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يبلغ عددها 165 خزان والعملية 
ت�شرف عليها اجلزائرية للمياه 

فيما رف�ض "املري" 
االإدالء باأي ت�شريح

يف ظل تاأخر عمليات اإ�شالحها

وقف خاللها على تدهور الو�شع البيئي

مت�ض خمتلف االحياء وال�شوارع واملرافق

الدرك يوقف 6 اأ�شخا�ض

عمليات التعقيم متتد
 اإىل خزانات املياه بباتنة

ندرة ال�سميد تدفع 
مواطنني لالحتجاج 

بالرحبــات

�سياع كميات معتربة
 من املياه ب�سبب 
الت�سربات بباتنة

زيارة فجائية لوايل 
خن�سلة اإىل بغــــاي 

ال�سلطات الوالئية
 تطلق اأكرب عملية

 تعقيم وتطهري

االإطاحة مبحتكري 
املواد الغذائية بقاملـــة

قاملة

خن�شلة

�س 04

�س 04

�س 04

�س 05

�س 05

�س 05

باتنة

فتح باب التطوع اأمام طلبة الطب 

خلية اأزمة وطوارئ 
مب�ست�سفى عني اأزال 

�شطيف

�س 05

باتن��ة بتاك�سالن��ت يف  الوطني��ة  العمل��ة  الإطاح��ة مب��زور  كان ب�شدد طرحها يف ال�شوق
 وا�شتبدالها باأخرى حقيقية

�س 16

بعد ارتفاع  عدد حالت الإ�ضابة بفريو�س "كورونا"

�سورة من االأر�سيف

�سورة من االأر�سيف

اليتامى والفقراء وجها لوجه 
مع اجلوع واملر�ض بباتنة 

تعي�س الفئات الفقرية واله�سة يف االآونة االأخرية، حالة مزرية للغاية 
ب�سبب توقف خمتلف الن�ساطات التجارية التي كانوا ي�سرتزقون منها 

والتي اعتربت دخلهم الوحيد ومنقذهم من اجلوع، وبالرغم من اجلهود 
التي تبذلها خمتلف اجلمعيات اخلريية النا�سطة على م�ستوى والية 

باتنة، غري اأن هذه الفئات تبقى قاب قو�سني اأو اأدنى ب�سبب تزايد 
احلاجيات والطلبات وعدم القدرة على تلبيتها جميعا وهو ما ا�سطر 

الكثريين منهم اإىل املخاطرة واخلروج ملزاولة االأعمال يف امل�سانع 
�س 12والور�سات التي مل تتوقف بها الن�ساطات بعد... 

فيما اختار بع�ضهم املخاطرة بالعمل وك�ضب القوت..

اأ�سبال حيون يح�سرون على 
اإنفراد وياأملون يف ا�ستئناف 

البطولة للتتويج بالدوري
�س 09

مولودية باتنة

ا



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

فريو�س "ال�ضميد"... 
هو الأخطر

مل تتمكن تطمينات وزارة التجارة والوزارات 
املجاورة واجلهات التابعة لها من اخماد فتنة 
ال�سميد منذ ميالدها واىل يومنا هذا، لتتمكن 

هذه االخرية من التحكم يف �سلوكات وت�سرفات 
املواطنني مبختلف واليات الوطن وبلدياته 

فتتحول اىل فريو�س اكرث خطرا من الكورونا يف 
حد ذاتها نظرا ملا ت�سبب فيه من م�ساكل واأزمات 

جماورة جلائحة كورونا، وكما �سرح مدرب احتاد 
عنابة:"فاجلزائريون يخافون من ندرة ال�سميد 

اكرث من خوفهم من وباء كورونا"، ففريو�س 
ال�سميد قد �سار االخطر يف البالد التي كثريا ما 

اثبتت قدرتها على اخلروج من االزمات بقدرة 
قادر.

ولعل هذا الفريو�س قد ياأتي باآخر هذا ال�سعب 
الذي جعل من نف�سه ا�سحوكة ليك�سر كل قواعد 

الوقاية وقوانني احلجر وتدابري مكافحة انت�سار 
فريو�س كورونا اذا تعلق االمر بكي�س ال�سميد، 

ليختنق يف طوابري طويلة عري�سة بعقلية 
الهالك  اىل  غريه  وتو�سل  "مري�سة" �ستو�سله 

رغم نداءات املنادين وحتذيرات املخت�سني 
وقواعد ال�سارمني، فتخنقه اللهفة واجنرا ره 

وراء "الكر�س" بدل اعرا�س الوباء الذي تف�سى 
يف البالد لذات اال�سباب وبف�سل اال�ستهتار الكبري 

الذي ابدته غالبية النا�س ممن ي�سعون كمامات 
وينزعونها حني ي�سلمون على غريهم اأو كلما 

اجتمعوا باأ�سحابهم وتبادلوا اأطراف احلديث.
فالوقاية يف بالدي لالأ�سف ثقافة مغيبة فعال 

ترفع �سعاراتها عاليا اإال اأنها ت�سقط الأتفه 
اال�سباب واغرب امل�سببات، وتزول نهائيا اإذا ما 

نادى "منادي املعدة" لت�سرب كل القواعد عر�س 
احلائط وتتال�سى االخالق واملبادئ، علما ان 

تف�سي  يف  كذلك  ت�سبب  ال�سميد" قد  "فريو�س 
جرائم اال�ستغالل واالحتكار وامل�ساربة وحتى 

التهريب، وخمتلف ال�سلوكات التي اغرقت البالد 
يف ازمات متتالية كان االجدر ان تركز فيها هذه 
االخرية مبختلف هيئاتها وموؤ�س�ساتها ووزاراتها 

على حماربة وباء كورونا ليت�ستت الرتكيز 
وتت�ساعف اجلهود التي باتت اليوم ونتيجة كل 

تلك الفو�سى ا�سبه مبن ي�سرب الريح "بالهراوة".

                                                              غي�س من في�س 
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يف خ�ســم الهبات االن�سانية مــن طرف فعاليات 
املجتمــع املــدين، ويف خ�ســم املبــادرات "امل�سورة" 
مل�سوؤولــني ومنتخبــني والتــي يظهرون مــن خاللها 
"ت�سامنهم" مع االأطباء واملمر�سني وتعاونهم مع 
"الدولة" يف بذل جهود من اأجل مواجهة فريو�س 
كورونــا، يبقــى عمــال النظافــة يف مدينــة باتنة 
اآخــر من يتم الت�سامن معهم، اإذ اأن عمال النظافة 
يف مدينــة باتنــة قد باتوا مهم�ســني لدرجة اأنهم 
ال ميلكون كمامــات ومل يح�سلوا على ح�سة �سمن 
احل�س�س التي توزع هنا وهناك من اأدوات وقائية، 
رغم اأنهــم اأكرث عر�سة لالأمرا�س والعدوى بحكم 
مهنتهــم التــي باتــت حمنــة، فمــن يتذكرهم ومن 

يت�سامن معهم؟

بط�قة حمـــــــــراء
من يت�ض�من معهم؟

auresbook
قال: هيام بن فريحة 

)وزيرة التكوين والتعليم املهنيني( 
اآالف  و03  كمامة  األ��ف   300 ب�  "�ساهمنا   ...

بذلة طبية".
قطاعك  يبقى  اهلل  �شاء  ان  مرا...  يا  قلنا: 

بهذه الفاعلية بعد "اجلائحة".

دير اخلري وم� تن�ض�ه�س..!!

املط�حن ل تبيع "ال�ضميد" للمواطنني

الف�ف جتمع 1.5 مليون دولر لكورون�

الهيئة ال�ضرعية الوطنية لالإفت�ء لل�ضن�عة امل�لية الإ�ضالمية

االأول  الوزير  عن  ال�سادرة  التعليمة  اأن  يبدو 
توفري  على  حتمل  التي  جــراد  العزيز  عبد 
التربعات  وت�سيري  لتاأطري  املثلى  الــظــروف 
من  عنها  املعرب  الت�سامنية  الهبة  من  املتاأتية 
االقت�ساديني  والـمتعاملني  اخلــوا�ــس  قبل 
ملكافحة  املبذولة  اجلهود  اإطار  يف  واجلمعيات 
اإىل  �سراحة  اأ�سار  والذي  كورونا،  وباء  تف�سي 
عدم اخذ ال�سور التي مت�س بكرامة املواطنني 
يعانون  الــذيــن  ــال  ــف االأط ال�سيما  املــعــوزيــن، 

الـم�سوؤولني  داعيا  ه�سة،  اجتماعية  و�سعية 
لعمليات  االإعــالمــي  للرتويج  حــد  و�ــســع  اإىل 
ـــواد، االأمـــر الــذي اأثــر على هــوؤالء  تــوزيــع امل
واجلمعيات التي كانت ال تفوت فر�سة الظهور 
لركوب املوجة، فهذه اجلمعيات اأو ممثليها التي 
ميديا"  "ال�سو�سل  �سفحات  عرب  تن�سر  كانت 
فيها  تربز  دي"  "اآ�س  و�سور  تقارير"مطروزة" 
وال�سور  "ديراخلري  يف  واإ�سهاماتها  بطوالتها 

معاه" االآن مطالبة بـ "دير اخلري وان�ساه".

الوالئيني  مدرائها  التجارة  وزارة  اأمــرت 
الفوري  بال�سروع  والية   48 م�ستوى  على 
بيع  بــوقــف  تق�سي  تعليمة  تطبيق  يف 
قبل  مــن  "الطحني"  اأو  ال�سميد  ـــادة  م
بطريقة  واملطاحن  االإنتاجية  الوحدات 
التعليمة،  و�سددت  للمواطنني،  مبا�سرة 
الوحدات  م�سوؤويل  اإبـــالغ  �ــســرورة  على 

مادة  لبيع  الــفــوري  بالوقف  االإنتاجية 
ملا  للمواطنني  مبا�سرة  بطريقة  ال�سميد 
ت�سكله من خطر على �سحتهم، موؤكدة على 
اإىل  االإنتاجية  الوحدات  توجيه  �سرورة 
العمل بالنظام القدمي من خالل اال�ستعانة 
بتجار التجزئة واجلملة وكذلك املوزعني 

من اأجل بيع املادة.

مليون   1.5 اأي  �سنتيم  مليار   18 ما مقداره  القدم، من جمع  لكرة  متكنت االحتادية اجلزائرية 
"كورونا" املتف�سي ببالدنا، بحيث ال تزال  اإطار حملة جمع التربعات ملواجهة فريو�س  دوالر يف 
العملية م�ستمرة ومتوا�سلة، على اأن يقوم رئي�س "الفاف" خري الدين زط�سي بالك�سف عن القيمة 

النهائية املتح�سل عليها من هذه العملية.

ــي االأعـــلـــى على  ــالم ــس ــادق املــجــلــ�ــس االإ� ــس �
لالإفتاء  الوطنية  ال�سرعية  الهيئة  اإن�ساء 
�ستقوم  حيث  االإ�سالمية،  املالية  لل�سناعة 
ال�سرعية  املطابقة  �سهادة  الهيئة مبنح  هذه 
"املهمة  وهي  امل�سرفية  واملوؤ�س�سات  للبنوك 
التي �ستكون �سندا لبنك اجلزائر يف توطني 
الهيئة  اإن�ساء  وياأتي  االإ�سالمية،  ال�سريفة 

ال�سرعية الوطنية لالإفتاء لل�سناعة املالية 
 20-02 رقــم  للنظام  تنفيذا  االإ�سالمية 
للعمليات  2020 املحدد  15 مار�س  املوؤرخ يف 
االإ�سالمية  بال�سريفة  املتعلقة  البنكية 
البنوك  ـــرف  ط مـــن  ممــار�ــســتــهــا  وقـــواعـــد 
اجلريدة  يف  الــ�ــســادر  املــالــيــة  واملــوؤ�ــســ�ــســات 

الر�سمية رقم 16.

ك�سفت وزيــرة التكوين والتعليم املهنيني هيام بن فريحة عن 
م�ساهمــة قطاعهــا بـــ 300 األف كمامــة طبيــة، و3 اآالف بذلة 
طبية وفق املعايري من اإنتاج اأ�ساتذة وتقنيي املراكز عرب الرتاب 
الوطنــي اإ�سافــة اإىل ت�سخــري معهــد املديــة ل�سيانــة االأجهــزة 

الطبية مل�ساعدة امل�ست�سفيات بالتن�سيق مع مديريات ال�سحة.
وقالــت بن فريحــة اإن قطــاع التكويــن املهنــي والتمهني عرب 
870 اأ�ستــاذا متطوعــا يف كل ربوع الوطن يقدم جهودا جبارة 

للم�ساعدة يف مكافحة وباء كورونا.
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لكل مقام مقال
الأك�ضجني وال�ضميد؟!

يف اجلزائر فقط مت منح مادة "ال�سميد" و�سام 
اال�ستحقاق بكونه مادة ال ميكن حتى ت�سور نفاذها اأو 

اختفائها من املطاحن و املحالت.. ويف وقت قريب عانى 
املواطنون من اختالق اأزمة احلليب وتو�سيع رقعتها على 

كامل الرتاب الوطني وقد مت الت�سهري باملتالعبني وك�سفهم 
وال�سرب بيد من حديد كما ُو�سفت العمليات "النوعية" 

التي تعلقت بتداعيات هذه االأزمة، ورغم ذلك بقيت 
االأزمة تراوح مكانها يف مناطق الظل وبع�س اأحياء املدن 

)مَلَْنْوَرة( ومل ت�ستطع الدولة رغم حر�سها ون�سر الفرق 
الرقابية وتزويد املواطنني باأرقام خ�سراء ت�ساعدهم على 
اإي�سال معاناتهم اأن توقف التجار واملوزعني عند حدودهم 

التي جتاوزوها اإىل اأق�سى احلدود..
واليوم مادة ال�سميد اأ�سبحت ال�سغل ال�ساغل للمواطن 

الذي يرتقب بحذر تعاقب االأيام وتاأزم الو�سع من 
انفراجه.. ويبدو اأن "�سكارة �سميد" يف املنزل هي من 

توؤن�س وحدة االأ�سر اجلزائرية وهم يحاولون على م�س�س 
االمتثال للحجر املنزيل والتعليمات املتعلقة باحلجر 

ال�سحي..وهو ما دفع بالكثريين اإىل اخلروج وحماولة 
مدى  كورونا  اأزمة  ك�سفت  التي  املادة  هذه  "احل�سول" على 

اأهميتها "الكبرية" واأنها حجر االأ�سا�س يف "ال�سل�سلة 
الغذائية" للمواطن اجلزائري؟!.

ومل تنتبه الدولة التي اأمرت يف بداية االإجراءات 
فريو�س  وانت�سار  كورنا  وباء  ظهور  بداية  "الوقائية" يف 

كوفيد 19 مبنع جتار اجلملة والتجزئة من ممار�سة مهامهم 
وحتويلها "راأ�سا" اإىل املطاحن ونقاط خا�سة بالبيع اأنها 

يف  مبا�سرا  �سببا  كان  ما  وهو  حله  من  بدال  "اأّزمت" الو�سع 
خلق اأزمة ال�سميد وت�سجيع امل�ساربني ـ من حيث اأرادت 

اجلهات املعنية حماربتهم ـ على اال�ستحواذ على هذه املادة 
"احليوية"..

فتوفري هذه املادة بالطرق املعتادة مع ت�سديد الرقابة 
على كل من يحاول "التالعب" بها واإلزام التجار بعدم 
بيع اأكرث من "كي�س" لكل مواطن ومتابعة كل من يروج 
لالأكاذيب من خالل مواقع التوا�سل هو ما �سيوفر على 
الدولة واملواطن الكثري من العناء ويق�سي على االأزمة 

متاما..
وقد اأ�سابت وزارة التجارة بقرار منع البيع املبا�سر ملادة 

ال�سميد من املطاحن اإىل املواطنني والعودة اإىل التموين 
العادي وهو ما �سي�سهل احل�سول عليها وتوفرها اأي�سا..وقد 

يكون بداية فعلية النفراج اأزمة اأثارت الكثري من اجلدل 
واملغالطات وبّينت مدى ه�سا�سة الثقة واهتزازها بني 

املواطن والدولة التي ُت�سر على اأن الو�سع "حتت �َسْيَطَرٍة" 
مل يقتنع بجدواها ال�سعب؟!.

زووووووم الأورا�س....
هذه ال�سورة ماأخوذة 
من حي "علي اويحة" 
ببلدية بوزينة، حيث 

تظهر القمامة وهي 
مكد�سة لفرتة جتاوزت 

الع�سرة اأيام ح�سب 
فهل  احلي"،  "�سكان 
يعقل هذا االأمر يف 

الوقت الذي ي�سابق فيه 
اجلميع الزمن من اأجل 
الق�ساء على االأو�ساخ 

تفاديا النت�سار "فريو�س 
كورونا"؟

�سماح خميلي

يوؤجل ر�ضمي  امتح�ن  "املرا�ضلة" اأول 
ك�سفت وزارة الرتبية الوطنية اأم�س، عن تاأجيل امتحان اثبات امل�ستوى لدورة 2020، اخلا�س 
اجراوؤه  املزمع  االمتحان  تاأجيل  "مت  اأنه  الرتبية  وزارة  بيان  اأفاد  حيث  بعد،  عن  باملتعلمني 
اإطار  يف  القرار  هذا  وياأتي  الحقا،  �ستحدد  فرتة  اإىل  وذلك   2020 اأفريل   21 الثالثاء  يوم 

االإجراءات االحرتازية والوقائية للحد من انت�سار فريو�س كورونا املُ�ستجد.



ل�سان  على  ل��ل��دم،  الوطنية  ال��وك��ال��ة  دع��ت 
مديرتها العامة، الدكتورة ليندة ولد قابلية، 
املواطنني اإىل التربع بقليل من دمهم من اأجل 

اإنقاذ حياة الآخرين.
ودعت ذات امل�سوؤولة املواطنني الذين يبلغون 
ويتمتعون  �سنة   65 و   18 بني  ما  العمر  من 
حقن  م�سالح  من  التقرب  اإىل  جيدة  ب�سحة 
بكمية  للتربع  �سكناهم  مقر  القريبة من  الدم 
اأم�س  يف  هم  للذين  احليوية  امل��ادة  ه��ذه  من 

احلاجة اإليها.
واأو�سحت الدكتورة ولد قابلية، اأنه ''بالرغم 
من الو�سعية التي متر بها البالد، فاإن الوكالة 
الوطنية للدم وبالتن�سيق مع خمتلف اخلرباء، 
توجيهات  واأع��ط��ت  خا�سة  تو�سيات  قدمت 
املر�سى  حماية  اأج��ل  م��ن  حقن  هياكل  لكل 
الهياكل  بهذه  العاملني  ال�سحة  وم�ستخدمي 

حلمايتهم من اأي عدوى''.

و�سددت يف ذات ال�سياق على ''�سرورة القيام 
بانتقاء طبي لالأ�سخا�س املتربعني مع اللتزام 
مراحل  من  مرحلة  لكل  ال�سرورية  بامل�سافة 
التربع، اإىل جانب احرتام اإجراءات النظافة 
احلفاظ  م��ع  امل��ت��ربع  م���رور  ب��ع��د  املنتظمة 
ال�ستعمال  وذات  معقمة  مب��واد  العمل  على 

الأحادي''.
ب�سبب  املتربعني  ينتاب  ال��ذي  القلق  واأم��ام 
قلة املعلومات اأو تخوفا من تعر�سهم لالإ�سابة 

اأكدت  التربع،  عملية  خالل  كورونا  بفريو�س 
الدكتورة ولد قابلية على ''�سرورة املحافظة 
على التزود بهذه املادة احليوية من اأجل اإنقاذ 
من  ''الآلف  اأن  اىل  م�سرية  الآخرين''،  حياة 
حقن  اإىل  ما�سة  بحاجة  الوطن  عرب  املر�سى 
امل�سابني  غرار  على  ا�ستعجالية،  ب�سفة  الدم 
بالر�سو�س والنزيف عند الو�سع ويف خمتلف 
باأمرا�س  امل�سابني  وعند  اجلراحية  العمليات 

الدم وال�سرطان''.
واأ�سافت يف هذا الإطار اأنه ''بالنظر للو�سعية 
املر�سى  من  الفئات  هذه  لإنقاذ  ال�ستعجالية 
املادة احليوية ب�سفة  التي كانت تتزود بهذه 
بالف�ساءات  ال��دم  جمع  خ��الل  م��ن  منتظمة 
املوؤ�س�سات  طريق  وعن  العمومية  وال�ساحات 
نف�سها  ق��د وج���دت  وامل�����س��اج��د واجل��ام��ع��ات، 
ب�سبب  العملية  هذه  منع  بعد  منها  حمرومة 

الو�سعية ال�سحية التي متر بها البالد''.

ليذكرهم من  الوالة والهيئات املعنية،  اإىل  تعليمة  االأول،  الوزير  العزيز جراد،  ال�سيد عبد  اأ�سدر  ال�سيد رئي�س اجلمهورية،  بتوجيهات  عمالً 
خاللها ب�سرورة التطبيق ال�سارم للقواعد املتعلقة بالتدابري املتخذة يف اإطار الوقاية من كورونا فريو�س ''كوفيد19'' ومكافحته.

دعا اإىل �شرورة املرافقة ال�شحية للتالميذ بدرجة اأوىل.. من اإنتاج اأ�شاتذة وتقنيي املراكز 
عرب الرتاب الوطني، بن فريحة: 

ب�شبب الو�شعية ال�شحية التي متر بها البالد..

فقد لوحظ عقب املرحلة الأوىل من احلجر 
املفرو�سة على املواطنني، بع�س اأوجه التق�سري 
الناجمة عن عدم التقيد بالإجراء من جهة، 
التجارية  الأن�����س��ط��ة  م��ن  كبري  ع��دد  وغ��ل��ق 
بتموين  اخلا�سة  تلك  ول�سيما  بها،  املرخ�س 
جهة  من  الغذائية،  املواد  مبختلف  املواطنني 

اأخرى.
املتخذة  ال��ت��داب��ري  ف��ر���س اح���رتام  وب��ه��دف 
تدعو  املنتظم،  ومتوينهم  ال�سكان  حلماية 
تطبيق  على  العمل  اإىل  العمومية  ال�سلطات 
ب��ك��ل ���س��رام��ة م��ن خ���الل تطبيق  ال��ق��ان��ون 
لهذا  عليها  املن�سو�س  اجلزائية  العقوبات 

الغر�س.
ففيما يتعلق باحرتام اإجراء احلجر املنزيل، 
عدا  ما  امل��ن��زيل،  باحلجر  ملزم  امل��واط��ن  ف��اإن 
الن�سو�س  يف  امل��ذك��ورة  اخلا�سة  احل��الت  يف 
التنقالت  ببع�س  ت�سمح  وال��ت��ي  بها  املعمول 

برخ�سة اأو بدونها.
وكل اإخالل باإجراء احلجر املنزيل، ي�ستوجب 
تطبيق العقوبات اجلزائية املن�سو�س عليها يف 
ملزمون  ال��ولة  فاإن  ذلك،  عن  ف�سال  القانون، 
من  الإداري���ة  العقوبات  تطبيق  على  بالعمل 
وال��دراج��ات  ال�سيارات  حجز  اإج���راء  خ��الل 
الذين  الأ�سخا�س  قبل  من  امل�ستعملة  النارية 
امل��ن��زيل،  ال�سحي  احل��ج��ر  ق��واع��د  خ��ال��ف��وا 

واإيداعها يف املح�سر.

الإبقاء  واجب  احرتام  عدم  يخ�س  فيما  اأما 
على بع�س املتاجر املرخ�س  بها قيد الن�ساط، 
يجب  ال�سكان  بتموين  املعنية  املتاجر  ف��اإن 
خالل  م��ن  ال��ن�����س��اط  يف  م�ستمرة  تبقى  اأن 
مع  وغلقها،  فتحها  مواقيت  تنظيم  اإع���ادة 
ال�سروط  كل  بتوفري  املحلية  ال�سلطات  اإل��زام 
رخ�س  ت�سليم  ول�سيما  ل��ذل��ك،  ال�سرورية 
وم�ستخدميهم  للتجار  بالن�سبة  التنقل 
والإبقاء على متاجر اجلملة ووحدات الإنتاج 

التي متونهم، قيد الن�ساط.

فتح  امل��ع��ن��ي��ون  ال��ت��ج��ار  رف�����س  ح��ال��ة  ويف 
اإىل  ي���وؤدي  الغلق  ه��ذا  ك��ان  واإذا  حمالتهم، 
عدم التموين يف الأحياء والقرى والتجمعات 
ال�سكانية، فاإن الولة مكلفون بالقيام بت�سخري 
هوؤلء التجار، بعد اإجراء تقييم على م�ستوى 

اللجنة الولئية.
الم��ت��ث��ال  رف�����س  اأن  ب���الإ����س���ارة  وج���دي���ر 
اإىل  ت��وؤدي  الفردية  التنظيمية  للت�سخريات 
العقوبات اجلزائية التي ين�س عليها القانون.

الوزير االأول يذكر الوالة والهيئات املعنية:

اأكد املجل�س الوطني امل�ستقل مل�ستخدمي التدري�س 
يف  الف�سل  اأن  للرتبية،  الأط���وار  ثالثي  للقطاع 
مواعيد المتحانات الر�سمية �سابق لأوانه يف هذه 
عن  ومتابعة  تريثا  تفر�س  والتي  بالذات  الفرتة 
اللجنة  بقرارات  مرتبط  تدريجي  وتفاعل  كثب 

الوطنية ملتابعة تف�سي وباء كورونا يف اجلزائر.
ل���وزارة  رف��ع��ه��ا  م��ق��رتح��ات  يف  كناب�ست  وي���رى 
املدر�سية  الوترية  �سريورة  اأن  الوطنية،  الرتبية 
خالل الف�سلني الأول والثاين والتي كانت عادية 
�سمنت  قد  الوطن  وليات  جميع  عرب  جمملها  يف 
جميع  يف  التالميذ  لأبنائنا  علميا  حت�سيال  لنا 
باإنقاذ  كفيل  وهو  التعليمية  وامل�ستويات  املراحل 

ال�سنة الدرا�سية 2020/2019
التي  التعليمية  احل�س�س  باأن  النقابة  و�سددت 
الإذاع��ي��ة  اللكرتونية  الف�ساءات  ع��رب  تقدم 
والتلفزيونية ل ميكنها باأي حال من الأحوال اأن 
الق�سم،  املقدمة يف  الدرو�س  اأو حتل حمل  تعو�س 
بحكم اأن اأي عملية تربوية يجب اأن ترتكز على 

مبداأ تكافوؤ الفر�س.
مل�ستخدمي  امل�ستقل  ال��وط��ن��ي  املجل�س  ودع���ا 
اإىل  للرتبية  الأط���وار  ثالثي  للقطاع  التدري�س 
بدرجة  للت�الميذ  ال��سحي�ة  املرافقة  �س�رورة 
وع�لمي�ة  ث�����ان��ي��ا،  م��ع��ن�����وي��ة  ون��ف�����س��ي��ة  اأوىل، 

بيداغوجية ثالثا.

