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تهريب املواد الغذائية فـي عـز الأزمـة!
يف الوقت الذي ا�صتغل فيه اأ�صباه التجار الأزمة ال�صحية التي متر بها البالد يف احتكار املواد الغذائية  

الأ�صا�صية من اأجل بيعها باأ�صعار م�صاعفة، وجد اآخرون الفر�صة �صانحة من اأجل القيام باأعمال 
"�صيطانية" عرب تخزين املواد الغذائية الأ�صا�صية ذات ال�صتهالك الوا�صع واملدعمة من طرف الدولة 

�س 05وتهربيها نحو تون�س عرب ال�صريط احلدودي...

ب�سبب غياب املناوبات الليلية
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لل�سيطرة على اإنت�سار الفريو�س 

اختبارات للك�سف عن 
كورونا يف ظرف 10 دقائق

�شطيف

�س 05

4 �إىل  خن�شلة  يف  كورونا  بفريو�س  �ملوؤكدة  �لإ�شابات  عدد  �رتفاع  بعد ت�سجيل حالة موؤكدة جديدة اأم�س

�س 16

الدرك يوقف اأ�ضخا�ضا متلب�ضني بتهريب مواد ا�ضتهالكية نحو تون�س

�سبط كميات معتربة من املواد الغذائية املتنوعة كانت موجهة للتهريب نحو تون�س

العملية م�ست اأكرث من 200 نقطة عرب �سوارع واأحياء املدينة

حملة تعقيم كربى للأحياء 
واملوؤ�س�سات بباتنـــة
با�سرت م�سالح بلدية باتنة، منذ ت�سجيل

 اأوىل االإ�سابات بفريو�س كورونا على امل�ستوى 
الوطني حمالت تعقيم خا�سة على م�ستوى 

االأحياء التي تتوفر على كثافة �سكانية معتربة 
وكذا الف�ساءات العمومية التي ت�سهدا توافدا 

�س 04كبريا للمواطنني...

يف اإطار جهود مكافحة تف�ضي فريو�س كورونا

الرابطة ترا�سل 
الفرق املدانة لت�سديد 

الغرامات العالقة
�س 08

رابطة باتنة اجلهوية 
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بــوزوران  مبنطقــة  م�سكــن   158 حــي  يعــاين 
يف مدينــة باتنــة مــن انت�ســار فظيــع للمنحرفني 
بــوؤرة  منــه  جعلــوا  والــذي  ال�سوابــق  واأ�سحــاب 
للمخــدرات اأيــن يقومــون بت�سويق خمتلــف اأنواع 
املهلو�سات، وامل�سكلة لي�ست هنا فقط، بل اإن هوؤالء 
قــد اأ�سبحــوا فــوق القانــون وال ي�ستطيــع اأحــد 
االقــرتاب منهــم اأو القب�ــس عليهــم الأن اأ�سخا�سا 
لكتــاف"  يف احلي يتدخلون ويجه�سون  "�سحاب 
كل حماولــة لتطبيــق القانــون، فهــل تخل�سنا من 
ع�سابة "ظاهرة" كي نقع حتت �سلطان "ع�سابات 

م�سترتة" تعطل عمل العدالة "بالتلفون"؟

بطاقة حمـــــــــراء
فوق القانون

auresbook
قال: كمال رزيق

 )وزير التجارة(
اخلوا�ص  للمتعاملني  تراخي�ص  ..."�سنمنح 

لإجناز اأ�سواق للجملة".
�سميد  فيها  اإذا  راج��ل...  يا  قلنا: 

غري ماكان اله.

تالميذ يطالبون بالنرتنت يف حملة 1

اجلامعة اجلزائرية من ال�صفر اإىل الخرتاع والجناز

 اجلزائر قد تدخل احلجر الكلي

اجلزائريون ا�صتهلكوا خمزون �صهرين كاملني  يف فرتة وجيزة

الكمامات "اأبل" ت�صنع 

العمراين  القطب  �سمن  ال�سكنية  االأحياء  بع�س  تنتظر    
اجلزائر  ات�ساالت  تدخل   اأ�سبوع  من  اأكــرث  منذ   1 حملة 
 " "كابالت  �سرقة  عن  الناجمة  االإعطاب  الإ�سالح  بباتنة 
االإنرتنت وتقطيعها ولكن ال حياة ملن تنادي ،رغم التبليغات 
املتكررة يف هذا ال�ساأن على غرار حي 360 م�سكن الذي مت  
وقبلها   ، جمهولني  قبل  من  10امتار  من  اأكــرث  قطع  فيه 
بحوايل اأربع اأيام تعر�س على مقربة منه حي "ال�سو�سيال" 
العمليتان  لي�ستا  وهما  مماثلة،  عملية  اإىل  املنطقة  بذات 

اأحياء  عرفت  بل   ، املنطقة  م�ستوى  على  فقط  الوحيدتان 
احلي  �سكان   بح�سب  ،و  العمليات  تلك  من  العديد  اأخــرى 
اإ�سالح   لغر�س  املعنية  اجلهات  تبليغ  رغــم  فانه  االأول  
العامل  عن  معزوال  يزال  ال  احلي  فاإن  اأ�سبوع  من  اأكرث  منذ 
اخلارجي ،ياأتي هذا يف وقت اأ�سبحت يف االنرتنت اأكرث من 
�سرورة ويطالب بها االأطفال املتمدر�سني اأكرث من مطالبتهم 
للطعام  بالنظر اإىل فرتة احلجر املنزيل من جهة  وبداية 

بث درو�س الف�سل الثالث  عرب قناة "اليوتوب".

وزير  ت�سريح   من  فقط   اأ�سهر   3 من  ــرث  اأك متر  مل 
�سيتور  الدين  �سم�س  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 
الذي اأكد فيه باأن "م�ستوى اأ�ساتذة اجلامعات �سفر" 
املت�سمن  القانون  م�سروع  ومناق�سة  تقدمي  خــالل 
والتطوير  العايل  التعليم  حول  التوجيهي  القانون 
يف  وا�سعا  جدال  الت�سريح  هذا  واثــاأر    ، التكنولوجي 
اإجــراءات  اإ  مبا�سرة  درجــه  اإىل  اجلامعي  الو�سط  
"اأهان  انــه  اعتبار  على  �سده  الق�سائية  املتابعة 

اأنه  الوزير  ذات  اليوم  يك�سف  اجلامعي".  االأ�ستاذ 
حتاليل  �ــســرائــط  ـــاز  الإجن جــامــعــات،   6 ت�سخري  مت 
�ساعات.و  ظرف  يف  كورونا  فريو�س  بت�سخي�س  تقوم 
علمية  مناذج  خلق  ا�ستطاعوا  اجلامعة  خريجو  اأن 
لتتمكن  االإمكانيات  كل  �ستوفر  ،والدولة  بها  يفتخر 
الكفاءة من تفجري قدراتها.و اأن 25 باملئة من املواد 
امل�ستوردة ن�ستطيع �سناعتها يف اجلزائر، واأننا قادرون 

على االخرتاع واالجناز يف مدة ق�سرية.

اأكد وزير ال�سحة عبد الرحمان بن بوزيد يف ت�سريح لتلفزيون "رو�سيا اليوم"بان " باأن عددا كبريا من امل�سابني 
بفريو�س كورونا خ�سعوا للعالج بوا�سطة بروتوكول كلوروكني وهيدروك�سي كلوروكيل والزيرتومي�سني، حيث كانت 
اأخرى  اإجــراءات  فيه  تكون  اأن  املمكن  من  فاإنه  االإ�سابات  عدد  ازداد  "اإذا  واأ�ساف  وم�سجعة.  اإيجابية   النتائج 

لتو�سيع احلجر ال�سحي الذي قد ي�سبح كليا"

طماأن وزير التجارة، كمال رزيق  باأن الكميات املتوفرة يف املخازن من املواد الغذائية تكفي لتموين املواطنني اإىل 
غاية نهاية الثالثي االأول من 2021، داعيا اإياهم اإىل تفادي عمليات التكدي�س التي قد توؤدي يف نهاية املطاف 
اإىل  تلفها و�سياعها، �سيما وان الفرتة االأخرية عرفت ا�ستهالك كمية تناهز خمزون �سهرين كاملني من املواد 

الغذائية، خا�سة مادة دقيق القمح ال�سلب )ال�سميد(، مما جنم عنه ركود ن�ساط املخابز.

لت�سنيع  جديد  خطا  واأدخلت  االإلكرتونية،  االأجهزة  من  املعتاد  اإنتاجها  عن  موؤقتا  االأمريكية  "اأبل"  �سركة  تخلت 
معدات طبية واقية، متا�سيا مع التوجه العاملي ملكافحة تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد.واأعلن املدير التنفيذي لل�سركة 
لالأطباء  خم�س�سة  كمامة  مليون   20 اإنتاج  على  "اأبل" تعمل  اأن  "تويرت"،  مبوقع  ح�سابه  عرب  كوك،  تيم  العمالقة 

واملمر�سني، ف�سال عن ت�سميم "دروع" �سفافة واقية للوجه

وقع رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون مر�سومان رئا�سيان يق�سيان 
بتحويــل اعتمــادات مالية بقيمــة اأربعة ماليري وثمانــني مليون دينار 
جزائــري، اإىل ميزانيــة ال�سحة ملواجهة تف�ســي جائحة “كورونا” يف 

اجلزائر، ح�سبما �سدر يف اجلريدة الر�سمية يف عددها الـ 19.
وين�س املر�سوم االأول، على حتويل اعتماد مايل قدره ثالثة ماليري 
و�سبعمائــة مليــون دينــار )3.700.000.000 دج (، كانــت مقّيدة يف 
ميزانيــة 2020 يف بــاب التكاليف امل�سرتكة والنفقــات املحتملة، اإىل 
ميزانيــة ت�سيري وزارة ال�سحــة حتت باب “النفقــات املتعلقة بالتكفل 

بوباء فريو�س كورونا.
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لكل مقام مقال
احلجر املنزيل؟!

االلتزام الكلي باحلجر املنزيل واالمتثال املطلق اأو 
اجلزئي لهذا االإجراء الوقائي ال�سحي ورغم كونه اأهم 

�سالح ميكن به مواجهة "فريو�س كوفيد 19" قد يوؤدي 
باملواطنني ب�سبب اخلوف من العدوى املرتقب من كل �سيء 

والعزل الفجائي اإىل االكتئاب واأعرا�س "الو�سو�سة" 
واأمرا�س نف�سية اأخرى لها ارتباط وثيق بقلة االختالط 
وحمدوديته وال�سعور الدائم بالتهديد واال�ستهداف و اإىل 
ا�سطرابات اإدراكية زيادة عن تذبذب ملحوظ يف مواعيد 

النوم.. خا�سة املواطنني الذين ال يعرفون كيف يعي�سون 
بني جدران املنزل املحدودة وال ي�ستثمرون فيه مبحاولة 
ابتكار اأجواء تتالءم وهذا الظرف امل�ستجد والعام يف اآن 

واحد..
ورغم اإيجابيات احلجر املنزيل ال�سحية والتي من 

اأهمها االبتعاد عن اأ�سباب العدوى و امل�ساهمة يف تلقيها 
وانت�سارها، اإال اأن حالة ال�سدمة التي وقع فيها املواطن 

اجلزائري غري امل�ستعد اأ�سال ملفاجاأة وباء كورونا �سيتفتح 
الباب على م�سراعيه حلاالت مر�سية جديدة خا�سة ذوي 
النفو�س اله�سة التي �سرعان ما تتاأثر باالأخبار وت�سارعها 

وت�ساربها وكرثة الدرا�سات وتناق�سها وحتى االإح�سائيات 
اليومية الأعداد امل�سابني اأو الوفيات لها تاأثريها ال�سلبي 

اأي�سا..
وقد تو�سل الباحثون اإىل اأن تاأثريات "كورونا" �ستمتد 
اأ�سهرا اإن مل نقل �سنوات الأنها ا�ستطاعت اأن تقلب اأ�ساليب 

احلياة عند غالبية النا�س راأ�سا على عقب وهو ما قد 
يكر�س التباعد االجتماعي ويوؤ�س�س لنوع جديد من 

العالقات الُبعدية والتي ت�سمن على االأقل م�ساحة من 
االأمان..هذا االأخري الذي كان خُمرتقا و منتهكا بطرائق 

غريبة اآن اأوان مراجعتها وا�ستدراك ال�سلبي منها..
علما اأن حرمان االأ�سخا�س من الروابط االجتماعية 
لفرتة قد تطول اأو تق�سر ح�سب ن�سب انت�سار الوباء من 

احتوائه والق�ساء عليه قد يوؤدي اإىل ما ن�سبته 50 باملائة 
اإىل الوفاة نتيجة العزلة خا�سة عند ذوي االأمرا�س 

املزمنة وامل�سنني وينعك�س هذا احلرمان يف حاالت قلق غري 
مربرة وغ�سب �سريع وحزن و�سخط وانعدام الر�سا..
وهو ما يوجب على اجلميع "خلق" اأجواء خا�سة 

وك�سر العزلة باالنفتاح عليها وتقبلها والنظر اإىل ما 
هو اأ�سواأ من العزلة وهو االإ�سابة بكورونا واملعاناة على 

اأ�سّرة امل�ست�سفيات واحلجر ال�سحي..والعودة اإىل اهلل هو 
الطريق االأمثل للخال�س واأربح م�سروع قد ن�ستثمر فيه 

ونحن نتعاي�س مع روتني احلجر املنزيل الذي ندعو اهلل 
اأن ال يطول اأمده ويكفينا بف�سٍل منه ورحمة �سر هذه 

"الكورونا"؟!.

زووووووم الأورا�س....

هذه ال�سورة ماأخوذة 
من اأمام مدخل �سوق 
بحي ك�سيدة مبدينة 

باتنة، وهي تظهر 
التبذير يف زمن 

الكورونا ويف الوقت 
الذي بات فيه الكثري 

من ارباب اال�سر 
يعانون احلرمان 

والفقر.

�صماح خميلي

مر�صى ال�صيلياك بالبليدة يتلقون م�صاعدات
لفائدة  غذائية  م�ساعدات  اجلزائر  لوالية  ال�سيلياك  مر�سى  جمعية  املا�سي  االأ�سبوع  نهاية  ا�ستلمت 
مر�سى ال�سيلياك مقدمة من طرف موؤ�س�سة املدلل ه�ساب �سهية املخت�سة يف انتاج عديد املواد الغذائية 
اخلا�سة بهذه الفئة وذلك على م�ستوى مقر جمعية  االر�ساد واال�سالح مكتب املدنية، وهي اجلهة املكلفة 
هذه  اأن  علما  البليدة  لوالية  احلجر  رحمة  حتت  يعانون  الذين  املر�سى  اىل  امل�ساعدات  هذه  باي�سال 
الفئة تعاين من نق�س املواد اخلا�سة بها واملتعلقة باحلمية املفرو�سة عليها والتي يهدد اخرتاقها �سالمة 

�سحتهم، لتزيد ازمة انت�سار الوباء من تعقيد الو�سع بالن�سبة لهم.

عبد العايل بلحاج

مرحا�ض اأوروبا
كانت  لو  اأنــه  يقول  اإجنليزي  مثل  هناك 
اأوروبا منزال لكانت بريطانيا بهوا واإيطاليا 
وعلى  مرحا�سه،  فرن�سا  ولكانت  مطبخا 
ومن  فرن�سا  يف  اأثــر  قد  املثل  فهذا  ــح  االأرج
له عالقة بها و�سكل لها عقدة حتاول اليوم 
فرن�سا  كانت  فمثلما  منها،  لتتخل�س  جاهدة 
معروفة بق�سر قامة بع�س روؤ�سائها وملوكها 
و�سيدت برج اإيفل لتتخل�س من عقدة "ق�سر 
"قذرا  فرن�سا  تاريخ  كان  ومثلما  القامة"، 
كانوا  مــا  ملوكها  بع�س  اأن  لــدرجــة  نتنا" 
قد  بع�سهم  اأن  لدرجة  اال�ستحمام  يعرفون 
�سنة  بعد  اإال  يغت�سل  ومل  الــقــذارة  حتمل 
ون�سف اأو اأكرث وهذا ما �سكل لها عقدة جعلها 
"العطور  �سيدة  تكون  اأن  جــاهــدة  ــاول  حت
واإذا  التجميل"،  وم�ستح�سرات  واملو�سة 
كانت فرن�سا م�سابة بعقدة كونها "جمرمة" 
"اإجرامي دموي" ما  ولكونها �ساحبة تاريخ 
حقوق  على  و�سية  نف�سها  تن�سب  الأن  دفعها 
بعقدتها  م�سابة  فرن�سا  كانت  واإن  االإن�سان، 
من فرتة زمنية كانت فيها "موطنا للجرذان" 
التي حلت حمل "الب�سر" يف �سوارع عدة مدن 
الأن  اليوم  دفعها  ما  حتما  فذلك  فرن�سية 
منها  التخل�س  وحتاول  العقدة  هذه  تواجه 
بلدان  و�سكان  "االأفارقة"  حتويل  مبحاولة 

�سمال اأفريقيا اإىل "فئران جتارب".
بربيبة  اأ�سبه  �سوى  تعد  مل  اليوم  فرن�سا 
جاهدة  ــاول  حت فهي  لذلك  اأوروبــــا،  لــقــارة 
وتتودد  الطرق  ب�ستى  اأوروبـــا  تر�سي  الأن 
دفعها  لو  حتى  االأ�ساليب  ب�ستى  لالأوروبيني 
ذلك الأن تفكر يف جتريب لقاح على االأفارقة، 
واملوؤ�سف بالن�سبة لها اأن اقرتاحها قد قوبل 
اجلغرافيا  بحكم  "اأقاربها"  من  با�ستهجان 
لها  بالن�سبة  واملوؤ�سف  "�سحاياها"،  قبل 
�سربت  من  اأوربية  دولة  خمابرات  اأن  اأي�سا 
يهدف  فرن�سي  "خمطط  ب�ساأن  معلومات 
اإىل ت�سويق لقاح اإىل اأفريقيا" من �ساأنه اأن 

يحول االأفارقة اإىل فئران جتارب.
فرن�سا  و�سف  الــذي  املثل  اأن  اليوم  بد  ال 
ففرن�سا  الــو�ــســف،  يخطئ  مل  باملرحا�س 
"م�سافة  ت�سبح  اأن  يف  ترغب  "املرحا�س" 
لكنها  ـــــي  االأوروب الــبــيــت  ــدر  و�ــس اأوروبا" 
حتى  عاجزة  بكونها  اأخــرى  مــرة  تفاجاأت 
فهي  اأوروبــيــا،  "مرحا�سا"  تكون  اأن  على 
للم�سردين  ملجاأ  يف  مرحا�س  االأرجــح  على 

وجمهويل الن�سب والهوية.

و�ضــوح بكل 



لتورطه يف ق�سايا ف�ساد.. الوهاب  عبد  راج  جمعية  رئي�س  ب�صجن  يق�صي  حكما   ، اأحممد   �صيدي  حمكمة  اأ�صدرت 
فر�صاوي، ب�صنة حب�صا نافذا.

وكانت النيابة العامة ملحكمة �صيدي اأحممد قد التم�صت، الأ�صبوع الفارط، عقوبة عامني 
حب�س نافذة مع غرامة 100 األف دينار جزائري ويتواجد فر�صاوي يف احلب�س املوؤقت منذ 
12 اأكتوبر املا�صي بتهمة امل�صا�س ب�صالمة الوحدة الوطنية، على هام�س م�صاركته يف وقفة 

ق. واأمام حمكمة �صيدي اأحممد.

ق. و

منها طفلة تبلغ من العمر 09 �سنوات 

بالتن�سيق مع معهد با�ستور

يوم  ج��راد،  العزيز  عبد  الأول،  الوزير  دعا 
للرتويج  ح��د  و���ص��ع  اإىل  امل�����ص��وؤول��ني  الأح���د، 

الإعالمي لعمليات 
توزيع املواد، على العائالت املعوزة. 

وجاء يف التعليمة التي اأ�صدرها جراد للوزراء 
الهبة  ت��ربع��ات  ت�صيري  بخ�صو�س  وال����ولة، 
التربعات  توزيع  اأن  لوحظ  اأنه  الت�صامنية، 
بكرامة  مت�س  �صوًرا  اأحياًنا  يعك�س  العينية 
املواطنني املعوزين، من خالل ت�صكيل جتمعات 

فو�صوية بقدر ما ت�صكل خطرًا على ال�صحة.
ومت الإيعاز اإىل الولة حلملهم على حت�صي�س 
ال�صلطات ال�محلية، وكذا ال�صل�صلة الت�صامنية 
من  النوع  ه��ذا  حظر  بغر�س  كلها،  ال�معنية 

املمار�صات.
على  يتعني  اأن��ه  ج��راد،  اأ�صار  ال�صّدد،  وبهذا 
جميع  يف  يف�صلوا،  اأن  املحليني  امل�����ص��وؤول��ني 
احلالت، طريقة التوزيع املبا�صر على م�صتوى 

اأجل  ومن  ال�م�صتهدفة،  الأ�صر  اإقامة  اأماكن 
الأ�صخا�س  و�صم  اأ�صكال  من  �صكل  اأي  تفادي 

يعانون  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  ول�صيما  والأ���ص��ر 
و�صعية اجتماعية ه�صة.

الر�صمي  ال��ن��اط��ق  الت�����ص��ال،  وزي���ر  تعهد  
بالعمل  الثنني  اأم�س  بلحيمر  عمار  للحكومة 
ال�صق  يف  خا�صة  الإع��الم   قطاع  تطهري  على 
م�صار  يف  و�صعه  اأج��ل  م��ن  بالإ�صهار  اخل��ا���س 
املوؤ�ص�صة  اأن  مربزا  بال�صفافية  يتميز  جديد 
الوطنية للن�صر والإ�صهار تراقب حاليا حوايل 

ال�صهاري. الن�صاط  من  باملائة   75
تن�صيب  عقب  له  ت�صريح  يف  الوزير،  واأو�صح 
جديدا  عاما  مديرا  رئي�صا  ونوغي  العربي 
اأنه  والإ���ص��ه��ار،  للن�صر  الوطنية  للموؤ�ص�صة 
الإط��ار  لو�صع  العمل  موا�صلة  على  �صيعكف 
لالإ�صهار يف اجلزائر وهذا من خالل  القانوين 
يتميز  جديد  م�صار  يف  وو�صعه  القطاع  تطهري 

بال�صفافية.
واأكد بلحيمر اأن دور املوؤ�ص�صة الوطنية للن�صر 
املخولة  اجلهة  كونها  يف  والإ�صهار''يتمثل 
اأن هذه  اإىل  البالد، م�صريا  الإ�صهار يف  لت�صيري 
املوؤ�ص�صة تعمل على مراقبه الن�صاط، واأ�صا�صا 

ال�صتثمار يف منح الإ�صهار'' .

واأفاد الوزير اأنه يف ''دولة مثل اجلزائر يقوم 
ال�صروري  البرتويل من  الريع  اقت�صادها على 
اأن يكون الإ�صهار الذي يعد - تقريبا حمتكرا 
من طرف الدولة- منظما يف اطر قائمة على 

مبداأ امل�صاواة بني املتعاملني''. 
ويف هذا الإطار، جدد التاأكيد على اأنه �صيعمل 
للن�صر  الوطنية  املوؤ�ص�صة  تنظيم  اإع��ادة  على 

والإ�صهار يف اإطار يتميز بال�صفافية

�صم�س  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر  اأك��د 
الدين �صيتور اأم�س الثنني، اأنه مت ت�صخري6 جامعات 
عن  الك�صف  حتاليل  ���ص��رائ��ط  لإج����راء  ج��زائ��ري��ة 
''كورونا'' يف ظرف �صاعات بالتن�صيق مع معهد با�صتور، 
اإذ ُتعد اخلطوة �صابقة بالتن�صيق بني وزارتي التعليم 

العايل وال�صناعة.

واأو�صح الوزير �صيتور خالل زيارة تفقدية رفقة وزير 
م�صاريع  على  للوقوف  علي،  اآي��ت  فرحات  ال�صناعة، 
ا�صتغالل  ''طلب  اأنه  كورونا،  ملجابهة  العلمي  البحث 
املجتمع،  يتما�صى ومتطلبات  فيما  التخرج  اأطروحات 
حتى تتمكن اجلامعات من الت�صنيع يف ال�صوق، م�صريا 
باأن  25 باملائة من املواد امل�صتوردة ميكن �صناعتها يف 

اجلزائر، وهو ما مت فعله جراء  تف�صي وباء كورونا.
باأن  عكنون،  بن  مبنى  يف  الأول  الرجل  �صدد  كما 
من  الكفاءة  لتتمكن  الإمكانيات  كل  �صتوفر  الدولة 
اجلامعات  خريجو  واأن  خا�صة  ق��درات��ه��ا،  تفجري 
ا�صتطاعوا خلق مناذج علمية يفتخر بها منذ انطالق 

اأزمة ''كورونا''.

من اأجل تفادي اأي �سكل من اأ�سكال و�سم الأ�سخا�س والأ�سر

من اأجل و�سع القطاع يف م�سار جديد يتميز بال�سفافية

الهاتف بديل 
عن الزيارات

 العائلية للم�ساجني

موؤكدة  جديدة  اإ�صابة  حالة   103 ت�صجيل  مت 
يف  املا�صية  �صاعة   24 ال�  خالل  كورونا  بفريو�س 
اجلزائر لريتفع العدد الإجمايل اإىل 1423 حالة 
21 حالة وفاة جديدة، منها  موؤكدة، فيما �صجلت 
09 �صنوات من ورقلة لي�صل  طفلة تبلغ من العمر 
173 حالة وفاة، ح�صب ما ك�صف عنه  اإىل  العدد 
اأم�س الثنني الناطق الر�صمي للجنة ر�صد ومتابعة 

فريو�س كورونا، جمال فورار.
الإعالمي  اللقاء  خ��الل  ف���ورار،  ال�صيد  واأو���ص��ح 
الوبائية  الو�صعية  لتطور  املخ�ص�س  ال��ي��وم��ي 
 11 عرب  موزعة  امل�صجلة  الوفيات  اأن  للفريو�س، 
 ،2 البليدة   ،6 العا�صمة  اجلزائر  كالآتي:  ولية 
وهران 3، �صيدي بلعبا�س 2، تي�صم�صيلت 2، بجاية 
اأم البواقي   ،1 1، ب�صكرة  1، ق�صنطينة  1، جيجل 

.1 ورقلة   ،1
واأ�صاف اأن احلالت امل�صجلة تنت�صر عرب 45 ولية 
وتتوزع من حيث اجلن�س اإىل 823 رجل ميثلون 58 
باملائة من العدد الإجمايل للحالت املوؤكدة و600 

امراأة بن�صبة 42 باملائة من احلالت امل�صجلة.
اأما بالن�صبة للفئات العمرية، فاإن 39 باملائة من 
عمرهم  يفوق  الذين  الأ�صخا�س  تخ�س  احل��الت 
60 �صنة و35 باملائة ترتاوح اأعمارهم ما بني 25 

و 49 �صنة.
متاثلت  التي  للحالت  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  وبقي 
 626 يخ�صع  فيما  حالة،   90 م�صتوى  يف  لل�صفاء 
 488 يتواجد  فيما  بالكلوروكني،  للعالج  �صخ�س 
حت��ت  و46  ال�صح�ية  ال��رع�����اي��ة  حت��ت  م�صاب 

العناية املركزة.

قررت، وزارة العدل، اإعطاء ال�صوء 
الأخ�صر لكافة املوؤ�ص�صات العقابية، 

لل�صروع يف منح الرقم الهاتفي 
الأخ�صر من اأجل اأن يتوا�صل 

املحبو�صني مع ذويهم ب�صفة دورية 
هاتفيا، بعد تعليق الزيارات 

العائلية ب�صبب جانحة فريو�س 
كورونا.

