24 مقتل  اأم�س،  الليبية،  احلكومة  قوات  اأعلنت 
ملي�سيات اللواء املتقاعد خليفة حفرت، اإثر �سربات جوية 

ا�ستهدفت جتمعات لهم قرب مدينة �سرت ال�ساحلية.
حكومة  قوات  با�سم  للناطق  ت�سريحات  يف  ذلك  جاء 
املركز  ن�سرها  قنونو،  حممد  دوليا،  بها  املعرتف  "الوفاق" 

االإعالمي لعملية "بركان الغ�سب".
منطقة  حميط  على  اجلوية  ال�سربات  اإن  قنونو،  وقال 
اأدت  طرابل�س(،  �سرق  كلم   450( �سرت  قرب  الو�سكة 
اآخرين،   3 واإ�سابة  حفرت،  ملي�سيات  اأفراد  اأحد  مقتل  اإىل 

وتدمري �سيارة م�سلحة مثبت عليها مدفع.

به  املحيطة  واالأحياء  الدويل،  معيتيقة  مطار  تعر�س 
من  غراد  ب�سواريخ  ق�سف  اإىل  اأم�س،  م�ساء  طرابل�س،  يف 
م�سدر  ح�سب  حفرت،  خليفة  املتقاعد  اللواء  ملي�سيا  قبل 

ع�سكري.
املعرتف  الوطني،  الوفاق  حلكومة  التابع  امل�سدر  وقال 
واالأحياء  العمل  عن  املوقوف  معيتيقة  مطار  اإن  دوليا،  بها 
قبل  من  االآن  للق�سف  يتعر�س  به  املحيطة  ال�سكنية 
ا�سمه  ن�سر  عدم  مف�سال  امل�سدر،  م�سيفا  حفرت،  ملي�سيات 
اأن اخل�سائر امل�سجلة  كونه غري خمول بالت�سريح لالإعالم، 
معرفتها  ميكن  ال  اللحظة  هذه  حتى  الق�سف  نتيجة 

ال�ستمرار الق�سف.

 قالت ماري اإيلني تورافال رئي�سة بلدية رومان-�سو-ايزير 
واأ�سيب  اأم�س  يوم  قتال  �سخ�سني  اإن  فرن�سا  �سرق  بجنوب 

اأربعة اآخرون يف هجوم ب�سكني يف البلدة.
واأ�سافت اأن الهجوم وقع �سباحا اأمام خمبز ا�سطف اأمامه 

الزبائن واأن ال�سرطة اعتقلت املهاجم.

قتيالن و13 جريحا ح�سيلة �سحايا 
احتجاجات ذي قار العراقية

قوات الوفاق تعلن مقتل 24 من 
ملي�سيات حفرت ب�سربات جوية بليبيا

ملي�سيا حفرت ت�سن هجوما 
�ساروخيا على مطار معيتيقة

مقتل �سخ�سني طعنا ب�سكني 
يف جنوب �سرق فرن�سا

وفيات كورونا حول العامل 
تتخطى 60 األفا

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
نواجه عدًوا غري مرئي.. ونتائج مب�سرة لعالج كورونا

الحتاد الأوروبي يدعم دعوة غوتريي�س لوقف اإطالق النار بالعامل

ترامب يقيل م�سوؤول باملخابرات كان له دور يف حتقيق م�ساءلته

الرئي�س الربازيلي يجدد ا�ستخفافه بفريو�س كورونا
ق.د

ق.د

ق.د

ق.د

بريطانيا



عبد الهادي. ب

بعد الرعب الذي خلفه فريو�س كورونا يف امل�شت�شفيات

فيما تتوا�شل اإ�شاعات الندرة

تف�سي وب�ء كورون� وت�سجيل  بعد  بب�تنة، مب��سرة  �أم�م �ملر�سى  �أبو�به�  �لعي�د�ت �خل��سة  �لع�سر�ت من  �أغلقت 
�لعديد من �الإ�س�ب�ت ب�ملنطقة، م� �أدى �إىل ح�لة من �لرعب و�خلوف و�سط هوؤالء �الأطب�ء �خلو��س �لذين هرعو� 
لغلق عي�د�تهم و�لتوقف عن تقدمي خدم�تهم للمر�سى خوف� من �نتق�ل �لعدوى، يف وقت وجد �ملر�سى �أنف�سهم 
جمربين على �لدخول يف رحلة بحث طويلة عن عي�دة مت�حة بغ�س �لنظر عن تخ�س�سه�، بعدم� �أ�سحى �لبحث 

عن تخفيف �الآالم �أوىل من �لبحث عن عالج له�.
عن  ــادرة  الــ�ــس التعليمات  مــن  بــالــرغــم 
بروح  التحلي  ب�سرورة  املعنية  ـــوزارة  ال
امل�سوؤولية وا�ستقبال املر�سى وترك اأبواب 
العيادات مفتوحة اأمام املر�سى مل�ساعدتهم 
الطبية  واملراكز  امل�ست�سفيات  جتنب  على 
من  الع�سرات  ت�ستقبل  التي  العمومية 
غري  كــورونــا،  بفريو�س  االإ�ــســابــة  ــاالت  ح
لهذه  ي�ستجيبوا  مل  اخلوا�س  االأطباء  اأن 
خوفا  عياداتهم  غلق  وف�سلوا  الــقــرارات 
الــوبــاء،  هــذا  انــتــقــال  مــن  انف�سهم  على 
التو�سيات  كل  احلائط  بعر�س  �ساربني 
اآبهني  وغري  املعنية  الــوزارة  من  اخلا�سة 
مهمتهم  بــدايــة  يف  اأدوه  الـــذي  بالق�سم 
مبهنية  والعمل  املر�سى  حماية  ب�سرورة 
واالأو�ساع،  االأزمــات  خمتلف  اأمــام  و�سمري 

والغ�سب  اال�ستياء  من  حالة  خلق  ما  وهو 
النوع  اأن هذا  اأكدوا  الذين  املواطنني  و�سط 
اأجل  من  العمل  طريقة  ينتهج  االأطباء  من 
قيمة  اأدنـــى  اإعــطــاء  دون  ال�سريع  الــربــح 
بحياة املر�سى واآالمهم واإ�ساباتهم، يف وقت 
للطريقة  الــعــودة  اإىل  منهم  العديد  جلــاأ 
التقليدية يف التداوي باالأع�ساب التي لقيت 

موؤخرا اإقباال وا�سعا يف خمتلف املناطق.
اخلا�سة  ــر  ــاب ــخ امل عــديــد  جــهــتــهــا،  مـــن 

اأغلقت  االأخـــرى  هــي  الطبية  بالتحاليل 
والتي  منها  البع�س  �سجلت  اأبوابها، يف حني 
من  عليها  وا�سعا  اإقباال  االأ�سابع  على  تعد 
الفت  ب�سكل  يتوافدون  الذين  املر�سى  قبل 
املخابر  العاملون بهذه  لالنتباه، حيث �سدد 
االإحتياطات  كــافــة  اتــخــاذ  �ــســرورة  على 
الالزمة بخ�سو�س توافد املر�سى من خالل 
االت�سال بهم عرب الهاتف للح�سور واإجراء 
اإحداث  دون  املغادرة  ثم  الالزمة  التحاليل 
اإكتظاظ اأو اختالط يف القاعات، وهو ذات 

واملكاتب  العيادات  بع�س  انتهجته  ــر  االأم
هذه  عز  يف  مفتوحة  بقيت  التي  الطبية 
املر�سى  مع  بالتوا�سل  تقوم  والتي  االأزمــة 
واإجــراء  املقر  اإىل  للح�سور  الهاتف  عرب 
املجال  لــرتك  املــغــادرة  ثم  ــالزم  ال الفح�س 
ا�ستح�سن  حيث  للح�سور،  اأخـــرى  حلــالــة 
من  االإلتفاتة  هــذه  املواطنني  من  العديد 
باالإت�سال  الفح�س  على  الــتــداول  خــالل 
الهاتفي دون ال�سرورة لالإختالط والتجمع 

بقاعة واحدة.

جمعية  من  الو�سية  اجلهات  طماأنة  من  رغم 
بوفرة  الــتــجــارة  ووزارة  واحلــرفــيــني  التجار 
عرب  واملحالت  االأ�سواق  خمتلف  يف  املنتوجات 
عن  ــان  اأب اجلــزائــري  ال�سعب  اأن  غري  الــوطــن، 
والدخول يف طوابري  الكبري لالكتظاظ  ع�سقه 
االآونة  يف  التجمع  �سمة  طغت  حيث  تنتهي،  ال 
من  بالرغم  لالنتباه  الفتة  ب�سفة  االأخـــرية 
االأطباء  اأطلقها  التي  الوا�سعة  التحذيرات 
جتنبها  بــ�ــســرورة  واملــ�ــســوؤولــون  واملخت�سون 
الذي  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  النت�سار  تفاديا 
بينما  العامل،  عرب  االأرواح  من  االآالف  ح�سد 
ال يزال اجلزائري يف رحلة بحث م�ستمرة عن 
يف  ندرتها  من  خوفا  �سكر  وعلبة  زيت  قــارورة 
ظل ا�ستمرار االإ�ساعات امل�سللة يف هذه الفرتة 

احل�سا�سة.
اأيام  خالل  املحالت  من  العديد  �سهدت  حيث 
من  متوا�سلة  بحث  رحــلــة  ــبــوع،  االأ�ــس نهاية 
الزبائن واملواطنني حول مادتي الزيت وال�سكر 
ال�سميد  مثل  مثلها  وتكدي�سها  اقتنائها  بهدف 
اجلزائر  يف  امل�سهد  على  مــوؤخــرا  طغى  ــذي  ال
يحدث  عما  يت�ساعف  اال�ستهالك  جعل  والذي 
تتحكم  االإ�ساعات  تزال  ال  وقت  يف  العادة،  يف 
يف الــو�ــســع وبـــدل اخلـــوف مــن املـــوت جماعة 
املوت  من  اخلوف  اأ�سبح  العدوى،  انتقال  جراء 
يدفع  ذلك"،  حدوث  عدم  من  "بالرغم  جوعا 
بحياتهم  العبث  اإىل  املواطنني  من  بالع�سرات 
باملكوث  اخلا�سة  والتعليمات  الن�سائح  و�سرب 
وتاأ�سي�س  للخروج  احلائط  عر�س  املنازل  يف 
وامل�ستودعات  ــالت  ــح امل يف  طــويــلــة  ــري  ــواب ط

واملخازن وامل�سانع وكل االأماكن التي تنتج مواد 
ا�ستهالكية ت�سلح لالأكل.