املهنيني  والتعليم  التكوين  وزي��رة  ك�سفت 
ب�  قطاعها  م�ساهمة  عن  فريحة  بن  هيام 
بذلة  اآلف  و3  طبية،  كمامة  األ��ف   300
طبية وفق املعايري من اإنتاج اأ�ساتذة وتقنيي 
اإىل  اإ�سافة  الوطني  ال���رتاب  ع��رب  امل��راك��ز 
الأج��ه��زة  ل�سيانة  امل��دي��ة  معهد  ت�سخري 
مع  بالتن�سيق  امل�ست�سفيات  مل�ساعدة  الطبية 

مديريات ال�سحة.
وقالت بن فريحة لدى حلولها �سيفة على 
برنامج "�سيف ال�سباح" للقناة الأوىل اأم�س 
والتمهني  املهني  التكوين  قطاع  اإن  الثالثاء، 
عرب 870 اأ�ستاذا متطوعا يف كل ربوع الوطن 
مكافحة  يف  للم�ساعدة  جبارة  جهودا  يقدم 
الأ�سبوع  لغاية  ان��ه  م��وؤك��دة  ك��ورون��ا،  وب��اء 
 300 باإنتاج  القطاع  عمال  �ساهم  املا�سي 
ل�سالح  طبية   بذلة  اآلف  و3  كمامة  األ��ف 
القطاع،  عمال  بجهد  م�سيدة  امل�ست�سفيات 
اإىل �سرورة اللتزام  ال�سياق  داعية يف هذا 

مبعايري ال�سالمة والوقاية داخل املراكز.

اجلي�س  لأركان  والتح�سري  ال�ستعمال  لدائرة  رئي�سا  قايدي  حممد  اللواء  تعيني  مت 
الوطني ال�سعبي، خلفا للواء حممد ب�سار، وهذا مبوجب مر�سوم رئا�سي �سدر يف العدد 

الأخري للجريدة الر�سمية.
ويت�سمن هذا املر�سوم املوقع يف 26 مار�س 2020، اإنهاء مهام رئي�س دائرة ال�ستعمال 
والتح�سري لأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي ابتداء من 25 مار�س 2020، اللواء حممد 
ب�سار، وتعيني اللواء حممد قايدي يف هذا املن�سب مبوجب مر�سوم رئا�سي �سادر يف نف�س 

التاريخ.

مت��ك��ن��ت ف�����س��ي��ل��ة الأم�����ن وال��ت��دخ��ل 
مراد  ببئر  الوطني  ل��ل��درك  التابعة 
توقيف  من  العا�سمة،  باجلزائر  راي�س 
الرعب  بثت  خطرية  اإجرامية  ع�سابة 
والهلع يف و�سط �سكان حي املاحلة ببئر 

مراد راي�س.
فان  ال��وط��ن��ي،  ل��ل��درك  ب��ي��ان  وح�سب 
تلقاه  ب��الغ  اث��ر  على  ج��اءت  العملية 
الإقليمية  باملجموعة  العمليات  مركز 
قيام  مفادها  باجلزائر  الوطني  للدرك 
بال�ستباك  الأ�سخا�س  من  جمموعة 
عدل  بحي  بي�ساء  اأ�سلحة  بوا�سطة 
ج�سر  ببلدية  امل��احل��ة  ع��ني   1516

ق�سنطينة.
مت  ذلك  اثر  على  اأنه  البيان،  واأ�ساف 
الأمن  بف�سيلة  مدعمة  دورية  ت�سكيل 
عملية  ومكنت  ال��ف��ور،  على  والتدخل 
جمموعة  توقيف  من  ال�سريع  التدخل 
قاموا  ال�سوابق  ذوي  من  املنحرفني  من 
باقتحام �سقة لأحد املواطنني وتهديده 
ب�سالح اأبي�س، غري انه مت ال�سيطرة على 
الإجرامية  خمططاتهم  و�سل  الو�سع 

اخلطرية.
حيث اأ�سفرت هذه العملية النوعية من 

مدججني  كانوا  موقوفني   09 توقيف 
يف  متمثلة  البي�ساء  الأ�سلحة  مبختلف 
�سكاكني  �ساطور،  ال�سنع،  تقليدي  �سيف 
مدببة  خ�سبية  وع�سي  احلجم  كبرية 

مب�سامري.
انتهاء  ب��ع��د  اأن����ه  ال��ب��ي��ان،  واأو����س���ح 
تقدمي  �سيتم  القانونية،  الإج���راءات 
املخت�س  اجلمهورية  وكيل  اأمام  هوؤلء 
اأ�سرار  جمعية  تكوين  بجناية  اإقليميا 
لالإعداد لرتكاب فعل اإجرامي، جنحة 
انتهاك حرمة منزل، جنح عرقلة �سري 
حياة  على  والعتداء  املوؤ�س�سات  عمل 
با�ستعمال  بالعنف  التهديد  اأعوانها، 
مللك  العمدي  التحطيم  بي�ساء،  اأ�سلحة 
�سبب  دون  ابي�س  �سالح  وحمل  الغري 

قانوين.
ال���درك  ب��ي��ان  اأو����س���ح  ويف الأخ�����ري، 
يف  املتداولة  الفيديوهات  اأن  الوطني، 
هوؤلء  ان  اأ�سا�س  على  اخل�سو�س  هذا 
الفو�سى  ب���اإث���ارة  ق��ام��وا  امل��وق��وف��ني 
اإجراءات احلجر  اإىل  ورف�س الن�سياع 
مت  احلقيقة  اأن  اإىل  م�سرية  ال�سحي، 
توقيف هوؤلء لرتكابهم جلرائم مت�س 

القانون العام.
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ال�سجن وغرامات مالية للمخالفني للحجر ال�سحي
الوطني

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و ق. و

ق. و

ق. و

تعيني اللواء حممد قايدي رئي�سا لدائرة اال�ستعمال 
والتح�سري الأركان اجلي�ض الوطني ال�سعبي

ت�سجيل 21 وفــاة جديـدة وارتـفاع 
عدد االإ�سابات اإىل 1423 حالة �ساهمنا بـ 300 األف 

كمامة و03 اآالف 
بذلة طبية

الوكالة الوطنية للدم تدعو املواطنني اإىل التربع بقليل من دمهم
اأم�س  ال�سكان،  و  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
الثالثاء، يف بيان لها عن ت�سجيل 45 حالة 
كورونا  بفريو�س  م��وؤك��دة  جديدة  اإ�سابة 
امل�ستجد، لرتتفع بذلك عدد الإ�سابات على 
1468 حالة موزعة  اإىل  الوطني  امل�ستوى 

عرب45 ولية.
واأفاد، نف�س البيان، اأن جلنة متابعة ور�سد 
اليومي   حتديثها  يف  اأعلنت  ك��ورون��ا،  وب��اء 
حالة   20 ت�سجيل  عن  امل�سجلة  للح�سيلة 

العدد  لريتفع  جديدة  وليات   9 عري  وفاة 
ولي��ة،   33 ع��ر  م��وزع��ة  حالة   193 اإىل 
عدد  يف  ارت��ف��اع  ع��ن  اللجنة  اأعلنت  كما 
ومغادرتها  حالة  اىل113  ال�سفاء  حالت 
امل�ست�سفى، منها 20 حالة يف ولية البليدة 

و18 من العا�سمة غادرت امل�ست�سفي.
يتلقى  بالفريو�س  م�ساب  يزال626  ول 
خمتلف  ع���رب  ب���ال���ربوت���وك���ول  ال����ع����الج  

م�ست�سفيات الرتاب الوطني.

الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  اأعلنت 
موؤ�س�سات  كل  غ��رار  على  م�ساهمتها،  عن 
ال�سامية  اإطاراتها  بتربع  وه��ذا  ال��دول��ة، 
واملحلي  واجلهوي  املركزي  امل�ستوى  على  
يف  دفعه  �سيتم  وال��ذي  راتبهم  من  ب�سهر 
املفتوحة  كوفيد-19  الت�سامن  ح�سابات  

لهذا الغر�س.
اأم�س  لها  بيان  يف  امل��دي��ري��ة  واأو���س��ح��ت 
اإطار   يف  تاأتي  امل�ساهمة  هذه  اأن  الثنني، 

انت�سار  من  للحد  الرامية  اجلهود  "تعزيز 
وباء كورونا والتخفيف من الأزمة ال�سحية 
التي متر بها البالد"، مربزة اأن "هذه الهّبة 
والأخوة  الت�سامن  روح  تعك�س  الت�سامنية 
اجلزائري  املجتمع  متيز  التي  الأ�سيلة 
منت�سبي   وقوف  جت�سد  اأمل  ر�سالة  ومتثل 
كل  يف  بلدهم  اأب��ن��اء  م��ع  الوطني  الأم���ن 
من   واجبا  الهبة  هذه  معتربين  الظروف، 

واجباتهم الوطنية".

ت�سجيل 45 اإ�سابة جديدة و 20 حالة وفاة بكورونا

االإطارات ال�سامية لالأمن الوطني يتربعون ب�سهر من راتبهم 

الدرك الوطني ي�سدر بيانا

يف حتديثها اليومي..  

للم�شاهمة يف اجلهود الرامية للحد من انت�شار كورونا..

بخ�شو�ض اأعمال العنف التي اندلعت بحي املاحلة يف العا�شمة:



جتنيد اأكرث من 76 عون لإجناح عمليات التطهري

الزيتون  �سعبة  �ــســكــان  اأمــ�ــس،  احــتــج 
البلدية  مقر  ـــام  اأم الــرحــبــات  ببلدية 
ب�سبب انعدام مادة ال�سميد نهائيا وطالب 
هذه  بتوفري  البلدية  م�سالح  املعنيون 
املادة الغذائية االأ�سا�سية مثلما قامت به 

البلديات االأخرى.
الوحيدة  البلدية  باأنهم  ال�سكان  وك�سف 
التي مل ت�ستفد من ال�سميد خالفا للبلديات 
التي  بال�سميد  متوينها  مت  فكلها  املجاورة 
مت بيعه عرب نقاط بيع خمتلفة، اإال هم 
فقد طلبت منهم م�سالح البلدية ت�سجيل 
لكن  لال�ستفادة  البيع  نقاط  يف  اأنف�سهم 
ــن جــهــة اأخــــرى ندد  املــــادة مــفــقــودة، م

يعي�سونه،  الذي  املزري  بالو�سع  ال�سكان 
نيوز"  "االأورا�س  مع  حديثهم  يف  وقالوا 
اأن امل�سوؤولية تقع على عاتق البلدية فهي 
مل تطبق تعليمات الوزير االأول مبرافقة 
ُجل اأجهزة الدولة لل�سعب خالل جائحة 
البلدية  يحملون  اأنهم  واأ�سافوا  كورونا، 
حالة الت�سيب وعدم توفري مادة الدقيق، 
الأنهم مل ي�ستفيدوا من بداية االأزمة اإال 
يفوق  بلدية  يف  دقيق  اأكيا�س  ب�سعة  من 

تعداد �سكانها 10 اآالف ن�سمة.
التي  الغليان  حالة  اأن  بالذكر  جدير 
فعل  كرد  جاءت   والتي  املنطقة  عا�ستها 
الكاملة  التغطية  غياب  على  للمواطنني 

املـــادة  بــهــذه  الــبــلــديــة  م�ساتي  ــب  ــل الأغ
ندرة  ت�سجيل  مــع  تزامنت  ال�سرورية  
حادة يف بع�س املواد الغذائية وهو الو�سع 

الذي زاد من تذمر املحتجني.
ويف  الرحبات  بلدية  رئي�س  جهته  من 
ات�سال "االأورا�س نيوز" به الأخذ رده حول 
ان�سغال ال�سكان، امتنع نهائيا عن االإدالء 
باأي ت�سريح رغم حماوالتنا احل�سول على 
اإمكانية  املعلومة لطماأنة املواطنني حول 
توفر مادة ال�سميد ال�سرورية مبا يف ذلك 
اال�ستف�سار عن جملة االإجراءات املتخذة 
من قبل ال�سلطات البلدية ملعاجلة امل�سكل 

القائم. 

اأوراق"  "خنقة  قــريــة  ــكــان  �ــس يــعــاين 
الغياب  من  الطاقة  وادي  لبلدية  التابعة 
تهيئة  راأ�سها  وعلى  الريفية  للتهيئة  الكلي 
و�سع  يف  تغرق  التي  وامل�سالك  الــطــرقــات 
مب�ساريع  تخ�سي�سها  ــدم  ع جـــراء  كــارثــي 
ال  حيث  والتعبيد  وال�سيانة  التهيئة  اإعادة 
تتحول  ترابية  بدائية  م�سالك  جلها  تزال 
لالأمرا�س  امل�سبب  للغبار  م�سدر  اإىل  �سيفا 
اإىل  ال�سدرية واحل�سا�سية، يف حني تتحول 
اأول  �سقوط  مــع  الطني  مــن  جــارفــة  �سيول 

قطرات لالأمطار.
هذا الو�سع املزري الذي مييز هذه القرية 
تعاين  التي  الطاقة  وادي  قرى  من  النائية 
قرابة 85 باملائة منها من ذات امل�سكل الذي 
على  ال�ساعة  حتى  للحل  طريقه  يجد  مل 
الرغم من مرور عقود من الزمن على تكونها 
معتربة  ميزانيات  تخ�سي�س  اإىل  اإ�سافة 
للبلديات من جهة وميزانيات اأخرى يف اإطار 
بعث م�ساريع اإ�سالح الطرق البلدية من جهة 
مرور  مع  تتغري  ال  االأو�ــســاع  اأن  غري  اأخــرى 
بالتهمي�س  ال�سعور  عمق  ما  وذلك  ال�سنوات 
يطالبون  الذين  لل�سكان  بالن�سبة  والعزلة 
حاليا بغري الواقع املزري ملناطقهم الريفية 

املهم�سة.
اأوراق"  "خنقة  اأكد �سكان قرية  بالنتيجة 

وم�سالك  لطرقات  املــتــدهــورة  احلــالــة  اأن 
حتى  باأريحية  تنقلهم  دون  حالت  قريتهم 
يف احلاالت احلرجة املتعلقة بنقل مر�ساهم 
ال�ستعمال  يــ�ــســطــرون  مــا  غــالــبــا  الــذيــن 
من  التمكن  اأجل  من  واجلــرارات  ال�ساحنات 
اأو العيادات لتلقي  نقلهم اإىل قاعات العالج 

العالج خا�سة يف احلاالت الطارئ.
م�سكلة  املنطقة  ذات  �سكان  طــرح  وكذلك 
باتت  التي  ال�سحي  ال�سرف  قنوات  غياب 
ال�سحة  ويــهــدد  يومياتهم  يـــوؤرق  كابو�سا 
هذه  غــيــاب  جـــراء  قريتهم  يف  العمومية 
ال�سبكة الهامة، االأمر الذي اأدى اإىل انت�سار 
اأ�سبحت  الــتــي  املــلــوثــة  ــاه  ــي وامل الف�سالت 
والقوار�س  احل�سرات  لتكاثر  خ�سبة  بيئة 

لالأمرا�س  امل�سببة  ال�سالة  واحلــيــوانــات 
ناهيك عن انت�سار الروائح الكريهة واملوؤذية 
املنطقة  يف  الفالحة  قطاع  ليطال  لل�سكان، 
فالحية  ملحا�سيل  بــاإنــتــاجــهــا  ــعــروفــة  امل
متنوعة وعلى راأ�سها التفاح ن�سيب من اأزمة 
اختالط  بعد  ال�سحي  ال�سرف  مياه  تدفق 
االأمر  لل�سقي،  املوجهة  باملياه  االأخرية  هذه 
و�سيكة  و�سحية  بيئية  بكارثة  ينذر  الذي 
املحلية  ال�سلطات  اتــخــاذ  ــدم  ع حــالــة  يف 
املناطق  ــذه  لــتــزويــد ه �ــســارمــة  اجــــراءات 
التنموية  وامل�ساريع  املرافق  بكافة  املعزولة 
من  املعي�سية  اأو�ساعها  لتح�سني  لها  الالزمة 
جهة وتاليف وقوع اأزمات �سحية واجتماعية 

واقت�سادية من جهة اأخرى.

يف ظل تاأخر عمليات اإ�شالحها

وادي الطاقة

فيما رف�س "املري" الإدلء باأي ت�ضريح

�سرعـت وحدة اجلزائرية للمياه بوالية 
املياه  خزانات  تطهري  عملية  يف  باتنة، 
وقال  الوالية،  تراب  اإقليم  عرب  املوزعة 
املكلف باالإعالم على م�ستوى الوحدة اأنه 
لف�سل  حت�سبا  العملية  يف  االنطالق  مت 
ال�سحية  الظروف  ب�سبب  واأي�سا  ال�سيف 

بالبالد.
اأن عدد اخلزانات  وح�سب ذات املتحدث 
 165 بـ  يقدر  العملية  هذه  مت�سها  التي 

عملية  اأن  ال�ساأن  ذات  يف  م�سيفا  خــزان، 
عليها  تــ�ــســرف  الــتــي  اخلـــزانـــات  تطهري 
عادية  عملية  تعترب  للمياه  اجلزائرية  
ــة  دوري ب�سفة  امل�سالح  ذات  بها  تــقــوم 
هذه  العملية  اأن  اإال  ال�سنة  يف  مرتني 
ال�سنة خا�سة يف ظل هذه الظروف التي 
الوحدة  عــمــدت  فيما  ــبــالد،  ال بها  متــر 
خالل   من  للتطهري  عمليات  تكثيف  اإىل 
تزويد ال�سكان وخمتلف امل�سالح االأخرى 

جــدا،  املعقمة  املـــاء  مــن  اأكـــرب  بكميات 
يف  �ساركت  للمياه  اجلزائرية  اأن  م�سيفا 
التعقيم  لعمليات  املوجهة  ال�سهاريج  مالأ 

جمانا يف ظل هذه الظروف.
للمياه  باتنة  وحــدة  اأن  بالذكر  جدير 
عمدت اإىل تطهري جميع املقرات التابعة 
الوالية  كــامــل   عــرب  املــوزعــة  مل�ساحلها  
واأي�سا  اأي عدوى  حفاظا على عمالها من 

حفاظا على املوطنني القادمني اإليها.

يبلغ عددها 165 خزان والعملية ت�ضرف عليها اجلزائرية للمياه 

عملي�ت التعقيم متتد اإىل خزان�ت املي�ه بب�تنة

ندرة ال�ضميد تدفع مواطنني لالحتج�ج ب�لرحبــ�ت

�ضك�ن قرية "خنقة اأوراق" ينتظرون اإخراجهم من العزلة
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حمالت  اأن  املــتــحــدث  ذات  واأ�ــســاف 
التعقيم والتطهري م�ست االأماكن العامة 
والطرقات وال�سوارع ومقرات املوؤ�س�سات 
كثافة  تعرف  التي  االأماكن  وخمتلف 
الديوان  اعتبار  وعلى  كثرية،  �سكانية 
الوطني يعنى بالدرجة االأوىل مبهمة 
اإىل  املتحدث  اأ�سار  والتعقيم  التطهري 
حيث  من  امليدانية  اجلهود  م�ساعفة 
اليومي للطرقات واملوؤ�س�سات  بالتعقيم 
املختلفة اأين بلغ عدد عمليات التدخل 
حد  اإىل  احلــمــالت  ــذه  ه بــدايــة  منذ 
يومنا هذا 100 عملية، ومت باملنا�سبة 
الهيدروميكانية  ال�ساحنة  ت�سخري 
مراعاة  مع  اليدوية  الظهر  وحقيبة 
من  للحد  الوقائية  االإجــراءات  كافة 

اإىل  باالإ�سافة  كورونا،  فريو�س  اإنت�سار 
لالأعوان  احلماية  و�سائل  كافة  توفري 
املراكز،  كامل  م�ستوى  على  املــوزعــني 
اجلهات  بع�س  بدورها  �ساهمت  حيث 
املعنية بدعم املوؤ�س�سة مبثل هذا النوع 
من الو�سائل من اأجل التنظيف اليومي 
لالإ�سابة  وقــائــي  كــاإجــراء  والتعقيم 

بهذا الوباء.
التعقيم  عمليات  اأن  بالذكر  جدير 
هذا  على  الق�ساء  غاية  اإىل  متوا�سلة 
العمليات  هذه  مع  ــوازاة  وم الفريو�س، 
حمالت  باتنة  التطهري  وحدة  اأطلقت 
بتعليمات  لاللتزام  وحت�سي�س  توعية 
احلــذر  وتــوخــي  والــوقــايــة  ال�سالمة 

لتجنب العدوى.

ــكــان  ــس نـــا�ـــســـد �
ـــــوزن  ـــق ال ـــري ط
املحاذي  الثقيل 
ــــزهــــور  حلـــــي ال
ال�سلطات  باتنة، 
ب�سرورة  املحلية 
العاجل  التدخل 
الكارثة  لــوقــف 
ــــي تــخــ�ــس  ــــت ال
تـــ�ـــســـرب املـــيـــاه 
ال�ساحلة لل�سرب 
التي  القناة  مــن 

باملنطقة  املوجود  اخلــزان  اأ�سفل  تقع 
والــــذي يـــزود الــعــديــد مــن االأحــيــاء 
الدي�س  ودوار  الزهور  حي  غرار  على 
وبوعقال، حيث ت�سبب هذا الو�سع يف 
�سياع كميات معتربة من املياه ال�ساحلة 
لل�سرب والتي تهدر يوميا، وذلك لتاأخر 
العطب  اإ�ــســالح  يف  امل�سوؤولة  اجلهات 

لهذه القناة.
ات�سال  املواطنني يف  وح�سب عدد من 
بـ"االأورا�س نيوز"، فاإن تلك الت�سربات 
من  بالعديد  اأزمـــة  بــروز  يف  ت�سببت 
ونـــدرة  قــلــت  ت�ستكي  الــتــي  الــبــيــوت 
اآملت  التي  االآونة  هذه  يف  خا�سة  املاء، 
اأكــرث  للمياه  حتــتــاج  والــتــي  بــالــبــالد 
امل�ستمرة  التعقيمات  ب�سبب  �سبق  مما 

والغ�سل  للمنازل 
ــيــومــي لــلــذات  ال
ــمــقــتــنــيــات،  ــل ول
ويـــــ�ـــــســـــيـــــف 
اأن  حمـــدثـــونـــا 
املعنية  اجلــهــات 
تــــتــــدخــــل  مل 
ليومنا هذا تاركة 
املــــواطــــن يــدفــع 
و�سفوه  مــا  ثمن 
بــــالــــالمــــبــــاالة 
الت�سيري،  و�ــســوء 
وما زاد من تخوفهم هو حدوث كارثة 
هذا  على  الو�سع  ا�ستمر  اإذا  �سحية 
اختالط  ال�سكان  يتوقع  اأيــن  املنوال 
ال�ساحلة  باملياه  ال�سحي  ال�سرف  مياه 
لل�سرب لتحدث بهذا كارثة �سحية هم 

يف غنى عنها.
حديثهم  يف  املعنيون  األــح  جهته،  من 
للم�سالح  العاجل  على �سرورة  تدخل 
اإ�ــســالح  بــذالــك  مطالبني  الــو�ــســيــة، 
املياه  ت�سربات  من  واحلد  القناة  هذه 
الــذي  الــوقــت  هـــدر، يف  ت�سيع  الــتــي  
الوقت  يف  خ�سو�سا  اإليها  بحاجة  هم 
الراهن، وحمايتهم من خطر اختالط 
قنوات ال�سرف ال�سحي بتلك ال�ساحلة 

لل�سرب.

الديوان الوطني للتطهري ي�ضتنفر 
جميع عم�لـه بب�تنة

�ضي�ع كمي�ت معتربة من املي�ه ب�ضبب 
الت�ضرب�ت بب�تنة

اإميان. ج

ح�سام . ق / حفيظة. ب

مرمي. ع

حفيظة. ب

�سميحة. ع

�صخرت م�صالح الديوان الوطني للتطهري وحدة باتنة كافة الإمكانيات املادية والب�صرية ملوا�صلة 
ذات  م�صتوى  على  بالإعالم  املكلف  وقال  كورونا  فريو�س  ملواجهة  والتعقيم  التطهري  عمليات 
هذه  لإجناح  عون  من76  اأكرث  جتنيد  مت  اأنه  نيوز"  لـ"الأورا�س  �صمادي  الدين  ح�صام  امل�صالح 

العملية التي تتم بالتن�صيق مع جمعيات املجتمع املدين وال�صلطات املحلية.