وجاء هذا القرار تنفيذا لتعليمات 
وزير العدل حافظ الأختام، 

بلقا�صم زغماتي، يف اإطار التدابري 
الوقائية املتخذة من طرف رئي�س 

اجلمهورية للوقاية من تف�صي 
الفريو�س''كوفيد 19''.

يف حني تقرر تخ�صي�س قاعة 
املحادثة خالل زيارة املحامني 
ملوكليهم والتي �صتكون بفا�صل 

ل�صتعمال قاعة املحادثة يف اإطار 
الإجراءات الحرتازية امل�صطرة 

من طرف احلكومة للحد من تف�صي 
الوباء.

من  ب�صهر  التربع  ال�صعبي  الوطني  للجي�س  ال�صامون  وال�صباط  العمداء  ال�صباط  قرر 
رواتبهم، ل�صالح احل�صاب املخ�ص�س ملكافحة انت�صار جائحة فريو�س كورونا يف اجلزائر، 

ح�صبما اأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
الوطنية  اجلهود  يف  ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  اأف��راد  من  البيان:''م�صاهمة  يف  وجاء 
م�صتوى  وعلى  الجتماعية  اجلبهة  على  ال�صحية  الأزمة  تداعيات  من  للحد  الرامية 
معي�صة املواطنني عموما جراء جائحة فريو�س كورونا امل�صتجد، ارتاأى ال�صباط العمداء 
وال�صباط ال�صامون للجي�س الوطني ال�صعبي التربع ب�صهر من رواتبهم، والتي �صيتم دفعها 

يف ح�صابات الت�صامن كوفيد-19 املفتوحة لهذا الغر�س''.

ك�صفت وزيرة الت�صامن والأ�صرة وق�صايا 
قافلة  انطالق  عن  كريكو  كوثر  امل��راأة 
الرحل،  البدو  اإىل  موجهة  ت�صامنية 
اله�صة  بالفئات  خ��ا���س  ب��رن��ام��ج  وع��ن 
داعية  اخلا�صة،  الحتياجات  وذوي 
املجتمع املدين اإىل التن�صيق مع ال�صلطات 

املحلية.
حلولها  لدى  الت�صامن،  وزي��رة  وك�صفت 
القناة  ع��ل��ى  �صيفة  الث���ن���ني،  اأم�����س 
�صارمة  اإج��راءات  عن  الأول،  الإذاعية 
العجزة  دور  يف  م�صاحلها  ات��خ��ذت��ه��ا  
الأوىل  احل��الت  اكت�صاف  بعد  وامل�صنني 
من الإ�صابة بفريو�س كورونا، موؤكدة اأن 

هذه املراكز منعت اأي ات�صال خارجي اأو 
زيارات با�صتثناء الفرق الطبية.

وزارتها  اأن  الت�صامن،  وزي��رة  واأ�صافت 
رم�صان  ب�صهر  خا�صة  برناجما  �صطرت 
مب�صاعدة  اخلا�س  الربنامج  اإىل  ي�صاف 
ال��ط��ب��ق��ات ال��ه�����ص��ة يف م��ن��اط��ق ال��ظ��ل، 
ولية  من  قافلة  انطالق  اإ�صارة  معطيًة 
البي�س باجتاه البدو الرحل ت�صم فرقا 
م�وؤكدة  غ�ذائية،  وم�ص�اع�دات  طبية 
الفاحت  منذ  انطلقت  التي  القوافل  اأن 
ابريل �صت�صتمر يف تق�دميها امل�ص��اع�دات 
بالتن�ص�ي�ق مع ال�ص�لطات املح�لية ل�صب�ط  

قوائم املحتاجني.

الثالثاء  28  مغر�س 2970/ 07  اأفريل 2020 املوافق لـ 13 �شعبان 031441

الوزير االأول ياأمر بو�سع حد للرتويج االإعلمي لعمليات التربع للمعوزين

بلحيمر يتعهد بتطهري قطاع االإعلم واالإ�سهار

الوطني

ق. و

ق. و

ق. وق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ال�سباط العمداء وال�سباط ال�سامون 
للجي�ش يتربعون ب�سهر من رواتبهم 

ت�سجيل 21 وفــاة جديـدة وارتـفاع 
عدد االإ�سابات اإىل 1423 حالة

''كورونا'' عن  الك�سف  اختبار  يف  ت�سارك  جامعات   6

عبد  ال�صلم،  جمتمع  ح��رك��ة  رئي�س  ن��وه 
العزيز  عبد  حكومة  ب��دور  مقري،  ال��رزاق 
فريو�س  جائحة  تف�صي  مكافحة  يف  ج��راد 
''ك���ورون���ا'' يف اجل��زائ��ر، رغ��م اأن��ه��ا ورث��ت 
و�صعا �صعبا على كافة الأ�صعدة هي تتحمل 

تبعاته الآن.
لندوة  تن�صيطه  خ���الل  م��ق��ري  واأو����ص���ح 
احلكومة  ب��اأن  اأم�����س،  افرتا�صية  �صحفية 
ورغم اجلهود املبذولة يف جمابهة اجلائحة 
نبهت  التي  النقائ�س  بع�س  �صجلت  اأنها  اإل 
متابعا:  امل��رات،  من  الكثري  يف  احلركة  لها 
يعملون  احلكومة  اأع�صاء  اأن  اإل  ذلك  ''ومع 
من اأجل كبح انت�صار الفريو�س الذي هزم كل 

العامل''.
واأكد مقري، اأن احلركة ت�صاهم يف الت�صدي 

حيث  الأوىل  ال�صفوف  يف  وهي  الوباء  لهذا 
اخلريية  اجلمعيات  م��ن  جمموعة  ت�صرّي 
للعمل  ال�صاعي  احلجم  �صاعفت  اأنها  كما 

3مرات.
بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  الت�صامنية  الهّبة  وع��ن 
قال  الدولة  يف  �صامون  وم�صوؤولون  اإط��ارات 
من  ال��دول��ة فقط  اإط����ارات  م��ق��ري''ل��ي�����س 
تربعت، بل هناك ب�صطاء وهم الأغلبية يف 
احلركة الت�صامنية التي يقوم بها ال�صعب''.
امل�صت�صفى  لعدم تواجده يف  وتاأ�صف مقري 
امتالكه  لعدم  ذل��ك   واأرج��ع  طبيب  لكونه  
احلكومة  اأدع���و  لهذا  القانونية،  ال�صفة 
الأطباء  ع�صرات  جانب  اإىل  يل  لل�صماح 
الذين ل يزاولون العمل باللتحاق بالأطقم 

الطبية تطوعيا

ال�صيا�صي  النا�صط  ق�صية  تاأجيل  اليوم،  بتيبازة،  القليعة  مبحكمة  اجلنح  قا�صي  قرر 
كرمي طابو اإىل غاية ال��27 اأفريل اجلاري، ويتابع النا�صط ال�صيا�صي طابو بجنح اإحباط 

معنويات اجلي�س.
وكان منتظرا اأن يحاكم طابو اليوم على م�صتوى حمكمة القليعة، يف الق�صية التي اأوقف 
ب�صببها بتاريخ 11 �صبتمرب من ال�صنة املا�صية 2019، قبل اأن يتم الإفراج عنه بتاريخ 25 
من نف�س ال�صهر، غري اأنه اعتقل مرة ثانية، لتوجه له تهم اأخرى يف ق�صية ثانية، �صباح 

اليوم املوايل اأي بتاريخ 26 �صبتمرب.

مقري ينوه بجهود احلكومة يف مواجهة كورونا

اإدانة رئي�ش جمعية راج ب�سنة �سجن نافذة

انطلق قوافل طبية وت�سامنية
 موجهة اإىل البدو الرحل

تاأجيل ق�سية كرمي طابو اإىل 27 اأفريل اجلاري

متنى اأن يكون من بني الأطباء املحاربني للوباء

ملواجهة فريو�س''كورونا''..



يف  ال�سيلياك  بــداء  امل�سابني  عديد  ي�ستكي 
للمنتجات اخلالية  الندرة احلادة  باتنة،، من 
اأغلبيتهم  الو�سع الذي دفع  الغلوتني، وهو  من 
االأطعمة  هــذه  عــن  بحث  رحلة  يف  الــدخــول 
حمية  اإتــبــاع  على  ــادوا  ــت اع ــهــم  واأن ال�سيما 

غذائية منذ �سنوات.
عدم  من  تخوفهم  ال�سيلياك  مر�سى  واأبــدى 
التخلي  يجعلهم  قد  ملا  املنتجات  هذه  توافر 
اخلطرية  امل�ساعفات  لعديد  عر�سة  عنها 
القولون،  �سرطان  مبر�س  االإ�سابة  فيها  مبا 
املخ�س�سة  االأطعمة  ا�سترياد  نق�س  �سكل  وقد 
للم�سابني بهذا الداء معاناة مريرة و ذلك يف 
ظل اإعرا�س البع�س منهم عن  تناول املنتجات 
املحلية البديلة، واأكد املعنيون باأنهم يكابدون 
م�سريين  االأطعمة،  هذه  على  للعثور  الويالت 
اإىل اإلزامية اإتباعهم هذه احلمية ملا قد ي�سببه 

ا�ستهالك االأطعمة العادية التي حتتوي على 
مادة الغلوتني حالة اعتالل معوي على غرار 
االأعــرا�ــس االأخـــرى مــن االإ�ــســهــال والنفخة 

واآالم البطن وذلك كرد فعل لتناول احلبوب.
ــداء  ب املــ�ــســابــون  الــ�ــســيــاق  ذات  يف  واأ�ـــســـار 
ال�سيلياك اإىل املعاناة املادية منها التي حتول 
يف الغالب دومنا التزامهم بغذاء �سحي خايل 
هوؤالء  على  خطورة  ي�سكل  ما  الغلوتني،  من 
�سيم�سهم  الــذي  التدهور  غــرار  املر�سى،على 
من  الــرغــم  على  املنتجات  ــذه  ه غــيــاب  عند 
ويتزامن  املحدودة،  املر�سى  واإمكانية  غالئها 
هذا الو�سع الذي يعي�سوه امل�سابون بهذا الداء  
وهو  منها  امل�ستوردة  ـــة  االأدوي عديد  ونــدرة 
االأمر الذي دفع هوؤالء منا�سدة اجلهات املعنية 
الأجل التدخل العاجل واإنقاذهم من تداعيات 

هذه االأزمة.

ملواجهة فريو�س كورونا

مروانـــة

دخلوا يف رحلة بحث عن املنتجات اخلالية من الغلوتني

ا�ستنكر �سكان بلدية املعـذر يف 
والية باتنة، اإهمال ال�سلطات 

املحلية والوالئية للمقر ال�سابق 
مل�ست�سفى االأمرا�س العقلية وتركه 

عر�سة للتلف رغم موقعه الهام، 
وقال حمدثونا اأنه منذ حتويل 

العاملني واملر�سى اإىل امل�ست�سفي 
اجلديد، بقي املقر القدمي عر�سة 
للنهب وال�سرقة، واقرتح املعنيون 

على ال�سلطات املعنية باالإ�سراع 
يف اإعادة تهيئة وجتهيز م�ست�سفى 
االأمرا�س العقلية القدمي والذي 

ظل مغلق ل�سنوات عدة وبقي هيكل 
بدون روح وجعله مكان خا�س 

باحلجر ال�سحي اإذا تطلب االأمر، 
الأنه يحمل جميع املوا�سفات و�سكان 

الوالية بحاجه اإيل مقر كهذا 
ال�ستغالله يف مثل هذا الظرف 

بالذات.

الإهمال يطال املقر 
القدمي مل�صت�صفى 
الأمرا�ض العقلية

با�صرت م�صالح بلدية باتنة، منذ ت�صجيل اأوىل الإ�صابات بفريو�س كورونا على امل�صتوى الوطني حمالت تعقيم خا�صة على 
م�صتوى الأحياء التي تتوفر على كثافة �صكانية معتربة وكذا الف�صاءات العمومية التي ت�صهدا توافدا كبريا للمواطنني.

اأكــرث  االأوىل  مرحلتها  يف  العملية  ومــ�ــســت 
واالأحياء  ال�سوارع  بينها  من  نقطة   200 من 
االإداريــة،  والهيئات  املرافق  وجميع  ال�سكنية 
املراكز  مــن  وغــريهــا  امل�سافرين،  نقل  حمطات 
اإقليم  املتواجدة عرب  والوحدات اال�ست�سفائية  
االأخرية  هذه  م�سالح   و�سخرت  البلدية  تــراب 
املادية  االإمكانيات  كل  الوقائية  احلملة  لهذه 
 30 ــوايل  ح يف  ممثلة  لها  الــالزمــة  والب�سرية 
�ساغطة  منها  �ساحنات   10 من  واأكــرث  عامال 
عن  ناهيك  خراطيم،  وذات  لل�سهاريج  واأخــرى 
�سل�سلة  ملبا�سرة  العمال  مــن  فرقة  تخ�سي�س 
التدخالت وتعقيم االأماكن واالأرجاء الداخلية 
للمرافق االإدارية واملوؤ�س�سات الرتبوية بطريقة 

يدوية.
تعقيم  حمالت  �سهدت  التي  املناطق  بني  ومــن 
�ساحة حر�سو�س، �ساحة اأول ماي بطريق ب�سكر، 
�سوارع   بولعيد  بــن  م�سطفى  ال�سهيد  ممـــرات 
من  عليه  يتوفر  ملا  ال�سعبي  بوعقال  حي  واأزقــة 
حي  معتربة،  �سكانية  وكثافة  جتارية  ف�ساءات 
84 م�سكن واملحالت التجارية املتواجدة به، كما 
اإجناح  يف  جهودها  باتنة  بلدية  م�سالح  وا�سلت 
املوؤ�س�سات  بع�س  مــع  بالتن�سيق  احلملة  هــذه 
العمومية للوالية  التي و�سعت لها اأكرث من 22 
املوؤ�س�سة  غرار،  على  عامال  و20  و�ساحنة  اآلية 
بات  كلني  املحيط  وتزيني  للنقاوة  العمومية 
باتنة،  الريفية  الهند�سة  اأ�سغال  موؤ�س�سة  ـ 
احلبوب  تعاونية  للتطهري،  الوطني  الــديــوان 
احلماية  الــغــابــات،  م�سالح  اجلــافــة،  واخل�سر 
املدنية واأخريا مع م�سالح االأمن والدرك الوطني 
الـ14  احل�سرية  القطاعات  جميع  ا�ستهدفت 

التابعة لبلدية باتنة.

العمومية  الهيئات  مراكز  اجلهود  هذه  و�سملت 
املحكمة  بــاتــنــة،  قــ�ــســاء  جمل�س  غـــرار  عــلــى 
االإدارية، حمكمة اجلنح، مقر والية باتنة، مقر 
دائرة باتنة،  مقر االأمن الوالئي، مقر املجموعة 
االإقليمية للدرك الوطني، مدر�سة اأ�سبال االأمة، 
املدر�سة الوطنية ل�سالح املدرعات بوادي ال�سعبة 
بف�سدي�س  الوطني  لالأمن  النظام  حفظ  وحدة 
احل�سرية  االأمنية  املقرات  جميع  جانب  اإلـى 
ــــة املــتــواجــدة باحلي  وكــذلــك املــرافــق االإداري
على   ركزت  كما  الربيد،  مراكز  وجميع  االإداري 

م�ساعفة عملية تنظيف وتطهري جميع ال�سوارع 
الرئي�سية واالأزقة الداخلية لالأحياء ال�سكنية  
دوار  اأحياء  غرار  على  ا�ستثناء  دون  ال�سعبية 

الدي�س، حي ك�سيدة، بارك اأفوراج وغريها.
ويف ذات ال�سياق تبقى هذه احلملة والتدخالت 
االأماكن  م�ستوى  على  يومية  ب�سفة  م�ستمرة 
الق�ساء  يتم  ريثما  الذكر  ال�سالفة  والنقاط 
حت�سي�سية  حمالت  يرافقها  الــوبــاء  هــذا  على 
تنقل  من  حتد  ممار�سات  لتبني  املواطنني  و�سط 

الفريو�س بني االأ�سخا�س.

يف اإطار جهود مكافحة تف�ضي فريو�س كورونا

حملة تعقيم كربى لالأحياء واملوؤ�ص�صات بباتنـــة

مر�صى "ال�صيلياك" بباتنة يف خطر
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اأكــدت  التي  امل�سادر  ذات  وح�سب 
املفا�سل  زرع  عــمــلــيــات  حــتــى  اأنـــه 
وقت  اإىل  تاأجيلها  مت  اال�سطناعية 
املفا�سل،  تلك  انــعــدام  ب�سبب  اآخــر 
كما اأن عمليات زرع الكلى مت تاأجيلها 
لذات االأ�سباب فيما ال يزال امل�ست�سفى 
ي�ستقبل مر�سى الف�سل الكلوي الذين 
ب�سفة  الت�سفية  لعملية  يخ�سعون 
ويف  اأ�سبوعيا،  ــرات  م اأربـــع  عــاديــة 
نف�سها  امل�سادر  اأكدت  نف�سه  ال�سياق 
تاأجيلها  مت  اجلراحية  العمليات  اأن 
خا�س  جلو  وحتتاج  ح�سا�سة  لكون 
معظم  اأن  على  ناهيك  الإجــرائــهــا 
للم�ست�سفى  املخ�س�سة  املــيــزانــيــة 

للت�سدي  موجهة  بــاتــت  اجلــامــعــي 
امل�ستحيل  فمن  لذا  كورونا  لفريو�س 
مهما  عمليات  اأي  برجمة  اأو  اإجــراء 

كان نوعها يف الوقت احلايل.
انـــه مت برجمة  بــالــذكــر   جــديــر 
املن�سرم  اأيام جراحية خالل مار�س 
اال�سطناعية  املــفــا�ــســل  لـــزراعـــة 
متخ�س�س  طبي  طاقم  اإ�سراف  حتت 
عكنون  بــن  وم�ست�سفى  باتنة  مــن 
بالعا�سمة، اأين مت اإجراء 26 عملية 
على  ال�سري  اإىل  االإ�سافة  ناجحة 
ذات الوترية كل �سهر اإال اأن الظروف 

احلالية حالت دون ذلك.

اجلمعيات  مــن  العديد  اأمــ�ــس  �سرعت 
على  باتنة  بوالية  االأحــيــاء  وروؤ�ــســاء 
غرار حي بوزوران ولباطوار، يف اإح�ساء 
واأرباب  املحدود  الدخل  ذوي  العائالت 
ــالت مــن فــئــة االأعـــمـــال احلــرة  ــائ ــع ال
قــرار  مــن  تت�سرر  قــد  الــتــي  الــيــومــيــة، 

احلجر ال�سحي. 
عبد  احلــكــومــة  رئي�س  تعليمات  بعد 
باإح�ساء  الــقــا�ــســيــة  جــــراد  ــعــزيــز  ال
قرار  من  واملت�سررة  املــعــوزة  العائالت 
ال�سلطات  مــن  وبــاأمــر  ال�سحي،  احلجر 
اجلمعيات  من  العديد  قــررت  املحلية  
التقرب  املـــدين  املجتمع  مــن  واأطــــراف 
اأحياء  جلان  اإن�ساء  ق�سد  املواطنني  من 
جــراء  املــتــ�ــســرريــن  املــواطــنــني  حت�سي 
التي  ال�سعبة  والظروف  الراهن  الو�سع 

فريو�س  تف�سي  ب�سبب  الــبــالد  بها  متــر 
كورونا امل�ستجد، كما متت مبا�سرة عملية 
كبار  مبرافقة  املعوزة  العائالت  اإح�ساء 
على  ــوف  ــوق وال بهم  للتكفل  ــاء  ــي االأح
ال�سياق،  ذات  ويف  اليومية،  متطلباتهم 
اأفادت حالة من هذه العائالت وهو عامل 
يومي، باأن الو�سع الراهن اأثر على عليه 
منذ  للعمل  خروجه  لعدم  وذلــك  �سلبا 
لباقي  نف�سه  والو�سع  يوما   15 حوايل 

العمال واالأجراء اليوميني.
من جهته، نا�سدت هذه الفئة ال�سلطات 
العاجل  الــتــدخــل  ــرورة  ــ�ــس ب املــحــلــيــة 
منذ  بها  ميرون  التي  املحنة  يف  والنظر 
ــذه االأزمـــة الــتــي اأثـــرت على  بــدايــة ه
حياتهم املهنية، وذلك بحماية اأطفالهم 

واأ�سرهم والتكفل بهم.
يرفع �سكان قرية ذراع الطني مبروانة 
من  املحلية  لل�سلطات  عــديــدة  مطالب 
التنموي  واقعهم  اإىل  االلتفات  ــل  اأج
املرتدي جراء نق�س للم�ساريع التنموية 
الريفية التي من �ساأنها حت�سني االأو�ساع 
على  وت�سجيعهم  لل�سكان  املعي�سية 

اال�ستقرار فيها.
اأو�ساعهم  اأن  اأكــــدوا  الــقــريــة  �سكان 
الكثري  غياب  ظــل  يف  �سعبة  املعي�سية 
ال�سرورية  احليوية  واملــواد  املرافق  من 
الذي  ال�سروب  املــاء  نق�س  راأ�سها  وعلى 
طريق  عن  اإال  ال�سكان  عليه  يتح�سل  ال 
�سبكة  غــيــاب  اإىل  اإ�ــســافــة  ــنــاءه،  اقــت
بع�س  جعل  ما  وذلــك  ال�سحي  ال�سرف 
يف  تقليدية  طــرقــا  يتبعون  القاطنة 
تهدد  اأ�سبحت  التي  خملفاتهم  طــرق 
جراء  و�سيكة  بيئية  بكارثة  بــوقــوع 

انت�سار احل�سرات والقوار�س واحليوانات 
ال�سالة املهددة لل�سحة العمومية الأزيد 
من 1500 عائلة يقطنون هذه املنطقة 

املن�سية ح�سب تعبري �سكانها.
وال  حدث  للمنطقة  الريفية  التهيئة 
طالبوا  الــذيــن  الــ�ــســكــان  ح�سب  حـــرج 
ـــاإعـــادة تــاأهــيــل طــرقــات  الــ�ــســلــطــات ب
وم�سالك قريتهم لت�سهيل تنقل املواطنني 
اإ�سكالية  تعاين  باتت  التي  واملــراكــب 
احلفر  متالأها  متهالكة  طــرق  يف  املــرور 
اأن معظمها م�سالك  واملطبات ناهيك عن 
تعبيدها  مب�ساريع  حتظى  مل  ترابية 
منذ اأن ت�سكلت، اإ�سافة اإىل مطالبة ذات 
ال�سكان بتوفري االإنارة العمومية لت�سهيل 
جهة  من  الليل  خــالل  املواطنني  تنقل 
املنطقة  يف  واال�ستقرار  لالأمن  وتعزيزا 

من جهة اأخرى.

البلدي  املجل�س  رئي�س  اأمــ�ــس،  اأعــلــن 
اللجان  وروؤ�ساء  ونوابه  باتنة  لبلدية 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  ــاء  واأعــ�ــس
من  �سهر  برواتب  التربع  واملندوبون، 
يف  امل�ساهمة  بهدف  ال�سهرية   اأجورهم 
اجلهود الرامية اإىل الق�ساء على وباء 
لي�سل  اجلزائر  اجتاح  والــذي  كورونا 
 16 بها  �سجلت  التي  باتنة  والية  اإىل 
وفــاة،  وحالتي  مــوؤكــدة  اإ�سابة  حالة 

اإيداعها  مت  التربعات  هــذه  اأن  يذكر 
اأجل  من  للتربع  املخ�س�س  احل�ساب  يف 
 ،19 كوفيد  كــورونــا  فــريو�ــس  جمابهة 
مدى  الطيبة  املبادرة  هذه  توؤكد  فيما 
تالحم اجلزائريني وتكافلهم يف املحن 
معا  للعمل  النداء  وتلبيتهم  واالأزمــات 
التي  اجلائحة  هذه  مكافحة  اأجل  من 

تع�سف باجلزائر والعامل اأجمع.

تاأجيل كل العمليات اجلراحية 
با�صتثناء ال�صتعجالية 

ال�صروع يف اإح�صاء الطبقة اله�صة 
املت�صررة من قرار احلجر ال�صحي

البلدية  واأع�صاء  "مري" باتنة 
يتربعون ب�صهر من رواتبهم

�صكان قـرية "ذراع الطــني" ي�صتكون التهمي�ض
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م�ست�سفى باتنة اجلامعي

ك�صفت م�صادر ا�صت�صفائية لـ"الأورا�س نيوز"، اأن م�صت�صفى باتنة اجلامعي بن فلي�س التهامي قد 
اأجل كل العمليات اجلراحية ا�صتثناء الإ�صتعجالية منها فقط ب�صبب جتند اجلميع ملواجهة فريو�س 

كورونا الذي فر�س ظروفا ا�صتثنائية يف خمتلف املوؤ�ص�صات ال�صحية.

املعــــذر



خن�شلة

لل�ضيطرة على اإنت�ضار الفريو�س 

فيما هوت اأ�ضعار اخل�ضر 

على خطى كبار امل�ضوؤولني 

حت�سلت مديرية ال�سحة وال�سكان 
من  دفعة  اأول  على  �سطيف،  لوالية 
على  ال�سريع  الك�سف  اخــتــبــارات 
با�ستور،  معهد  من  كــورونــا  فريو�س 
املوؤ�س�سة  ن�سيب  مــن  كــانــت  حيث 
االإ�ــســتــ�ــســفــائــيــة بعني  الــعــمــومــيــة 
الكبرية �سمال الوالية وهذا بالنظر 
املت�سبه  احلــاالت  من  الكبري  للعدد 
فيها والتي مت ت�سجيلها خالل االأيام 
الفريق  انــطــلــق  حــيــث  ــة،  ــارط ــف ال
هذه  ا�ستعمال  يف  للموؤ�س�سة  الطبي 
املوؤ�س�سة،  م�ستوى  على  االختبارات 
احلـــاالت  عــلــى  الك�سف  خـــالل  مــن 
بامل�ست�سفى،  املتواجدة  بها  امل�ستبه 
ــي اآخـــر  ــب ــيــقــوم فـــريـــق ط ــا �ــس ــم ك
ال�سحة  عمال  جميع  على  بالك�سف 
املتعددة  بــالــعــيــادة  املــتــواجــديــن 

اخلدمات ببني عزيز.
على  الك�سف  عملية  اأن  ومعلوم 
االختبارات  بهذه  كــورونــا  فريو�س 

ال�سريعة والتي تقوم باإظهار النتائج 
�سي�سهل  فــقــط،  دقــائــق   10 ــالل  خ
فريو�س  على  ال�سيطرة  عملية  من 
ب�سرعة،  بــوؤرتــه  وحتــديــد  كــورونــا 
ويدخل هذا يف اإطار م�ساعي الدولة 
ــاء واحلـــد من  ــوب ــواء هــذا ال ــت الح
التي حتتل  �سطيف  انت�ساره بوالية 
امل�ستوى  عــلــى  اخلــامــ�ــســة  املــرتــبــة 
االإ�سابات  عدد  ناحية  من  الوطني 

بهذا الفريو�س.
قائمة  تتو�سع  اأن  املنتظر  ومــن 
امل�ست�سفيات املعنية بهذه االختبارات 
املقبلة كل  االأيام  لت�سمل يف غ�سون 
من م�ست�سفى �سروب اخلثري بالعلمة 
اأزال  عني  م�ست�سفيات  اإىل  اإ�سافة 
اجلنوبية  اجلــهــة  يف  ـــان  ومل وعـــني 
بدورها  عرفت  والتي  الوالية  من 
م�ستبه  عــديــدة  حـــاالت  ت�سجيل 

باإ�سابتها بهذا الفريو�س. 