مبا  ــاأكــوالت  امل رمــي  عــرف  ال�سياق،  ذات  ويف 
كبريا  انت�سارا  االأطعمة،  وخمتلف  اخلبز  فيها 
وهو  االأخرية،  االآونة  يف  والقمامات  املزابل  يف 
لهوؤالء  الكبري  واال�ستهتار  الالمباالة  يعك�س  ما 
ت�سيري  بــعــد  يح�سنون  ال  ــذيــن  ال املــواطــنــني 
�سيا�سة  يف  االأمثل  والتحكم  اأ�سرهم  ميزانية 
اال�ستهالك لديهم، حيث اأ�سبح رمي االأكل �سيئا 
احتجاجاتهم  من  بالرغم  لهم  بالن�سبة  عاديا 

وخوفهم امل�ستمر على املوت جوعا.
يف  املواقف  �سيد  اال�ستهتار  اأ�سبح  اإذن  هكذا 
زمن الكورونا، وبدل اأن يخاف املرء على عائلته 
بطنه  على  خوفه  اأ�سبح  واأبــنــائــه،  ووالــديــه 

االإ�ساعات  بانت�سار  يوميا  يت�ساعف  اجلوع  من 
والزيت  واحلليب  ال�سميد  نـــدرة  بخ�سو�س 
مل  بالوقود  الــتــزود  حمطات  وحتى  وال�سكر 
�سعبوية  اأحاديث  وهي  االإ�ساعات،  من  ت�سلم 
احلجر  ك�سر  بــهــدف  وا�ــســح  ب�سكل  مــتــداولــة 
بال�سرورة  تـــوؤدي  جتمعات  وخــلــق  ال�سحي 
يتعظ  فمتى  القاتل،  الفريو�س  عدوى  النت�سار 
اأ�سرهم  وحياة  بحياتهم  امل�ستهرتين  ــوؤالء  ه
بخطورة هذا الوباء ومتى ي�ستجيبون لنداءات 
البقاء يف منازلهم وعدم مغادرتها اإال لل�سرورة 
القطاعات  تطمينات  بعد  خا�سة  الق�سوى، 
الأواخــر  املنتوجات  جميع  يف  بوفرة  املعنية 
االإ�ساعات  جميع  وتفنيد  القادمة  االأ�سهر 

اخلا�سة بالندرة واالإنقطاع؟

بريكةنقاو�سمروانةاآري�سعني التوتةباتنةالتاريخ
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حل�سينات م/ فتحي
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جدول املنــــــــاوبة لل�سيادلة بولية باتنة ل�سهر 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

اأو�سن ليلىبورزان لويزةبن عامر فاطمة033268527
بلوني�س �سمريمباركي فاطمة بوقبال ونا�سة033201352

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
بلعيد يا�سنيجمادبة هجرية033341572
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مر�سى يف رحلة البحث عن الأطباء اخلوا�س

اأطعمة واأكالت يف املزابل وطوابري ال�سميد واخلبز م�ستمرة 

دعا �سيادلة جزائريون 
من  يعانون  مر�سى  وكــذا 
الغدة  يف  وم�ساكل  خمول 
ال�سحة  وزارة  الدرقية، 
لــلــتــحــرك واإيـــجـــاد حل 
واختفاء  نق�س  مل�سكل 
"ليفوتريك�س"  دواء 
اخلـــا�ـــس بــهــم خــا�ــســة 
من  املرتفعة  اجلــرعــات 
50 ملغ اإىل 100، والذي 
ل�سحتهم  مــرافــقــا  يــعــد 
طيلة حياتهم، اأين عرف 
نق�سا  بالذات  النوع  هذا 
ال�سيدليات  م�ستوى  على 

 6 قرابة  منذ  الوطن  تــراب  داخــل  املتواجدة 
اأ�سهر املا�سية لي�سجل ندرة خانقة خالل االأيام 
نفو�س  يف  واخلــوف  القلق  زرعــت  التي  ــرية  االأخ
املر�سى الذين يعانون من م�سكل البحث عن هذا 

الدواء منذ اأ�سابيع طويلة.
اأن  نيوز"،  "لالأورا�س  ال�سيادلة  بع�س  واأكــد 
الدواء  اأين عرف  اأ�سهر  �ستة  منذ  بداأت  امل�سكلة 
اأثره  مبختلف جرعاته نق�سا كبريا ا�سطر على 
وحتى  والواليات  البلديات  عرب  للتنقل  املر�سى 
انه  رغــم  عليه  للح�سول  الــبــالد  عا�سمة  اإىل 
الفئات  وعديد  الفئة  لهذه  املرافق  الدواء  يعد 
بع�س  وح�سب  مينع  اإذ  ال�سلة  ذات  االأخـــرى 
املخت�سني ت�سخم الغدة لدى امل�سابني بهذا املر�س 
للوزارة  العاجل  التحرك  ي�ستدعي  ما  املزمن، 
من  ا�سترياده  يتم  الدواء  هذا  اأن  علما  الو�سية 

اأملانيا يف حني ظلت  دولة 
اأ�سباب نق�سه جمهولة قد 
جديدة  مب�ساربة  تتعلق 
اأو  االأدويــــة  �ــســوق  مت�س 
م�ستوى  على  بها  تالعب 
يف  املخت�سة  ال�سيدليات 
دفع  مــا  باجلملة،  البيع 
اإىل  املخت�سني  ببع�س 
مفتعلة  اأزمــة  اأنها  القول 
متاعب  يف  �ــســتــتــ�ــســبــب 
يــوؤدي  قد  كما  للمر�سى 
اإىل  الــدواء  اختفاء هذا 
طالت  اإن  البع�س  ــوت  م

مدة مقاطعته.
من  ينحدرون  الذين  املر�سى  بع�س  ــاد  اأف كما 
اأن  نيوز"،  "االأورا�س  ليومية  خن�سلة  واليــة 
اأ�سهر  منذ  الدواء  نق�س هذا  مع  بداأت  معاناتهم 
من  ال�سيدليات  عــرب  للتنقل  بع�سهم  لي�سطر 
تتنا�سب  ال  قليلة  وبكميات  عليه  احل�سول  اجل 
اجلهات  حترك  انتظار  يف  ال�سحية،  حالتهم  مع 
ترتاجع  اأن  قبل  الـــدواء  هــذا  لتوفري  الو�سية 
يت�سبب  تناوله  عن  التوقف  اأن  علما  �سحتهم 
اأن  وممكن  املري�س  لــدى  واإغــمــاء  امل  نوبات  يف 
ا�سطر  كما  املــدة،  طالت  اإذا  موته  يف  يت�سبب 
مر�سى من والية ب�سكرة اإىل و�سع نداءات عرب 
من  ب�سع  على  للح�سول  الفاي�سبوك  �سفحات 
و�سفه  الــذي  الو�سع  وهو  الــدواء  هذا  جرعات 
عدم  حــال  يف  جــدا  باخلطري  ال�سيادلة  بع�س 

حترك وزارة ال�سحة.

التي كانت  وال�سلوكات  العادات  الكثري من  تغريت 
�سائدة من قبل وهذا يف ظل اإنت�سار فريو�س كورونا 
حيث  اجلارية،  االأيــام  خالل  الت�ساعدي  ومنحاه 
موؤخرا،  اأفرادها  اأحد  التي فقدت  العائالت  جلاأت 
عرب  اأو  الهاتف  طريق  عن  التعازي  اإ�ستقبال  اإىل 
اإقامة  دون  فقط  االإجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
جتمعات كما كان يحدث �سابقا وهذا بعد النداءات 
املتكررة من طرف اجلهات ال�سحية مبنع التجمعات 

مهما كانت االأ�سباب.
الفرتة،  هــذه  خــالل  الوفيات  اإعــالنــات  وركـــزت 
املتوفى  بعائالت  اخلا�سة  الهاتف  ـــام  اأرق على 
ثناء  نالت  خطوة  وهي  التعازي،  اإ�ستقبال  بهدف 
الكثري من املواطنني الذين وجدوا يف بداية االأمر 
�سعوبات لتقبل الطريقة اجلديدة يف التعازي اإال 
اأن الو�سعية احلالية حتتم االإكتفاء بتقدميها عن 
حني  يف  الفقيد،  لبيت  التنقل  دون  الهاتف  طريق 
قامت عدة عائالت باإعالن وفاة اأحد اأفرادها عن 

طريق من�سورات فاي�سبوكية مع التاأكيد على قبول 
التعازي عن بعد.

بفريو�س  امل�سابني  على  االإجــراءات  تقت�سر  وال 
يف  وهذا  العادية  الوفيات  حتى  بل  فقط،  كورونا 
الوباء،  هذا  اإنت�سار  تفادي  يف  اجلميع  رغبة  ظل 
اأي�سا هو قلة عدد امل�سيعني يف اجلنائز  واملالحظ 
نتيجة اإلتزام اجلميع باإجراءات احلجر ال�سحي، 
حيث يقت�سر احل�سور على عدد حمدود فقط من 
اإحرتازية  اإجراءات  املقابر وو�سط  اإىل  املواطنني 

كبرية لتفادي اإنتقال العدوى.
التوا�سل  و�سائل  فــاإن  املواطنني،  بع�س  وح�سب 
االإجتماعي هي الو�سيلة التي متكنهم من االإطالع 
على اأخبار الوفيات خا�سة االأقارب واالأهل وهذا 
على  املفرو�سة  ال�سحي  العزل  اإجــراءات  ب�سبب 
املواطنني منقطعني  العديد من  بات  اجلميع حيث 
التوا�سل  و�ــســائــل  لـــوال  اخلـــارجـــي  ــامل  ــع ال ــن  ع

االإجتماعي وال�سفحات التي تن�سر االإعالنات. 

ندرة دواء "ليفوتروك�س" 
يهدد حياة مر�سى الغدة الدرقية 

الهاتف والفاي�سبوك لتقدمي التعازي 
تفاديا لنت�سار وباء كورونا 

نا�شدوا وزارة ال�شحة التحرك

نوارة. ب



 الر�سالة رقم :20
داخل  القراءة  عفوا  اللعب  �سنبداأ  فكيف  وفقط  املنزل  هو  الكورونا  زمن  وملعبنا  ملعب؛  يلزمها  القراءة 
امللعب ؟ اأول االأ�سياء؛ اإعادة ترتيب مكتبة البيت ففي ترتيبها عدة فوائد من اأهمها بعد تنظيمها وتنظيفها 
طبعا ونف�س الغبار عن كتبها وترميم التالف منها هو فهر�ستها حتى ي�سهل اإيجاد الكتب التي تبحث عنها.. 
لكن من جميل امل�سادفات دائما اأثناء فو�سى الرتتيب هذه هو العثور على كتاب مل تقراأه؛ هدية املكتبة لك 
نظري املجهود الذي قمت به جتاهها وقد تكون اجلائزة م�ساعفة بعديد الكتب التي تت�سرف معها وكاأنك 
الأول مرة تراها اأنت الذي ا�سرتاها منذ زمن بعيد.. دور االأطفال هنا ي�سفي بهجة على العملية كلها مع 

فائدة كبرية هي حب الكتاب وحب قراءته الذي �سريافقهم مدى العمر.