معاوية. �س

خن�شلة

قاملة

بلدية عني اأرنات 

فتح باب التطوع اأمام طلبة الطب 

املهدية  مدينة  قاطنو  ا�ستكى 
غرب  ــات  اأرن عني  لبلدية  التابعة 
التهمي�س  مـــن  �ــســطــيــف  واليـــــة 
هذه  له  تتعر�س  الذي  واالإق�ساء 
تعاقب  رغــم  �سنوات  منذ  املدينة 
تعاين  حيث  البلدية،  املجال�س 
التنمية  يف  فــادح  نق�س  من  تعاين 
قبل  من  الالمباالة  ب�سبب  املحلية 
ال�سلطات املحلية ح�سب ت�سريحات 

�سكان املنطقة.
طرحها  التي  امل�ساكل  ــرز  اأب ومــن 
ـــو اخلـــدمـــات  ــان املـــهـــديـــة ه ــك ــس �
قاعة  لها   تفتقر  التي  ال�سحية 
على  قــادرة  تعد  مل  والتي  العالج 
اأبـــدى  كــمــا  حــاجــيــاتــهــم،  تلبية 
وترية  بطئ  من  اإمتعا�سهم  ال�سكان 
اخلدمات  املتعددة  العيادة  اإجنــاز 
وهذا منذ �سبع �سنوات كاملة، وهو 
املواطنني على  اأجــرب  الــذي  االأمــر 
التنقل يف كل مرة اإىل مقر البلدية 
اجلــامــعــي  املــ�ــســتــ�ــســفــى  حــتــى  اأو 

ب�سطيف لتلقي العالج.
ومن امل�ساكل االأخرى التي طرحها 
املوجود  االكــتــظــاظ  هــو  ال�سكان 
بــالــطــور  ــة  ــس ــا� املــــدار�ــــس اخل يف 

ما  وهو  املتو�سط،  وكذا  االبتدائي 
خلف ا�ستياءا كبريا لدى االأ�ستاذة 
وهذا  �ــســواء،  حد  على  واالأولــيــاء 
كبري  تــاأثــري  لــه  االكــتــظــاظ  لكون 
واأن  خ�سو�سا  التدري�س  جو  على 
الواحد  الق�سم  يف  التالميذ  عــدد 
اأ�سار  كما  تلميذ،   40 اإىل  ي�سل 
كثرية  اأق�سام  وجود  اإىل  االأولياء 
احلجرات،  لقلة  بالنظر  متنقلة 
مما جعل االأولياء يطالبون باإن�ساء 
لفك  جديدة  ومتو�سطة  مــدار�ــس 
ال�سغط على املوؤ�س�سات القدمية يف 

ظل التو�سع ال�سكاين للمنطقة.
�سكان  مــعــانــاة  تــتــوا�ــســل  بينما 
حيث  العط�س،  م�سكل  مع  املهدية 
نقب  باإن�ساء  املدينة  �سكان  طالب 
والق�ساء  القرية  لتدعيم  اأخـــر 
ال�سروب  باملياه  التزود  اأزمــة  على 
ال�سيف، ويف ظل  قبل حلول ف�سل 
ينا�سد  ــة،  ــرتدي امل االأو�ــســاع  ــذه  ه
مواطنو املدينة ال�سلطات الوالئية 
وعلى راأ�سهم وايل �سطيف من اأجل 
بان�سغاالتهم  والتكفل  التدخل 
ح�سبهم  ال�سروريات  من  تعد  التي 

ولي�س الكماليات.

يعالوي  يو�سف  م�ست�سفى  عــرف 
�سطيف  واليــة  جنوب  اآزال  بعني 
االإ�ـــســـابـــات  عــــدد  ارتـــفـــاعـــا يف 
 06 اإىل  كورونا  بفريو�س  امل�سابة 
ممر�ستني  منها  مــوؤكــدة  ـــاالت  ح
و�سول  بعد  الطبي  الطاقم  و�سط 
وهو  با�ستور،  معهد  من  التحاليل 
الهلع  من  حالة  خلق  الــذي  االأمــر 
امل�ست�سفى  عمال  و�سط  واحلـــرية 
بينهم  الــعــدوى  انت�سار  مــن  خوفا 
ونقلها لعائالتهم يف حال مل تتوفر 
ال�سدد  هذا  ويف  الوقاية،  و�سائل 
ــة  االأزم اأثــمــرت جمــهــودات خلية 
قيا�سي  ظرف  يف  ت�سكيلها  مت  التي 
�ساحب  موافقة  على  احل�سول  يف 
اأزال من  بو�سط مدينة عني  فندق 
اأجل و�سع هذا املرفق حتت ت�سرف 
حيث  بامل�ست�سفى،  الطبي  الطاقم 
مت و�سع 24 غرفة جمهزة ومهياأة 
الطبي  ــم  ــاق ــط ال تــ�ــســرف  حتـــت 

بامل�ست�سفى.
اإدارة  اأعــلــنــت  اأخـــر  ــن جــانــب  وم
اأزال  بعني  االإ�ست�سفائية  املوؤ�س�سة 
جميع  ــام  اأم التطوع  بــاب  فتح  عن 
االأطباء اخلوا�س وال�سبه الطبيني 
اإ�سافة  املتقاعدين  وكذا  اخلوا�س 
الرابعة  ال�سنة  الطب  طلبة  اإىل 
�سمن  اإدراجهم  اأجــل  من  فوق  فما 
ملواجهة  الطبية  الــفــرق  خمتلف 
وتقدمي  كــورونــا  فــريو�ــس  اإنت�سار 

اخلـــدمـــات الــطــبــيــة الــ�ــســروريــة 
للمر�سى وامل�سابني.

اجلهة  يف  الــعــلــمــة  بــلــديــة  اأمــــا 
وجهت  فقد  الوالية  من  ال�سرقية 
الفنادق  اأ�سحاب  جميع  اإىل  نداءا 
حاجتها  ظــل  يف  وهــذا  باملدينة، 
اإىل امل�ساعدة منهم من اأجل توفري 
فندق ي�سمح باإيواء الطاقم الطبي 
املتواجد مب�ست�سفى �سروب اخلثري 
من  ق�سط  وتوفري  مهمتهم  لت�سهيل 
الفرتة  هذه  لتجاوز  لهم  الراحة 
بعد  بالبالد  حلت  التي  الع�سيبة 
اأن  علما  ــا،  كــورون فــريو�ــس  تف�سي 
مدينة العلمة تتوفر على اأكرث من 

فندقية. موؤ�س�سة   17
اأخــــر ا�ــســتــكــى مدير  ــن جــانــب  م
لل�سحة  الــعــمــومــيــة  ــة  ــ�ــس املــوؤ�ــس
جنوب  ال�سخنة  بحمام  اجلوارية 
روؤ�ساء  رف�س  مــن  �سطيف  واليــة 
النقل  حافالت  ت�سخري  البلديات 
الطاقم  نــقــل  اأجـــل  مــن  املــدر�ــســي 
املوؤ�س�سة  اإىل  الطبي  و�سبه  الطبي 
ــت بـــلـــديـــات حــمــام  ــس ــ� ــث رف ــي ح
ت�سخري  والتلة  الطاية  ال�سخنة، 
بلدية  ا�ستجابت  فيما  احلافالت 
لهذا  فقط  والــوجلــة  بــرج  بي�ساء 
تلجاأ  املوؤ�س�سة  جعل  ممــا  الطلب 
اإىل بع�س املتطوعني لنقل الطاقم 

الطبي يف هذه الفرتة.

توا�سل غلق العيادة املتعددة اخلدمات 
ببني عزيز �سمال والية �سطيف وهذا 

منذ 05 اأيام كاملة ب�سبب احتجاج 
عمال وموظفي العيادة مطالبني 

باإجراء ك�سف للعمال الذين احتكوا 
باأحد امل�سابني، حيث قام العمال 
املحتجون بن�سر فيديوهات على 

�سفحات التوا�سل االإجتماعي ينا�سدون 
امل�سوؤولني بالتحرك للتكفل بهم.

وتدخلت مديرية ال�سحة للوالية 
من خالل قيام طاقم طبي م�سرتك من 

املوؤ�س�سة العمومية لل�سحة اجلوارية 
ب�سطيف وعني الكبرية بالتنقل اإىل 

العيادة املتعددة اخلدمات لبني عزيز، 
حيث مت اإجراء 37 فح�سا للعمال ومن 
بينهم الطبيب رئي�س امل�سلحة، وجاءت 

نتائج هذه الفحو�سات �سلبية ماعدا 
حالة واحدة م�سكوك فيها مت حتويلها 

اإىل م�ست�سفى عني الكبرية حتت احلجر 
ال�سحي.

ورغم القيام بالفحو�سات الالزمة 
على العمال والطواقم الطبية اإال اأن 

غلق العيادة طرح الكثري من الت�ساوؤالت 
عن املربرات احلقيقية لغلقها يف وجه 

املر�سى الذين ا�سطر الكثري منهم 
للتنقل اإىل املدن املجاورة يف ظل 

خماطر كبرية يف ظل تف�سي فريو�س 
كورونا و�سعوبة التنقل ب�سبب توقف 

و�سائل النقل. 

البلدية  امل�سالح  اأم�س،  ليلة  قام 
بالتن�سيق  البي�ساء  عني  مبدينة 
باإزالة  املدين  املجتمع  ممثلي  مع 
ببيع  اخلا�س  الفو�سوي  ال�سوق 
ــر والـــفـــواكـــه املــتــواجــد  اخلــ�ــس
توافد  ب�سبب  املــديــنــة،  بو�سط 
يوميا،  اإليه  املواطنني  من  املئات 
اليومية  التحذيرات  من  بالرغم 
الوطني  االأمــن  مب�سالح  اخلا�سة 
املدنية  احلماية  مديرية  وكــذا 
ــورة الــتــجــمــعــات خالل  ــط ــن خ م

الفرتة احلالية، و�سرورة احرتام 
من  للحماية  الوقائية  التدابري 
ا�ستهتار  لكن  الــفــريو�ــس،  تف�سي 
داخل  اخل�سر  وبائعي  املواطنني 
ال�سوق  غلق  دون  ــال  ح الــ�ــســوق 
الفو�سوي، ما عجل بتدخل عمال 
وم�سالح  البي�ساء،  عــني  بلدية 
االأمن الوطني، وع�سرات ال�سباب 
ــــة الــ�ــســوق ليال  ــوع،  الإزال ــط ــت امل
املجل�س  رئي�س  بح�سور  وذلـــك 
دائرة  ورئي�س  البلدي  ال�سعبي 

عني البي�ساء، خا�سة بعد ارتفاع 
خالل  امل�سجلة  االإ�ــســابــات  عــدد 
على  املا�سية  القليلة  ال�ساعات 
البي�ساء،  عــني  مدينة  م�ستوى 
املخت�سني  االأطباء  يرجع  حيث 
عدد  اأن  البي�ساء  عني  مب�ست�سفى 
لالرتفاع  مر�سح  املوؤكدة  احلاالت 
يف  املقبلة،  القليلة  االأيــام  خالل 
املواطنني  ا�ستجابة  عــدم  حــال 
انت�سار  لتفادي  املنزيل  للحجر 

الفريو�س باملدينة.

متكن اأفراد الكتيبة االإقليمية للدرك الوطني 
متعلقة  ق�سايا   03 معاجلة  مــن  ببو�سقوف، 
ال�سلع  اأ�سعار  يف  وامل�ساربة  االحتكار  مبحاربة 
اأ�سخا�س   06 فيها  تــورط  الغذائية،  واملــواد 

ترتاوح اأعمارهم ما بني 37 و53 �سنة.
العملية االأوىل متت اأثناء قيام اأفراد الفرقة 
بي�ساء  بن  بعني  الوطني  للدرك  االإقليمية 
بدورية عرب االإقليم، اأين لفت انتباههم وجود 
الب�سل  منتوج  من  كمية  بغ�سل  يقوم  �سخ�س 
على  نظيفة،  غري  الــراكــدة  املياه  من  بربكة 
مقر  اإىل  واقتياده  املعني  توقيف  مت  اإثــرهــا 
موا�سلة  التحقيق،  موا�سلة  اأجل  من  الفرقة 
03 قنطار من  لالإجراءات مت حجز ما يقارب 
منتوج الب�سل واإتالفها، مع اأخذ عينة من املياه 

اخلربة  واإجـــراء  فيها  املنتوج  غ�سل  مت  التي 
عليها كونها ت�سكل خطرا على �سحة امل�ستهلك 

�سيما واأنها موجه لال�ستهالك الب�سري.
اأفراد  خاللها  متكن  فقد  الثانية  العملية  اأما 
بن  بعني  الوطني  للدرك  االإقليمية  الفرقة 
بي�ساء من توقيف 04 اأ�سخا�س بتهمة امل�ساربة 
برفع  وذلك  و�سيط  طريق  عن  امل�سروعة  غري 
اأ�سعار �سلع مقننة الثمن وخيانة االأمانة، حيث 
قام امل�ستبه فيهم بجلب مادة ال�سميد املدعمة 
واملقننة ال�سعر وبيعها لل�سكان باأ�سعار خيالية، 
اأجل  مــن  الفرقة  مقر  اإىل  اقتيادهم  ليتم 
موا�سلة التحقيق، وحجز 20 قنطارا من مادة 

ال�سميد.
فيما متت  العملية الثالثة اإثر معلومات واردة 

الوطني  للدرك  االإقليمية  الفرقة  اأفراد  اإىل 
منتوج  من  خمــزون  وجــود  مفادها،  ببو�سقوف 
البطاطا على م�ستوى اأحد امل�ستودعات ببلدية 
احل�سول  وبعد  للمعلومات  ا�ستغالال  بو�سقوف، 
على اإذن بالتفتي�س مت ت�سكيل دورية والتنقل 
التجارة  اأعــوان  مع  بالتن�سيق  املكان  عني  اإىل 
 48 والفالحة، حيث مت العثور على ما يقارب 
من  قنطار  و70  البطاطا  منتوج  من  قنطارا 
البذور، ليتم حجزها وت�سليمها مل�سالح مديرية 
�سريعة  كونها  فيها  الت�سرف  ق�سد  التجارة 
مالكها.العمليات  اإىل  البذور  ت�سليم  التلف، مع 
من  قنطار   03 يــقــارب  مــا  حجز  عــن  اأ�سفرت 
الب�سل، 48 قنطار من البطاطا، 20 قنطار من 

مادة ال�سميد.

خن�سلة،  وايل  االأول،  اأم�س  قــام 
بزيارة فجائية لبلدية بغاي بعيدا 
غياب  ويف  الربوتوكوالت   كل  عن 
توا�سل  اأيـــن  البلدية،  مــ�ــســوؤويل 
وب�سكل مبا�سر مع املواطنني واأبدى 
ا�ستيائه الكبري وال�سديد من احلالة 
من  البلدية  تعرفها  التي  الكارثية 

االنت�سار الفظيع للنفايات.
م�سددة  تعليمات  الــوايل  واأعطى 
ب�سرورة  تق�سي  الدائرة  لرئي�س 
خمطط  وو�سع  ال�سريع  التدخل 
ا�ستعجايل للحد من هذه الظاهرة 
فيما  كبري،  ب�سكل  ا�ستفحلت  والتي 
اأ�سابع  الــبــلــديــة  مــواطــنــي  وجـــه 
االتهام للم�سوؤولني املحليني واأكدوا 
ــهــم يــئــ�ــســوا مــن هــذه  ــاأن لــلــوايل ب

الكثري  يف  قاموا  وباأنهم  الو�سعية 
االحتجاجات  بعديد  املـــرات  مــن 
اأن دار لقمان بقيت على حالها   اإال 
ملختلف  الـــعـــديـــدة  والــ�ــســكــاوي 
للتهيئة   انــعــدام  ــن  م املــ�ــســوؤولــني 
والتعبيد  الــعــمــومــيــة   واالإنـــــارة 
البلدية  مب�ساتي  الطرق  واهــرتاء 
ببع�س  والكهرباء  للغاز  وانــعــدام 
والتو�سيالت  الريفية  ال�سكنات 
للبيوت  االأخرية  لهاته  الع�سوائية 
وال�سكنات  وغريها من االن�سغاالت 
ــا  مــطــالــبــني من  ــه ــتــي ا�ــســتــمــع ل ال
العاجل  الــتــدخــل  ــة  ــوالي ال وايل 
الو�سعية  ــذه  ه مــن  ــم   واإخــراجــه
ومدا�سر  �سكان  فيها  يتخبط  التي 

البلدية .

لوالية  الوالئية  ال�سلطات  اإطلقت 
وتطهري  تعقيم  عملية  اأكــرب  خن�سلة 
العمومية  واملرافق  االأحياء  ملختلف 
مبدينة خن�سلة من خالل ت�سخري كل 
الوالية،  عليها  حتــوز  التي  الو�سائل 
اأ�سخم  من  العملية  هذه  تعترب  حيث 
ــة  ــوالي الــعــمــلــيــات عــلــى مــ�ــســتــوى ال
مبــ�ــســاركــة جــمــيــع الــقــطــاعــات دون 

اإ�ستثناء.
عملي  بــرنــامــج  وفـــق  متــت  العملية 
والــ�ــســواع  االأحـــيـــاء  بتعقيم  ق�سي 
عديد  وبتجنيد  العمومية  واالأماكن 
بلدية  غرار  على  الر�سمية  املوؤ�س�سات 
خن�سلة، قطاع البيئة، قطاع الغابات، 

التقني،  الردم  مركز  الوطني،  الدرك 
الوطني  الديوان  للمياه،  اجلزائرية 
مت  اأيـــن  املــدنــيــة  احلــمــايــة  للتطهري، 
توفري كل االإمكانات املادية والب�سرية 
من  للوقاية  العملية  ــذه  ه ـــاح  الإجن

فريو�س كورونا امل�ستجد.
يف  التطهريية  العملية  هذه  وتندرج 
اإطار خمطط الوالية الوقائي ملواجهة 
يجتاح  الــذي  كــورونــا  فريو�س  تف�سي 
العمومية  ال�سلطات  دعت  كما  العامل، 
اإحرتام توقيت احلجر  اإىل  املواطنني 
تنقالتهم  وتقلي�س  اجلزئي،  ال�سحي 
بيوتهم  يف  والــبــقــاء  حــد  ـــى  اأدن اإىل 

وعدم اخلروج اإال لل�سرورة .

اإزالة ال�ضوق الفو�ضوي ليال بعني البي�ضـــ�ء

الإط�حة مبحتكري املواد الغذائية بق�ملـــة

زي�رة فج�ئية لوايل 
خن�ضلة اإىل بغــــ�ي

ال�ضلط�ت الولئية تطلق اأكرب 
عملية تعقيم وتطهري

قرية املهدية خ�رج اهتم�مـــ�ت 
ال�ضلط�ت املحلية 

خلية اأزمة وطوارئ مب�ضت�ضفى عني اأزال 
عي�دات مغلقة

 يف وجه املر�ضــــى
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بعد ارتفاع حالت الإ�ضابة بفريو�س "كورونا"

الدرك يوقف 6 اأ�ضخا�س

وقف خاللها على تدهور الو�ضع البيئي
مت�س خمتلف الحياء وال�ضوارع واملرافق

�شطيـــفاأم البواقـــي

بن �ستول.�س

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

بلديات ترف�س توفري 
احلافالت

معاوية. �س
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اإعالن رقم: 2020/04 يت�صمن عدم اجلدوى طلب 
عرو�س مفتوح مع ا�صرتاط قدرات دنيا رقم: 2020/03

  ANEP             2016006811 El Aures News:  08 Avril   2020

بناء على ن�س املادة 65 من املر�سوم الرئا�سي رقم: 2015/247 املوؤرخ يف 2015/09/16 
املت�سمن تنظيم ال�سفقات العمومية وتفوي�سات املرفق العام.

يف:  املوؤرخ   2020/23 رقم:  املالية  العرو�س  تقييم  جلنة  اجتماع  حم�سر  على  وبناء 
 2020/03/24

يعلن رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية اأدرار، عن عدم جدوى الإجراءات مل�سروع: اإجناز 
وجتهيز جممع مدر�سي �سنف B باأدرار

لديهم  الذين  للعار�سني  ميكن  اأعاله  املذكور  الرئا�سي  املر�سوم  من   82 املادة  لن�س  طبقا 
للبلدية  ال�سفقات  اأمام جلنة  يرفعوا طعونا  اأن  العمومي  املتعامل  اختيار  احتجاجات على 
اأول ن�سر لهذا الإعالن يف الن�سرة الر�سمية ل�سفقات  اأيام ابتداء من تاريخ  يف اأجل )10( 

املتعامل العمومي اأو ال�سحافة.
باإمكان العار�سني الذين يرغبون يف الإطالع على النتائج املف�سلة لتقييم عرو�سهم التقنية 
واملالية التقرب من مكتب ال�سفقات � م�سلحة الربامج بالبلدية يف اأجل ثالثة )03( اأيام 
ابتداء من تاريخ اأول ن�سر لهذا الإعالن يف الن�سرة الر�سمية ل�سفقات املتعامل العمومي اأو 

رئي�س املجل�س ال�سعبي البلديال�سحافة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اأدرار 
دائرة اأدرار 
بلدية اأدرار 

م�سلحة الربامج 
مكتب ال�سفقات 

رقم التعرفة اجلبائية 8401015013837

الأ�سباب واملعايري املعتمدةتعيني امل�سروع
F3 )01( احل�سة رقم: 03 �سكن

لكون اأقل عر�س مايل جتاوز مبلغ + الإحاطة + تهيئة ال�ساحة
العتماد املايل



التابع  ال��ع��ق��اري  الت�سيري  ف��رع  اأع��ل��ن 
ال�سكن  لتح�سني  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��وك��ال��ة 
متديد  عن  "جي�ستيمو" اأم�س،  وتطويره 
ب�سهر  الإي���ج���ار  م�ستحقات  دف���ع  م���دة 
بالإيجار  البيع  �سكنات  قاطني  لفائدة 
"عدل"، وذلك يف اإطار التدابري الوقائية 

من وباء كوفيد-19.
واأو�سحت "جي�ستيمو" يف بيان ن�سر على 
الفاي�سبوك  على  "عدل"  وكالة  �سفحة 
فاتورة  ت�سديد  اآج���ال  مت��دي��د  مت  اأن���ه 
الإي��ج��ار والأع��ب��اء مل��دة �سهر اأخ��ر عن 
القرار  ه��ذا  اأن  م�سيفة  امل��ق��رر،  املوعد 
تنقل  ع��م��ل��ي��ة  م���ن  للتقلي�س  ي��ه��دف 
للحفاظ  وقائي  وك��اإج��راء  الأ�سخا�س 

على زبائنها من انت�سار كورونا. 
للحفاظ  البيان-  -ح�سب  القرار  وجاء 
�سكناتها  وقاطني  املنت�سبني  �سحة  على 
ال�سلطات  وتعليمات  قرارات  مع  ومتا�سيا 
رئي�س  ال�سيد  راأ�سها  وعلى  البالد  العليا 
كل  بت�سهيل  ال��ق��ا���س��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة 
الإجراءات التي من �ساأنها حماية �سحة 

جائحة  تف�سي  م��ن  واملجتمع  امل��واط��ن 
متديد  مت  الأ�سا�س،  هذا  وعلى  كورونا، 
جتنبا  ال�سهرية  ال�سرتاكات  دفع  اآجال 
تناقل  اأو  نقل  �ساأنه  من  احتكاك  لأي 
هذا الوباء بالإ�سافة اإىل اإميان الوكالة 
احلجر  بتعليمات  الل��ت��زام  ب�����س��رورة 

املنزيل، ي�سيف نف�س امل�سدر.
ق��رارا  ات��خ��ذت  "جي�ستيمو"  وك��ان��ت 
ك��اإج��راء  امل��ا���س��ي  م��ار���س  �سهر  مم��اث��ال 
من  الوقائية  امل�ساعي  نف�س  يف  ينخرط 

الوباء.

 بنك اجلزائر: 

لت�سويق  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��رك��ة  اأط��ل��ق��ت 
خدمة  )ن��ف��ط��ال(  ال��ب��رتول��ي��ة  املنتجات 
الوقود لفائدة  التعبئة عن بعد لبطاقات 
وهيئات(،  )موؤ�س�سات  الرئي�سيني  زبائنها 
الت�سال  مدير  اأم�س  اأول  اأك��ده  ح�سبما 

بال�سركة جمال �سردود.
باإمكان  اأ�سبح  اأنه  �سردود  ال�سيد  واأو�سح 
بطاقة  على  املتوفرين  الرئي�سيني  زبائننا 
عن  يعبئوا  اأن  للوقود  اللكرتوين  الدفع 
بعد بطاقاتهم من خالل القيام بتحويالت 
بنكية اأو بريدية لتزويد ح�ساباتهم دون 

م�سيفا  لوكالتنا،  التنقل  اإىل  احلاجة 
ذات امل�سدر اأن هذا الإجراء قد اتخذ من 
اجل التقلي�س من التنقالت، �سيما يف هذه 
البالد  بها  متر  التي  ال�سحية  الو�سعية 
والتي تتميز بانت�سار وباء فريو�س كورونا.

ال��وق��ود  ب��ط��اق��ات  اأن  اإىل  اأ����س���ار  ك��م��ا 
خم�س�سة  نفطال"،  "بطاقة  اللكرتونية 
لها  التي  والهيئات  املوؤ�س�ساتيني  للزبائن 
بالدفع  ي�سمح  �سيارات كبرية، مما  حظرية 
حمطات  م�ستوى  على  للوقود  اللكرتوين 

اخلدمات التابعة لهذه املوؤ�س�سة.

اإطار  يف  انه  اجلزائر  لبنك  بيان  يف  وجاء 
التبعات  ملجابهة  امل��ت��خ��ذة  الإج������راءات 
 ،19 كوفيد  جائحة  تف�سي  ع��ن  املنجرة 
ب�سرورة  منه  واإدراك���ا  اجل��زائ��ر،  بنك  ف��اإن 
حماية القت�ساد الوطني وتوفري ال�سروط 
املوؤ�س�سات  ن�����س��اط  مل��وا���س��ل��ة  ال�����س��روري��ة 
�سل�سلة  اتخذ  منتظمة،  ب�سفة  الإنتاجية 
من التدابري ال�ستثنائية والظرفية، تندرج 
الآث��ار  لتخفيف  الوطنية  امل�ساعي  �سمن 

القت�سادية لهذا الوباء العاملي.
يف هذا ال�سدد، اأو�سح البنك انه مت اإ�سدار 
اأبريل   6 يف  موؤرخة   2020-05 التعليمة 
ال�ستثنائية  بالإجراءات  املتعلقة   ،2020
الح���رتازي���ة  الأح���ك���ام  ب��ع�����س  لتخفيف 
املطبقة على البنوك واملوؤ�س�سات املالية وهذا 
من اأجل ال�سماح لهذه الأخرية برفع قدراتها 

التمويلية جتاه املوؤ�س�سات القت�سادية.
التدابري  اأه���م  ف��ان  امل�سدر  ذات  وح�سب 
تاأجيل  يف  تتمثل  ال�سبيل  ه��ذا  يف  املتخذة 
اأو  امل�ستحقة  ال��ق��رو���س  اأق�����س��اط  ت�سديد 
املتاأثرين  للزبائن  قرو�س  جدولة  اإع��ادة 

كوفيد  وباء  تف�سي  عن  الناجمة  بالظروف 
19، كما تت�سمن موا�سلة التمويالت للزبائن 
اأو  القرو�س  ت�سديد  تاأجيل  من  امل�ستفيدين 
اإ�سافة اإىل  تخفي�س احلد  اإعادة جدولتها 
واملوؤ�س�سات  البنوك  �سيولة  ملعامل  الأدن��ى 

املالية، لرفع م�ستوى التمويالت املتاحة.
اأي�سا  اجل��زائ��ر  بنك  اإج����راءات  وت�سمل   

اإع��ف��اء ال��ب��ن��وك وامل��وؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة من 
اإجبارية تكوين و�سادة الأمان املقتطعة من 
انه  اجلزائر  بنك  واأك��د  اخلا�سة،  اأموالها 
خطوات  اأي  لتخاذ  الأو���س��اع  تطور  يتابع 
تاأمني  �سبيل  يف  القت�ساء،  عند  اأخ���رى، 
لالقت�ساد  احل�سن  لل�سري  املالئمة  الظروف 

الوطني.