اخل�سر  من  العديد  اأ�سعار  عرفت 
�سطيف  بوالية  اجلملة  اأ�سواق  يف 
ـــام  االأي خـــالل  حم�سو�سا  هــبــوطــا 
ال�سوق  اإغـــراق  ظــل  يف  الــفــارطــة 
ونزل  اخل�سر،  من  معتربة  بكميات 
البطاطا  مــن  الــكــيــلــوغــرام  �سعر 
انخف�س  بينما  دج،   40 نحو  اإىل 
دج   60 حـــدود  اإىل  اخلــ�ــس  �سعر 
والطماطم اإىل 80 دج، ورغم هذه 
يرون  املواطنني  اأن  اإال  االنخفا�س 
بع�س  مرتفعة  تبقى  االأ�سعار  اأن 

ال�سيء يف هذه الفرتة.
بع�س  اأ�سعار  �سجلت  املقابل  ويف 
مادة  غــرار  على  ارتفاعا  اخل�سر 
دج   100 اإىل  و�سلت  التي  الب�سل 
و�سل  فيما  الــواحــد،  للكيلوغرام 
دج،   140 عتبة  اإىل  الفلفل  �سعر 
هذه  غالء  اأ�سباب  التجار  ــع  واأرج
نتيجة  عر�سها  قلة  اإىل  املـــادة 
توقف عدد من الفالحني عن جني 
ويف  احلالية،  الفرتة  يف  املح�سول 
نظر التجار فاإن الكثري من اخل�سر 

االنخفا�س  مــن  ــزيــد  امل �ستعرف 
الكمية  نتيجة  املقبلة  الفرتة  يف 
تنتظر  التي  املحا�سيل  من  الهائلة 

القطف.  
من  الــكــثــري  ا�ستكى  املــقــابــل  ويف 
يف  امل�سجلة  الندرة  من  املواطنني 
اختفت  والتي  الفواكه  من  العديد 
من االأ�سواق خا�سة تلك امل�ستوردة 
انقطع  ــن حــيــث  ــوط ال ــن خــــارج  م
من  الكثري  من  املــوز  مبــادة  التزود 
وهذا  والــفــواكــه  اخل�سر  حمــالت 
يف ظل نفاذ املخزون اخلا�س بهذه 
جعل  الـــذي  االأمـــر  ــو  وه الفاكهة 
خالل  اأ�سعارها  ارتــفــاع  اإمكانية 
خ�سو�سا  مرتقبا  املقبلة  االأيـــام 
املبارك  رم�سان  �سهر  اقــرتاب  مع 
وهذا بعد اأن نزل �سعر الكيلوغرام 
االأ�سابيع  خــالل  املــوز  من  الواحد 
180 دج، كما  الفارطة اإىل حدود 
مت ت�سجيل ندرة كبرية يف الليمون 
من  عليه  املرتفع  الطلب  ب�سبب 

طرف املواطنني. 

بفريو�س  املــ�ــســابــني  اأحـــد  دعـــى 
املدعو  خن�سلة،  بــواليــة  كــورونــا 
"جمال دندوقة" واملتواجد حاليا 
علي  اال�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة 
بو�سحابة، اإىل �سرورة اأخذ االأمـور 
بجدية وااللتزام باحلجر ال�سحي 
املواطنني  املــعــنــي  وحـــث  ــنــزيل  امل
واال�ستهزاء  اال�ستهتار  ترك  على 
�سعب  االأمــر  لكون  الفريو�س  بهذا 
توخي  �ــســرورة  اإىل  ــار  ــس واأ� ــدا  ج
املنزيل  باحلجر  وااللتزام  احلذر 
على  للق�ساء  ــل  ح اأحــ�ــســن  ـــه  الأن
املعني  اأطلق  كما  الفريو�س،  هــذا 
التوا�سل  مبــوقــع  �سفحته  ــرب  ع
ال�سحي  باحلجر  وهو  االجتماعي 
باالبتعاد  املواطنني  يو�سي  فيديو 
اأنواع االإ�ساعات التي تزرع  عن كل 

املر�سى،  عائالت  قلوب  يف  الرعب 
لالإ�سارة فقد �سجلت والية خن�سلة 
اإ�سابة  بــدايــة مــن هــذا االأ�ــســبــوع 
امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
 3 اإىل  االإجــمــايل  الــعــدد  لريتفع 
الوباء  هــذا  بداية  منذ  اإ�سابات 
وفاة  وخالة  العالج  تتلقى  حالتني 

واحدة مبدينة �س�ســار.

قافلة  اأمــ�ــس،  �سبيحة  انطلقت 
خن�سلة،  واليــــة  مـــن  تــ�ــســامــنــيــة 
ــف املـــ�ـــســـاعـــدات  ــل ــة مبــخــت ــل ــم حم
نحو  والطبية  االأ�سا�سية  الغذائية 
تنظيم  يف  و�ساهم  البليدة،  واليــة 
الن�ساط  مــديــريــة  الــقــافــلــة  هـــذه 
االجتماعي وجمموعة من املتعاملني 
واخلريين،  واملواطنني  االقت�ساديني 

من  الت�سامنية  الهبة  هــذه  وتــاأتــي 
طرف هوؤالء تعبريا عن ت�سامنهم مع 
تف�سي  ب�سبب  البليدة   والية  �سكان 
ب�سكل  بــالــواليــة  ــا  ــورون ك فــريو�ــس 
كبري، واأعطى اإ�سارة انطالق القافلة 
وايل الوالية برفقة مدير الن�ساط 
وال�سلطات  بالوالية  االجتماعي 

االأمنية واملحلية.

املجال�س  روؤ�ساء  من  العديد  بادر 
ال�سعبية البلدية بوالية �سطيف 
براتب  تربهم  عن  ــالن  االإع اإىل 
اخلا�س  ال�سندوق  لفائدة  �سهري 
على  وهذا  كورونا  وباء  مبواجهة 
البلد  يف  امل�سوؤولني  كبار  خطى 
اأي�سا  هم  التربع  ــرروا  ق والذين 
الو�سعية  ملواجهة  �سهري  براتب 

احلالية.
واأعلن رئي�س بلدية العلمة �سرق 
�سطيف توفيق ح�ساين عن قراره 
ال�سهرية  االأجــرة  عن  بالتنازل 
لباقي  ــا  اأيــ�ــس الـــدعـــوة  مــوجــهــا 
الذين  البلدي  املجل�س  اأع�ساء 
عن  التنازع  على  بدورهم  وافقوا 
راتب �سهري، وهي اخلطوة ذاتها 
ــاء  الــتــي قــام بها عــدد مــن روؤ�ــس
ـــراب الــواليــة  الــبــلــديــات عــرب ت

اأر�س  على  جت�سيدها  انتظار  يف 
الواقع.

وقال رئي�س بلدية العلمة توفيق 
ح�ساين يف هذا ال�سدد :" اأعلن من 
بالتربع  ت�سامني  عن  املنرب  هذا 
الر�سمي  احل�ساب  يف  �سهر  براتب 
ــرتح  واأق كــورونــا،  اأزمـــة  ملواجهة 
ــادة  عــلــى جــمــيــع الـــنـــواب والــ�ــس
االأع�ساء مبا فيهم املتقاعدون، اأن 
نتربعوا جميعا براتب �سهري، اأو 
مبنحة �سهر من معا�س تقاعدهم، 
لفائدة اإخواننا الذين �سيواجهون 
جمود  اأمــام  �سعبا  معي�سيا  و�سعا 
اأن  خا�سة  االقت�سادية،  احلركة 
�سهر رم�سان املعظم على االأبواب، 
اإىل  اللجوء  وطنيا  واجبا  و�سار 
ملواجهة  ــع  اأو�ــس ت�سامنية  هبة 

تداعيات وباء كورونا". 

�سخرت م�سالح تعاونية 
احلبوب والبقول اجلافة لوالية 

�سوق اأهرا�س، 36 اآلة ر�س من 
احلجم الكبري ملكافحة انت�سار 

وباء كورونا، حيث و�سعت هذه 
االآالت حتت ت�سرف وخدمة 

ال�سلطات واجلماعات املحلية يف 
اإطار التدابري الوقائية املتخذة 

من اأجل منع انت�سار فريو�س 
كوفيد19 ولدعم اجلهود املبذولة 

من اأجل اإجناح العملية عرب 
اإقليم الوالية، ويف ذات ال�سياق 

انخرط جمموعة من فالحي 
بلدية احلدادة احلدودية 

يف عملية التعقيم والتطهري 
امل�ستمرة لذات الغر�س، والتي 
م�ست عديد االأحياء وال�سوارع 

واالأماكن العامة كما بادروا اإىل 
ت�سخري عتادهم وبع�س االآليات 

الفاعلة يف هذه العملية، ومن 
جهتها �سرعت خمتلف الوحدات 

الثانوية باحلماية املدنية ب�سوق 
اأهرا�س يف عمليات تعقيم وتطهري 

مت�س خمتلف االأماكن وال�سوارع 
وكذا االإدارات بهدف الت�سدي 

لهذا الوباء.

فيه  ا�ــســتــغــل  الـــذي  ــت  ــوق ال يف 
ال�سحية  االأزمــة  التجار  اأ�سباه 
احتكار  يف  الــبــالد  بها  متــر  التي 
من  االأ�سا�سية  الغذائية   ــواد  امل
اأجل بيعها باأ�سعار م�ساعفة، وجد 
اآخرون الفر�سة �سانحة من اأجل 
عرب  "�سيطانية"  باأعمال  القيام 
تخزين املواد الغذائية االأ�سا�سية 
ذات اال�ستهالك الوا�سع واملدعمة 
نحو  وتهربيها  الدولة  طرف  من 

تون�س عرب ال�سريط احلدودي.
االإقليمية  الــوحــدات  ومتكنت 
خن�سلة  بوالية  الوطني  للدرك 

توقيف  من  يومني  من  اأكــرث  منذ 
كانت  فــوتــون  نـــوع  مــن  �ساحنة 
املواد  من  معتربة  بكمية  حمملة 
املفوترة،  املتنوعة غري  الغذائية 
غري  ال�ساحنة  اأن  اإىل  اإ�ــســافــة 
اأين  العمومي  للنقل  خم�س�سة 
من  يبلغ  الــذي  �ساحبها  اأن  تبني 
اإطــار  يف  يعمل  �سنة   36 العمر 
املواد  جتميع  يف  خمت�سة  �سبكة 
الغذائية ونقلها اإىل والية تب�سة 
حيث  تون�س،  اإىل  تهريبها  ق�سد 
املواد  وحجز  املعني  توقيف  مت 
قيمتها  قـــدرت  الــتــي  الــغــذائــيــة 

ويف  بـ284.682دج.  املــالــيــة 
حماربة  اإطــار  ويف  ال�سياق  ذات 
ــواد  ــامل ــة ب ــارب ــس ــ� الــتــهــريــب وامل
والوا�سعة  املــدعــمــة  الــغــذائــيــة 
ــالك متــكــنــت الــفــرقــة  ــه ــت ــس اال�
املتعددة املهام مبداورو�س التابعة 
بوالية  اأق�سام اجلمارك  ملفت�سية 
كمية  حجز  مــن  ــس  ــرا� اه �ــســوق 
ذات  الغذائية  املــواد  من  كبرية 
كانت  والتي  الوا�سع  اال�ستهالك 
 650 يف  متثلت  للتهريب  موجة 
كلغ من مادة ال�سكر و500 لرت من 

مادة الزيت.

مب�ست�سفى  الــتــولــيــد  ق�سم  يــعــرف 
مليلة،  عني  مبدينة  عمريات  �سليمان 
الليل  فـــرتات  خــالل  كــبــرية  فو�سى 
ب�سبب غياب الطبيبة املخت�سة خالل 
املناوبات الليلة، وهو ما اأدى لتحويل 
ا�ستعجاليه  ب�سفة  احلوامل  الن�ساء 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  ملختلف 
اأ�سحاب  منهم  خــا�ــســة  ـــجـــاورة،  امل
التدخل  ت�ستدعي  الــتــي  احلـــاالت 
عمليات  تــتــم  وقـــت  يف  الــقــيــ�ــســري، 
م�ستوى  عــلــى  الطبيعية  الـــــوالدة 
باإ�سراف  عمريات  �سليمان  م�ست�سفى 

القابالت وغياب الطبيب املخت�س.
واأ�سارت اإحدى القابالت بامل�ست�سفى 
الق�سم  يواجهه  الــذي  ال�سغط  اإىل 

خالل الفرتة احلالية، ب�سبب ت�سخري 
املحجور  ملتابعة  خا�س  طبي  طاقم 
باإ�سابتهم  وامل�ستبه  �سحيا  عليهم 
 ،"19 ــد  ــي ــوف ك "كورنا  بــفــريو�ــس 
املتواجدة  املوؤكدة  للحالة  باالإ�سافة 
ما  بامل�ست�سفى،  اخلام�س  بالطابق 
املمر�سني  عــدد  يف  كبري  لنق�س  اأدى 
واالأطباء على م�ستوى باقي االأق�سام 
تاأجيل  مت  فقد  لالإ�سارة،  االأخـــرى، 
اجلراحية  العمليات  من  الع�سرات 
على م�ستوى امل�ست�سفى، وكذا ح�س�س 
ال�سرطان  ملر�سى  الكيميائي  العالج 
اإىل غاية نهاية �سهر اأفريل ح�سب ما 

اأكدته م�سادر طبية بامل�ست�سفى.

اأمن والية  اأم�س، م�سالح  قامت 
كمية  بــحــجــز  الـــبـــواقـــي،  اأم 
اال�ستهالكية  املــواد  من  معتربة 
كميات  وكــــذا  فـــوتـــرة،  بــــدون 
الغذائية  ــــواد  امل ــن  م مــعــتــربة 
ــان  الــوا�ــســعــة اال�ــســتــهــالك ك
بطريقة  اأ�ــســحــابــهــا  يــحــوزهــا 
املغ�سو�سة،  ومنها  قانونية  غري 
وت�سمل 99.50 قنطار من مادة 
مادة  من  قناطري  و05  ال�سميد، 

الفرينة منها 2.55 قنطار غري 
�سالح لال�ستهالك، وكذا  1889 
لرت من زيت املائدة، و 1670 كلغ 
من مادة ال�سكر، و52.5 كلغ من 
حلجز  باالإ�سافة  القهوة،  مادة 
غدائية  مواد  من  معتربة  كمية 
يف  ال�سالحية،  منتهية  ــرى  اأخ
غلق  قــرار   93 تنفيذ  مت  وقــت 
اللوائح  خالفت  جتارية  ملحالت 

التنظيمية.

تهريب املواد الغذائية فـي عـز الأزمـة!

اختبارات للك�صف عن كورونا
 يف ظرف 10 دقائق 

فواكه م�صتوردة تختفي
 من اأ�صواق �صطيف 

م�صاب بـ"كورونا" يرتجى 
املواطنني اللتزام ببيوتهم ولية خن�صلة يف جندة �صكان البليدة

اأميـــار ومنتخبون يتربعون برواتبهم   ت�صخري 36 اآلة 
ر�ض للتعقيـــــم

ــد ــي ــول ــت ــم ال ــص ــ� ــق ـــى ب فـــو�ـــص
 مب�صت�صفى عني مليلة

جتـــاريـــا حمــــال   93 غـــلـــق 
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فريو�س كورونا: 

�سرع قطاع �لتجارة يف �سطب �لتجار �لذين ثبت يف حقهم �رتكاب جرم �مل�ساربة �أو �حتكار �ل�سلع �أو 
بيع �سلع منتهية �ل�سالحية، ح�سبما �أفاد به �أم�س وزير �لتجارة كمال رزيق.

حاليا  تعمل  الور�صة  هذه  اأن  الوزير  واأفاد 
التي  القانونية  الن�صو�س  مراجعة  على 
وتعديلها  و�صبطها  وحتيينها  باملئات  تعد 
والنظرة  احل��ايل  ال��واق��ع  مع  يتما�صى  مبا 
الرقابة  يف  املتمثلة  ل���ل���وزارة  اجل��دي��دة 
ال���وزارة  اإىل  ورفعها  وال�صبط  واملتابعة 
هذه  اأ�صغال  و�صت�صفر  للم�صادقة،  الأوىل 
التجارة"  قوانني  "دليل  اإجناز  عن  الور�صة 
القوانني  كل  �صيت�صمن  وال��ذي  م��رة،  لأول 
املتعاملني  م��ت��ن��اول  يف  وي��و���ص��ع  امل��ح��ّي��ن��ة 
و  رقمية  و�صائط  عرب  والأجانب  الوطنيني 

من�صورات مطبوعة.
رزيق  ال�صيد  وفق  الإج��راء  هذا  �صاأن  ومن 
لدى  القوانني  ه��ذه  فهم  وتب�صيط  ت�صهيل 
القت�صاديني  واملتعاملني  القطاع  موظفي 
يف  ال�صفافية  واإت��اح��ة  ال�����ص��واء،  ح��د  على 
للمعامالت  املنظمة  القوانني  على  الط��الع 

التجارية.
بغ�صون  اأ�صغالها  اللجنة  ا�صتكمال  بعد  و 
الإ�صالح  �صنة   2021 �صتكون  احلايل  العام 

احلقيقية، بحيث يتم حاليا النظر اأي�صا يف 
تنظيم التجارة اللكرتونية وتعزيز الدفع 
"ع�صرنة  ه���دف  ولتحقيق  الل���ك���رتوين، 
على  يتوجب  اأن��ه  الوزير  يوؤكد   ،" الإدارة 
الن�صو�س  ك��ل  يف  النظر  اإع����ادة  ال��ق��ط��اع 

القانونية وحتيينها.
ال��ك��ربى  امل�����ص��اح��ات  ويف جم���ال ت��ط��وي��ر 
حاليا  العمل  يتم  التجاري،  العمل  وتطوير 
املنتجات  كل  يف  الأفقي  الرتميز  جعل  على 
اأف�صل  متابعة  لتحقيق  "اإجباري"  وال�صلع 
العملية  خالل  اأكرث  و�صفافية  للمنتوجات 
قوانني  حت�����ص��ري  ج��ان��ب  اإىل  ال��ت��ج��اري��ة، 
جديدة يف هذا املجال، وذكر الوزير يف هذا 
امل�صتهلك"  دليل  ل�"  القطاع  باإطالق  ال�صدد 
لدى  ال�صتهالكية  الثقافة  تعزيز  اجل  من 
انتهاج  على  وت�صجيعهم  املواطنني،  عامة 

نظم ا�صتهالكية ايجابية. 
القطاع  اأن  الوزير  قال  الفوترة  ويف جمال 
ال�صحية احلالية  انتهاء الأزمة  يعتزم بعد 
تنظيم جل�صات وطنية بني قطاعات التجارة 

اإىل  تهدف  والفالحة  وال�صناعة  واملالية 
تنظيم جمال الفوترة فيما يتعلق بعمليات 
بجميع  الإ�صكالية  هذه  ومعاجلة  الإنتاج 
تنظيم  فاإن  رزيق  ال�صيد  وح�صب  ت�صعباتها، 
حدا  ي�صع  اأن  �صاأنه  من  الفوترة  عمليات 
التجاري،  القطاع  يف  القائمة  للم�صاكل 
الأ���ص��واق  يف  اف�صل  التحكم  يف  وي�صاهم 
التاجر  مطالبة  يعقل  كيف   "  : مت�صائال 
املنتج  اأو  الفالح  يحوز  ل  بينما  بالفوترة 

على �صجل جتاري وغري خا�صع لل�صريبة ".
بني  وطنية  جل�صات  تنظم  اأن  وينتظر 
واملالية  وال��ف��الح��ة  ال��ت��ج��ارة  ق��ط��اع��ات 
امل��وارد  يف  الفوترة  عمليات  تنظيم  ح��ول 
يف  القطاع  يقوم  اأن  ويرتقب  الفالحية، 
وتاأطريهم  امل�صتوردين  بتنظيم  الإطار  هذا 
الفوترة،  بنظام  التعامل  "واإجبارهم" على 
يتابع ال�صيد رزيق، كما �صرح يف هذا ال�صدد  
منذ  حت��ل  مل  مع�صلة  "الفوترة   : ق��ائ��ال 
�صنوات، ول ميكن حلها بني ع�صية و�صحاها 

وهي م�صاألة تهم كل الأطراف".

يوا�صل املجمع العمومي لتوزيع الكهرباء 
و الغاز "�صونلغاز" وجميع فروعه جتندهم 
مع  اخلدمة  ا�صتمرارية  �صمان  اجل  من 
احلفاظ على �صحة و�صالمة موظفيه يف 
فريو�س  وباء  بتف�صي  املت�صم  الظرف  هذا 
كورونا )كوفيد 19(، ح�صبما اأفاد به اأول 

اأم�س بيان املجمع.
بتن�صيط  املجمع  ق��ام  الإط���ار،  ه��ذا  ويف 
عرب  هياكله  جممل  يف  الأزمة"  "جلان 
ال�����رتاب ال��وط��ن��ي م���ع ات���خ���اذ ت��داب��ري 
حماية  ���ص��م��ان  اج���ل  م��ن  ا�صتعجاليه 
موظفيه واحلفاظ على النظام الكهربائي 

وال�صبكات الغازية يف اجلزائر.
موؤ�ص�صات  كل  م�صتوى  وعلى  فانه  وعليه، 
املجمع تلتقي يوميا جلان خا�صة من اجل 
كورونا  فريو�س  خطورة  م�صتوى  متابعة 
املوظفني  حماية  ل�صالح  قرارات  واتخاذ 
اأن  البيان  ذات  ي�صيف  كما  وامل��ن�����ص��اآت، 
قدرة  على  زبائنه  طماأن  �صونلغاز  جممع 
موؤ�ص�صاته مبوا�صلة العمل ولو بعدد قليل 
من املوظفني يف حالة ما اإذا تفاقم الو�صع 

املتعلق بهذا الوباء العاملي.
ويبقى املجمع جمندا  ل�صمان �صري مرافقه 
كما  )24�صا/24(.  يوميا   دائمة  ب�صفة 
ي�صهر اأي�صا على توفري اخلدمة من طرف 
وخالل  وم�صاء  ليال  تعمل  م�صغرة  ف��رق 
اأيام العطل واملنا�صبات، كما ي�صيف البيان 

اأن املخطط الوبائي ي�صمح بت�صيري املن�صاآت 
و �صمان ت�صغيل جممل النظام الكهربائي 
و الغازي يف حالة ارتفاع ن�صبة الغيابات 

املنجر عن حالة ت�صجيل ذروة وبائية.
ال�صركات  باأن  �صونلعاز  جممع  طماأن  كما 
خدماتها  ع��ل��ى  ���ص��ت��ب��ق��ي  ل���ه  ال��ت��اب��ع��ة 
الأ���ص��ا���ص��ي��ة وع��ل��ى ت��دخ��ل ف��رق��ه��ا يف 
مي�س  ط���ارئ  ح���دوث  اأو  ال��ع��ط��ب  ح��ال��ة 
اأن  البيان  اأو�صح  كما  الأ�صخا�س،  باأمن 
اآجال  اإىل  تاأجيلها  مت  الثانوية  الأ�صغال 
توزيع  موؤ�ص�صة  اأن  موؤكدا  حم��ددة،  غري 
تلجاأ  لن  �صونلعاز(  )فرع  والغاز  الكهرباء 

يف  والغاز  بالكهرباء  التزويد  قطع  اإىل 
حالة عدم ت�صديد الفواتري وهذا يف اإطار 
الت�صامن الوطني يف �صل جائحة كورونا، 
كما يعلم املجمع ان زبائنه باإمكانهم دفع 
اللكرتونية  الو�صائط  عرب  فواتريهم 
مربمج  قطع  هناك  يكون  لن  انه  مو�صحا 
با�صتثناء  ال�صبكة  �صيانة  اأ�صغال  ب�صبب 

تلك التي تعد �صرورية.
من جهة اأخرى مت و�صع خمططات حجر 
�صروريا  ح�صورهم  يعد  ال��ذي  املوظفني 
احل�صا�صة  واملواقع  الور�صات  م�صتوى  على 

لالأنظمة الكهربائية والغازية.

واأو�صح الوزير اأن هذه الإجراءات جاءت 
الأعلى  للمجل�س  بيان  توجيهات  لتفعيل 
التجار  �صطب  على  تن�س  التي  ل��الأم��ن 
امل�صاربة  ج��رم  حقهم  يف  ثبت  ال��ذي��ن 
املنتهية  ال�صلع  ترويج  اأو  الحتكار  اأو 
اخل�صو�س  ه��ذا  يف  م��وؤك��دا  ال�صالحية، 
التجارة  مديريات  اإىل  تعليمات  توجيه 
عرب الرتاب الوطني وحتت اإ�صراف ولة 
كما  اخلروقات،  هذه  ملتابعة  اجلمهورية 
مع  بالتن�صيق  اإجراءات  الوزارة  اتخذت 
التجار  وردع  ملواجهة  الأمنية  اجلهات 
الذين  اأو  امل�صاربني  اأو  ال�صرعيني  غري 
ال�صالحية،  منتهية  مواد  ببيع  يقومون 
من  معتربة  كميات  حجز  عن  اأ�صفر  مما 
ال�صلع، وهي العمليات التي مل ي�صهد مثيل 
لها منذ 20 �صنة، يقول الوزير، موؤكدا اأن 
وزارة التجارة ت�صتعمل �صيا�صة الرتغيب 
مع التجار النزهاء والرتهيب �صد التجار 

غري النزهاء.
به  متر  الذي  احلايل  الظرف  اإطار  ويف 
املمتلكات  اأن كل  رزيق  ال�صيد  اأكد  البالد 
التي مت حجزها خالل خمتلف العمليات 
حتت  "ا�صتثنائي"  ب�صكل  و�صعها  مت 
احتياطي  ك��م��خ��زون  ال����ولة  ت�����ص��رف 
للوليات لتوزيعه على الفقراء واملعوزين 
اإىل  توجيهها  عن  عو�صا  احلاجة  وذوي 
ين�س  ما  وف��ق  ال��دول��ة  اأم��الك  مديرية 

عليه القانون .

هيئة  اإن�صاء  مت  الو�صع  ه��ذا  ظ��ل  ويف 
توزيع  بعملية  تتكفل  ولي���ة  ك��ل  يف 

امل�صاعدات على املحتاجني .
التجارة  وزارة  اأن  رزي��ق  ال�صيد  ويوؤكد 
لها  املخولة  ال�صالحيات  مبمار�صة  تقوم 
اإج���راءات  خ��الل  م��ن  قانونا  وامل��ح��ددة 
للدواوين  واملتابعة  والإ�صراف  ال�صبط 
نافيا  واخلا�صة،  العمومية  وال�صركات 
لإج�����راءات  �صلبي  ت��اأث��ري  اأي  وج����ود 
حماربة امل�صاربة و الغ�س على الأ�صعار يف 
اأن الأ�صواق  الأ�صواق، ثم ا�صتطرد يقول 
تاأثرت خالل الأ�صابيع الأوىل من انت�صار 
املتخذة  الإج������راءات  نتيجة  ال��وب��اء 
لتقلي�س التجمعات من خالل غلق بع�س 
اأدى  مما  الكربى،  التجارية  الف�صاءات 
ما  املواطنني  و�صط  يف  الهلع  انت�صار  اإىل 
اأ�صفر عن رد فعل �صلبي متثل يف  اللجوء 
الغذائية  للمواد  املفرط  القتناء  اإىل 

وتخزينها.
القطاع  ع��ن  الأول  امل�����ص��وؤول  وح�صب 
الغذائية  امل��واد  على  القوي  الطلب  فاإن 
املتوقع" وم�صاعفة  من  "اأكرب  كان  الذي 
ال�صلع  نفاذ  اإىل  اأدى  امل�صتهلكة  الكميات 
متكنت  ال��وزارة  اأن  اإل  وجيزة،  فرتة  يف 
اأن  التدابري  من  جملة  عرب  –ح�صبه- 
تعيد لالأ�صواق ا�صتقرارها �صواء بالن�صبة 
اخل�صر  لأ���ص��واق  اأو  الغذائية  للمواد 

والفواكه عرب 48 ولية.