 الر�سالة رقم :21
ثناياه  بني  يحمل  اأن  يحتمل  الذي  ال�سدقة(  اأو  )التربع  كتاب  لقبول  القراءة  عا�سق  ي�سطر  ال  حتى 
مع�سكرات من الكورونات..! ال باأ�س من اإعادة قراءة ما �سبق قراءته، اإنها ن�سيحة من ذهب؛ اأعيدوا قراءة 
ما عندكم من كتب فالقراءة الثانية اكت�ساف جميل وغو�س يف اأعماق بحار الكتاب.. حتى ال تكتفوا فقط 
بالبقاء على ال�سط مدعني قراءة الكتاب الفالين والعالين الأ�سماء كتاب عامليني واأنتم مل تتجاوزوا �سطوره 

و�سرد االأحداث فيه.. فماذا عن ن�سوة ال�سباحة بني ال�سطور..؟! وبلوغ ذروة القراءة احلقة..؟!

 " اإ�ستعارة الكتب وتبادلها يف اأي اإطار اأو ن�ساط  وحتت اأي ت�سمية زمن الكورونا خطري جدا جدا؛ 
ق�سية حياة اأو موت فرجاء ل تقتلوا اأنف�سكم با�سم الثقافة..! "

حملة حت�شي�شية توعوية
ثقافةالأحد  26  مغر�س 2970/ 05  اأفريل  2020 املوافق لـ 11  �شعبان 121441

 الر�سالة رقم :01
ن�ساط  اأو  اإطــار  اأي  يف  وتبادلها  الكتب  ا�ستعارة 
وحتت اأي ت�سمية خطري جدا جدا؛ ق�سية حياة اأو 

موت، فرجاء ال تقتلوا اأنف�سكم با�سم الثقافة..!

 الر�سالة رقم :03
حتى  االأيــام؛  هذه  ال�سائدة  بالطريقة  تفكر  ال 
تطبيقا  بالبيت  مكوثي  اأثــنــاء  بامللل  اأ�سعر  ال 
للحجر ال�سحي ف�ساأ�ستعري كتابا من عند جاري اأو 
مل�س  املوت لك ولكل من  �ست�ستعري  �سديقي.. الأنك 

الكتاب من عائلتك..!

 الر�سالة رقم :04
قالت مازحة يف تعليق:  -هل ميكنني اأن اأقراأ كتابي..؟ 
اأجبتها يف اإطار مزحتها حتى نبقى داخل النكتة فالزمن 
يتطلب بع�س الت�سلية للرتويح عن النف�س قائلة: االأمر 
لقراءة  م�ستعجلة  كنت  اإذا  اإال  عزيزتي..  يا  جــدي 
التزامك باحلذر  اأمام اهلل يف حالة عدم  كتابك هناك 

وفق ما يتطلبه العقل واملنطق والقوانني.

 الر�سالة رقم :13
االفرتا�سية؛  عامل  ويف  التكنولوجيا  زمن  يف  اإننا 
وتبادل  الكتب  حتميل  هي:  للقراءة  و�سيلة  اأح�سن 

روابطها واأنت اآمن يف �سربك ودارك.

 الر�سالة رقم :23

 الر�سالة رقم :29

اأنا �سخ�سيا كعا�سقة للكتاب ال اأقبل كتابا)هذا يف احلالة العادية( اإال اإذا كان على ذوقي 
ومزاجي وح�سب اهتماماتي.. واأدفع ثمنه حتى ولو كان غاليا..اأختاره بعقلي وقلبي وكل 

جوارحي وكاأن االأمر يتعلق باختيار عري�س واأنزله مكانة الع�سيق..!
املعنى  الفارغ  اأو  املهلهل  اأو  االأ�سواأ  اأو  احلاجة  عن  الزائد  يختار  عادة  بالكتاب  فاملتربع 

وامل�سمون.. وغريه، فماذا اأفعل بكتاب )ن�س/ن�س( وزد عن ذلك يف زمن الكورونا..!
كانت هذه حملتي)ال لتبادل الكتب زمن الكورونا( �سد ن�سطاء غري م�سوؤولني رغم اخلطر 
املحدق بنا جميعا ربي ي�سرت.. ورغم اأن الكثري ف�سل لعب دور ال�سيطان املثقف اإال اأنني اأ�سكر 
من  اأ�سدقائي  قائمة  لتطهري  العاجل  القريب  يف  يدعو  وهذا  قلتهم..  على  معي  املتفاعلني 

دن�س ال�سياطني كلهم با�سم االإعالم والفن واالأدب. والثقافة عموما.. لكن فرحتي ال تو�سف 
اأيام فقط،  ر�سالة )من�سورا( ت�سب يف احلملة وحدي خالل ثالثة   30 علّي يف  ما  بتقدمي 
فغريي كان ميكن اأن ينجزها يف �سهر كامل ممن يدعون الكتابة، اأقول لهم هذا فقط حتى ال 

يزعجوننا م�ستقبال مبنا�سريهم التافهة..!
اأقول يف االأخري:احلمد هلل واللهم ا�سهد اأنني بلغت بحب و�سدق كبريين..! خوفا على اأرواح 

�ستعلق يف رقابنا جميعا اإىل يوم الدين.
وخري ما اأختم به حملتي هو دعوة للقراءة ال�سحيحة وال�سحية "اقراأ با�سم ربك".

حفيظة ميمي

 الر�سالة رقم :30

 الر�سالة رقم :27

 الر�سالة رقم :26
االأ�سابع  تبليل  عن  تخرج  ال  والتي  كتابه  قــراءة  يف  طقو�سه  لكل 
يح�سنه،  ال�سابقة،  احلكاية  يف  امللك  ك�سديقنا  الورق  لتقليب  بلعابه 
اأو  اأغرا�سه  اأو  ثيابه  بني  يد�سه  و�سادته،  فوق  اأو  �سدره  على  ي�سعه 
دخان  ينفث  �سايه،  اأو  قهوته  بع�س  اأوراقه  على  ي�سكب  فرا�سه،  حتت 
�سجائره بني �سفحاته اأو ي�سعل اأو يعط�س بني دفتيه.. اأو..اأو.. فلكل 
كتاب حكاية مع قارئه الذي ركب �سهوة حروفه اأول مرة والتي تبقى 
حتمل ب�سماته واأنفا�سه واأحالمه وكثري من تنهداته اأو دمعاته اأو حتى 

قبالته..!
�سكارة  يف  هذا  بكل  معه  يتربع  اأنه  يعني  بكتابه  يتربع  عندما  فهو   
واحدة..! فكيف تقبل اأنت مثل هذه القنبلة الفريو�سية الكورونية ؟!! 

وتر�سى بغباء اإدخالها منزلك االآمن..؟!!! 

ال حتاول اأن تكون بقبولك كتاب التربع البطل يف اآخر الفيلم بلعب 
دور املثقف يف اآخر الرواية.. الأنك لن تكون يف زمن الكورونا اإال املغفل 

يف اآخر حياته..!

لتعليم  الكورونا  ب�سبب  ال�سحي  احلجر  فرتة  ا�ستغلوا 
اأمية(  والكتابة)حمو  الــقــراءة  اأبائكم  اأو  اأمهاتكم 
بغر�س قراءة القراآن فاأجرها كبري عند اهلل.. اأو اأوكلوا 
املهمة  بهذه  يقوم  من  اأح�سن  فاالأطفال  الأوالدكــم  ذلك 
ال  �سرب  لديهم  الأن  واجلــدة..!  اجلد  تدري�س  ال�سعبة؛ 
يو�سف لتعليم كبار ال�سن" االألف- باء" وال اأحتدث من 

فراغ بل عن جتارب ميدانية حققت جناحا كبريا. 

 الر�سالة رقم :25
اإ�سراري على حملة "ال لتبادل الكتب زمن الكورونا" حتى ولو 
كنت وحدي )ال يهم( الأن كلمتي جهاد يف وجه اأ�سباه املثقفني 
للمطالعة  املتعط�س  ال�سباب  ي�ستغلون  الذين  القراء  واأ�سباه 
يفرحونهم بكتاب يف اليد االأوىل وحياة على كف عفريت يف 
فوق  والقفز  الواهية  م�ساريعهم  بهم  لينفذوا  فقط  االأخــرى 
اأرواحهم وحتقيق ماآربهم الدنيئة فاأ�سحاب مثل هذه املبادرات 
ي�سرون اأكرث مني وهم على باطل )فكيف ال اأ�سر واأنا على حق 
؟!( ي�سرون يف حماوالتهم مرة بعد اأخرى اال�سطياد يف املاء 
املمتد  الكورونا  م�ستنقع  من  اأف�سل  فر�سة  يجدوا  ولن  العكر 

يوما بعد اآخر م�ساحة وعمقا وقذارة..! 

مبادرة توزيع كتب على ال�سباب يف زمن الكورونا مبادرة قاتلة 
كالذي يد�س ال�سم يف الع�سل وهوؤالء يد�سونه يف الكتاب )كقاتل 
اأو كذاك امل�ستاق مترة )كتاب(  امللك يف احلكاية ال�سابقة(..! 

وليقتلوه اأعطوه عرجون فريو�سات كورونية فوق الورق..!

 الر�سالة رقم :28
ال تاأخذ �سورة مع الكتاب املتربع به عليك ليتاجر بها غريك 
غبيا  فيلما  تكون  ال  وحتى  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  عرب 
الأي خمرج انتهازي.. فقد تكون اآخر �سورة لك يف احلياة فيقال 

بعدك : م�سكني كم كان مثقفا؛ مل يكمل قراءة كتابه..!