بتعديل  التامني  �سركات  اأغلبية  قامت 
وكالتها  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ���س��اع��ات 
تقدمي  ا�ستمرار  �سمان  اجل  من  التجارية 

خدماتها لفائدة املوؤمنني.
ومن اجل التكيف مع الإجراءات اجلديدة 
اجلزئي  ال�سحي  احلجر  بتو�سيع  املتعلقة 
ال�ساعة  )من  الوطن  ولي��ات  جمموع  على 
احلجم  ومتديد  �سباحا(   07 ال�  اإىل   19
�سباحا(  ال07   15 ال�  ال�ساعة   ( ال�ساعي 
اإىل  التامني  �سركات  جلاأت  ولي��ات،  لت�سع 
حتديد �ساعات عملها على م�ستوى وكالتها، 
التاأمني  ل�سركات  التدبري  ه��ذا  و�سي�سمح 
ا�ستمرار تقدمي خدماتها لزبائنها  ب�سمان 

ل�سيما املوؤمنني يف فرع ال�سيارات.
الوطنية  ال�سركة  اأعلنت  الإط��ار،  هذا  يف 
بالن�سبة  العمل  ���س��اع��ات  اأن  للتاأمينات 
�سباحا  د  و30  ال08  من  ميتد  لوكالتها 
اإىل ال�ساعة ال13 زوال بالن�سبة للوليات 
ال�  اإىل   15 ال�  ال�سحي من  املعنية باحلجر 
07 �سباحا فيما متتد �ساعات العمل من ال� 
08 �سباحا و30 دقيقة اإىل ال�ساعة ال� 15 

الأخرى،  الوليات  جلميع  بالن�سبة  زوال 
للتامني  اجل��زائ��ري��ة  ال�سركة  ق��ررت  كما 
�ساعات  حجم  تقلي�س  التامني  واإع����ادة 
العمل لوكالتها من ال�ساعة ال08 و30 د 
اإىل ال�ساعة 13 زوال بالوليات اخلا�سعة 
ال�  اإىل   15 ال�  ال�ساعة  ال�سحي من  للحجر 
�ساعات  نف�س  على  الإبقاء  مع  �سباحا   07

العمل بالوليات الأخرى ح�سب ال�سركة.
ن��ف�����س الإج��������راء ات���خ���ذت���ه ال�����س��رك��ة 
زبائنها  اأعلمت  التي  للتامينات  اجلزائرية 
و30  ال08  من  �ستمتد  العمل  �ساعات  بان 
للوكالت  بالن�سبة   13 ال�  ال�ساعة  اإىل  د 
العا�سمة  اجل��زائ��ر  م��ن  ل��ك��ل  ال��ت��ج��اري��ة 
وتلم�سان  وزو  وت��ي��زي  وبجاية  ووه���ران 
اأي  واملدية وعني الدفلى وتيبازة و�سطيف 
الوليات املعنية باحلجر ال�سحي من ال15 

اإىل 07 �سباحا.
غرار  على  اأخ��رى  �سركات  جل��اأت  بدورها 
كا�س للتاأمينات اإىل العمل بدوام جزئي من 
ال�ساعة ال� 08 و30 د اإىل ال� 13 زوال عرب 
لإج��راءات  تطبيق  الوطن  ولي��ات  جميع 

ال�سلطات  اتخذتها  التي  ال�سحي  احلجر 
العمومية ملكافحة انت�سار وباء كورونا.

ويذكر اأن اإجراء احلجر ال�سحي اجلزئي 
)ال�ساعة 19 اإىل 07 �سباحا( مت تو�سيعه 
لي�سمل جميع وليات الوطن ابتداء من اأول 
 15 ال�  ال�ساعة  من  متديده  مت  فيما  اأم�س، 
وليات  لت�سع  بالن�سبة  �سباحا   07 ال�  اإىل 
وبجاية  ووه��ران  العا�سمة  اجلزائر  وهي 
وتلم�سان  وتيبازة  وزو  وت��ي��زي  و�سطيف 
وعني الدفلى واملدية، وتبقى ولية البليدة 

تخ�سع للحجر ال�سحي الكامل. 
من  ات��خ��ذت  ق��د  التامني  �سركات  وك��ان��ت 
قبل عدة اإجراءات من اجل تقليل تنقالت 
الكتتاب  ل�سيما  وكالتها  اإىل  الزبائن 
بعد  ع��ن  ال�سيارة  على  التامني  وجت��دي��د 

ومتديد اآجال الت�سريح عن الكوارث.
تبقى  التي  البليدة  ولي��ة  وبخ�سو�س   
جلاأت  الكامل،  ال�سحي  للحجر  خا�سعة 
التجديد  اإىل  التامني  �سركات  اأغلبية 
ملواطني هذه  ال�سيارات  لعقود تامني  الآيل 

الولية.        

وال�سناعة  ال�����س��ي��اح��ة  وزي���ر  اأ����س���دى   
التقليدية والعمل العائلي، ح�سن مرموري، 
حتت  املوؤ�س�سات  جميع  اإىل  توجيهات 
الو�ساية يحثهم فيها على �سرورة تعزيز 
الرتويج  ق�سد  الفرتا�سية"  "ال�سياحة 
اأول  به  اأف��اد  ما  ح�سب  اجلزائر،  لوجهة 

اأم�س بيان للوزارة.
مرموري  ال�سيد  اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
من  جملة  اتخاذ  اإىل  توجيهاته  يف  دعا 
التدابري والإجراءات الت�سامنية الرامية 
افرتا�سية  ترويجية  ديناميكية  خللق 
عز  يف  +اجل��زائ��ر+  ال�سياحية  للوجهة 
 ،"+19 الأزمة ال�سحية العاملية +كوفيد 
يحثهم فيها على �سرورة تعزيز ال�سياحة 
اليوم  يعرف  اأ�سبح  ما  وتفعيل  الرقمية 
بال�سياحة الفرتا�سية اأو �سياحة املنازل 
التقليدية  لل�سناعة  الرقمي  وال��رتوي��ج 
الفرتا�سية  الزيارات  برجمة  خالل  من 

اجلزائر  لوجهة  الرتويج  يف  ت�ساهم  التي 
عناء  دون  اجلزائري  التقليدي  وللمنتج 

التنقل.
ومن �ساأن هذه الإجراءات --ح�سب ذات 
املق�سد  اختيار  يف  ت�ساهم  اأن  امل�سدر-- 
منتجات  واخ��ت��ي��ار  ال��داخ��ل��ي  ال�سياحي 
ال�سناعة التقليدية الوطنية ما بعد وباء 
كورونا، وهو ما يتما�سى مع �سيا�سة احلملة 
كورونا  فريو�س  لكافة  الدولية  التوعوية 
العاملية  املنظمة  اأطلقتها  التي  امل�ستجد 
املنزل  يف  +البقاء  �سعار  حتت  لل�سياحة 

اليوم يعني ال�سفر غدا+.
اجلديدة  التقنية  هذه  اأن  البيان  واأف��اد 
الفاي�سبوك،  ���س��ف��ح��ات  ع��رب  م��ت��وف��رة 
ال�سياحة  ل��وزارة  والإن�ستغرام  التويرت 
العائلي  والعمل  التقليدية  وال�سناعة 
لل�سياحة  اجل���زائ���ري���ة  ال���ب���واب���ة  اأو 

."visitalgeria"

اتخاذ اإجراءات ا�ستثنائية لفائدة املوؤ�س�سات 
االقت�سادية املت�سررة من اآثار وباء كورونا

اآمال  و�سط  اأم�س،  النفط  اأ�سعار  ارتفعت 
للخام  املنتجة  ال��دول  ك��ربى  تتو�سل  ب��اأن 
اإىل اتفاق خلف�س الإنتاج مع تهاوي الطلب 
ب�سبب جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد لكن 
املحللني حذروا من اأن ركودا عامليا قد يكون 
ملزيد  احلاجة  �سيعني  مبا  املتوقع  من  اأكرب 

من اخلف�س.
وارتفع خام برنت 80 �سنتا مبا يعادل 2.4 
بحلول  للربميل  دولر   33.85 اإىل  باملئة 

بعد  جرينت�س  بتوقيت   0657 ال�ساعة 
باملئة  ثالثة  من  باأكرث  انخفا�سا  �سهد  اأن 
تك�سا�س  غ��رب  خ��ام  و�سعد  الث��ن��ني.  ي��وم 
3.2 باملئة  اأو  83 �سنتا  الو�سيط الأمريكي 
انخفا�سه  بعد  للربميل  دولر   26.91 اإىل 

نحو ثمانية باملئة يف اجلل�سة ال�سابقة.
تتو�سل  اأن  املرجح  من  اإن  م�سادر  وقالت 
فيها  مبا  للنفط،  املنتجة  الكربى  ال��دول 
خلف�س  ات��ف��اق  اإىل  ورو���س��ي��ا،  ال�سعودية 

اإل  اخلمي�س  يعقد  اجتماع  خالل  الإنتاج 
الوليات  ان�سمام  على  �سيعتمد  ذل��ك  اأن 

املتحدة.
لكن خطر الركود العميق ظل يلقي بظالله 
على الأ�سواق ب�سبب تعطل اأغلب الأن�سطة 
التي  كورونا  جائحة  ج��راء  القت�سادية 
العامل  �سكان  ن�سف  نحو  خ�سوع  يف  ت�سببت 
التنقالت  لإجراءات عزل عام وقيود على 

واإر�سادات بالتباعد الجتماعي.

اأ�سعار النفط ترتفع

دعوة اإىل تفعيل "ال�سياحة االفرتا�سية" 
للرتويج لوجهة اجلزائر

نفطال تطلق خدمة التعبئة عن بعد 
لبطاقات الوقود لزبائنها الرئي�سيني

�سركات التاأمني تقرر العمل بدوام جزئي ل�سمان خدماتها  

وكالة عدل متدد اآجال دفع م�ستحقات االإيجار ب�سهر اآخر

اإقت�شادالأربعاء 29  مغر�س 2970/ 08  اأفريل 2020 املوافق لـ 14 �شعبان 071441
اأعلن بنك اجلزائر اأم�س، عن جملة من التدابري اال�ستثنائية والظرفية ت�سمح للموؤ�س�سات املالية والبنوك برفع قدراتها التمويلية 

جتاه املوؤ�س�سات االقت�سادية املت�سررة من تداعيات وباء كورونا.

فريو�س كورونا: 

تو�شيع احلجر ال�شحي: 



جــيدو

�سطيف  لوفاق  الفني  الطاقم  ك�سف 
عن اإمكانية اإلغاء فكرة الرتب�س املغلق 
ظل  يف  ـــذا  وه املقبلة  ــرتة  ــف ال خـــالل 
احلديث الدائر عن اإمكانية العودة اإىل 
املناف�سة خالل �سهر رم�سان املبارك بعد 
التحكم يف الو�سعية ال�سحية اخلا�سة 
املدرب  وياأمل  كورونا،  فريو�س  باإنت�سار 
اإىل  العودة  تاريخ  حتديد  يف  التون�سي 
املناف�سة يف اأقرب وقت من اأجل �سبط 
تاأكيد  رغم  وهذا  التح�سريات،  برنامج 
اإ�ستئناف  قرار  اأن  االإحتادية  م�سوؤويل 
املناف�سة من عدمه مرتبط بقرار وزارة 

والريا�سة  الــ�ــســبــاب 
االإجتماع  خــالل 
ــرتــقــب خــالل  امل

االأيام املقبلة.
اأخر  جانب  ومن 

الفني  الطاقم  ك�سف 
طرف  مــن  الكبري  الــتــاألــق  اأن  لــلــوفــاق 
اجلــاري  املو�سم  خــالل  الــوفــاق  العبي 
عدة  طــرف  من  اإهتمام  حمط  جعلهم 
يف  الفني  الطاقم  ك�سف  حيث  اأندية، 
تون�سية  اأنــديــة  عــدة  اأن  ال�سدد  هــذا 
من  اأخـــرى  اأنــديــة  عــن  ف�سال  معروفة 
الوفاق  العبي  ت�ستهدف  باتت  اخلليج 
نهاية  الظفر بخدماتهم مع  وتطمح يف 
امل�ستويات  ب�سبب  وهذا  اجلاري  املو�سم 
غرار  على  املو�سم  هذا  يقدمونها  التي 
دغموم،  قندو�سي،  بــو�ــســوف،  مــن  كــل 
اأن  امل�ستبعد  غ�سة وجحنيط، ومن غري 
عدد  ت�سريح  على  الوفاق  اإدارة  توافق 
وهذا  املقبلة  الفرتة  يف  الالعبني  من 
مالية  عائدات  على  احل�سول  اأجل  من 

وتخفيف حدة االأزمة التي يعاين منها 
الفريق.

الــــــالعــــــب فــــرحــــاين 
�سعبة  اأوقــات  :"ع�ست 
ب�سبب  ــــن  اأج ــــدت  وك

االإ�ساعات"
حتدث املدافع االأي�سر 

هواري  �سطيف  لوفاق 
ــاين عن  ــرح ف

قــ�ــســيــة 

عودته اإىل 
ف�سة  ملنا ا
�سمية  لر ا
بــــــــعــــــــد 

احلــــ�ــــســــول 
للفاف  الطبية  اللجنة  موافقة  على 
ــتــي اأكــــدت عـــدم مــعــانــاتــه مــن اأي  وال
متاعب على م�ستوى القلب، وقال املدافع 
فرحاين يف هذا ال�سدد اأنه عا�س اأوقات 
�سعبة للغاية بل اإنه كان اأن يجن ب�سبب 
عرب  طالته  التي  الكثرية  االإ�ــســاعــات 
والتي  االإجتماعي  التوا�سل  �سفحات 
بلغت اإىل حد التاأكيد على عدم قدرته 
على العودة اإىل املالعب، واأ�ساف مدافع 
املر�س  من  معاناته  ق�سية  اأن  الوفاق 

نهائيا  طيها  ومت  املا�سي  من  اأ�سبحت 
وعدم  تعافيه  الفحو�سات  بينت  حيث 
بات  وبالتايل  مر�س  اأي  من  معاناته 
يف مقدوره امل�ساركة ب�سورة عادية 
يف مباريات الوفاق فيما تبقى من 

املو�سم اجلاري.
وبخ�سو�س نظرته ملقرتح اإلغاء 
املو�سم  من  تبقى  فيما  املناف�سة 
بي�ساء  بطولة  واإعــالن  اجلاري 
ــر  ــذا االأم اأجـــاب فــرحــاين اأن ه
الوفاق  م�سلحة  يــخــدم  ال 
ح�سبه  يناف�س  الــذي 
التتويج  على  بــقــوة 
ظل  يف  ـــقـــاب  ـــاالأل ب
املرتبة  يف  وجـــوده 
الرتتيب  يف  الثانية 
يف  التواجد  وكــذا 
كاأ�س  نــهــائــي  ربـــع 
ــــة  ــــوري ــــه ــــم اجل
فرحاين  ــل  ــاأم وي
اإ�ــســتــئــنــاف  يف 
املناف�سة ولو بعد 
بعد  االأن  مــن  ــت  وق
احلالية،  الو�سعية  يف  التحكم  يتم  اأن 
التدريبات  خالل  يومياته  وبخ�سو�س 
اأنــــه يتبع  فـــرحـــاين  ـــال  ــة ق ــردي ــف ال
املح�سر  طرف  من  له  امل�سطر  الربنامج 
مبتبعة  يقوم  حيث  الغطا�سي  البدين 
حتى  ــذا  وه بحذافريه  الربنامج  هــذا 
املعهود  م�ستواه  اإ�سرتجاع  من  يتمكن 
غاب  اأنه  �سيما  ال  ممكن  وقت  اقرب  يف 

لفرتة طويلة عن املناف�سة الر�سمية. 

العار�سة  عن  االأول  امل�سوؤول  حتدث 
عن  دزيري  بالل  الربج  الأهلي  الفنية 
الفرتة احلالية يف ظل توقف البطولة 
قائال  كورونا  فريو�س  اإنت�سار  نتيجة 
احلالية  :"الو�سعية  ال�سياق  هذا  يف 
األزمتنا املكوث يف املنازل لفرتة طويلة 
حيث  اخلــارجــي،  الــعــامل  عــن  وبعيدا 
يف  العائلة  اأفــراد  رفقة  البقاء  اأف�سل 
دزيري  اأكــد  كما  بالعا�سمة"،  منزيل 
اأنه ينبغي التعامل بجدية مع فريو�س 
كورونا عدم التهاون من اأجل احلفاظ 
بهذا  االإ�سابة  وتفادي  االأرواح  على 
:"ال  ال�سياق  هذا  يف  قائال  الفريو�س 
الو�سعية  ظــل  يف  لالإ�ستهزاء  جمــال 
احلــالــيــة الأن االأمــــر خــطــري جـــدا يف 
والوفيات  االإ�سابات  عدد  اإرتفاع  ظل 
نتعامل  اأن  يجب  وبالتايل  االأن  حتى 
املطلوبة،  باجلدية  الو�سعية  هذه  مع 
الن�سائح  باإتباع  املواطنني  اأن�سح  كما 
وزارة  طرف  من  املقدمة  والتوجيهات 
هذا  مــن  للوقاية  وال�سكان  ال�سحة 

الفريو�س وعدم مغادرة املنازل"

للتدرب  اخلروج  الالعبني  من  "طلبت 
فقط"

قدمها  الــتــي  للن�سائح  وبالن�سبة 
احلالية  التوقف  فرتة  خالل  لالعبني 
ــراد فقد  ــف اإن ــب على  لــتــدرب كــل الع
برنامج  منح  على  دزيــري  املــدرب  اأكــد 
احلفاظ  اأجــل  من  العــب  لكل  مف�سل 
 ": ال�سدد  هذا  يف  قائال  لياقته  على 
اأطلب من الالعبني عدم مغادرة البيت 
مع  الــظــروف  هــذه  ظل  يف  للتدرب  اإال 
تناول االأغذية التي تزيد من املناعة 
واالإلتزام ب�سروط النظافة اأي�سا، كما 

فيديوهات  اإر�سال  الالعبني  من  طلبت 
عــن الــتــدريــبــات الــفــرديــة مــن اأجــل 
يف  وهــذا  املنجز  العمل  على  الــوقــوف 
التدريبات  الإ�ستئناف  العودة  اإنتظار 
اجلماعية والتي تبقى اأف�سل بالن�سبة 
الأنها  �سواء  حد  على  ــدرب  وامل لالعب 
متكن من ت�سحيح االأخطاء والنقائ�س"، 
وبخ�سو�س نظرته للحديث الدائر عن 
اإعالن مو�سم اأبي�س من طرف ال�سلطات 
هذا  اأن  دزيــري  راأى  فقد  الريا�سية 
املعنية  ال�سلطات  اإخت�سا�س  من  االأمر 
اإتخاذ القرار  مو�سحا بالقول :"�سيتم 
املنا�سب من طرف امل�سوؤولني وهذا وفق 
الو�سعية وتغليب امل�سلحة العامة على 
تعود  اأن  ونتمنى  اخلا�سة،  امل�سلحة 
عنا  يرفع  واأن  طبيعتها  اإىل  احلياة 
اهلل هذا الوباء لكي ن�سلي الرتاويح يف 

امل�ساجد خالل �سهر رم�سان املبارك". 

م�ساعيها  ب�سكرة  اإحتاد  اإدارة  توا�سل 
ال�سابق  ـــدرب  امل عقد  ف�سخ  اأجـــل  مــن 
اأجل  من  وهــذا  لكناوي  نذير  للفريق 
جديد  مـــدرب  مــع  بالتعاقد  ال�سماح 
املو�سم  من  املتبقية  الفرتة  يف  للفريق 
اأن يتم  املــفــرت�ــس  اجلــــاري، وكـــان مــن 
اإال  الفارطة  االأيــام  خالل  العقد  ف�سخ 
اإىل وقت الحق ب�سبب  اأن االأمر تاأجل 
والذي  لكناوي  للمدرب  املالية  املطالب 
م�ستحقاته  على  احل�سول  على  ي�سر 
فيها  اأ�سرف  التي  الفرتة  عن  العالقة 
على تدريب الفريق منذ بداية املو�سم 
اجلاري والتي تناهز 07 اأجور �سهرية، 
وهذا يف وقت يبقى التخوف قائما من 
من  املنازعات  جلنة  اإىل  املعني  جلــوء 
امل�ستحقات،  هــذه  على  احل�سول  اأجــل 

اإ�سناد  نحو  االأمـــور  ت�سري  املقابل  ويف 
مهمة تدريب الفريق يف الفرتة املقبلة 

اإىل املدرب ال�سابق الإحتاد بلعبا�س عبد 
باالإجماع  يحظى  والذي  يعي�س  القادر 
يف بيت االإحتاد وهذا يف انتظار تر�سيم 
املــدرب  مــع  احلا�سل  االأويل  االإتــفــاق 

خالل االأيام املقبلة.
على  احل�سول  االإحتاد  اإدارة  وتنتظر 
�سركة  مــع  التمويل  قيمة  مــن  �سطر 
اأن قام امل�سريون  �سوناطراك وهذا بعد 
بــاإمتــام كــامــل االإجـــــراءات االإداريــــة 
االإعانة  هذه  على  باحل�سول  املتعلقة 
من  كثريا  تخفف  اأن  �ساأنها  من  والتي 
بن  الرئي�س  اأن  خا�سة  االإحتاد  معاناة 
من  االإعــانــة  هــذه  على  يراهن  عي�سى 
على  الالعبني  م�ستحقات  ت�سوية  اأجل 
وقت  يف  لهم  املــقــدمــة  ــود  ــوع ال �ــســوء 

�سابق.

املدرب الكوكي يفكر يف اإلغاء فكرة الرتب�ض املغلق

االإدارة تفاو�ض لكناوي لف�سخ العقد..!

بالل دزيري :
املطلوبة" باجلدية  الو�سعية  هذه  مع  نتعامل  اأن  "علينا 

وفاق �سطيف

اأهلي الربج 

اإحتاد ب�سكرة

عبد الهادي. بعبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

ق. ر
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جنوم املنتخب الوطني ونواِد جزائرية 
يطلقون حمالت تطوعية ملكافحة كورونا 

تربع الدويل اجلزائري يو�سف باليلي، العب اأهلي جدة ال�سعودي، مبعدات طبية مل�ست�سفى مبدينة 
وهران م�سقط راأ�سه، لدعم جهود ال�سلطات ال�سحية يف مكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد.

باليلي  اأن  االعــالم  و�سائل  واأو�سحت 
غرار  على  للتوعية  حملة  يف  �سارك 
ــتــخــب اجلــــزائــــري،  ــن امل ـــه يف  ـــالئ زم
اتباع  على  بـــالده  يف  املــواطــنــني  حلــث 
انت�سار  من  للحد  الــالزمــة  التعليمات 

فريو�س كورونا.
عن  القبائل،  �سبيبة  نــادي  اأعلن  كما 
مبنطقة  خريية  جمعية  مــع  �سراكة 
القبائل، لقيادة حملة جلمع التربعات 
اجلزائرية،  امل�ست�سفيات  مل�ساعدة 
جراء  املت�سررة  الفقرية  والــعــائــالت 

انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد.
ودعـــا الـــنـــادي يف بــيــان نــ�ــســره عرب 
"في�سبوك"،  على  الر�سمي  ح�سابه 
وامل�ستثمرين،  والتجار،  االأعمال  رجال 
امل�ست�سفيات  م�ساعدة  يف  للم�ساهمة 
الطبية،  املعدات  يف  نق�سا  تعاين  التي 
اإ�سافة اإىل العائالت املت�سررة من اأزمة 
اإدارة ال�سبيبة جمع  كورونا وت�ستهدف 
اأكرب قدر ممكن من التربعات من اأجل 
الطبية  باملعدات  امل�ست�سفيات  تزويد 
احلماية  ــائــل  و�ــس وكـــل  واالأقـــنـــعـــة، 

املمكنة.
التربعات  اأن  اإىل  االإدارة  ولفتت 
طريق  عن  جمعها  �سيتم  وامل�ساهمات 
عرب  اأو  االإلكرتوين،  البنكي  التحويل 
فرع اجلمعية اخلريية، اأو امل�ستودعات 
الغذائية  املـــواد  بــاأ�ــســواق  الرئي�سية 

بوالية تيزي وزو.
من جهته فريق احتاد العا�سمة، اأعلن 
جمل�سه مل�سري بقيادة عا�سور جلول، عن 
تربعه مببلغ مايل معترب، وعدد معترب 
من املعدات الطبية، مل�ساعدة ال�سلطات 

انت�سار  من  احلد  جهود  يف  اجلزائرية 
فريو�س كورونا امل�ستجد.

اأن  بيان،  يف  العا�سمي  النادي  وذكــر 
على  ــرف  ــس اأ� جــلــول،  عــا�ــســور  رئي�سه 
التنف�س  اأجهزة  ت�سليم عدد معترب من 
مراقبة  اأنظمة  وكــذلــك  واالإنــعــا�ــس، 
نب�سات القلب، واأجهزة التخدير، وبقية 

املواد ال�سرورية ملكافحة املر�س.
االإحتـــاد،  اإدارة  اأن  البيان  ــاف  واأ�ــس
ال�سندوق  لفائدة  بنكًيا،  �سًكا  قدمت 
التربعات،  جلمع  املخ�س�س  الوطني 
للم�ساهمة يف الت�سدي النت�سار فريو�س 
اأن  بيانه  يف  ــادي  ــن ال وتــابــع  ــا  ــورون ك
م�سوؤويل ال�سركة املالكة، قرروا التربع 

بجزء من رواتبهم ال�سهرية.
حملة  تتوا�سل  الــ�ــســيــاق،  ذات  ويف 
االحتادية  اأطلقتها  التي  التربعات 
جهود  لدعم  القدم،  لكرة  اجلزائرية 
مكافحة انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد 

يف البالد
رئي�س  عــبــود،  بـــاي  �ــســالــح  وكــ�ــســف 
اجلزائري،  باالحتاد  االإعالم  مديرية 
اأكرث  حققت  العملية  اأن   ، ت�سريح  يف 
نف�سه  الوقت  يف  مثمنا  اأهــدافــهــا،  من 
تفاعل الروابط التي تعمل حتت لواء 

االحتادية.
يجدر الذكر، العديد من جلان االأن�سار 
على غرار جلنة اأن�سار مولودية باتنة 
تطوعية  حــمــالت  يف  بــا�ــســروا  قـــد 
يف  اله�سة  الفئات  مل�ساعدة  ت�سامنية 
ال�سعيف  الــدخــل  وا�ــســحــاب  املجتمع 
ت�سهدها  التي  االأزمــة  وهذه  تزامنا  يف 

البالد.