اأم�س،  العاملية،  النفط  اأ�صعار  انخف�صت 
عن  ال��ت��ح��دث  بعد  وذل���ك   %3 بن�صبة 
اإمكانية تاأجيل الجتماع املرتقب لبحث 
تخفي�س اإنتاج النفط بني منظمة اأوبك 

ودول من خارجها.
انخف�س  املتداولة،  البيانات  وبح�صب 
خلام  يونيو  ل�صهر  الآجلة  العقود  �صعر 
اإىل   ٪1.61 بن�صبة  ال�صمال  بحر  برنت 
انخف�صت  كما  للربميل،  دولر   33.56
الو�صيط  تك�صا�س  لغرب  الآجلة  العقود 
دولر   27.43 اإىل   ٪3.18 بن�صبة 

للربميل.
با�صم  املتحدث  اأعلن  نف�صه،  ال�صياق  ويف 
بي�صكوف،  دميرتي  الرو�صية،  الرئا�صة 

ف�صخ  ت��وؤي��د  مل  رو���ص��ي��ا  اأن  اأم�����س،  اأول 
اتفاقية "اأوبك+" واأن مو�صكو والرئي�س 
عملية  اإىل  يتطلعان  ب��وت��ني  ال��رو���ص��ي 

تفاو�س بناءة يف هذا ال�صاأن.
ويف وقت �صابق من ال�صهر املا�صي، ف�صلت 
مع  لتفاق  التو�صل  يف  “اأوبك”  منظمة 
راأ�صهم  على  امل�صتقلني،  املنتجني  من  عدد 
رو���ص��ي��ا، ح���ول ات��ف��اق ج��دي��د خلف�س 

الإمدادات و�صبط الأ�صعار.
النفط  اأ�صعار  انهيار  يف  ذل��ك  وت�صبب 
منذ   %  45 ن��زل��ت  حيث  ح���اد،  ب�صكل 
بداية ال�صهر اجلاري مع تزايد املخاوف 
من عودة فائ�س املعرو�س العاملي وتراجع 

الطلب.

ا�ستحداث اأول ور�سة ملراجعة وحتيني 
القوانني املنظمة للأن�سطة التجارية

�سونلغاز وفروعها تبقى جمندة ل�سمان
انخفا�ش اأ�سعار النفط التزويد بالكهرباء والغاز

قطاع التجارة ي�سرع يف �سطب التجار 
املخالفني من ال�سجل التجاري
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جــيدو

وفاق �سطيف 

باتنة  ـــة  ـــط راب حـــــذرت 
اجلــــهــــويــــة االأنـــــديـــــة 
لوائها،  حتــت  املن�سوية 

ــة الـــتـــاأخـــر يف  ــب ــغ مــــن م
املالية  الغرامات  ت�سديد 
داعية  عليها،  امل�سلطة 
احــرتام  اإىل  الــفــرق  كــل 
القوانني  من   133 املــادة 

ــي  ــت الــعــامــة لــلــفــاف، وال
ت�سوية  �ــســرورة  على  تن�س 

وت�سمنت  لــلــرابــطــة،  الــغــرامــات 
الربقية اإعذار تعترب فيه الرابطة باأن كل 
تاأخر �سيكلف الفريق املعني خ�سم خالل كل 
اإعذارها  بعد  وهذا  ر�سيده،  من  نقطة  �سهر 
 30 مدة  خالل  و�سعيتها  لت�سوية  لالأندية 
ومنحت  املدة  هذه  جتاوزت  الفرق  لكن  يوم 
الرابطة اجلهوية مهلة اأخرى للفرق املدانة 
وجند من هذه الفرق �سباب احلمادية �سباب 
لوطاية  اإحتــاد  خن�سلة  �سباب  جا�سر  عني 
الفرق  اأخرى وهي  وفرق  بو�سقرون  واإحتاد 
تعاين من ازمات مالية والتي �سبق للرابطة 
اأن خ�سمت عدة نقاط من ر�سيدها لت�سوية 

ــاه  ــة جت ــق ــال ــع ــا ال ــم ــه ــون دي
الرابطة، فاللجنة املخت�سة 
لكل  جلــــوءهــــا  ــــربت  اإعــــت
منها  الــقــانــونــيــة  الــطــرق 
اإرغــام  ق�سد  االإعــــذارات، 
ت�سوية  عــلــى  االأنـــديـــة 
الرابطة  جتـــاه  ديــونــهــا 
اأنها  كــمــا  نــفــعــا،  جتــد  مل 
مهلة  املعنية  للفرق  منحت 
�سهر كامل، ثم اأ�سبوع اإ�سايف، 
لذلك  متتثل  مل  الــفــرق  اأن  غــري 
للمو�سم  البطولة  يف  االنخراط  ربطت  كما 
القادم، بتطهري كامل الديون جتاه الرابطة 

واملرتتبة عن املو�سم احلايل.
ويف �سياق اأخر اأبدت معظم الفرق التابعة 
هذا  من  اإ�ستيائها  اجلهوية  باتنة  لرابطة 
القرار واأن الوقت غري منا�سب ملرا�سلة هذه 
كما  كورونا  وباء  تف�سي  مع  خا�سة  النوادي 
اأن معظم الفرق تعاين من اأزمة مالية حادة 
و�سلت بها العجز عن ت�سديد الغرامات املالية 
اأن  للرابطة  وكيف  املباريات  عن  املرتتبة 

تقدم طلب دعم �سندوق امل�ساهمة للفاف.

ال�ساوية  ــاد  الإحت الفني  الطاقم  يخف  مل 
التون�سي فاروق اجلنحاوي رغبته يف  بقيادة 
البطولة  اإ�ستنئاف  مع  �سغري  ترب�س  اإجــراء 
جعل  اأجــل  من  وهــذا  القدم  لكرة  الوطنية 
الالعبني حتت ت�سرفهم واأمام اأعينهم للعمل 
النقائ�س  بع�س  ت�سحيح  على  معهم  �سويا 
للبطولة  املــفــاجــئ  ــف  ــوق ت عــن  ــنــاجتــة  ال
كما  كــورونــا  فريو�س  ــاء  وب ب�سبب  الوطنية 
االإ�سابات  هاج�س  من  الفني  الطاقم  عرب 
ن�ساط  اإ�ستئناف  مع  الالعبني  �سيالحق  الذي 
طويلة  لفرتة  بقائهم  ب�سبب  وهذا  البطولة 
ذلك  عــن  و�سينجر  املناف�سة  اأجـــواء  ــارج  خ
زيادة يف الوزن وهي ما �ستجرب الالعبني على 

املرور عرب برنامج خا�س الإنقا�س الوزن قبل 
االإندماج يف التدريبات ب�سورة طبيعية ولهذا 
لالعبيه  قدم  التون�سي  التقني  فــاإن  ال�سبب 
التدريبات  مع  يتنا�سب  �سحي  اأكــل  برنامج 

اأن  اأكد  حيث  اإنفراد  على  لها  يخ�سعون  التي 
حتى  الالعبني  يالحق  �سيبقى  الهاج�س  هذا 
املوؤكد  من  والذي  الكروي  املو�سم  نهاية  بعد 
اأن ينطلق بعد عدة اأ�سابيع من نهاية بطولة 

املو�سم اجلاري.
�سلم  قد  الفني  الطاقم  اأن  بالذكر  اجلدير 
العبيه من خالل مواقع التوا�سل االإجتماعي 
برنامج العمل الثاين الذي مت اإعداده بعد اأن 
التدريبات يوم اخلام�س  اإ�ستئناف  تبني عدم 
اأفريل وهو الربنامج الذي يهدف اإىل حماية 
امل�ستطاع  قـــدر  لــالعــب  الــبــدنــيــة  احلــالــة 
العودة  مع  ال�سفر  نقطة  اإىل  العودة  لتفادي 

للتدريبات اجلماعية.

اأعرب رئي�س ديريكتوار اأمل مروانة ح�سان 
�سحراوي عن رف�س عدة العبني يف الفريق 
االإلتزام بالربنامج التح�سريي الفردي الذي 
الفنية  العار�سة  على  االأول  امل�سوؤول  قدمه 
املعنيني  الالعبني  وحتجج  بو�سعيد  اأكلي 
الريا�سية  واملــرافــق  املن�سات  توفر  بعدم 
ــاد  ــج ــي تــعــرت�ــســهــم الإي ــت ــعــوبــات ال والــ�ــس
ولو  التمارين  اإجــراء  من  متكنهم  ف�ساءات 
خطوة  ويف  لياقتهم   على  للحفاظ  خفيفة 

لل�سفراء  املــ�ــســرية  الهئية  �ــســارعــت  اأوىل 
ب�سرورة  الالعبني  مطالبة  اإىل  املروانية 
لهم من  امل�سلم  التح�سريي  اإحرتام الربنامج 
طرف الطاقم الفني، وتربز حر�سها برفقة 
ومتابعة  بو�سعيد على مراقبة  اأكلي  املدرب 
التدريبات التي توقفت من جانب الالعبني 

�سيما العنا�سر التي تقطن خارج مروانة.
من جهة اأخرى اأكد املدرب اأكلي اأنه الحظ 
لدى  االإلتزام  عدم  من  كبرية  حالة  وجود 

ب�سدد  الفني  الطاقم  اأن  م�سيفا  الالعبني 
ت�سريح  اإمكانية  اإىل  االإدارة  رفقة  درا�سة 
الطاقات  خلــدمــات  والــلــجــوء  املتقاع�سني 
ال�سبانية حتى نهاية املو�سم اجلاري خا�سة 
فكل  �ساع  ال�سعود  يف  الفريق  هــدف  واأن 
املعطيات ال ت�ستبعد االإدارة موا�سلة م�سوار 
ا�ستئنافها،  حــالــة  يف  بال�سبان  البطولة 
اأدخل  التجميد  فــرتة  متديد  واأن  خا�سة 

الفريق يف عطلة م�سبقة.

املايل  الو�سع  اإىل  كما تطرق زغال�س 
من  االإ�ستفادة  ينتظر  الــذي  للوفاق 
خا�سة  املحلية  ال�سلطات  اإعـــانـــات 
وك�سف  الــراهــن،  الــوقــت  يف  البلدية 
من  طلبت  البلدية  م�سالح  اأن  زغال�س 
امل�سريين منحها التقرير املايل اخلا�س 
اإىل  نوفمرب   24 من  املمتدة  بالفرتة 
غاية 31 دي�سمرب من ال�سنة الفارطة، 
زغال�س  ك�سف  فقد  ذلــك  من  ــرث  واالأك
ب�سرف  قامت  االأ�سود  الن�سر  اإدارة  اأن 
مليار   16 يناهز  معترب  مــايل  مبلغ 
�سنتيم يف ظرف ال يتجاوز 05 اأ�سابيع 
ت�سوية  هــو  ذلـــك  يف  والــ�ــســبــب  فــقــط 
الفني  والطاقم  الالعبني  م�ستحقات 
والدائنني  املوظفني  بع�س  عن  ف�سال 
يعاين  الوفاق  جعل  الــذي  االأمــر  وهو 
من الناحية املالية يف الفرتة احلالية، 
عن  حديثه  �سياق  يف  زغال�س  وك�سف 
بداية  منذ  للوفاق  املالية  املداخيل 

املو�سم اجلاري اأنها تقت�سر على 
املحلية  ال�سلطات  ــات  اإعــان

ــديــة  ــل ــب عـــلـــى غــــــرار ال
ومديرية  والـــواليـــة 

والريا�سة  ال�سباب 
بع�س  عــن  ف�سال 
املمولني على غرار 

االإ�سمنت  �ــســركــة 
و�سوناطراك،  جيكا 

املداخيل  قلة  ظل  ويف 
املالية لل�سركة التجارية 

فاإن  املو�سم  هــذا  للوفاق 
قامت  الهاوي  النادي  اإدارة 

مبلغ  بتحويل  �سابق  وقت  يف 
ح�ساب  مــن  �سنتيم  مليار   17

ال�سركة  اإىل  الــهــاوي  الــنــادي 
ظل  يف  ك�سلفية  للوفاق  التجارية 

مير  التي  ال�سعبة  املالية  الو�سعية 
بها الوفاق هذا املو�سم.

اأما فيما يتعلق بالق�سية التي ت�سغل بال اأن�سار 
يف  املقدم  بالطعن  واملتعلقة  مدة  منذ  الوفاق 
بلقاء  واخلــا�ــســة  االإن�سباط  جلنة  ـــرارات  ق
الذهاب من الدور ربع النهائي من مناف�سة كاأ�س 
اجلمهورية اأمام اأهلي الربج فقد ك�سف زغال�س 
جلنة  قرار  �سدور  اإنتظار  يف  الوفاق  اإدارة  اأن 
الطعون بخ�سو�س العقوبات حيث تبقى االأمال 
كبرية من اأجل اإلغاء القرارات ال�سيما املتعلقة 
وكذا  لقاءات   06 يف  ماي   08 ملعب  مبعاقبة 
ملعب  باأر�سية  حلقت  التي  اخل�سائر  تعوي�س 
الكوكي،  املدرب  عقوبة  وكذا  بالربج  اأوت   20
لوفاق  الهاوي  النادي  االأول عن  امل�سوؤول  وعاد 

فيما  االإن�سباط  جلنة  قـــرارات  اإىل  �سطيف 
متت  ال  اأنها  على  ليوؤكد  الداربي  لقاء  يخ�س 
نهاية  يف  فعال  وقعت  التي  لالأحداث  �سلة  باأي 
متاما  م�سوؤوليتها  يتحمل  ال  والــتــي  املقابلة 
يف  وقع  ملا  �سحية  كانوا  والذين  الوفاق  اأن�سار 
تخريب  بدليل  عنف  اأحداث  من  اللقاء  نهاية 
اأن  على  زغال�س  وك�سف  منهم،  العديد  �سيارات 
اإدارة الفريق م�ستعدة للذهاب بعيدا يف ق�سية 
اأجل  من  وهذا  الربج  اأهلي  اأمام  الداربي  لقاء 
ال�سياق  الفريق قائال يف هذا  اإ�سرتجاع حقوق 
اجلمهورية  رئي�س  ملنا�سدة  م�ستعد  الوفاق  اأن 
ال�سيد عبد املجيد تبون من اأجل اإ�سرتداد حق 

طرف  من  امل�سلطة  العقوبات  واإلــغــاء  النادي 
جلنة االإن�سباط.

املو�سم  هذا  الوفاق  اأهداف  بخ�سو�س 
بدا جليا االإتفاق احلا�سل بني االإدارة 

والطاقم الفني من خالل تاأكيد زغال�س 
على اأن طموح الوفاق يتمثل يف مرتبة 
مع االأوائل قائال اأن الوفاق لن يتنازل 
عن "البوديوم" يف ظل تواجد يف رواق 
ــن خالل  جــيــد يف الــرتتــيــب حــالــيــا م
الرتتيب  يف  الثانية  املرتبة  اإحتالل 
يف  اأي�سا  يتمثل  الطموح  اأن  م�سيفا 
املو�سم  بكاأ�س اجلمهورية هذا  التتويج 
ال�سيما اأن الوفاق يتواجد يف الدور ربع 
النهائي وحقق نتيجة اإيجابية يف لقاء 

الذهاب اأمام االأهلي.

فقط" اأ�سابيع   5 يف  مليار   16 "�سرفنا 

النادي" حق  الإ�سرتجاع  اجلمهورية  رئي�ش  ملنا�سدة  "م�ستعدون 

ونطمح  البوديوم  عن  نتنازل  "لن 
للتتويج بكاأ�ش اجلمهورية" 

جابر زغل�ش:
 "اإكمال البطولة �سروري ونرف�ش فكرة املو�سم االأبي�ش" 

اجلنحاوي يطلب اإقامة ترب�ش قبل ا�ستئناف املناف�سة

االإدارة تهدد عديد اللعبني بالت�سريح قبل نهاية املو�سم اجلاري

الرابطـــة اجلهوية ترا�سـل الفــرق 
املدانـــة لت�سديـــد الغرامــات العالقــة

اأجل  املواطنني وهذا من  نداءا جلميع  اأقرب وقت ممكن وهذا حتى تعود احلياة اإىل جماريها ال�سيما البقاء يف البيوت واإلتزام احلجر ال�سحي يف الوقت الراهن وهذا للحد من اإنت�سار ويف ختام حديثه، وجه جابر زغال�س  وتو�سيات هذا الوباء يف  لنداءات  الفعلية  االإ�ستجابة  عرب  متر  الوباء  هذا  من  الوقاية  اإال اأن  اخلــروج  وعــدم  احلجر  فرتة  خالل  املنازل  يف  بالبقاء  اخلا�سة  ال�سلطات 
لل�سرورة الق�سوى. 

البيوت" يف  البقاء  اجلزائريني  من  "اأطلب 

ريا�شة الثالثاء  28  مغر�س 2970/ 07  اأفريل 2020 املوافق لـ 13 �شعبان 081441

اإحتاد ال�ساوية

اأمل مروانة 

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب

اأحمد اأمني. ب

اأحمد اأمني. ب

حتدث رئي�س �لهيئة �مل�سرية للنادي �لهاوي لوفاق �سطيف جابر زغال�س عن نظرته فيما يتعلق باإ�ستئناف �ملناف�سة فيما تبقى من �ملو�سم �جلاري وهذ� على �سوء �لقر�ر�ت 
�لأخرية لوز�رة �ل�سباب و�لريا�سة بخ�سو�س متديد فرتة �لتوقف �إىل غاية 19 �أفريل �جلاري قائال يف هذ� �ل�سدد �أن �إد�رة �لوفاق ترى �أنه من �ل�سروري �إكمال مناف�سة �لبطولة 
و�لكاأ�س �إىل نهايتها وتفادي �ملرور �إىل مو�سم �أبي�س كما يتم تد�وله من طرف عدة �أطر�ف وهذ� لكون �لأندية �ستت�سرر كثري� يف حال �إعالن نهاية �ملو�سم رغم بقاء جولت 

قليلة فقط عن نهاية �لبطولة، وعن �لأ�سباب �لتي تقف ور�ء رف�س �إد�رة �لوفاق لفكرة �ملو�سم �لأبي�س ك�سف زغال�س �أن �لأمر متعلق �أكرث بالناحية �ملالية وهذ� لكون �إعالن 
�ملو�سم �لأبي�س ل ي�ساعد �لفريق من �لناحية �ملادية بعد �أن قام �مل�سريون ب�سرف مبالغ مالية كبرية هذ� �ملو�سم 

ومن غري �ملعقول �أن تذهب هباء� منثور� مطالبا ب�سرورة �إ�ستكمال �ملناف�سة.

التفكري ميكننا  "ال 

 يف تخفي�ش اأجور العبني 

مل يتلقوا م�ستحقاتهم"
ويف تقديرات جابر زغال�س فاإن امل�صاريف املالية للوفاق اإىل غاية الفرتة 

احلالية ت�صل اإىل نحو 27 مليار �صنتيم وهي قيمة منطقية يف ظل امل�صاريف الكثرية 

املتعلقة مب�صتحقات الالعبني والطواقم الفنية من اأجور ومنح ف�صال عن م�صاريف 

التنقالت وغريها من احلاجيات ال�صرورية التي قررت اإدارة الفريق توفريها للت�صكيلة من 

اأجل و�صعها يف اأف�صل الظروف، وعلى عك�س م�صوؤويل الأندية الأخرى فاإن رئي�س النادي الهاوي 

للوفاق جابر زغال�س اأكد اأنه من غري املمكن التفكري يف تخفي�س اأجور الالعبني يف الوقت 

الراهن ب�صبب توقف املناف�صة وهذا ل�صبب ب�صيط ويتمثل يف كون الالعبني مل يتلقوا 

م�صتحقاتهم املالية وبالتايل فمن غري املنطقي احلديث عن تخفي�س الأجور يف 

وقت اأن الالعبني مل يتلقوا م�صتحقاتهم املالية، وعاد جابر زغال�س ليوؤكد 

مرة اأخرى على اأن الوفاق مير باأزمة مالية خانقة نتيجة تاأخر احل�صول 

على الإعانات العمومية وكذا اأموال املولني وهو الأمر الذي جعل 

الإدارة يف ورطة من هذا اجلانب، وقال زغال�س اأن الوفاق يف 

حاجة اإىل قيمة مالية ل تقل عن 20 مليار �صنتيم لإكمال 

املو�صم اجلاري يف اأف�صل الظروف بغية حتقيق الأهداف 
امل�صطرة.

باتنة



اإدارة  تــــ�ــــســــر 
العلمة  ــة  ــودي ــول م
تـــكـــون  اأن  ـــى  ـــل ع
البلدية  ـــات  ـــان اإع
م�ستوى  ويف  نوعية 
الفريق  طموحات 
على  الــلــعــب  الأن 
يتطلب  ــود  ــع ــس ــ� ال
مما  اأكــرب  اإمكانيات 
حاليا  متاحة  هــي 
 15 مــيــزانــيــة  الأن 
املــو�ــســم  يف  ــار  ــي ــل م

للعب  كــافــيــة  تــبــقــى 
على البقاء فقط، وما حتقق هذا املو�سم 
املجهودات  وبف�سل  فقط  اإ�ستثنائيا  كان 
وكذا  والالعبني  للم�سريين  امل�ساعفة 
دائما  امل�سريين  وح�سب  البلدية،  رئي�س 
اأجل  من  توفرها  الواجب  امليزانية  فاإن 
اللعب على ورقة ال�سعود يجب اأن ال تقل 
على مبلغ 20 مليار �سنتيم وهو مبلغ كايف 
خا�سة  امل�سطر  الهدف  لتحقيق  ن�سبيا 
الكتلة  تخفي�س  يف  الــنــجــاح  حـــال  يف 
تبقى  والتي  الالعبني  الأجــور  ال�سهرية 

مرتفعة للغاية.
االأ�سباب  بني  ومن 
جعلت  الــتــي  اأي�سا 
تردد  يف  امل�سريين 
موا�سلة  اأجـــل  مــن 
م�سكل  هــو  عملهم 
املتاأخرة  االأجــــور 
 07( لــــالعــــبــــني 
يدين  والتي  اأجور( 
بـــهـــا الـــالعـــبـــون 
املفرت�س  من  والتي 
علي  يح�سلوا  اأن 
مبا�سرة  منها  جـــزء 
تاأمل  حيث  املناف�سة،  اإ�ستئناف  بعد 
اإدارة البابية يف احل�سول على ال�سيولة 
)ثالثة  ــال  ــك ــس االإ� لت�سوية  الــالزمــة 
ماليري(، ويف ظل االأزمة املالية اخلانقة 
الراهن  الوقت  يف  الفريق  يع�سها  التي 
من  اإلتفاتة  يف  تاأمل  البابية  اإدارة  فاإن 
اإعانة  تقدمي  اأجــل  من  بلكاتب  الــوايل 
الفرتة  خالل  للفريق  امل�ستوى  يف  مالية 
وحتقيق  باإرتياح  املو�سم  الإكمال  املقبلة 

االأهداف امل�سطرة.
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بوعقال  ــم  جن فــريــق  رئــيــ�ــس  يـــرى 
اإقرتب  فريقه  اأن  الربعي  بن  ر�سيد 
تواجده  بحكم  ال�سعود،  حتقيق  من 
حيث  الرتتيب  يف  متقدمة  مراتب  يف 
لن  الــتــي  الــ�ــســابــعــة  املــرتــبــة  يحتل 
ظل  يف  خا�سة  ب�سهولة،  فيها  يفرط 
اإ�سرار الالعبني على رفع التحدي يف 
املحافظة  خالل  من  املقبلة،  املواعيد 
االإيجابية  النتائج  ديناميكية  على 
املحققة، م�سريا اأنه يكفي ح�سد بع�س 
النقاط لل�سروع يف اإحتفاالت ال�سعود 
املحققة  النتائج  اأن  املتحدث  واأو�سح 
دعمت حظوظ فريقه اأكرث يف انتظار 
التاأكيد يف اجلوالت املقبلة، ورغم اأن 
كل التوقعات ت�سري اإىل قدرة الفريق 
على حتقيق ال�سعود باأريحية، يف ظل 
امل�ستويات الكبرية والنتائج االإيجابية 
التي يحققها من جولة الأخرى، والتي 
رفع  على  لالعبني  معنويا  دفعا  �سكلت 

التحدي و حتقيق الهدف امل�سطر.
حتقيق  اأن  الفريق  رئي�س  واإعــتــرب 
من  تبقى  مــا  خــالل  اإيجابية  نتائج 
بتحقيق  لفريقه  �ست�سفع  جـــوالت 

ال�سعود الأول مرة اإىل بطولة الثاين 
الفريق  م�سوار  باأن  اأي�سا  واأكد  هواة 
االأطراف  كل  على  يحتم  املو�سم  هذا 
يف  الت�سكيلة  حــول  اأكــرث  االلــتــفــاف 
 " وقــال:  املتبقية،  االأربعة  اجلــوالت 
منتلك حظوظا اأوفر لتحقيق ال�سعود 
خا�سة بعد ا�سرار الالعبني على حتدي 
الظروف ال�سعبة و اال�ستثنائية التي 
يعي�س على وقعها النادي يف االأ�سابيع 
القليلة املا�سية" اأو�سح ذات املتحدث 
باأن االأف�سلية التي يحوز عليها النجم 

م�ستمدة من رزنامة اللقاءات املتبقية 
مرتني  �سن�ستقبل   " اأ�ساف  كما  الأنــه 
وبرهوم  براقي  من  كل  الديار  داخل 
ونــخــرج لــبــئــر الــعــر�ــس وعـــزازقـــة، 
نهائي  مبثابة  �ستكون  مواجهات  وهي 
االأر�س  ورقتي  يف  واالإ�ستثمار  فا�سل، 
واجلمهور اأمر �سروري لك�سب الرهان، 
بد  ال  لكننا  امل�سطر،  الهدف  وحتقيق 
اإىل  مبباراة  مباراة  امل�سوار  ن�سرّي  اأن 

حني بلوغ اجلولة االأخرية".