 الر�سالة رقم :24
على  ينطبق  الكورونا  زمــن  الكتب  تبادل  عــدم  عن  كالمنا 
اجلرائد كما �سبق واأن ذكرنا كما ينطبق اأي�سا على م�ساحف 
القراآن الكرمي؛ فلي�س وقت تبادل االأجر االآن بني املوؤمنني..!
 واإال لنفع توزيع امل�ساحف الكثرية املحتجزة داخل امل�ساجد 
اأنف�سوا الغبار عن م�ساحف البيت فهذا  قبل غلقها.. فرجاء 
هو الوقت املنا�سب لذلك والعودة اإىل اهلل )وال اأظن اأن هناك 
ك�سب  اأراد  من  اأما  االأقــل(  على  واحد  م�سحف  من  يخلو  بيت 
امل�سلمني  على  الكرمي  القراآن  بتوزيع  اجلارية  ال�سدقة  اأجر 
باب  انتهى معاذ اهلل الأن  ال�سدقة قد  باأن وقت  له  نقول  فال 
اهلل مفتوح دائما واأبدا لكن ذلك يجب اأن يكون �سمن قوانني 
جديدة  م�ساحف  �سراء  يف  واملتمثل  الكورونا  زمن  ال�سالمة 
ت�سلمها اأياد طاهرة لتتحقق بذلك ثالثية؛ ال�سدقة وال�سحة 

وال�سحوة.. واأجر اجلميع على اهلل. 

 الر�سالة رقم :05
ال للتربع بالكتب ال لقبول كتب التربع..!

 الر�سالة رقم :10
الكتاب يا نا�س؛ يا قراء ال ميكن غ�سله باملاء 

وال�سابون واجلافيل..!

 الر�سالة رقم :12
لي�س وقت القراءة االآن..!

)اأق�سد القراءة باملفهوم االرجتايل
املثل  يقول  الكورونا(  زمن  يف  حاليا  له  املروج 

ال�سعبي عندنا: "اللي قرا قرا بكري"..!

 الر�سالة رقم :14
املــواد  تكدي�س  لهفة  النا�س  ت�سيب  اأن  عو�س 
الغذائية، ال باأ�س اأن يقتطع املرء من م�سروف البيت 
وي�سرتي كتابا اأو اأكرث لزمن احلجر مبا يتنا�سب مع 
اأطفاله فاملكتبات مازالت  اهتماماته وذوقه وذوق 

مفتوحة قبل اأن يغلق كل �سيء..!

 الر�سالة رقم :15

 الر�سالة رقم :16

 الر�سالة رقم :17

مــن موت  الــرعــب واخلـــوف  قـــراءة يف زمــن  اأح�سن 
الكرمي"  "القراآن  اهلل  كــتــاب  قـــراءة  هــو  الغفلة 
ال�سنني  غبار  عنها  وانف�سوا  م�ساحفكم  اإىل  عودوا 
ففي قراءتها طماأنينة وراحة بال وربح وقت وعلم 
حجر  يف  كبري  اأجر  وو..  ونور  وموعظة  واأدب  وفن 
ال  اإجباري  هناك  وحجر  الدنيا  يف  حجر  الدارين؛ 

اأحد يعلم ظروفه فاجمعوا له ما يليق..!

حملتنا "ال لتبادل الكتب زمن الكورونا" متوا�سلة 
والبدائل عن  الثاين ببع�س االقرتاحات  يف يومها 
ممار�سة  اأجــل  من  وذلــك  بها  املتربع  الكتب  قبول 
نكون  وحتى  و�سحية  �سحيحة  بطريقة  القراءة 
اإيجابيني؛ فحاولوا امل�ساركة معنا بالكتابة فيها كل 
املثقف  ال�سبهات عن  زاويته يف حماولة الإبعاد  من 
ال�ساكت الذي ال يزيح منكرا ثقافيا من الطريق ولو 
بالكلمة اأ�سعف االإميان وكاأنه �سيطان اأخر�س عفوا 
ال�سيطان  تت�سوروا  اأن  ولكم  مثقف  �سيطان  كاأنه 
عندما ميار�س الثقافة ويتثقف.. ويتفل�سف.. ويف 

زمن الكورونا..! 

يحكى يف قدمي الزمان اأن اأحدهم حكم عليه باالإعدام 
فيها  يهديه  �سغرية  بفر�سة  امللك  فطالب  اقرتفه  جلرم 
قراءة  وبعد  الكتب  بقراءة  مولع  امللك  باأن  لعلمه  كتابا 
"الكتاب الهدية" له اأن ينظر يف اأمره مبا ي�ساء اإما تنفيذ 
حكم االإعدام فيه اأو بالعفو عنه لرباءته الكاملة بل اأكرث 
من ذلك؛ اتخاذه �سديقا حميما مقربا.. فا�ستغرب امللك 
راأ�سا على عقب  راأيه  �ستغري  اأن جمرد قراءة كتاب  كيف 
�سفحة  بني  ي�سع  بنهم؛  عليه  واأقبل  لقراءته  فتحم�س 
تلو  الورقة  ويقلب  بلعابه  يبللها  فمه  يف  �سبابته  واأخرى 
االأخرى، مل يقراأ امللك امل�سكني الكثري من "الكتاب اللغز" 
فبعد الورقة الثالثة اأو الرابعة كان قد فارق احلياة..! 
ملاذا؟! الأن بع�س القراءات قاتلة وبع�س الكتب مميتة.. 
فقد د�س له �ساحب اجلرم ال�سم يف زوايا اأوراق الكتاب.. 

والفاهم يفهم يف زمن الكورونا..!

 الر�سالة رقم :09
اأطلقنا حملتنا "ال لتبادل الكتب يف زمن الكورونا" 
الأن الكتاب اأكرث االأ�سياء تعر�سا للم�س ومنه اأكرثها 
اأو�ساخا هذا من جهة ومن جهة اأخرى الكتاب اأ�سعب 
اإطالقا  ي�سلح  ال  والتعقيم..!  للتطهري  االأ�سياء 
�سفحة  �سيعقم  هل  �سلح  واإذا  ورقــي  الأنــه  للتعقيم 
ثم  اخلارجي؟  بغالفه  �سنكتفي  فقط  اأم  �سفحة؟ 
باأي املواد املتوفرة عندنا يف اجلزائر �سيتم ذلك..؟! 

اإذن الوقاية خري من العالج غري املتوفر اأ�سال..!

 الر�سالة رقم :07
رجاء ال تقتلني باإعارة كتابك

واأنا لن اأقتلك بكتابي..!

 الر�سالة رقم :08
لكل واحد كتابه، فال تلزمني بكتابك..!

 الر�سالة رقم :11
الثقافة م�سوؤولية كبرية ولي�ست مبادرة ارجتالية..!

 الر�سالة رقم :19
بني  املتداولة  اجلرائد  على  بحذافريه  نعيده  الكورونا  زمن  تبادلها  وعدم  الكتب  عن  واأعدناه  قلناه  ما 
القراء من املوظفني واالأ�سدقاء مما ي�سمح بتنقل الفريو�س من مت�سفح اإىل اآخر.. لكن ما نحذر منه ب�سدة 
هو اللقطة املتداولة عند اجلزائريني بكرثة باأن تر�سل االأم ابنها اأو ابنتها اإىل دار اجلارة التي لديها يف 
هنا  االأمر  الأن  النوافذ  زجاج  تنظيف  بغر�س  امل�ستعملة  اجلرائد  بع�س  لها  لتجلب  جورنان  قارئ  العائلة 
خطري جدا فعو�س التنظيف تزداد االأمور و�ساخة وفريو�سات وكورونات.. ولهذا وجب احلذر بتاأجيل كل 

التلميعات اإىل زمن الالكورونا فهناك اأولويات قبلها اأال وهي ال�سالمة وال�سحة واالأمان.

 الر�سالة رقم :22
الناحية  وخا�سة  النواحي  جميع  من  االهتمامات  قائمة  راأ�س  على  االأطفال  يكون  ال�سحي  احلجر  زمن  يف 
املعرفية اأو العلمية التي تكون القراءة اأوالها وهذه بع�س االإقرتاحات لالإ�ستفادة من وقت احلجر باإيجابية 

والق�ساء على امللل و�سد انتباه االأطفال لكل ما هو مفيد:
*برجموا مع اأطفالكم قراءة ق�س�س ثم تلخي�سها والتحاور حول م�سمونها.

*علموا اأطفالكم القراءة ب�سوت عال اأمامكم لت�سويب اأخطائهم وحت�سني نطقهم وتعلم فن االإلقاء. 
*اأطلبوا من اأطفالكم قراءة ق�س�س واإعادة حكايتها اأمام اجلماعة يف جل�سة عائلية باللغة الدراجة فهذا 
اأمام  والتلعثم  اخلجل  على  الق�ساء  اإىل  اإ�سافة  �سغري(  )كحكواتي  احلكاية  و  القراءة  حب  الطفل  �سيعلم 

االآخرين وك�سب ال�سجاعة املعنوية والتحدث بطالقة اأمام اجلمهور. 
جهة  من  اللغة  لك�سب  ترجمتها  وحماولة  اأجنبية  بلغات  ق�سرية  ن�سو�س  قــراءة  على  اأطفالكم  *دربــوا 

واالنفتاح على العامل من جهة اأخرى. 
*دربوا اأطفالكم على حت�سني اخلط باختيار جملة من الق�سة واإعادة كتابتها كما هي اأي تقليد خطها كما هو 

مدون يف الكتاب ومرة بعد اأخرى يتح�سن خطهم.
*�ساعدوا اأوالدكم على قراءة القراآن وحفظ ال�سور ال�سغرية منه وعر�سها اأمامكم وحثهم على ال�سالة بها. 

 الر�سالة رقم :18
�سهية القراءة؛ تلزمها مائدة نقية وهي الكتاب النظيف الأن االأواين املت�سخة قاتلة خا�سة يف 

زمن الكورونا..! 