كــرة اليـد 

املبارزة بال�سيف

بدري.ع بدري.ع
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متديد  وكــذا  البطولة  توقف  اأخلط 
كل  ويف  الن�ساطات  كــل  تــوقــف  ــرتة  ف
اأوراق  كورونا،  وباء  ب�سبب  القطاعات 
باتنة  موؤ�س�سات  مولودية  فريق  ادارة 
لكرة اليد، وكذا الطاقم الفني للفريق 
اأ�سرف حيون، هذا  الذي يقوده املدرب 
برناجما  العبيه  منح  الـــذي  االأخـــري 
حت�سرييا على اإنفراد للبقاء يف اأح�سن 

م�ستوى وخا�سة من جانب البدين.
هذا وبعد اأن كان مت متديد توقف كل 
الن�سطات اأجل اآخر قد يكون الـ19 من 
الفني  الطاقم  �سبط  اجلــاري،  اأفريل 
لكل  حت�سرييا  بــرنــاجمــا  للمولودية 
العمل  �ــســرورة  على  واأكـــد  الالعبني 
الإ�ستئناف  حت�سبا  البدين  والتح�سري 

لل�سراع  للمناف�سة  والعودة  البطولة 
دخول  ومــن  ال�سدارة  يف  البقاء  على 
على  للتناف�س  ال�سدارة  يف  اللقب  دورة 

لقب الدوري لهذا املو�سم.
لـ"االأورا�س  كــان  ال�سياق،  ذات  ويف 
الالعب  ــع  م مقت�سب  حــديــث  نيوز" 
اأهم  عــن  حتــدث  الــذي  قيت�سح  عــادل 
بداية  وقال:"  الــفــرتة  هــذه  مييز  مــا 
الريا�سي  ال�ساأن  عــن  احلــديــث  وقبل 
اجلزائري  ال�سعب  كل  حت�سي�س  وجب 
بخطورة هذا الوباء، والبد من الوقاية 
والعمل بكل الن�سائح واالإر�سادات التي 
اأكدت عليها اجلهات الو�سية فيما يتعلق 
باحلجر وغري ذلك وهذا للق�ساء نهائيا 
االأزمة  من  واخلــروج  الوباء  هذا  على 

التي نعي�سها"
وعن امل�سوار يف البطولة والتح�سريات 
وحلد  م�سوارنا  قيت�سح:"  عــادل  قــال 
االآن جد رائع وايجابي نحتل ال�سدارة 
واأ�سبحنا رقما �سعبا يف معادلة الدوري 
تعود  اأن  ناأمل  املو�سم،  هذا  اجلزائري 
البطولة  وت�ستاأنف  لطبيعتها  احلياة 
نحقق  حتى  الوترية  بنف�س  و�سنوا�سل 
الهدف امل�سطر وهو التتويج باللقب هذا 

املو�سم"
وفقا  ت�سري  التح�سريات  واأ�ساف:" 
الطاقم  اإيـــاه  منحنا  الــذي  للربنامج 
امللقاة على  الفني الكل واع بامل�سوؤولية 
عاتقه وي�سعى للبقاء يف اأح�سن اأحواله 

حت�سبا للعودة للبطولة".

هذا  العلمة  مولودية  ميزانية  تقارب 
رقم  وهو  �سنتيم  مليار   20 مبلغ  املو�سم 
قيا�سي لفريق نا�سط يف بطولة املحرتف 
م�ساريف  ــني  ب بــاجلــمــع  ـــذا  وه ــاين  ــث ال
الــهــاوي،  ــفــرق  وال الــتــجــاريــة  ال�سركة 
هذا  م�ساريف  اإرتــفــاع  �سبب  ويــرجــع 
املو�سم اإىل تناف�س الفريق على اإحتالل 
مرتبة موؤهلة لتحقيق ال�سعود، علما اأن 
الفريق �سرف من بداية جوان اإىل غاية 
معتربة،  مالية  قيمة  احلالية  الفرتة 
اإىل  اأدت  التي  الرئي�سية  االأ�سباب  ومن 
املو�سم  هــذا  الفريق  ميزانية  اإرتــفــاع 
ال�سهرية  للكتل  االإجمالية  القيمة  هو 
لالعبني والطاقم الفني والعبي االأمال 
والتي تناهز اأكرث من مليار �سهريا �سنتيم 
 10 خ�س�س  الفريق  اأن  يعني  مــا  وهــو 
من  وهذا  ال�سهرية  لالأجور  فقط  ماليري 
التي  باملنح  اخلا�سة  القيمة  ن�سيان  دون 
التنقالت  اإىل  اإ�سافة  الالعبون  نالها 
وهو  الفريق  اأجراها  التي  والرتب�سات 
تتجاوز  امليزانية  �سيجعل  الــذي  االأمــر 

املو�سم. نهاية  يف  �سنتيم  مليار   20
التي  الــكــبــرية  الــتــحــديــات  وتــتــطــلــب 
يواجها الفريق يف حتقيق الهدف امل�سطر 
دون  من  املو�سم  الإنهاء  اأكــرب  اإمكانيات 
االأمر  وهو  الناحية  هذه  من  م�ساكل  اأي 
اإ�سافية  اإعانات  تقدمي  ي�ستلزم  الــذي 
املحلية  الــ�ــســلــطــات  قــبــل  ــن  م لــلــفــريــق 
)البلدية والوالية( حيث تبقى البابية 
تتالءم  اأكرب  مالية  اإعانات  اإىل  بحاجة 
هذا  نتائج  مــن  الفريق  يحققه  مــا  مــع 
بحاجة  البابية  خزينة  وتبقى  املو�سم، 
اأقل  على  �سنتيم  ماليري   10 مبلغ  اإىل 

تقدير الإكمال املو�سم يف اأف�سل الظروف 
املمكنة وهذا اإذا اأخذنا بعني االإعتبار اأن 
معظم هذا املبلغ �سيوجه ل�سرف االأجور 
املتبقية لالعبني )07 اأ�سهر بقيمة تبلغ 
العلمية  االإدارة  ت�سعى  كما  ماليري(   07
املقابالت  لر�سد منح مغرية لالعبني يف 
القادمة اإ�سافة اإىل م�ساريف ال�سفريات، 
تخ�سي�س  على  البابية  اإدارة  وتراهن 
يف  للفريق  حمـــرتم  ملبلغ  الــديــجــيــا�ــس 
االإعانة التي �سيتم اإقرارها يف االأ�سابيع 
القادمة خا�سة اأن طموحات الفريق هذا 
املو�سم كربت كثريا والفريق بحاجة اإىل 
ال�سلطات املحلية، علما  اأكرب من  اإعانات 
املو�سم  الفريق  منحت  الديجيا�س  اأن 

املا�سي مبلغ 800 مليون �سنتيم.
اأ�سرف  للبابية  االأو�سط  املدافع  ورف�س 
التي  العرو�س  عــن  احلــديــث  بــودرامــة 

اأنه  مــوؤكــدا  املا�سية  الفرتة  يف  تلقاها 
يف�سل اأن يتم التفاو�س مع اإدارة النادي 
مع  مرتبط  اأنــه  اإعتبار  على  وهــذا  اأوال 
جوان  غاية  اإىل  ممتد  بعقد  الفريق 
2021، م�سيفا اأن تركيزه احلايل من�سب 
املو�سم  مباريات  ما تبقى من  اإكمال  على 
بعد  املناف�سة  اإ�ستكمال  حال  يف  اجلاري 
التحكم يف اإنت�سار فريو�س كورونا، وعلمنا 
فريق  اأن  الفريق  من  مقرب  مناجري  من 
االإ�ستفادة  يريد  التون�سية  البطولة  من 
من خدمات املدافع االأنيق للبابية املو�سم 
القادم رغم اأن احلديث دار يف وقت �سابق 
اإىل فريق تيطاوين  عن حتويل الالعب 
التون�سي، واأكد م�سريو الفريق اأن االإدارة 
تف�سل اأن يتم احلديث عن هذه الق�سية 
يف نهاية املو�سم وهذا حتى ال يفقد اإبن 

العلمة تركيزه.

اأ�سبال حيون يح�سرون على اإنفراد وياأملون 
يف ا�ستئناف البطولة للتتويج بالدوري

ميزانية املو�سم احلايل قد تتجاوز الـ 20 مليار �سنتيم..! 

مولودية باتنةمولودية باتنة
الطاقم الفني ي�سبط برناجما حت�سرييا 

جديدا وغيموز يوؤكد على �سرورة التطبيق

املدينة الرتبوية للعلمة تتاألق 
رغم قلة االإمكانيات

مولودية العلمة 

ــاء حمــمــد زهـــري بــودمــاغ  ــق يــوا�ــســل رف
وبعد  حيث  انــفــراد  على  حت�سرياتهم 
الطاقم  �سارع  البطولة  توقف  متديد 
لالإت�سال  غيموز  بقيادة  للفريق  الفني 
البدين  املح�سر  �سطر  اإذ  الالعبني،  بكل 
واأكد  حت�سرييا  برناجما  مقالتي  هاين 
تطبيقه  ــرورة  ــس � على  الــالعــبــني  لكل 
حت�سبا  البدنية  اللياقة  على  للحفاظ 

للعودة الأجواء املناف�سة.
نيوز  االأورا�ـــس  جمع  اأخـــرى،  جهة  من 
املــيــدان  متو�سط  مــع  مقت�سب  حــديــث 
الــذي  ــاغ،  ــودم ب ــري  زه حممد  الهجومي 
تزامنا  الفريق  حت�سريات  عــن  حتــدث 

كورونا  وباء  ب�سبب  البطولة  توقف  مع 
وقال:" حت�سرياتنا متوا�سلة رغم توقف 
البطولة اذ ن�سعى لتطبيق الربنامج الذي 
�سطره الطاقم الفني لنبقى يف اجلاهزية 
التامة، حت�سبا للعودة للبطولة واملناف�سة 
من جديد على ورقة ال�سعود التي باتت 

مطلبا وهدفا البد من حتقيقه"
واأ�ساف:" وعن هذا الوباء ناأمل ان يكون 
كل مواطني والية باتنة ب�سفة خا�سة 
واعون  ب�سفة عامة  وال�سعب اجلزائري 
بامل�سوؤولية ويطبقون كل ا�ساليب وطرق 

الوقاية لتفادي تف�سي هذا الوباء".

جنح فرع املبارزة بال�سيف التابع لنادي 
حتقيق  يف  بالعلمة  الرتبوية  املدينة 
نتائج م�سرفة خالل البطوالت الوطنية 
لهذه الريا�سة خالل ال�سنوات الفارطة، 
 1992 �سنة  الن�ساط  يف  الفريق  وبــداأ 
يف  دوليني  ريا�سيني  تكوين  يف  و�ساهم 
على  وهـــذا  الــوطــنــي  املنتخب  �سفوف 
الرغم من قلة االإمكانيات يف هذا النادي 
خا�سة منها م�سكل قاعة التدريب وهذا 
التي  احلالية  القاعة  اأن  اإعتبار  على 
يتدرب فيها النادي ال تتالءم مع طبيعة 

هذه الريا�سة.
فاإن  عنرت  حمو  النادي  مــدرب  وح�سب 
حيث  ك�سكو�سي،  بقاعة  يتدرب  النادي 
ت�سل  م�ساحة  على  الريا�سيون  يتدرب 
امل�ساحة  اأن  اأمتار فقط يف حني   09 اإىل 
املخ�س�سة للمناف�سة الر�سمية ت�سل اإىل 
14 مرت وهو االأمر الذي جعل الريا�سيني 
اأجل  من  مــرة  كل  يف  �سعوبات  يجدون 
واأ�ــســاف  الو�سعية،  ــذه  ه مــع  الــتــاأقــلــم 

املـــدرب اأن الــفــريــق كــان يــتــدرب بــدار 
ال�سباب بالعلمة يف البداية قبل التنقل 
بالقول  مردفا  الريا�سية  القاعة  اإىل 
اأن  ــم  رغ قليلة  تبقى  االإمــكــانــيــات  اأن 
الفريق جنح يف ح�سد بطوالت وكوؤو�س 
واالأكابر  االأ�سبال  االأ�ساغر،  اأ�سناف  يف 
اأن  حيث  ال�سنوي،  احل�سور  خــالل  مــن 
الوطنية  البطولة  يف  كــان  تتويج  اأخــر 
من  الفارط  دي�سمرب  �سهر  يف  جرت  التي 
خالل احل�سول على لقب �سنف االأ�ساغر 
املدرب  وختم  يون�س،  بو�سبع  بوا�سطة 
اأن م�سكل القاعات  عنرت حديثه بالقول 
الأن  املدينة  هــذه  يف  ــرب  االأك العائق  هو 
حيث  مرت   14 اإىل  ت�سل  امللعب  م�ساحة 
من  اخللف  اإىل  العودة  عند  الالعب  اأن 
اأمر  وهو  باحلائط  ي�سطدم  الدفاع  اأجل 
اأثر كثريا على طريقة التدريبات متمنيا 
اأن يجد هذا االإ�سكال طريقه اإىل احلل 
يف اأقرب وقت ممكن حتى يتمكن الفريق 

من موا�سلة التاألق. 

اأ.ج



تقرير  يف  العاملية"  "ال�سحة  وذكــرت 
للممر�سات  الدويل  املجل�س  مع  اأعدته 
من  اأقل  اأن  االآن"،  "التمري�س  وحملة 
حاليا  وممر�سة  ممر�س  مليون   28
العاملني  عــدد  ازداد  فيما  بــالــعــامل، 
 ،2018 ـ   2013 بــني  التمري�س  يف 
م�سرية  �سخ�س،  مــاليــني   4.7 بــواقــع 
�سدها  الواجب  العاملية  الفجوة  اأن  اإىل 
 5.9 تبلغ  التمري�س،  جمــال  يف  اليوم 
ترتكز  حيث  وممر�سة،  ممر�س  ماليني 
اإفريقيا  بــلــدان  يف  االأكـــرب  الــفــجــوات 
املنظمة  واإقليم  اآ�سيا  �سرق  وجــنــوب 

ل�سرق املتو�سط.
وت�سكل كوادر التمري�س، اأكرث من ن�سف 
العاملني يف جمال ال�سحة حول العامل، 

التاريخ  مــر  على  املمر�سون  زال  ــا  وم
االأمامية  اخلــطــوط  يف  الــيــوم،  وحتى 
ملكافحة االأوبئة واجلائحات التي تهدد 

�سحة النا�س يف اأنحاء املعمورة.
 80 من  اأكــرث  اأن  اإىل  التقرير  ولفت 
باملئة من املمر�سني يف العامل، يعملون يف 

فقط،  العامل  �سكان  ن�سف  توؤوي  بلدان 
ممر�سني  ثمانية  كــل  مــن  واحـــدا  واأن 
الذي  البلد  خارج  يعملون  ممر�سات  اأو 
ولدوا فيه اأو تلقوا فيه تدريبهم، وزاد: 
"تعد �سيخوخة القوى العاملة يف جمال 
حيث  اآخــر،  تهديد  عامل  التمري�س، 
�ستة  كل  من  واحــد  يتقاعد  اأن  يتوقع 
يف  العامل  حول  ممر�سات  اأو  ممر�سني 

غ�سون ال�سنوات الع�سر القادمة".
ــاملــي يف كـــادر  ــع ــادي الــعــجــز ال ــف ــت ول
التمري�س، ت�سري تقديرات التقرير اإىل 
اأن البلدان التي تواجه نق�سا يف كوادر 
جمموع  من  تزيد  اأن  عليها  التمري�س، 
مبعدل  لديها  التمري�س  خريجي  عدد 

�سنويا. باملئة   8

غوتريي�س يط�لب مبراقبة الو�ضع 
ال�ضحي للمعتقلني يف ج�مو وك�ضمري

اإيران تتوقع ال�ضيطرة على كورون� 
اأواخر م�ي املقبل

ترامب يوقع مر�ضوم� حول ا�ضتخدام موارد الف�ض�ء

رئي�س تون�س يوزع بنف�ضه م�ض�عدات على الفقراء

ت�ض�د تعلن تطهري اأرا�ضيه� من بوكو حرام
ل��الأمم املتحدة  ال��ع��ام  دع��ا الأم���ني 
الأع�ساء  الدول  غوتريي�س  اأنطونيو 
لو�سع  �سارمة  مبراقبة  القيام  اإىل 
وك�سمري  جامو  منطقة  يف  املعتقلني 
اخلا�سعة ل�سيطرة الهند خالل فرتة 

انت�سار فريو�س كورونا.
�ستيفان  ل�����س��ان  ع��ل��ى  ذل���ك  ج���اء 
الأم��ني  با�سم  امل��ت��ح��دث  دوج��اري��ك 
اأم�س،  �سحفي،  ت�سريح  يف  ال��ع��ام، 
املعتقلني  ل��و���س��ع  خ��الل��ه  ت��ط��رق 
اإىل  م�����س��ريا  وك�����س��م��ري،  ج���اك���و  يف 
ال���دول  م��ن  يطلب  غويتريي�س  اأن 
�سارمة  مبراقبة  القيام  الأع�ساء 
للو�سع ال�سحي للمعتقلني يف املنطقة 
خالل  الهند  قبل  من  عليها  امل�سيطر 

فرتة انت�سار كورونا.
وكانت منظمات حقوق اإن�سان دولية، 

اإىل  الهندية  احلكومة  اأم�س،  دعت 
الإفراج عن املعتقلني الك�سمرييني.

ا  �سخ�سً  136 ت��ويف  اأم�����س،  وحتى 
وبلغت  ال��ف��ريو���س،  ج��راء  الهند  يف 
و858  اآلف   4 الإ�سابات  ح�سيلة 

حالة.
على  وك�سمري"  "جامو  ا�سم  ويطلق 
الهند  ل�سيطرة  اخل��ا���س��ع  اجل���زء 
جماعات  وي�سم  ك�سمري،  اإقليم  من 
ما  �سد   ،1989 منذ  تكافح  مقاومة 

تعتربه "احتالل هنديا" ملناطقها.
عن  بال�ستقالل  �سكانه  ويطالب 
باك�ستان،  اإىل  والن�سمام  الهند، 
بريطانيا  عن  البلدين  ا�ستقالل  منذ 
اأباد  اإ���س��الم  واقت�سام   ،1947 ع��ام 
الأغلبية  ذي  الإق��ل��ي��م  ون��ي��ودل��ه��ي 

امل�سلمة.

�سعيد منكي،  الإيراين  ال�سحة  قال وزير 
على  ال�سيطرة  ي�ستهدفون  اإن��ه��م  اأم�����س، 
وباء كورونا يف البالد، بحلول اأواخر ماي 

املقبل.
واأ�ساف منكي خالل كلمة األقاها بالربملان، 
الفريو�س،  على  بعد  ي�سيطروا  مل  اأن��ه��م 
التباعد  م��راع��اة  اأه��م��ي��ة  على  م�����س��ددًا 
نقلته  م��ا  بح�سب  وال��ع��زل��ة،  الجتماعي 
اهلل،  �ساء  "اإن  متابعا:  اإيرانية،  وكالة 
�سن�سيطر على وباء كورونا، بحلول اأواخر 
اإىل حر�سهم خالل  املقبل"، م�سريا  مايول 
ال�سحية، على  والتدابري  القرارات  اتخاذ 

جتنيب القت�ساد اأي �سرر اأو انتكا�سة.

واأو����س���ح ال��وزي��ر يف ال��وق��ت ذات����ه، اأن 
ت�سعب  بالده،  على  الأمريكية  العقوبات 

من مكافحة طهران للفريو�س.
 19 اإ�سابة بكورنا يف  اأول  اإيران  و�سجلت 
وبلغت  ق��م،  مبحافظة  امل��ا���س��ي،  فيفري 
 3 اأم�����س،  اأول  م�ساء  حتى  فيها  الوفيات 
اإىل  اآلف و739، فيما ارتفعت الإ�سابات 

و500. األفا   60
م�سابي  ع��دد  بلغ  اأم�����س،  �سباح  وح��ت��ى 
و350  مليون  قرابة  العامل  حول  كورونا 
فيما  األ��ف��ا،   75 ن��ح��و  منهم  ت���ويف  األ��ف��ا، 
موقع  بح�سب  األفا،   287 ح��وايل  تعافى 

."Worldometer"

اأعلنت احلكومة الت�سادية، اأم�س، تطهري 
بوكو  تنظيم  عنا�سر  جميع  م��ن  ال��ب��الد 

حرام الإرهابي.
با�سم  امل��ت��ح��دث  ل�سان  على  ذل��ك  ج��اء 

ت�سريحات  يف  ح�سني  يايا  عمر  احلكومة 
عملية  ح��ول  اأجنبية  اإع���الم  لو�سائل 
اجلي�س  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  بوما"  "غ�سب 
التنظيم،  �سد  املا�سي  الأ�سبوع  الت�سادي، 
عن�سرًا  يبق  مل  اأن���ه  ح�سني  ق��ال  حيث 
ت�ساد،  اأرا�سي  يف  حرام  بوكو  من  واح��دًا 
تفا�سيل  قريًبا  �سين�سرون  اأنهم  م��وؤك��ًدا 

نتائج العملية.
وكانت ت�ساد اأطلقت عملية "غ�سب بوما" 
 98 مقتل  على  رًدا  املا�سي،  مار�س   31 يف 
جراء  ال�سهر  نف�س  يف  ت�سادًيا  جندًيا 
يف  حرام"  "بوكو  عنا�سر  �سنته  هجوم 

مدينة "بوما" بولية بحرية ت�ساد.
عنف  اأعمال  اأ�سفرت   ،2009 عام  ومنذ 
مقتل  عن  حرام"  "بوكو  تنظيم  نفذها 
ت�سريد  يف  وت�سببت  األ��ف��ا،   20 من  اأك��رث 

املاليني يف نيجرييا.
�سّن   ،2015 م��ن��ذ  التنظيم  ب���داأ  ك��م��ا 
هجمات يف الدول املجاورة مثل الكامريون 
هجماته  اأ�سفرت  حيث  والنيجر،  وت�ساد 
يف دول حو�س بحرية ت�ساد عن مقتل اأكرث 

من األفي �سخ�س.
و"بوكو حرام" هو تنظيم نيجريي م�سلح، 
اإىل  وي��دع��و   ،2002 جانفي  يف  تاأ�س�س 
يف  الإ�سالمية  لل�سريعة  مت�سدد  تطبيق 
جميع الوليات، حتى اجلنوبية منها ذات 

الأغلبية امل�سيحية.
اجلماعة  اأع��ل��ن��ت   ،2015 م��ار���س  ويف 

ارتباطها بتنظيم "داع�س" الإرهابي.

ترامب،  دونالد  الأمريكي،  الرئي�س  وقع 
با�ستخراج  ال�سماح  حول  مر�سوما  اأم�س، 
موارد الف�ساء وحتفيز املوؤ�س�سات اخلا�سة 
على العمل يف جمال الأبحاث الف�سائية.

 6 يف  ال�سادر  الرئا�سي  املر�سوم  ويهدف 
اأفريل اجلاري، اإىل تعزيز الدعم الدويل 
ل�ستخراج وا�ستخدام موارد الف�ساء، من 
والأبحاث  املبادرات  لدعم  ومعادن  مياه 

الف�سائية.
العام  ال�سكرتري  بي�س  �سكوت  واأو���س��ح 
يف  الأم��ري��ك��ي  الوطني  الف�ساء  ملجل�س 
اتفاق  مع  يتوافق  املر�سوم  اأن  ت�سريح، 
الف�سائية  والأج�سام  القمر  يف  الأن�سطة 
الأخرى، الذي مت تبنيه يف دي�سمرب عام 
اجلمعية  قبل  من  قرار  مبوجب   1979
العامة لالأمم املتحدة، م�سيفا اأن املر�سوم 

ا�ستخراج  يف  الأمريكية  ال�سيا�سة  يحدد 
وتطوير  ال��ف�����س��اء  م����وارد  وا���س��ت��خ��دام 
وبع�س  للمياه  ال��ت��ج��اري  ال���س��ت��خ��دام 

املعادن.
نا�سا  الأمريكية  الف�ساء  وكالة  وتهدف 
القمر  ل�ستك�ساف  جديد  برنامج  اإطالق 
عام  بحلول  اإن�سانية  رح���الت  بتنظيم 
مداره. يف  ف�ساء  حمطة  واإن�ساء   ،2024

�سعيد،  قي�س  التون�سي  الرئي�س  �سارك 
باإحدى  م�ساعدات  وتوزيع  اإع��داد  يف 
بذلك  م�ستح�سرا  العا�سمة،  �سواحي 
�سرية اخلليفة عمر بن اخلطاب )ر�سي 
تفقده  عنه  ُع���رف  ال���ذي  ع��ن��ه(  اهلل 
اأحوال الرعية وخوفه من اأن ينال وزًرا 

اإذا مل يوفر الطعام للفقراء.
ياأتي ذلك يف ت�سرف لفت من الرئي�س 
روؤ�سائها  من  تون�س  تعهده  مل  �سعيد، 

ال�سابقني الذين تعاقبوا عليها.

"�سعيد"  اأ�سرف  للرئا�سة،  بيان  ووفق 
قمرت  يف  ال��رئ��ا���س��ي  الأم���ن  ثكنة  يف 
للعا�سمة  ال�����س��م��ال��ي��ة  )ال�����س��اح��ي��ة 
تون�س( على جتميع عدد من التربعات 
يف  الرئا�سة  م��ن  م�ساهمًة  العينية، 
ت���وزي���ع امل�����س��اع��دات ع��ل��ى ال��ف��ق��راء 
اأقرت  التي  الإج��راءات  من  املت�سررين 
ملكافحة فريو�س كورونا، مو�سحا البيان 
اأن "�سعيد" �سارك يف حتميل امل�ساعدات 
لنقلها،  اأع����دت  ال��ت��ي  ال�����س��اح��ن��ات  يف 

الأحياء  من  عدد  اإىل  يتوجه  اأن  قبل 
ال�سكنية بال�ساحية الغربية للعا�سمة 
)مل يذكر البيان ا�سمها( لتوزيع ما مت 
جتميعه اإىل حد فجر الأحد من مواد 

غذائية ولوازم �سرورية.
عرب  ال��رئ��ا���س��ة  ب��ث��ت��ه  ف��ي��دي��و  ويف 
اأو���س��ى  "في�سبوك"،  ع��ل��ى  �سفحتها 
والتعا�سد  بالتاآزر  الأه��ايل  "�سعّيد" 
تون�س  تعي�سها  التي  الظروف  هذه  يف 

والإن�سانية جمعاء.