يف  التفكري  االإنـــقـــاذ  جلــنــة  بــا�ــســرت 
مرحلة ما بعد فريو�س "كورونا" والتي 
القرارات  من  جمموعة  اإتخاذ  تتطلب 
اأف�سل  ل�سمان  والدقيقة،  احلا�سمة 
حت�سري ملا تبقى من بطولة، خا�سة اأن 
بتاريخ  يتعلق  ما  يف  معلقة  االأمــور  كل 
اإذ  اجلـــاري  املو�سم  لــقــاءات  موا�سلة 
وتفادي  احتياطاتها  كامل  اأخذ  تريد 
اأن  املمكن  ــن  وم م�ساكل  يف  الــدخــول 
اإىل  بالنظر  الفريق  و�سعية  تتعقد 
امل�ساكل الكبرية التي تعي�سها خا�سة من 
الناحية املالية، والتي جعلت الالعبني 
فرتة  يف  التدريبات  مقاطعة  يقررون 
احلالية،  املعطيات  ظــل  ويف  �سابقة 
الإيجاد  ت�سعى  احلراكتة  اإدارة  فــاإن 
املع�سلة  من  للخروج  املنا�سبة  احللول 
اأنها تتحرك  التي تتواجد فيها، حيث 
اإنــقــاذ ما  ــل  اأج يف كل االجتــاهــات من 
ميكن اإنقاذه قبل فوات االأوان، خا�سة 
اأن الفريق تنتظره مواجهات م�سريية 
بعد اإ�ستئناف البطولة وتتحّرك جلنة 
من  االجتــاهــات  كل  يف  حاليا  االإنــقــاذ 
حيث  املــطــروحــة،  امل�ساكل  حــل  ــل  اأج

علمنا اأنها ات�سلت يف ال�ساعات املا�سية 
اإنقاذ  للم�ساهمة يف  املحلية  بال�سلطات 
مقابل  الالعبني  �سرط  ويبقى  الفريق 
تلقيهم  اأي  امللمو�س  على  احل�سول  هو 
بها  يدينون  التي  ال�سهرية  الأجورهم 
منهم  العديد  واأن  خا�سة  ــــالإدارة،  ل
ال�سهرية  اأجــورهــم  على  يتح�سل  مل 
اخلا�سة باملو�سم املا�سية، ومنهم من مل 
يتلق �سوى اأجرة �سهرين من م�ستحقات 
هذا املو�سم، وي�سر الالعبون على حل 

هذا امل�سكل.

االأن�سار  بع�س  اأن  بالذكر  واجلدير 
فيما  الفريق  على  تخوفهم  يبدو  مل 
تبقى من مباريات مبا اأن اإدارة االإحتاد 
معتادة على احتواء االأزمات واعتادت 
على اإيجاد حل ير�سي جميع االأطراف 
واأن  خا�سة  امل�ستحقات  بخ�سو�س 
ويركزون  ي�ساومون  ال  االإحتاد  العبي 
من جهتهم بعد اإ�ستئناف البطولة على 
املباريات  بقية  واأن  بقوة  املو�سم  اإنهاء 
مباريات  ب�سعار  الــفــريــق  �سيدخلها 

كاأ�س.

بريكة  مولودية  فريق  اإدارة  ــدت  اأب
فريقها  ت�سييع  مــن  ال�سديد  تخوفها 
يف  الهواة  وطني  اإىل  ال�سعود  تاأ�سرية 
واأرجعت  ال�سباق  من  ــري  االأخ املنعرج 
طفت  الــتــي  امل�ساكل  اإىل  ذلــك  �سبب 
املولودية  بيت  يف  ال�سطح،  على  موؤخرا 
على  �سلبية  انعكا�سات  لها  كانت  والتي 
معنويات الالعبني ب�سبب االأزمة املالية 
توحي  تعد  مل  املــوؤ�ــســرات  كــل  اأن  كما 
بنف�س  امل�سوار  موا�سلة  على  بالقدرة 
الديناميكية اإىل غاية اآخر جولة، فكل 
ميدانية،  حقيقة  على  وقفوا  املتتبعني 
للحرارة  الالعبني  فــقــدان  يف  تتمثل 
الكبرية التي كانوا يظهرونها يف بداية 
املو�سم، وهذا ب�سبب االأزمة املالية التي 

حلت بالفريق دون �سابق اإ�سعار، يف ظل 
يتعلق  ما  خا�سة  الــالزم،  الدعم  غياب 
م�ساندة  لتبقى  املــاديــة،  بالتحفيزات 
يدفع  الــذي  الوحيد  العامل  االأن�سار 
على  امل�سوار،  موا�سلة  اإىل  بالت�سكيلة 

اأمل النجاح يف جت�سيد حلم ال�سعود.
خوجة  ع�سام  الفريق  رئي�س  واأ�ــســار 

الذي  الكبري  املعنوي  االنهيار  اأن  اإىل 
القدرة  عــدم  ب�سبب  الفريق،  يعي�سه 
التي  املالية  الو�سعية  ت�سوية  على 
عدم  نتيجة  الآخر،  اأ�سبوع  من  تتفاقم 
املحلية،  ال�سلطات  من  االعانات  توفر 
الالعبني  مــطــالــبــة  عـــن  فــ�ــســال  ـــذا  ه
مب�ستحقاتهم العالقة ومن هذا املنطلق، 
احلالية  الو�سعية  اأن  الرئي�س  اأكــد 
ت�ستوجب ح�سب قوله حترك االأطراف 
االأزمــة  هــذه  حلل  بريكة  يف  الفاعلة 
التي ال ميكن اأن تكون �سببا يف حرمان 
ال�سارع الريا�سي الربيكي من حلم طال 
الهواة"  "وطني  يف  اللعب  الأن  اإنتظاره، 

اأ�سبح اأمرا قابال للتج�سيد.

جلنة االإنقاذ ت�سارع الإيجاد حل مل�سكلة 
امل�ستحقات قبل اإ�ستئناف البطولة

االإدارة متخوفة من ت�سييع ال�سعود ب�سبب الو�سعية املالية..!

ر�سيد بن الربعي: 
الهواة" لق�سم  لل�سعود  وتر�سحه  ايجابية  الفريق  "نتائج 

جنم بوعقال

اإحتاد عني البي�ساء 

مولودية بريكة 

االإدارة ت�سر على اإعانات نوعية 
لتحقيق االأهداف امل�سطرة 

اللعبون يوافقون على التنازل عن جزء 
من م�ستحقاتهم املالية 

مولودية العلمة 

اأهلي الربج

اأحمد اأمني. ب

تخفي�س  على  الــربج  اأهلي  العبو  وافــق 
وهذا  معتربة  بن�سب  ال�سهرية  رواتبهم 
اإدارة  طرف  من  املقدم  الطلب  �سوء  على 
النادي  و�سعية  تفهم  بخ�سو�س  الفريق 
الراهن  الوقت  البطولة يف  يف ظل توقف 
وكانت  كــورونــا،  فــريو�ــس  تف�سي  ب�سبب 
عر�ست  قــد  حــمــادي  بــن  الرئي�س  اإدارة 
رواتبهم  ن�سف  التنازل عن  الالعبني  على 
ال�سهرية يف فرتة التوقف احلايل للبطولة 
اأن الفريق ف�سل يف حتقيق الهدف  خا�سة 
الرئي�سي امل�سطرة هذا املو�سم واملتمثل يف 

التواجد مع رباعي مقدمة الرتتيب.
احلار�س  ـــادة  اإع االأهــلــي  اإدارة  وقـــررت 
الفريق  تدريبات  اإىل  بوحلفاية  الثالث 
الإ�ستئناف  الــعــودة  بعد  مبا�سرة  االأول 
اإدارة  قررت  حيث  اجلماعية  التدريبات 
الفريق بالتن�سيق مع الطاقم الفني العفو 
للتدرب  اإنــزالــه  مت  اأن  بعد  احلــار�ــس  عن 
�سباب  مــبــاراة  منذ  الــرديــف  الفريق  مــع 
ق�سنطينة ب�سبب ت�سرفاته يف هذه املباراة 
املهاجم  اأي�سا  ي�سمل  ــذي  ال الــقــرار  وهــو 
االأخر  هو  اإنزاله  مت  الذي  عياد  بن  مراد 
مع  ت�سرفاته  ب�سبب  الرديف  �سنف  اإىل 

االأن�سار.
بن  اأمــري  االإدارة  جمل�س  رئي�س  ويراهن 
يف  كبرية  تغيريات  ــداث  اإح على  حمادي 
اجلوانب االإدارية بداية من املو�سم املقبل 
خالل  وقعت  التي  االأخطاء  تفادي  بغية 
الفريق  تعاقد  اأن  بعد  اجلـــاري  املو�سم 
)دومـــا،  االآن  حــد  اإىل  مــدربــني   03 مــع 
الــذي كان  بوعكاز ودزيـــري( وهــو االأمــر 
الفريق  اإ�ستقرار  على  �سلبي  تــاأثــري  لــه 
يراهن  اأخر  جانب  ومن  الفنية،  ونتائجه 
املدرب  يف  الثقة  جتديد  على  حمادي  بن 
الفنية  العار�سة  راأ�ــس  على  دزيــري  بالل 
بغ�س  وهذا  القادم  املو�سم  خالل  للفريق 
املعني  �سيحققها  التي  النتائج  عن  النظر 
املو�سم  بــطــولــة  مــن  املتبقي  ال�سطر  يف 
دزيــري  عقد  جتديد  اأن  حيث  اجلـــاري، 
غري مربوط بالتاأهل يف مناف�سة الكاأ�س اأو 
واأبدت  م�سرفة،  البطولة يف مرتبة  اإنهاء 
اإعجابها بالعمل الذي يقوم  اإدارة االأهلي 
به دزيري الذي متكن يف ظرف ق�سري من 
اإعادة الفريق اإىل ال�سكة ال�سحيحة بعد 

البداية املخيبة خالل مرحلة العودة. 
اأحمد اأمني. ب

اأحمد اأمني. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب



حّذرت اجلامعة العربية، اأم�س، من خطورة تف�صي فريو�س كورونا امل�صتجد، بني الأ�صرى الفل�صطينيني
 يف ال�صجون الإ�صرائيلية.

مطالبات باإطالق �صراح اأطفال فل�صطني من �صجون اإ�صرائيل

بغداد ترحب مبوافقة وا�صنطن على فتح حوار ا�صرتاتيجي

اأول  فل�صطينية،  �صعبية  هيئة  دع��ت 
ال�صغط  اإىل  ال���دويل  املجتمع  اأم�����س، 
الأطفال  ع��ن  ل��الإف��راج  اإ�صرائيل  على 

الفل�صطينيني املعتقلني يف �صجونها.
ال�صعبية  اللجنة  لرئي�س  ذل��ك،  ج��اء 
لرفع احل�صار عن غزة، جمال اخل�صري، 
الفل�صطيني"،  الطفل  "يوم  مبنا�صبة 
الذي يوافق 5 اأفريل من كل عام، حيث 
طفل   200 ح��وايل  اإن  اخل�صري  ق��ال 
معتقلني يف �صجون الحتالل دون رحمة، 
يف  عائالتهم  وقلق  معاناتهم  وتت�صاعف 
اأنه  ظل جائحة فريو�س كورونا، م�صيفا 
�صغوط  ممار�صة  ال��دويل  املجتمع  على 

لإط��الق  ال�صريع  وال��ت��ح��رك  حقيقية 
�صراح الأ�صرى وخا�صة الأطفال.

الأطفال  معاناة  اأن  اخل�صري  وذك���ر 
فهم  وُم�صاعفة،  ُمركبة  الفل�صطينيني 
ب�صبب  حقوقهم  اأب�صط  م��ن  يحرمون 

ممار�صات الحتالل.
الرئي�س  اأعلن   ،1995 اأف��ري��ل   5 ويف 
عرفات،  يا�صر  ال��راح��ل  الفل�صطيني 
الطفل  حقوق  جلنة  باتفاقية  التزامه 
هذا  واع��ت��رب  امل��ت��ح��دة،  ل��الأمم  التابعة 
الفل�صطيني"،  للطفل  "يوًما  ال��ت��اري��خ 
معاناته  على  ال�����ص��وء  ت�صليط  ب��ه��دف 

والتاأكيد على حقوقه.

 5 نحو  �صجونها  يف  اإ�صرائيل  وتعتقل 
اآلف فل�صطيني، منهم 43 امراأة، و180 
بيانات  بح�صب  مري�س،  و700  طفال، 

ر�صمية فل�صطينية.
واخلمي�س املا�صي، حذرت "هيئة �صوؤون 
التحرير  ملنظمة  التابعة  الأ�صرى" 
يف  ك��ورون��ا  تف�صي  م��ن  الفل�صطينية، 
�صفوف املعتقلني بال�صجون الإ�صرائيلية، 
عنه  اأف��رج  معتقل  اإ�صابة  اكت�صاف  بعد 

قبل عدة اأيام.
ال�صحة  وزارة  اأعلنت  �صابق،  وقت  ويف 
ارتفاع عدد امل�صابني بكورونا يف اإ�صرائيل 

اإىل 8018، بينهم 47 وفاة.

اأم�س،  ال��ع��راق��ي��ة،  احلكومة  رح��ب��ت 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  مبوافقة 
ع��ل��ى م��ق��رتح��ه��ا ب�����ص��اأن ف��ت��ح ح���وار 
ملناق�صة  البلدين  ب��ني  ا�صرتاتيجي 

امللفات امل�صرتكة.
وقال املكتب الإعالمي لرئي�س حكومة 
ت�صريف الأعمال العراقية، عادل عبد 
املهدي، اإن عبد املهدي ا�صتقبل ال�صفري 
الأمريكي يف بغداد، ماثيو تولر، الذي 
اأكد له مقرتح وا�صنطن لتحديد الوفد 
وهو  املباحثات،  بدء  وموعد  املفاو�س 
ر�صائل  يف  اقرتحه  اأن  للعراق  �صبق  ما 
املهدي  عبد  ورحب  متعددة،  ولقاءات 
بفتح حوار ا�صرتاتيجي بني احلكومتني 
ال��ع��راق��ي��ة والأم��ري��ك��ي��ة، مب��ا يحقق 
م�صاحلهما املتبادلة، ويف ظل القرارات 
وامل�صتجدات يف العراق واملنطقة، فيما 
اأن  امل��ق��رر  امل��ل��ف��ات  طبيعة  حت��دد  مل 

يناق�صها الطرفان.
واأ�صاف اأنه مت خالل اللقاء التباحث 

يف امللفات امل�صرتكة، مبا يف ذلك مكافحة 
انت�صار جائحة كورونا، واأهمية التعاون 
لل�صيطرة  العامل  دول  بني  والتن�صيق 
من  الأرواح  وحماية  الفريو�س  على 
خم��اط��ر الإ���ص��اب��ة ب���ه، واإج�����راءات 

ت�صكيل احلكومة العراقية اجلديدة.
عبد  ب��ني  اخل��الف  ح��دة  وت�صاعدت 
الأمريكي،  الرئي�س  واإدارة  امل��ه��دي 
مقتل  خلفية  على  ت��رام��ب،  دون��ال��د 
القد�س" الإي��راين، قا�صم  "فيلق  قائد 
احل�صد  هيئة  رئي�س  ونائب  �صليماين، 

ال�صعبي العراقية، اأبو مهدي املهند�س، 
اأمريكية  ج��وي��ة  غ���ارة  يف  واآخ��ري��ن، 

ببغداد، يف 3 جانفي املا�صي.
بطلب  الربملان،  �صوت  الغارة،  وعقب 
يطالب  ق��رار  ل�صالح  املهدي،  عبد  من 
ب���اإخ���راج ق����وات ال��ت��ح��ال��ف ال���دويل 
بقيادة  "داع�س"،  تنظيم  مل��ح��ارب��ة 
وا�صنطن  لكن  ال��ع��راق،  من  وا�صنطن، 
ل  اإنها  وقالت  قواتها،  �صحب  رف�صت 
حكومة  من  ت�صدر  قرارات  مع  تتعامل 

م�صتقيلة.
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وا�سعة  ع�سكرية  عملية  اأم�س،  العراقي،  اجلي�س  اأطلق 
نينوى،  مع  املمتدة  االأنبار  �سحراء  يف  داع�س  فلول  ملالحقة 
بح�سب قائد عمليات اجلزيرة باجلي�س العراقي اللواء الركن 

قا�سم املحمدي.
وقال املحمدي، اأن قطعات اجلي�س التابعة لعمليات اجلزيرة 
الع�سائري  واحل�سد  ال�سرطة  ومب�ساندة  ال�سابعة  والفرقة 
فلول  ملالحقة  وا�سعة  ع�سكرية  بعملية  اليوم  �سباح  انطلقت 
ع�سابات داع�س يف �سحراء االأنبار املمتدة مع حمافظة نينوى 
�سمايل حمافظة االأنبار، م�سيفا اأن العملية �سارك فيها طريان 

اجلي�س العراقي باإ�سناد من طريان التحالف الدويل.

كاتيو�سا،  �سواريخ  اإن  اأم�س،  عراقي،  ع�سكري  م�سدر  قال 
�سقطت قرب مقر �سركة اأمريكية بالب�سرة جنوبي البالد.

ا�سمه،  ذكر  عدم  مف�سال  العراقي،  اجلي�س  يف  م�سدر  واأو�سح 
يف  النفطية  احلقول  قرب  �سقطت  كاتيو�سا  �سواريخ   5 اأن 
جنوب  الزبري  ق�ساء  من  قريبة  ناحية  وهي  الربج�سية 
حمافظة الب�سرة جنوبي العراق، م�سيفا اأن ال�سواريخ حاولت 
ا�ستهداف �سركة هاليربتون االأمريكية التي تعمل يف احلقول 
النفطية، وهو ما اأدى اإىل اإحلاق اأ�سرار مادية مبقر ال�سركة، 

دون وقوع خ�سائر ب�سرية.
بالنفط  عاملة  واأجنبية  اأمريكية  �سركات  مقرات  وتتعر�س 
اإىل ق�سف ب�سواريخ ما يوؤدي  الب�سرة، بني احلني واالآخر  يف 

اإىل خ�سائر مادية.

احلكومة  مع  متحالفة  قوات  اإن  ليبيا  يف  ال�سراع  طرفا  قال 
املعرتف بها دوليا ق�سفت طائرة ع�سكرية تابعة لل�سرق قرب 

العا�سمة طرابل�س.
بقيادة  الليبي(  الوطني  )اجلي�س  ليبيا  �سرق  قوات  وقالت 
للق�سف  لها تعر�ست  التابعة  ال�سحن  اإن طائرة  خليفة حفرت 
عليها  وي�سيطر  طرابل�س  جنوبي  تقع  التي  ترهونة  بلدة  يف 
اجلي�س الوطني الليبي ويتخذ منها قاعدة رئي�سية للتقدم يف 

م�سعى بداأه قبل عام لل�سيطرة على العا�سمة.
الوطني  اجلي�س  با�سم  املتحدث  امل�سماري  اأحمد  قال  فيما 
ملكافحة  طبية  باإمدادات  حمملة  كانت  الطائرة  اإن  الليبي 
حمملة  كانت  اإنها  طرابل�س  قوات  قالت  فيما  كورونا  فريو�س 

بالذخرية.

مبهاجمة  اأم�س  يوم  االتهام  اليمن  يف  احلرب  طرفا  تبادل 
ماأرب  حمافظة  يف  نفطي  اأنابيب  بخط  خا�سة  �سخ  حمطة 
اأ�سابيع  مدى  على  اال�ستباكات  احتدمت  حيث  البالد،  بو�سط 

واأدت لت�سريد ع�سرات االآالف من املدنيني.
اليمنية  النفط  وزارة  اأن  �سعودية  اإعالمية  و�سائل  وذكرت 
ال�سعودية  بها دوليا واملدعومة من  املعرتف  للحكومة  التابعة 
قالت اإن جماعة احلوثي املتحالفة مع اإيران ا�ستهدفت حمطة 

كوفل ل�سخ النفط.

عن  نقال  اأم�س،  يوم  ر�سمية  �سينية  اإعالمية  و�سائل  اأفادت 
ال�سفارة ال�سينية يف جمهورية الكوجنو الدميقراطية، مبقتل 
يف  تعدين  مبنطقة  م�سلح  هجوم  يف  �سينيني  مواطنني  ثالثة 

الدولة الواقعة بو�سط اأفريقيا والغنية باملعادن.
ال�سركة  اأو  املعني  املنجم  ا�سم  امل�سادر، دون ذكر  ذات  وقالت 
اإيتوري  اإقليم  يف  ال�سبت  يوم  وقع  الهجوم  اإن  تديره،  التي 
ال�سمايل ال�سرقي املتاخم الأوغندا وجنوب ال�سودان، واأ�سافت 

اأن ثالثة مواطنني �سينيني قتلوا لالأ�سف.

�صقوط �صواريخ كاتيو�صا قرب 
�صركة اأمريكية يف الب�صرة العراقية

قوات طرابل�ض تق�صف طائرة �صحن 
تابعة لقوات �صرق ليبيا قرب العا�صمة

طرفا احلرب يف اليمن يتبادلن 
التهامات مبهاجمة حمطة ل�صخ النفط

مقتل 3 �صينيني يف هجوم مبنطقة 
تعدين يف الكوجنو

اجلي�ض العراقي يطلق عملية ملالحقة 
فلول "داع�ض" يف �صحراء الأنبار

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
االأمني  وجهها  ر�سالة  خالل  ذلك  جاء 
اأبـــو الــغــيــط، اإىل روبــري  الــعــام اأحــمــد 
الدولية  للجنة  العام  املدير  مارديني، 
االأنباء  وكالة  وفــق  االأحــمــر،  لل�سليب 
نّبهت اجلامعة  الر�سمية، حيث  امل�سرية 
التي  االأو�ــســاع  خــطــورة  اإىل  العربية 
يتعر�س لها نحو 5 اآالف اأ�سري فل�سطيني 
تف�سي  ظل  يف  االإ�سرائيلية  ال�سجون  يف 

الوباء يف اإ�سرائيل.
بينهم  الفل�سطينيني  االأ�سرى  اإن  وقالت 
واملر�سى  الــ�ــســن  كــبــار  ــن  م كــبــري  عـــدد 
ــة، وهــي  ــي ــدن ــت ــة امل ــاع ــن واأ�ـــســـحـــاب امل
للخطر  وُعر�سة  �سعفًا  االأكــرث  الفئات 
عابت  كما  كورونا،  فريو�س  مواجهة  يف 
االإ�سرائيلي  االحــتــالل  �سلطات  اتخاذ 

ال�سجناء  بع�س  عــن  بــاالإفــراج  قـــراًرا 
ا�ستثنت  فيما  مواطنيها،  من  اجلنائيني 
االأ�سرى الفل�سطينيني، ما يخالف معايري 

يف  الــدويل  القانون  وقواعد  االإن�سانية 
انت�سار  زمن  يف  االأ�سرى  حقوق  حماية 

االأوبئة.

اللجنة  الــعــربــيــة،  اجلــامــعــة  ودعـــت 
منا�سدة  اإىل  االأحمر،  لل�سليب  الدولية 
و�سيا�ساتها  مواقفها  ملراجعة  اإ�سرائيل 
من  دفعاٍت  باإطالق  فوري  قرار  واتخاذ 
تفاديًا  للخطر،  ُعر�سة  االأكرث  االأ�سرى 
امل�سدر  ح�سب  اإن�سانية،  كارثة  حلــدوث 

ذاته.
وتعتقل اإ�سرائيل يف �سجونها نحو 5000 
فل�سطيني، منهم 43 امراأة، و180 طفاًل، 

و700 مري�س. 
اأم�س، جتاوز عدد م�سابي  وحتى �سباح 
األفا،  و274  مليونا  العامل  حول  كورونا 
تويف منهم اأكرث من 69 األفا، فيما تعافى 
موقع  بح�سب  األفا،   264 على  يزيد  ما 

."Worldometer"

املتحدة  لـــالأمم  ــام  ــع ال االأمــــني  حـــذر 
مغبة  مــن  اأمــ�ــس،  غوتريي�س،  اأنطونيو 
�سد  ــري  ــس االأ� العنف  مــعــدالت  تــزايــد 
املراأة، على خلفية تف�سي فريو�س كورونا 

يف العامل.
وقال غوتريي�س يف ر�سالة �سوتية، اأنه 
تنامي  مع  املا�سية  االأ�سابيع  يف  �سهدنا 
واالجتماعية  االقت�سادية  ال�سغوط 
ــا يف  واخلــــوف، تــ�ــســاعــًدا عــاملــًيــا مــروًع
جميع  يحث  اأنه  متابعا  املنزيل،  العنف 
ومواجهة  منع  اعتبار  على  احلكومات 
من  رئي�سًيا  جــزًءا  ـــراأة،  امل �سد  العنف 
اخلا�سة  الوطنية  اال�ستجابة  خطط 
م�سى  ثــم  كــورونــا،  فــريو�ــس  مبكافحة 
اال�ستثمار  زيــادة  يعني  هــذا  اأن  قائاًل 
ومنظمات  االإنــرتنــت  عرب  اخلــدمــات  يف 

ا�ستمرار  مــن  والــتــاأكــد  ــدين  امل املجتمع 
مالحقة  يف  الــقــ�ــســائــيــة  االأنـــظـــمـــة 
لالأمم  الــعــام  االأمـــني  و�ــســدد  املعتدين، 
اإيجاد  اأهمية  على  ر�سالته  يف  املتحدة 
دون  الدعم،  لطلب  للن�ساء  اآمنة  طرق 

تنبيه املعتدين عليهن.
على  رًدا  غوتريي�س  ر�سالة  وجـــاءت 
ت�ساعد  ــر  ــه اأظ اأممــــي  تــقــريــر  نــتــائــج 
عدة  يف  الن�ساء  �سد  العنف  مــعــدالت 
�سيا�سة  تطبيق  مــع  بــالــتــزامــن  دول، 

تف�سي  خلفية  على  ــزيل،  ــن امل احلــجــر 
فريو�س كورونا امل�ستجد بالعامل.

للمراأة  املتحدة  االأمم  هيئة  وكــانــت 
)مقرها نيويورك( اأعدت تقريًرا ب�ساأن 
عدة  يف  االأ�سري  للعنف  الن�ساء  تعر�س 
والهند  املتحدة  الواليات  اأبرزها  دول 
واأ�سرتاليا،  وفرن�سا  اإفريقيا  وجنوب 
�سيا�سية  تطبيق  مــن  اأ�سبوعني  خــالل 

احلجر املنزيل.
معدالت  اأن  اإىل  االأممي  التقرير  واأملح 
تكون  قــد  املـــراأة  �سد  االأ�ــســري  العنف 
املوثوقية  تفتقر  التي  البلدان  يف  اأعلى 

يف االإح�ساء والبيانات.
وتخلو العديد من البلدان من ت�سريعات 
جترم العنف االأ�سري اأو االإكراه للن�ساء 

داخل منازلهن.

حتذير من انت�صار كورونا بني الأ�صرى الفل�صطينيني يف ال�صجون الإ�صرائيلية

غوتريي�ض يحذر من تزايد العنف الأ�صري �صد املراأة يف العامل

بعد 10 اأيام
 من اإ�صابته بكورونا.. 

نقل جون�صون 
اإىل امل�صت�صفى

نقل رئي�س وزراء بريطانيا 
بوري�س جون�صون، م�صاء اأم�س، اإىل 
امل�صت�صفى بعد 10 اأيام من اإعالن 

اإ�صابته بفريو�س كورونا.
وقال بيان �صادر عن رئا�صة 

الوزراء: اإن جون�صون نقل اإىل 
امل�صت�صفى بناء على تو�صية من 

طبيبه، كما اأ�صار البيان اإىل 
ا�صتمرار اأعرا�س الفريو�س على 
جون�صون )55 عاما(، واأن نقله 
للم�صت�صفى "اإجراء احرتازي".

ويف 27 مار�س املا�صي، اأعلن 
جون�صون، اأنه اأ�صيب بكورونا 
ويعاين من اأعرا�س خفيفة.

ويف وقت �صابق، اأعلنت ال�صحة 
الربيطانية ارتفاع ح�صيلة 

وفيات كورونا اإىل 4 اآلف و934، 
والإ�صابات 47 األفا و806.