 الر�سالة رقم :02
بكتاباته  ي�ساهم  اأن  يريد  من  "دعوة"لكل  �سكل  يف 
يف مو�سوع  عدم ا�ستعارة الكتب وال تبادلها باأي �سكل 
من االأ�سكال يف زمن الكورونا حفظا لالأرواح الأن االأمر 
خطري جدا.. وحتى ت�سل الر�سالة الأكرب عدد ممكن 

رجاء اأن ي�ستعمل الها�ستاق التايل واأجره على اهلل
#ال_لتبادل_الكتب_زمن_الكورونا

بهذ� �لتحذير �خلطري ��صتهلت �لإعالمية و�لأديبة و�لفنانة �لت�صكيلية حفيظة ميمي حملة 
حت�صي�صية ت�ع�ية على �لفاي�صب�ك حتت ها�صتاق ل_ لتبادل _ �لكتب _ زمن _ �لك�رورنا  لثالثة 

�أيام )25.24.23( من �صهر مار�س �جلاري وذلك كرد فعل و�ع على حمالت م�صادة وغري 
م�ص�ؤولة من �أطر�ف حم�ص�بة على �لثقافة ف�صلت �أن تن�صط زمن �لك�رونا على ح�صاب �أرو�ح 

�ل�صباب وذلك بجمع كميات معتربة من �لكتب باملئات من �ملتربعني  وتخ�صي�س ي�م للتجمع )يف 

�ل�قت �لذي تدع� فيه �ل�صلطات و�مل�صالح �لطبية بعدم �لتجمع خلط�رته( ثم ت�زيعها على 
�ل�صباب وكل من ياأخذ كتابه ت�ؤخذ له �ص�رة مع غنيمة �لك�رونا..! �لأمر �لذي �إ�صتفز �ملثقفة 
حفيظة ميمي فجاهدت �صدها بـ 30 ر�صالة �صرحت فيها �ل��صع و�صرحته وحذرت من خط�رته 
مع �إعطاء �لبد�ئل وكثري من �لإقرت�حات لإ�صتغال ل وقت �حلجر �ل�صحي يف �لقر�ءة و�لتعلم 

بطريقة �صحيحة و�صحية.

ل لتبادل الكتب يف زمن الكورونا..!

 الر�سالة رقم :06
غبي من يعري كتابا يف زمن الكورونا،

اأغبى منه من يقبله..!



حوار: رقية حلمر

من اجليد ان جند كتابا �ضبابا يخو�ضون يف 
املمتع  من  ويبدو  للتاريخ،  الكتابة  جمال 
التاريخية  الذاكرة  عرب  بنا  ترحل  اأن  جدا 
وقبل  طبنة،  منطقة  اأعللام  يف  للغو�ص 
قليا  نعيدك  اأن  نود  الكتاب  عن  احلديث 
عن  الكتابة،  يف  امللهمة  حمطاتك  اىل 

لقائك لنقل عنه مفتعل يف هذا العامل؟
كنت  ملا  بالكتابة  جمعتني  حمطة  اأول 
للوالد  للف�سل  وكان  باالبتدائي،  تلميذا 
وحكايات  خا�سة  اهلل،  رحمهما  واجلــد 
وماآثرها  التحريرية  الثورة  عن  اجلد 
واأبطالها وما عاناه من ظلم اأثناء الثورة 
كنت  تاريخية  م�سابقة  واأول  بعدها،  و 
فيها االأول من ناحية الفائزين يف ذكرى 
اأول نوفمرب 2002  بدار ال�سباب ال�سهيد 
طرف  مــن  املنظمة  بريكة  جفار  ــح  راب
ا�ستمر  املنار،  فوج  االإ�سالمية  الك�سافة 
هذا الولع بالتاريخ طيلة فرتة الدرا�سة، 
لقبال  مو�سى  الدكتور  االأ�ستاذ  و�ساهم 
رحمه اهلل يف م�ساعدتنا خا�سة اأنه كان 
بالعديد  وزودنــا  اجلديد،  باحلي  جارنا 
رحمه  واملجالت  التاريخية  الكتب  من 
اهلل رفقة االأ�ستاذ نور الدين بن قويدر 
النجاح  املختلطة، وبعد  بثانوية بريكة 
بجامعة  �سجلنا  البكالوريا  �سهادة  يف 
كانت  وهــنــا  تــاريــخ،  تخ�س�س  بــاتــنــة 
واأهــل  بــدكــاتــرة  باالحتكاك  التحول 
�سقل  يف  ب�سمة  تركوا  الذين  التاريخ 

مواهبنا ثم دفعنا للكتابة .   
  ذكرت يف لقاء �ضابق معنا وبالتحديد يف 

املعر�ص الوطني للكتاب بوالية باتنة، اأن 
طبنة  "اأعام  بل ّ املو�ضوم  اأعمالك  باكورة 
يف الع�ضر الو�ضيط" تناولت اأهم االأعام 
يف النرث وال�ضعر والدين، هل ميكن ا�ضاء 

املو�ضوع لنا مبزيد من التعليق؟
معجم اأعالم طبنة كان باكورة االأعمال 
كتابة  يف  املبا�سر  ال�سبب  التاريخية، 
تعي�سها  التي  احلــالــة  هــو  املــوؤلــف  هــذا 
تهمي�س  مــن  التاريخية  املدينة  هاته 
اأن لها تاريخا كبريا  ون�سيان بالرغم من 
الع�سور،  عرب  املغرب  بــالد  �ساحة  على 
ــــوؤالء االأعـــــالم بني  ــرية ه ــس تــنــاثــرت �
جنعل  اأن  فحاولنا  التاريخية  امل�سادر 
خا�سة  علم،  لكل  يرتجم  خا�سا  عمال 
اأن اأعالم املدينة قدموا الكثري للح�سارة 
واالإ�سالمي  العامل  م�سرق  يف  االإ�سالمية 
امل�سادر  يف  التمحي�س  وبعد  ومغربه، 
جمع  اإىل  تو�سلنا  التاريخية  واملراجع 
�سرية ت�سعة ع�سر علما من علماء مدينة 
طبنة تنوعت اخت�سا�ساتهم العلمية بني 
والطب  االإ�سالمي  والفقه  والنر  االأدب 
من  ومنهم  ال�سبيان  وتعليم  الفلك  وعلم 
الفتوى  جمال�س  وت�سدر  الق�ساء  توىل 

ومنهم من كان وزيرا يف االأندل�س. .
�ضعب  اأمللر  للتاريخ  الكتابة  اأن  جتد  اأال 
�ضح  زاويللة  من  نظرنا  ما  اإذا  خا�ضة  جدا 

امل�ضادر، كيف تعاملت مع االأمر؟
ـــادئ االأمــــر وخــا�ــســة يف الــتــاأريــخ  يف ب
من  العديد  الباحث  تــواجــه  لــالأعــالم 
عدم  اإىل  للمعلومات  �سح  من  ال�سعوبات 

توفر املخطوطات و تناثر املعلومات بني 
خمتلف امل�سادر، وميكن للباحث اأن ي�سدم 
باختالف الروايات التاريخية وت�ساربها 
يف  الباحث  دور  ياأتي  فهنا  امل�سادر،  بني 
من  التاريخية  املعلومة  �سحة  معرفة 

اخلاطئة.
تعتقد  اأال  للتاريخ،  للكتابة  ثم، ملا اجتهت 
معي اأن كتب التاريخ االأقل طلبا من طرف 
القراء، اأن اأنك ترى اأن الكتابة للتاريخ اأمر 

حتمي ال بد منه؟
الكتابة التاريخية اأمر واجب، فالتاريخ 
ان�سيابي  ــخ  ــاري ــت وال ــوم،  ــل ــع ال ــا�ــس  ــس اأ�
التاريخ  بحاجة  العلوم  فكل  وت�ساركي 
العلوم،  بع�س  اإىل  بحاجة  التاريخ  كما 
لكن اليوم ي�سدم املوؤرخ بنفور القارئ من 
الكتب التاريخية والتوجه اإىل الروايات 
االأدبية خ�سو�سا، وهذا من املثبطات لكن 
الكتابة التاريخية واجبة وحتمية الأن 
لقلبه  الياأ�س  التاريخ ال يدخل  يقراأ  من 
دوما الأنه يرى الدنيا اأياما يداولها اهلل 

بني النا�س.
يف  طبنة  "اأعام  كتابك  بعد  تنوي  هل 
اإ�للضللدارات  تقدم  اأن  الو�ضيط"  الع�ضر 
التاريخ،  جمال  يف  �ضتكون  وهل  اأخرى، 

اأم اأنك �ضت�ضد رحالك اإىل اأنواع اأخرى؟
تاريخيني  موؤلفني  اإعــداد  ب�سدد  حاليا 
حول تاريخ املنطقة اإن �ساء اهلل ، وبعد 
مناق�سة اأطروحة الدكتوراه بحول اهلل 
تخدم  وجمعوية  تاريخية  م�ساريع  لنا 

تاريخ االأورا�س والزاب واحل�سنة . 

الوطني  معر�ص  يف  حا�ضرا  كان  كتابك 
العام، كيف كانت ردة  بباتنة هذا  للكتاب 
عن  حدثنا  منهم،  النقاد  كما  القراء  فعل 

جتربتك فيه؟
�ساركنا العام املا�سي يف املعر�س الوطني 
وهذا  باتنة،  �سيتي  ف�ستيفال  للكتاب 
الدويل  املعر�س  يف  حا�سرين  كنا  العام 
بباتنة  الوطني  واملعر�س  بالعا�سمة 
االحتكاك  وبعد  عــام  وككل   ،2020
باجلمهور اأرى �سدى وجتاوب من القارئني 
طبنة،  مدينة  بتاريخ  جلهلهم  خا�سة 
تاريخ  على  يتعرف  اأن  القارئ  فيحاول 
حول  ال�سروحات  تلقي  وبعد  املدينة، 
التعجب  عالمات  ترى  والكتاب  املدينة 
بادية على وجوه الكثري جلهلهم بوجود 

هذه املدينة على خارطة اجلزائر .
تن�ضح  التي  التاريخية  الكتب  عن  مللاذا 

ال�ضباب املهتم بالغو�ص فيها.؟
باجلامعة  طلبتنا  �سبابنا  مــن  اأمتــنــى 
فيه  البحث  و  اجلزائر  بتاريخ  االهتمام 
لالآن  حقه  يوفى  مل  اجلزائر  تاريخ  الأن 
بالرغم من الدرا�سات التي قام بها الكثري 
من رواد املدر�سة التاريخية اجلزائرية، 
الكتابات  ومتابعة  قــراءة  �سبابنا  على 

اخلالية  اجلــادة  االأكادميية  والبحوث 
من اأي اأخطاء التي ال تبث اأفكارا توؤثر 
مثال  وخري  ال�سباب،  ونف�سية  فكر  على 
اهلل   �سعد  القا�سم  اأبـــو  الــدكــتــور  كتب 
حاجيات،  احلميد  عبد  لقبال،  مو�سى 
موالي بلحمي�سي، ن�سر الدين �سعيدوين 

وغريهم من رجال التاريخ يف اجلزائر .
اأين  عنك،  ماذا  طموح،  �ضاب  كاتب  لكل 

الوجهة م�ضتقبا؟
هذا  نهاية  بعد  م�سارنا  يف  خطوة  اأول 
العافية  و  ال�سالمة  نتمنى  الذي  الوباء 
مناق�سة  ــو  ه مــنــه،  ــني  ــري ــزائ اجل لــكــل 
اجلزائر  بجامعة  الدكتوراه  اأطروحة 
الطلبة  تكوين  يف  اال�ستمرار  ثم   ،02
ال�ساعة  فلحد  امل�ستقبل  اأمــا  باجلامعة 

ن�سري خطوة بخطوة واهلل امل�ستعان.
كلمة ختامية

من  لكل  ال�سكر  بعبارات  اأتوجه  ختاما، 
علمني حرفا، واأترحم على روح كل رجل 
خدم العلم والتاريخ، كما اأمتنى جلريدة 
التوفيق  عليها  والــقــائــمــني  االأورا�ـــــس 
مواطني  خدمة  يف  والــرقــي  والــ�ــســداد 

االأورا�س واإي�سال كلمته.  