ق.د

ق.د

ق.د

ق.د

ق.د

ق.د

م�شتح�شرًا �شرية عمر.. 

قالت منظمة ال�صحة العاملية، اأم�س، اإن هناك فجوة عاملية يتعني �صدها بواقع 5.9 ماليني ممر�س وممر�صة، 
حول العامل، اأظهرتها جائحة كورونا.
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تخطت وفيات فريو�س كورونا حاجز 75 األفا حول العامل، 
اأم�س، بح�سب من�سة "ورلدو ميرت".

خمتلف  متابعة  يف  املتخ�س�سة  املن�سة  اأرقام  واأظهرت 
األفا   75 اإىل  كورونا  وفيات  ارتفاع  العاملية،  االإح�ساءات 
و262، بزيادة 25 األف حالة خالل 5 اأيام، وحتى التوقيت 
نف�سه، بلغ عدد املتعافني من مر�سى الفريو�س اأكرث من 290 

األفا.
فيما جتاوزت ح�سيلة االإ�سابات مليونا و350 األفا، بح�سب 

املن�سة نف�سها.

بوكو  تنظيم  نفذه  انتحاري  هجوم  جراء  مدنيني   8 قتل 
حرام االإرهابي يف منطقة "اأق�سى ال�سمال" بالكامريون.

يف  اأ�سومو  بتي  جوزيف  الكامريوين  الدفاع  وزير  واأفاد 
حرام  بوكو  من  عن�سرين  اأن  الثالثاء،  �سحفي،  ت�سريح 
من  جمموعة  بني  يرتديانه  كانا  نا�سفني  حزامني  فجرا 

املدنيني يف بلدة اأما�ستيدا، بح�سب و�سائل اإعالم حملية.
واأكد اأ�سومو اأن الهجوم االنتحاري اأدى اإىل مقتل 8 مدنيني 

واإ�سابة 14 اآخرين بينهم 10 حالتهم حرجة.

خطرية  حاالت  اإجالء  اأم�س،  الليبية،  احلكومة  اأعلنت 
العام"  اخل�سراء  "م�ست�سفى  من  كورونا  فريو�س  م�سابي  من 
من  ب�سواريخ  ا�ستهدافه  غداة  طرابل�س،  العا�سمة  جنوبي 

قبل ميلي�سيا اللواء املتقاعد خليفة حفرت.
بها  املعرتف  "الوفاق"  حكومة  لقوات  بيان  يف  ذلك  جاء 
الغ�سب"  "بركان  لعملية  االإعالمي  املركز  ن�سره  دوليا، 
التابعة لها، عرب �سفحته على "في�سبوك"، حيث قال البيان 
اأنه جرى اإخالء بع�س )دون حتديد( احلاالت اخلطرية من 
اأن ا�ستهدفته  م�ست�سفى اال�ستقالل )اخل�سراء �سابقًا( بعد 

ميلي�سيات حفرت بوابل من �سواريخ غراد اأم�س االأول.

اأمريكيا  �سابطا  اإن  اأم�س،  اأول  م�ساء  �سورية  قناة  قالت 
واثنني من عنا�سر "ق�سد" قتلوا يف بلدة ال�سور بريف دير 

الزور.
جمهولون  نفذه  كمني  اإثر  م�سرعهم  لقوا  اأنهم  واأ�سافت 

ا�ستهدف عدة اآليات.
واأ�سارت اإىل اأن ال�سابط قد مت نقله اإىل قاعدة ال�سدادي 

بريف احل�سكة اجلنوبي.

ح�سيلة  اأم�س،  العراق،  يف  بغداد  عمليات  قيادة  اأعلنت 
حظر  خمالفي  على  فر�ست  التي  والعقوبات  الغرامات 

التجوال الوقائي للحد من تف�سي فريو�س كورونا.
حظر  اإجراءات  تطبيقها  خالل  اأنه  للقيادة،  بيان  وذكر 
االأمنية  القوات  األقت  العا�سمة،  داخل  الوقائي  التجول 
17 مار�س  يف قيادة عمليات بغداد بت�سكيالتها كافة ومنذ 
خمالفا،   13812 على  القب�س  اأبريل  من  ال�ساد�س  ولغاية 
م�سيفا اأنه كما مت حجز 939 �سيارة ودراجة نارية خمتلفة 

وبلغ عدد الغرامات 37788 غرامة.
واأكد البيان على اأن التعاون امل�ستمر مع القطعات االأمنية 
كورونا  فريو�س  وباء  خطر  زوال  حتى  املواطنني  قبل  من 

امل�ستجد.

مقتل 8 مدنيني بهجوم انتح�ري 
لبوكو حرام ب�لك�مريون

اإجالء مر�ضى كورون� من م�ضت�ضفى 
ق�ضفته ميلي�ضي� حفرت بليبي�

مقتل �ض�بط اأمريكي واثنني من 
عن��ضر "ق�ضد" يف �ضوري�

اعتق�ل 13 األف �ضخ�س خ�لفوا 
حظر التجوال يف بغداد

وفي�ت كورون� تتخطى 75 األف� 
حول الع�مل

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل ممر�س ماليني   5.9 اإىل  بح�جة  الع�مل  الع�ملية":  "ال�ضحة 

لدعم املبادرات والأبحاث الف�ضائية
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اأ�سعار  انهيار  مع  كورونا  وباء  تزامن  ياأتي 
حرب  بفعل  العاملية  ــواق  ــس االأ� يف  النفط 
االأ�سعار التي اأ�سعلتها ال�سعودية �سد رو�سيا 
التي  االأنظمة  و�سع  الأنه  بلة  الطني  ليزيد 
من  الدخل  على  العامة  موازنتها  يف  تعتمد 
غري  يجعلها  اقت�سادي  موقف  يف  النفط 
بحجم  كارثتني  تبعات  لتحمل  م�ستعدة 
ــار االقــتــ�ــســادي يف وقت  ــي ــه كــورونــا واالن

واحد.

توقف الحتجاجات �صد الف�صاد
غالبية  كـــان  ــــاري،  اجل ــعــام  ال بــدايــة  يف 
اليومية  مظاهراتهم  يوا�سلون  اللبنانيني 
�سعار  رافعني  احلاكمة  الطبقة  ف�ساد  �سد 
االأو�ساع  و�سلت  اأن  بعد  كلن''،  يعني  ''كلن 
البالد،  اإفــال�ــس  اإعـــالن  حــد  االقت�سادية 
وفجاأة جتمد املوقف متامًا مع و�سول خطر 
للبنانيني  اإ�سابة  ــاالت  ح وظــهــور  كــورونــا 
يف  الرئي�سي  الالعب  ـ  اإيـــران  من  عائدين 
حزب  طريق  عن  بلبنان  ال�سيا�سي  امل�سهد 
املعادلة  يف  طـــرف  )اأقــــوى  ال�سيعي  اهلل 

الداخلية بو�سف رئي�سه ح�سن ن�سراهلل(.
لبنان قد  كان  االقت�سادية،  الناحية  ومن 
احلكومة  رئي�س  ل�سان  على  بالفعل  اأعلن 
�سداد  لن تتمكن من  البالد  اأن  ح�سان دياب 
دفعة م�ستحقة من ديونها اخلارجية مطلع 
ياأتي  اأن  قبل  ذلــك  وكــان  املــا�ــســي،  مــار�ــس 
واالآن يحاول  املوقف متامًا،  كورونا ويجمد 
النظام مواجهة تف�سي الوباء يف ظل خزانة 
�سيا�سي  وجتــاذب  مرتاكمة  وديــون  خاوية 
الذي  امل�سهد  خلفية  اإىل  تــوارى  اأنــه  يبدو 

طغى عليه الوباء.
عن  كثريًا  يختلف  ال  العراق  يف  واملوقف 
لبنان واإن كان اأ�سد وطاأة، فالثورة العراقية 
اأي�سًا قد  �سد ف�ساد الطبقة احلاكمة كانت 
خاللها  و�سقط  املا�سي،  اأكتوبر  يف  انطلقت 
امل�سابني  من  االآالف  وع�سرات  القتلى  مئات 
وكانت امل�ساهد يف �ساحات التظاهر ببغداد 
العراقية  املدن  وباقي  والب�سرة  العا�سمة 

اأ�سبه ما تكون ب�ساحة حرب.
وكان ال�سراع بني الواليات املتحدة واإيران 
العراق،  اأر�ــس  على  علنية  ب�سورة  يتجلى 
وو�سلت االأمور اإىل اإقدام اجلي�س االأمريكي 
قائد  �سليماين  قا�سم  اللواء  اغتيال  على 
فيلق القد�س يف احلر�س الثورة على االأرا�سي 
العراقية مطلع ينايرمن العام احلايل، وتبع 
اإيرانية  �ساروخية  �سربات  توجيه  ذلــك 
لقواعد عراقية ت�ست�سيف قوات اأمريكية.

بفريو�س  ــة  ــاب ــس االإ� ـــاالت  ح ظــهــور  ومـــع 
يف  كــانــوا  اأ�سخا�س  على  اأيــ�ــســًا   - ــا  كــورون
وحظرت  املوقف  ال�سلطة  ا�ستغلت  اإيــران- 
الوباء  من  الرعب  انت�سار  ومع  التظاهرات 
�سوت  فـــوق  يعلو  �ــســوت  ال  اأ�ــســبــح  عــاملــيــًا 
مكافحة تف�سيه وتطبيق اإجراءات التباعد 
التظاهرات  جتمدت  وبالتايل  االجتماعي، 
واختفى ال�سراع القائم بني ال�سعب والطبقة 
احلاكمة، واأ�سبحت التخوفات من�سبة على 
بخزانة  الفريو�س  تف�سي  مواجهة  كيفية 
خاوية متامًا مع انهيار اأ�سعار النفط، اإ�سافة 
ثار  الــذي  العراقي  ال�سعب  غالبية  ملعاناة 
االأحـــوال  وتـــردي  الظلم  على  احتجاجًا 

املعي�سية.

م�صر واأزمة الفقراء والأغنياء
االأزمات الناجتة عن تف�سي الوباء يف م�سر 

ال�سكل  وال�سعودية تبدو خمتلفة من حيث 
االأمور تبدو  كانت  والعراق، فقد  لبنان  عن 
االأمنية  القب�سة  ظل  يف  ا�ستقرارًا  ــرث  اأك
املعار�سني  واعتقال  للنظامني  ال�سارحة 
�سيطرة  و�سط  الــراأي  يف  املخالفني  حتى  اأو 
الفريو�س  تف�سي  لكن  االإعــالم،  على  مطلقة 
جزئي  ولو  توقف  من  �ساحبه  وما  م�سر  يف 
للن�ساط االقت�سادي وفر�س حظر التجول 
ب�سدة  االأ�سواء  �سلط  اأ�سابيع  ثالثة  قبل 
الفقر  اأزمة  واأبــرز  االجتماعي  الظلم  على 

املتف�سي يف البالد.
الفجوة  على  ال�سوء  األقت  الوباء  كارثة 
م�سر  يف  الطبقات  بني  ات�ساعًا  تزداد  التي 
يكون  و�سوف  عنها  التغا�سي  ي�سعب  ب�سورة 
لها تاأثري عميق على االأو�ساع اجليو�سيا�سية 
بي�ست،  ديلي  ذا  تقرير  بح�سب  املنطقة،  يف 
باأفعال  تاأتي  بالياأ�س  ت�سعر  التي  فالنا�س 
يائ�سة واالأمر نف�سه ينطبق على االأنظمة. 
خط  حتت  تعي�س  امل�سرية  االأ�سر  ماليني 
الفقر بالفعل وتعتمد على االأعمال اليومية 
لقمة  اأجل  من  اأفرادها  اأحد  ميار�سها  التي 
العي�س، ومع تف�سي الفريو�س -و�سلت حاالت 
حتى  الر�سمية  البيانات  بح�سب  االإ�سابة 
اأم�س االثنني اإىل 1322 و85 حالة وفاة- 
جتد تلك ال�سريحة من امل�سريني نف�سها بني 
اأو االلتزام بر�سالة ''خليك يف  املوت جوعًا 
البيت'' التي تطاردهم على ل�سان امل�سئولني 

وامل�ساهري،  والفنانني  الــربامــج  ومــقــدمــي 
يوجد  ال  م�سر  فقراء  من  للكثري  وبالن�سبة 
مفر من اخلروج وال�سعي وراء الرزق، حيث 
اإن احلكومة اأعلنت عن خطة لتقدمي 500 
جنيه )نحو 33 دوالرًا اأمريكيًا( لكل اأ�سرة 
�سهريًا ملدة 3 اأ�سهر، وذلك من خالل تطبيق 
بياناته  ميــالأ  اأن  امل�ستفيد  على  اليــن  اون 

وير�سله.
يف الـــوقـــت نــفــ�ــســه، يــ�ــســر كــبــار رجـــال 
�ساويري�س  جنيب  اأمثال  م�سر  يف  االأعمال 
وح�سني �سبور وغريهما على �سرورة ذهاب 
البع�س  مــات  لو  حتى  الأعمالهم  العاملني 
توقف  عـــدم  �سبيل  يف  الــفــريو�ــس  ب�سبب 
وتلك  ميتلكونها،  التي  وامل�سانع  ال�سركات 
خلقت  هــوؤالء  من  املتوا�سلة  الت�سريحات 
حالة من االحتقان تعك�سها و�سائل التوا�سل 
امل�سطرين  بــني  واحلـــــوارات  االجــتــمــاعــي 
ال  كي  مزدحمة  عامة  موا�سالت  ال�ستقالل 

يفقدوا وظائفهم.

ال�صعودية وقرارات ويل العهد
املوقف االقت�سادي يف ال�سعودية بالتاأكيد 
اأ�سعار  اأف�سل من نظريه يف م�سر، لكن انهيار 
الن�ساط  وتــوقــف  العمرة  ووقــف  النفط 
كلها  النفط  قطاع  عن  بعيدًا  االقت�سادي 
قدرة  على  بظاللها  األقت  متزامنة  �سربات 
وتوفري  الوباء  تف�سي  مواجهة  على  اململكة 
الغذائية  ــًا  ــس ــ� واأي ال�سحية  املــتــطــلــبــات 
اأرا�سيها،  عــلــى  ــن  ــدي ــواف وال للمواطنني 
وبداأت بالفعل تنت�سر على تويرت تغريدات 
تتحدث عن نق�س االأغذية هناك، واإن كان 
�سخروا  قد  الر�سمي  واالإعـــالم  امل�سئولون 

منها على اأنها �سائعات.
لكن البع�س االآن بداأ بالفعل يف الت�سكيك يف 
قرارات ويل العهد االأمري حممد بن �سلمان، 
خ�سو�سًا واأن قرار حرب اأ�سعار النفط الذي 
اتخذه فجاأة دون منطق مفهوم قد ت�سبب يف 

خ�سارة نحو 5 ماليني �سعودي مبالغ طائلة 
اأرامكو  �سركة  اأ�سهم  �سراء  يف  ا�ستثمروها 
واالآن  الــعــمــر''،  ''فر�سة  باأنها  وعــد  على 
على  كلي  حظر  وفر�س  الــوبــاء  تف�سي  مع 
العا�سمة الريا�س وخم�س مدن وحمافظات 
واالمتعا�س  االنتقاد  وترية  ترتفع  اأخرى، 
هما  منه  واخلوف  الوباء  لكن  ف�سيًئا،  �سيئًا 

�سيد املوقف املتجمد.

كيف قد تبدو الأمور بعد كورونا اإذن؟
هذه  يف  اإغفاله  ميكن  ال  اآخر  عامل  هناك 
اأزمات  من  االأمريكي  املوقف  وهو  املعادلة 
اأ�سا�سي  حليف  فوا�سنطن  االأو�سط؛  ال�سرق 
للنظام يف م�سر وال�سعودية والقوة �ساحبة 
االآن  تــواجــه  املنطقة  يف  االأقـــوى  النفوذ 
كارثة تف�سي الوباء التي قد تطيح بدونالد 
ترامب من البيت االأبي�س يف نوفمرباملقبل، 
البيت  يف  وظل  ما  بطريقة  جنح  اإذا  وحتى 
فالواليات  اأخـــرى  �سنوات  اأربـــع  االأبي�س 
املتحدة �ستواجه حتديًا �سخمًا يف مواجهة 
االآن  طاقتها  باأق�سى  تعمل  التي  ال�سني 

لقيادة النظام العاملي بعد الوباء.
هذه املعطيات تطرح الت�ساوؤالت عن ما قد 
يحدث اأو باالأحرى ما �سوف يحدث عندما / 

اأو اإذا و�سلت كارثة الوباء اإىل دول دمرتها 
احلروب وال تزال مثل �سوريا واليمن وليبيا 
يف  تعي�س  باأ�سرها  املنطقة  غــزة؟  وقطاع 
واالأنظمة  االجتماعي  الظلم  يغلفه  عامل 
�ستجعل  وبائية  وكارثة  القمعية،  امل�ستبدة 

االأمور اأ�سواأ بالتاأكيد.
لكن اإذا ما كان العامل حمظوظًا وتراجعت 
وحدث  قريب  وقت  يف  الوباء  تف�سي  ذروة 
ــاإن  ف االأو�ـــســـط،  الــ�ــســرق  يف  نف�سه  االأمــــر 
ال�سراعات التي جمدها الوباء على االأرجح 
�ستعود جمددًا وب�سورة اأكرث حدة مما كانت 
عليه؛ فاالأنظمة التي قدم لها الوباء فر�سة 
ال�سعبية -كما  ذهبية لوقف االحتجاجات 
هو احلال يف العراق ولبنان واجلزائر اأي�سًا- 
�ستجد نف�سها يف مواجهة االحتجاجات مرة 
وال  مبداها  اجلــزم  ميكنه  اأحــد  وال  اأخــرى 

حجمها.
لبنان  يف  خالية  االآن  ال�سوارع  اأن  �سحيح 
والعراق، ورمبا ت�ستمر هكذا الأ�سابيع ورمبا 
اأ�سهر- على ح�سب �سرا�سة التف�سي الوباء- 
يرون  املحتجني  مــن  كــثــريًا  اأن  املــوؤكــد  لكن 
الفريو�س  مــن  ــواأ  اأ�ــس بــالدهــم  يف  االأنظمة 

نف�سه، وهذا لن يتغري مع مرور الوقت.
الوباء اإذن قد هداأ من تلك االحتجاجات، 
لكن ما اإن يرتاجع خطره فاإنها على االأرجح 
التي  االأنظمة  �سد  ق�سوة  اأكرث  تعود  �سوف 
الوباء  اأزمة  اإدارة  ب�سوء  الكثريون  يتهمها 
وقــودًا  تقدم  الوباء  كارثة  اأن  اأي  نف�سه، 

اإ�سافيًا الأ�سباب تلك التظاهرات.
اإىل  و�سل  كورونا  وباء  اإن  القول  خال�سة 
باأنها  البع�س  و�سفه  ما  ت�سهد  املنطقة وهي 
املوجة الثانية من الربيع العربي يف ال�سرق 
تلك  اأن  توؤكد  كلها  واملــوؤ�ــســرات  االأو�ــســط، 
ما  اأ�سد  وب�سورة  زخمها  �ست�ستعيد  املوجة 
ف�ساد  ك�سفت  التي  الوباء  كارثة  تنتهي  اإن 
اأكرب من  االأنظمة ب�سورة  اإدارة تلك  و�سوء 

ذي قبل.

كيف �شيبدو ال�شرق االأو�شط بعد كورونا..

فجاأة وكاأن امل�سهد قد جتمد يف العامل كله واختفت ال�سراعات واأخبار العمليات الع�سكرية والعنف �سد متظاهرين يطالبون باأب�سط حقوقهم املعي�سية، 
وال�سبب فريو�ض كورونا ذلك الرعب الذي ال ي�ستثني منطقة اأو بلدًا اأو �سخ�سًا من تهديده، ويف املنطقة العربية بدا كما لو اأن الوباء قد و�سع حدًا 

مفاجئًا لل�سراعات املتعددة وجمدها، وال�سوؤال هنا هل هذا املوقف موؤقت؟ وهل �ستعود الفو�سى اأ�سواأ مما كانت قبل كورونا؟وو�سف موقع ذا ديلي 
بي�ست االأمريكي املوقف -يف تقرير ن�سر اأم�ض الثالثاء 7 اأبريل - باأنه كالزلزال الذي و�سع نظارة معظمة على نقاط ال�سعف البنيوية يف البلدان االأقل 

ا�ستعدادًا واأبرز الف�ساد ال�سارب يف جذور االأنظمة ال�سيا�سية والظلم االجتماعي امل�ست�سري يف املنطقة.

قد يعود الربيع العربي ولكن كيف؟

املوقف االقت�سادي يف 
ال�سعودية بالتاأكيد اأف�سل، 

لكن انهيار اأ�سعار النفط 
ووقف العمرة وتوقف الن�ساط 

االقت�سادي بعيدًا عن قطاع 
النفط كلها �سربات متزامنة 

األقت بظاللها على قدرة اململكة 
على مواجهة تف�سي الوباء

كارثة الوباء األقت ال�سوء على 
الفجوة التي تزداد ات�ساعًا 

بني الطبقات ب�سورة ي�سعب 
التغا�سي عنها و�سوف يكون 

لها تاأثري عميق على االأو�ساع 
اجليو�سيا�سية يف املنطقة



فيما اختار بع�شهم املخاطرة بالعمل وك�شب القوت..

مواقع التوا�شل االجتماعي اأ�شبحت م�شدرها الرئي�شي

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

الربيعية  العطلة  متــديــد  بــعــد  مــبــا�ــســرة 
ب�سبب  وهـــذا  اجلــامــعــات  وطـــالب  للتالميذ 
واملخاطر  كــورونــا  فــريو�ــس  اإنت�سار  توا�سل 
االأولياء  وجد  ويخلفها،  خلفها  التي  الكبرية 
يف  اأبنائهم  تدري�س  على  جمربين  اأنف�سهم 
ات�سالهم  اإبقاء  اأجل  من  وذلك  الفرتة  هذه 
ال�سيما  عنها  االنقطاع  وعــدم  الدرا�سة  مع 
وقت  يف  االبتدائي،  الطور  لتالميذ  بالن�سبة 
والثانوي  املتو�سط  الطورين  لتالميذ  ميكن 
احلديثة  التكنولوجية  الو�سائط  ا�ستعمال 
لتلقي الدرو�س مبا�سرة ووفق املقرر الدرا�سي 

الر�سمي.
لدى  ــاوف  خم العطلة،  متديد  ــرار  ق واأثـــار 
للبقاء  الطويلة  املــدة  تــاأثــري  مــن  ــاء  ــي االأول
التح�سيل  على  الدرا�سة  مقاعد  عن  بعيدا 
الدرا�سي للتالميذ خا�سة اأن ما يتم حت�سيله 
يف املنزل خالل الفرتة احلالية يعترب �سئيال 
كما  املــدار�ــس،  يف  يتلقونه  كانوا  مبا  مقارنة 
قدرة  عــدم  يف  اأي�سا  االأولــيــاء  ورطــة  تكمن 
الرقمية  الــدرو�ــس  تلقني  على  منهم  الكثري 
يف  وقــع  الـــذي  االخــتــالف  ب�سبب  الأبنائهم 

امل�ستوى  ــن  ع ف�سال  الــدرا�ــســيــة  املــ�ــســامــني 
الرغم  وعلى  لالأولياء،  املتفاوت  التعليمي 
االأولياء  من  العديد  اأن  اإال  العوامل  هذه  من 
اإىل  التحول  لفكرة  كبريا  ارتياحا  اأبـــدوا 
وتلقني  ال�سحي  احلجر  فرتة  خالل  معلمني 
اأبنائهم الدرو�س ال�سرورية حتى يكونوا على 
ا�ستعداد ال�ستئناف الدرا�سة بعد التحكم يف 

االأو�ساع احلالية.
املتو�سط  الطورين  تالميذ  فاإن  جهتهم،  ومن 
توقف  بــقــرار  كثريا  يــتــاأثــروا  مل  والــثــانــوي 
الدرا�سة خا�سة يف ظل توفر اإمكانيات متابعة 
الدرو�س عرب الو�سائط االإلكرتونية املقرتحة 
عن  ف�سال  الوطنية  الرتبية  وزارة  طرف  من 
االأ�ساتذة  بع�س  طــرف  مــن  الــدرو�ــس  تلقي 
عرب �سفحات التوا�سل االإجتماعي مما جعل 
يبقى  االإجماع  اأن  ولو  اأ�سهل،  التوا�سل  مهمة 
حا�سال لدى االأولياء والتالميذ على �سرورة 
الدرا�سة  مقاعد  اإىل  وقت  اأقــرب  يف  العودة 
من اأجل اإمتام ال�سنة الدرا�سية احلالية وهو 
االأمر الذي يبقى مرهونا بالتحكم يف اإنت�سار 

فريو�س كورونا واحلد من تاأثريه.

قافلة  �سطيف،  لوالية  املحلية  ال�سلطات  نظمت 
التي  البليدة  واليــة  �سكان  لفائدة  ت�سامنية 
تتواجد حتت احلجر الكلي ب�سبب اإنت�سار فريو�س 
كورونا، حيث �سمت كمية هامة من خمتلف ال�سلع 
اخلريين  جهود  بف�سل  وهــذا  ال�سرورية  ــواد  وامل
واملح�سنني من اأهل اخلري بوالية �سطيف، حيث مت 
االإ�ستهالكية  الغذائية  املواد  300 طن من  �سحن 
واملختلفة من الدقيق والزيت وغريها من املنظفات 
والتي  الورود  مدينة  لل�سكان  موجهة  واملطهرات 
تدخل �سمن قوافل الت�سامن معهم يف هذه االأزمة، 
حيث مت توزيع هذه االإعانات على االأ�سر الفقرية 
يف بيوتهم وذلك عمال باإجراء تفادي التجمعات، 
وهي املبادرة التي من �ساأنها تعزيز روابط االأخوة 

بني اأبناء ال�سعب الواحد يف مثل هذه الظروف.