وحتى م�صاء اأول اأم�س، جتاوز 
عدد م�صابي كورونا حول العامل 

مليونا و261 األفا، تويف منهم 
اأكرث من 68 األفا، فيما تعافى ما 

يزيد على 260 األفا، بح�صب موقع 
."Worldometer"

ال�ضفري الأمريكي طلب من عبد املهدي حتديد الوفد املفاو�س وموعد بدء املباحثات 

على خلفية تطبيق �ضيا�ضية احلجر املنزيل ملنع انت�ضار العدوى بفريو�س كورونا امل�ضتجد.
ق.دق.د

ق.د

ق.د



"عبد اهلل اليل" وال�سكر مو�سول له على  "ردود" ي�سرف عليها الناقد 
متابعة املبدعني وانتقاء املوا�سيع وفق املعايري االأكادميية والفنية

ردود

�ملبدعة رقام �سارة من والية قاملة وم�ساركة "�آه يا �سيدتي �أنت 
..": ن�ّس يحمل فكرة جّيدة، لكّنه مليء باالأخطاء اللغوّية  و�لقمر تو�أمان 
اأنوثتكي تواأمكي حقوقكي فاأنتي(، فهذا خطاأ امالئي حيث ال تنتهي كّل  مثل ) 
فاأنِت(، باالإ�سافة  )اأنوثتِك تواأمِك حقوقِك  واإمنا بك�سرة،  بالياء  الكلمات  هذه 
اإىل االأخطاء الرتكيبّية مثل )يلتقطها اإال ال�سيادون املحرتفون(، هذه العبارة 

تدّل على عك�س ما اأرادت الكاتبة، ولذلك وجب اأن ت�سبقها الم النفي )ال(.  

�ملبدعة ق�سري �لرمي�ساء/ ميلة وم�ساركة "�أيام �لعزلة": 
فيهما  اخلطاإ  جتّنب  يجب  كلمتان  هناك  فقط  الّن�سر  ت�ستحّق  جميلة  خاطرة 
الهمزة  و)�سيئء(،  ب�سّمها،  ولي�س  )َكــرثة(  الكاف  بفتح  هي  )ُكــرثة(  م�ستقبال: 

املتطرفة �سبقها حرف مّد �ساكن، فهي تكتب على ال�سطر )�سيء(. 

 ال حتدث حادثة يف هذا الكون املنظم، 
وال يعم بالء على هذه املعمورة اإال باإذنه، 
وكثريا  ت�سيريه..  ودقة  تدبريه،  وح�سن 
اأيدينا  ك�سبت  مبــا  م�سيبة  ت�سيبنا  مــا 
يف  ومن�سح  الرحمن،  رحمة  من  فنقنط 
ونوؤجل  واملطامح،  ــال  االآم بريق  داخلنا 
يف  الدنيا  ..وتبهت  وامل�ساريع  االأعــمــال 
يف  ال�ساطع  لونه  تال�سى  كثوب  اأعيننا 
ماال  غــ�ــســيــل..وجنــحــد  اأول  عــنــد  ـــاء  امل
يعد  مبــا  اأغرقتنا  التي  النعم  مــن  يعد 
ابن  هو  اأ�سابتنا..وهذا  التي  النقم  من 
م�سه  واإذا  جزوعا،  ال�سر  م�سه  اإذا   " اآدم 
طبيعتنا  ننكر  اأن  ميكن  منوعا" ال  اخلري 
الب�سري  ال�سعف  على  جبلنا  االإن�سانية، 
ــوف  واخل والهلع  للفزع  يعر�سنا  الـــذي 
اأنتجته  �سواء  �سلبي  �سعور  والت�ساوؤم وكل 
ذاتنا اأو ا�ستقبلناه من حميطنا اخلارجي 
"وخلق االإن�سان �سعيفا" ولكن املبالغة يف 
احتواء هذا ال�سعف وتفعيله وال�سماح له 
اأفكارنا  وتقييد  اأنف�سنا  على  بال�سيطرة 
اأهدافنا  وت�سغري  اأمورنا  �سغائر  وتهويل 
ور�سولنا  ديننا  عنه  نهى  ما  هو  ال�سامية 
�سل اهلل عليه و�سلم الذي قال ل�ساحبه 
يف ظلمة الغار حني اأحاط بهما الكفار "ال 
حتزن ! اإن اهلل معنا " ونحن اأي�سا ال يجب 
اأن نحزن، اإن اهلل معنا وهو اأرحم بنا من 

اأمهاتنا واأرحامنا.. فاهلل تعاىل ما ابتالنا 
في�سعر  منها،  ليطهرنا  اإال  باجلراثيم 
�سفري  على  ينامون  مبن  البطون  اأ�سحاب 
الغني  "بطنة  قدميا  قيل  وقــد  البطون 
انتقام جلوع الفقري" وي�سعر االأ�سحاء منا 
قيدتهم  مبن  واالأحـــرار  بيننا،  باملر�سى 
واال�ستدما،  واال�ستعباد  الظلم  �سال�سل 
بال�سغار  ..والكبار  بال�سعفاء  واالأقوياء 
والرجال بالن�ساء.. واملجتمعات املتقدمة 
هذا  ج�سد  اإن  القافلة..  ذيل  يف  هم  مبن 
وامل�سلم  عامة  ب�سفة  االإن�ساين  املجتمع 
ب�سفة خا�سة لفي اأم�س احلاجة للتطهري 
والتعقيم �سد فريو�سات اجلاهلية االأوىل 
واأخطرها  واأهــمــهــا  بيننا...  املنت�سرة 
القلوب  على  ت�سكلت  التي  اجلراثيم  تلك 
من  باأطراف  وحتجبت  فت�سلبت  االآدمية 
فيها  اخلري  وتاآكل  االأ�ــســود..  الليل  ثوب 
وابتعدت  والرنج�سية  االأنـــا  ببكترييا 
فطرها  التي  ال�سليمة  فطرتها  عن  كثريا 
ــا عــبــاد اهلل  اهلل عــلــيــهــا.. فــاأبــ�ــســروا ي
�سنعود  لكننا  �سنهان  امتحان  يف  فنحن 
�سيمر  اأب�سروا  املكرم،  االإن�سان  ذلك  اإىل 
الوباء ونتجاوز باإذن املوىل عزوجل هذه 
اجلائحة وقد تعلمنا اأهم در�س يف احلياة 
اأال وهو اأن ن�سعر بالنعم ون�سكر عليها قبل 

اخلروج منها.

اْغــرِتاَبــا ُعيوين  يف  ُغْنُجَها  َبــَدا 
والَعذاَبا ــى  االأَ�ــسَ َت�ْسَتبيُح  َفــَكــْم 

ـــَدىل َت ـــلٍّ  ُف ــُن  ُغــ�ــسْ ــا  ــه ــسِ رْو� َويف 
ا�ْسَتَطاَبا ِبَبْوِحي  َعبرًيا  َتــَهــاَدى 

ــوٍن ــُك ــسُ � يف  ــــا  ــــرُيه اأَزاه ْذِوي  َو َ
ــا اَب ــرُتّ ال َو  الــــّرَدى  َيــْنــَعــى  اآذاُر  و 

ِبَثْكَلى ــلــّظــْت  َت ـــْد  َق ــًة  ُغــ�ــسَّ ــا  ــَي َف
انِتحاَبا اكَتَوْيُت  "اإينيِّ  ُبَلْيَدُة   "

ال�ّسماِء  ــــَه  اإِل ــْدٍق  ــسِ ــ� ِب ــي  ــاِج ــَن ُت
اَبا: �سَ اأَ َربٍّ  ُلْطَف  ــي  تــْرجَتِ َوَكــْم 

ُخْبٍث ــَفــرْيو�ــِس  ِب َتَف�ّسى  "َوباٌء 
َيَباَبا" ــْت  َفــاأْمــ�ــسَ ــي  ْر�ــسِ ــاأَ ِب ــِزيــٌل  َن

َحْريِف  اأَ�ْسَرْجُت  َو  ُجْرِحي  َفَلْمَلْمُت 
َعاَبا اأَُخو�ُس ال�سيِّ " ِهَزْبًرا  " َطبيًبا 

االأََيــــــاِدي َرَفــعــَنــا  ــــا  اإنَّ َربُّ  فــيــا 

اخِلَطاَبا ــوُق  ــُف َي ــْعــٍر  ِبــ�ــسِ َدَعـــْونـــا 

ُخ�ُسوٍع يِف  ــْت  ــَك َب ـــْد  َق ــُه  ــُل ــَراتــي َت
الِقَباَبا. ــو  ــُل َتــْع اهلِل  َوَتــْكــبــرَيُة 

�ضعــر

اإعداد: رقية حلمر

نزوال لرغبة قراءنا االأعزاء لن�سر اأعمالهم االأدبية من )ق�سة ق�سرية، �سعر، خاطرة،  وحتى ن�سو�س م�سرحية ق�سرية ومقامة...( 
وغريها من االأنواع االأدبية، �سرعت جريدة االأورا�س نيوز بتخ�سي�س �سفحة اأ�سبوعية للمبدعني وهواة الكتابة من خالل "�سفحة اإبداع" 

املعنونة بـ "موا�سم البوح" والتي ي�سرف عليها خمت�سون يف املجال.
auresibdaa@gmail.com :ميكن ار�سال م�ساركاتكم عرب الربيد االلكرتوين التايل 

مالحظة: يتم ن�سر العدد كل يوم ثالثاء، ا�سافة اىل كون االأعمال التي مل يتم ن�سرها �سيكون هنالك �سببان: اأوال لكرثة املادة على اأن 
تن�سر يف العدد املوايل، والتي مل تن�سر �سرتفق برد من طرف الناقد عبد اهلل اليل، حظا موفقا للجميع

نبيل �سريط- ب�سكرة 

�صوف نبقى هنا كي يزول الأمل..... 

فريحة بو�سباط/ باتنة

خاطرة 

ق�ضة ق�ضرية جدا...

مـــــقال
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�سرنكب �سيارة هذا اليوم  ..
�سنقود ..

ن�سري بال وجهة حُمددة ..
لذاتي  اأقوم بذاتي بجولة ترويحية 
حــزام   ! ُمــزعــجــة  ال�ّسياقة  ــد  ــواع ..ق
اأمان.. اأووف !!  و كاأنه ينُق�سنا املزيد من 
قيود هذا العامل البائ�س .. ن�سري ون�سري 
ال�سوارع  من  الكثري  ونعرب  واآخر  ..�سارع 
يقطعون  ــق،  ــري ــط ال يف  ..الـــراجـــلـــون 
ويحتفظون  اأفــكــارك  خيط  مُبــرورهــم 
وجوههم  تعتلي  م�سو�سة  تفكري  بغيمة 
نظرة ياأ�س وت�ساوؤم وكاأنهم اأ�سباح اأحاول 

الفرار منهم، فاأجدهم يف كل �سوب.
 " اأُ�سميها  كما  اأو  امللونة،  املرور  اإ�سارة 
ال�سوء  تهديك   " ال�سرعة  كبح  فزاعة 
للتحليق  بحاجة  تكون  عندما  االأحمر 

�سدا  لك  تقف  �سيارتك؛  خــارج  بذاتك 
منيعا عن امل�سي. ناهيك عن قانون املرور 
حتديد  على  يجربك  الــذي  ال�سخيف 
بُحرية،  ال�سري  اأُف�سل  التي  واأنا  وجهتك 
فال حاجة اأن يعرف غريي اجتاهي .ثم 
اأجد نف�سي حتت رحمة اللوحات ال�سماء 
اأّن  رغــمــا  ال�سرعة  زمـــام  يف  املتحكمة 
الروح ت�سبق اجل�سد باآالف الكيلومرتات، 

وكاأنهما يف بعدين زمنني خُمتلفني .
والــروح  املقود  خلف  حبي�س  اجل�سد 
�ساأركن قطعة اخلردة  بعيدة جدا جدا، 
للرحالت  مناف�س  فال  قليال.  و�ساأغفو 
ماديا  �ساكنا  حتــرك  ال  التي  الروحية 
ــون،  ــك وحتــــوم بــهــا روحــــك جمــــرات ال
فتكت�سب منها نف�سك حلة ملونة متفائلة 

للحياة.

اأقدام  عبث  ..تفجر  مذعورة  االأر�ــس  وارجتــت  العظيم  ال�سور  جتــّذر  كلما 
زلت  ال  ..واأنــا  غفوتها  من  ا�ستفاقت  ..هي  االأ�سقر  ب�سعري  واملاجوج  الياجوج 

با�سطا ذراعي بالو�سيد..

يف البالء يح�سن مزج خلطة الّدواء ب�سيء من 
الّدعاء، ولعّل من نتائج موجة كورونا التي تع�سف 
بالّدول وال�سعوب يف هذا الّزمن؛ اأن لهجت كثري من 

االأقالم الفاي�سبوكّية باأدعّية مميزة فيها م�سحة 
اأدبّية وفنٌّ اإبداعّي – رغم املحنة – يدّل على اأّن 

االأزمات ينتج عنها اأدب خا�س يف وقتها، يبقى اأثره 
�سنوات طويلة.

ويذّكرنا ذلك مبوقف ال ين�سى �سدر من ر�سول اهلل 
�سلى اهلل بعد موقف امل�سركني املخزي منه يف رحلته 

اإىل الّطائف، حيث رفع يديه اإىل ال�ّسماء وقال:
حيلتي،  وقّلة  قوتي،  �سعف  اأ�سكو  اإليك  " اللهم 

وهواين على الّنا�س، اأنت اأرحم الراحمني، واأنت 
رّبي، اإىل من تكلني، اإىل عدّو  يتجّهمني، اأو اإىل 

قريب مّلكته اأمري، اإن مل يكن بك غ�سب علي فال 
اأبايل، غري اأن عافيتك اأو�سع يل، اأعوذ بنور وجهك 

الذي اأ�سرقت له الظلمات، و�سلح عليه اأمر الدنيا 
واالآخرة، اأن تنزل بي غ�سبك، اأو حتّل علي �سخطك، 
لك العتبى حتى تر�سى، وال حول وال قوة اإال بك ".

فكان هذا الّدعاء يف قّمة التعبري االأدبي 
اجلميل الذي ال ي�سدر اإال عن اأعظم البلغاء واأكرب 

الف�سحاء، وقد قراأت هذه االأّيام – اأّيام احلجر 
حي االختياري – جملة من تلك االأدعية  ال�سّ

االأدبّية الّرائعة، التي �ستدّون بال �سك يف �سّجل 
االإبداع االأدبي، ومنها قول اأ�ستاذي اإبراهيم 

عا�سوري: 
 ! البالء   ! الوباء  خم�سا:  عّنا  ارفع  " الّلهم 

الغالء ! الغباء !  وحكم ال�ّسفهاء ! " دعاء جميل 
باأ�سلوب اأدبي دقيق م�سحون بر�سالة رمزّية 

مكّثفة. وهذا ال�ساعر حمّمد بايزيد ي�سوغ دعاءه 
�سعرا فيقول:

ما كان رّبَك باالإجحاِف ُمـهـِلَكنا
اإذا ابتعدنا عِن االأ�سـقاِم ُح�سبانا
َعـمَّ البالُء على االأقطاِر قاطبًة
يا ربُّ فاحـفـَظ لنا اأهـال وِخـاّلنا
اأنَت الرحيُم ومن اإاّلَك نـق�سُدُه

هـّوْن علينا اأيـا رحمُن بـَلوانـا 
والأمر ما األف ال�سيخ الغزايل – رحمه اهلل 

تعاىل – كتابه فّن الّذكر والّدعاء، والذي اعترب 
فيه الّدعاء فّنا اأدبّيا قائما بذاته، البارع فيه هو 

من يخرج الّدعاء من اأعماق قلبه متحّببا اإىل رّبه، 
فيجيبه ربه: لبيك و�سعديك. 

باجلراثيم  عزوجل  اهلل  "ابتالنا 
ليطهرنا من اجلراثيم'"

دعاء يعانق ال�صماء

ق�سري الرمي�ساء/ ميلة

حممد الكامل بن زيد/ ب�سكرة

هم�ضة

" جولة من نوع خا�س  "

19..كورو...نا كوفيد 

عبد اهلل اليل

ق�صيدتي امل�صاركة يف جدارية املالئكة ت�صجيعا ودعما لدور الأطباء واملمر�صني و�صائقي �صيارات الإ�صعاف 
و الداريني و رجال الأمن بكل اأطيافهم املرابطني على خطوط التما�س مع الوباء . 

م�صاركات �صتن�صر



 جاء يكحلها...عماها !
الوهمية  االأخبار  انت�سار  ت�سبب  مثلما 
االأخبار  ووابــل  املغلوطة  واملعلومات 
الكاذبة واملبالغ فيها يف زيادة تخويف 
�سدة تخوفه  الذي ورغم  العام،  الراأي 
به  ي�ستعرف"  "ال  فــهــو  املــر�ــس  مــن 
وباأوامر احلجر املنزيل اإذا تعلق االأمر 
بحقيقة  ا�ستهتاره  بدى  وقد  مبعدته 
الوباء  تف�سي  خطورة  ومدى  اجلائحة 
اليومية  �سلوكاته  خــالل  من  وا�سحا 
�ساربا عر�س احلائط نداءات الوقاية 
عن  التكتم  م�ساألة  زادت  املــتــكــررة، 
الو�سع يف  تــاأزم  من  احلــاالت اجلديدة 

ظل اال�ستهتار امل�سجل.
وكما يقال "جاء يكحلها عماها"، فهذا 
االإعالميني  الأ�سباه  اأعطى  قد  التكتم 
التي  ف�ساءاتهم  عرب  للتوغل  فر�سة 
االأكــاذيــب  ــن  م اأوحــــال  اإىل  حتــولــت 
باملر�سى  اأ�ــســرت  الــتــي  ــات،  ــاع ــس واالإ�
امل�سابني وبعائالتهم وحتى باملواطنني 
متلقي  فــيــجــد  الـــبـــالد،  ربــــوع  كــل  يف 
حتت  نف�سه  عليها  املتهافت  املعلومات 
فاأكرث،  اأكرث  واملخاوف  ال�سكوك  رحمة 
ن�سر  عملية  تقنن  رقابة  غياب  ظل  يف 
هذه  على  اخلــنــاق  وت�سدد  املعلومات 
الواقع  على  �سيطرت  التي  ال�سريحة 
لتوجه  االقت�سادي،  وكذا  االجتماعي 
او  فردية  خمططات  وفق  العام  الراأي 
ال�سخ�سية  امل�سالح  هدفها  جماعية 
حدث  مثلما  املواطن،  على  والت�سوي�س 
يف اأزمة املواد الغذائية االأ�سا�سية التي 
واال�ستغالل"  "امل�ساربة  فكرة  ر�سخت 
يف ظل الظروف واالأزمات التي تتخبط 
ال�سعب  اإثرها  على  ويعاين  البالد  فيها 
الوباء  ب�سبب  مرة  مرتني  "املغبون" 
باتت  التي  االأكــاذيــب  ب�سبب  واأخــرى 

ت�سري حياته وت�سيطر عليها.
فكرثة املعلومات تقتل املعلومة، وكذلك 
انت�سار االإ�ساعات يزيد من تاأزم الواقع 
اإىل  فيه  نحتاج  وقــت  يف  االجتماعي 
يقظة اأكرث وم�سوؤولية اكرب من كل فرد، 
�سفحات  وراء  املتخفون  اأولئك  خا�سة 
والذين  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
املغلوطة  املعلومات  بن�سر  ي�ساهمون 
اأو دون علم، فيزيدون من فو�سى  بعلم 
املواطن  اأفــكــار  �ستتت  التي  املعلومات 
م�ستوى كافة اجلوانب  اجلزائري على 
توؤثر  معلومات  يتلقى  فقد  احلياتية، 
وتوجهه  ونف�سيته  �سحته  على  �سلبا 
لتاأثريها  �سين�ساع  لها  مكذبا  كان  وان 
لها  يح�سب  اأو  ي�سعر  اأن  ودون  تلقائيا، 
واقعا  �سيظل  وما  وقع  ما  وهو  ح�سابا 
و�سط دوامة االأفكار غري امل�سوؤولة التي 

نوارةبوبرييتم الرتويج لها كل يوم. 

خدمات التو�سيل لإجبار املواطنني على البقاء يف املنازلجت�سيد 175 مبادرة منذ بداية الأزمة

بريكةنقاو�سمروانةاآري�سعني التوتةباتنةالتاريخ

ثامن  وهيبة نهج "ب ك" بوعقال 3الثالثاء  07  اأفريل  2020
033853646

براكتة حليم
عبود كرميةبن حل�صن اأمالعابد لميةمازوزي ر�صيد033354520

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

للك�سافة  الــوالئــيــة  املــحــافــظــة  اأطــلــقــت، 
من  جملة  باتنة،  اجلــزائــريــة  االإ�سالمية 
املبادرات الت�سامنية واحلمالت التح�سي�سية 

ملحاربة فريو�س كورونا امل�ستجد.
ـــربامـــج املــ�ــســطــرة مت  ــمــان جنـــاح ال ولــ�ــس
36 فوج  567 قائد متطوع وت�سخري  جتنيد 
عرب تــراب الــواليــة، ومــن بني االإجـــراءات 
الرامية اإىل حما�سرة هذا الوباء االنطالق 
فريو�س  خطورة  من  والتح�سي�س  بالتوعية 
كورونا من خالل توزيع املطويات ناهيك عن 
تنظيم حمالت التعقيم والتطهري التي م�ست 
املوؤ�س�سات  وخمتلف  العمومية  ال�ساحات 

واالأحياء املتواجدة عرب تراب الوالية.
�سد  الــتــ�ــســامــنــيــة  الــعــمــلــيــات  اإطــــار  ويف 
الك�سافة  اأع�ساء  بادر  كورونا،  وباء  تف�سي 
الطبية  الكمامات  خياطة  اإىل  االإ�سالمية 
مبجابهة  املعنية  القطاعات  على  وتوزيعها 
هذا الفريو�س، كما عكفت االأفواج املتطوعة 
لفائدة  الغذائية  امل�ساعدات  توفري  على  
االأو�ساع  مــن  واملت�سررة  املحتاجة  االأ�ــســر 

بني  الفريو�س  النت�سار  وتفاديا  الراهنة، 
من  االإ�سالمية  الك�سافة  عــززت  املواطنني، 
روح الت�سامن والتكافل بتوفري مادة ال�سميد 
كما  املواطنني،  ملنازل  اإي�سالها  على  والعمل 
وتعقيم  التح�سي�س  عمليات  يف  �ساهمت 
املتطوعة  االأفواج  قامت  حني  يف  املوؤ�س�سات، 
على  املقبلني  االأ�سخا�س  طــوابــري  بتنظيم 

مكاتب الربيد الإ�ستالم رواتبهم.
قامت  الك�سفية  االأفواج  اأن  بالذكر  جدير   
االأيـــام  ــالل  خ حت�سي�سية  قافلة  بتنظيم 
اأين جابت خم�س واليات  الوباء  من  االأوىل 
ورقلة،  الــوادي،  ب�سكرة،  باتنة،  غرار  على 
التي  املنظمة  هــذه  جهود  وتاأتي  غــردايــة، 
با�سرت  التي  واحلمالت  العمليات  عدد  يبلغ 
حد  اإىل  ـــة  االأزم بــدايــة  منذ  تنظيمها  يف 
يومنا هذا 175 عملية عرب بلديات الوالية، 
الهيئات  خمتلف  مع  بالتن�سيق  ذلك  وياأتي 
نف�سها هي االأخرى مهمة  التي كلفت  املعنية 

الت�سدي لهذا الوباء الفتاك.

من  للوقاية  االحرتازية  االإجـــراءات  ظل  يف 
من  العديد  بــادر  كوفيد-19،  فريو�س  انت�سار 
التجارية  املحالت  من  وعــدد  املتطوع  ال�سباب 
"ديليفري"  خدمة  اإطــالق  اإىل  باتنة  بوالية 
خا�سة  جمانا  املنازل  اإىل  الطلبات  تو�سيل  اأو 
اإما  وذلــك  ال�سن،  لكبار  االأجــر  مدفوعة  ومنها 
عن طريق االت�سال الهاتفي اأو عن طريق موقع 

التوا�سل االجتماعي.
دارك"،  لباب  جنيك  ــا  واأن دارك  يف  "اأقعد 
للتقليل  ال�سباب  مــن  جمموعة  اأطلقه  �سعار 
والتحجج  منازلهم  من  املواطنني  خرجات  من 
باإطالق  وهــذا  اليومية  �سرورياتهم  باقتناء 
حمالت لهذه املبادرة التي ا�ستح�سنها الكثري من 
املواطنني خا�سة منهم كبار ال�سن املتخوفني من 
عدوى الفريو�س، حيث خ�س�س اأ�سحاب املبادرة 
لالت�سال  هواتف  واأرقــام  فاي�سوكية  �سفحات 
ال�سباب  فـــاإن هــــوؤالء  زيــــادة عــلــى هـــذا  بــهــم، 
والنظافة  التعقيم  جــانــب  عــلــى  حــريــ�ــســون 
الوقائية  التدابري  واأنهم اتخذوا جمموعة من 
يرتدون  حيث  وزبــائــنــهــم،  اأنف�سهم  حلماية 
ا�ستخدام  مع  والقفازات  واالأقنعة  الكمامات 
كما  تو�سيل،  عملية  كل  وبعد  قبل  املعقمات 
بها  تو�سي  التي  االأمــان  م�سافة  يلتزمون  اأنهم 

وزيادة  مهامهم،  تاأدية  اأثناء  ال�سحية  اجلهات 
عند  طلباته  ثمن  يدفع  امل�سرتي  فاإن  هذا  على 
غري  بطريقة  �ساهمت  املبادرة  فهذه  و�سولها، 
املواطنني باحلجر  التزام  ا�ستمرار  مبا�سرة  يف 
 19 اإىل  ي�ستمر  اأن  يرتقب  الـــذي  ال�سحي، 
للمواد  حمل  �ساحب  واأكد  هذا  اجلاري،  اأفريل 
الغذائية، اأن الطلبات ازدادت منذ اعتماد هذه 
وارتفاعا  كبريا  ن�ساطا  ت�سهد  واأنــهــا  اخلدمة 
خ�سو�سا  اإليها،  املقدمة  الطلبات  يف  ملحوظا 
مع اعتمادها  خا�سية الدفع عند اال�ستالم، اإذ 
اأ�سبح يف�سل العديد من املواطنني اللجوء اإليها 
�سلة،  ذي  �سياق  ويف  لبيوتهم،  مغادرتهم  بدل 
كبار  من  هم  زبائنهم  كل  اأن  ال�سباب  اأحد  قال 
ال�سن، يف حني مل تقت�سر اخلدمة على تو�سيل 
املواد الغذائية فقط بل تعدت حتى اإىل اللحوم 
االأقم�سة  وحتى  والفواكه  واخل�سر  والدواجن 
هذه  العتماد  االأقم�سة  لبيع  حمل  ا�سطر  فقد 
اخلدمة وهذا لتزويد بع�س زبوناته بالب�ساعة 
التي يحتاجونها، هي خدمة من �ساأنها اأن حتدث 
وخا�سة  الثالث  لالأطراف  اقت�سادية  حركة 
اخلدمة  هــذه  يعتمدون  الــذيــن  ال�سباب  على 
ب�سبب  اإجبارية  عطلة  يف  دخلوا  معظمهم  الأن 

الو�سع الراهن.

على  فر�س  الــذي  الو�سع  مع  التعاي�س  وبغية 
جلاأ  احلجر،  فــرتة  متديد  مع  خا�سة  البع�س، 
يتما�سى  مبا  "منزليا"  طاقاته  �سرف  اإىل  كل 
مع ميوالته من جهة، اأو االإقدام على جمازفات 

وجتارب بعيدة عما هم معتادون عليه.