ــال  اآج متــديــد  عــن  الثقافة  وزارة  اأعــلــنــت 
معا�سي  "علي  جلائزة  الرت�سح  ملفات  ايــداع 
غاية  اإىل   2020 ال�سباب"  للمبدعني 
بيان  به  اأفــاد  ح�سبما  القادم،  اأفريل   30
التوا�سل  موقع  على  �سفحتها  على  للوزارة 

االجتماعي "في�سبوك".
البيان-  ي�سيف  التمديد-  ــذا  ه و�سيتيح 
اإي�سال  عليهم  تعذر  من  مل�ساركة  الفر�سة 
حددت  التي  االآجـــال  يف  الفنية  اأعمالهم 

�سابقا بتاريخ 31 مار�س اجلاري.
الذين  اأو  امل�ساركة  يف  الراغبني  وباإمكان 
تعذر عليهم اإر�سال ملفات تر�سحهم اإيداعها 
اإر�سالها  اأو  الثقافة  مديريات  م�ستوى  على 
الثقافة  ق�سر  مقر  اىل  الربيد  طريق  عن 

باجلزائر العا�سمة.

معا�سي  ــي  جــائــزةعــل تخ�س�س  لــلــتــذكــري 
ــي تــاأ�ــســ�ــســت يف  ــت ــبــاب- ال لــلــمــبــدعــني الــ�ــس
2008- ملكافاأة االأعمال االأدبية )الرواية، 
واالأعمال  املكتوب(  امل�سرحي  العمل  ال�سعر، 
املو�سيقية والغنائية وال�سينمائية وال�سمعي 
االإخراج(  )االأداء،  امل�سرحية  و  الب�سرية 
)ر�سومات  الت�سكيلية  الفنون  جانب  اإىل 

زيتية، نحت، ت�سميم(.
الذين  لل�سباب  امل�سابقة  فــتــح  ومت  هـــذا 
�سنة،   35 اإىل   18 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح 
كم خ�س�ست اجلائزة مكافاأة ندية لالأعمال 
الــتــوايل:  على  جـــاءت  والفنية  ــة  ــي االأدب
دج،   500.000 بقيمة  االأوىل  اجلــائــزة 
دج،   300.000 بقيمة  الثانية  اجلــائــزة 

واجلائزة الثالثة بقيمة 100.000 دج.

لي�ص من ال�ضهل اأن تكتب عن التاريخ خا�ضة اذا ما تعلق االأمر ب�ضح امل�ضادر وندرتها، ولكن من 
امللهم اأن جند �ضبابا يخو�ص غمار التجربة الإثراء املكتبة التاريخية مبزيد من الكتب، من هنا 
انطلق من منطقته طبنة بربيكة التي تقع غرب والية باتنة، لينب�ص عن اأعامها يف النرث وال�ضعر 
والدين والطب، والذين بزغ �ضيتهم على امل�ضتوى العاملي، ونظر للتهمي�ص الذي طال املدينة، 
ي�ضع الكاتب "اأ�ضامة الطيب جعيل" على كاهل قلمه حمل الكتابة للتاريخ، لرتى باكورة موؤلفاته 
النور وكانت مو�ضومة بل "اأعام طبنة يف الع�ضر الو�ضيط"، وكمزيد من التوثيق يف هذا احلوار:
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�أ�صامة �لطيب جعيل كاتب �صد رحاله نح� �لتاريخ فكتب عن "�أعالم طبنة يف �لع�صر �ل��صيط"

متديد �أجال �يد�ع ملفات �لرت�صح 
جلائزة علي معا�صي للمبدعني �ل�صباب  

ت�شتقبل امل�شاركات اإىل غاية 30 اأفريل القادم

ق. ث

اأجنز، الفنان الت�سكيلي �سيد علي جرادي 
من  املج�سمة  ــاذج  ــم ــن وال ــى  ــدم ال �ــســانــع 
حت�سي�سي  توعوي  فيديو  باتنة،  واليــة 
ويهدف  امل�ستجد،  كوورنا  فريو�س  ملواجهة 
 stop  " بتقنية   املــقــدم  الفني  العمل 
واإتـــبـــاع  الــتــوعــيــة  اإىل   "motion

االإر�سادات ال�سحية.
وقال الفنان �سيد علي جرادي يف حديثه 
ليومية "االأورا�س نيوز" اأن الفيديو موجه 
اعتمد  وقد  16�سنة  من  االأقــل  لالأطفال 
الت�سوير  ــن  ف تقنية   عــلــى  خــاللــه  ــن  م
املتعاقب وذلك من خالل حتريك الر�سوم 
وكاأنها  لتظهر  بها  والتالعب  املتحركة 

تتحرك ذاتيا.
اأ�سمهان  م�ساركة  اإىل  املتحدث  واأ�ــســاف 

الأجل  وذلــك  ال�سوت  دبلجة  يف  لو�ساين 
خالل  من  امل�ستهدف  اجلمهور  يف  التاأثري 
تقدمي ر�سائل توعوية على غرار اأعرا�س 
دعوات  وحمله  كورونا  بفريو�س  االإ�سابة 
والية  يف  الوباء  بهذا  للم�سابني  ال�سفاء 
وغ�سل  النظافة  على  املحافظة  البليدة، 
االأيدي با�ستمرار وذلك ملنع انتقال العدوى 
على  التاأكيد  مــع  االأطــفــال  اأو�ــســاط  بــني 
�سرورة االلتزام باالإجراءات االحرتازية 

للوقاية من تف�سي هذا الوباء. 
خالل  جـــرادي  علي  �سيد  الفنان  واأ�ــســار 
حديثه على �سرورة اإطالق الفنانني العنان 
لالأو�ساع  مواكبتهم  واأهمية  الإبداعاتهم 
ال�سحية الراهنة والتي ت�ستوجب �سياغة 
التح�سي�سية  احلمالت  يواكب  فني  عمل  

والتوعية على اأن ت�ستهدف كافة اجلماهري 
وذلك بهدف التفاعل مع تداعيات انت�سار 

هذا الفريو�س وامل�ساهمة يف الت�سدي له.
ورغم ال�سعوبات يقول ذات املتحدث التي 
بتقنية  فنية  اأعــمــال  ــاز  اإجن يف  تواجهه 
غياب  غرار  على   "stop motion"
واالآالت  املعدات  ونق�س  للعر�س  اأ�ستوديو 
على  اأ�ــســر  اأنـــه  اإال  العمل  ــذا  ه لتقدمي 
ح�سد  الــذي  التوعوي  الفيديو  اإطـــالق 
على  كبرية  م�ساهدات  وحقق  االإعــجــاب 

مواقع التوا�سل االجتماعي.
جدير بالذكر اأن الفنان �سيد علي جرادي 
التي  املميزة  الفنية  االأعــمــال  عديد  له 
من  وااللتفاتة  االإهتمام  �ساحبها  ينتظر 

قبل القنوات التلفزيونية.

�لفنان "�صيد علي جر�دي" يقدم ر�صائل ت�ع�ية
 ملجابهة �لأطفال فريو�س ك�رونا

"stop motion" فيديو توعوي حت�شي�شي بتقنية

حفيظة. ب

باتنة
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الإيجاد اللغز  اأجد احلروف  املرقمة

التعريف:
ما هي الَهْيجاء؟
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ـ عداوة االأقارب اأم�ّس من ل�سع العقارب. 
ـ عند ال�سدائد تذهب االأحقاد. 

ـ عيب الكالم تطويله.
ـ  فاز من �سلم من �سر نف�سه.

ـ كل اأمريء مييل اإىل �سكله. 
ـ كل اإناء مبافيه ين�سح.

ـ التثق مبن يذيع �سرك.
ـ  التدخلن بني الع�سا وحلائها.

ـ متى ا�ستعبتم النا�س وقد ولدتهم امهاتهم اأحرارًا. 
به كبريًا. َرّ ـ من اأّدب ولده �سغريًا �سحُ

ـ من هّز بيت جاره �سقط بيته. 
ـ من يحرم الرفق يحرم اخلري كله. 

ـ مواجهة اخلطر مرة خري من اخلوف الدائم.
ـ العالج للحزن اإالبقتله بال�سرب. 

ـ الغابة بدون �سجرة معوجة.
ـ  الفقر للعاقل.

ـ  لكل باب طارق.
ـ كن عاملًا ناطقًا اأو م�ستمعًا واعيًا.

ـ فخر املرء بف�سله، اأوىل بفخره باأ�سله. 
ـ يف الظالم كل �سيء حالك.

اأقوال وحكم



يعطيكم ال�ضحة
واحد غبي قاعد قدام الدار ، جاء الكاميون 

تاع الزبل
يف  البــوبــال  عندك  اإذا  قالولو: 

الدار 
قالهم: ا�سربو ن�سوف املدام

دخل للدار و قال ملرتو : يا امراأة 
، كاين البوبال

قاتلو مرتو : اإيه كاين
خرج ليهم و قالهم : يعطيكم ال�سحة 

عندنا؟!.

اآزيواليك
هو ومرتو يف �سهر الع�سل

ركبو تاك�سي..ال�سيد قالهم وين ما�سيني
يا  نروحو  حتبي  وين  وقالها  ملرتو  العري�س  تلفت 

عزيزتي
ومفهومية  النف�س  يف  ثقة  بكل  هــي  جتــاوبــو 

عالية..اآز يو اليك بيبي
ادينا  وقالو  التاك�سيور  مع  هو  �ساف 

الآزيو اليك بيبي
حيط  اأول  ق�سر�س  ما  التاك�سيور 
يل  الــكــوارث  مــع  فيه  دخــل  �سافو 

معاه
حيث اأن العوج ال دين له !!.