باملناطق  القاطنة  العائالت  لفائدة  م�ساعدات 
النائية ب�سطيف 

اأما يف والية �سطيف، فقد قام املنتدى االقت�سادي 
 60 من  اأكرث  بتوزيع  والكفاءات  للنخب  الوطني 
طن من البطاطا على العائالت الفقرية واملحتاجة 
يف 17 بلدية من اجلهة ال�سمالية لوالية �سطيف 

قنزات،  ورثالن،  بني  بوقاعة،  لدوائر  والتابعة 
حمام قرقور، ماوكالن وبوعندا�س، وهي العملية 
وروؤ�ساء  البلديات  روؤ�ساء  مع  بالتن�سيق  متت  التي 
الدرك  من  االأمنية  االأجهزة  ومرافقة  الدوائر 
بعد  حمــكــم  تنظيم  وفـــق  والــ�ــســرطــة  الــوطــنــي 
درا�سة اإحتياج كل بلدية وهذا يف �سياق املبادرات 
الت�سامنية مع العائالت املحتاجة يف هذا الظرف 
اأن  املرتقب  ومن  البالد،  به  متر  الــذي  احل�سا�س 
مناطق  باقي  ليم�س  اخلريي  العمل  هذا  يتوا�سل 
رم�سان  �سهر  حلول  ــرتاب  اإق مع  خا�سة  الوالية 

املبارك.
بني  �سباب  من  جمموعة  قام  اآخــر،  جانب  ومن 
والية  �سمال  �سبانة  بني  لبلدية  التابعة  جماتي 
�سطيف، بت�سكيل فرق خمت�سة لتعقيم ال�سيارات، 
موزعة على احلدود االإدارية للمنطقة يف كل من 
مناطق فروخ، �سفر اأنتيزي، واأيث �سيبة، وجاءت 
املبادرة بعد تف�سي وباء كورونا يف الوالية،  هذه 
وخا�سة بعد ت�سجيلها لع�سرات االإ�سابات املوؤكدة 
على  ال�سباب  هوؤالء  من  وحر�سا  الفريو�س،  بهذا 
عرب  الــعــدوى  تف�سي  وتــفــادي  املواطنني  �سالمة 

تراب البلدية.  

االأول،  اأم�س  ع�سية  خن�سلة  واليــة  عرفت 
ــام  اأي منذ  ال�سحي  احلــجــر  تطبيق  وعــقــب 
احلظر  فــر�ــس  مرحلة  يف  الــدخــول  م�ست، 
اجلزئي والذي عرف ا�ستجابة وا�سعة و�سط 
 15 اأنه �سي�ستمر على مدار  املواطنني خا�سة 

يوما.
حيث ا�ستجابت العديد من بلديات الوالية 
من  ينطلق  الذي  الليلي  التجول  حظر  لقرار 
ال�سابعة �سباحا، وذلك  اإىل غاية  م�ساء   19
االأمنية  االأجهزة  تعليمات  تنفيذ  خالل  من 
من درك و�سرطة مطالبني من جموع ال�سكان 
باملكوث يف البيوت وعدم اخلروج اإال لل�سرورة 
املحالت  ال�ساأن بخ�سو�س  ذات  الق�سوى، وهو 
التي  التجارية  االأن�سطة  وحمالت  واملتاجر 
لهذا  اأولية  كا�ستجابة  مبكرا  اأبوابها  اأغلقت 
القرار الذي دخل حيز التنفيذ بعد ت�سجيل 
عدة حاالت اإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد 

بالوالية.
اأمنية متنقلة   هذا وقد مت ت�سكيل دوريات 
ثابتة  حواجز  واإقامة  املدينة  �سوارع  عرب 
واملركبات،  االأ�سخا�س  تنقل  ملنع  ومتحركة 
بالتزام  االأمنية  اجلهات  خاللها  من  دعــت 
وراء  االن�سياق  وعــدم  باحليطة  املواطنني 
يف  ال�سادرة  التعليمات  وتطبيق  االإ�ساعات 
هذا اخل�سو�س واال�ستجابة لها نظرا للو�سع 
ال�سحي الذي تعي�سيه البالد وخطر االإ�سابة 
تفادي  على  الت�سديد  مع  كــورونــا  بفريو�س 

التجمعات واالختالط.

باتنة  واليــة  يف  كورونا  فريو�س  انت�سار  وت�سبب 
االأخــرى،  اجلزائرية  الواليات  باقي  غــرار  وعلى 
ما  وهــو  القطاعات  خمتلف  يف  تــام  �سبه  �سلل  يف 
التي تقتات  العائالت  املئات من  الع�سرات بل  اأحال 
مزرية  حالة  يف  الدخول  على  الوحيد،  دخلها  من 
االأ�سر  بقيت  فيما  مقتنياتهم،  نفاذ  ب�سبب  للغاية 
و�سع  يف  اليومي  املدخول  على  تعتمد  التي  اله�سة 
�سعب للغاية لوال تدخل بع�س اجلمعيات اخلريية 
توفري  ــالل  خ مــن  امل�ساعدة  تــقــدمي  حتـــاول  الــتــي 
بع�س املواد اال�ستهالكية والتي تبقى حمدودة وال 
ميكن االعتماد عليها دائما، حيث وقفت "االأورا�س 
وثالث  اأرملة  من  تتكون  عائلة  حالة  على  نيوز" 
للغاية  �سعبة  حالة  يف  يعي�سون  يتامى  اأطــفــال 
اليومي  االأم  مدخول  على  ويعتمدون  حملة،  بحي 
تقدم  التي  الور�سات  ــدى  اإح يف  تعمل  كانت  التي 
ل�سد  –ح�سبها- حتى  الذي ال يكفي  املال  لها بع�س 
احلاجيات ال�سرورية، يف حني بقيت ت�سارع اجلوع 
ال�سحي  احلجر  دخــول  ــام  اأي طيلة  اأبنائها  رفقة 
لوال تفطن اإحدى اجلمعيات التي قامت باالت�سال 
باالأم وتقدمي بع�س احلاجيات لها، ويف حديثها مع 
كانت  اأنها  "م.�س"،  ال�سيدة  نيوز" ك�سفت  "االأورا�س 
تخاطر بحياتها يف االأيام االأوىل من احلجر وتقوم 
تنظيفها  خالل  من  العمارات  باإحدى  اإ�سايف  بعمل 
بهذا  اإ�ــســابــات  ت�سجيل  وبعد  املــال  بع�س  لك�سب 
الفريو�س يف الوالية خ�سيت اأن تقوم بنقله الأبنائها 
خا�سة اأن و�سعها االجتماعي ال ي�سمح لها بالتكفل 
بهم وعالجهم، لذلك اختارت اأن تتوقف عن العمل 
حيث تقول اأنها اأحيانا ت�سطر لطهي وجبة واحدة 

النوم بدل اال�ستيقاظ  اأبنائها على  اليوم وحث  يف 
الذي ال يكفيهم جميعا، وبالرغم من  االأكل  وطلب 
و�سعها االجتماعي املزري وغياب االأهل عنها، غري 
حديثها  يف  مل�سناه  الذي  باالأمل  متم�سكة  ظلت  اأنها 
وعدم  اأبنائها  قوت  لك�سب  العمل  على  م�سرة  وهي 

االعتماد على اجلمعيات ب�سكل م�ستمر.
بحي  ـــرى  اأخ عائلة  تعي�س  الــو�ــســع،  نف�س  ويف 
بوعقال ظروفا قاهرة جدا، جعلتهم يدقون اأبواب 
اجلمعيات بهدف احل�سول على لقمة العي�س يف هذا 
الوقت احل�سا�س بعدما مت ت�سريح املعيلة الوحيدة 
بها  تن�سط  كانت  التي  امل�سانع  اإحــدى  من  للعائلة 
دون اأن تتلقى راتبها اأو حتى وعودا بالعودة للعمل 
اجلمعيات  اأبــواب  يدقون  جعلهم  ما  وهو  دونه،  من 

الظروف  هذه  يف  وم�ساعدتهم  الإعانتهم  اخلريية 
ال�سعبة.

اخلريية  اجلمعيات  من  العديد  ت�سهد  جهتها،  من 
م�ساعدة  يف  دوؤوبا  ن�ساطا  ال�سعبة،  الفرتة  هذه  يف 
املناطق،  خمتلف  يف  والفقرية  املحتاجة  العائالت 
التي  والتربعات  االإعــانــات  جمع  خــالل  من  وذلــك 
املحتاجني،  هوؤالء  على  لتوزيعها  املح�سنون  يقدمها 
الهيئات  من  العديد  عليها  عكفت  خري  بــادرة  وهي 
تنمية  جمعية  اأبـــرزهـــا،  النا�سطة  اجلــمــعــويــة 
كافل  جمعية  اخلـــري،  بـــاب  جمعية  حــــدود،  بــال 
الن�سطاء  من  والعديد  اخلري  اأيــادي  نــادي  اليتيم، 

واملتطوعني.

االجتماعي  التوا�سل  مواقع  رواد  بع�س  اأثــار 
خا�سة "الفاي�سبوك" حالة هي�ستريية للمواطن 
اجلزائري عرب ربوع الوطن، ب�سبب ن�سر اإ�ساعات 
خمــزون  نــفــاذ  يخ�س  فيما  ــة  ــاذب وك مغر�سة 
اجلملة  وحمــالت  االأ�ــســواق  يف  الغذائية  ــواد  امل
املعلومات  من  العديد  انت�سرت  حيث  والتجزئة، 
املواد  خمزون  نفاذ  حول  امل�سورة  والفيديوهات 
فيها  مبا  املحالت  عن  االأ�سا�سية  االإ�ستهالكية 
الزيت وال�سكر وهو االأمر الذي اأدخل املواطن يف 
القتناء  ي�سارع  اأن  قبل  واخلوف  الهلع  من  حالة 

كل ما جادت به جيوبه.
يف  وا�سعا  ا�ستفحاال  االإ�ساعة  تعرف  وقت  ويف 
الواقع عك�س  ال�سعبة، ي�سهد  مثل هذه االأوقات 
بع�س  وزيـــارة  التجول  خــالل  فمن  متاما،  ذلــك 
املحالت تبني اأنها اإ�ساعة مغر�سة غايتها تخويف 
املواطن فقط، فال�سوق تعرف وفرة يف كل املواد 

الغذائية ولن تعرف املحالت وال اأ�سواق اجلملة 
كورونا،  فريو�س  اأزمة  عز  يف  خا�سة  اأبدا  الغلق 
اال�ستهالكية  املــواد  من  العديد  خمزون  اأن  كما 
اأغلقت  واملطاعم  املقاهي  اأن  خا�سة  جدا  كاف 
كل  يف  �سالته  املواطن  �سيجد  وبالتايل  اأبوابها، 

وقت.
ال�سرق  يف  كبريا  �سدى  االإ�ساعات  ولقيت  هذا   
والتي  خن�سلة  واليـــة  يف  خا�سة  اجلــزائــري 
تناقلت  بعدما  وخــوفــا  هلعا  مواطنوها  عــرف 
تو�سح  فيديوهات  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
ب�سكل  الغذائية  املــواد  اقتناء  على  اكتظاظهم 
كارثي، يف حني جاءت تطمينات الهيئات امل�سوؤولة 
املواد  باأن خمزون  �سابق  التجارة يف وقت  وزارة 
الغذائية كايف لعام تقريبا م�ستبعدين حدوث اأي 

ندرة اأو اختالل يف ال�سوق.
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اإ�ض�ع�ت ك�ذبة تخلق طوابريا 
حول املواد الغذائية 

ا�ضتج�بة املواطنني 
للحظر اجلزئي 

بخن�ضلة 

راأ�س العيونبيطامجزار�سريانةعني جا�سرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�سمولال�سمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

االأ�سبوع من 04/19/ 2020 
فا�سل رم�سانبلعقزن ريا�ساإىل 2020/04/25

033211270
عمري ليلى

033268227
لعمراوي نعيمة
جدان رابحمنا�سر وليد حجيج جميلةزياد زين الدينفايف ا�سماعيل�سعبي لميةخمتا�س �سكينة033237231

033899810
حمادي ح�سام الدين

خنتي نوال033898236

قيقبةق�سباتاأولد �سي �سليمان �سفيانزانة البي�ساءاأولد �سالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 04/19/ 2020 
اإىل 2020/04/25

اأبركان وفاء
033323439

بلولة ح�سينة
033985395

عثماين خمتار
دغدغ لميةمدور �سهام033340076

033208174
ملقار�س دلل

بورا�س رحمةبعزي وهيبةبن يو�سف وفاءروبعي �سربينةرجيمي �سعيدبلغوار ريحانة033334123

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

عبد الهادي. ب ح�سام. ق

فوزية. ق

عبد الهادي. ب

حممد.ع



اإبداعية  جتربة  �سليمان  قدور  الفنان 
البالد  يف  �سيتها  ذاع  متميزة 
الكثري  �ساحبها  وت��ذوق  وخارجها 
قليال عن هذه  النجاحات حدثنا  من 

امل�سرية الفنية؟
يف بداية م�سواري الفني كنت كثري 
الهتمام بالأغنية ال�ساوية، وهو ما 
�سمح يل بالتعامل مع كبار الفنانني 
املعروفني يف منطقة الأورا�س منها 
يل  وكانت  العاملية،  اإي��رثان  فرقة 
الألبومني"  كتابة  فر�سة  موؤخرا 
مثلت  وق���د  واملحفل"،  ال��ف��و���س��ي 
الوطن  داخ��ل  ال�ساوية  الأغنية 
وخارجه ل�سيما يف عدة منا�سبات 
منها يف مهرجان عي�سى اجلرموين 
الذي اإحت�سنته مدينة اأم البواقي، 
�سرعان ما اأبديت اإهتمامي بال�سعر 
الأمازيغي وهو ما دفعني للم�ساركة 
تهتم  التي  التظاهرات  عديد  يف 

بال�سعر.

املهرجان  يف  م�ساركة  لك  كانت 
وتوجت  ال�سباب  ل�سعر  الوطني 
ال�سعر  فئة  يف  االأوىل  باملرتبة 
عن  الك�سف  باإمكانك  هل  االأمازيغي 

جوانب مهمة من هذه التجربة؟
�ساركت يف املهرجان الوطني ل�سعر 

وكانت  م�ستغامن  مبدينة  ال�سباب 
املناف�سة يف ال�سعر العربي والف�سيح 
الأمازيغي، حيث  وال�سعر  وامللحون 
يف  الوطن  ولي��ات  معظم  تناف�ست 
ما  ح�سرها  التي  التظاهرة   هذه 
وكان  اأمازيغي  �ساعر    15 يقارب 
ال�سعر  فئة  متثيل  يف  ال�سرف  يل 
باملرتبة  وال��ت��ت��وي��ج  الأم��ازي��غ��ي 
الأوىل، وذلك رغم تواجد م�ساركني 
من منطقة مروانة بولية باتنة، 
خن�سلة، غرداية،مترنا�ست، ورقلة 
وغريها  والبي�س  ب�سار  غ��رار  على 
املناف�سة  كانت  حيث  الوليات  من 
متيزت  واأن���ه���ا  ل���س��ي��م��ا  ���س��دي��دة 
بتنظيم عديد املراحل، وقد قمت 
وحما�سرة  �سعر  ب��اإل��ق��اء  اآن���ذاك 
وك�ساعر  الأمازيغية  اللغة  حول 
وتخطيت  الكلمات  اأروع  انتقيت 
اإع��ت��زازي  ول��رمب��ا  ال��ل��غ��ات  جميع 
واأت��ف��وق  امت��ي��ز  جعلني  ب��ال��ل��غ��ة 
�ساعرا ل�سيما  اأن كون  فكريا قبل 
بها  يتواجد   الفعالية  ه��ذه  اأن  و 
وقد  الل�سانيات  علم  يف  خمت�سون 
ثمنوا بدورهم ما قمت به، و يرجع 
هذا النجاح لرحلة البحث امل�ستمر 
يف اللغات  والأعرا�س وقد ا�ستعنت  
يف  وجدتها  التي  الكلمات  ببع�س 

بع�س املناطق.

ال�سعر والغناء معروف عنك  ما بني 
من  بالكثري  احلافل  الفني  مب�سوارك 
االإنتاجات ما هي اآخر اأعمالك الفنية 

واإ�سدارتك االأدبية؟
قامو�س  ب���اإع���داد  ق��م��ت  م���وؤخ���را 
اإ�سدار  من  "اأموال"  �سامل  �ساوي 
دار الن�سر اأنزار ي�سم  حوايل  65 
يتعلق  وفيما  اأغنية  و50  ق�سيدة 
مبجال الغناء �سيتم ت�سجيل فيديو 
"ال�سخاب" و"زيزي"   كليب بعنوان 
وهذه الأعمال الفنية تتحدث عن 
العرو�س، ومنها من يتحدث  حمفل 
ع���ن  ب��ن��ت اجل���ب���ل، واأن�����ا اأح��ب��ذ 
وجمالية  ال�سعبي  بالرتاث  التغني 

الطبيعة. 

ال�ساعر  م�ستقبل  اإىل  تنظر  كيف 
االأمازيغي يف ال�ساحة االأدبية؟

ما دمنا ن�سنف على امل�ستوي الوطني 
فهذا  العربي  ال�سعر  على  ونتفوق 
مميزة  مكانة  حتقيقنا  على  ي��دل 
من  الكثري  وه��ن��اك  ال�����س��اح��ة،  يف 
ال�سعراء اأدركوا قيمة ذلك ل�سيما 
اأتيحت  الأم��ازي��غ  ال�سعراء  واأن 
هذا  ومتثيل  امل�ساركة  فر�سة  لهم 

ال�سعر ما يثبت بالتايل اإنتهاء عهد 
والتخل�س  والتمييز  العن�سرية 
جائزة  اأك��رب  هو  الفوارق  هذه  من 

بالن�سبة لنا جميعا.

العاك�سة  املراآة  ال�سعر  اعتبار  على 
من  الكثري  يحمل  املجتمع  ليوميات 
ال�ساعر  جتد  هل  وتفا�سيله  اأحداثه 

االأمازيغي يحظى مبكانة الئقة؟ 
ح��دي��ث ال�����س��ع��راء الأورا����س���ي���ني 
الأمازيغية  باللغة  الفنانني  اأو 

لالإق�ساء  عر�سة  يجعلهم 
الو�سع  وه��و  والتهمي�س، 
الفنانون  ي�ستنكره  ال��ذي 
ويدفعنا للدفاع عن اأنف�سنا 
عن�سريني  ل�سنا  فنحن 
ولي�س  البع�س  يظنه  كما 
يحمل  م���ن  ب��ال�����س��رورة 
يثبت  الأم��ازي��غ��ي  العلم 
مقابل  ويف  اأمازيغيته، 
ل�����س��ن��ا �سد  ن��ح��ن  ذل���ك 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، واأن���ا 
الفنانني  م��ن  ك��واح��د 
اأح�����اول ع��ل��ى ال����دوام 
الآخرين  مع  التعامل 
�سواء  اللغات  بجميع 
ك��ان��ت الأم��ازي��غ��ي��ة، 
حتى  اأو  ال��ع��رب��ي��ة 

كان  ولرمبا  الفرن�سية 
ذلك ال�سبب يف جناحي ومتيزي يف 

م�سواري الفني. 

 ما تقييمكم لل�ساحة الفنية واعتزال 
كبار الفنانني؟

�سعيد  ل�ست  اأن���ا  للفن  بالن�سبة 
اأقدموا  الفنانني  كبار  لأن  لأجله 

اأ�سماء  ومنهم  املجال  اعتزال  على 
يبقى  مل  قالوا  لأنهم  الوزن  ثقيلة 
فالفن  م��ط��روح  ال�����س��وؤال  وهنا  ف��ن 
ر�سالة ولي�س و�سيلة للح�سول على 
جائزة وح�سد اأ�سماء ولي�س هناك 
اللغات  بجميع  التغني  يف  اإ�سكال 
يكون  اأن  ال��ف��ن��ان  على  يجب  ب��ل 

اجلميع،  على  انفتاحا  اأك���رث 
فهو ميد ر�سالة معينة واإذا كان 
اأموال  حتقيق  ذلك  من  ينتظر 
جناح،  اأي  يحقق  لن  فهو  طائلة 
احلياة  ي�ساير  اأن  عليه  فالفنان 
للنقا�س  املجال  فتح  على  ويعمل 
عليه  يجب  ل  كما  الآخرين،  مع 
التميز يف الغناء بلغة واحدة بل 

يجب التنويع يف ذلك.

كلمة ختامية لقراء االأورا�س نيوز 
وجلميع الفنانني.

اأ����س���ك���ر اجل����ري����دة ع���ل���ى ه���ذه 
الفنانني  لكل  ور�سالتي  اللتفاتة، 
مع  التعامل  اأهمية  اإىل  الإلتفات 
ال�ساعر ولي�س يف ذلك عيب فهناك 
الذي  الأم��ر  وه��و  مغني،  و  ملحن، 
حتقيق  على  امل�ساعدة  باإمكانه 

النجاح.

الرقمنة يف خدمة الثقافة يف زمن احلجر ال�شحي بخن�شلة حتت �شعار "خليك يف بيتك املكتبة �شيفتك"

بوقفة ح��ف��ي��ظ��ة  ح������وار: 

نظمت مكتبة املطالعة العمومية 
نقاو�س م�سابقة منزلية لفائدة 
اأح�سن  م�سابقة  �سملت  الأطفال 
عمل  واأح�سن  كاريكاتوري  ر�سم 
فنية  لوحة  ور�سم  واب��داع  فني 
اأح�سن ق�سة م�سورة  اإىل جانب 
واأح�������س���ن ب��ح��ث ع��ل��م��ي ح��ول 
الوقاية  وطرق  كورونا  فريو�س 

منه.
املكتبة عبد احلليم  وقال م�سري 
بن راحلة خالل حديثه ليومية 
م�ساركات  اأن  ن��ي��وز  الأورا������س 
رائعة  وكلها  قيا�سية  الطفال 
ح�سبه،  لأن��ه��م  ال�سميم  ويف 
من  الإبداعي  م�سارهم  "ر�سموا 
هي  فاأعمالهم  القلب  اإىل  الفن 
بريد القلوب ولقت قبول كبري 
من قبل الكبار"، اأين مت ت�سجيل 

اأيد من 50 م�ساركا للمناف�سة.
اأن  امل��ت��ح��دث  ذات  واأ�����س����اف 
امل�سابقة مت ن�سرها على �سفحة 
الأعمال  تر�سل  حيث  املكتبة 

او  املكتبة  �سفحة  ب��ري��د  ع��رب 
messenger بعد ت�سويرها، 
م�سريا اأن الهدف من امل�سابقة هو 
نقاو�س  مدينة  م��واه��ب  اإب���راز 
وت��ث��م��ي��ن��ه��ا وك�����ذا م�����س��اع��دة 
مفيدة  اأ�سياء  عمل  يف  الأطفال 
من  اخل���روج  وع��دم  العطلة  يف 

املنزل.
واأو�سح عبد احلليم بن راحلة اأن 
للكبار ن�سيب من هذه امل�سابقات، 
حما�سرة  املكتبة  نظمت  فقد 

من  بالقلق  مو�سومة  بعد  ع��ن 
الإ����س���اب���ة ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 
بالإ�سافة  منه  التخل�س  وطرق 
للوقاية من فريو�س  ن�سائح  اىل 
كورونا ن�سطها الطبيب النف�ساين 
تعمل  كما  عطاف"،  "ميهوبي 
م�سرحيات  ن�سر  على  املكتبة 
وتعتزم  �سفحتها،  يف  ه��ادف��ة 
م�سابقات  تنظيم  على  املكتبة 
الأ�سبوع  خالل  لالأطفال  اأخرى 

اجلاري.

بولية  الثقافية  ال�ساحة  عرفت 
التظاهرات  جلميع  توقفا  خن�سلة 
اجلماهريية ب�سبب احلجر ال�سحي 
انت�سار  نتيجة  املفرو�س  ال�سامل 
وعلى  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
غرار ما يحدث يف العديد من بلدان 
الثقافة  ق��ط��اع  ق��ام  اي��ن  ال��ع��امل، 
جميع  ب��اإل��غ��اء  خن�سلة  ب��ولي��ة 
الثقافية  والتظاهرات  الن�ساطات 
يف ج��م��ي��ع ه��ي��اك��ل��ه ع���رب ت���راب 
ال�سلطات  ات��خ��ذت  اأي���ن  ال��ولي��ة 
العمومية اإجراءات قوية يف اإطار 
يف  وه��ذا  اجلزئي  ال�سحي  احلجر 
مواجهة هذا الوباء، وقد اأ�سبحت 
للتعبري  ب��دي��ال  ف�ساء  الأن��رتن��ت 
ثقافية  ح��ي��اة  ���س��م��ان  اأج���ل  م��ن 
افرتا�سية وهذا يف ظل و�سع دويل 

ا�ستثنائي. 
الن�ساطات  م�سلحة  ق��ام��ت  وق��د 
الثقافة  مب��دي��ري��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
للر�سم  م�سابقة  باإطالق  للولية 
  ،" منازلكم  "التزموا  �سعار   حتت 

ال��ف��راغ خالل  اأوق���ات  بهدف م��لء 
واكت�ساف  ال��ت��ج��ول  ح��ظ��ر  ف���رتة 
اإنت�سار  املواهب وحتفيزها، يف ظل 
فريو�س كورونا امل�ستجد وما تطلبه 
اأفراد  لزوم  من  الوقاية  اإجراءات 

العائلة بيوتهم وتقليل حركتهم.
الأط��ف��ال  امل�سابقة  وت�ستهدف 
وقدراتهم  يتنا�سب  مبا  وال�سباب 
امل�سابقة   جمالت  مع  واإمكانياتهم 
 15 05 اإىل  وهم الأطفال من �سن 
بقلم  حر  املو�سوع  يكون  و   ، عاما 
 ، املائية  ب��الأل��وان  اأو  الر�سا�س 
�سفحة  عرب  الر�سومات  اإر�سال  ثم 
هذه  �سورة،  �سكل  يف  الفاي�سبوك  
متر  ما  مع  للتفاعل  تاأتي  امل�سابقة 
ا�ستثنائية،  ظروف  من  البالد  به 
لت�سجيع  اإبداعية  من�سة  و�ستكون 
الإب��������داع، واك��ت�����س��اف امل��واه��ب 
واحد  ثقايف  ف�ساء  يف  واإطالقها 
ي�سمن ا�ستمرارية الإبداع، وتنمية 

املواهب يف كل الظروف.
ك��م��ا ���س��ه��دت يف وق���ت ���س��اب��ق كل 

للمطالعة  الرئي�سية  املكتبة  من 
علي  الثقافة  دار  وكذا  العمومية 
امل�سابقات  عديد  اط��الق  �سوايعي 
فئات  ملختلف  واملوجهة  املتنوعة 
وهي  وك��ب��ار  اأط��ف��ال  م��ن  املجتمع 
وثقافية  حت�سي�سية  م�سابقات 
اإىل  اإ���س��اف��ة  م��ت��ن��وع��ة،  وعلمية 
ال�سفحات  عرب  م�سرحيات  عر�س 

الر�سمية لها.
على  بناء  ج��اءت  الن�ساطات  هذه 
واملتعلقة  الثقافة  وزيرة  تعليمات 
با�ستمرار العمل الثقايف والإبداعي 
العاملي  ال��وب��اء  تف�سي  ظ��رف  ف�ي 
ت�سطري  تت�سمن  وال��ت��ي  ك��ورون��ا 
برنامج وطني يعنى بتعزيز تواجد 
الن�ساط الثقايف عن بعد با�ستعمال 
والت�سال،  الإعالم  تكنولوجيات 
ال��ظ��روف  م��ع  للتكيف  كو�سيلة 
ا�ستمرارية  على  والعمل  الراهنة 
ال�سعاب،  وحت��دي  الثقايف  العمل 
ف�ي  احل��ق  �سمان  اأج���ل  م��ن  وك���ذا 

الثقافة يف كل الظروف.