�صباب يتفنون يف املطابخ والأعمال املنزلية
غمار  خــو�ــس  اإىل  الــ�ــســبــاب  ــن  م الــكــثــري  جلـــاأ 
املطبخية  والو�سفات  االأواين  ومداعبة  الطبخ، 
ما  تنوعت  التي  االأطباق  من  العديد  لتح�سري 
الك�سرة  حت�سري  وكان  والع�سري،  التقليدي  بني 
اأو "الرخ�سا�س" على راأ�س قائمة هذه االأطباق، 
حت�سريه،  اإىل  �س"  "عماد.  ال�سيد  عمد  ما  وهو 
بني  جمعت  رائعة  جتربة  كانت  اأنها  اأكــد  اأيــن 
اإىل  والدته  رفقة  وال�سحك،  والتعلم  الف�سول 
طبقا  اعتربها  والتي  الك�سرة،  حت�سري  مت  اأن 
اأطباق  جتهيز  انتظار  يف  عليه  ومــقــدورا  �سهال 
كثريون  فغريه  وحــيــدا  عماد  يعد  وال  اأخـــرى، 
وقدرتهم  املطبخية  مواهبهم  اكت�سفوا  ممــن 
فيما  املجال،  هذا  يف  حواء  بنات  مناف�سة  على 
حلويات  �سناعة  جتــريــب  اإىل  اآخــــرون  عمد 
لالأكل،  اأطباق  اإىل  ــرون  واآخ منزلية  تقليدية 
رجال،  الطهاة  اأمهر  اأن  مقولة  بذلك  ليج�سدوا 
ال�سباب  من  الكثري  نزح  املطبخ  عن  وبعيدا  هذا 
والرتتيب  كالتنظيف  منزلية  مهام  مزاولة  اإىل 
التجريب  وبغية  الــروتــني،  ملحاربة  والغ�سيل 
واإ�سكات  الفتيات  حتدي  وكذا  ف�سولهم  واإ�سباع 

يكتف  ومل  االأعمال،  هذه  من  الدائم  تذمرهن 
به  قاموا  ما  ن�سر  اإىل  عمدوا  بل  بهذا  اجلميع 
من اإجنازات وماأكوالت وم�ساركتها مع اأ�سدقائهم 
راأ�سها  وعلى  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 
االأيام  يف  خا�سة  واالإن�ستغرام،  بوك  الفاي�س 
والــتــي  املــنــزيل  احلــجــر  تطبيق  مــن  االأوىل 
وامتزجت  ال�سور  بهذه  املواقع  �سفحات  �سجت 
واملزاح  وال�سحك،  الفخر  بني  عليها  التعليقات 
لتوثيق  منهم  حماولة  يف  االأ�سدقاء  اأو�ساط  يف 

التجربة وطرد ال�سجر.

كهول و�صيوخ يك�صرون عن اأنيابهم
احلجر  طبيعة  ــع  م الــ�ــســبــاب  متــا�ــســى  ــئــن  ول
كبرية  فئة  اأن  اإال  معه،  التكيف  اإىل  وعــمــدوا 
بل  املوجة،  ركوب  خالفوا  والكهول  ال�سيوخ  من 
التاأقلم مع الو�سع الذي اعتربه  ومل ي�ستطيعوا 
اأنفا�سهم،  الكثري منهم مبثابة �سجن يكب�س على 
كانت  التي  امل�ساجد  وغلق  تزامنه  مع  خا�سة 

ال�سلوات  تاأدية  اإىل  والدعوة  االأول  متنف�سهم 
وبالتايل  واالحتكاك  للتجمع  تفاديا  املنازل  يف 
هذا  عن  ُعرف  ما  خا�سة  الوباء،  انت�سار  ح�سر 
االأخري باأنه ي�سيب كبار ال�سن اأكرث من غريهم، 
عن  والبحث  امل�ساجرات  اختالق  اإىل  ليلجوؤوا 
ال  ــر  االأم جعل  ما  املــنــزل،  اأرجـــاء  يف  النقائ�س 
التوتر  من  ويزيد  البيوت،  من  كثري  يف  يطاق 
وو�سط  اأرجائه  يف  والعائلي  النف�سي  وال�سغط 
تتكاتف  اأن  املفرو�س  من  التي  العائلة  ــراد  اأف
واالإ�ستثنائية،  الطارئة  احلــاالت  هذه  مثل  يف 
االأمر  هذا  اأكــدت  جامعية،  طالبة  "حليمة" 
والدها  ت�سرفات  من  وتاأملها  خيبتها  واأظــهــرت 
لكنها  الدائمة،  بع�سبيته  ُعرف  الذي  الرعناء 
زادت حدة مع فر�س احلجر وتقليل اخلروج اإال 

لل�سرورة مع نداءات املكوث باملنازل.

اأمنيات بعودة احلياة الطبيعية..
اأمرا  املنزل  يف  املكوث  بــدى  الــذي  الوقت  ويف 

غالبيتهن  يف  الن�سوة  اأبان  الرجال،  لدى  غريبا 
عن مرونة وتعقل كبريين يف التعامل مع الو�سع، 
باعتباره اأمرا ُمعا�سا ومنطقيا لديهن، بل ما اأثار 
اال�ستغراب يف االأمر هو جلو�س اأفراد عائالتهن 
واإظهارهم  دائــم،  ب�سكل  املنازل  يف  الرجال  من 
الإمكانات غري م�سبوقة، خلقت جوا من التناف�س 
لي�س  لكنه  املنازل،  ــاء  اأرج يف  واحلنني  واملتعة 
انتهاء فرتة  منهن  الكثري  اأين متنت  واقعا عاما، 
�سببه  ملا  طبيعتها،  اإىل  احلياة  وعــودة  احلجر 
ومهاترات  ومناو�سات  �سغط  من  لهن  الــرجــال 
تدرجت اإىل ماال يحمد عقباه، لوال �سرت اهلل، يف 

كثري من االأحيان.

وتزول فرتة  عليها"...  "ماتزيدو�س 
وما  احلجر  مــع  التعامل  طــرق  اختلفت  واإن 
املنازل،  حيطان  داخــل  خالله  اجلميع  ميار�سه 
اإال اأنه وجب اأال ُيعطى له حيزا اأكرث من حجمه، 
فما هو اإال اأمر احرتازي، فر�سته جائحة كورونا، 
وتوجب االإلتزام به كونه و�سٌع متناه الكثريون 
لوقت  خارجا  للمكوث  ي�سطرون  ممن  خا�سة 
اأخــرى،  قاهرة  ظــروف  اأو  العمل  بحكم  طويل 
ومزاولة  باإيجابية  للتفكري  الفر�سة  وا�ستغالل 
القراءة  فبني  املرء،  ل�سخ�سية  ت�سيف  ن�ساطات 
وغريها،  جديدة  اأمور  وتعلم  والعمل  واملطالعة 
مفقودة  ظلت  مفتوحة  خــيــارات  جميعا  تعد 
و�سغوطاتها  املت�سارع  احلــيــاة  منــط  خ�سم  يف 

الالمتناهية.  
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ُي�صِبه  "ل  الكتاب  اأن  الدين"  "تقي  ي��رى  حيث 
الَب�َصرية  التنمية  ُكُتب  َت�صِنيف  اإىل  ينتمي  ول 
التنمية  كتب  �صاِكلة  على  ه��و  واإمن���ا  امل��ع��ُروف��ة، 
واِقعية  باأفكاٍر  ُتلِهُمَك  التي  الَغرِبية  الذاتية 
وقد  ملُمو�صة"،  وجت���اِرب  واأب��ح��اٍث  درا���ص��اٍت  عرب 
وتعمق  قراأ  اأن  بعد  اإليه  تو�صل  ملا  كحو�صلة  جاء 
املجال  هذا  م�صاهري  قدمه  ما  وحمتوى  ن�صو�س  يف 
وروبن  كويف،  �صتيفن  غرار  على  الغربي،  العامل  يف 
�صارما، ديل كارنيجي، وريت�صارد كارل�صون، �صبن�صر 
ملا  ترجمته  من  ا�صتلهمه  وما  وغريهم،  جون�صون، 

يفوق الألف مقال يف امليدان التحفيزي.  
التدبيج  من  النوع  هذا  بر  على  الكاتب  ر�صا  وقد 
الذي يحبذ  املف�صل، واخت�صا�صه  باعتباره جماله 
فكرة  راودت��ه  اأن  بعد  عربه،  كلماته  مداد  اإ�صالة 
اإليها،  دخول غمار الكتابة يف ال�صيا�صة التي مييل 
جديد"  من  تولد  "اأن  مولوده  الأخ��ري  يف  لُي�صدر 
املوجه، وفق ما �صرح به جلريدة "الأورا�س نيوز"، 
"كيف  الأول  اإ�صداره  عك�س  عامة،  ب�صفة  لل�صباب 
معينة  فئة  ي�صتهدف  ك��ان  ال��ذي  القراآن"  يعمل 
غرار  على  اجل��زائ��ر  يف  من��ر  واأن��ن��ا  خا�صة  فقط، 
بقية دول العامل، حالة من الكاآبة، والعديد يردد 
اإعطاء  بغية  العمل  فجاء  فيها�س"،  "ما  متاأففا 
بتجاربي  "مزود  واأنه  خا�صة  اأمل،  �صعلة  اأو  دفعة 
فاأنتم  اأنا،  ا�صتطعت  اأنه وكما  لهم  اخلا�صة، لأقول 
ي�صتفيدون  القراء  يجعل  ما  ت�صتطيعون"،  كذلك 

لأن  باملوؤلَّف  وي��وؤدي  حيثياته،  من  ويتعلمون  منه 
من  تولد  "اأن  "ف�  ثرية،  حتفيزية  توليفة  ي�صم 
جديد" اأي اأن يعينك لت�صبح بعد قراءته، �صخ�صا 

اآخر بالتطبيق امل�صتمر ملا فيه باإذن اهلل".
مدة  قاربت  وق��د  املثقف،  دار  اإ���ص��دار  من  الكتاب 
�صاحبه  اأو�صح  ح�صبما  كونه  اأ�صهر،  ال�3  تاأليفه 
"جت�صيدا لأمور هو على دراية بها، ومار�صها كثريا، 
وقراأ عنها اآلف املرات"، اأين ينتظر طبعه قريبا، 

ليكون جاهزا للبيع والعر�س على رفوف املكتبات.
على  والأ���ص��دق��اء  املتابعني  م�صاركة  �صر  عن  اأم��ا 
�صفحته مبوقع التوا�صل الإجتماعي الفي�س بوك 
تقي  اأو�صح  للكتاب،  عنوان  حتديد  اإىل  للو�صول 
للموؤلف،  عنوان  و�صع  يف  حمتارا  كان  اأنه  الدين، 
اإمكانية  يف  وفكر  تقليدية،  العناوين  معظم  كون 
اأحد  قبل  من  مميزة  اإ�صافة  يقدم  قد  من  وج��ود 
يعك�س  ومب��ا  امل��وؤل��ف  واج��ه��ة  لتو�صيم  امل��ب��دع��ني، 
اأجل  من  الفكرة  كانت  الوقت  نف�س  ويف  حمتواه، 
مت  اأنه  غري  الإ�صدار،  على  الت�صويق  بع�س  اإ�صفاء 
"األهمتني  الذي  العنوان احلايل  اأخريا على  الر�صو 
"تقي  ق���ول  ح�صب  اهلل"،  حفظها  ال���وال���دة  ب��ه 
من  يرجوه  الذي  الأ�صمى  الهدف  ليبقى  الدين"، 
ب�صمة  عربه  يرتك  اأن  هو  اجلديد،  مولوده  خالل 
و�صلوكيات  حياة  يف  اخلا�س،  وباأ�صلوبه  اإيجابية 
وجم��الت  اأ�صاليب  ع��ن  بعيدا  وذل��ك  الآخ��ري��ن، 

التنمية الب�صرية املعروفة.

عن عملها "اأفيون مغ�سو�س"

يف حّلة بهّية وطبعة اأنيقة ظهر اإىل النور )ديوان 
الربجي(، ل�ساحبه حمّمد املكي بن عزوز الربجي 
الطولقي )الب�سكري(، على يد كاتب مثابر وباحث 
دوؤوب وجاد هو االأ�ستاذ عبد احلليم �سيد، ليهدي 
اإىل املكتبة اجلزائرّية والعربّية اإ�سافة جديدة 
تراثا  بذلك  وي�ستنقذ  واالإبــداع،  ال�سعر  عامل  يف 
�سفحته  وتطوي  الن�سيان،  عليه  يعفي  كاد  اأدبّيا 

االأّيام.
– الــ�ــســادر عــن دار اخلليل  ــوان  ــدي ال ــذا  ــاء ه ج
القا�سمي للن�سر والتوزيع وبدعم من وزارة الثقافة 
)اجلزائر( – لي�سيء جانبا هاما من حياة ال�سيخ 
القا�سي  الفقيه  الربجي،  عــزوز  بن  املكّي  حمّمد 
والتاريخّي  االأدبـــي  الباحث  ولي�سعف  االأديـــب، 
كبرية  �سخ�سّية  عن  تك�سف  وثرّية؛  غنّية  مبادة 
وقامة عمالقة من قامات اجلزائر ال�ساهدة على 

الفكر واالأدب والتاريخ.
وقد قام االأ�ستاذ عبد احلليم �سيد بعملّية بحث 
ق�سائده  واإخــراج  الّديوان  جلمع  وجاّدة  متمّيزة 
اأقرب  هو  العمل  وهذا  ممتاز،  �سكل  يف  النور  اإىل 
الّديوان من  اإذ جمع  اإىل عمل املحققني،  ما يكون 
مراجع كثرية ومتنّوعة اأبرزها املراجع التي بعث 
بها اإليه االأ�ستاذ علي الّر�سا احل�سيني من �سوريا، 
رجع  كما  الهاملي،  القا�سمي  فوؤاد  حمّمد  وال�سّيد 
اإىل عّدة باحثني وكتاب األفوا عن هذه ال�سخ�سّية 

اأو ذكروها يف كتبهم.
الّديوان:

قّدم للديوان االأ�ستاذ القا�سمي مبقّدمة تعريفّية 
عن ال�سيخ حمّمد املكي بن عزوز الربجي وحياته، 
احلليم  عبد  الباحث  االأ�ــســتــاذ  اأي�سا  لــه  ــدم  وق
مبختلف  حياته  فيها  ذكر  ا�سافية  مبقّدمة  �سيد 
والفكري،  العلمي  ن�ساطه  اإىل  وتعّر�س  مراحلها، 
التف�سيل،  من  ب�سيء  تركها  التي  موؤلفاته  وذكر 
كما حتّدث عن جهوده يف جمع الّديوان واإعداده 
للطبع، وخطته يف ذلك، ومما جاء يف تلك املقّدمة 

قوله:
ق�سيدة   )  59  ( وخم�سني  ت�سع  من  يتاألف   "
�ستة  على  مــوزعــة  �سعرّية  مقطوعات  وثــمــاين 
واالإخوانيات  والرثاء  واملدح  الت�سّوف  هي  اأق�سام 
األفني  مبجموع  والــكــّل  واملتفرقات  والتقاريظ 

وثالثة و�ستني بيتا.."
ومن الالفت لالنتباه اأّن االأ�ستاذ عبد احلليم �سيد 
الّديوان  يف  جاء  ما  غريب  بع�س  ب�سرح  قام  قد 
األفاظ، واالإ�سارة اإىل ما ت�سمنته االأبيات من  من 
وحكم  واأمثلة  نبوّية  اأحاديث  اأو  قراآنّية  معاين 

عربّية.
ترجمات  اإيـــراد  وهــو  متمّيز  بعمل  اأي�سا  ــام  وق
التي  وال�سخ�سّيات  االأعـــالم  مــن  لكثري  مــوجــزة 
ذلك  اإىل  باالإ�سافة  الديوان،  ق�سائد  يف  ذكــرت 
عبد  االأ�ستاذ  مب�ساعدة  الق�سائد،  بحور  �سبط 

املجيد زكري )اأ�ستاذ االأدب العربي (

عمل جاد وممّيز:
اأهدانيها �سديقنا  التي  الن�سخة  عندما نظرت يف 
رائعا  عمال  وجــدت  �سيد،  احلليم  عبد  االأ�ستاذ 
�سك،  بغري  فائقة  وعناية  خا�سا  جهدا  يتطلب 
ال�سيما يف جمع الق�سائد من م�سادرها املختلفة ، 

وحتقيق اأبياتها ومقارنة بع�سها ببع�س.

ق�سائد الديوان:
النفحة  تخطئه  ال  الديوان  ق�سائد  يف  الناظر 
ذلك  ولعّل  ق�سائده،  جّل  ت�سمخ  التي  ال�سوفّية 
الثقافّية  والبيئة  التاريخّية  الفرتة  اإىل  يرجع 
جّل  وق�سى  ال�ساعر،  فيها  وتــرعــرع  ن�ساأ  التي 

حياته.
وقد تثري بع�س ق�سائد الديوان لغطا كبريا وجدال 
حاّدا؛ حول التو�ّسل واال�ستغاثة بالنبّي �سلى اهلل 
عليه و�سّلم، وهي ق�سّية قدمية طاملا ت�سارع حولها 
العلماء والباحثون، وال فائدة من اإثارتها جمددا 

يف هذه الكلمات املقت�سبة.
ولكي ن�سع القارئ يف �سورة مقّربة اإىل الديوان، 
الب�سط  مــن  بــ�ــســيء  قــ�ــســائــده  لبع�س  نــعــر�ــس 
الق�سائد  من  البداية  ولتكن  ال�سريع،  والتحليل 

التي طغت على جّل �سفحات الديوان وهي:
ال�سوفيات:

الت�سّوف  ق�سم  يف  وردت  التي  الق�سائد  وهــي 
منها  نذكر  ق�سيدة،  ع�سرة  ثالث  احتوى  والذي 
بن  حمّمد  مناقب  يف  )البائّية  بعنوان  ق�سيدة 

اأبي القا�سم( ويقول يف مطلعها:
عّني  العز  وبخدر  �سبـا     قلـب  بـدره  بحّي  عج 

احتجبا
وابثث ال�سكوى لرحماه ع�سى     نظرة منه تزيح 

الو�سبـا 

�سنة اهلل على الع�ساق مــا      عا�سق نبـغ اإال عـّذب 
لو يعري احلّب �سمعا ما ترى      مغرما بني الّربوع 

انتحبا 
امراأة  يف  ال  والهيام  الع�سق  عن  حديثه  ويوا�سل 
وجمالها، ولكن يف ممدوحه ال�سيخ حمّمد بن اأبي 
الزهراء  فاطمة  اإىل  ن�سبه  ميتّد  الذي  القا�سم، 
ما  وذلــك  و�سّلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  بنت 

يتجّلى يف قول ال�ساعر:
الزهراء  مــن     �سئ�سئ  القا�سم  اأبي  ال�سريف بن 

اأّما واأبا 
يبغيان  ال  بــرزخ  بينهما        جا  البحرين  جممع 

فا�سطخبا 
الزهراء من جهتيه، جهة  اإىل  الن�سب  فهو يجمع 
و�سريف  عريق  �سك  بال  ن�سب  وهــو  واالأّم،  االأب 
يقال عنه فيه اأّنه)معّم وخمول(، ولكن ما عالقة 
يف  م�سنفة  الق�سيدة  هذه  الأّن  بالت�سّوف؟  املدح 
ق�سم الت�سّوف .. اإّنه املمدوح ذاته اإذ يعّده ال�ساعر 
العاريفني  الطريق  ورجــال  الت�سّوف  اأقطاب  من 

اأ�سحاب الك�سوف، ومما يقوله فيه:
من يرد دينا يجده اأو يرد     ماأرب العاجل يحوي 

املاأربا 
مثل ما زمزم من ينوي به    مق�سدا مّت له اإذ �سربا

اإىل اأن يقول:
اإن مدحنا العارفني انب�سطوا   ل�سهود احلق حمدا 

اأعربا
لهم  تك�سف  الذين  باهلل  العارفني  من  يعتربه  فهو 

حجب املعرفة والعلم. 
اأّما من ق�سم املديح فناأخذ ق�سيدة منه الق�سيدة 
)العناية  بـ  واملو�سومة  الق�سم  بها  ي�ستهّل  التي 
باملولد ال�سريف(، ولقد جرت العادة اأن يكون ذكر 
االأموات رثاء وبكاء، اأّما يف ما يتعلق بالنبّي �سلى 
بيننا حّي  كاأّنه  و�سّلم فهو مديح وثناء  اهلل عليه 
ربنا  فيه  قال  الذي  لي�س  اأو  كذلك  هو  بل  يرزق، 

تبارك وتعاىل:
هو  �سانئك  )اإّنـــا  وقـــال   ) ذكـــرك  لــك  ورفعنا   (
باملدح  ل�سانه  يلهج  اأن  �ساعر  لكل  فحق  ــرت(،  االأب
الق�سيدة  هــذه  ي�ستفتح  وهــو  بالثناء،  وقريظه 

بقوله:
اأك�سب  اإقباله  زارا      لنا  حمبوب  بطلعة  اأهــال 

االأحزان اإدبارا
من  راأينا  ملا  مقرتبا      دام  لو  الّنوى  كرب  اأمــاط 

االأّيام اأكدارا 
وتفا�سيله،  النبوي  املولد  مقّدمات  عن  ويتحّدث 
من  فيه  وقع  وما  فيه  ولد  الــذي  اليوم  يذكر  ثّم 
يقول  حيث  مده�سة،  ومعجزات  خارقة  حــوادث 

عن ذلك:
اأما والدة خري املر�سلني بدت     فيها عجائب منها 

اّللب قد حارا 
ك�سرى  ــوان  اإي ان�سقاق  يذكر  ــوارق  اخل هــذه  ومــن 
وخمود  �ساوة  بحرية  وغي�سان  �سرفاته،  و�سقوط 
نريان ك�سرى ..ثّم يعّرج على مدح ال�سهر الذي ولد 
باملدح  ه  فيخ�سّ و�سّلم  عليه  اهلل  �سلى  النبّي  فيه 

والثناء.
العظيم  ال�سهر  هذا  بها  ميدح  ثانية  ق�سيدة  ويف 
�سهر املولد النبوي عنوانها )يف ذكرى مولد النبّي 

�سلى اهلل عليه و�سّلم( يقول يف مبتدئها:

يكفيك فخرا يا �سهر ربيع االأّول     و�سنى واإ�سعادا 
وعزا يكمل 

يا  جحفل  يف  بــه      امل�سرى  امل�سطفى  طه  ميالد 
حّبذاك اجلحفل

اإليك  ل�سعت  مبــو�ــســع      ربيع  يا  حت�سر  كنت  لو 
جباهنا ال االأرجل

حيث  عموما  ال�سوفّية  عند  م�سرتكة  ميزة  وهذه 
يعطون اأهمّية غري عادّية للمولد النبوي ال�سريف، 
عليه  يوؤاخذهم  مما  كثري  فيها  منهم  يظهر  ورمبا 
يف  وغــلــّو  اجلـــاّدة  عــن  حيد  ويعتربونه  غــريهــم، 

اإظهار املحّبة قد يوقع يف �سراك ال�سرك.
عبد  ال�سيخ  ن�سب  عــن  بها  يــدافــع  ق�سيدة  ويف 
بن  علي  على  )الـــّرد  بعنوان  اجلــيــالين  الــقــادر 
ال�سيخ  ن�سب  يف  ي�سكك  والذي  القرماين(،  حمّمد 

اجليالين يقول يف مقدمتها:
خف�س  يحاول  باملحال      احتجاج  لــذي  عجبت 

�سادات الرجال
ومن خذالنه والغّي يعمي    يوؤمل ف�سم ن�سبة خري 

اآل 
بتلفيق وبهتان وزور        فاآذى اأهل ح�سرة من ذي 

اجلالل 
نعوذ بربنا من ذي  اإيــذان بحرب     ــذاء  االإي ويف 

اخلبال.
الآل  ال�سديد  حّبه  عن  ت�سفر  جّيدة  ق�سيدة  وهي 
يخطر  من  لكل  والت�سّدي  عنهم  ونفاحه  البيت، 

بباله االإ�ساءة اإليهم والتعري�س بن�سبهم.
ويف ق�سيدة ميدح بها ال�سيخ حمّمد بن اأبي القا�سم 
الهاملي، تبني عن قّوة عار�سته ال�سعرّية واأ�سلوبه 
املتني الذي ال يبعد كثريا يف األفاظه ومعانيه عن 
�سعراء  من  بهم  تاأ�سى  ومن  اجلاهليني  ال�سعراء 
العّبا�سي، يقول يف  الع�سر  الع�سر االأموي وبداية 

هذه الق�سيدة:
اأحث ويف احل�سا �سوق األيم     �سوامر لي�س يعييها 

الّر�سيم 
اأ�سق بها الفدافد يف ظالم      وهل ين�سق من وخد 

ظليم
ي�سوّد  منه  هجري  ــا      ــه ذوي وال  العتاق  �سّد  ومــا 

االأدمي 
اإال  حبيبه  و�سال  ترجى     ملن  ال�ّسموم  لفح  وما 

ن�سيم  
هي مقّدمة قوّية لو مل يعرف املرء �ساحبها لقال 
اأّنها قيلت يف الع�سر اجلاهلي اأو االأموي، وهي اأي�سا 
بداية  و�سعراء  �سوقي  اأحمد  بق�سائد  تذكرنا 
ال�سيخ  مدح  اإىل  يخل�س  اأن  اإىل  النه�سة،  ع�سر 

فيقول:
املجد  بها  له  فكان  املــعــايل     اأحيا  من  لقاء  اأروم 

املقيم 
علوما زاخــرات ال جتــارى    عن االأعــالم م�سندها 

فخيم
قّوة  ال�ساكلة،  هذه  على  الديوان  ق�سائد  ومعظم 
تدّل  بديعة  بيانّية  و�سور  معنى،  وفخامة  لفظ 
على متكن من ال�سعر وموهبة فذة، مل تعط حظها 
الأغرتنا  كّلها  تتبعناها  ولو  وال�سرح  الّدرا�سة  من 
ما  وذاك  والتحليل  التنقيب  وكــرثة  بالتطويل 
اأن  ع�سى  بهذا  فنكتفي  واحلال،  املقام  عنه  يعجز 
ا�سمه  والتنويه ورحم من كتب  التعريف  به  نبلغ 
بن  حمّمد  ال�سيخ  عطاء  مبثل  اخلالدين  �سجّل  يف 
الّديوان  ون�سر  جمع  من  ورحــم  ــزوز،  ع بن  املكي 

واأفاد به العاملني.   
بعنوان  ق�سيدة  من  الــّديــوان  من  خمتارة  اأبيات 

)تقريظ كتاب لقط الّدر(:
اأجّل اكت�ساب االأملعي عوارفه

وغاية قدر املرء ما هو عارفه 
وما اخل�سر اإال لّلذي �ساع عمره 
بال �ساحلات والّزمان م�ساعفه 

اأخا العقل ناف�س مع�سر العلم واّت�سق 
ب�سلكهم ما دام يوجد كا�سفه 

وثافن على فقه به ينتهي الّتقى 
وي�سمو اإىل قرب املهيمن عاكفه 

ديوان الربجي يف حّلة بهّية

قراءة  يف كتاب
باتنة

�شطيف
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القمة  بلوغ  ملمح  مدور" يخط  الدين  "تقي 
باإ�سداره الثاين "اأن تولد من جديد" 

االأوىل اجلائزة  عريف" تفتك  "ب�سمة 
 يف جمال الق�سة الق�سرية بالعراق 

بقلم: عبد اهلل ليل
laliabdella@yahoo.fr

اأ�صدر الكاتب تقي الدين مدور، مولوده الثاين املو�صوم بـ "اأن تولد من جديد... من ال�صفر اإىل القمة"، 
الذي ينتمي اإىل �صنف التنمية الذاتية، اأين جمع املولود الفكري خال�صة ما تو�صل اإليه �صاحبه، طيلة 

�صنوات من الكتابة يف جمال التنمية الذاتية، ترجمت ما مر به الكاتب من جتارب وخربات.