حيوط
تلميذ حب يتم�سخر باملعلم تاعو

قالو: كيفا�س البّناء ا�سمو معلم وانت ا�سمك معلم؟
وا�س الفرق بيناتكم؟

يف  احنا  بيناتنا  فرق  حتى  كاين  ما  املعلم:  جاوبو 
زوج نتعاملو مع حيوط ؟!!.

معلومات م�سلية

�سالف �ملر�أة

�أمثال �سعبية

تقوية  على  ي�ساعد  الكافيني  اأن  ثبت   •
الذاكرة.

ت�ساعد  التي  احللول  واأف�سل  اأ�سهل  • اأحد 
قليل  الزبادي  اأكل  هي  الكر�س  اإزالــة  على 

الد�سم.
ال�سني  يف  للتعذيب  كانت  الدغدغة   •
قدميا لكبار القوم الذين عليهم حمكوميات، 
بدون  منها  ليتعافوا  �سريعة  طريقة  الأنها 

اآثار جانبية ترتك عالمات عليهم.
ميينا  راأ�سها  حترك  ال�سمبانزي  قرود   •

و�سماال عندما تريد قول "ال" الأطفالها.
• اأكل ال�سوكوالطة "الداكنة باخل�سو�س" 
باالأمرا�س  االإ�سابة  احتمالية  من  يقلل 

املتعلقة بالقلب بن�سبة %60.
• هناك مواطن بوالية اأوريغن االأمريكية 
بجمع  قــام  ــه  الأن 1500دوالر  تغرميه  مت 
هناك  املــطــر  اأن  ذلــك  و�سبب  املــطــر،  مــاء 

يعترب من اأمالك الوالية.

15 modhik@yahoo.com : :اإ�سرتاحةالأورا�س�ساركنا ال�سفحة على الربيد االإلكرتوين
ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جو�ب 
�ملحاجية

حاجيتك على جنان 
اللة مرية كل عام 
حا�سية فيه ال هي 
كالت منو غلة و ال 

هي باعتو وتنفعت به 

حدث يف مثل هذا اليوم
اخلام�س من �سهر اأفريل
ت�سر�سل  ون�ستون  ا�ستقالة  ـ   1955
الوزارة الربيطانية و توىل  من رئا�سة 

اأنتونى اإيدن خلفا له.
فيدال  الــكــوبــي  الــزعــيــم  ـ   1958
حكومة  �ــســد  ثــــورة  ــود  ــق ي ــرتو  ــس كــا�

باتي�ستا يف هافانا.
بالكاأ�س  يفوز  بلوزداد  �سباب  ـ   1970
القدم  لكرة  العربي  للمغرب  االأوىل 
اأمــام  البطلة  االأنــديــة  بطولة  خــالل 
"العنا�سر"  مبلعب  �سفاق�س  احتـــاد 
 20000 اأمــام  العا�سمة(  )اجلــزائــر 

متفرج.
واأربعني  �سبعة  تبعد  فرن�سا  ـ   1983
مواطنا �سوفياتيا عن اأرا�سيها لال�ستباه 
يف قيامهم بن�ساطات جت�س�سية مل�سلحة 
"كي  ال�سوفياتي  اال�ستخبارات  جهاز 
جي بي"، من بينهم دبلوما�سيون رفيعو 

امل�ستوى.
اأول  1995ـ الكيان االإ�سرائيلي يطلق 

اأقماره ال�سناعية للتج�س�س.
مواطنيها  ت�سلم  ليبيا  ـ   1999
لوكربي  اعتداء  يف  بالتورط  املتهمني 
يف  دولــيــة  حمكمة  ـــام  اأم ملحاكمتهما 

الهاي.
التجريبي  الت�سغيل  بداية  ـ   2009

مليرتو اجلزائر دون جمهور.
ال�سفافية  منظمة  تقرير  ـ   2011
املركز  يف  اجلــزائــر  ي�سنف   الدولية 
يف  ف�سادا  االأكــرث  الــدول  �سمن   105

العامل.
املحدد  ــوم  ــس ــر� امل ــدور  ــس � ـ   2012
ل�سروط و كيفيات ا�ستحداث و تنظيم 
بع�س  ممار�سة  و  التجارية  الف�ساءات 

الن�ساطات التجارية.
لل�سيارات   15 الـــ  املعر�س  ـ   2012
مركبة  من300  ــــد  اأزي بــيــع   ي�سهد 
وغري  تقنية  عــيــوب  ذات  مغ�سو�سة 
قبل  من  املطلوبة  للموا�سفات  مطابقة 
حماية  جمعية  بيان  بح�سب  الزبون 
امل�ستهلك من خالل �سكاوى املواطنني.   

اأحد  اأن  يكت�سفون  العلماء   -  2014
يتمتع  اإن�سيالدو�س  وهــو  زحــل،  اأقمار 
اأ�سفل  الــ�ــســائــلــة  ــاه  ــي امل ــن  م مبــحــيــط 

�سطحه املتجمد.
ــات  ــاب ــخ ــت االن اإجـــــــراء   -  2014
و�سفت  والــتــي  االأفغانية  الرئا�سية 

باأنها تاريخية.
الـــوزراء  رئي�س  ا�ستقالة   -  2016
غونالوغ�سون  �سيغموندور  االآي�سلندي 

بعد ت�سريب وثائق بنما.

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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ــــــّدو  ي ــــو  ــــات ــــرب ــــس � يل 
ــــــس ــــــو� ــــــع ــــــوج مــــــــــــا ت

حكـــمة

اعتزل عدوك، واحذر �صديقك، 
وال تتدخل فيما ال يعنيك

�سورة م�سحكة

زوج  ــري  غ طــبــق  اجلـــزائـــري  ال�سعب  ـ 
تعليمات نتاع الدولة ما تروح�س للخدمة 
و ما تروح�س للم�سجد والباقي حدث وال 

خرج؟
م�سطفى زعيم احلامة
ُيبطل  الـــــذي  ــبــب  الــ�ــس تــفــهــم  وهـــنـــا 

العجب؟!.

ـ راجلها قريب اأ�ست�سهد على جال �سكارة 
وال  حر�س  اإذا  فيه  ت�سق�سي  وهي  �سميد 

رطب..وا�س رايك يا �سي عالوة؟
ميلود العمري امل�سيلة
حمروقة  كــ�ــســرة  تخرجلو  خّلـــر  ويف 
الزمهم  الن�ساء  من  النوع  مكرف�سة..هذا 

الدفن الفوري دون �سالة وال تغ�سيل؟!.
وّليت  اجلزائر  من  نخرج  نحلم  كنت  ـ 

نحلم نخرج من الدار؟
عبداحلق زغينة عني مليلة

يا ح�سراه على االيام؟!.
ما  عندك  املو�سطا�س..ما  يا  اإ�سحك  ـ 

تدي منها؟
عمار.م ب�سكرة
راين  ولــدي  غــا...يــا  عا  حا  خا  ها  ها 
كيفا�س  ن�سيت  ال�سحك  حتى  مفورماطي 

يكون؟!.
�سي  يا  زال  ما  واّل  كورونا  ـ حكمت فيك 

عالوة؟
�سمية بن من�سور �سطيف
ال�سميد  كـــورونـــا  را�ــســي  يف  ع�س�ست 
ــرات  ــع ــس ــ� والـــفـــريـــنـــة..الـــتـــهـــابـــات ال
ال�سرائية..الباقي عندو دواه ما نخافي�س 

مّنو؟!.
ـ ماذا "بعد" كورونا يا �سي عالوة؟

اإميان.ق باتنة
كورونا..ومننعوا  "اأثناء"  اأوال  نعي�سوا 

منها ولـِ "بعد" اأيام �سيذكرها التاريخ؟!.
ـ احلياة باتت اأ�سعب مما كنا نت�سور؟

�ساعد.ح تازولت
واملوت اأي�سا؟!.

يل عندهم 
الداخل 

واخلارج يف 
الدار..هذا 
هو احلل؟!



حممد. ع

ميلةخن�شلة

عالء.ع

�شجلت 7 حاالت وفاة

عبد الهادي. ب

حممد. ع

حممد. ع

متكنت عنا�سر ال�سرطة بقاملة بالتن�سيق 
مع م�سالح مديرية التجارة، من حجز مواد 

غذائية ا�ستهالكية منتهية ال�سالحية 
واأ�سفرت العملية عن �سبط ما يقارب 58 

كي�س من مادة "التليلتلي" منتهي ال�سالحية 
وكذا 10 علب طماطم م�سربة، ليتم فتح 

حتقيق يف الق�سية وبعد اتخاذ كافة 
االإجراءات القانونية �سد ال�سخ�س املخالف، 

كون �سده ملف ق�سائي عن فعل بيع مواد 
ا�ستهالكية منتهية ال�سالحية.

متكنت م�سالح اأمن والية �سطيف من 
حجز 40 األف وحدة من القفازات الطبية 

املحتكرة، ومتت العملية من طرف اأفراد 
ال�سرطة التابعني الأمن دائرة العلمة 

ب�سطيف اأثناء حترياتهم امليدانية بخ�سو�س 
�سخ�س م�ستبه يف تورطه يف ق�سايا بيع 

م�سروبات كحولية بدون رخ�سة، وهو االأمر 
الذي تطلب ا�ست�سدار اإذن بتفتي�س م�سكنه 

�سادر عن النيابة املحلية، وهو ما مكن من 
اكت�ساف تواجد الكمية املذكورة التي فاقت 

الطبية. القفازات  من  وحدة  األف   40

متكن عنا�سر اأمن دائرة �سلغوم 
العيد، من توقيف �سخ�س 

م�سبوق ق�سائيا وحجز كمية 
من املوؤثرات العقلية مبدينة 
�سلغوم العيد، وتعود تفا�سيل 

الق�سية ملعلومات حت�سل عليها 
عنا�سر اأمن الدائرة مفادها 

�سخ�س م�سبوه يروج املوؤثرات 
العقلية واملخدرات بحي خلليفي 

عبد الرحمان بو�سط مدينة 
�سلغوم العيد، وعلى اإثر ذلك 

مت الرت�سد للم�ستبه فيه البالغ 
من العمر 23 �سنة وتوقيفه، 

حيث مت العثور على كمية من 
املوؤثرات العقلية قدرت بنحو 22 

قر�س من نوع "ليكزوبام"، ليتم 
حتويله اإىل مقر اأمن الدائرة 

ملبا�سرة اإجراءات التحقيق، وبعد 
ا�ستكمال االإجراءات القانونية 

مت تقدمي امل�ستبه فيه اأمام 
النيابة املخت�سة لدى حمكمة 

�سلغوم العيد التي اأمرت بو�سعه 
رهن احلب�س. 

االإ�ست�سفائية  املــ�ــســالــح  �ــســجــلــت  
علي  بو�سحابة  ال�سهيد  مب�ست�سفى 
ذات  دخــلــت  اأيـــن  خن�سلة  مبــديــنــة 
طــوارئ  حالة  يف  الطبية   امل�سالح  
حامل  ل�سخ�س  ثالثة  حالة  بت�سجيل 
خ�سوعه  عــقــب  كـــورونـــا  ــفــريو�ــس  ل
ــبــاه  ــت ــس ــة واال� ــربي ــخ لــلــتــحــالــيــل امل
باأنها  ثبتت  اأين  الداء  بهذا  باإ�سابته 
اإيجابية وهي احلالة االأوىل بعا�سمة 
الوالية خن�سلة اأين مت ويف هذا ال�ساأن 

اإجالء كل اأفراد عائلته، اأكر من 20 
خمتلف  ومن  اجلن�سني  كال  ومن  فرد 
احلجر  حتـــت  ــعــهــم  وو�ــس االأعــــمــــار 
الوالية  فــاإن  بالذكر  جدير  ال�سحي 
اأح�ست 03 حاالت ومنذ ظهور الوباء 
�س�سار  مبدينة  م�سن  ل�سيخ  اأحداهما 
قاي�س  مبدينة  لكهل  والثانية  تــويف 
والذي تلقى العالج وهو يعافى بح�سب 

م�سادر ا�ست�سفائية.

�س�ســار،  دائـــرة  ــن  اأم م�سالح  متكنت 
 09 من  متكونة  ع�سابة  تفكيك  من 
خمت�سة  امــراأة   بينهم  من  اأ�سخا�س 
وذلك  ــازل  ــن وامل املــركــبــات  �سرقة  يف 
�سرقة  لغز  فك  اإىل  تو�سلت  اأن  بعد 
حيث  املا�سي،  االأ�سبوع  نهاية  �ساحنة 
مت ا�سرتجاعها يف ظرف زمني  قيا�سي 
من  اأفــــراد   04 على  على  والقب�س 

التحقيقات،  تو�سيع  وبعد  ال�سبكة 
حيث  اآخــرون  �سركاء  لهم  بــاأن  تبني 
ويف  �سرقات  بعدة  قاموا  واأن   �سبق 
منزل  تعر�س  بينهم  من  م�سى  وقــت 
مت  اأين  �سطو،  لعملية  مغرتبة  امــراأة 
اجناز ملف ف�سائي �سد اأفراد الع�سابة 

وحتويله للجهات الق�سائية.

حتتل والية �سطيف املرتبة اخلام�سة على امل�ستوى الوطني 
فيما يتعلق بحاالت االإ�ســابة بفريو�ــس كورونا وهذا يف ظل 
ارتفــاع حــاالت الوفيــات اإىل 07 حــاالت منهــا 03 حــاالت 
مب�ست�ســفى �ســروب اخلثري بالعلمة وحالتني مب�ست�سفى عني 
وملان ف�ســال عن حالتني بامل�ست�ســفى اجلامعي ب�ســطيف، ومت 
ت�ســجيل تعــايف حالتــني غــادرت امل�ست�ســفيات مع بقــاء 34 
حالة للعالج، ومت ت�سجيل 05 حاالت موؤكدة مب�ست�سفى عني 
الكبرية �ســمال الوالية وهي احلاالت التي ينحدر اأ�ســحابها 
مــن بلدية بني عزيــز وتخ�س اأفراد ومقربــني من احلالتان 

اللتان توفيتا االأ�سبوع الفارط.

�ســجلت اأم�ــس، واليــة تب�ســة، اإ�ســابتني جديدتــني 
بفريو�ــس كورونا، فبعد وفاة �ســيدة تبلغ من العمر 57 
�سنة يوم اأول اأم�س بهذا الوباء مت تاأكيد اإ�سابتني على 
م�ستوى الوالية ويتعلق االأمر ب�ساب يبلغ من العمر 34 

�ســنة ينحدر من بلدية مر�ســط والثاين كهــل يبلغ 58 
�ســنة يقطــن باأحد املحيطات احل�ســرية بتب�ســة، هذا 

االأخري فارق احلياة يوم اأول اأم�س اجلمعة.
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ح�سب توقيت مدينة باتنة وما جاورهامواقيت ال�ضالة:

�لإد�رة ـ �لتحرير
�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 
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�سي الأورا�سي..
بالدنا مليانة باخلري... وين ما مت�سي تلقى 
واإ�سكال  باأنواع  القمح وال�سعري... واخل�سرة 
حتري... النا�س يل مري�سة ماير�سيها كبري... 
كل القرارات �سربتها عر�س احلائط ماعندك 
ماتدير... هذا �سعب ماتفهملو عقلية �سواء 

كنت تدب على االر�س او تطري...

hamzalaribi005@gmail.com

�سطيف اخلام�سة وطنيا يف انت�سار فريو�س كورونا 

ت�سجيل اإ�سابتني جديدتني بفريو�س كورونا يف تب�سة

وجب الكالم

وهي  ال�ساوية  اللهجة  يف  كلمة  اليوم  حت�سرنا 
اللغة  يف  مــرادفــا  لها  جنــد  ال  قــد  معقدة  كلمة 
اأن  يف  ي�سب  معناها  اأن  اإال  الف�سحى،  العربية 
هناك رائحة خفيفة مل تتال�س كليا بعد، ويتعلق 
الكلمة  هذه  وت�ستعمل  "يتويقري"،  بكلمة  االأمر 
للتعبري عن اأن ال�سيء مل ينته كليا بعد ومل يتم 

التخل�س منه بالطريقة املثالية.
"يتويقري" الأن رائحة الع�سابة  حت�سرنا كلمة 
بوالية باتنة مل تتال�س كليا بعد، فهناك الكثري 
ال  الع�سابة  بقايا  باأن  توحي  التي  املوؤ�سرات  من 
زالت تن�سط يف كثري من االإدارات بوالية باتنة، 
كذلك  توحي  التي  املوؤ�سرات  من  العديد  وهناك 
باتنة مل يق�س  "املعقم" امل�ستعمل يف والية  باأن 
اأن  هل  ندر  وال  الفريو�سات"  "كل  على  االآن  اإىل 
ا�ستقوت  مــن  الفريو�سات  اأن  اأم  خمفف  املعقم 

وانت�سرت يف والية باتنة بطريقة فظيعة؟
باتنة  واليــة  تتجه  اأيــن  اإىل  �سراحة  نــدر  ال 
القطاعات،  من  كثري  يف  الف�ساد  ا�ستمرار  ظل  يف 
والكثري من  باتنة  اأين تتجه والية  اإىل  ندر  وال 
اأو  الع�سابة  زمن  يف  عالقة  كانت  التي  امل�ساريع 
اإىل  معطلة  زالت  ال  فاعل"  بفعل  "معطلة  لنقل 
اليوم، وال ندر اإىل اأين تتجه والية باتنة يف ظل 
املعنية"  "ال�سلطات  طرف  من  الرهيب  ال�سكوت 
ومن طرف االأو�سياء على عدة قطاعات، وال ندر 
اإىل اأين تتجه والية باتنة يف ظل وجود اأ�سخا�س 
انفردوا بالقرار يف قطاعات ح�سا�سة وت�سببوا يف 
االأمر  يف  اأن  �سوى  ل�سيء  ال  ح�سا�سة  هياكل  �سلل 
اإن و�سوى اأن االأمر يتعلق رمبا مبوؤامرات و�سفقات 
تتجه  ــن  اأي اإىل  نــدر  وال  الكوالي�س،  يف  عقدت 
والية باتنة وبع�س امل�سوؤولني عن �سناعة القرار 
فيها لي�سوا قادرين حتى على اإيفاد جلان حتقيق 
احلقائق  ا�ستق�ساء  اأجــل  من  ما  موؤ�س�سات  اإىل 
وك�سف امل�ستور وف�سح �سفقات الف�ساد والفا�سدين 
باتنة  واليــة  يف  العام  لــلــراأي  تو�سيح  وتقدمي 

ودحر الغمو�س يف كثري من القطاعات.
القطاعات  نحدد  اأن  لنا  منا�سبا  يكون  ال  قد 
موؤ�س�سات  بخ�سو�س  حتقيقات  فتح  يجب  التي 
ال�سلطات  اأن  الوا�سح  من  لكنه  فيها،  وم�سوؤولني 
واملعطيات  الــكــامــلــة  املــعــلــومــات  متــلــك  املعنية 
الالزمة من اأجل مبا�سرة التحقيقات لتح�سل ما 
مل ن�ستطع حت�سيله من دالئل على تورط الكثري 
ال�سابقة و�سلوعهم  الع�سابة  من املح�سوبني على 
يف  املناطق  من  العديد  �سكان  زال  ال  ق�سايا  يف 

والية باتنة يعانون جراء تبعاتها.

باتنة... اإىل اأين؟

حمزه لعريبي

خن�ضلة

�ضطيف

قاملـــة

حمالولة انتحار �سخ�س ب�س�سار

حجز مواد غذائية
 منتهية ال�سالحيــة

حجز 40 األف وحدة من 
القفازات الطبية بالعلمة 

اأقدم �سخ�س يبلغ من العمر 30 �سنة 
بعملية ا�ستعرا�سية ويف حماولة منه 

االنتحارعلى خلفية متابعة ق�سائية، اأين 
�سعد فوق م�سكن وكيل اجلمهورية ملحكمة 

�س�سار املتواجد بداخل مركز التكوين املهني  
ب�س�سار واأح�سر دلوا به كمية من البنزين 

ووالعة مهددا بحرق نف�سه اإن مل يتم 
الف�سل يف ق�سيته واملتابع فيها وهو ماجعل 

اجلهات االأمنية التدخل لثنيه عن هذا 
العمل، باالإ�ستعانة باأحد االأئمة واملواطنني 

الذين  كانوا يتابعون باندها�س، وهوماحتقق 
بعد ان مت اقناعه انزاله، ليتم حتويله ملقر 

االأمن.

ت�سجيل ثالث حالة موؤكدة ل�سخ�س 
م�ساب بفريو�س كورونا بعا�سمة الولية

تفكيك ع�سابة من 9 اأ�سخا�س 
خمت�سة يف �سرقة املركبات واملنازل

توقيف م�سبوقا 
ق�سائيا وحجز 

مهلو�سات

بدري. ع

عبد الهادي. ب

عنرت. ح
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