والفنية  االأدبية  اأعماله  الم�ست  و�ساعر  �سليمان" فنان  "قدور 
روح الرتاث ال�سعبي االأمازيغي

مكتبة نقاو�ض ت�ستقبل اأزيد من 50 م�ساركا
 يف م�سابقة الر�سم والق�سة امل�سورة

مديرية الثقافة تطلق م�سابقة للر�سم 
عرب �سفحتها الر�سمية  

معاوية. �سرقية. ل

خن�شلةباتنة
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لطاملا لم�صت اأعماله الأدبية والفنية مالمح الرتاث ال�صعبي الذي عمل من خالله على املزاوجة 
بينه وبني جمال الطبيعة، فما بني عامل الغناء وجمال ال�صعر برز كواحد من اأبرز الوجوه الأمازيغية 
التي تاألقت يف ال�صاحة الفنية، وهو ما�صاهم بف�صل اإجنازاته يف التعريف مبنطقة الأورا�س، هو 
اأم البواقي جمعنا به هذا احلوار ال�صيق الذي ك�صف من خالله  الفنان قدور �صليمان من مدينة 

النقاب عن م�صريته وجوانب منها.

يح�رض لفيديو كليب بعنوان "ال�سخاب" و"زيزي"



ت�شليةالأربعاء 29  مغر�س 2970/ 08  اأفريل 2020 املوافق لـ 14 �شعبان 141441

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

الكلمات املتقاطعة�ضـودوكـو

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

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

الدلو 1ـ 
الفاأرة 2ـ 

الفاأر مكن�سة  3ـ 

البئر غطاء  4ـ 
البئر اعمود  5ـ 

الف�ستان رقعة  6ـ 
الف�ستان على  الو�سخ  7ـ  

احلل

الأخطاء ال�شبعة

الإيجاد اللغز  اأجد احلروف  املرقمة
 التعريف:

عا�سمة الغرب اجلزائري

الكلمات ال�ضهمية
12345

النبي الذي ك�سر لغة اأهل اجلنة
اأ�سنام قومه يف يوم 

عيدهم

الغنائم عمر �سيدنا ابراهيم 
حني اختنت

حرف مكرر

اآخر حا�سبة متوت 
يف االن�سان

ر�سى مبا ق�سم 
اهلل له

من االأ�سجار يغر�س 
�سياجا للمزروعات

اأعطى ال�سيء بال �سديق ويف)م(
مقابل

اأنثى احلمار

للتف�سري

طليقة

واكبت نظري

حتري�س�سوة املياهفقد عقله�سنم

مفرد تالل
3

5 1

2

4

ا�سم مو�سول

ق�سر البي�سة

�سجن

ذاق

ظلم و جور

للن�سب

م�سامري مفرد فنون

ثلثا �سمةمقدارلتاأففمت�سابهان

مفرد بنود طني

رجاء

قادم

اأفقيا:
�سهو. بعد،  عن  توؤخذ  �سورة  1ـ 

1960و  علمي  وفرن�سا  اجلزائر  بني  متت  اأتفاقيات  2ـ 
�ساأمة)م(.  ،1962

اأفعى)م(. االإعراب)م(،  علم  3ـ 
برفقة. جزائرية،  والية  للتعريف،  4ـ 

بحرية. م�سافة  مت�سابهان،  لل�سفر،  يتخذ  طعام  5ـ 
الباب)م(. مقب�س  بالغيوم)م(،  مغطى  جو  6ـ 

البناء. قاعدة  و�سع  الفيل،  �سوت  7ـ 
اإيطالية. �سيارة  معول،  8ـ 
هفوة)متفرقة(. قام،  9ـ 

تف�سري. حرف  ال�سايف،  العذب  املاء  قامة،  10ـ 

عموديا:
مايبطن. خالف  املرء  اإظهار  بوليفيا،  عا�سمة  1ـ 
وتهاون)م(. تق�سري  املل�ساء،  امل�ستوية  االأر�س  2ـ 

وغفل)م(. �سها  وعوم،  �سباحة  3ـ 
رج. احلياة،  �سائل  �سالم)م(،  4ـ 

الق�سمة. من  بقي  خرطوم،  5ـ 
باالأجنبية. �سم�س  مت�سابهان،  6ـ 

جزائري. وزير  مت�سابهان،  7ـ 
االأرقام. من  يتبع،  8ـ 

للندبة. نداء  حرف  احل�سنى،  اهلل  اأ�سماء  من  9ـ 
جزائري. رئي�س  اإغتاب،  10ـ 
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�سلعة ب�سرية
طاك�سيور معمر وخا�سو واحد

طاك�سيور عندو غري واحد
الول راح للثاين

اأعطيني مل�سافر يل عندك
الطاك�سي  ب��ي��ه  ن��ع��م��ر 

و�سارجي براحتك
ال��ط��اك�����س��ي��ور ال��ث��اين 
العظيم  واهلل  ق���ال���و 
حتت  باحلرام..نحطو 

رجلي وما تديه�س؟!!.

باب الدار
واحد هاز الباب ورايح للنجار

الباب  ت��دي  كيفا�س  قالو  ج��ارو  تالقى 
معاك ما خفت�س ي�سرقوك؟

قعد ي�سحك على جارو
وج���اوب���و ك��ي��ف��ا���س ي��دخ��ل��وا وال��ب��اب 

عندي؟!.
عملية

وحدة عيطت للبنك ت�ستف�سر 
على ر�سيدها �سحال بقا فيه

اآخر  هي  وا�س  املوظف  قالها 
عملية درتيها ؟

ق���ال���ت���ل���وا: ع��ل��ى امل�����س��ران��ة 
الزايدة

يقولوا املوظف قدم ال�ستقالة وحكموا 
ال�سحك؟!!. �سدة  " من  " الفتق 

معلومات م�سلية

الفول

اأمثال �سعبية

كل  جمعت  الفتح  �سورة  يف  اآيــة  اآخــر   •
 154 االآية  العربية، وكذلك  اللغة  حروف 

من �سورة اآل عمران.
• عدد م�سلمي العامل يبلغ حوايل 1.800 
يعي�سون  فقط  منهم   %18 و  ن�سمة،  مليار 

يف العامل العربي.
االأماكن  يف  الــوقــت  مــن  الكثري  ق�ساء   •
ي�سعف  و  الب�سر  تلف  اإىل  يــوؤدي  املغلقة 

النظام املناعي.
فالعقل   %100 نقية  لي�ست  الذكريات   •
تقع  مل  التي  ــوادث  احل بعد  باإ�سافة  يقوم 

ويقوم بحذف اأ�سياء حدثت فعال.
مثل  �سداقات  بتكوين  تقوم  البقرة   •
باالكتئاب  ت�ساب  وكذلك  تقريبا  الب�سر 

عند انف�سالها عن �سديق مقرب.
يفرز  اجل�سم  يجعل  االأخــ�ــســر  الــلــون   •
يجعلك  ممــا  اال�ــســرتخــاء،  ي�سبب  هــرمــون 

ت�سعر بال�سكينة و الهدوء.

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على �سفيحة 
فوق �سفيحة 

�سميها
 وال نعطيك 

طريحة

حدث يف مثل هذا اليوم
الثامن من �سهر اأفريل

1879 ـ حاكم م�سر اخلديوي اإ�سماعيل 
ــاين  ــط ــربي ـــن ال ـــري ـــوزي يـــقـــرر طــــرد ال

والفرن�سي من احلكومة امل�سرية.
بني  الـــودي  االتــفــاق  توقيع  ـ   1904
تق�سيم  بخ�سو�س  وبريطانيا  فرن�سا 

نفوذهما يف الوطن العربي.
مينح  مر�سوم  على  التوقيع  ـ   1906

فرن�سا واإ�سبانيا ال�سيطرة على مراك�س.
لع�سبة  اجتماع  اآخــر  عقد  ـ   1946

االأمم.
ـ ا�ست�سهاد عبد القادر احل�سيني   1948

يف معركة الق�سطل.
ال�سوي�س  قناة  افتتاح  اإعــادة  ـ   1957
اإغالقها  بعد  البحرية  املــالحــة  ـــام  اأم

ب�سبب حرب 1956.
بن�سبة  ي�سوتون  الفرن�سيون  ـ   1962

اإيفيان. اتفاقيات  ل�سالح  باملائة   7،90
الــوطــنــي  املـــركـــز  اإنـــ�ـــســـاء  ـ   1980
لــعــلــم الــفــلــك و الــفــيــزيــاء الــفــلــكــيــة و 

اجليوفيزياء.
�سركة  ــي  ــس ــا� ــق ت الــهــنــد  ـ   1985
الكيمياويات "يونيون كاربيد" على مقتل 
واإ�سابة  الهنود  املواطنني  من   2000

بوبال. حادثة  يف  اآخرين   200000
بابا  جــنــازة  مــرا�ــســم  ـــام  اإمت ـ   2005
بول�س  يوحنا  الكاثوليكية  الكني�سة 

الثاين يف الفاتيكان.
باراك  االأمريكي  الرئي�سان  ـ   2010
ميدفيديف  دمــيــرتي  والــرو�ــســي  اأوبــامــا 
براغ  الت�سيكية  العا�سمة  يف  يوقعان 
بلديهما حول  اتفاقية جديدة بني  على 

تقلي�س حجم تر�سانتهما النووية.
تخ�سر  العمومية  اخلزينة  ـ   2010
املمتدة  الفرتة  خالل  دوالر  مليار   2،2
التفكيك  ب�سبب  و2009   2005 بــني 
ال�سراكة  اتفاق  ت�سمنه  الذي  التعريفي 
بني  اجلزائر واالحتاد االأوروبي بح�سب 

ما ك�سف عنه وزير املالية. 
االأ�سغال  انطالق  عن  االإعالن    2012
البليدة - غرداية   الإجناز اجلزء االأول  
ال�سريع  للطريق  املهيكل  املــ�ــســروع  مــن 
قزام   عني  )اجلزائر-  جنوب"  "�سمال- 

( والذي ميتد على م�سافة 1013 كلم.
املركزي  امل�سرف  - تفجري قرب   2013
وجرح   15 مقتل  اإىل  يـــوؤدي  دم�سق  يف 
املدار�س  ــدى  اإح يف  اأطــفــال  بينهم   53

املجاورة.
من  االإنرتنت  على  قرا�سنة    -  2015
تي  قناة  بــث  يقطعون  الــدولــة  تنظيم 
يف  ويتحكمون  الفرن�سية  مــونــد   5 يف 

مواقعها باالإنرتنت.
اللبناين  الوزير  على  احلكم   -  2016
 13 بال�سجن  �سماحة  مي�سال  ال�سابق 

عاما مع االأ�سغال ال�ساقة.

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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من بكري ال�سي قليل 
وطاح فيه الذبان حكـــمة

الطريق اإىل اهلل طويل، و لي�ست 
الغاية اأن ن�سل لنهايته و لكن 
الغاية اأن منوت و نحن عليه

�ضورة م�ضحكة

� �سي عالوة اأ�سبح ال�سميد ملن ا�ستطاع 
اإليها �سبيال؟

فار�س يو�سفي بريكة
و�سبيال هذا وين يتباع؟!.

� را�سك هذا..اأ�سكون مي�سي فيه يا �سي 
عالوة ويجاوب علينا؟

حمزة بوزيدي ب�سكرة
فاهم  واح��د  معاليم  ثالثة  را�سي  يف 
مودر  وواح��د  فاهماتو  وواح��د  الدنيا 
ك��ل�����س..وان��ت وزه���رك ا���س��ك��ون حاكم 

البارمانونن�س كي تبعث ال�سوؤال !؟.
اأم��ا  ال��ك��الب،  الأع���زب ميتة  � مي��وت 

املتزوج فيعي�س عي�ستها؟
مراد ادري�سي طولقة
هذا.. يحدث  دولة  اأي  يف  اأول  حدد 
فبع�س الكالب ملوك ما نلحقو�س عليهم 
الكالب  من  الب�سر..دعك  اأ�سباه  نحن 

ال�سالة يف هذا الوطن؟
� يا �سي عالوة على ح�ساب الإجابات 
ما  القلب..حاجة  ب��ارد  راك  ت��اوع��ك 

تقلقك؟
حممد لعيا�سي امل�سيلة
العاملية  احل��رب  تنو�س  نقلق  خايف 
الثالثة..خلينا يف �سبات..هكذا نعي�سوا 

ب�سالم خري؟!.
للن�سب  ع���الوة  ���س��ي  ت��ع��ر���س  م��ت��ى   �

والحتيال ب�سراحة؟
كرمية غريب ب�سكرة
عادة ما يحدث يل هذا الفعل ال�سنيع 
من جماعة "اأهم �سيء يف تعاملنا الثقة 
وتت�سرد  الثقة  فتخونني  املتبادلة" 
ما  الدنيا  عينيك  حّلي  متبادلة..اإذن 

زالت "بخري"؟؟!.
�سنة..  100 تعي�س  اأن  لك  قدر  لو   �
ماذا �ستخرب عنا العامل يف تلك الأيام؟

و�سام لعريبي بريكة
ب�سرا.. نكن  مل  لهم..نحن  �ساأقول 
ت�سوفوا  منا..راكم  اأك��رث  ب�سرا  كونوا 
"قا" خوكم يل منع منها والباقي هدرة 

"فارقة"!؟!.

الحتياط 
واجب؟!



�س.ب

الإقليمية  ال��ف��رق��ة  اأف����راد  مت��ك��ن 
عملية  اإح��ب��اط  م��ن  بتاك�سالنت، 
م���زورة  ل��ن��ق��ود  ت��وزي��ع  ق�سد  ن��ق��ل 
بحيازة  كانت  دج   2000 فئة  م��ن 
اأربعيني كان ب�سدد التنقل لطرحها 

وا�ستبدالها بنقود حقيقية. 
معلومات  على  بناء  العملية  ومت��ت 
مزورة  نقود  ترويج  مفادها  م�ستغلة 
اأين مت و�سع نقاط مراقبة واتخاذ 
ك��اف��ة الإج�����راءات ال��الزم��ة، على 

اإثرها مت اإيقاف �سيارة على م�ستوى 
الطريق الولئي رقم 40 الرابط بني 
تاك�سالنت  بلدية  تينيباوين  قرية 
لقرية  امل��وؤدي  مرقم  غري  والطريق 
العثور  مت  تفتي�سها  وبعد  بديد�س، 
2000 دينا   58 ورقة من فئة  على 
ال�سائق  مبالب�س  باإحكام  خمبئة 
حيث  �سنة،   49 العمر  م��ن  البالغ 
الأويل  الفح�س  خ���الل  م��ن  ت��ب��ني 

لالأوراق النقدية باأنها مزورة.

تدخلت م�سالح احلماية املدنية ببلدية عني 
خملوف، من اأجل اإنقاذ طفل غرق بربكة ماء، 

العملية جاءت بعد و�سول نداء، يتعلق بحادثة 
غرق باملكان امل�سمى دوار جنان املر�سل التابع 

لدائرة عني خملوف، ليتبني اأن ال�سحية املدعو 
)�س اإ( البالغ من العمر 14 �سنة قد مت اإخراجه 

من طرف ال�سكان، ليتم اإ�سعافه قبل اأن يحول 
اإىل املوؤ�س�سة ال�سحية بعني خملوف، اأين خ�سع 

للمعاينة الطبية الالزمة، والتي بينت باأنه 
متويف.

ن.م

ن.م
ن.م عالء.ع

عالء.ع

بن �ستول.�س

متكن اأفراد املجموعة 
الإقليمية للدرك الوطني 

ب�سطيف من حجز 04 
قناطري من اللحوم احلمراء 

والبي�ساء بالإ�سافة اإىل 
كمية معتربة من زوائد 

الدجاج، وبعد معاينة 
ال�سلعة من طرف الطبيب 
البيطري اأكد اأنها فا�سدة 
وغري �ساحلة لال�ستهالك 

موؤكدا على وجوب اإتالفها.

متكنت م�سالح اأمن ولية 
باتنة، من توقيف 04 

اأ�سخا�س ترتاوح اأعمارهم 
بني 32 و40 �سنة كانوا 

 H ي�ستغلون ك�سك ب�سارع
بحي بوعقال الثالث، لرتويج 

املوؤثرات العقلية حيث مت 
�سبط 73 قر�س مهلو�س من 

عدة اأنواع، كما مت حجز 07 
خراطي�س حية من عياري 

.16 و   12

توقيف  من  باملع�ذر،  الوطني  للدرك  الإقليمية  الفرقة  اأف��راد  متكن 
م�ستوى  على  وذل��ك  معالج  كيف  بحوزتهما  �سنة"  و30   26" �سخ�سني 
الطريق الولئي رقم 26، حيث مت العثور على رزمتني من املخدرات بوزن 
اإجمايل يقدر 183غ، كما حجز اأفراد الف�سيلة الثانية لالأمن والتدخل 
املخدرات  من  قطع   9 نقاو�س،  كتيبة  اإقليم  عرب  بدورية  قيامهم  اأثناء 
ومبلغ مايل وثالث اأجهزة هاتف نقال ذكي بحيازة �ساب يبلغ من العمر 
الأمن  ف�سيلة  عنا�سر  م�ساهدته  فور  الفرار  حاول  وال��ذي  �سنة   29

والتدخل تاركا خلفه ال�سيارة.

احلــاالت  ح�سيلــة  بلغــت 
كورونــا  بفريو�ــس  املوؤكــدة 
اخلثــري  �ســروب  مب�ست�سفــى 
 08 �سطيــف  بواليــة  بالعلمــة 
حــاالت تتواجد حتت الرعاية 
ال�سحيــة فيمــا مت ت�سجيل 04 
وفيــات منذ بدايــة اإنت�سار هذا 
�سفــاء  ت�سجيــل  مــع  الفريو�ــس 
حالة واحدة غادرت امل�ست�سفى 

منذ اأيام.
اأمــا يف م�ست�سفى عني الكبرية 

يف اجلهة ال�سمالية من الوالية 
تتلقــى  حــاالت   05 فتتواجــد 
العالج، اأمــا م�ست�سفــى بوقاعة 
تتلقــى  حــاالت   03 في�ســم 
العــالج مــع �سفاء حالــة اأخرى 
غادرت امل�ست�سفى، فيما ا�ستقبل 
جنــوب  وملــان  عــني  م�ست�سفــى 
الوالية 07 حاالت منذ بداية 
انت�ســار الفريو�ــس حيث توفيت 
حالتــان مــع بقــاء 05 حــاالت 

اأخرى حتت العالج. 
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�شطيف 

باتنـــة

�سي الأورا�سي..
حب�سنا الطلعة والهبطات... وقلبناها 
ماعرفت  التوبة  وم�سل�سالت...  افالم 
نخموا  االأزمــــات...  رغــم  طريق  لينا 
على الكر�س ومغم�سني عينينا على يل 
املنادي ينادي احكم  فات... حتى من 
دارك راهي خالت... ربي يجيب اخلري 

وفراااات...

hamzalaribi005@gmail.com

العلمة  مب�ضت�ضفى  كورون�  لفريو�س  موؤكدة  ح�لت   8
وجب الكالم

باأنه  اجلزائري  ال�سعب  عن  معروفا  بات  قد 
االأمور  اأخذ  "يحبذ  الدم" و�سعب  "خفيف  �سعب 
هزلية"،  �ساخرة  بطريقة  معقدة  كانت  مهما 
وبات معروفا عنه كذلك باأنه ال�سعب الذي يتحد 
عندما يتعلق االأمر مب�سري "وطن" وعندما يتعلق 
االأمر بق�سية اإن�سانية، لكن الذي مل ينتبه اإليه 
اجلميع هو اأن ال�سعب اجلزائري قد يبدو خامال 
يف احلاالت الطبيعية، لكن االأمر يختلف عندما 
يتعلق االأمر باالأزمات، ففي كل املراحل واملحطات 
التاريخية التي مرت بها اجلزائر ثبت اأن ال�سعب 
اجلزائري باإمكانه اأن يقدم اأ�سياء غري متوقعة، 
على  تخطر  ال  مبــبــادرات  يقوم  اأن  وباإمكانه 
البال، وباإمكانه اأي�سا اأن يحقق جناحات باهرة، 
فال�سعب اجلزائري قد اأثبت باأنه "ال�سعب الذي 
تتدفق طاقته بطريقة عجيبة يف االأزمات"، وال 
�سك اأن هذا ما يعني باأن ال�سعب اجلزائري �سعب 
رمبا خلق لالأزمات و�سعبا خلق لي�سطع جنمه يف 

االأوقات املظلمة التي قد متر بها البالد.
بحالة  اأ�سبه  حالة  الدولة  اأعلنت  اأن  مبجرد 
ا�ستنفار وطوارئ، ومبجرد اأن ذاع �سيت "فريو�س 
موؤ�س�سات  �ــســرحــت  اأن  اأن  ــرد  ــج ومب فتاك" 
واالأدوات  للعتاد  املا�سة  بحاجتها  ا�ست�سفائية 
اجلزائرية  اجلامعة  اأبناء  خرية  انتف�س  حتى 
وخالل  ــدين  امل املجتمع  اأبــنــاء  خــرية  وانتف�س 
خلياطة  الور�سات  ع�سرات  ت�سكلت  ق�سري  ظرف 
ملح  ويف  الكمامات،  وخياطة  الواقية  االألب�سة 
ل�سناعة  ور�سات  اإىل  جامعات  حتولت  الب�سر 
الطاقة  تفجرت  اأي�سا  الب�سر  ملح  ويف  االأقنعة 
وبات  اجلزائريني"  "املخرتعني  لــدى  الكامنة 
ال�سناعة  باإمكانهم و�سع كل خربتهم يف خدمة 
تنف�س  اأجــهــزة  ابــتــكــار  مــن  ومتــكــنــوا  الطبية، 
ممرات  ابتكار  مــن  اآخـــرون  ومتكن  ا�سطناعي 
اأنــه يف  تعقيم وغري ذلك من االإجنـــازات، ونــرى 
حال ا�ستمرار "اأزمة كورونا" يف البالد فذلك ما 
من �ساأنه اأن يرفع ال�ستار عن مزيد من االإجنازات 
"العقول  عن  بغريب  لي�س  وهــذا  واالبــتــكــارات 

اجلزائرية".
ما  وبقدر  كورونا  اأزمة  اأن  املو�سوع  يف  اجلميل 
در�سا  كانت  ما  بقدر  لبالدنا  بالن�سبة  اأزمــة  هي 
مفاده اأن اجلزائر متتلك من االإمكانيات الب�سرية 
ما ميكنها الأن تتحول اإىل قوة اقت�سادية لو اأنها 
الب�سرية"،  الــرثوة  وعلى  "العقول  على  تعتمد 
باجلزائر  للنهو�س  حل  اأف�سل  اأن  فــاأرى  ولهذا 
كربى  اأهمية  الــدولــة  تــويل  اأن  هــو  اقت�ساديا 
االنتاجية"  القطاعات  خمتلف  يف  "ل�سبابها 
وحتاول العمل مببداأ اأن الدولة بحاجة الأبنائها 

يف كل وقت ولي�س فقط يف االأزمات.

الأزمة تولد الهمة

حمزه لعريبي

اأم البواقــي

قاملة

حريق ي�أتي على م�ضلحة جوازات 
ال�ضفر بعني امليلة

هالك طفل غرق� 
يف بركة  بعني خملوف 

حجز مواد غذائية ف��ضــــدة

اأدى م�ساء اأول اأم�س، حريق على م�ستوى 
م�سلحة اجلوازات البيومرتية مبقر بلدية عني 

مليلة، لت�سجيل خ�سائر مادية معتربة على 
م�ستوى امل�سلحة، ما اأدى لتدخل م�سالح احلماية 

املدنية  ملدينة عني مليلة الإخماد احلريق. يف 
وقت اأرجع �سبب احلريق  ل�سرارة كهربائية 

على م�ستوى امل�سلحة ما �ساهم يف ا�ستعالها ملدة 
جتاوزت الن�سف �ساعة، �سجل خاللها تلف عدد 
من اأجهزة االإعالم االآيل، باالإ�سافة لتلف عدد 

من اجلدران االأمامية للم�سلحة. فيما با�سرت 
امل�سالح املخت�سة حتقيقاتها املكثفة بالتن�سيق 
مع وحدة الكهرباء والغاز مبدينة عني مليلة، 

الإط�حة مبزور العملة الوطنية بت�ك�ضالنتلتحديد �سبب ال�سرارة الكهربائية

حجز خمدرات وتوقيف
 3 اأ�ضخ��س ب�ملعذر ونق�و�س

حجز 04 قن�طري 
من الدج�ج 

الف��ضد

توقيف 4 اأ�ضخ��س 
ي�ضتغلون ك�ضك 

لرتويج املهلو�ض�ت
متكنت عنا�سر ال�سرطة التابعة الأمن والية 

قاملة بالتن�سيق مع م�سالح مديرية التجارة 
من حجز و�سبط كمية معتربة من املواد 

اال�ستهالكية الفا�سدة واملنتهية ال�سالحية، 
حيث مت خالل هذه احلملة حجز 2980 كلغ 

من مادة ال�سميد الفا�سد، 40 طبق بي�س فا�سد، 
1177 لرت �سائل �سانيبو  240 لرت خل للتتبيل، 

للتطهري، 152.5 كلغ م�سحوق غ�سيل املالب�س، 
 3603 اجلراثيم،  �سد  معقم  جل  كلغ   300

قارورة جل معقم، 2500 وحدة كمامات 
طبية، و680 كلغ مواد غذائية خمتلفة، ويف 
هذا ال�سياق، متت معاجلة 15 ق�سية مت على 

اإثرها توقيف 03 اأ�سخا�س خمالفني

عبد الهادي. ب
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