ولية  ابنة  عريف  �صعيد  ب�صمة  الكاتبة  متكنت 
امل�صابقة  يف  الأوىل  اجل��ائ��زة  ح�صد  م��ن  �صطيف 
والتي  بالعراق  املقامة  الق�صرية  للق�صة  ال�صنوية 
دول  خمتلف  م��ن  م�صاركة   600 م��ن  اأك���رث  �صهدت 
اجلائزة  ع��ري��ف  الكاتبة  ح�صدت  حيث  ال��ع��امل، 
يحمل  عمل  عن  الق�صرية  الق�صة  �صنف  يف  الأوىل 
لهذه  تتويج  ث��اين  وه��و  مغ�صو�س"  "اأفيون  ع��ن��وان 

الطالبة خالل ال�صنة اجلارية.
وق���ال���ت ال��ك��ات��ب��ة ب�����ص��م��ة ���ص��ع��ي��د ع���ري���ف عن 
اأ�صهر  �صتة  حوايل  قبل  عر�صت  التتويج:"امل�صابقة 
الق�صة  بفن  ال�صباب  املبدعني  الكتاب  اإظهار  وهدفها 
الق�صرية والعراق دائما �صباقة يف هذا، حيث مت و�صع 
اإعالن عن �صروط امل�صاركة ب�صفحة م�صابقات اأدبية، 
وكانت كل ال�صروط مقبولة فقط �صرط ال�صن لأنهم 
مل يقبلوا بن�س لأحد اأكرب من 35 �صنة وعرفت اأكرث 

من 600 م�صاركة لعرب من خمتلف دول العامل".

ق�صة  عريف:"هي  قالت  املتوج  العمل  طبيعة  وعن 
ملرحلة  تعود  وهي  كلمة،   900 ح��وايل  من  ق�صرية 
حدثت  حقيقية  ق�صة  عن  وه��ي  معينة  تاريخية 
الرئي�صية  الفكرة  اأخ��ذت  فقط  اجلزائر،  تاريخ  يف 
واأعدت �صياغتها باأ�صلوبي اخلا�س يف قالب حر منكه 
ق�صتي  عنوان  بها،  فزت  هلل  واحلمد  فل�صفي  بطابع 

معتقل". حنني  مغ�صو�س...  "اأفيون 
وختمت الطالبة عريف حديثها بالقول :"اأن ُتكرم 
على عمل ما فهو دافع لك كي حتقق اأف�صل منه، فخر 
اأنني  اأك��رث  يفرحني  ما  لكن  يو�صف  ل  اإجن��از  هكذا 
ثالثا،  ووطني  ثانيا  ووليتي  اأول  بلديتي  �صرفت 
احلمد هلل قبل هذا اأي�صا توجت بامل�صابقة العربية 
وزارة  مع  بالتعاون  باملغرب  املقامة  الق�صرية  للق�صة 
اأن  واأمتنى  الثاين،  التتويج  �صو�صة وهذا هو  الثقافة 
تكون هذه بداية الطريق ل نهايته واإن �صاء اهلل ل 

عبد الهادي. باأبرح حتى اأبلغ العاملية و مل ل". 
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من الدول العربية م�صاحتها 1759540 كلم²

ال�سبكة العمالقة
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من اأجل العثور على كلمة ال�صر 
ما عليكم اإل ت�صطيب الكلمات

طعام )م(

حب )م(

عمالق )م(

بياض البيض

رجاء )م(

نقيض الناجح

املدرس

أولياءأمت )م(

لهب

أزهار )م(

بلدان

ضروري للحياة)م(

للمساحة ناجح )م(

سجني )م(

سنة وحول )م(

خصم

للسؤال عن 
املكان

أصلح

سقي

سلم

للمرافقة

تقال في 
الهاتف)م(

والدة)م(

راية

الشعور

والدة)م(

بياض البيض)م(

وعاء)م(

الوجع

مزمار

برقيات )م(

القهوة )م(

للنهي نقيض سلم

اسم علم )م(

للتعريف

مناسب )م(

الهبات )م(

بياض البيض

متشابهان

جمع منر )م(

ضروري للطعام)م(العائالت

جمال وبهاء

للتوجع

مستفهم )م(

يجب الوفاء به

الزورق صوت الذئب

براهني

مقدار )م(

شهر ميالدي

عشية)م(

املقر

ارتفاع

بارحة

حديث الليل)م(

شقيق)م(

ثلثا لعب

شعوب

رطب

طليق

يجمع

املساجد

جنل)م(

متشابهان

صغار الكلب )م(

طني )م(

نصف عائد متشابهان

اأقوال وحكم
* اإن الرجل �صر حياة الأمم 

وم�صدر نه�صاتها، و اإن تاريخ الأمم 
جميعًا اإمنا هو تاريخ من ظهر بها 

من الرجال النابغني الأقوياء 
النفو�س و الإرادات. واإن قوة الأمم 
اأو �صعفها اإمنا تقا�س بخ�صوبتها يف 

اإنتاج الرجال الذين تتوفر فيهم 
�صرائط الرجولة ال�صحيحة.

* لو عرف الرجال عظمة 
رجولة تعرتف باخلطاأ ، لتجملوا 

بالعتذار.
* متى ُفقدت املهابة ُفقدت 

الرجولة والأنوثة مًعا، اإذ ل 
اأنوثة بال رجولة، لأن الرجولة 

هي الهيبة والقب�س، والأنوثة هي 
الأن�س والب�صط.



طيبة ز�يدة
هل تعلم اأن الطبيب يتمنى لك املر�س

واملحامي يتمنى لك كل يوم م�صكلة
وطبيب الأ�صنان ي�صعده اأن تتاأمل من اأ�صنانك دائما

وامليكانيكي يتمنى اأن تتعطل �صيارتك
تكون  اأن  م�صكني..يتمنى  ال�صراق  اإل 

لديك اأموال طائلة
وتنام نوما عميقا هادئا؟!!.

و�سفة
دخلت  لطيفة  �صيدة  اأن  يحكى 

ال�صيدلية ..
نظرت اإىل ال�صيديل وقالت

من ف�صلك اأرغب يف �صراء بع�س ال�صم ..
رد قائال : وملاذا حتتاجني اإىل ال�صم؟

اأجابت ال�صيدة : اأريد اأن اأ�صمم زوجي 
فتح عينيه ب�صدة وعلق قائال:

اأ�صتطيع اإعطاءك ال�صم لتقتلي  اآ�صف يا �صيدتي ل 

رخ�صة  اأخ�صر  و�صوف   ، القانون  �صد  هذا   ، زوجك 
عملي .. و�صوف يزجون بنا نحن الثنني يف ال�صجن

عندها �صحبت ال�صيدة من حمفظتها �صورة لزوجها 
وهو مع زوجة ال�صيديل

نظر ال�صيديل اإىل ال�صورة جيدا ثم رد عليها قائال 
:

لديك  اأن  تخربيني  مل  �صيدتي،  اآ�صف 
و�صفة طبية !!!.

لالأذكياء فقط
و20  ب��ي�����ص��ات   5 اأح���م���د  ا����ص���رتى   �

برتقالة 
ق���ام ب��رم��ي ح��ب��ة ط��م��اط��م ع��ل��ى ج��اره 

املزعج
 و3 بي�صات على حماته 

بينما احتفظ ب� 9 برتقالت ملقابلة ريا�صية..
اأن  اإذا علمنا  اأح�صب ن�صبة فيتامني �صي يف دم ر�صا 

معلومات م�سليةخديجة قامت باأكل باقي الربتقالت؟!!..

ُّو بوجغَلل

اأمثال �سعبية

الآخر  �سخ�س  من  تختلف  العطر  رائحة   •
قد  لــذلــك  للعطر،  اجلــلــد  امت�سا�س  ح�سب 
وجند  احــدهــم  على  العطر  رائــحــة  تعجبنا 
العطر  نف�س  ا�ستخدمنا  اإذا  خمتلفة  رائحتها 

علينا.
امل�سابني مبتالزمة داون  اأعمار  • كان متو�سط 
عام 1912 هو 12�سنة فقط ويف العام 1980 
عاما   60 اأ�سبح   2017 يف  و  25عاما  اأ�سبح 

وذلك ب�سبب تطور العلم والطب.
�سفة  اأن  اأثبتت  هندية  اأملانية  درا�ــســة   •
ما  وهذا  النمل  لدى  موجودة  غري  "االأنانية" 
اأبــدا،  مــروريــة  م�سادات  يف  يقعون  ال  يجعلهم 
ازدحــمــوا  مهما  �سالكا  طريقهم  جتــد  لــذلــك 

بعك�س الب�سر.
لل�سعب  هو  العامل  يف  عمر  متو�سط  اأعلى    •
الياباين وهو 86.5 �سنة اأما اأقل متو�سط عمر 
يف العامل هو ل�سكان �سرياليون حيث اأن متو�سط 

اأعمارهم ال يزيد 47.5 �سنة.
• 33% من "اأنواع" نباتات العامل موجودة يف 
عزلتها  ب�سبب  وذلك  اليمنية  �سقطرى  جزيرة 
نباتات  ــود  ــوج ول فيها  الب�سر  تــدخــل  وعـــدم 

ترعرعت فيها منذ 20 مليون عام.
االأر�س تدور  اأن  االأمريكيني ال يعرفون  • ربع 

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك على 
بي�سة وبي�س 

اع�ساها مت�سي 
ب�سبايب املقدور 

بنها اللي يف كر�سها 
يقد بيها ال�سور

حدث يف مثل هذا اليوم
ال�صابع من �صهر اأفريل

مدينة  اإنــ�ــســاء   - املــيــالد  قبل  ـ    332
االإ�سكندر  يد  على  امل�سرية  االإ�سكندرية 

االأكرب
على  االعــتــمــاد  بــدايــة  تــاريــخ  ـ   1795
النظام املرتي يف فرن�سا وا�ستعمال وحدات 
والكيلوغرام  املــرت  مثل  املــرتيــة  القيا�س 

وغريها.
جــون  االإجنـــلـــيـــزي  املـــخـــرتع  ـ   1827
الثقاب  ــواد  اأع اخــرتاع  اإىل  يتو�سل  ووكــر 
اأ�ساليب  يف  ثـــورة  �سكلت  الــتــي  اخل�سبية 

التعامل مع النار.
الفرن�سية  اال�ستعمارية  القوات  ـ   1832
ترتكب  روفيغو  دي  الــدوق  يقودها  التي 
العفوية  قبيلة  �ــســد  جــمــاعــيــة  اإبـــــادة 

بالقرب من احلرا�س.
جوي  ا�ــســطــدام  حـــادث  اأول  ـ   1922
طائرتني  ــني  ب املــــدين  الـــطـــريان  بــتــاريــخ 
�سمال  بيكاردي  فوق  واإجنليزية  فرن�سية 

باري�س
العربي  البعث  حــزب  تاأ�سي�س  ـ   1947

اال�سرتاكي يف دم�سق.
العاملية ال�سحة  منظمة  تاأ�سي�س  ـ   1948
داغ   - ــويــدي  ــس ــ� ال ــاب  ــخ ــت ان ـ   1953
املتحدة  لـــالأمم  عــامــا  اأمــيــنــا  همر�سولد- 

باأغلبية 57 �سوتا مقابل �سوت واحد.
تعرت�س  الفرن�سية  البحرية  ـ   1959
العتاد  و  باالأ�سلحة  املعباأة  ليدي�س  باخرة 

الع�سكري املوجه للثوار اجلزائريني.
للجمهورية  املوؤقتة  احلكومة  ـ   1962
اجلزائرية تفو�س �سلطتها لهيئة تنفيذية 
لالقرتاع  حت�سريا  انتقالية  فرتة  خالل  يف 

حول تقرير امل�سري يف اجلزائر.
الجناز  االنطالق  اإ�سارة  اإعطاء  ـ   1966

امللعب االأوملبي بال�سراقة.
ل�سبكة  الــــرمــــزي  ـــالد  ـــي امل ـ   1969

االإنرتنت.
يعلن  الــ�ــســوفــيــاتــي  ــــاد  االحت ـ   1988
بعد  اأفغان�ستان  من  االن�سحاب  اعتزامه 

حرب ا�ستمرت ع�سر �سنوات تقريبا.
يف  �سوفياتية  غوا�سة  ــرق  غ ـ   1989
 12 مقتل  عــن  ي�سفر  الــرنويــجــي  البحر 

�سخ�سا.
بالوالية  اخلا�س  القانون  �سدور  ـ   1990

وقانون البلدية املعدلني.
ووراثتها  ا�ستقاللها  تعلن  �سربيا  ـ   1992

ليوغو�سالفيا املفككة.
يا�سر  الفل�سطيني  الرئي�س  جناة  ـ   1992
عــرفــات مــن حــــادث حتــطــم طــائــرتــه يف 
رملية،  عا�سفة  اأثناء  الليبية  ال�سحراء 
طيارين  مقتل  عــن  احلــــادث  اأ�ــســفــر  وقـــد 

ومهند�س للطريان.
نا�سا  االأمريكية  الف�ساء  وكالة  ـ   2001

تطلق مكوكا ف�سائيا اإىل املريخ.
احلاويات   فح�س  �سكانري  دخول  ـ   2004

حيز الت�سغيل مبيناء اجلزائر العا�سمة .

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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الباب غري عريفة يل 
عندو خال يطلع كيفه

حكـــمة
احل����������������������ري����������������������ة ت��������ع��������ن��������ي 
امل�������������س�������ؤول������ي������ة، ول�����ه�����ذا 
النا�س م��ع��ظ��م  ي���خ���اف���ه���ا 

�صورة م�صحكة

اأنواع  عدة  هناك  اأن  تعلم  هل   �
الإيلوروفوبيا  فمثال  الفوبيا  من 
القطط  م���ن  اخل�����وف  م��ع��ن��اه��ا 
والأك����روف����وب����ي����ا اخل������وف من 

املرتفعات؟
عي�صى ال�صماتي باتنة
واخل��رط��وف��وب��ي��ا اخل����وف من 
هذا  منو  يعافيك  اخلرطي..اهلل 

من اأخطر الفوبويات؟!!.
� اعاله املعي�صة ما زالت غالية..

ياخي �صعر البرتول طلع؟
وليد جغجغ ب�صكرة
�صمعت�س  ما  زال  ما  ملعي�صة  ب�صح 

باخلرب ال�صار هذا؟!.
� هناك مثل اآ�صيوي يقول: املراأة 
�صلبة  دماغها  الهند  جوز  كثمرة 
اإىل  ت�صل  ول��ك��ي  اأبي�س  وقلبها 
فما  دماغها  ك�صر  من  لبد  قلبها 

راأيك يا �صي عالوة؟
فار�س قطايف ب�صكرة
وي��ق��ول م��ث��ل  ج��زائ��ري امل���راأة 
وكولها.. ام�صحها  التمرا  اأخ��ت 
وهناك فرق بني العنف الآ�صيوي 
وال��روم��ان�����ص��ي��ة ت��اع ج��دودن��ا يف 

اجلزائر؟!!.
الأمي  بني  فرق  ل  اجلزائر  يف   �

واملثقف اإل باملال؟
نعيمة �صنني ق�صنطينة
املال  منا..يبقى  خري  وا�صكون 
زينة للمثقف و�صتار عيوب لالأمي 

من حيث "ما ح�صبوها�س"!!.
� هل تعلم اأنه من اأف�صل املعارف 

معرفة حدودك؟
ليلى حقا�س اأم البواقي
حدودي ل حد لها فكيف يل اأن 

اأعرف ما ل حد له؟!!.

هو�س كورونا 
ي�صل اإىل 

احليوانات؟!



بن �ستول.�س

ارتفع اأم�س، عدد 
الإ�صابات املوؤكدة 

بفريو�س كورونا يف ولية 
خن�صلة اإىل 4 حالت، 

وارتفع عداد الإ�صابات 
بعد ت�صجيل حالة موؤكدة 
جديدة اأم�س والتي تعود 

ل�صيدة تبلغ من العمر 41 
�صنة والتي تقطن بلدية 

قاي�س، وك�صف بيان 
ملديرية ال�صحة احلالة 

الرابعة مت ت�صخي�س 
حالتها مب�صت�صفى علي 

بو�صحابة بخن�صلة.

ل يزال عداد الإ�صابات بفريو�س 
اأم  بولية   "19 كوفيد  "كورونا 
�صجل  اأي��ن  ارت��ف��اع،  يف  البواقي 
لم��راأت��ني  جديدتني  اإ�صابتني 
ال�صحي  باحلجر  م��ت��واج��دت��ني 
البي�صاء،  عني  مدينة  مب�صت�صفى 
لمراأة  واح��دة  وفاة  �صجل  فيما 
العمر  م��ن  اخل��ام�����س  ال��ع��ق��د  يف 
مبدينة  �صينا  اب���ن  مب�صت�صفى 

مبدينة  وت��ق��ي��م  ال��ب��واق��ي  اأم 
عدد  بلغ  وقد  هذا  فكرون،  عني 
بولية  اإ�صابتها  املوؤكد  احلالت 
بينها  11 حالت من  البواقي  اأم 
تتوا�صل  ف��ي��م��ا   وف��ي��ات،  ث���الث 
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��وب��ائ��ي 
كان  اللذين  الأ�صخا�س  ملختلف 
امل�صابة  ب��احل��الت  عالقة  لهم 

بالفريو�س.

بولية  ال�صحية  امل�صالح  �صجلت 
خام�س  اأم�����س،  �صبيحة  ق��امل��ة، 
بفريو�س  اإ�صابتها  موؤكد  حالة 
ب�صخ�س  الأم���ر  ويتعلق  ك��ورون��ا 
55 �صنة، وح�صب  يبلغ من العمر 
من  ينحدر  املعني  اأن  م�صادرنا 
قبل  و���ص��ع  حيث  ق��امل��ة،  بلدية 
يومني يف احلجر ال�صحي، قبل اأن 

تثبت التحاليل اإ�صابته بالعدوى 
املوؤكدة  احل���الت  ع��دد  لي�صبح 
قاملة  ب��ولي��ة  ك��ورون��ا  بفريو�س 
با�صرت  جهتها  م��ن  ح���الت،   5
بفتح  املعنية  ال�صحية  امل�صالح 
وحتديد  ملعرفة  وبائي  حتقيق 
هوية كل الأ�صخا�س الذين كانوا 

بات�صال مع امل�صاب.

معهــد  فحو�ســات  نتائــج  اأظهــرت 
كورونــا فيمــا يتعلــق بحالــة الوفاة 
�ســروب  م�ست�سفــى  عرفهــا  التــي 
بواليــة  العلمــة  ببلديــة  اخلثــري 
�سطيــف اأن حالــة الوفــاة امل�سجلــة 
)ل.  الكهــل  وتخ�ــس  اأم�ــس  اأول 
توفيــق( كانــت اإيجابيــة وبالتــايل 
معاناتــه من فريو�ــس كورونا لريتفع 
العلمــة  الوفيــات مب�ست�سفــى  عــدد 
اإىل 04 حــاالت منذ بدايــة انت�سار 
املر�ــس، واأو�ســت امل�سالــح ال�سحية 
اأفراد عائلة الفقيد بالتزام احلجر 

ال�سحي.
كما ا�ستقبل م�ست�سفى العلمة حالة 
اأخرى اإيجابية تخ�س امراأة حاملة 
تنحــدر مــن بلدية حمــام ال�سخنة، 
بينما جــاءت نتائــج التحاليل التي 

خ�ســع لهــا ممر�ــس مب�ست�سفــى بني 
عــززي وينحدر مــن بلديــة جميلة 
�سلبيــة وبينــت عــدم معاناتــه مــن 
الفريو�س، واأكــدت مديرية ال�سحة 
كل  اأن  �سطيــف  لواليــة  وال�ســكان 
نتائــج التحاليــل التــي مت اإجرائهــا 

ملمر�سي العيــادة املتعددة اخلدمات 
للموؤ�س�ســة  التابعــة  عزيــز  بنــي 
العموميــة لل�سحــة اجلواريــة بعني 
الكبرية ظهرت �سلبية بعد ا�ستخدام 

الك�سف ال�سريع.
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�شطيف 

اأم البواقــي

قاملــة

�سي الأورا�سي..
قــتــلــونــا بــالــفــتــنــة والــــدمــــار... 
ا�ساعة  قلبوها  بيوتهم  حكموا 
وا�ستظهار... خلقوا بلبلة يف ال�سوق 
ال�سكر من  ليلة ونهار... حتى  بني 
ا�ستثمروا  لوكان  طــار...  الرفوف 
رفعوا  راهم  االبتكار...  يف  وقتهم 

علينا احل�سار...

hamzalaribi005@gmail.com

حالة وفاة جديدة بفريو�ض كورونا مب�صت�صفى العلمة 
وجب الكالم

اإن كانت كورونا "جائحة" ت�سبب فيها فريو�س 
ال يرى بالعني املجردة واأدى اإىل وفاة االآالف من 
اأبناء الب�سر وهزم دوال عظمى عرفت بجربوتها 
قلة  على  واأطلعها  ب�سعفها  واأ�سعرها  وبطغيانها 
جائحة  كورونا  كانت  واإن  "طغت"،  واإن  حيلتها 
البلدان  من  العديد  يف  ال�سحية  االأنظمة  عرت 
توفري  عــن  حتى  عــاجــزة  نف�سها  وجـــدت  الــتــي 
"كمامات" واألب�سة واقية لالأطباء واملمر�سني فاإن 
"اأ�سخا�س"  اأي�سا عقول  هذه اجلائحة قد عرت 
اأكرث  وحقارتهم  بل  وحمقهم  جهلهم  يكون  قد 

فتكا باملجتمعات من الفريو�س نف�سه.
�سادفنا اأم�س مقطع فيديو ملجموعة من ال�سباب 
يتفننون  وهم  باتنة  والية  مناطق  من  مبنطقة 
الذين  الوطني"  الــدرك  "اأعوان  و�ستم  �سب  يف 
ليقوموا  زواال  ال�سابعة  ال�ساعة  بعد  خرجوا 
ب�سرورة  املواطنني  توعية  يف  املتمثلة  مبهمتهم 
التقيد باحلجر املنزيل يف اإطار االإجراءات التي 
كورونا  فريو�س  تف�سي  لتفادي  الدولة  اأقرتها 
اأكرث واأكرث، وما اأثار غ�سبنا اأكرث بل وما هو مثري 
"بطوالت  بت�سوير  يقوم  كان  من  اأن  هو  للقرف 
دور  تقم�س  قد  املنطقة  ــذات  ب �سائع"  �سباب 
املعلق "االأحمق" واأخذ يردد عبارات غبية مثل 
"ما تقدرو�س تفر�سوا احلجر على اوالد فالن"، 
باجلدارمية"،  ي�ستعرفو�س  مــا  فــالن  "اوالد 
اأن املقطع قد كان عبارة عن بث مبا�سر،  واملوؤمل 
اأي اأن من كان يقوم بت�سوير "ملحمة الرعاع" قد 
نف�سه الأكرث  املبا�سر وعر�س  نقل تفا�سيلها على 
مرورا  اإذن  بــدون  الت�سوير  من  بــدء  تهمة،  من 
انتهاء  مهامه  تاأدية  اأثناء  موظف  اإهانة  اإىل 
بالتحري�س والت�سجيع على التمرد على قرارات 

الدولة وتعري�س الغري لالأذى.
الأبنائها  احرتاما  املنطقة  ذكــر  يف  نرغب  مل 
ــاأن  ب ــدون  ــاأك ــت م لكننا  لــتــاريــخــهــا،  واحـــرتامـــا 
على  ــوز  حت باتنة  بــواليــة  املعنية  ال�سلطات 
"مقطع الفيديو"، ول�سنا نطالب بتطبيق القانون 
نطالب  لكننا  املعنية"،  "اجلهات  مهمة  فهذه 
اأولياء "هوؤالء الرعاع" باإعادة النظر يف طريقة 
تربيتهم الأبنائهم، ففي الوقت الذي نحن يف اأم�س 
التوعوي  بدوره  يقوم  واع  ل�سباب  فيه  احلاجة 
بطوالت  ميار�سون  رعاع  علينا  خرج  املجتمع  يف 
بل  فح�سب،  ووقاحة  حماقة  لي�ست  كارطونية 
واإهانة ملن ي�سهرون  اإنها مترد على قوانني دولة 
على حفظ االأمن وال�سالمة، ول�سنا نرى يف هذه 
االإرهابي"،  "الفكر  اإىل  ميوال  �سوى  الت�سرفات 
"الدولة"  �سد  �سالحا  يحمل  من  االإرهاب  فلي�س 
ويتطرف  يتع�سب  من  اأي�سا  االإرهاب  بل  فح�سب 

لدرجة اأن يتعمد نقل "املر�س القاتل" لغريه.

اأ�صوء من "كورونا"

حمزه لعريبي

باتنة

ميلة

اأمن باتنة يطيح ب�صارقي 
املنازل واملركبات

حجز 2600 علبة �صجائر بتكوت

مروع  مرور  حادث  يف  قتلى   3
بوادي العثمانية 

متكنت عنا�سر االأمن احل�سري الـ 12 بباتنة، 
من توقيف 03 اأ�سخا�س يبلغون من العمر 19 

�سنة اأحدهما م�سبوق ق�سائيا، على خلفية 
عدة �سكاوى تقدم بها جمموعة من املواطنني 

اإثر تعر�سهم ل�سرقات ا�ستهدفت حمالتهم 
التجارية ومركباتهم من بينهم �ساحب حمل 

للخردوات، حيث مت ا�سرتجاع جمموعة من 
االآالت الكهربائية ممثلة يف اآلة حفر، اآلة قطع 

احلديد، اآلة قطع اخل�سب و03 مثاقيب ليتم 
اجناز ملفات جزائية �سد ال�سالفي الذكر.

كورونا بفريو�ض  موؤكدة  اإ�صابات   11

ت�صجيل خام�ض اإ�صابة موؤكدة 
بفريو�ض كورونا

ارتفاع عدد 
الإ�صابات املوؤكدة 
بفريو�ض كورونا 
يف خن�صلة اإىل 4

ن.م

ن.م

حجزت عنا�سر الدرك الوطني بتكوت، اأزيد 
من 2600 علبة �سجائر من خمتلف االأنواع 

و2400 رزمة ورق �سجائر وقرابة 1000 علبة 
ماكلة الهالل، وجاءت العملية بعد التحري 

وا�ستيفاء االإجراءات القانونية واحل�سول على 
االإذن بالتفتي�س ال�سادر عن وكيل اجلمهورية 

املخت�س، حيث مت مبوجبه تفتي�س املحل 
التجاري ولواحقه ل�ساحبه البالغ من العمر 

�سبط  عن  التفتي�س  عملية  واأ�سفرت  �سنة   38
املحجوزات ال�سالفة الذكر حيث تبني اأنها غري 

مفوترة. 

ت�سبب حادث ا�سطدام بني �ساحنة و�سيارة 
بالطريق الوطني رقم 05 مب�ستة عني البي�ساء 

ببلدية وادي العثمانية دائرة �سلغوم العيد، 
يف وفاة 03 اأ�سخا�س من جن�س ذكر متوفني 

يف عني املكان ترتاوح اأعمارهم بني 27 و31 
�سنة، حيث كانوا حم�سورين داخل ال�سيارة 
حيث مت اإخراجهم با�ستعمال اأدوات القطع 
والتفكيك ومت حتويلهم من طرف احلماية 

املدنية اإىل م�سلحة اال�ستعجاالت مب�ست�سفى 
وادي العثمانية، اأما اخل�سائر املادية فتمثلت يف 
حتطم كلي ل�سيارة من نوع "رونو الغونا" حتمل 

ترقيم والية �سطيف وحتطم مقدمة �ساحنة 
ذات مقطورة من نوع "رونو" حتمل ترقيم والية 

ق�سنطينة، فيما يبقى �سبب احلادث جمهوال.
عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب


