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التيار انقطع عرب كامل تراب الوالية

املهند�شون املعماريون
 دعوا اإىل تاأجيلها

دوار "امليلق" 

ا�شتكوا م�شايقات اأعوان الرقابة

فيما مت ت�شريح اآخرون
 كانوا حتت احلجر

عني فكرون

عطب يف ال�شبكة يوقف 
التموين بالكهرباء بباتنة

م�شابقات ومناق�شات رغم 
الأزمة ال�شحية بباتنـــة

م�شاكـل باجلملة حتا�شر 
قطاع الفالحـة ب�شڤانة

جتـــار اجلملـة  
بحـي ال�شهــداء

 يف اإ�شراب مفتوح

و�شع اأزيد من 20 �شخ�ص  
يف احلجر ال�شحي بخن�شلة

مواطنون يحتجون ليال 
ب�شبب ال�شميد !!

اأزمة عط�ص يف اأحياء
 عني اأزال والدهام�شة

خن�شلة

اأم البواقي

�س 04

�س 04

�س 04

�س 04

�س 05

�س 05

باتنة

بلدية العلمة

تعوي�شات للتجار 
املت�شررين من غلق 

حمــالتهــم

�شطيف

�س 05

�س 05

اإ�ضــابة ممر�ضــتني مب�ضت�ضــفى عني اأزال يف �ضــطيف بفريو�س كورونا  املمر�شتني و�شعتا  حتت الرقابة الطبية

�س 16

ا�صتغل العديد من "اأ�صباه" التجار الأزمة ال�صحية التي متر بها البالد وتهافت املواطنني املتزايد على املواد 
الغذائية يف القيام مبمار�صات "�صيطانية" من اأجل حتقيق الربح ال�صريع، وقام بع�ض هوؤلء بولية باتنــة 

بتخزين ال�صميد بعد احل�صول عليه بطرق ملتوية متهيدا لبيعه لحقا باأ�صعار م�صاعفة...

م�ضالح الأمن تطيح بهم وحتجز ع�ضرات القناطري

�ض 04

جتـار يحتكرون ال�ضميد لبيعه باأ�ضعـار م�ضاعفة بباتنة

مولودية باتنة

م�ساربون  يقومون بتخزين ال�سميد بعد احل�سول عليه بطرق ملتوية لبيعه الحقا باأ�سعار م�ساعفة

بلغ عدد احلاالت املوؤكد اإ�سابتها بفريو�س "كورونا كوفيد 19" بوالية اأم البواقي 10 حاالت تويف منهم 3

عداد الإ�شابات بـ"كورونا" 
يرتفـع يف اأم البواقــي

�سجلت والية اأم البواقي يف يوم واحد، اإ�سابتني 
جديدتني بفريو�س كورونا، حيث تعود احلالة 

االأوىل المراأة تبلغ من العمر57 �سنة تقيم مبدينة 
عني فكرون، التي توفيت م�ساء اأم�س مب�ست�سفى ابن 
�سينا مبدينة اأم البواقي، فيما تعود احلالة الثانية 

لزوجة مدير ابتدائية متواجدة ببلدية ال�سلعة 
�ض 05والبالغة من العمر 53 �سنة...

اإجمايل احلالت امل�ؤكدة 10 منها 3 وفيات

جلنة الأن�شـار 
تبا�شـر حملتها 

التطــوعية
�س 08

ا
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نوارة بوبري

وتويل" تعيا  "تروح... 
اأثبتت الدولة اجلزائرية ل�سعبها انها 

لن تتخلى عنه يف ا�سد ال�سدائد �سواء كان 
داخل الرتاب الوطني او خارجه ورغم وابل 

االتهامات التي طالتها، اإال انها ظلت تر�سل 
طائراتها عرب عديد دول العامل لتقوم باإجالء 
العالقني خارج احلدود و�سخرت كل االمكانات 

�سغرية وكبرية ومل تبخل باأي �سيء يف �سبيل 
الوقوف بوجه اجلائحة الراهنة عك�س بع�س 

الدول التي اثبتت ف�سلها حتى يف احتواء 
االزمة داخليا لتتخلى عن �سعبها يف عز النكبة 
فت�سقط دميقراطيتها املبتذلة امام اأول اختبار 

�سعب. 
كما ال تزال الدولة ت�سعى ال�سرتجاع جماجم 
�سهداء الثورة املجيدة حتى يعودوا اىل الرتبة 

الطيبة التي طاملا احتوت �سجاعتهم و�سهدت 
ب�سالتهم، لتبقى هذه الدولة حمافظة على 

ابناءها وان كانوا امواتا واالأكرث من ذلك مل 
تتهرب منهم ب�سبب الداء وظلت حتتويهم بعد 

ان تنكرت لهم جن�سياتهم الثانية، فاالأر�س 
اال�سيلة التي اجنبتهم ظلت خمل�سة فاحتة 

ذراعيها ال تبخل على ابناءها ب�سيء كاالأم 
التي يظل حنانها ممدودا خمل�سا الأبنائها وان 

هجروها فترتقب عودتهم لتتوق اىل معانقتهم 
فيهّون ح�سنها الدافئ من غربة عذاب كل تلك 

ال�سنني ال�سنكى.
و�سدق �ساحب االغنية ال�سعبية الذي قال 
:" يا الرايح وين م�سافر تروح تعيا وتويل"، 

فكل من هجرها عاد بحثا عن رحمتها وحنانها 
وراحة البال فيها، بني اخوة مدوا ايديهم 

لتقدمي العون بغ�س النظر عن مظاهر 
اال�ستغالل التي نغ�ست نوعا ما هذا التكاتف 
والتالحم ال�سعبي، وان حاول املف�سدون فيها 

ت�سويهها فقد ظلت الدولة ال�سبه وحيدة التي 
حافظت والزالت حتافظ على مواطنيها بكل 
ما اوتيت من امكانيات وقوة، حتى من خالل 

طريقة دفن �سحايا الوباء امل�ستجد فقد ظلت 
كرامة املواطن اجلزائري حمفوظة حتى وهو 

موبوء و�سي�سهد التاريخ على ذلك وان كره 
الكارهون.
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  SAE علــى غــرار عــدة نقائ�س يعــاين منها حــي
مبدينة باتنة كغياب مللعب جواري ياأوي "االأطفال" 
يف اأوقــات الفراغ  واهرتاء للطرقــات، ا�ستكى عديد 
مــن �ســكان احلــي من حتولــه اإىل بــوؤرة ف�ســاد ح�سب 
قولهــم، اإذ اأن بع�ــس االأماكــن فيــه قــد حتولــت اإىل 
�ســوق مبــاح فيها جتــارة كل اأنــواع املهلو�ســات، االأمر 
الــذي اأرق ال�سكان وجعلهم يت�ساءلون عن حمل احلي 
مــن االإعراب يف "اأجندة" خمتلــف ال�سلطات املحلية 
واالأمنيــة؟ هــذا ويجــدر بالذكــر اأن عــدة جممعات 
�سكنيــة مثل حملــة 1 وحملة 2 وحملــة 3 قد باتت 
تعــاين يف فرتة احلجر من ت�سلطن "جماعات اأ�سرار" 
ا�ستغلــت الهدوء الذي تعي�سه مدينــة باتنة وراحوا 
يقومــون ب�سرقة كوابل الهواتف واالأنرتنت، فهل من 

اآذان �ساغية؟

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: الربوف�سور عبد الرحمن بن بوزيد 
)وزير ال�سحة(

..."�سنعرف ارتفاعا يف اإ�سابات كورونا والبد 
من جتند اجلميع"

يكون  الوحيد  التجنيد  راج��ل...  يا  قلنا:  
بتوفري ال�سميد.

"كوفيد19" الذي  جتمع الدعوات الر�سمية والطبية واجلمعوية والدينية عرب العامل بان اف�سل لقاح للحد من انت�سار فريو�س 
ال�سعارات  وتعددت  التعابري  اختلفت  ومهما  بالبيت،  املكوث  وتف�سيل  االختالط  تفادي  هو  اله�سيم  يف  كالنار  العامل  يف  انت�سر 
والن�سائح، يبقى هذا اخليار هو االن�سب اإال ان النا�س يف باتنة "مازالت "دور عادي" دون �سبب وال �سرورة، ال احتياط على نف�سها 
وال على العائلة وال على االآخرين بكل ا�ستهتار وال مباالة، وهي ال تعلم باأن من قيم فريو�س "كورونا" انه ميتاز بعزة النف�س وال 

يقبل �سيافة احد اال اذا خرج اليه ودعاه اىل بيته ولذلك فمن دخل داره واأغلق بابه فهو اآمن.

منذ اأن دخلمرحلته الثالثة من االنت�سار يف 20والية وبداية 
كورونا،  فريو�س  ي�سكله  الذي  احلقيقي  باخلطر  ال�سعورالفعلي 
ب�سكل  معها  وا�سعة تفاعل اجلزائريون  ت�سامن  انطلقتحمالت 
لتوفري  �سعيا  للم�ست�سفيات،  وا�سعة  ودعــم  تربعات  ايجابي، 
اال�ستهالكية  املواد  وتوفري  جهة  من  الالزمة  الطبية  املعدات 
�ساهم  من  هناك  ان  لالنتباه  امللفت  اأن  ،اال  ثانية  جهة  من 

ورجل  الريا�سيني،  احــد  غــرار  على  �سخمة   مالية  باأغلفة 
ال�سعب  البويرة وغريهم وحتى مواطنون من كل فئات  اأعمال 
الع�سيبة، وف�سلوا عدم االف�ساح عن هوياتهم  الفرتة  يف هذه 
ومل ينتظروا مقابلها ال ا�ستثمارا وال من�سب وال كانت "�سيتة" 
حكم  فــرتة  خــالل  يحدث  كــان  ما  غــرار  على  اليهم  بالن�سبة 

الع�سابة يف مقدمتها التمويل اخلفي لالنتخابات.

الإخراج  وت�سع  خطة  و�سعت  م�ساحله  اأن  بوزيد،  بن  الرحمان  الوزيرعبد  قال  العمومي،  التلفزيون  به  خ�س  ت�سريح  يف 
ما  وهو  بالتعليمات  يلتزم  ال  املواطن  اأن  باعتبار  املنزيل،  للحجر  تفاديا  اخلا�سة،  الفنادق  نحو  امل�ست�سفيات  من  امل�سابني 
يهدد بنقل العدوى اإىل االآخرين.موؤكدا اأنه يف حال مل ي�ساعد املواطنون الدولة يف التغلب على فريو�س كورونا ومل ينفذوا 

التعليمات فان اخلطر يزداد كل يوم.

خالل  من  بغرفتيه  الربملان  الإجتماع  ال�سلم  جمتمع  حلركة  الربملانية  الكتلة  دعوة  على  االجتماعي  التوا�سل  رواد  علق 
"كورونا" بان  جلائحة  الت�سدي  يف  اأكرث  وامل�ساهمة  بالواجب  القيام  اإطار  يف  الوزراء  بح�سور  بعد"،  عن  التحا�سر  "تقنية 

القيام بالواجب يكون ميدانيا  خالل هذه الفرتة ولي�س االجتماعات والنقا�سات.

التي تكرث يف  كانت احل�سرات  اإذا  ما  اأهمها  االأ�سئلة  اأثريت جملة من  االرتفاع،  الربيع وبدء درجات احلرارة يف  مع حلول 
الربيع وال�سيف، مثل النامو�س والذباب، قادرة على نقل العدوى بفريو�س كورونا، ويف هذا ال�سدد ا�ستبعد علماء احل�سرات 
فكل  للخوف  داعي  ال  انه  موؤكدين  احل�سرات،  طريق  “كوفيد19-” عن  كورونا  بفريو�س  العدوى  انتقال  فر�سية  العامل  يف 

الدرا�سات بينت اإىل اأن احل�سرات م�سا�سة الدماء، وخا�سة الذباب، ال تنقل العدوى بفريو�س كورونا.

يف الوقت الذي ال تزال فيه جائحة كورونا جتتاح العامل باأكمله خملفة �سحايا يف 181 منطقة ومدينة يف العامل، اإال اأنه 
ما يزال هنالك 17 دولة خالية متاما من هذا الفريو�س املميت.

مل ت�سجل نحو 17 دولة اأي ظهور حاالت لفريو�س كورونا فيها منذ بدء انت�ساره يف العامل قبل ثالثة اأ�سهر، وهذه الدول هي: 
. منطقة  وهي  اأوقيانو�سيا،  يف  دول   10 اإىل  اإ�سافة  اإفريقية،  و3  اآ�سيوية،  دول   4

باملواد  باإعانة  فا�سل  باأوالد  املدين  منهايطالباملجتمع  ن�سخة  نيوز على  باتنة حتوز االورا�س   يف مرا�سلة موجهة اىل وايل والية 
الغذائية للمعوزين وفقراء البلدية  نظرا للحجر ال�سحي املفرو�س جراء كوفيد19، هذا اىل جانب املطالبة بالكمامات والقفازات 

لغر�س توزيعها على اخل�سارين ،جتار املواد الغذائية، عمال خمتلف االدارات وعمال النظافة على وجه خل�سو�س.

خــالل احيائها لليــوم الــدويل للتوعيــة باالألغام اأح�ســت اجلزائر 
7300 �سحية األغام تعود لفرتة احلرب التحريرية، اإ�سافة اإىل تدمري 
8.8 مليون من هذه االألغام وتطهري اأكرث من 62420 هكتار، حيث ابرز 
التقريــر ال�سنــوي للجزائر ل�سنة 2019 امل�سلــم ملنظمة االأمم املتحدة 
يف هــذا ال�سدد، "اجلهود اجلبارة" املبذولــة منذ ع�سرات ال�سنني �سواء 
يف جمــال التطهري اآو التح�سي�س حول اأخطــار هذه االألغام، التي خلفت 
4830 �سحية مدنية جزائرية خالل الثورة املجيدة و2470 �سحية 

بعد اال�ستقالل، مت�سببة يف ن�سبة عجز بـ 20 باملئة على االأقل.

7300

لي�س من قبيل حرق املراحل احلديث عن �سرورة 
التغيري اجلذري ال�سامل الذي �سيكون مبثابة انقالب 

عن املفاهيم ال�سائدة واأ�ساليب الت�سيري والربامج 
واالأولويات بعد اخلروج من االأزمة االإن�سانية التي 
�سببتها هذه اجلائحة امل�ستجدة على العامل..وبعث 
حياة ما بعد جائحة كورونا واآثارها التي �ستكون يف 

ال�سميم..
فكما اأن فريو�س "كوفيد 19" مربك و�سريع العدوى 

وقاتل اإال اأنه يدخل �سمن ما ُو�سف بُرّب �سارة نافعة..
فوباء كورونا الذي هدد العامل وما يزال ي�ستهدف بدقة 

ال متناهية ويقلب املوازين ويغلق احلدود وُيلغي جميع 
مظاهر احلياة االجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية، 

قد كان له دور حتى يف اإنهاء بع�س نزاعات املناطق 
ال�ساخنة التي عجزت كل املعاهدات والتدخالت 

اأن تنهيها اأو تخفف من حدتها..وقد �سمل اجلانب 
االإيجابي من جائحة كورونا اأن تريح الطبيعة من 

الغازات ال�سامة واملخلفات ال�سناعية اإىل درجة اأن 
العلماء �سجلوا تعافيا غري م�سبوق لطبقة االأوزون 

مع اإمكانية الق�ساء الكلي على هذا امل�سكل الذي اأرق 
الب�سرية ل�سنوات طويلة وقد اأدرك العامل اأن احلل 

اأب�سط من التعقيدات التي كانت ُتطرح كحلول وبدائل 
الأزمة البيئة والطبيعة املنتهكة من طرف الب�سر..وقد 

كان يكفينا التخفيف من "االنتهكات" ب�سكل جماعي ويف 
توقيت واحد كما حدث لنا "ق�سرا" منذ بداية انت�سار 
قيا�سي.. وقت  يف  الفرق  الوباء  هذا  "كورونا" لُيحِدث 

ويبدو اأن العامل باأكمله قد توحدت كلمته بخ�سو�س 
ترتيب االأولويات واملهام وقائمة االأكرث اأهمية لنجد 

العلماء واالأطباء واملُ�سّنعون ورجال اجلي�س واالأمن 
وعمال النظافة ومن فوقهم جميعا التعليم قد ت�سّدروا 

�سلم االأولويات، وقد تعالت باملقابل االأ�سوات املنادية 
ب�سرورة مراجعة ميزانية وزارتي الثقافة والريا�سة 

واأجور الريا�سيني اخليالية والربملانيني والتي ال تقدم 
لالأوطان �سيئا بقدر ما تعمل على تاأخرها..

فعند االأزمات واحلروب وال�سدائد يرتفع �سقف 
االأولويات وينحدر كل من ال فائدة ُترجى منه اإىل ذيل 

الرتتيب..وهو ما يعني اإعادة االعتبار لكل القطاعات 
التي �ُسلبت حقها وُهّم�ست وهو ما جعلها تتخبط دون 

جتهيزات كافية وو�سائل ونق�س فادح مل�ست�سفيات 
كربى متطورة وم�ستقلة "ووطنية" بعد 58 �سنة من 
اال�ستقالل.. يف وقت كان حرّي بالدولة اأن متنحها 

كامل احلقوق واال�ستحقاقات؟!.

زووووووم الأورا�س....
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والأ�ـــصـــرة  الــتــ�ــصــامــن  وزيــــرة  ك�صفت 
مت  اأنــه  كريكو،  كوثر  ـــراأة  امل وق�صايا 
ل�صتقبال  اإ�صافية  ف�صاءات  ثالث  فتح 
حتت  لو�صعهم  مــاأوى  بــدون  الأ�صخا�ض 
احلجر ال�صحي قبل اإدماجهم يف املراكز 

التابعة للقطاع.
واأو�صحت الوزيرة على هام�ض تفقدها 
األ�صتعجايل  والإيواء  ال�صتقبال  ملركز 
ابراهيم  بدايل  ماأوى  بدون  لالأ�صخا�ض 

اإطار  يف  اأنه  خادم،  ببئر  الرحمة  ودار 
بالأ�صخا�ض  للتكفل  الوطنية  احلملة 
بدون ماأوى مت تخ�صي�ض ثالث ف�صاءات 
بولوغني  املــدنــيــة  ــن  م بــكــل  اإ�ــصــافــيــة 
والرويبة، كمراكز احلجر ال�صحي لهذه 

الفئة تفاديا لنت�صار فريو�ض كورونا.
واأ�ــصــافــت، اأنـــه يف اإطـــار الإجــــراءات 
هذه  تخ�صع  الــوبــاء  ملجابهة  املتخذة 
نف�صي  وتــكــفــل  مــرافــقــة  اإىل  الــفــئــة 

ليتم  ال�صحي  احلجر  مدة  طيلة  وطبي 
يف  اإدماجهم  ــادة  اإع املــدة  انق�صاء  بعد 
خمتلف املراكز التابعة لقطاع الت�صامن 

الوطني.
وثمنت الوزيرة باملنا�صبة اجلهود التي 
ملرافقة  الت�صامن  قطاع  عمال  يبذلها 
هذه الفئة اله�صة يف هذه الظروف التي 
ملجابهة  اجلميع  جهود  تكاثف  تتطلب 

هذا الوباء العاملي.

تخ�شي�ص ثالثة مراكز اإ�شافية حلجر الأ�شخا�ص بدون ماأوى

ق. و

منظمة  موؤمتر  ترتاأ�ض  التي  اجلزائر  دعت 
النفط  منتجي  جميع  ــد،  الأح اأم�ض  ــك،  اأوب
اإىل اغتنام فر�صة الجتماع املزمع تنظيمه 
يف 9 اأبريل "لتغليب روح امل�صوؤولية والتو�صل 
اإىل اتفاق �صامل ووا�صع وفوري خلف�ض فوري 

لالإنتاج".
ــاب،  ــرق ــــر الــطــاقــة، حمــمــد ع وقــــال وزي
الطاقة،  لــــوزارة  بــيــان  اأورده  ت�صريح  يف 
اأن''اجلزائر التي ترتاأ�ض موؤمتر اأوبك توجه 
فر�صة  لغتنام  النفط  منتجي  جلميع  نداء 
لتغليب  اأبريل   9 املنتظر عقده يف  الجتماع 
ب�صاأن  اتفاق  اإىل  والتو�صل  امل�صوؤولية  روح 
ووا�صع  �صامال  يكون  النفط  اإنــتــاج  خف�ض 

النطاق و فوريا''.
ويف هذه الظروف، اأكد اأن "اجلزائر �صتعمل 
كما يف املا�صي على التوفيق بني وجهات النظر 
والبحث عن حلول توافقية وامل�صاهمة يف اأي 
�صوق  يف  ال�صتقرار  حتقيق  �صاأنه  من  جهد 

النفط ل�صالح البلدان املنتجة وامل�صتهلكة".
يواجه  النفط  �صوق  اأن  الــوزيــر  ــاف  واأ�ــص
تهاوي يف الطلب اإىل م�صتوى غري م�صبوق مع 
ما عرفه يف املا�صي ب�صبب تداعيات جائحة 
العاملي  القت�صادي  الن�صاط  على  كــورونــا 
اتخذتها  الــتــي  ال�صحي  احلــجــر  ــري  ــداب وت

العديد من البلدان.
اأن �صوق النفط يواجه زيادة  اأ�صار اإىل  كما 
ب�صبب رغبة بع�ض  للنفط  العاملي  الإنتاج  يف 
باأق�صى  النفط  من  كميات  اإنتاج  يف  الــدول 

قدراتها.
اأدت  املزدوجة  ال�صدمة  "هذه  اأن  واأ�صاف 

اإىل انخفا�ض حاد يف اأ�صعار النفط و�صيكون 
يف  حــدة  اأكــر  الأ�صعار  يف  النخفا�ض  هــذا 
قدرات  تكون  عندما  قليلة،  اأ�صابيع  غ�صون 
و�صلت  قد  والبحر  الــر  يف  النفط  تخزين 
اإىل م�صتويات الت�صبع، مما يوؤدي اإىل حتطيم 

وتفكيك دائم لل�صناعة البرتولية".

وقع رئي�ض اجلمهورية عبد املجيد تبون 
بتحويل  يق�صيان  رئا�صيان  مر�صومان 
ماليري  اأربــعــة  بقيمة  مالية  اعــتــمــادات 
وثــمــانــني مــلــيــون ديــنــار جـــزائـــري، اإىل 
جائحة  تف�صي  ملواجهة  ال�صحة  ميزانية 

''كورونا'' يف اجلزائر.
 19 يف  ـــوؤرخ  امل الأول،  املــر�ــصــوم  وين�ّض 
يف  الر�صمية  باجلريدة  وال�صادر  مار�ض 
مايل  اعتماد  حتويل  على  الـ19،  عددها 
مليون  و�صبعمائة  ماليري  ثالثة  قــدره 
 ،) دج   3.700.000.000  ( ديــنــار 
باب  يف   2020 ميزانية  يف  مقّيدة  كانت 
املحتملة،  والنفقات  امل�صرتكة  التكاليف 
حتت  ال�صحة  وزارة  ت�صيري  ميزانية  اإىل 
بوباء  بالتكفل  املتعلقة  النفقات  بــاب 

فريو�ض كورونا )كوفيد-19 ( .
 25 ـــــوؤرخ يف  ــوم الـــثـــاين، امل ــص ــر� اأمــــا امل
اعتماد  حتويل  على  ين�ّض  فهو  مــار�ــض، 
دينار  مليون  وثمانون  ثالثمائة  ــدره  ق
مقيدة  كانت   ،) دج   330.000.000  (

النفقات  بــاب  حتت   2020 ميزانية  يف 
ــنــفــقــات املــحــتــمــلــة، اإىل  املــ�ــصــرتكــة وال
باب  يف  الـــــوزارة  ذات  ت�صيري  مــيــزانــيــة 
للمواد  الوطنية  للوكالة  ''مـ�صاهمة 

ال�صيدلنية''.

بفريو�ض  الإ�ــصــابــة  حــــالت  ــلــت  وو�ــص
م�صاء  غاية  اإىل  اجلزائر،  يف  كوفيد-19 
موؤكدة  حالة   1251 اإىل  ال�صبت،  اأم�ض 
من   90 متاثل  فيما   ، وفــاة   130 بينها   ،

امل�صابني لل�صفاء.

ارتفاع الإ�شابات 
بفريو�ص كورونا  يف 

اجلزائر  اإىل1320 حالة
ــل لأمــن  ــدخ ــت متــكــنــت، فــرقــة الــبــحــث وال
اأ�صخا�ض  ت�صعة  توقيف  من  ــران،  وه وليــة 
املرخ�ض،  غري  التجمهر  ق�صية  يف  لتورطهم 
الإخالل بالنظام العام، ك�صر حظر التجوال، 
ال�صحة  تعري�ض  التجمهر،  على  التحري�ض 
العمومية للخطر، ح�صبما اأفاد به اأم�ض الأحد 

بيان خللية الت�صال والعالقات العامة.
اإطــار  يف  متــت  العملية  اأن  الــبــيــان  واأكــــد، 
يتعلق  فيما  الإلكرتونية  اجلرمية  متابعة 
يف  ''الفاي�صبوك''  �صفحات  على  بالرتويج 
حظر  وك�صر  الــعــام  بالنظام  ـــالل  الإخ ظــل 
اأين  العمومية،  بال�صحة  وامل�صا�ض  التجوال 
حتقيق  بفتح  والتدخل،  البحث  فرقة  قامت 
مواقع  عر  املتداول  الفيديو  ن�صر  بخ�صو�ض 

جمموعة  قيام  حول  الجتماعي،  التوا�صل 
القاطنني  الأعمار  خمتلف  من  املواطنني  من 
بك�صر  ــران،  وه ببلقايد  م�صكن   2000 بحي 
حظر الــتــجــوال وعـــدم المــتــثــال لــقــرارات 

ال�صلطات العمومية.
الفرقة  عنا�صر  اأن  امل�صدر،  نف�ض  واأو�صح، 
هوية  حتديد  ق�صد  التقني  ا�صتغاللها  اثــر 
متكنت  احلظر،  هــذا  خــرق  يف  ال�صالعني  كل 
تــرتاوح  اأ�صخا�ض   09 واإيــقــاف  حتديد  مــن 

اأعمارهم مابني 17 و65 �صنة.
املعنيني  اإجراء ق�صائي �صد  وقد مت حترير 
التجوال وعدم  ك�صر حظر  بخ�صو�ض ق�صية 
ليتم  العمومية،  ال�صلطات  لقرارات  المتثال 

تقدميهم اأمام العدالة.

جراد،  العزيز  عبد  الأول،  الوزير  اأ�صدر 
ـــولة،  وال احلكومة  اأعــ�ــصــاء  اإىل  تعليمة 
لتاأطري  املثلى  الظروف  توفري  على  حلملهم 
الهبة  مــن  الـمتاأتية  الــتــرعــات  وت�صيري 
اخلوا�ض  قبل  من  عنها  املعّر  الت�صامنية 
قبل  مــن  ــذا  وك القت�صاديني،  واملتعاملني 
داخل  �صواء  املهتمة،  الأطــراف  من  العديد 

البالد اأو خارجها.
وجاء يف بيان الوزارة الأوىل، اأنه بالن�صبة 
وال�صركاء  اخلــارج  يف  اجلزائريني  للرعايا 
ــر واجلــمــعــيــات  ــزائ ــج ــل ــني ل ــادي ــص ــ� ــت الق
الأجنبية  احلكومية  غــري  والـمنظمات 
اإىل  توجيههم  ف�صيتم  الترع،  يف  الراغبني 
التي  والدبلوما�صية  القن�صلية  املــراكــز 
وحتديد  الترعات  هذه  باإح�صاء  �صتتكفل 
ال�صوؤون  وزارة  اإبــالغ  بعد  حتويلها  كيفيات 

اخلارجية بذلك.
امل�صاهمات  على  وعــالوة  اأخــرى،  جهة  من 
احل�صابات  يف  دفعها  �صيتم  التي  النقدية 
الترعات  ــاإن  ف الغر�ض،  لهذا  �صة  املخ�صّ
الأولوية  باب  من  توجيهها  �صيتم  العينية 
ول�صيما  ال�صحة،  وزارة  احتياجات  لتلبية 

من حيث الـمعدات والتجهيزات الطبية.
البالد،  داخل  بالترعات  يتعلق  فيما  اأما 
القواعد  حتديد  اإىل  تهدف  التعليمة  فاإن 
الن�صاط  تن�صيق  حتــكــم  اأن  يــجــب  الــتــي 
امليداين لل�صلطات العمومية وجميع اجلهات 

الفاعلة الـمعنية.
وفيما يتعلق باملعدات والتجهيزات الطبية، 
يجب  اأنـــه  الأول،  الــوزيــر  تعليمة  اأكـــدت 
الفئة  هــذه  مــن  الــتــرعــات  جميع  حتــويــل 
التي  للم�صت�صفيات  املركزية  ال�صيدلية  اإىل 
املحا�صبية  وعملياتها  تخزينها  �صت�صمن 

حتت اإ�صراف وزارة ال�صحة.
اأما فيما يتعلق بالترعات العينية الأخرى، 
فتقع م�صوؤولية الإ�صراف على عملية اإح�صاء 
على  وتوزيعها  وتخزينها  الترعات  هــذه 
امل�صتوى املحلي، على عاتق الوايل الـمخت�ض 
خم�ص�صة  ــدة  وح �صي�صكل  ــذي  ال اإقليميًا 

لذلك �صمن اللجنة الولئية.

على  يجب  الأول،  الوزير  تعليمة  وح�صب 
ترعات  تتلقى  الــتــي  الــوزاريــة  ــر  ــدوائ ال
لالأزمة  الوطنية  اخللية  تخطر  اأن  عينية 
�صة التي �صتتوىل  من خالل وحدتها الـمخ�صّ

حتديد ُوجهتها.
توزيع  الأولـــويـــة،  بـــاب  ــن  م �صيتم  كــمــا 
التي  املعوزة  الأ�صر  على  العينية  الترعات 
النظام  طريق  عن  م�صبًقا  حتديدها  يتعني 
الداخلية  وزارتي  اإ�صراف  حتت  و�صع  الذي 
اللجان  ــراك  ــص ــاإ� وب الــوطــنــي  والــتــ�ــصــامــن 
لتعليمة  وفًقا  اإن�صاوؤها  مت  التي  الـمحلية 

الوزير الأول الـ�صادرة �صالًفا لهذا الغر�ض.
اأخرى، مت على �صبيل ال�صتثناء،  من جهة 
الأجهزة  وم�صوؤويل  التجارة  وزارة  تكليف 
ــواد  وم الغذائية  املـــواد  بو�صع  الأمــنــيــة، 
الـمنتهية  غـــري  ــة  ــاف ــظ ــن وال ــيــانــة  الــ�ــص
متناول  يف  حجزها،  يتم  التي  ال�صالحية، 

الولة  يف اإطار نف�ض اجلهاز

من  ''�صخمة''  كمية  �صتت�صلم  اجلــزائــر 
و�صائل ومعدات طبية الأ�صابيع املقبلة

جــراد،  العزيز  عبد  الأول،  الــوزيــر  ــد  اأك
ا�صتالم  �صتوا�صل  اجلزائر  اأن  اأم�صالأحد، 
الأ�صابيع  ــالل  خ طبية  ومــعــدات  و�ــصــائــل 

القادمة ملواجهة فريو�ض كورونا.
بومدين  هــواري  مبطار  جــراد  اأ�صرف  وقد 
الدويل رفقة وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح 
امل�صت�صفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، على 
وباء  مكافحة  و�صائل  من  طلبية  اأول  ت�صلم 
كورونا قادمة من ال�صني على منت طائرتني 
وهذا  ال�صعبي،  الوطني  للجي�ض  تابعتني 
رئي�ض  بها  تعهد  الــذي  لاللتزامات  تنفيذا 

اجلمهورية، ال�صيد عبد املجيد تبون.
وكان رئي�ض اجلمهورية ال�صيد عبد املجيد 
لقاء  خــالل  اجلزائريني،  طماأن  قد  تبون 
املواد  وفــرة  حول  الوطنية،  ال�صحافة  مع 
الوقاية من جائحة فريو�ض  امل�صتخدمة يف 
طلبت  اجلزائر  اأن  موؤكدا  امل�صتجد،  كورونا 
100 مليون قناع جراحي  من ال�صني �صراء 

و30 األف طقم اختبار.
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اجلزائر تدعو اإىل تخفي�ص فوري لالإنتاج

رئي�ص اجلمهورية يحّول اأزيد من 4 مليار دينار اإىل وزارة ال�شحة
الوطني

ق. وق. و

ق. و

ق. و

ق. و

جراد يحدد طريقة توزيع التربعات 

توقيف ت�شعة اأ�شخا�ص لتحري�شهم
 على خرق حظر التجول بوهران

يف  الت�صامنية  للهبة  ا�صتجابة  اأجورهم  من  واحد  ب�صهر  الترع  اجلمهورية  ولة  قرر 
الداخلية  لوزارة  بيان  الأحد  اأورده  ح�صبما  )كوفيد19(،  كورونا  فريو�ض  وباء  مواجهة 

واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية.
واأو�صح امل�صدر ذاته، انه ا�صتجابة للهبة الت�صامنية يف مواجهة وباء فريو�ض كورونا كوفيد 
19 فاإن الولة قد اأعربوا بدورهم عن م�صاهمتهم من خالل الترع ب�صهر واحد من اأجرهم 

تاأكيدا مل�صاركتهم يف اجلهد الوطني كاأعوان للدولة ومواطنني جزائريني يف الأ�صا�ض
اأن هذه امل�صاهمة املالية تاأتي تعزيزا ملجهود الت�صامن الوطني و روح  و�صدد البيان على 

التعاون الجتماعي الرامني اإىل تخطي ظرف الأزمة ال�صحية احلالية وتذليل اآثارها
فريو�ض  وباء  مواجهة  يف  الت�صامنية  الهبة  يف  م�صاهمتهم  عن  اجلمهورية،  ولة  اأعــرب 

ق. ومورونا، عن طريق الترع ب�صهر واحد، ح�صب بيان لوزارة الداخلية.

ولة اجلمهورية يتربعون براتبهم



 دوار "امليلق" ب�شقانة

اإميان. ج

توقف اأم�س جتار اجلملـة مبمرات 
حي ال�سهداء ببلدية باتنة، عن العمل 

وح�سب ما مت تاأكيده من طرف بع�س 
التجار اأن هذه اخلطوة جاءت ب�سبب 

امل�سايقات اليومية التي يتعر�سون لها 
من قبل اأعوان الرقابة التابعني ملديرية 

التجارة.
واأ�ساف املعنيون اأن االأزمة ال�سحية التي 
متر بها البالد، ا�ستغلها العديد من التجار 

من اأجل امل�ساربة يف اأ�سعار املواد الغذائية 
ليتم ت�سجيل العديد من التجاوزات، اإال 
اأن هذا ال يعني ت�سديد الرقابة عليهم 

ومالحقتهم يف كل كبرية و�سغرية، وح�سب 
ذات امل�ستكني اأن الفواتري املفرو�سة 

عليهم غري معقولة والتي كانت �سببا يف 
دخولهم يف االإ�سراب بالرغم من هذا 

االن�سغال كان منذ مدة طويلة.
واأكد امل�ستكون اأن اإ�سرابهم عن العمل 

�سيبقى م�ستمرا حتى يتم و�سع حلول 
نهائية ت�سمح لهم مبمار�سة ن�ساطهم يف 

اأح�سن الظروف من اأجل متوين جتار 
التجزئة مبختلف املواد الغذائية خا�سة 

يف مثل هذا الظرف احل�سا�س.

جتار اجلملة
 بحي ال�ضهداء 

يف اإ�ضراب مفتوح

ا�ضتك�ا مضضايقات اأع�ان الرقابة

نا�صر. م

ن.م

مبمار�سات  القيام  يف  الغذائية  املواد  على  املتزايد  املواطنني  وتهافت  البالد  بها  متر  التي  ال�سحية  الأزمة  "اأ�سباه" التجار  من  العديد  ا�ستغل 
"�سيطانية" من اأجل حتقيق الربح ال�سريع، وقام بع�ض هوؤلء بولية باتنة بتخزين مادة ال�سميد بعد احل�سول عليه بطرق ملتوية متهيدا لبيعه لحقا 

باأ�سعار م�ساعفة.

املهند�شون املعماريون دعوا اإىل تاأجيلها

التيار انقطع عرب كامل تراب الوالية

ــفــرقــة  ال متــكــنــت  الــ�ــســيــاق  ذات  ويف 
باتنة،  والية  باأمن  واملالية  االقت�سادية 
 54 العمر  مــن  يبلغ  �سخ�س  توقيف  مــن 
�سنة بحي بوعقال يقوم مبمار�سة جتارية 
ال�سميد  تدلي�سية عن طريق تخزين مادة 
مــع عدم  االأ�ــســعــار  ارتــفــاع  بــهــدف حتفيز 
من  قنطار   100 حجز  مت  اأيــن  الفوترة، 
ليتم  اجلــاف،  القمح  من  الرطب  ال�سميد 
حيث  املحلية  النيابة  اأمــام  املعني  تقدمي 
بـ5  تــقــدر  مالية  غــرامــة  حقه  يف  �ــســدر 

ماليني �سنتيم.

ال�سمرة،  دائــرة  اأمــن  عنا�سر  متكنت  كما 
 40 العمر  مــن  يبلغ  �سخ�س  توقيف  مــن 
بـ  حمملة  كــانــت  �ساحنة  مــن  على  �سنة 
100 قنطار من مادة ال�سميد غري مفوترة 
 04 احل�سري  االأمن  عنا�سر  اي�سا  لتتمكن 
من توقيف �سخ�س ثاين يبلغ من العمر 64 
االآخر  هو  كان  الريا�س  حي  مبمرات  �سنة 
ما  طــن   2.5 بـــ  حمملة  �ساحنة  مــن  على 
ا�ستيفاء  وبعد  مفوتـرة  غري  ال�سكر  مــادة 
اإجراءات التحقيق مت تقدمي امل�ستبه بهم 

اأمام النيابة املحلية.

ويف �سياق اآخر متكنت الفرقة االقت�سادية 
واملالية، من توقيف �سخ�س يبلغ من العمر 
مواد  يخزن  كان  بــوزوران  بحي  �سنة   29
�سيدالنية و �سبه �سيدالنية مبراآب اأين مت 
حجز 5551 قارورة معقم اليدين و 578 
علبة ادوية منتهية ال�سالحية، كما متكنت 
فرقة البحث و التدخل بنف�س التاريخ من 
توقيف �سخ�س اآخر يبلغ من العمر 26 �سنة 
كان على من مركبة بالقرب من امل�ست�سفى 
اجلامعي بن فلي�س التهامي باتنة بحوزته 

طبي. قفاز  زوج   23000

ينتظر روؤ�ساء مكاتب الدرا�سات والهند�سة 
اجلهات  تدخل  باتنة،  بــواليــة  املعمارية 
والهيئة  الوالية  وايل  راأ�سها  وعلى  املعنية 
املعماريني  للمهند�سني  والوطنية  املحلية 
تزال  ال  التي  امل�سابقات  جميع  لتوقيف 
م�ستمرة اإىل حد ال�ساعة والتي كان اآخرها 
تلك التي اأجريت نهاية ال�سهر املن�سرم حيث 

مل تكن مطابقة لل�سروط.
الدرا�سات،  مكتب  رئي�س  اأكــده  ما  وح�سب 
مبديرية  اخلا�سة  االأخـــرية  امل�سابقة  اأن 

التجهيزات جرت يف ظروف خمالفة متاما ملا 
هو متعارف عليه ب�سبب غياب امل�سوؤولني عن 
امل�ساريع واأي�سا غلق معظم مكاتب الدرا�سات 
وقت  يف  غائب  احل�سور  اأن  اإىل  باالإ�سافة 
فتح االأظرفة االأمر الذي اأثار ا�ستياء جميع 
املت�سابقني. ناهيك على اأن امل�سابقة جرت يف 

ظل الظروف ال�سحية التي متر بها البالد.
واأ�ساف ذات املتحدث، اأنه مت اإر�سال �سكوى 
لوايل الوالية وكذا للمجل�س املحلي والوطني 
للمهند�سني املعماريني حتوز "االأورا�س نيوز" 

على ن�سخة منها، من اأجل اإلغاء املناق�ستني 
اخلا�سة   02/2020 وكــذا    01/2020
30/92 ق�سم تو�سعية  واملتابعة  بالدرا�سة 
على  واالإكماليات  باالبتدائيات  اخلا�سة 
رد  اأي  يتلقوا  مل  اأنهم  اإال  الوالية  م�ستوى 
حفيظة  اأثـــار  الـــذي  االأمـــر  ال�ساعة  حلــد 
يف  العمل  كــون  عليها  امل�سرفني  املهند�سني 
ظل هذه الظروف ي�سكل خطرا عليهم وعلى 

�سحتهم ب�سبب االأزمة ال�سحية.

انقطع ليلة اأم�س االأول، التيار الكهربائي 
باتنة،  والية  وبلديات  دوائر  جميع  على 
ال�سغط  �سبكة  م�ستوى  على  خلل  ب�سبب 
الإنتاج  اجلزائرية  لل�سركة  التابع  العايل 
يف  عــطــب  يف  ت�سبب  ــا  م وهـــو  الــكــهــربــاء 

ال�سغط املتو�سط واملنخف�س.
والــذي  �سونلغاز  مديرية  بيان  وح�سب 
ن�سخة  عــلــى  نيوز"  "االأورا�س  تــلــقــت 
اإرادة  عــن  ــارج  خ االنقطاع  هــذا  اأن  منه 
ا�ستدعى  الــذي  االأمــر  التوزيع،  مديرية 
مبقاطعات  التقنية  الــفــرق  كــل  جتنيد 

الكهرباء التابعة للمديرية الإعادة التيار 
الكهربائي  يف وقت قيا�سي.

االأحياء  من  العديد  اأن  بالذكر  جدير 
ــة بــاتــنــة عـــانـــت مــــوؤخــــرا من  ــدي ــل ــب ب
الكهربائي   للتيار  املتكررة  االإنقطاعات 
خا�سة حي بوعقــال واأحياء اأخرى االأمر 
الذي اأثار تذمر ال�سكان والذين ينتظرون 
�سيما  منها  للحد  املعنية  اجلهات  تدخل 
واأنها تلحق اأ�سرارا ج�سيمة على اأجهزتهم 
الكهربائية ب�سبب االإنقطاعات املفاجئة.

قرر رئي�س اجلمهورية االأ�سبق اليمني زروال التربع ب�سهر من معا�س تقاعده للم�ساهمة 
يف اجلهود الوطنية الرامية ملكافحة وباء كورونا واحلد من اآثاره على املواطنني.

واأو�سح اليمني زروال الذي تقلد من�سب رئي�س اجلمهورية بني �سنتي 1995 و1999، 
التي  للجهود  وم�ساندته  دعمه  تقدمي  الرمزية،  االلتفاتة  هذه  خالل  من  اأراد  اأنه 
اإىل  املواطنني  كل  املنا�سبة  بهذه  ودعا  الوباء،  هذا  مكافحة  اأجل  من  الدولة  تبذلها 
احرتام القواعد واالإجراءات التي اتخذتها ال�سلطات العمومية من اأجل الق�ساء على 

هذا الفريو�س القاتل.

امليلق بقرية تازغت  ينتظر فالحو دوار 
من  الــتــفــاتــة  �سقانة  لبلدية  الــتــابــعــة 
يف  الفالحي  الواقع  لتح�سني  امل�سوؤولني 
اإنتاج  يف  �سكانها  ي�ستغلها  التي  منطقتهم 
وتربية  الزراعية  املحا�سيل  من  العديد 
املوا�سي والدواجن، غري اأن هذه االأن�سطة 
مهددة بالزوال ب�سبب الكثري من النقائ�س 
وعلى  الفالحون  غيابها  من  يعاين  التي 
راأ�سها نق�س املياه ل�سقي االأرا�سي، و�سعف 
وغياب  الريفية،  بالكهرباء  االإمــــداد 
لت�سهيل  الريفية  امل�سالك  فتح  م�ساريع 

عملية ت�سويق االإنتاج.
على  امليلق  فالحوا  اأكد  باجلملة  م�ساكل 
ــة اأرا�ــســيــهــم ت�سري  ــردودي اإثــرهــا بـــاأن م
توفر  عــدم  ب�سبب  الت�ساوؤل  نحو  �سنويا 
وجود  لعدم  نظرا  لل�سقي  املوجهة  املياه 
يف  االأ�سا�سية  املــادة  هذه  لتوفري  م�ساريع 
الزراعية  للمحا�سيل  االإنتاجية  العملية 
ــار مــن جهة  ــط مــن جهة و�ــســح مــيــاه االأم
من�سوب  فيها  يقل  التي  الوالية  يف  اأخرى 
على  �سلبا  انعك�س  ب�سكل  االأمطار  تهاطل 
احللول  غياب  ظل  يف  الفالحي  القطاع 
ــي كـــان على  ــت ــة ال ــع ــاج ــن الــبــديــلــة وال
�سارمة  تكون  اأن  اجلزائرية  احلكومة 

والوقوف  الواقع  اأر�س  يف جت�سيدها على 
ا�ستكى  اأخــرى  جهة  من  اإجناحها،  على 
اإمداد الكثري  �سكان ذات املنطقة من عدم 
من اأحياءهم بالكهرباء الريفية وذلك ما 
ظالم  يف  تغرق  ال�سكنات  من  الكثري  جعل 
البع�س  قــدرة  عــدم  اإىل  اإ�سافة  دام�س، 
االرتوازية  اآبارهم  ا�ستغالل  على  االآخر 
الطاقوية  املــادة  لهذه  الفتقارهم  نظرا 

احليوية.
من  وغريها  واالأ�ــســمــدة  االأعـــالف  نق�س 
كما  االإنتاج  زيــادة  �ساأنها  من  التي  املــواد 
عدم  ب�سبب  الفالحني  عن  غائبة  ونوعا 
من  اأ�سعارها  وارتــفــاع  جهة  من  توفرها 
هوؤالء  يوميات  اأرق  ما  وذلك  اأخرى  جهة 
م�ستميت  ت�ساوؤل  يف  االإنــتــاج  اأن  خا�سة 
ح�سب الكثري من امل�ستكني، ويف نف�س ال�ساأن 
املنطقة م�سكلة غياب  طرح الفالحون يف 
م�ساريع فتح امل�سالك الريفية االأمر الذي 
عدم  اإىل  اإ�سافة  دائمة  عزلة  يف  جعلهم 
نظرا  منتوجاتهم  ت�سويق  على  قدرتهم 
الريفية  للم�سالك  التام  ال�سبة  للغياب 
للفالحني  ت�سمن  اأن  �ــســاأنــهــا  ــن  م الــتــي 
بكل  الفالحـي  منتوجهم  وت�سويق  التنقل 

اأريحيــة.

م�ضالح الأمن تطيح بهم وحتجز ع�ضرات القناطري

جتـار يحتكرون ال�ضميد لبيعه باأ�ضعـار م�ضاعفة بباتنة

م�ضابقات ومناق�ضات رغم االأزمة ال�ضحية بباتنة

عطب يف ال�ضبكة يوقف التموين
 بالكهرباء بباتنة

حمليات الإثنني  27  مغر�س 2970/ 06  اأفريل  2020 املوافق لـ 12  �شعبان 041441

معا�س  من  ب�ضهـر  "زروال" يتربع 
تقاعده ملكافحة كورونا

م�ضاكـل باجلملة حتا�ضر قطاع الفالحة
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دعا املواطنني اإىل االلتزام باحلجر ال�شحي



خن�شلة

بني عزيز ب�شطيف

بلدية العلمة 

اأم البواقي

 تخ�فا من انتقال عدوى ك�رونا  

من  ال�سمالية  اجلهة  يف  عزيز  ببني  اخلدمات  املتعددة  العيادة  عمال  دخل 
اأجل  وهــذا  اجلــاري  االأ�سبوع  بداية  مع  العمل  عن  اإ�سراب  يف  �سطيف  واليــة 
زمالئهم  اأحد  اإ�سابة  ثبوت  بعد  كورونا  بفريو�س  اخلا�سة  الفحو�سات  اإجراء 
بالفريو�س وهو متواجد حاليا مب�ست�سفى عني الكبرية، وهو ابن ال�سحية الذي 
احتكاكهم  اأي�سا  العمال  اأكد  يف حني  اأيام،  منذ  العلمة  بالداء مب�ست�سفى  تويف 

باأفراد عائالتهم منذ اأيام مما زاد من خطورة نقل العدوى لالأهل واالأقارب.
واأكد العمال املحتجون اأنهم كانوا على احتكاك مبا�سر بزميلهم الذي مل تظهر 
عليه اأي اأعرا�س لكنه ثبت اإ�سابته بالفريو�س بعد وفاة والده، وهو االأمر الذي 
جعل العمال املحتجني يطالبون بتدخل عاجل من طرف وزارة ال�سحة وال�سكان 
من اأجل اإجراء الفحو�سات ال�سرورية، وت�سببت الو�سعية احلالية يف حتويل 

جميع احلاالت اإىل امل�ست�سفيات املجاورة يف كل من عني الكبرية والعلمة.

وت�سميع مكتبني للربيد تخوفا من عدوى كورونا 
للربيد  مكتبني  غلق  على  بالوالية  الربيد  وم�سالح  املحلية  ال�سلطات  اأقدمت 
ببلدية بي�ساء برج يف اجلهة اجلنوبية من والية �سطيف وهذا بعد التاأكد من 
اإ�سابة اأحد املوظفني بفريو�س كورونا وهو االأمر الذي اأجرب م�سالح الربيد على 
ت�سميع املقرين اإىل وقت الحق لتفادي انت�سار هذا الفريو�س، كما مت و�سع جميع 

العمال واملوظفني حتت احلجر ال�سحي لتفادي انت�سار العدوى.
االأمر  وهو  العمومي  الوظيف  عمال  رواتــب  �سب  مع  الغلق  عملية  وتزامنت 
الذي جعل م�سالح الربيد تقوم بتوفري �ساحنة متنقلة من اأجل القيام مبختلف 
ال�ساحنة  �ستقوم  حيث  الو�سعية،  يف  التحكم  غاية  اإىل  الربيدية  العمليات 
امل�سكل  لهذا  اأخر  حل  اإيجاد  انتظار  يف  االأ�سبوع  يف  مرة  البلدية  اإىل  بالتنقل 

قبل حلول �سهر رم�سان.

عني  بلدية  اأحياء  من  العديد  تعرف 
والية  من  اجلنوبية  اجلهة  يف  اأزال 
�سطيف تذبذب كبري يف التزويد باملياه 
بداية  منذ  ــذا  وه لل�سرب  ال�ساحلة 
فرتة احلجر ال�سحي وهو االأمر الذي 
مبختلف  حادة  عط�س  اأزمة  يف  ت�سبب 
الكومينال  حــي  ــرار  غ على  االأحــيــاء 
ــتــزود بهذه  ــدم ال الـــذي يــعــاين مــن ع

املادة منذ مدة.
االأزمــة  اأن  ال�سكان  من  عــدد  ويقول 
الت�سيري  �ــســوء  عــن  ناجمة  احلــالــيــة 
للمياه  اجلزائرية  م�سالح  طــرف  من 
توا�سل  اأخرى  اأحياء  اأن هناك  بحكم 
بطريقة  الــ�ــســروب  باملياه  تــزويــدهــا 
اأحياء  �سكان  يكابد  حني  يف  عادية، 
اأخرى معاناة كبرية من اأجل احل�سول 
ظل  يف  خا�سة  ال�سروب  امل�ساه  على 
ال�سهاريج  اأ�سحاب  من  العديد  توقف 
عن العمل وهو ما ت�سبب يف اأزمة ياأمل 
حلول  قبل  عليها  الق�ساء  يف  ال�سكان 

ف�سل ال�سيف.

وال تختلف الو�سعية كثريا يف بلدية 
من  ال�سمالية  اجلهة  يف  عــدوان  اأوالد 
من  اأي�سا  �سكانها  يعاين  والتي  الوالية 
غياب املياه ال�سروب عن حنفياتهم يف 
ي�ستلزم  ما  ال�سحي  احلجر  فــرتة  عز 
ال�ستعمالها  املــيــاه  مــن  كبرية  كميات 
وهو  والتعقيم،  التنظيف  عمليات  يف 
االإ�سكال الذي بدا اأكرث تاأثريا مبنطقة 
ملــراغــدة حــيــث اأعــــرب الــ�ــســكــان عن 

تذمرهم من اإنقطاع التزود بهذه املادة 
احليوية، حيث باتت املعاناة م�ساعفة 
من اجل احل�سول على اأكيا�س ال�سميد 
ف�سال عن كميات من املياه، ومن جانبها 
فاإن م�سالح بلدية اأوالد عدوان اأكدت 
الرئي�سية  القناة  يف  عطب  وقوع  على 
مت  الـــذي  العطب  وهــو  املــيــاه  لتوزيع 
التموين  عــودة  انتظار  يف  اإ�ــســالحــه 

قريبا اإىل و�سعه الطبيعي. 

يف  العلمة  بلدية  م�سالح  وعـــدت 
�سطيف  والية  من  ال�سرقية  اجلهة 
املت�سررين  للتجار  مالية  بتعوي�سات 
احلجر  فــرتة  يف  حمالتهم  غلق  من 
فريو�س  انــتــ�ــســار  ظــل  يف  الــ�ــســحــي 
كورونا، وت�سببت االأزمة احلالية يف 
ملحالتهم  التجار  من  املئات  ــالق  اإغ
بال�سوق  ــة  ــع ــواق ال مــنــهــا  خــا�ــســة 
خمتلف  من  واملق�سود  دبي  التجاري 
عن  ف�سال  وخــارجــه  الــوطــن  جهات 

�سوق بلعلى.
رف�ست  البلدية  م�سالح  اأن  ورغــم 
اأو  التعوي�س  طريقة  عــن  الك�سف 
�سيح�سل  الـــذي  التعوي�س  حجم 
ت�سري  االأمـــور  اأن  اإال  التجار  عليه 
اجلبائية  ال�سرائب  يف  خف�س  نحو 
يف  وهــذا  اجلارية  بال�سنة  اخلا�سة 
ال�سلطات  طرف  من  املوافقة  انتظار 
العلمة  بــلــديــة  وتــعــتــرب  املــحــلــيــة، 
امل�ستوى  على  البلديات  اأغــنــى  مــن 

املعتربة  ملداخيلها  بالنظر  الوطنية 
من االأن�سطة التجارية.

م�سالح  اأكــــدت  ـــر  اأخ جــانــب  ومـــن 
الن�ساط  ا�ستئناف  قرار  اأن  البلدية 
ببيع  املتخ�س�سة  املــحــالت  لبع�س 
الوزارة  طرف  من  واملتخذ  التجزئة 
املوجودة  املحالت  ي�سمل  ال  االأوىل 
ب�سوق دربي التجاري والذي �سيبقى 
يف  النهائي  التحكم  غاية  اإىل  مغلقا 

الو�سع ال�سحي. 

قام ع�سرات املواطنني 
املقيمني مبدينة فكرون، 

باالحتجاج ليال اأمام مقر 
بلدية عني فكرون، مطالبني 

بالتدخل العاجل لرئي�س 
املجل�س ال�سعبي البلدي 

لتزويد �سكان املدينة مبادة 
ال�سميد، يف ظل امل�ساربة 

امل�سجلة حاليا.
وتعمد الع�سرات من التجار 

توزيع كميات معتربة منه 
خل�سة خالل الليل، وهو ما 

اأثار ا�ستياء املعنيني مطالبني 
فيها املجل�س البلدي ب�سرورة 

التدخل العاجل وحل اأزمة 
ال�سميـد التي طالت مدتها 
الأزيد من 20 يومــا، حيث 

�سجل �سحب دفعات معتربة 
من قبل املجل�س البلدي 

لبلدية عني فكرون خالل 
االأيام القليلة املا�سية 

ح�سب ما اأكده القائمون على 
مطحنة �سيدي اأرغي�س وهي 
الكمية التي مل يتم توزيعها 

علنا، وهو ما زاد من معاناة 
املواطنني، ب�سبب ا�ستغالل 

التجار للظروف اال�ستثنائية 
التي متر بها البالد، لتحقيق 

الربح ال�سريع على ح�ساب 
جيوب املواطن الب�سيط.

يف  البواقي  اأم  واليــة  �سجلت 
اإ�سابتني جديدتني  يوم واحد، 
تعود  حيث  كــورونــا،  بفريو�س 
احلالة االأوىل المراأة تبلغ من 
مبدينة  تقيم  �سنة  العمر57 
عني فكرون، التي توفيت م�ساء 
�سينا  ابـــن  مب�ست�سفى  ــس  ــ� اأم
اأم البواقي، فيما تعود  مبدينة 

مدير  لزوجة  الثانية  احلالة 
ببلدية  مــتــواجــدة  ابتدائية 
العمر  مــن  والبالغة  ال�سلعة 
حاليا  تتواجد  وهي  �سنة،   53
مب�ست�سفى  ال�سحي  باحلجر 
عني  مبــديــنــة  �ــســالــح  زرداين 
حالتني  وبت�سجيل  البي�ساء، 
احلاالت  عدد  و�سل  جديدتني 

ــا بــفــريو�ــس  ــه ــت ــاب ـــد اإ�ــس ـــوؤك امل
بوالية   "19 كوفيد  "كورونا 
من  حـــاالت   10 ــبــواقــي  ال اأم 
بينها حالتي وفاة، فيما ينتظر 
النتائج اخلا�سة بثالثة م�ستبه 
على  متواجدين  اآخــريــن  بهم 
مليلة  عني  م�ست�سفيات  م�ستوى 

وعني البي�ساء

العديد  خن�سلة،  بوالية  ــادر  غ
حتت  كانوا  الذين  املواطنني  من 
خمتلف  عـــرب  الــ�ــســحــي  ــر  ــج احل
ـــادر  ـــــن غ مــنــاطــق الــــواليــــة اأي
انتهت  املهدي  فندق  13مواطنا 
اخلا�سة  ال�سحي  احلــجــر  ــرتة  ف
بهم وذلك من اأ�سل 67 مواطن مت 
املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  حجرهم 

الفندقية للوالية.
ت�سريح   الفندق   ذات  �سهد  كما   
مقيمني  ـــوا  ـــان ك �ــســخــ�ــس   11
يف  املــهــدي  الفندقية  بــاالإقــامــة 

العملية  �سابقة، وقد متت  عملية 
مت  اأن  بــعــد  جــيــدة  ــــروف  ظ يف 
عليهم  طبية  فحو�سات  اإجـــراء 
اأجل  من  تعليمات  اإعطائهم  مع 
وتوخي  املنزيل  احلجر  موا�سلة 

احلذر.
�س�سار  بــلــديــة  �ــســهــدت  ــني  ح يف 
احلجر  مــن  �سخ�س   38 خـــروج 
الفرتة  انــقــ�ــســاء  بــعــد  الــ�ــســحــي 
التحاليل  نتائج  كانت  املــحــددة 
اأي  ظهور  عدم  من  لتاأكد  �سلبية 
عليهم،  كورونا  لفريو�س  اأعرا�س 

الن�سائح  كل  اإعطاءهم  مت  اأيــن 
االحرتازية اخلا�سة بهذا الوباء 
وكذا التاأكيد على موا�سلة احلجر 

املنزيل.
ويف �سياق ذي �سلة وبعد ت�سجيل 
كورونا  بفريو�س  ثالثة  اإ�سابة 
اأزيد  اإخ�ساع  مت  خن�سلة  بوالية 
احلجر  لعملية  �سخ�س   20 مــن 
من  خن�سلة  مبــديــنــة  الــ�ــســحــي 
بالفريو�س  امل�ساب  واأقارب  عائلة 
قد  اأعــرا�ــس  الأي  حت�سبا  ــك  وذل

تظهر عليهم.

الوطني  ال�سندوق  م�سالح  دعت 
جميع  خن�سلة،  بوالية  للتقاعد 
املواطنني ب�سكل عام واملتقاعدين 
خا�س  بــ�ــســكــل  احلـــقـــوق  وذوي 
مقر  اإىل  ــقــل  ــن ــت ال ــــدم  ع اإىل 
اال�ستقبال  ومــراكــز  ال�سندوق 
و�سرورة  لها  التابعة  والتوجيه 
هذا  من  كوقاية  بيوتهم  التزام 

الفريو�س.
عديد  عن  امل�سالح  ذات  ك�سفت 
التي  االلــكــرتونــيــة  االإجـــــراءات 
ما  كل  على  باالطالع  لهم  ت�سمح 
هذه  بني  ومــن  معرفته،  يريدون 
االإجــراءات مت و�سع رقم اخ�سر 
ثابت(  )هــاتــف   1130 ــاين  جم
جميع  عن  واالإجابة  اال�ستف�سار 
و�سع  اإىل  اإ�ــســافــة  ان�سغاالتهم 
اإجراءات ا�ستثنائي خط موبيلي�س 
 0669515821 الـــرقـــم  ذو 
على  العملية  ت�سهيل  اأجـــل  مــن 
ال�سندوق  و�ــســع  كــمــا  زبــائــنــه، 
ــد( مـــن اأجـــل  ــاع ــق ــت ــاء ال ــس ــ� )ف
اخلدمات  خمتلف  على  احل�سول 

واالإدارات التي يقدمها ال�سندوق 
عـــرب مـــوقـــع الــــكــــرتوين خــا�ــس 
الوكالة،  اإىل  التنقل  عناء  دون 
وطماأنت م�سالح ال�سندوق زبائنها 
باأن عملية �سب معا�ساتهم �ستكون 
ب�سكل عادي،اإ�سافة اإىل تاأكيدها 
�سهادة  تقدمي  وجــوب  عــدم  على 
حتيينها  �سيتم  وملفاتهم  احلياة 
هذه  نهاية  حتى  تلقائية  ب�سفة 
ب�سكل  ت�سلهم  ومعا�ساتهم  الفرتة 
مدة  متديد  اإىل  اإ�سافة  عــادي، 

التي  ال�سفاء  بطاقة  �سالحية 
انتهت �سالحيتها اإىل غاية نهاية 

�سهر اأفريل اجلاري.
ـــــــراءات جــــاءت من  ـــذه االإج ه
خا�سة  املواطنني  حماية  اأجــل 
من  احلــقــوق  وذوي  املتقاعدين 
كورونا  بفريو�س  االإ�سابة  خطر 
وجوب  قانون  وتدعيم  امل�ستجد 
التزام املواطنني باحلجر ال�سحي 
اإال  بيوتهم  مــن  ـــروج  اخل وعـــدم 

لل�سرورة.

عداد االإ�ضابات بـ"كورونا" يرتفع يف اأم البواقــي

و�ضع اأزيد من 20 �ضخ�س
 يف احلجر ال�ضحي مبدينة خن�ضلة 

تدابري جديدة لت�ضجيع املواطنني على التزام بيوتهم

عمال املوؤ�ض�ضة االإ�ضت�ضفائية يف اإ�ضراب عن العمل 

اأزمة عط�س يف اأحياء عني اأزال والدهام�ضة 

تعوي�ضات للتجار املت�ضررين من غلق حمالتهم 

مواطنون 
يحتجون ليال 

ب�ضبب ال�ضميد !!

حملياتالإثنني  27  مغر�س 2970/ 06  اأفريل  2020 املوافق لـ 12  �شعبان 051441
ت�ضجيل اإ�ضابتني جديدتني واإجمايل احلالت امل�ؤكدة ي�ضل 10 حالت 

فيما مت ت�ضريح اآخرون كان�ا حتت احلجر 

�ضندوق التقاعد بخن�ضلة

�شطيف

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

بن �صتول. �ض

بن �صتول. �ض

معاوية. �ض

معاوية. �ض

عني فكرون باأم الب�اقــي
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اإعالن عن طلب العرو�ض الوطني املفتوح رقم 2020/01

  ANEP              2025001500 El Aures News:  06  Avril   2020

تعلن املوؤ�ص�صة العمومية الإ�صت�صفائية الإخوة مغالويـ  ميلةـ  عن طلب العرو�ض 
 2020 الوطني املفتوح ق�صد متوين املوؤ�ص�صة بـ: املواد الغذائية لل�صنة املالية 

املت�صمنة احل�صة التالية: 
احل�صة رقم 03: اخلبز واحللويات

على  احلائزين  التجزئة  و/اأو  اجلملة  جتار  املنتجني،  املربني،  امل�صنعني،  فعلى 
املوؤ�ص�صة  مبديرية  ال�صفقات  مبكتب  الت�صال  الخت�صا�ض  يف  جتــاري  �صجل 
وهذا  ال�صروط  دفرت  ل�صحب  ـ  ميلة  ـ  مغالوي  الإخوة  الإ�صت�صفائية  العمومية 
خالل اأيام العمل من الأحد اإىل اخلمي�ض من ال�صاعة )08:00�صا( �صباحا اإىل 
غاية ال�صاعة )16:30 �صا( وذلك ابتداءا من اليوم الأول لن�صر هذا الإعالن 
اأجنبية  اأيام )10اأيام( يف يوميتني وطنيتني باللغة العربية ولغة  ملدة ع�صرة 
 )BOMOP( ويف الن�صرة الر�صمية ل�صفحات املتعامل العمومي )الفرن�صية(

ويجب اأن تتكون العرو�ض من : ملف الرت�صح والعر�ض التقني والعر�ض املايل: 
الرت�صح  "ملف  عبارة  يحمل  ومقفل  منف�صل  ظرف  يف  يو�صع  الرت�صح:  ملف  ـ   I

التالية:  الوثائق  من  " يتكون 
من  وخمتوم  مم�صي   ، موؤرخ  املرفق  النموذج  ح�صب  بالنزاهة  الت�صريح  ـ   01

طرف املتعهد. 
طرف  من  بعناية  مملوء  املرفق  النموذج  ح�صب  بالرت�صح  الت�صريح  ـ   02

املتعهد. 
الوطني  املركز  طرف  من  عليها  م�صادق  التجاري  ال�صجل  من  ن�صخة  ـ   03

 .CNRC لل�صجل التجاري
اجلبائي.  التعريف  بطاقة  من  ن�صخة  ـ   04

الغ�صا�صني  ـ ن�صخة من ك�صف ال�صرائب يحمل عبارة غري م�صجل يف قائمة   05
جمدول اأو م�صفى. 

 .  CNAS لالأجراء  الجتماعي  ال�صمان  حتني  �صهادة  من  ن�صخة  ـ   06
 CASNOS ال�صمان الجتماعي لغري لالأجراء  �صهادة حتني  ن�صخة من  ـ   07

.
 . لل�صركات  بالن�صبة  الأ�صا�صي  القانون  من  ن�صخة  ـ   08

وموؤرخ  مم�صي  ال�صالحية  �صاري  بالإم�صاء  والتفوي�ض  التن�صيب  حم�صر  ـ   09
اإن وجد. 

املدير  اأو  )للم�صري  املفعول  �صارية  العدلية  ال�صوابق  �صهادة  من  ن�صخة  ـ   10
العام للموؤ�ص�صة(. 

من  موؤ�صرة  الأخرية  �صنوات  الثالث  خالل  املالية  احل�صيلة  من  ن�صخة  ـ   11
التي  للموؤ�ص�صات  بالن�صبة  معتمد  احل�صابات  حمافظ  اأو  معتمد  حما�صب  طرف 

لها اكر من ثالثة �صنوات من الوجود. 
بالن�صبة للموؤ�ص�صات التي لها اأقل من ثالث �صنوات من الوجود يجب على املتعهد 
تقدمي ن�صخة من احل�صيلة لآخر �صنة مالية موؤ�صرة من طرف حما�صب معتمد 

اأو حمافظ احل�صابات.
بالن�صبة  الجتماعية  للح�صابات  القانوين  الإيــداع  �صهادة  من  ن�صخة  ـ   12

)CNRC( لل�صركات من املركز الوطني لل�صجل التجاري
من  م�صتخرجة  للعمال  ال�صمية  القائمة  من  ن�صخة  للموؤ�ص�صات  بالن�صبة  ـ   13

ال�صندوق الوطني للعمال الجراء. 
ال�صلع )ن�صخة  ال�صروط املحددة ح�صب طبيعة  النقل وفق  اثبات و�صائل  ـ   14

من البطاقة الرمادية و/اأو عقد الإيجار وعقد التاأمني �صاري املفعول (. 

ـ ن�صخ ل�صهادات ح�صن التنفيذ ح�صب مو�صوع العر�ض تت�صمن مبالغ تنفيذ   15
وخمتومة  مم�صية  موؤرخة  الطلبات  �صند  اأو  العقود  اأو  العمومية  ال�صفقات 

لن�صاط الثالث �صنوات الأخرية على الأكر اإن وجدت. 
عر�ض   " عبارة  يحمل  ومقفل  منف�صل  ظرف  يف  يو�صع  التقني:  العر�ض  ـ   II

تقني" يتكون من الوثائق التالية : 
مم�صي   . بعناية  مملوء  املرفق  النموذج  ح�صب  بالكتتاب  الت�صريح  ـ   01

وخمتوم من طرف املتعهد. 
ال�صفحات  على  وخمتوم  ومم�صي  مــوؤرخ  بعناية  مملوء  ال�صروط  دفرت  ـ   02
عبارة  �صفحته  اآخر  يف  وتكتب  ال�صفحات  كل  على  وخمتوم  لذلك  املخ�ص�صة 

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

" العر�ض  عبارة  يحمل  ومقفل  منف�صل  ظرف  يف  يو�صع  املايل:  العر�ض  ـ   III
املايل " ويتكون من الوثائق التالية: 

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

احلروف  و  بالأرقام  ر�صوم  بدون  بعناية  مملوء  بالوحدة  الأ�صعار  جدول  ـ   02
كل  على  وخمتوم  لذلك  املخ�ص�صة  ال�صفحات  على  وخمتوم  ومم�صي  مــوؤرخ   ،

ال�صفحات. 
الر�صوم  وبكل  بــدون  بعناية  مملوء  والتقديري  الكمي  التف�صيل  ـ   03
كل  على  وخمتوم  لذلك  املخ�ص�صة  ال�صفحات  على  وخمتوم  ومم�صي  مــوؤرخ 

ال�صفحات. 
يجب تقدمي ملف الرت�صح ، العر�ض التقني و والعر�ض املايل امل�صار اإليهم اأعاله 
كل يف ظرف منف�صل ويو�صعون يف ظرف خارجي مغلق و ومبهم ول يحمل العبارة 

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

ق�صد متوين املوؤ�ص�صة العمومية الإ�صت�صفائية الإخوة مغالوي ميلة ب:
املواد الغذائية

ح�صة رقم: ................
يفتح" "ل 

تودع العرو�ض لدى اأمانة مكتب مدير املوؤ�ص�صة العمومية الإ�صت�صفائية الإخوة 
يف  ــالن  الإع لهذا  ظهور  اأول  تاريخ  من   )10( العا�صر  اليوم  يف  ميلة  مغالوي 
الن�صرة  ويف  )الفرن�صية(  اأجنبية  ولغة  العربية  باللغة  وطنيتني  يوميتني 
الثامنة  ال�صاعة  بني   )BOMOP( العمومي  املتعامل  ل�صفحات  الر�صمية 

�صباحا )08:00 �صا( و ال�صاعة الواحدة والربع زوال ابتداءا )13:15�صا(.
واملالية ( يف جل�صة علنية  التقنية  والعرو�ض  الرت�صح  الأظرفة )ملفات  تفتح 
الواحدة والن�صف زوال )13:30(  ال�صاعة  العرو�ض على  يف نف�ض يوم ايداع 
واملوافق لآخر يوم من اأجل حت�صري العرو�ض مبقر مديرية املوؤ�ص�صة العمومية 
الإ�صت�صفائية الإخوة مغالوي ميلة ويعد هذا الإعالن مبثابة دعوة للعار�صني 
حل�صور جل�صة فتح العرو�ض واإذا �صادف يوم الفتح يوم عطلة اأو يوم عيد وطني 

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

فتح الأظرفة اإ�صافة اإىل اجل حت�صري العرو�ض.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
ولية ميلة

املوؤ�ص�صة العمومية ال�صت�صفائية الإخوة مغالوي ـ ميلة ـ
رقم التعريف اجلبائي للموؤ�ص�صة : 098143015013928

الرقم 2020/560

�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 12 رقم 12 ـ باتنة
�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 

لكل اإ�سهاراتكم واإعالناتكم
                                      "االأورا�س نيوز"

توفر لكم خدمة راقية  
                             وباأ�سعـــار تناف�سية



دعت وزارة املالية اأول اأم�س، اجلمعيات ذات الطابع الإن�ساين اأو اخلريي املعتمدة قانونا و كذا الهالل الأحمر اجلزائري 
اإىل التقدم اإىل مديريات ال�سرائب الولئية واإىل مفت�سيات اأق�سام اجلمارك لال�ستفادة من الإعفاءات التي يت�سمنها الت�سريع 

فيما يتعلق باأعمال الت�سامن.

فريو�س كورونا:

يف اإطار حماربة الحتكار و التجارة غري ال�ضرعية: 

�صرورة  اإىل  التجار  التجارة  وزارة  دعــت   
وامل�صتودعات  املـــخـــازن  بجميع  الــتــ�ــصــريــح 
ال�صرعيني  الغري  التجار  ملحاربة  وحمتوياتها 

والحتكار.
اإليها  املتو�صل  النتائج  على  بناءا  انه  واأفادت 
 30 الأحــد  يوم  انعقد  الــذي  الجتماع  خالل 
للمواد  اجلملة  جتار  ممثلي  مع   ،2020 مار�ض 
الغري  التجار  حمــاربــة  اإطـــار  ويف  الغذائية، 
القانونية،  غري  الحتكار  وعمليات  ال�صرعيني 
بجميع  الت�صريح  �ــصــرورة  على  التــفــاق  مت 

املخازن وامل�صتودعات وحمتوياتها.
ويتم هذا الت�صريح، ي�صيف البيان، عن طريق 
مرا�صلة مديرية التجارة يف اإقليم الخت�صا�ض 
امل�صالح  و  الرقابة  مل�صالح  �صيت�صنى  وبــهــذا 
الأمنية التمكن من الف�صل بني التجار النزهاء 
اأو�صاعهم  بت�صوية  تعهدهم  مع  وامل�صاربني، 

يف  قانونا  بها  املعمول  لالإجراءات  وفقا  نهائيا 
هذا ال�صاأن، كما مت توجيه، اإىل مدراء التجارة 
عمليات  ملبا�صرة  فورية  تعليمات  الولئيني، 
ال�صطب النهائي من ممار�صة الن�صاط التجاري 

بعمليات  قــام  ــه  ان منه  الــتــاأكــد  يتم  مــن  لكل 
مع  بالتن�صيق  وهذا  املنتوج  واحتكار  امل�صاربة 
م�صالح املركز الوطني لل�صجل التجاري وحتت 

اإ�صراف ال�صيدات وال�صادة الولة.

مت  باأنه  لل�صرائب،  العامة  املديرية  اأكــدت 
متديد اآجال اإيداع الت�صريح ال�صهري ل�صهري 
والر�صوم  احلــقــوق  ـــع  ودف ومــار�ــض  فــيــفــري 
املقبل،  20 ماي  اإىل غاية يوم  املتعلقة بهما، 

كاإجراء وقائي من تف�صي فريو�ض "كورونا".
املكلفني  اأن  ال�صرائب،  مديرية  واأو�صحت 
الت�صريحات  اإيــداع  عليهم  يتعني  بال�صريبة 
احلقوق  ودفع  ماي   20 تاريخ  بحلول  الثالث 
باملكلفني  يتعلق  فــيــمــا  اأمــــا  بــهــا،  املتعلقة 
ــة كــريــات  ــري ــدي بــالــ�ــصــريــبــة الــتــابــعــني مل
ت�صريحاتهم  اإيـــداع  فيوا�صلون  املوؤ�ص�صات، 
امل�صتحقة  والر�صوم  ال�صرائب  ودفع  ال�صهرية 

اإلكرتونيا.
اخلا�ض  الف�صلي  بالت�صريح  يتعلق  وفيما 
لل�صريبة  اخلا�صعني  بال�صريبة  باملكلفني 
اآجــال  متديد  مت  فقد  الوحيدة،  اجلزافية 
اإيداع الت�صريح الف�صلي لل�صريبة على الدخل 
الإجمايل لأجور اأ�صهر جانفي، فيفري ومار�ض 
اإىل غاية يوم 20 ماي 2020. فيما مت متديد 
الت�صريح ال�صنوي للنتائج )امليزانية ال�صنوية 
اأما   ،2020 30 جوان  اإىل تاريخ  وامللحقات( 
كريات  ملديرية  التابعة  لل�صركات  بالن�صبة 
الت�صريح  اإيـــداع  اأجــل  ف�صيمدد  املوؤ�ص�صات، 

ال�صنوي للنتائج اإىل غاية 31 ماي 2020.
الر�صيد  ت�صفية  اأن  اإىل  ذاته  البيان  واأ�صار 
ال�صركات  الأربــاح  على  ال�صريبة  من  املتبقي 
هو 20 يوما ابتداء من تاريخ اإيداع الت�صريح 

ال�صنوي للنتائج.
اإيداع الت�صريح ال�صنوي  اأجل  كما مت متديد 
للمداخيل )ال�صريبة على الدخل الإجمايل/ 
فيما  جــوان.   30 غاية  اإىل  الإقــامــة(  حمل 

الأول  الــوقــتــي  الق�صط  دفــع  ـــال  اآج مـــددت 
وال�صريبة  الإجمايل  الدخل  على  لل�صريبة 

جوان   20 تاريخ  اإىل  ال�صركات  اأربــاح  على 
2020، و�صدد امل�صدر ذاته اأنه ميكن للمكلفني 
مالية  و�صعية  من  يعانون  الذين  بال�صريبة 
زمني  جدول  من  ال�صتفادة  التما�ض  �صعبة، 
لهوؤلء  ميكن  كما  اجلبائية،  ديونهم  لت�صديد 
كانوا  اإذا  الزمني  جدولهم  تعديل  التما�ض 

يعانون من نق�ض ال�صيولة.
فر�ض  عملية  تعليق  ال�صياق،  ذات  يف  ومت 

ال�صريبة على الأرباح غري املوزعة.

بالن�صبة  اأنه  الــوزارة  ذكرت  لها،  بيان  ويف 
ــاأن  ب الــتــذكــري  يتعني  الــتــ�ــصــامــن،  لأعــمــال 
ال�صارية  واجلمركية  اجلبائية  الت�صريعات 
ذات  ــال  ــم الأع اأو  اجلمعيات  بـــاأن  تق�صي 
املعتمدة  اخلـــريي،  اأو  ــ�ــصــاين  الإن الــطــابــع 
قانونا، اإىل جانب الهالل الأحمر اجلزائري، 
ت�صتفيد من الإعفاء من احلقوق اجلمركية 
فيما  امل�صافة،  القيمة  على  الر�صم  ــن  وم
يخ�ض الب�صائع املر�َصلة اإليهم يف �صكل هبات، 
لالأغرا�ض  املــجــاين  للتوزيع  واملخ�ص�صة 
الأ�صا�ض،  هــذا  وعلى  الطبية،  اأو  اخلريية 
للتقرب  املعنية  اجلمعيات  الــــوزارة  دعــت 
)املديرية  للولية  ال�صرائب  مديرية  من 
ينتمي  التي  اجلبائية(  للعمليات  الفرعية 
اإليها مقرها الرئي�صي، للح�صول على �صهادة 
امل�صافة،  القيمة  على  الر�صم  من  الإعفاء 
تطلب  اأجلها  من  التي  ال�صلع  قائمة  بتقدمي 

الإعفاء.

اجلمعيات  على  يتعني  ذلــك،  على  عــالوة 
املعنية التقدم اأمام مفت�صية اأق�صام اجلمارك 
املخت�صة اإقليميًا، من اأجل احل�صول على اإذن 
اجلمركة مع الإعفاء من حقوق ال�صترياد، 
بتقدمي تعهد خطي يحدد وجهة هذه ال�صلع 

ال�صلع  هذه  جمركة  عمليات  ت�صتفيد  حيث 
ل. من اإجراء معجَّ

وملزيد من املعلومات، دعت الوزارة اجلمعيات 
ال�صرائب  مــ�ــصــالــح  مــن  لــلــتــقــرب  املــعــنــيــة 

واجلمارك املخت�صة اإقليميا.

اأم�ض  واملناجم،  ال�صناعة  وزارة  قالت 
الوطنية  ''املوؤ�ص�صة  اإن  بيان  يف  الأحــد، 
ــيــة �ــصــرعــت يف  لــلــ�ــصــنــاعــات اللــكــرتون
ال�صطناعية  الإنعا�ض  اأنظمة  ت�صنيع 

واأجهزة التنف�ض الأوتوماتيكية.
ـــوزارة: ''ملــواجــهــة  ـــل وجـــاء يف بــيــان ل
النق�ض يف اأنظمة الإنعا�ض ال�صطناعية 
�صرعت  الفرتة،  هذه  يف  امل�صت�صفيات  يف 
املوؤ�ص�صة الوطنية لل�صناعات اللكرتونية 
ال�صناعة  ــــوزارة  ل الــتــابــعــة  )اإيـــنـــي(، 
واملناجم، يف ت�صميم واإنتاج هذه الأنظمة 

و اأجهزة التنف�ض الأوتوماتيكية''.
وتهدف ال�صركة العمومية من خالل هذه 
اخلطوة اإىل تقليل النق�ض الذي تعرفه 
امل�صت�صفيات حاليا من هذه الأجهزة وهو 
ما يعرقل عمل الأطباء واأعوان ال�صحة 

يف عالج املر�صى، ي�صيف البيان.
''اإيني''  �صركة  قامت  الإطــار،  هذا  ويف 
ال�صطناعي  الإنــعــا�ــض  نظام  بت�صميم 
بالو�صائل  اليدوي  التدخل  يعو�ض  الذي 

التنف�ض.  على  للم�صاعدة  التقليدية 
جدا  مب�صطة  ن�صخة  النظام  هذا  ويعد 
ال�صطناعية  الــتــنــفــ�ــض  اأجـــهـــزة  مــن 

الكال�صيكية.
ت�صميم  املـــ�ـــصـــدر،  حــ�ــصــب  مت،  وقــــد 
لي�صتجيب  خ�صي�صا  النظام  هذا  منوذج 
تتاأثر  الــذيــن  ــى  املــر�ــص لحــتــيــاجــات 
اأو  فريو�صية  بعدوى  التنف�صية  قدراتهم 
اأمرا�ض اأخرى تتطلب م�صاعدة للحفاظ 

على وظيفة التنف�ض وحت�صينها.
املوؤ�ص�صة  اأخرى، �صرعت هذه  ومن جهة 
ELEC- ملجمع  الــتــابــعــة  العمومية 
ال�صركة  قررت  اأن  بعد   ،Eldjazair
املتخ�ص�صة  ـ   Medtronic العاملية 
 31 بتاريخ  الطبية-  التكنولوجيات  يف 
اإن�صانية  بدوافع  التنازل   2020 مار�ض 
الطبي  التنف�ض  نظام  ملكية  حقوق  على 
PB560، اأي�صا يف ت�صنيع اأجهزة تنف�ض 
اأوتوماتيكية وفق هذا النظام للم�صاهمة 

يف احتواء وباء كورونا فريو�ض.

وت�صويق  لنقل  الوطنية  ال�صركة  قامت 
اخلمي�ض  يوم  )�صوناطراك(،  املحروقات 
الفارط، بو�صع حيز اخلدمة بنجاح، اأنبوب 
الغاز "ج ر GR7(  "7( الرابط بني املنيعة 
ـــــواط(،  )الأغ الــرمــل  وحــا�ــصــي  )ادرار( 

ح�صبما اأفاد به اأول اأم�ض بيان لل�صركة.

اأن �صوناطراك قامت يوم  وجاء يف البيان 
2 اأفريل 2020 بنجاح بو�صع حيز اخلدمة 
اأنبوب الغاز "ج ر 48/7" )على طول 344 
 STC" للخط  امــتــدادا  يعتر  الــذي  كــم( 
 4 رقــم  املحطة  بــني  والــرابــط   "GR5

باملنيعة واملحطة رقم 7 بحا�صي الرمل.
جيدة،  ظروف  يف  الجنــاز  اأ�صغال  وجرت 
مت  انــه  اأو�ــصــح  ــذي  ال البيان،  ذات  ح�صب 
الكميات  ل�صتقبال  املــ�ــصــروع  هــذا  اجنــاز 
باجلنوب  اجلــديــدة  احلقول  من  املجمعة 
و�صمال’  ‘جنوب  موينة  )حا�صي  الغربي 
الوطني  املركز  اإىل  وحا�صي باحمو( ونقله 

لتوزيع الغاز بحا�صي الرمل.
اخلط  هذا  اأن  �صوناطراك  �صركة  وذكرت 
باملئة   100 �ــصــركــات  احتــــاد  ثــمــرة  ــو  ه
امل�صروع  هذا  اجناز  اأوكل  بحيث  جزائرية 
كو�صيدار  وهـــي  وطــنــيــة  لــ�ــصــركــات  كــلــيــا 
للقنوات و املوؤ�ص�صة الوطنية للقنوات، ومت 
اجلزائرية  طــرف  مــن  الأنــابــيــب  ت�صنيع 
مبتابعة  تكفل  حني  يف  الأنابيب  ل�صناعة 
النفطية  الأ�صغال  �صركة  الت�صنيع  م�صار 

الكرى.
طاقته  تقدر  الــذي  اخلط  هذا  و�صي�صمح 
قدرة  برفع  �صنويا  قيا�صي  م3  مليار   4 بـ 
يف  الطبيعي  الــغــاز  جمــال  يف  �صوناطراك 
اأنبوب الغاز رقان -  نظام النقل عن طريق 
مليار   13 حوايل  اإىل  لي�صل  الرمل  حا�صي 

م3 قيا�صي �صنويا.
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ل�ضتقبال الكميات املجمعة من احلق�ل اجلديدة باجلن�ب الغربي

بعد اأن قررت ال�ضركة العاملية التنازل بدوافع اإن�ضانية على حق�ق امللكية:

ثمن رئي�ض جمعية حماية امل�صتهلك م�صطفى 
الأوىل  الـــــوزارة  اإدراج  ــض،  ــ� اأم اأول  زبــــدي، 
اإ�صالح  ور�صات  و  ال�صيارات،  غيار  قطع  لتجارة 
الــعــجــالت �صمن  اإ�ــصــالح  كـــذا  و  ــيــارات،  الــ�ــص
الن�صاطات التجارية امل�صتثناة من الغلق خالل 
ال�صكاوى  اإىل  بالنظر  ال�صحي،  احلجر  فرتة 
حركة  كـــون  اجلمعية  ت�صل  الــتــي  الــكــثــرية 
ال�صيارات مل تتوقف واملواطنون يحتاجون ملثل 

هاته اخلدمات.
الن�صاطات  لباقي  الرتخي�ض  باأن  زبدي  واأكد 
الأوىل  الـــوزارة  بيان  ت�صمنها  التي  الأخـــرى 
ك�صيانة املركبات و الآلت و املعدات الفالحية، 
الفالحية،  للم�صتثمرات  ال�صرورية  اللوازم  و 
اأن ي�صكل  اأمر يتعلق بتقدير احلكومة ملا ميكن 
خطرا على ال�صحة العمومية من عدمه، لأنها 
الوحيدة  وهي  اأحــد،  ميلكها  ل  معطيات  متلك 

القادرة على اتخاذ مثل هذه القرارات
ال�صكاوي  من  الكثري  اأن  املتحدث  ذات  وقــال 
الن�صاطات  لبع�ض  للرتخي�ض  اجلمعية  ت�صل 
الأخرى بالعمل، وا�صتثناءها من الغلق، م�صيفا 

الظروف  مع  اأنه  اعتقادنا  يف  "لكن  ال�صياق  يف 
انت�صار  وخماطر  البالد  تعي�صها  التي  الع�صيبة 
الغذائي  الن�صاط  فـــاإن   19 كوفيد  فــريو�ــض 
عداه  ما  اأمــا  فقط  ال�صروريني  هما  وال�صحي 
فيمكن النتظار اإىل حني رفع احلجر ال�صحي.

ويف رده على �صوؤال بخ�صو�ض متوين الوليات 
ي�صري  ــر  الأم اأن  يــرىزبــدي  الغذائية،  باملواد 

من  الحتكار  مــازال  لالأ�صف  لكن  جيد  ب�صكل 
تت�صبب  التي  اللهفة  كذا  و  التجار،  بع�ض  قبل 
لل�صحة  حقيقيا  تهديدا  ت�صكل  طــوابــري  يف 

العمومية.
حماية  جمعية  رئي�ض  اأفــاد  اآخــر،  �صياق  ويف 
العينية  الترعات  جمع  عملية  ان  امل�صتهلك 
مل�صاعدة العائالت املعوزة ت�صري بوترية ممتازة.



اأن�سار  جلنة  االأول،  اأم�س  يوم  با�سرت، 
التطوعية  فريق مولودية باتنة حملتها 
واتخذت  كورونا،  وباء  مع  تزامنت  التي 
ـــار عــــدة تـــدابـــري جلمع  جلــنــة االأنـــ�ـــس
التربعات من اأموال ومواد غذائية عامة 
وكذا اأدوية وغريها من �سروريات احلياة 
هذه  مت�س  اأن  على  الراهنة،  الفرتة  يف 

بوالية  معوزة  عائالت  عدة  امل�ساعدات 
باتنة.

جلنة  عــن  االأول  املــ�ــســوؤول  ونا�سد  هــذا 
االن�سار زاكي بلونا�س كل مواطني والية 
واالأعمال  ــال  امل ــال  رج وخا�سة  باتنة، 
التي  اله�سة  الفئات  لكل  الدعم  بتقدمي 
تعاين يف �سمت، على اأمل ان جتد نداءات 

مولودية  ال�سعبي  الــنــادي  اأن�سار  جلنة 
باتنة اآذان �ساغية.

اللجنة  رئي�س  وح�سب  اأنه  الذكر  يجدر 
االأ�سخا�س  من  العديد  فاإن  زاكي  بلونا�س 
ات�سلوا وابدوا رغبتهم يف التربع والتطوع 
والوقوف مع كل املحتاجني يف هذه  االأزمة 

التي ت�سهدها البالد.

يوا�سل العبو فريق جمعية عني مليلة 
الطاقم  منحه  الذي  الربنامج  تطبيق 
لهم  بوغرارة  اليامني  بقيادة  الفني 
البطولة،  توقيف  متديد  قرار  عقب 
ــذا  حــيــث يــوا�ــســل الــالعــبــون يف وه
ق�سد رفع اجلاهزية البدنية والبقاء 
تفنيد  ــذا  وك التدريبات،  اأجـــواء  يف 
الذي  الكثري  الكالم  بعد  االإ�ــســاعــات 
لهذا  البطولة  م�ستقبل  حــول  ــدور  ي
وتعليقها  توقفها  بعد  خا�سة  املو�سم، 
من قبل الوزارة الو�سية، ويرتكز عمل 
الالعبني على البقاء يف اأح�سن لياقة 
الع�سالت  تقوية  مــع  ممكنة  بدنية 
التح�سريات  اأجــواء  اإىل  العودة  قبل 
القائد  رفــقــاء  وينتظر  اجلماعية 
اأجواء  اإىل  العودة  موعد  زيــاد  رابــح 
والتخل�س  اجلــمــاعــيــة  الــتــدريــبــات 
الذي  املر�س  هــذا  من  نهائية  ب�سفة 
لكي  ــذا  وه اجلــزائــر،  يف  ينت�سر  ــداأ  ب

تعود املياه اإىل جماريها والعودة اإىل مناف�سة 
املــدرب  هــدد  كما  التاألق  ملوا�سلة  الر�سمية 
املليلي اأ�سباله بعقوبات يف حال عدم التزامهم 
خ�سو�سا  لــهــم،  املــقــدم  اخلــا�ــس  بــالــربنــامــج 
اإياهم  مطالبته  مع  الــوزن،  يف  كبرية  زيــادات 
على  التاأكيد  مع  �سحي،  غذائي  برنامج  اإتباع 
منها  منازلهم، دون اخلروج  البقاء يف  �سرورة 
تعليمات  يف  جاء  كما  الق�سوى  لل�سرورة  اإال 

ال�سلطات العليا بالبالد.

اليامني  "ال�سام"  لـ  الرئي�سي  ــدرب  امل طلب 
للنادي  الطبي  الطاقم  اأع�ساء  من  بوغرارة 
كل  حالة  عن  مف�سال  تقريرا  منحه  �سرورة 
ابتعدوا  الــذيــن  �ــســواء  امل�سابني،  الالعبني 
من  عــانــوا  الــذيــن  اأو  املناف�سة  عــن  مــدة  منذ 
االأخـــرية،  التدريبية  احل�س�س  خــالل  اآالم 
باملرحلة  اخلا�س  العمل  برنامج  ي�سبط  حتى 
عن  الت�سكيلة  اإبتعدت  بعدما  خا�سة  املقبلة، 
فريو�س  انت�سار  ب�سبب  الر�سمية،  املناف�سة 

"كورونا".
فريق  مــ�ــســريي  اأن  يــبــدو  ـــر  اآخ �ــســيــاق  ويف 
اجلمعية يتواجدون يف ورطة حقيقية، ب�سبب 
املحلية  ال�سلطات  اإعانات  دخــول  يف  التاأخر 
الالعبني  م�ستحقات  بت�سوية  �ست�سمح  التي 
االأموال،  هذه  ال�سرب  بفارغ  ينتظرون  الذين 
املناف�سات  كل  وتوقف  االأزمة  توا�سل  ظل  يف 
اأن العديد  الر�سمية ب�سبب داء كورونا، حيث 
على  يتح�سلوا  اأن  ينتظرون  الالعبني  مــن 

الرواتب ال�سهرية املتاأخرة.

ك�سف رئي�س جمل�س اإدارة مولودية 
تلقيه  عن  كراو�سي  �سالح  العملة 
بلدية  رئــيــ�ــس  ــن طـــرف  م ــود  ــوع ل
بتخ�سي�س  ح�ساين  توفيق  العلمة 
01 مليار �سنتيم  غالف مايل يناهز 
املمنوح  مليار   02 مبلغ  اإىل  اإ�سافة 
االإ�سافية  االإعـــانـــة  يف  لــلــفــريــق 
جاء  الـــذي  الــدعــم  وهــو  للبلدية 
كراو�سي  ح�سب  املنا�سب  الوقت  يف 
الــوعــود  جت�سيد  يف  ــل  ــاأم ي الـــذي 
للتخل�س  وقت  اأقــرب  يف  املمنوحة 
نهائيا من االأزمة احلالية والرتكيز 
املو�سم  بطولة  مــن  تبقى  مــا  على 
قد  العلمة  بلدية  وكانت  ــاري،  اجل
 6.5 يــقــارب  مبلغ  الفريق  منحت 

مليار �سنتيم يف امليزانية االأولية. 
اأن  حــديــثــه  يف  ــي  ــس ــراو� ك واأكــــد 
بجانب  ــوقــوف  ال عليهم  االأنــ�ــســار 
مردفا  احلالية  الفرتة  يف  الفريق 
الفريق  حمبي  يطمئن  اأنه  بالقول 

وهذا  تدريجيا  ــوجــودة  امل امل�ساكل  بحل 
على الرغم من ال�سائقة املالية التي يعاين 
عليهم  االأنــ�ــســار  اأن  م�سيفا  الفريق  منها 
يف  الأنه  الفريق  م�ستقبل  على  اخلوف  عدم 
اأيدي اأمينة تريد و�سع الفريق على ال�سكة 
ال�سحيحة واإخراجه من الدوامة التي كان 

يعاين منها منذ مدة.
ومت تاأجيل الف�سل يف الق�سايا التي رفعها 
عدد من الالعبني القدامى للفريق على غرار 
املدافع ملويل فريد لدى املحكمة الريا�سية 
احلالية  الظروف  ب�سبب  الحق  وقت  اإىل 
وتبقى  كورونا،  فريو�س  بتف�سي  املرتبطة 
اإدارة املولودية مهددة بخ�سارة مبالغ مالية 
املالية  التعوي�سات  حلجم  بالنظر  كبرية 
وعدم  القدامى  الالعبون  بها  يطالب  التي 
لت�سوية  معهم  تفاهم  �سيغة  اإىل  التو�سل 

م�ستحقاتهم بالرتا�سي.
فتح  بــ�ــســرورة  الــفــريــق  اإدارة  وطــالــبــت 
املوا�سم  عن  املرتاكمة  الديون  يف  حتقيق 
بدليل  خميفة  اأرقام  بلغت  والتي  الفارطة 

تزايد عدد الق�سايا املرفوعة �سد الفريق 
لدى املحاكم يف االأ�سهر الفارطة وهو االأمر 
من  املزيد  الفريق  يكبد  اأن  �ساأنه  من  الذي 
الدائنني  بع�س  اأن  علما  املالية،  اخل�سائر 
يف  معتربة  مالية  قيم  �سحب  مــن  متكنوا 
جعل  الــذي  االأمـــر  وهــو  ال�سابقة  الــفــرتة 
اإدارة الفريق تتخوف من تكرار االأمر لدى 
دخول اإعانات البلدية والوالية يف الفرتة 

املقبلة.
املولودية  اإدارة  تفكر  اأخــر  �سعيد  وعلى 
لالعبني  املـــدى  طويلة  عــقــود  توقيع  يف 
العرو�س  ظــل  يف  ــذا  وه املتاألقني  ال�سبان 
التي و�سلت العنا�سر املتاألقة، حيث تراهن 
اخلطوة  بهذه  القيام  على  املولودية  اإدارة 
املتاألقة كما ح�سل  العنا�سر  لتفادي رحيل 
خالل ال�سنوات الفارطة، وبخ�سو�س م�سري 
قرار  على  التاأكيد  مت  فقد  الرديف  العبي 
العنا�سر فقط  اأح�سن  االإحتفاظ بخدمات 
يف حني اأن باقي العنا�سر جمربة على ابحث 

عن فرق اأخرى من اأجل االإن�سمام اإليها. 

اأكد مدرب حرا�س اإحتاد عنابة �سليم مقداد 
ال�سعود  ورقة  لعب  يف  الفريق  حظوظ  باأن 
قائمة  تبقى  اجلــاري  املو�سم  بطولة  خالل 
رغم التذبذب امل�سجل يف نتائج الفريق منذ 
اأن  مقداد  واأ�ساف  العودة،  مرحلة  اإنطالق 
قرار اإ�ستئناف املناف�سة يبقى بيد ال�سلطات 
ال�سروري  من  اأنه  على  موؤكدا  للبالد  العليا 
قبل  احلالية  الو�سعية  يف  جيدا  التحكم 
اأي  لتفادي  املناف�سة  الإ�ستئناف  الــعــودة 

اأخطار قد ت�سيب الالعبني. 
الفريق  نتائج  تراجع  �سبب  مقداد  واأرجــع 

التحفيز  غياب  اإىل  الفارطة  اجلــوالت  يف 
تاأثري مبا�سر  له  الذي كان  املايل وهو االأمر 
تعود  اأن  متمنيا  الــالعــبــني  تــركــيــز  عــلــى 
املتبقية  اجلـــوالت  يف  جماريها  اإىل  املــيــاه 
الفريق  يتمكن  حتى  اجلـــاري  املو�سم  مــن 
اإحــدى  ح�سد  يف  كاملة  حظوظه  لعب  من 
تاأ�سريات ال�سعود اإىل املحرتف االأول، واأ�سار 
الكثري من  الالعبني قاموا يف  اأن  اإىل  مقداد 
على  احل�سول  اأجل  من  باإحتجاجات  املرات 
هذه  جتد  اأن  متمنيا  املالية  م�ستحقاتهم 
امل�سكلة طريقها اإىل احلل يف الفرتة املقبلة.

الهاوي  للنادي  ال�سابق  الرئي�س  ويتواجد 
بعد  امل�ست�سفى  يف  كـــروم  عنابة  الإحتـــاد 
الذي  االأمـــر  وهــو  �سحية  لوعكة  تعر�سه 
التقارير  ت�سليم  اإجــراءات  تاأخري  يف  ت�سبب 
ــاد، وهــذا  ــالإحت ــــالإدارة املــوؤقــتــة ل املــالــيــة ل
اإنتظار  يف  الفريق  م�سريو  مـــازال  وقــت  يف 
من  املحلية  ال�سلطات  اإعانات  على  احل�سول 
�سطر  عن  ف�سال  الديون  بع�س  ت�سوية  اأجل 
الوعود  �سوء  على  الالعبني  م�ستحقات  من 
وقت  يف  الفريق  رئي�س  طــرف  من  املقدمة 

�سابق. 

جلنة الأن�شار تبا�شر حملتها التطوعية 

بوغرارة ي�شدد على تطبيق الربنامج 
ويطلب تقرير مف�شل عن امل�شابني

كراو�شي يطمئن الأن�شار وينتظر دعم البلدية 

الطاقم الفني يراهن على ال�شعود وينتظر 
انفراج اأزمة امل�شتحقات 
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اأكد املح�سر البدين لفريق �سباب باتنة بلعيد جماهد يف هذا احلوار اأنه مطمئن 
باأن هذا الوباء �سيزول بحول اهلل نظرا ملا �سخر له من اإمكانيات مادية وب�سرية 
من طرف ال�سلطات العليا من اإر�سادات واإمكانيات وقائية تبعث على التفاوؤل وقال 
اأثناء حديثه، اإنه يجهز العبيه نف�سيا وبدنيا بالت�ساور مع املدرب الرئي�سي توفيق 
�سيحة ل�سحن بطاريات الالعبني ودفعهم للتحلي باليقظة والوعي املتوا�سل مع 
و�سع برنامج مميز لكل العب مع املتابعة امليدانية من بعيد وهو العمل اجلماعي 
يف  معينة  بن�سبة  البدنية  لياقته  على  حمافظا  العب  كل  يبقى  حتى  بعد  عن 

انتظار االأيام القادمة التي تبني اإ�ستئناف البطولة اأو متديدها لفرتة اأخرى.

يف  للتدريبات  م�سطر  برنامج  هناك  هل 
هذه الفرتة ؟

ـــون مــــتــــواجــــدون يف  ـــب ـــالع جــــل ال
منازلهم وقدمنا برناجما ثريا خا�س 
على  للحفاظ  الفردية  بالتدريبات 

برنامج  عن  ف�سال  البدنية،  اللياقة 
كل  و�سعية  ينا�سب  مــتــوازن  غــذائــي 

ب�سرامة  التعليمات  تطبيق  وعليهم  العب 
تعليمات  اجلاهزية  اأمت  على  يبقوا  حتى 
و  الرئي�سي  املــدرب  مع  وكنا  هــذا  �سارمة 
مدرب احلرا�س يف ات�سال دوري بالالعبني 
بنف�س  املوا�سلة  على  حتفيزهم  اأجــل  من 

املنوال.

ترون  كيف  الرابعة  املرتبة  حتتلون 
ذلك ؟

منذ االنطالقة والفريق يحتل مراتب 
يعرف  والكل  العام  الرتتيب  يف  متقدمة 

الكاب وهو قادر على حتقيق الهدف املن�سود 
ب�سرط اأن يلتزم الالعبون ال�سرامة ويثقون 
يف قدراتهم البدنية والذهنية وهذا ما هو 

مطلوب حاليا الأنها مرحلة �سعبة.

الفريق  اأن لديك ب�سمة على  الكل ي�سرح 
منذ عودتك ما راأيك يف هذا ؟

بقناعة  العمل  اأحـــاول  احلقيقة  يف  ــا  اأن
واحرتافية وبروؤية م�ستقبلية حتى نرفع 
من همة الفريق كما اأن لغة التدريب لي�ست 

تقنيات  اإىل  حتتاج  واإمنــا  كان،  الأي  هدية 
والت�سحيات  للبطاريات  و�سحن  عالية 
ومن  والغرور  املتاهات  عن  بعيدا  اجلريئة 
جهتي لن اأدخر اأي جهد خالل عملي و�ساأمنح 

كل �سيء قادر على تقدمي االإ�سافة.

ت�سريح  ــل  ــب ق تــعــلــيــمــات  ــم  ــت ــدم ق هـــل 
الالعبني؟ 

ــا فـــرديـــا لــكــل العــب  ــاجم ــرن اأعــطــيــنــا ب
بها  ويتقيد  التدريبات  على  يواظب  حتى 
اأخرى  واآالت  املنزلية  الدراجة  كا�ستعمال 
اأو الغابة  للتح�سري البدين �سواء يف البيت 

وح�سب املتطلبات الراهنة.

يف ظل هذا الوقت ال�سعب ما هي ر�سالتكم لالعبني؟
هذا الوباء اأ�سبح كابو�سا ملمو�سا يهدد العامل، يف ظل غياب دواء ملحاربته وحاليا 
الدواء هو الوقاية بتفادي التجمعات واخلروج من البيت بغري بحاجة وما هي اإال 

فرتة، اإن �ساء اهلل، وكل �سيء يرجع اإىل حالته الطبيعية.

ماذا تقول اإذا قدر اهلل وبقيت االأمور على حالها ومل ت�ستاأنف البطولة؟
نحن ثمنا هذا التوقيف حفاظا على �سحتنا و�سحة جميع الفاعلني يف الريا�سة 
من مدربني والعبني ومتفرجني وغريهم وما �ستجلبه االأيام املقبلة �ستبني لنا اإن 
كان باإمكاننا موا�سلة البطولة اأم ال على غرار جميع دول العامل واأمتنى بكل روح 
ريا�سية اأن يزول هذا الوباء و�سنقوم حينها برتب�س �سغري حتى ن�ستعيد لياقتنا 

وي�ستعيد الفريق اأنفا�سه.

كلمة ختامية ِبَ يود جماهد بلعيد اإنهاء هذا احلوار؟ 
اأمتنى اأن متر بالدنا بخري من هذا الوباء والعامل اأجمع، حتى تعود احلياة اإىل 
م�سارها الطبيعي، وهذا ال يتاأتى اإال بوعي املواطن لذي عهدنا ذلك منه من قبل، 

الأن الوقاية خري من العالج.

البطولة  توقف  متديد  بعد  برناجما  "�شطرنا 
وناأمل من كل الالعبني تطبيق التعليمات"

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

ق.ر

مولودية باتنة�شباب باتنة

جمعية عني مليلة 

مولودية العلمة 

اإحتاد عنابة 

بلعيد جماهد: )حم�ضر بدين(

اأحمد اأمني. ب

اأحمد اأمني. ب
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ك�سائر  اأوق��ات��ك  تق�سي  كيف 
الراهن  الوقت  يف  الريا�سيني 
ظل  يف  اجل��زائ��ر  بها  متر  ال��ذي 

تف�سي وباء كورونا ؟ 
بالتقيد  ملزمون  كلنا  طبعا   
ـــزام بــاحلــجــر املــنــزيل  ـــت واالل
وقـــايـــة لــنــا جــمــيــعــا مـــن هــذا 
ــري عــفــانــا اهلل  ــط الـــوبـــاء اخل
كل  اأن  رغـــم  كــذلــك  جــمــيــعــا، 
واملالعب  واملن�سئات  املــالعــب 
اخرتت  اأنــا  مو�سدة  اجلــواريــة 
ممار�سة اجلري يف الغابة التي 
مع  ال�ساحلني  حمام  اإىل  توؤدي 
دوريا  وهكذا  التمرينات  بع�س 
�سحتنا،  على  لنحافظ  املــهــم 
بع�س  اقــ�ــســي  ــا  ــس ــ� اأي ــك  ــذل ك
والعائلة  االأطــفــال  مع  الوقت 
القنوات  االأخبار على  ومتابعة 
حقيقة  ورغــم   ، التليفزيونية 
نتعود  مل  الأننا  �سعبة  االأمـــور 
البقاء كثريا يف البيوت ،خا�سة 
اآخر وقت  اأعود يف  �سخ�سيا  اأنا 
جميعا  اهلل  ونــدعــو  الليل  مــن 
اأن يرفع عنا هذا الوباء قريبا 
لعودة الن�ساط من جديد يف كل 

املجالت .

التحقت  متى  الوراء  اإىل  نعود 
بات  الذي  خن�سلة  بلدية  بفريق 
الريا�سي  القامو�ض  خارج  يوجد 

يف الوقت الراهن ؟
طبعا م�سريتي الريا�سية كانت 
على غرار بقية الالعبني وكنت 
حرا�سة  كثريا  اأحب  ال�سغر  يف 
املرمى وحتى يف االأحياء دائما 
اأحد  ال  لكي  املرمى  اإىل  اأ�سرع 
نلعب كثريا  ، وكنا  ياأخذ مكاين 
ومن  االأحــيــاء  بني  ما  مباريات 
اأن  علي  عر�سوا  حينها  خالله 
ويعود  االأ�سبال  بفئة  التحق 
ب�سري  املـــدرب  اإىل  الف�سل  كــل 
عبوبة الذي كان وراء اكت�سايف 
غاية  اإىل  كــحــار�ــس  ولــعــبــت 
يف  ولعبنا  باالأكابر  التحاقي 
اجلهوي  الق�سم  يف  الفرتة  تلك 
بني  ثم  باتنة  لرابطة  االأول 
اإىل  �سعدنا  وكـــذا  الــرابــطــات 
وهي  الــثــاين  الــوطــنــي  الق�سم 
اأح�سن فرتة �سيما واجهنا فرق 
�سطيف  وفــاق  �سورة  يف  قوية 

�سبيبة   ، البي�ساء  عني  ،احتــاد 
وفرق  باتنة  ومولودية  بجاية 

اأخرى 

غاب  الآن  مل��اذا  نظرك  يف  فقط   
لعبني  ن�ساهد  نعد  ومل  التكوين 

ممتازين مثلما كان يف زمانكم ؟ 
ــذه   طــبــعــا تـــغـــريت كـــثـــريا ه
النقطة  ـــود  ـــع وت ــات  ــي ــط ــع امل
ل�سوء  املجال  هذا  يف  ال�سوداء 
الــتــ�ــســيــري لــلــمــ�ــســرييــن الــذيــن 
همهم الوحيد االعتناء بفريق 
واأحمل كذلك   ، االأكابر وفقط 
املحليني  وامل�سوؤولني  ال�سلطات 
املن�سئات  وغياب  التق�سري  يف 
وت�سور  خن�سلة،  يف  الريا�سية 
يجمع  عمار  حمام  ملعب  اأي�سا 
بجميع  الــــواليــــة  ــــرق  ف ـــل  ك
ــنــافــهــا ومــــن خــاللــه يتم  اأ�ــس
اإىل  املــلــعــب  ــة  ــي اأر�ــس تق�سيم 
للتدريب،  �سغرية  اأجــزاء  عدة 
ال�سبان  تكوين  يتم  كيف  ولذا 
ومالعب  مــ�ــســاحــات  غــيــاب  يف 
ل�سقل الالعبني رغم اأن مدينة 
خن�سلة تزخر بطاقات �سابة يف 
امل�سريين  وكل  االعتناء  غياب 
العبني  على  يبحثون  اأ�سبحوا 

جاهزين.

غياب  من  وبالرغم  ال�سابق  يف   
التدعيم واأمور عدة ال ان امل�ستوى 
الفرتة  عك�ض  وممتاز  عال  جد  كان 

احلالية ملاذا؟ 
ــا  واأن �ــســواب  كالمك  حقيقة   
مدر�سة  ــن  م تــخــرجــت  اأيــ�ــســا 
كثريين  ــــايل  واأمــــث خــنــ�ــســلــة 
فيها  خن�سلة  اأن  يعلم  واجلميع 
قلت  وكما  لكنه  كثرية  طاقات 
لكم غياب االعتناء وانه عديد 
الوقت  يحني  حينما  ال�سبان 
يتم  االأكابر  فريق  يف  ليكونوا 
باأخرى  اأو  بطريقة  تهمي�سهم 
الالعبني  عــديــد  حــتــى  ولــــذا 
ــهــم غري  ــون اأن ــدرك اأ�ــســبــحــوا ي
ـــوب فــيــهــم ويــقــاطــعــون  ـــرغ م
اأن  واأريـــد  مبكرا،  التدريبات 
ببعيد  لي�س  فقط  نقطة  اأ�سري 
حينما كنت ا�سرف على تدريب 
فريق  دعمت  االأوا�ــســط   فئة 
االأكابر بالعبني ممتازين تركوا 

التي  الــفــرق  كــل  يف  ب�سمتهم 
يلعبون لها اإىل حد ال�ساعة يف 
�سورة �سخريط حممد،عثماين 
ن�سيم ،ربوح ح�سام ،دمان حمزة 
الدويل  واحلار�س  عقبة  ،دمان 
متحزم اأ�سامة والعبني اآخرين 
ــد مــن هـــذا املنرب  ــس ــا� اأن ولــــذا 
احلل  هو  التكوين  اإىل  العودة 
لرفع م�ستوى كرة القدم واكرر 
احلاليني  امل�سريين  اأخــرى  مرة 
يحدث  مــا  كــل  يف  ال�سبب  هــم 
باهظة  ــواال  اأم ينفقون  الذين 
جللب العبني وتهمي�س الالعب 

املحلي ابن الفريق.

ما هي اأح�سن ذكرى بقيت را�سخة 
يف ذاكرتك كحار�ض �سواء مع فريق 

بلدية خن�سلة اأو "ليا�سمكا "؟
�سباب   " لــيــاربــكــا   " مــبــاراة   
مو�سم   ) ورقــلــة   ( ثـــور  بــنــي 
الق�سم  يف   2002/2001
حمام  مبلعب  الــثــاين  الوطني 
فوزا  وحققنا  بخن�سلة  عمار 
بني  ت�سكيلة  اأن  رغم  م�ستحقا 
ممتازين  بالعبني  تزخر  ثــور 
،وكذلك فريقنا مدعم برت�سانة 
من العبني رائعني واأتفكر جيدا 
اأنا اأي�سا اأديت مباراة يف القمة 
ت�سفيقات  حتـــت  وخـــرجـــت 
االأن�سار الذين ح�سروا باأعداد 
كاأح�سن  �ستبقى  ،وطبعا  غفرية 
الريا�سية  م�سريتي  يف  مباراة 

كحار�س مرمى .

اأو  كالعب  �سواء  مباراة  اأ�سواأ 
كمدرب ؟ 

اأنا را�سي  - كالعب احلمد هلل 
،بينما  مــ�ــســريتــي  عــلــى  جـــدا 
ـــذا بــدايــة  كـــمـــدرب حــ�ــســل ه
اإبعادي  مت  بعدما  املو�سم  هذا 
بــعــد الــهــزميــة داخـــل الــديــار 
وهو  جــالل  اأوالد  �سباب  اأمـــام 
الرغم  على  للفريق  تعرث  اأول 
ال�سعبة  الظروف  يعلم  اجلميع 
�سيما  الفريق  فيها  انطلق  التي 
االأ�سا�سيني  الالعبني  عديد  اأن 
ظــرف  ويف  ــق  ــري ــف ال غــــــادروا 
اأ�سبوعني  ــوايل  ح قبل  وجيز 
ا�ستنجد  البطولة  انطالق  قبل 
وليد  بــوكــرومــة  الرئي�س  بــي 

العار�سة  تــويل  علي  وعــر�ــس 
علمي  ورغـــم  للفريق  الفنية 
امل�سبق اأن املاأمورية �سعبة جدا 
وهي مغامرة يف حد ذاتها �سيما 
بعدما  املا�سي  املو�سم  حدث  ما 
حلظة  اآخر  يف  ال�سعود  �سيعنا 
واأمور اأخرى ولبيت الطلب ومل 
هو  يعني  العر�س  رف�س  اقــدر 
،خا�سة  امل�سوؤولية  من  تهرب 
مير  الفريق  ذكــره  �سلف  وكما 
يزال  ال  الأنــه  ع�سرية  مبرحلة 
يلقي  ــعــود  الــ�ــس ــم  حــل تــبــخــر 
ــات  ــاع ــس بــظــاللــه نــاهــيــك االإ�
ي�سلم  ومل  فعلتها  فعلت  التي 
هذا  وت�سوروا  طــرف  اأي  منها 
املوقف احلرج ورغم هذا رفعت 
اإىل  الــعــودة  وقبلت  التحدي 
اأريد  لكنه   " "ليا�سمكا  تدريب 

اأن اأ�سري اإىل نقطة ح�سا�سة .
بودي اأن اأ�سري ما دامت اأتيحت 
يل هذه الفر�سة اأن اأك�سف عن 
�سبب  اأن  واأ�سري  الغمو�س  بع�س 
ت�سييعنا ال�سعود اإىل الرابطة 
ــة املــحــرتفــة املــو�ــســم  ــي ــان ــث ال
الفارط يعود بالدرجة الكبرية 
الــذيــن  االأنـــ�ـــســـار  بــعــ�ــس  اإىل 
اأر�سية  اجــتــيــاح  يف  ت�سببوا 
امليدان قبل نهاية اللقاء بعدما 
ل�سفر  ــدف  ــه ب مــنــهــزمــني  كــنــا 
العودة  باإمكانه  كــان  وفريقنا 
�سيطرنا  بعدما  النتيجة  يف 
وهــذا  املقابلة  جمــريــات  على 
بغ�س  غاليا  كلفنا  الت�سرف 
التي  االإ�ــســاعــات  ــن  الــنــظــر ع
ك�سرت الفريق اأي�سا، فقط اأريد 
اأن اأ�سري اإىل اأن االإدارة احلالية 
اأ�سعب  يف  جنبي  اإىل  تقف  مل 
معي  يــتــخــذوا  ومل  الـــظـــروف 
يتذكروا  ومل  الــرجــال  موقف 
معهم  اأنــا  وقفت  الــذي  املوقف 
اأ�سعب واأحلك االأيام واأي�سا  يف 
عك�س  متاما  جتاهلتني  االإدارة 
املعاملة مع بقية املدربني خارج 
من  وخــرجــوا  خن�سلة   مدينة 
اأو�سع االأبواب وغادروا الفريق 
اإرادتهم  مبح�س  مرفوع  براأ�س 
اأنا  بينما  النتائج  غياب  رغــم 
اأقاموا علي احلد واأبعدوين من 

الفريق .

ر�سالة  اأو  اإ���س��اف��ة  م��ن  ه��ل   
توجهها مثال لالأن�سار اأو الالعبني 
منا�سبة  كل  يف  الذين  القدامى 
واأمور  التهمي�ض  عن  يتحدثون 

اأخرى ؟ 
هذا  من  حقيقة  وجيه  �سوؤال 
كالمي  البداية  يف  اأوجه  املنرب 
قلة  وهم  االأن�سار  من  فئة  اإىل 
يف  امل�سوؤولية  واحملهم  طبعا 
تعكري اجلو وما يحدث يف بع�س 
عمار  حمام  ملعب  يف  املباريات 
طائ�سة  باأمور  يقومون  حينما 
مت  بعدما  وال�ستم  ال�سب  مثل 
منافذ  عليهم  وغلق  اإبعادهم 
بع�س االأموال التي كانت ت�سب 
امللعب،  مداخل  من  جيوبهم  يف 
االأن�سار  اإىل  نــدائــي  واأوجــــه 
احلقيقيني اأن يقفوا مع الفريق 
الأن  املــدرجــات  اإىل  وعودتهم 
اإليهم  ما�سة  حاجة  يف  الفريق 
عليهم  والبــد  الغد  قبل  اليوم 
�سيما  لــالإدارة  �سندا  يكونوا  اأن 
اأن االإدارة احلالية ت�سرّي بدون 
ـــذا اجلــمــيــع جمرب  اأعــ�ــســاء ول
الوقوف مع الرئي�س بوكرومة، 
ــاين  ــث ـــي ال ـــدائ ــا اأوجــــــه ن ــم ك

ــب  ــل ــني الـــقـــدامـــى واط ــب ــالع ل
واأبواب  امليدان  يف  العمل  منهم 
الأن  للجميع  مفتوحة  الفريق 
جلميع  "ملك  "ليا�سمكا  فريق 
الأي  ملك  ولي�ست  اخلنا�سلة 
حقيقة  الــرغــم  على  �سخ�س 
عــلــى تعفن  يــتــحــدث  اجلــمــيــع 
كل  يف  يحدث  مــا  وهــو  املحيط 
اأ�سبحنا  بعدما  االأخرى  الفرق 
ــاب  ــح ــس ـــع اأ� نــ�ــســكــر ونـــقـــف م
حتطيم  والــعــكــ�ــس  ــــــرداءة  ال
الغيورين  والنزهاء  الغيورين 
ونقطة  الــفــريــق،  حـــب  عــلــى 
ال�سلطات  مــن  ــب  اطــل ــــرى  اأخ
وامل�سوؤولني اأن ي�ساعدوا الفريق 

والوقوف معه. 

كلمة اأخرية..
هذه  على  كــثــريا  لكم  �سكرا   
ــافــة  ــ�ــس ــت ــس االلـــتـــفـــاتـــة واال�
وندعو  بال�سحة  لكم  ومتنياتي 
الوباء  هذا  عنا  يرفع  اأن  اهلل 
فريق  يحقق  اأن  واأمتنى  قريبا 
اإىل  ال�سعود  خن�سلة  احتـــاد 
و�سكرا  الثاين  الوطني  الق�سم 

لكم مرة اأخرى .

فتح حممد جبايلي احلار�ض ال�سابق لفريق بلدية خن�سلة قلبه ل� الأورا�ض نيوز وحتدث احلار�ض ال�سابق لفريق احتاد بلدية خن�سلة واملعروف يف 
الو�سط الريا�سي با�سم )حمة( والذي اأي�سا تقلد من�سب حرا�سة عرين الفريق الأول يف عا�سمة ولية خن�سلة " ليا�سمكا " عن عديد النقاط وك�سف 

اللثام اأي�سا على احلديث الذي ا�ساأل الكثري من احلرب املو�سم املن�سرم بعدما تبخر حلم ال�سعود اإىل الرابطة الثانية يف اآخر اأنفا�ض من عمر البطولة 
بعدما كان ي�سرف على العار�سة الفنية للفريق كم�ساعد املدرب مبعية التقني ال�سطايفي �سحراوي التهامي، كما وجه التهام لالإدارة احلالية التي مل 

تعرتف باجلميل ووقوفه مع فريق احتاد خن�سلة يف اأحلك الأيام.

حممد جبايلي : )احلار�س ال�ضابق لفريق بلدية خن�ضلة(

املو�شم  يف  ال�شعود  ت�شييع  يف  ت�شببوا  الأن�شار  "اأ�شباه 
الفارط واإدارة ليا�شمكا خذلتني"
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بحرق  ال�صريالنكية  احلكومة  قرار  اأثار 
فريو�ض  جراء  املتوفني  الأ�صخا�ض  جثث 
كورونا، موجة غ�صب وا�صعة لدى امل�صلمني 

يف البالد.
�صيالن"  "علماء  جــمــعــيــة  واأعـــلـــنـــت 
احلكومة  تــدابــري  كافة  اأن  الإ�صالمية، 
كورونا  فــريو�ــض  ملواجهة  ال�صريالنكية 
م�صروعة، با�صتثناء قرار حرق جثث كافة 
وا�صفة  اأديانهم،  بني  متييز  دون  املتوفني 
الإ�صالم  اأن  م�صيفا  �صائب،  غري  باأنه  اإياه 
يفر�ض علينا دفن جثث موتانا، ول يعتر 
م�صريا  اجلثث،  بحرق  القيام  ال�صواب  من 
املتحدة"  اململكة  عموم  "جمل�ض  اأن  اإىل 
تراجع عن قرار حرق كافة جثث �صحايا 
امل�صلمني  ــات  ــص ــرتا� اع ب�صبب  كـــورونـــا، 
دليل  هناك  لي�ض  ــه  اأن م�صيفا  واليهود، 
الفريو�ض يف حال و�صع  علمي على تف�صي 
يف  ودفنهم  اجلثث  اأكيا�ض  داخل  املتوفني 
بريطانيا،  من  كل  اأن  اإىل  لفتا  ــرتاب،  ال
و�صنغافورة، واأ�صرتاليا، وماليزيا، واإيران، 
املتوفني  جثث  بدفن  ت�صمح  واإيــطــالــيــا، 

بكورونا.
للرتاجع  البالد  حكومة  اجلمعية  ودعت 
الق�صوى،  بال�صرعة  الــقــرار  هـــذا  ــن  ع
اخلالفات  وقوع  دون  �صيحول  الذي  الأمر 
والـــتـــوتـــرات بــني خمــتــلــف الأديــــــان يف 

البالد.
عن  الدولية  العفو  منظمة  اأعربت  كما 

ا�صتيائها اإزاء قرار احلكومة ال�صريالنكية، 
داعية اإياها اإىل ال�صماح لأبناء الأقليات 
بواجبهم  بالقيام  الــبــالد  يف  الدينية 
معتقداتهم  ح�صب  موتاهم  جتاه  الأخــري 

و�صعائرهم الدينية.

كورونا.. غ�ضب مغربي اإزاء ت�ضريح 
فرن�ضي اعترب االأفارقة "حقل جتارب"

قرار حرق جثث موتى كورونا يغ�ضب 
امل�ضلمني ب�ضريالنكا

وحقوقية  اإعــالمــيــة  ــاط  ــص اأو� وجــهــت 
طبيب  اإىل  انــتــقــادات  اأمــ�ــض،  مغربية، 
"حقل  الإفريقية  القارة  اعتر  فرن�صي 
فريو�ض  �صد  لقاحات  جتارب" لكت�صاف 

كورونا.
املا�صي، اعتر الطبيب جون  والأربعاء 
 "LCI" لقناة  ت�صريح  يف  مـــريا،  ــول  ب
حقل  الإفــريــقــيــة  ــقــارة  ال الفرن�صية، 
لكورونا،  لــقــاحــات  لكــتــ�ــصــاف  جتـــارب 
اإمكانية  عــن  ــوؤال  ــص � على  اإجــابــتــه  يف 
غرار  على  اإفريقيا  يف  اللقاح  جتريب 
بثت  ذلــك،  على  وردا  �صابقة،  جتــارب 
بعنوان  مقال  اأم�ض،  اأول  مغربية  وكالة 
"احتقار اإفريقيا مل يعد بال�صيء املقيت 

يف فرن�صا".
اأيام بعد الإهانات   3" وجاء يف املقال: 
التي وجهت لالأفارقة ب�صكل مبا�صر على 
يبدو  ل  التلفزيونية،  قنواتها  ــدى  اإح
مهتمة  قليلة،  وبا�صتثناءات  فرن�صا،  اأن 
لالأمر، ولو من باب التعاطف مع مواطنيها 
وتابع  اإفريقية"،  اأ�صول  من  هم  الذين 
املقال: "منذ بث هذا احلوار امل�صتفز، مل 
نوعه،  كان  اأيا  ر�صمي  فعل  رد  اأي  ي�صدر 
بني  اخللط  يتم  فرن�صا  يف  ــه  اأن ويــبــدو 

حرية التعبري وحرية ال�صب والقذف".
املحامني  "نادي  اأعــلــن  ــبــه،  جــان مــن 

اعتزامه  للمحامني(  )جتمع  باملغرب" 
الفرن�صي  الق�صاء  اأمــام  ب�صكوى  التقدم 
�صد الطبيب املذكور، وقال النادي، عر 
�صفحته على في�صبوك، اإنه قرر املتابعة 
الفرن�صي،  الطبيب  �ــصــد  الق�صائية 
م�صت�صفى  يف  الطوارئ  ق�صم  رئي�ض  وهو 
ت�صريحاته  ب�صبب  بباري�ض،  )كو�صان( 

حول جتريب لقاح كورونا باإفريقيا.
اأعــرب  ــا،  ــه ذات الق�صية  مــع  وتــفــاعــال 
التوا�صل  مــواقــع  على  مغاربة  ن�صطاء 
الجـــتـــمـــاعـــي، عـــن غــ�ــصــبــهــم الـــعـــارم 
الفرن�صي  الطبيب  لت�صريحات  ورف�صهم 
تعك�ض  اأنــهــا  واعــتــروا  "العن�صرية"، 
بع�ض  لــدى  القائم  ال�صتعماري  الفكر 

الأوروبيني. 
ويف هذا ال�صدد، اأبدا الإعالمي املغربي، 
نعمان اليعالوي، ا�صتغرابه مما �صدر عن 
اليعالوي، عر  الفرن�صي، وقال  الطبيب 
الطبيب  ت�صريح  "اأ�صتغرب  في�صبوك، 
الفرن�صي الذي اعتر القارة الإفريقية 
ــقــاحــات  ـــــارب لكــتــ�ــصــاف ل حــقــل جت
لكورونا"، م�صيفا: "لالأ�صف، هذه حقيقة 
يع�ص�ض  زال  ما  الذي  ال�صتعماري  الفكر 
واأكرهم  الأوروبــيــني،  بع�ض  عقول  يف 
وال�صيا�صية  الــفــكــريــة  الــنــخــبــة  مــن 

الفرن�صية".

الهدنة  وتفعيل  الع�سكرية،  العمليات  وقف  الأطراف  منا�سدتها جميع  اأم�ض،  اأول  ليبيا،  املتحدة يف  الأمم  بعثة  جددت 
الإن�سانية على الفور، بغية اإتاحة املجال لل�سلطات من اأجل الت�سدي خلطر فريو�ض كورونا.

ال�ضني تت�ضدر دول العامل من حيث عدد املتعافني بـ76 األفا و964

ق.د

جاء ذلك يف بيان للبعثة مبنا�صبة ذكرى 
على  حفرت  خليفة  هجوم  على  عام  مرور 
العا�صمة طرابل�ض، الذي قالت اإنه ت�صبب 
يف مقتل 356 مدنيا واإ�صابة 329 اآخرين 
يف  البعثة  وقــالــت  املا�صي،  مــار�ــض  حتى 
البيان اأنه مع تف�صي جائحة كورونا، التي 
ل�صالمة  املــدى  قريب  تهديد  اأكــر  متثل 
النزاع  لأطـــراف  ينبغي  الليبي،  ال�صعب 
الداعمة،  اخلارجية  والأطــراف  الليبية 
هذه  وقـــف  ــوات  ــدع ل ت�صتجيب  اأن  لــهــا 
اأنها وفرق  اإىل  الفور، م�صرية  احلرب على 
مدار  على  تعمل  ليبيا  يف  املتحدة  الأمم 
جميع  يف  املعنية  ال�صلطات  مع  ال�صاعة 

اأنحاء البالد، للت�صدي جلائحة كورونا.
يقف  ومن  النزاع  اأطراف  البعثة  ودعت 
قبول  اإىل  خارجية،  جهات  من  ــم  وراءه
اتفاق وقف اإطالق النار املقرتح يف جنيف، 
وتنفيذ  برلني،  موؤمتر  خمرجات  وتبني 
2510، مو�صحة  قرار جمل�ض الأمن رقم 

اأن هجوم حفرت على طرابل�ض، الذي بداأ 
يف 4 اأفريل 2019، ت�صبب بنزاع ل طائل 
الليبيني  من  الكثري  اآمال  وبدد  ورائه،  من 
خالل  من  �صلمي  �صيا�صي  انتقال  بتحقيق 

امللتقى الوطني.
ووثقت البعثة منذ اأفريل 2019 وحتى 
الفائت، وقوع ما ل يقل عن  نهاية مار�ض 

 356 بينهم  املدنيني،  بني  �صحية   685
قتيال و329 جريحًا، فيما ا�صطر حوايل 
149 األفا داخل طرابل�ض وما حولها، اإىل 
الهجوم،  بداية  منذ  منازلهم  من  الفرار 
اأن  اإىل  املتحدة  الأمم  تقديرات  وت�صري 
حوايل 893 األفا يف حاجة اإىل امل�صاعدة 

الإن�صانية.

بلغ عدد املتعافني من فريو�ض كورونا 
حول العامل، اأم�ض، 253 األفا و597 

�صخ�صا، ح�صب معطيات حديثة.
ـــات مـــوقـــع  ـــي ـــط ـــع واأظـــــــهـــــــرت م
"Worldometer" املتخ�ص�ض 
ال�صني  اأن  كــورونــا،  �صحايا  ر�صد  يف 
عدد  حيث  من  العامل  دول  تت�صدر 

املتعافني بـ76 األفا و964.
األفا  بـ38  اإ�صبانيا  ال�صني،  وتلت 

و400،  األــفــا  بـ26  واأملــانــيــا  و80، 
وفرن�صا  و996،  األفا  بـ20  واإيطاليا 
الــوليــات  ثــم  و438،  األــفــا  بـ15 

املتحدة بـ14 األفا و828.
وحــتــى ظــهــر اأمـــ�ـــض، جتـــاوز عدد 
ــــول الــعــامل  ــي كــــورونــــا ح ــاب ــص ــ� م
منهم  تـــويف  األـــفـــا،  و213  مــلــيــونــا 
موقع  بح�صب  ــفــا،  األ  65 مــن  اأكـــر 

."Worldometer"
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واأفراد  ركاب  اإجالء  اأم�س، من  اليونانية،  ال�سلطات  انتهت 
من طاقم �سفينة �سياحية يف ميناء "بريايو�س" بالعا�سمة 

اأثينا، ممن ثبت عدم اإ�سابتهم بفريو�س كورونا.
�ستنقل من مت  ال�سلطات  اأن  اإعالم حملية،  و�سائل  واأفادت 
اأثينا، من اأجل اخل�سوع  5 فنادق بالعا�سمة  اإجالوؤهم اإىل 
عددهم،  حتديد  دون  احرتازي،  كاإجراء  �سحي  حلجر 
الركاب  من   119 عالج  �ستوا�سل  ال�سلطات  اأن  واأو�سحت 
وطاقم ال�سفينة "El Venizelos"، الذين ثبتت اإ�سابتهم 

بالفريو�س.

وك�سمري،  جامو  يف  م�سلحني   4 الهندية  االأمن  قوات  قتلت 
اجلزء اخلا�سع لنيودلهي من اإقليم ك�سمري املتنازع عليه.

اإنها  تويرت،  على  بيان  يف  الهندية،  ال�سرطة  وقالت 
معلومات  على  بناء  م�سلحني،  عن  تفتي�س  عملية  اأطلقت 
مبقاطعة  منزغام  قرية  يف  م�سلحني  بوجود  ا�ستخباراتية 
كولغام، جنوبي جامو وك�سمري، م�سيفا اأنها قتلت 4 م�سلحني، 

قتلوا 3 مدنيني، يف وقت �سابق من هذا االأ�سبوع.
كاليا،  راجي�س  الهندي،  اجلي�س  با�سم  املتحدث  واأكد 
ح�سيلة قتلى امل�سلحني، م�سيفا اأنه مت اأي�سا خالل العملية 

م�سادرة اأ�سلحة وذخائر.

تويف اأول اأم�س اأحد اأفراد حماية رئي�س الوزراء االإيطايل، 
جوزيبي كونتي، ب�سبب اإ�سابته فريو�س كورونا اجلديد.

ال�سرطة  �سابط  اأن  اإيطالية،  اإعالم  و�سائل  وذكرت 
جورجيو جو�ستاما�سيا، تويف �سباح اأول اأم�س ب�سبب كورونا، 
منت�سف  ثبتت  بالفريو�س  اإ�سابة جو�ستاما�سيا  اإىل  م�سرية 

مار�س املا�سي.
يف  جو�ستاما�سيا  يكن  مل  االإعالمية،  التقارير  وبح�سب 
الأجل  مهامه  تركه  قبل  كونتي،  مع  مبا�سر  احتكاك  حالة 

العالج.

�سخ�سني  مقتل  اأم�س،  اأول  الفرن�سية،  ال�سلطات  اأعلنت 
جنوب  ب�سكني،  طعن  حادثة  يف  اآخرين،  اأربعة  واإ�سابة 

�سرقي البالد.
جاء ذلك وفق ما نقله موقع قناة فرن�سية، عن ماري هيلني 
ثورافال، عمدة بلدة "رومان�س �سور ايزير"، التي وقعت فيها 
ال�سبت،  �سباح  وقع،  الهجوم  اأن  العمدة،  م�سيفة  احلادثة، 
اخلبز،  ل�سراء  م�سطفني  الزبائن  كان  حينما  خمبز،  قرب 
االإف�ساح  دون  املهاجم،  القب�س على  اإلقاء  اأنه مت  مو�سحة 

عن هويته اأو دوافعه.
امل�سابني  اأحد  حالة  فاإن  الفرن�سي،  املوقع  وبح�سب 

حرجة.

اأ�سرف غني، واأ�سيب  قتل اأحد مرافقي الرئي�س االأفغاين 
اآخر، اإثر تعر�سهما لهجوم م�سلح يف العا�سمة كابل، اأم�س.

وزارة  با�سم  الناطق  اأو�سح  عقده،  �سحفي  موؤمتر  ويف 
املرافقني  من  اثنني  اأن  عريان،  طارق  االأفغانية  الداخلية 
اخلا�سني للرئي�س تعر�سا لهجوم م�سلح من قبل جمهولني يف 
اأ�سفر عن  اأن الهجوم  "باغمان" بالعا�سمة، م�سيفا  منطقة 

مقتل اأحد املرافقني واإ�سابة االآخر بجروج.
ومل تتنب اأي جهة بعد م�سوؤولية تنفيذ الهجوم.

القوات الهندية تعلن مقتل 4 
م�ضلحني بجامو وك�ضمري

وفاة حار�س لرئي�س الوزراء 
االإيطايل بكورونا

مقتل �ضخ�ضني يف حادثة طعن 
جنوب �ضرقي فرن�ضا

مقتل اأحد مرافقي الرئي�س 
االأفغاين يف هجوم م�ضلح

اليونان جتلي ركاب �ضفينة 
�ضياحية غري م�ضابني بكورونا

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
عدد املتعافني من كورونا حول العامل يتجاوز 253 األفا

يف ذكرى عدوان حفرت.. 
االأمم املتحدة جتدد منا�ضدتها تفعيل الهدنة

ق.د

ق.د

ق.د

باك�ضتان تفتح 
احلدود اأمام 

الالجئني االأفغان 
الراغبني يف العودة

اأعلنت باك�صتان، اأول اأم�ض، اأنها 
�صتفتح احلدود مع اأفغان�صتان مدة 

الأفغان  الالجئني  اأمام  اأيام،   4
الراغبني يف العودة اإىل بالدهم.

وذكرت اخلارجية الباك�صتانية يف 
بيان، اأنه بناًءا على طلب احلكومة 

الأفغانية، �صيتم فتح معري 
تورخام وت�صامان احلدوديني، بني 

البيان،  م�صيفا  احلايل،  اأفريل   9-6
اأنه ميكن ملن يرغب من الالجئني 

الأفغان، خالل تلك الفرتة، يف 
العودة اإىل بالدهم، واأفاد باأن 

باك�صتان تويل اأهمية للت�صامن مع 
ال�صعب الأفغاين، خ�صو�صا يف فرتة 

مكافحة فريو�ض كورونا، دون ذكر 
مزيد من التفا�صيل.

جتدر الإ�صارة اإىل وجود نحو 
مليونني و800 األف لجئ اأفغاين 
يف باك�صتان، اأكر من ن�صفهم غري 

م�صجلني وجلهم يف وليتي بلو�ص�صتان 
وخير بختونخوا، احلدوديتني مع 

اأفغان�صتان.
ويعاين نحو 300 األف منهم من 

�صوء التغذية واخلدمات ال�صحية 
والفقر، بعد اأن فقدوا اأعمالهم 

موؤخرا نتيجة للتدابري التي 
اتخذتها احلكومة الباك�صتانية 

ملواجهة كورونا.
وح�صب املفو�صية الأممية لالجئني، 
عاد نحو 3 ماليني و800 األف لجئ 

اأفغاين اإىل بالده، اإل اأّن اأعمال 
العنف والبطالة وتدين فر�ض 

التعليم و�صوء الأو�صاع ال�صحية 
دفع الكثري منهم للعودة جمددا اإىل 

باك�صتان.
وحتى م�صاء اأول اأم�ض، جتاوز 

عدد م�صابي كورونا حول العامل 
مليونا و190 األفا، تويف منهم 

اأكر من 64 األفا، فيما تعافى ما 
يزيد على 246 األفا، بح�صب موقع 

."Worldometer"ق.د
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اال�ضتقرار االقت�ضادي والتكافل االجتماعي اأ�ضا�س النظام املايل يف االإ�ضالم

من �لإعجاز �لبياين للقر�آن

موا�ضع ال�ضدقة
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

قراآنية فال تهينوهاهذه ال�ضفحة حتتوي على اأحاديث نبوية واآيات 

الدعـــاء

املكتبة الإ�سالمية

من اأقوال 
ال�صاحلني

كتاب �ضري اأعالم النبالء

قال اهلل تعاىل: 

بني يدي �آية



حفيظة. ب عبد الهادي. ب

متاأرجحات بني مطرقة اخلوف من الوباء و�شندان الواجب املهني

الباعة املتجولون ي�شربون تعليمات احلجر ال�شحي عر�س احلائط 

بقرار  احلجر  فرتة  متديد  اإىل  املواطنني،  و�سط  انت�ساره  وا�ستمرار  امل�ستجد  كورونا  وباء  يف  التحكم  عدم  اأجرب 
رئا�سي، اأطلقه الرئي�ض تبون يف مقابلة تلفزيونية، كان قد اأجراها مع عدد من ممثلي و�سائل الإعالم اجلزائرية، 
وجعل  تفعيله،  طريقة  ال�سائعات حول  من  مااأطلق جملة  اآخرين،  اأ�سبوعني  ملدة  وذلك  املن�سرم،  الثالثاء  يوم 
عالمات ال�ستفهام تطرح خا�سة من قباللأمهات املوظفات يف عديد القطاعات، ملا يحملنه من م�سوؤوليات جتاه 

اأ�سرهن واأفرادها، وكذا جتاه واجبهن املهني والوظيفي.
ـــرية الــتــي غــرقــت فيها  ـــاءت حــالــة احل ج
احلجر  فرتة  انتهاء  بعد  العامالت،  االأمهات 
عديد  اإعـــفـــاء  خــاللــهــا  مت  والـــتـــي  االأول 
االأمهات  فئة  كانت  اأيــن  العمل،  من  الفئات 
العامالت اللواتي لديهن اأطفال �سغار يتكفلن 
برتبيتهن، واحلوامل �سمنها، بهدف االإعتناء 
بهم واحلفاظ على حياتهم و�سحتهم، يف ظل 
انت�سار الوباء واعتبار االأطفال فئة ح�سا�سة 
كذلك  واحـــرتامـــا  �ــســعــيــفــة،  مــنــاعــة  ذات 
لو�سعهن العائلي وتفادي االإرتباك والتفكك 
املدار�س، وريا�س االأطفال  االأ�سري بعد غلق 
من  للعديد  االأطفال  لو�سع  ملجاأ  كان  التي 

االأمهات العامالت فرتة العمل.
االأطفال،  ريا�س  خ�س  قد  الرئي�س  وكــان 
االإعــالمــي،  ت�سريحه  يف  غلقها  بتمديد 

ومعاهد  واجلامعات  املدار�س  اإىل  باالإ�سافة 
مدار�س  وكـــذا  املــهــنــي،  التكوين  وموؤ�س�سات 
حمو  واأقــ�ــســام  والـــزوايـــا،  الــقــراآين  التعليم 
اخلا�سة  الرتبوية  املوؤ�س�سات  وجميع  االأمية، 
اإىل غاية 19 الـمن اأفريل اجلاري، دون اظهار 
لبقية  العمل  عن  االإعفاء  اإجراءات  ا�ستكمال 
ال�سحي  احلجر  فــرتة  يف  امل�ستثناة  احلــاالت 
االأول، الذي مت فر�سه يف الـ22 مار�س املا�سي، 
وهو االأمر الذي ا�ستغله م�سوؤولو عدة موؤ�س�سات 
من  ا�ستثنائية  عطلة  يف  كــن  مــن  ال�ستدعاء 
ــذارات  اإع وتقدمي  للعمل،  للعودة  املوظفات، 
من  حرية  يف  يقعن  ماجعلهن  منهن،  تغينب  ملن 
الوباء  مــن  اخلـــوف  مطرقة  بــني  مــا  اأمــرهــن، 
لالإ�سابة  الــتــعــر�ــس  واحــتــمــالــيــة  امل�ستجد 
يف  انت�ساره  ا�ستمرار  ظــل  يف  منه،  والــعــدوى 
تثبته  ما  ب�سكل رهيب، وهو  املواطنني  اأو�ساط 
يوميا  بها  الت�سريح  يتم  التي  املهيبة  االأرقــام 
عن حاالت االإ�سابة والوفيات بفريو�س كورونا، 
توقف،  دون  فيها  االإرتفاع  �سهم  ي�ستمر  والتي 
الأفـــراد  ونقله  االإ�ــســابــة  احــتــمــاالت  لتبقى 

وخا�سة  م�سراعيه،  على  مفتوحا  عائالتهن 
اأو  اكت�ساف  ميكن  ال  كــون  اأكــبــادهــن،  فــلــذات 
معرفة االإ�سابة اإال بعد مرور مدة زمنية، وهو 
فريو�س يعمل يف اأيامه االأوىل ب�سمت ي�سمن له 
�سندان  وبني  فرائ�سه،  على  االإنق�سا�س  جناح 
تلبية نداء الواجب املهني املفرو�س عليهن، يف 
وبروتوكوالت  واأعمال  ن�ساطات  تاأدية  نطاق 
عطائها  ونطاق  جمالها  يف  كل  دوريــة،  مهنية 
�سكة  اإىل  وعودته  العمل  �سريورة  ي�سمن  مبا 

الن�ساط العادي.
يف  البع�س  ح�سب  بديهيا  اأمــــرا  كـــان  واإن 
اجلزء  على  يطبق  فما  للو�سعية،  تف�سريهم 
املقدمة  ــرارات  ــق ال �سمن  الــكــل،  على  يطبق 
االإنت�سار  لعدم  �سمانا  �سابقا،  احلكومة  من 
ذلك  يثبت  ما  �سدور  بعد  خا�سة  للجائحة، 
يف  وال�سادرة   ،19 رقم  الر�سمية  اجلريدة  يف 
ذلك  تاأكيد  مت  اأيــن  ــاري،  اجل اأفريل  من   2 الـ 
تدابري  بتمديد  اخلا�سة  الثانية  مادتها  يف 
فئة  دخـــول  متــديــد  ومنها  ال�سحي،  احلــجــر 
يتكفلون  �سغار  اأطفال  لديهن  اللواتي  االأمهات 
برعايتهم، وكذا احلوامل يف عطلة اإ�ستثنائية، 

الوقاية  بتدابري  املتعلقة  االأحــكــام  ــار  اإط يف 
)كوفيد- كــورونــا  فــريو�ــس  وبـــاء  انت�سار  مــن 

الرباغماتية  النزعة  اأن  اإال  ومكافحته،   )19
وم�سوؤوليها،  املوؤ�س�سات  اأ�سحاب  من  للعديد 
االإ�ستثنائي  الو�سع  طبيعة  يتنا�سون  جعلهم 
الذي متر به اجلزائر، والعامل اأجمع، واإغفال 
لفئة  واالإجتماعي  االإن�ساين  اجلانب  مراعاة 
و�سول  بعدم  متحججني  العامالت،  االأمــهــات 
ذلك،  بتطبيق  تخت�س  تعليمات  اأي  تلقي  اأو 
فيها  الف�سل  مت  والتي  الظروف  هــذه  ظل  يف 
�سابقا، اأين عا�ست وال تزال الكثريات من هذه 
تائهات  وبقني  مهنيا،  االأمر  تبعات  ال�سريحة، 
االأيــام  مــع  �سعبة،  وخــيــارات  حمــري  و�سع  يف 
نهاية فر�س احلجر االأول،  للعمل بعد  االأوىل 
عر�سهن  مــا  جــديــد،  لفرتة  متــديــده  وبــدايــة 
تراكمات  اإثــر  واالإجتماعي  النف�سي  لل�سغط 
متتالية، خا�سة يف مثل هذه الظروف ال�سحية 
العادية،التي  وغري  واالإجتماعيةاالإ�ستثنائية 
الذهاب  يــاأبــى  بــه  مرحب  غــري  زائــر  فر�سها 

وترك عجلة احلياة تعود اإىل طبيعتها.

�سطيف،  بوالية  ال�سعبية  االأ�سواق  بع�س  تعرف 
ــت الـــراهـــن وهـــذا على  ــوق حــركــيــة كــبــرية يف ال
الــرغــم مــن االإنــتــ�ــســار املــذهــل واملــتــزايــد بوترية 
ــة  والي حتــتــل  حــيــث  كـــورونـــا،  لــفــريو�ــس  �سريعة 
مل  هذا  اأن  اإال  وطنيا،  اخلام�سة  املرتبة  �سطيف 
مينع بع�س املت�سوقني من التوافد بكرثة على هذه 
بنقاط  الكبري  واالزدحـــام  واالختالط  االأ�ــســواق 
حيث  اال�ستهالكية،  املــواد  خمتلف  ل�سراء  البيع 
فرتات  وطوال  للمت�سوقني  الكبري  التوافد  يالحظ 
والالوعي  االإ�ستهزاء  درجة  على  يدل  مما  اليوم، 
للمتجولني باالأ�سواق يف هذا الظرف الع�سيب، رغم 
العدوى  انتقال  الت�سرفات قد ينجم عنها  اأن هذه 
بني املواطنني يف ظل عدم احرتامهم للم�سافة بني 
الفريو�س  البع�س وقد يت�سبب يف نقل هذا  بع�سهم 

اإىل االأهايل واجلريان.
ال�سعبية  االأ�ــســواق  على  التجمعات  تقت�سر  وال 
الباعة  جتمعات  اإىل  تتعداها  بل  فقط،  واملغطاة 
الفو�سوية على حافة الطرقات وال�سوارع الكربى، 

طرف  من  الكبري  االإقــبــال  هو  ــر  االأم يف  والغريب 
ال�سلع  خمتلف  �سراء  اأجل  من  والتدافع  املواطنني 
خا�سة منها اخل�سر والفواكه رغم خماطر اإنتقال 
اإجــراءات  اأن  املواطنني  من  عدد  ويقول  العدوى، 
احلجر ال�سحي وغلق العديد من املحالت الأبوابها 
الطاوالت  اأ�ــســحــاب  اإىل  اللجوء  عليهم  حتمت 
املحدقة  املخاطر  رغــم  االأر�سفة  على  والباعة 

بهم.
الوالئية  ال�سلطات  اإىل  ــداء  ن ال�سكان،  ــه  ووج
على  الق�ساء  اأجــل  من  للتدخل  �سريعا  بالتحرك 

اأ�سرع  يف  الباعة  وتفريق  الفو�سوية  البيع  نقاط 
وقت وعدم ال�سماح لهم بالتجمع مبكان اآخر مثل ما 
قام به التجار يف مدينة العملة �سرق الوالية وهذا 
بعد اأن تدخلت م�سالح االأمن التي اكتفت بتحرير 
الرئي�سي  الطريق  عــن  واإبــعــادهــم  املـــرور  حركة 
اإىل  املكان  هذا  وحتول  ال�سريع،  الطريق  وحمول 
للباعة  الكبري   لالنت�سار  نظرا  الــبــوؤرة  ي�سبه  ما 
ي�سعها  التي  الطاوالت  و  العربات  عرب  املتجولني 

التجار كل �سباح لبيع اخل�سر والفواكه.
باإجراءات  وعدت  املحلية  ال�سلطات  جهتها  ومن 
اللجوء  خالل  من  احلالية  الفرتة  يف  فعالة  اأكرث 
مثل  على  للق�ساء  العمومية  القوة  ت�سخري  اإىل 
املواطنني،  �سحة  تهدد  باتت  التي  التجمعات  هذه 
وهذا يف اإنتظار اإيجاد حلول فعلية مل�سكل االأ�سواق 
نقاط  تعترب  والتي  املغطاة  واالأ�ــســواق  ال�سعبية 
متوين مبختلف ال�سلع وغلقها قد يوؤدي اإىل حدوث 
نق�س يف التموين وحتى رفع لالأ�سعار كما حدث مع 

مادة ال�سميد خالل االأيام الفارطة.
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موظفات يف دائرة ال�ضغط واحلرية!

خطر فريو�س كورونا يرتب�س باالأ�ضواق الفو�ضوية 

ويبدو اأن وزارة الرتبية مثلها مثل وزارة التعليم 
العايل التي اأطلقت نف�س اخلدمة لفائدة طلبة 
من�سات  عــرب  درو�سهم  تلقي  بهدف  اجلامعات 
تبقى  ما  وفــق  وتنظمها  الــدرو�ــس  تقدم  معينة 
قد  الــوزارتــني  اأن  يبدو  ال�سنوي،  الربنامج  من 
تنا�ستا اأن االآالف من ال�سكان يف القرى واملدا�سر 
الهاتف  �سبكة  على  حتى  يحوزون  ال  والالأرياف 
واالنرتنت،  بالثابت  بالك  فما  العادية،  النقال 
اأمام  عاجزة  تقف  املعنية  الــوزارات  اأن  ويبدو 
درا�سات  اإجراء  خالل  من  املجتمع  واقع  درا�سة 
التي  املعاناة  ميدانية تقف من جهة على حجم 
اإىل  للو�سول  فقط  التالميذ  هــوؤالء  يتكبدها 
حت�سي  ــرى  اأخ جهة  ومــن  املنتظمة،  مدار�سهم 
هذه  ملثل  املغيبة  واملرافق  املنعدمة  االإمكانيات 
مل  التي  االأنرتنت  حاجز  عن  تقف  ثم  املناطق، 
ت�سل بعد لتلك املناطق واإن وجدت فاإن اإمكانيات 
العائالت واالأ�سر لي�س فقط يف االأرياف بل حتى 
اأمام االحتياجات ال�سرورية  يف املدن، قد تقف 
من ماأكل وم�سرب ومل ترق للح�سول على حا�سوب 
اأو لوحة اإلكرتونية متطورة اأو حتى هاتف ذكي، 
فكيف ميكن للتالميذ الفقراء واملعوزين متابعة 

درو�سهم يف هذه احلالة ياترى؟
التفكري برقمنة قطاع التعليم وتقدمي الدرو�س 
عن بعد يف اجلزائر، ال يزال بعيدا كل البعد عن 
الواقع املعا�س، فاملدينة التي تنقطع فيها �سبكة 
واالأخــرى،  الفينة  بني  م�ستمر  ب�سكل  االنرتنت 
كيف  الــدخــل،  معدومة  اأو  حمـــدودة  ــر  ــس واالأ�
ياترى؟  عليها  الرقمية  الــدرو�ــس  فر�س  ميكن 
ملعرفة  جدية  ميدانية  لوقفة  االأمر  يحتاج  اأال 
القطاعات  جميع  اأن  اأم  ــور،  االأم ت�سيري  كيفية 
حول  �سامل  لتكوين  حتتاج  تزال  ال  اجلزائر  يف 
يف  البت  ثــم  ــوارث  ــك وال االأزمــــات  ت�سيري  طــرق 

قراراتها ومراجعتها من جديد؟
من  االآالف  ــل  ب الــعــ�ــســرات  وجـــد  اإذن  هــكــذا 
االأطفال العاجزين عن اقتناء االأدوات املدر�سية 
العادية، وجدوا اأنف�سهم يف حرية عاجزين اأي�سا 
عن مواكبة ما يحدث يف ظل غياب كلي لالهتمام 
القرارات  هذه  جراء  يعانونه  مبا  والتفكري  بهم 
واأرقت  الكثريون  ا�ستح�سنها  التي  االرجتالية 
الكثريين اأي�سا ب�سبب غياب االمكانيات وانعدام 

القدرات املادية ملتابعة هذه الدرو�س الرقمية.

النا�سطة  اخلريية  اجلمعيات  عديد  ت�سابقت 
على م�ستوى بلدية راأ�س العيون يف والية باتنة، 
الت�سامنية ملجابهة  املبادرات  على تنظيم عديد 
عمد  حيث  امل�ستجد،  كــورونــا  فــريو�ــس  اإنت�سار 
تكثيف  على  الفارطة  االأيــام  خالل  املتطوعون 
احلاد  النق�س  تعوي�س  يف  وامل�ساهمة  ن�ساطاتهم 
املعنية  القطاعات  على  وتوزيعها  الكمامات  من 
باالإ�سافة اإىل توفري م�ساعدات غذائية لفائدة 

املت�سررين من تداعيات هذه االأزمة.
املكتب  االإن�سانية  جنــدة  جمعية  قامت  حيث 
البلدي راأ�س العيون، بالتن�سيق مع جلنة االأ�سرة  
واملراأة والطفل جلمعية العلماء امل�سلمني، باإطالق 
مبادرة �سنع 500 كمامة طبية مطابقة للمعايري 
لفائدة  توزيعها  مت  اأيــن  لالإ�ستخدام،  و�ساحلة 
املتواجدين يف ال�سفوف االأمامية ملواجهة فريو�س 
النظافة  كورونا على غرار عنا�سر االأمن، عمال 

والعاملني يف القطاع ال�سحي.
وا�سعة من قبل  اإ�ستجابة  املبادرة  وعرفت هذه 

املح�سنني الذين �ساهموا بدورهم على توفري املادة 
االأولية، يف حني جتندت متطوعات على م�ستوى 

ور�سات اخلياطة ل�سنع الكمامات املطلوبة.
لـ" االأورا�س  اأكد  املبادرة،  ويف حديثه عن هذه 
ال�سحة  جلنة  رئي�س  بوترعة  الطيب  نيوز" 
تكاتف  اأهمية  على  االإن�سانية،  جنــدة  مكتب 
هذه  ملجابهة  اجلمعيات  فيها  مبا  اجلميع  جهود 
من  النوع  هــذا  اإ�ــســتــدراك  على  والعمل  االأزمـــة 
يف  العاملون  ال�سيما  منها  يعاين  التي  النقائ�س 
ال�سياق  ذات  يف  م�سددا  االإ�ست�سفائية،  املوؤ�س�سات 
باالإجراءات  املجتمع  افراد  اإلتزام  �سرورة  على 

الوقائية تفاديا النت�سار هذا الفريو�س.
اأع�ساء  يوا�سل  الت�سامنية  املبادرات  اإطار  ويف 
امل�ساعدات  تــقــدمي  على  املنظمة  اجلمعيات 
الغذائية وتوزيعها على العائالت املحتاجة والتي 
من املنتظر اأن مت�س العائالت املعوزة واملتواجدة 

منها على م�ستوى مدا�سر بلدية راأ�س العيون.

تالميذ القرى واملدا�ضر اأمام كابو�س 
الدرو�س الرقمية وغياب االنرتنت 

مبادرات تطوعية لتوزيع الكمامات الطبية 
وامل�ضاعدات الغذائية برا�س العيون 

بعد قرارات متابعة الدرو�س عرب االأنرتنت

اأطلقت وزارة الرتبية، برامج رقمية عدة لفائدة التالميذ يف خمتلف الأطوار بهدف 
عناوين  من  الوطني، حيث برجمت جمموعة  الرتاب  جميع  عرب  بعد  عن  درو�شهم  متابعة 
الأطوار  تالميذ  لفائدة  تعليمية  حمتويات  تقدم  التي  اليوتيوب  عرب  التعليمية  القنوات 

الثالث الذين �شيتمكنون من تلقي درو�شهم من خالل هذه املن�شات.

�شطيف

فوزية. ق

رحمة. م



ه�سام دغموم طالب جامعي مولع بالكتابة، كاتب واعد وم�سور فوتوغرايف اقتحم عامل الكتابة والرواية يف مرحلة الثانوية فاأبدعت اأنامله بكتاب "العد�سة" وهو عبارة عن 
كتاب خواطر حمل يف طياته العديد من املوا�سيع الجتماعية والفكرية الفل�سفية يف نف�س الوقت الغر�س منها هو اعطاء نظرة اجتماعية جديدة لل�سباب اجلزائري.

حدثنا  واع���د،  ك��ات��ب  دغ��م��وم  ه�سام   
الكتابة  ع��امل  يف  الأوىل  بدايتك  ع��ن 

والرواية؟
كنت  ملــا  الكتابة  يف  بدايتي  كــانــت 
تخ�ص�صي  بحكم  الثانوية  يف  اأدر�ــض 
الأخرية  فهذه  وفل�صفة  اأداب  �صعبة 
اعطاء  على  قادر  اإن�صانا  مني  جعلت 
الكتابة  جمــال  يف  ايجابية  اأ�صياء 
يف  ج�صدتها  ااأفكار  بحوزتي  فكانت 

ار�ض الواقع وهي يف كتاب العد�صة.

بذلك  اأق�سد  الأوىل،  وجهتك  عن  م��اذا 
الكبري  احليز  تاأخذ  اأن  اأردت  التي  الفئة 

من كتاباتك؟
تو�صيل  اأجل  من  اأكتب  احلقيقة  يف 
وبالأخ�ض  للمجتمع  ايجابية  فكرة 
نف�ض  ويف  اجلــزائــري  ال�صباب  اإىل 
حول  جميلة  �صورة  اعطاء  الوقت 
هذه الفئة التي بدون �صك اأنا واحد 
بها  ي�صتهان  ل  طبقة  اأنها  على  منهم 
مهما كان وتبدع دائما لي�ض ال�صورة 
فئة  اأنها  على  البع�ض  يعممها  التي 

همجية بالعك�ض هي طبقة راقية.

يف  "العد�سة"  راوي��ة  حتمله  عما  حدثنا 
ثناياها؟

كتاب العد�صة يحمل يف طياته الكثري 
من املوا�صيع الجتماعية املطروحة 
بطريقتني: ففي الف�صل الأول يوجد 
على  اجتماعية  �صعرية  ق�صائد 
املخدرات،  على  مو�صوع  املثال  �صبيل 

الخ فهي  الثورة اجلزائرية  الهجرة، 
عبارة عن حتليل ملوا�صيع تعاين منها 
اليوم كثري مع اعطاء جرعة  بالدنا 
اأمل لهذا ال�صباب هذا من جانب، اأما 
عبارة  فهو  الثاين  الف�صل  جانب  من 
جدا  متنوعة  نــريــة  ن�صو�ض  عــن 
الذي  و  مهم  مو�صوع  تناولت  ففه 
وهو  اجلزائر  يف  رمبا  الأول  اعتره 
يثري  دائما  الــذي  اللرتا�ض  مو�صوع 
عنهم  يقال  و  املجتمع  و�صط  اجلــد 
اأنهم عنف يف املالعب و غريها، ولكن 
اأ�صخا�ض ذو م�صتوى  يف احلقيقة هم 
عايل جدا وراقي، هذه اذن هذه هي 

ااأهم تفا�صل الكتاب.

هل ملجال الت�سوير اأثر كاأثر الكتابة يف 
حياتك؟

 بالطبع فاأنا م�صور وهو املجال الذي 
قمت  حيث  املتعة  فيه  ــد  اأج دائــمــا 

بتكوين احرتايف يف هذا املجال يف
اأحمل  والآن  العا�صمة،  اجلــزائــر 

نظرة  يعطي  الت�صوير  يف  �ــصــهــادة 
يلتقط  دائما  فهو  للم�صور  اأخـــرى، 
ــتــي يغفل  ال ـــزاويـــة  ال ــور مــن  الــ�ــص
باإبداع  ،   لهم  ليظهرها  النا�ض  عنها 
تو�صف  ل  متعة  هو  الت�صور  فمجال 
وجمال غري حمدود فتجد فيه دائما 
العتاد  جــانــب  مــن  خا�صة  اجلــديــد 
متحم�ض  دائــمــا  ويجعلك  اخلــا�ــض 
على اقتنائه و ا�صتعماله وتعمل على 

اعطاء اأجود ال�صور .

كيف كانت جتربتك مع القراء واأ�سحاب 
امليدان يف املجال الأدبي؟

تبادل  خــالل  مــن  كــانــت   التجربة 
الأفكار التي تعد اأهم �صيء يف املجال 
يل  لقاء  اأول  فكان  خا�صة،  ــي  الأدب
بهم يف املعر�ض الدويل للكتاب �صيال 
هذا  حــول  كثريا  حتدثنا   2019
وعن  القادمة  امل�صاريع  وعن  املجال 
كيفية ا�صتغالل الفن الأدبي لإعطاء 

اأجود الكتب للقراء؟ 

املثبطني  حياتك  يف  �سادفت  ه��ل 
واملعيقني مل�سريتك الكتابية؟

الكالم،  هذا  مثل  اأ�صمع  ل  �صخ�صيا    
اأعمل دائما على اأعطاء اأجود الكتب 
واأعمل  الن�صر،  قبل  مراجعتها  و 
مل  التي  املوا�صيع  ايجاد  على  ااأي�صا 
الكتاب  يكون  حتى  قبل  من  تدر�ض 
اأكر متعة للقارئ، �صراحة ففي مثل 
هذه احلالة كما قد �صاع لدى البع�ض 
ل ميكن احلكم عن ظاهر الأ�صياء بل 
اأذهب اىل باطنها حتى اأحكم عليها .

بال�سبط  "العد�سة"  عنوان  اخرتت  ملاذا 
هل له خلفيات ورموز؟

 نعم فهذا العنوان هو �صفرة بالن�صبة 
على  ال�صوء  �صلطت  اأين  اأي  للقارئ، 
مثلتها  اجتماعية  موا�صيع  عــدة 
لأنني  ال�صحافة  وجمــال  بالعد�صة 
فــهــذا الأخــــري دائما  فــيــهــا،  ادر�ــــض 
املخفي  اجلــانــب  يــعــطــي  بــعــد�ــصــتــه 
الكثري  العنوان،  عن  اأما   ، للموا�صيع 
ــويــر وهــــو يف  ــره كـــتـــاب تــ�ــص ــت ــع ي
الر�صالة هي  اإذا  احلقيقة غري ذلك، 
بل  فوقها  من  الأ�صياء  عن  حتكم  ل 

تعمق يف باطنها .

ماذا عن اأعمالك امل�ستقبلية يف جمال 
الكتابة؟

  �صراحة اأنا اأعمل حاليا على ا�صدار 
وهو  يل  بالن�صبة  جدا  خا�ض  كتاب 
مفاجئة �صوف مت�ض اجلمهور اإن �صاء 

هلل ينال اعجابهم .
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امل�شرح اجلهوي بب�شكرة يربمج 
عرو�ص م�شرحية افرتا�شية للكبار

توزيع كتب وهدايا على الأطفال 
املتواجدين يف احلجر ال�شحي ب�شطيف

�شطيف ب�شكرة

نقطة فكر

اأريد اأن اأ�شبح كاتبا... 

مبوهبة  يتميز  اأن  يتمنى  منا  واحد  كل 
يحاول اإبرازها، اأو ممار�صة هواية مييل 
يحتوي  اأن  ميكن  عما  فيبحث  اإلــيــهــا، 
طموحه وهدفه، فيتبادر بذهنه اأن ي�صبح 
اأ�صدقائه  بع�ض  اأن  يجد  بعدما  كاتبا 
ومعارفه متكنوا من اأن يكونوا كذلك ، اإذ 
التوا�صل  ين�صرون ن�صو�صهم على و�صائل 
واملجالت،  اجلــرائــد  وعلى  الجتماعي 
وهو ما يجده حافزا له، فيحاول جاهدا 
عن  النظر  بغ�ض  معروفا  كاتبا  يكون  اأن 
هذا  يف  الأدبــيــة  وقــدراتــه  اإمكانياته 
لهواية  اأحيانا  الكتابة  لتتحول  املجال، 
اأنها  بع�صهم  يظن  اإذ  لــه،  هواية  ل  من 
مركبة  وجمل  كلمات  ب�صع  على  تقت�صر 
ما  ولعل  فقرات،  وب�صع  وقف  وعالمات 
هو  التفكري  هذا  نحو  �صخ�ض  اأي  يحفز 
اأن يجد اأن العديد من الأ�صخا�ض متكنوا 
مبلغ  مقابل  بهم  خا�ض  كتاب  تاأليف  من 
مايل يرتاوح بني 30000 دج و 50000 
دج و الذي يعتر ثمنا جلعلك كاتبا و لك 
العتبار  بعني  الأخذ  دون  اأدبي،  اإ�صدار 
اذا ما كان العمل ي�صتحق الطبع والن�صر، 
الن�صو�ض  بع�ض  ت�صادفك  ما  غالبا  اإذ 
اأخطاء  من  تعابريها  تخلو  ل  تكاد  التي 
لعن�صر  تفتقر  كما  ونحوية،  اإمالئية 

اجلمالية والإبداع.
ــطــاقــات  ال بــعــ�ــض  جتـــد  ــل  ــاب ــق امل ويف   
ملكة  متتلك  التي  املوهوبة  ال�صبابية 
اأن  اإل  وفنونها  اأبجدياتها  بكل  الكتابة 
اأعمالهم مل يكتب لها اأن ترى النور ب�صبب 
الن�صر  تكاليف  دفع  على  قدرتهم  عدم 
�صهريا  مرتبا  اأحيانا  ت�صاهي  قد  التي 
لأحدهم، فتبقى اأعماله مكد�صة خمزنة 
باحلا�صوب، يف حني يفر�ض املال هيمنته 
اآخر  �صخ�ض  من  يجعل  اأن  يف  وجدارته 
بال�صاحة  ا�صم  له  معروفا  كبريا  كاتبا 
الت�صويق  عملية  انتهاج  بف�صل  الأدبية 

والرتويج لكتابه.
هي  الكتابة  اأن  القول  ميكن  الأخــري  يف   
تتطلب  الوقت  نف�ض  يف  اإبــداع  و  موهبة 
، وت�صتند  الكثري من الأدوات ال�صرورية 
من  وتتطلب  اأ�صا�صية،  ميكانيزمات  على 
الطالع  خالل  من  كبريا  جهدا  �صاحبها 
ــذوي  ــاك ب ــك ــت اأكـــر واملــطــالــعــة والح
عدم  ــرورة  �ــص اإىل  بــالإ�ــصــافــة  اخلـــرة 
الت�صرع يف الطبع، فمع الوقت �صتكت�صف 
التي  والــفــجــوات  الــثــغــرات  مــن  الكثري 

�صتكت�صفها متاأخرا 

بقلم: مليــــــــكة ها�صمي

عاجلت ق�شايا اجتماعية واإن�شانية

"ه�سام دغموّم" جمع بني الكتابة والت�سوير 

فاأجنب من رحمهما كتاب "العد�سة" 
حوار: ح�صام  قماز

ارتاأت اأداة امل�صرح اجلهوي بب�صكرة 
امل�صرحية  العرو�ض  عديد  تقدمي 
رزنامة  �صمن  للكبار  الفرتا�صية 
حفاظا  عليها  تعمل  التي  براجمها 
امل�صرحية  �صبكتها  ا�صتمرارية  على 

تزامنا والوباء العاملي "الكورونا".
بب�صكرة  اجلــهــوي  امل�صرح  واأطــلــق 
يف  �صتبث  التي  امل�صرحيات  عديد 
الفرتة املمتدة من 4 اإىل غاية 14 
اأيـــن مت برجمت  اأفــريــل اجلــــاري، 
جمنون،  يوميات  م�صرحية  من  كل 
اأوفــيــلــيــا، قناع  تــ�ــصــابــك،  �ــصــولــو، 

املجنون،  ال�صفر،  حتت  ال�صعادة، 
يوم  فــريــد  اأنتيليجا�صيا،  املينة، 
هو�ض، التابوت، ملختلف التعاونيات 
امل�صاركة من  والوليات  واجلمعيات 
عديد  تعالج  والتي  الوطن،  اأنحاء 
وواقعي  كوميدي  بطابع  املوا�صيع 

ودرامي.
امل�صرح اجلهوي  اإدارة  هذا وحددت 
الثامنة  ال�صاعة  توقيت  بب�صكرة 
امل�صرحية،  الــعــرو�ــض  لبث  م�صاء 
وحتى يت�صنى للجميع متابعتها عر 

�صفحتها اخلا�صة.

الثقافة لولية �صطيف �صمري  قام مدير 
ثعالبي رفقة مدير ال�صياحة وال�صناعات 
لولية  ال�صحة  مدير  وكــذا  التقليدية 
يف  املتواجدين  لالأطفال  بزيارة  �صطيف 
احلجر ال�صحي رفقة اأولياءهم بالفنادق 
املخ�ص�صة عر ببلديتي �صطيف والعلمة 
وهذا تنفيذا ملبادرة وزارة الثقافة حيث 
ومو�صوعات  وق�ص�ض  هدايا  تقدمي  مت 
علمية وخمتلف اأدوات الر�صم "للر�صم و 
كذا املطالعة العمومية" لالأطفال وذلك 
وهذا من اأجل حت�صي�صهم ب�صرورة البقاء 
احلجر  اأثــنــاء  التعايف  بعد  البيوت  يف 

ال�صحي.
تنمية  اإىل  تهدف  املبادرة  هذه  اأن  كما   
النا�صئة،  لدى  والإبداعي  الفني  احل�ض 
اإعجاب  الرمزية  املــبــادرة  هــذه  ونالت 
اأ�صهمت  اأنها  خا�صة  واأوليائهم  الأطفال 

هذه  اأ�ــصــاب  ــذي  ال امللل  مــن  التقليل  يف 
قاربت  ملــدة  الــبــقــاء  جـــراء  مــن  الفئة 

الأ�صبوعني حتت احلجر ال�صحي.

منح  دودة  بــن  مليكة  الثقافة  وزيـــرة  ــررت  ن�صاطاتهم ق عن  املتوقفني  للفنانني  م�صاعدات 
الــديــوان  وكلفت  ــا  ــورون ك وبـــاء  الــوطــنــي حلــقــوق املـــوؤلـــف واحلــقــوق ب�صبب 

العملية  هذه  على  بالإ�صراف  تتنا�صب املجاورة  مالئمة  اإجـــراءات  "وفق 
موقع  ح�صب  احلالية"،  فاي�صبوك لوزارة الثقافة.والأو�ـــصـــاع 
املوقع  ي�صيف  املعنيني  الفنانني  املطلوبة وعلى  البيانات  "تو�صيل  ذاتــه 

الإلكرتوين"  ــد  ــري ال طــريــق  ــن  املوؤلف ع حلقوق  الوطني  للديوان 
"بدون واحلقوق املجاورة ابتداء من يوم   2020 اأفريل   5 الأحد 

املوؤ�ص�صة"،  مقر  اإىل  علما اأن هذه البيانات حتتوي ح�صورهم 
وتاريخ  واللقب  ال�ــصــم  ــــــاد والـــعـــنـــوان رقــم على  الزدي
ـــف ورقــــــم بــطــاقــة  ـــات ـــه النت�صاب للديوان.ال

منح للفنانني املتوقفني عن ن�شاطاتهم ب�شبب وباء كورونا

ق. ث

عبد الهادي. ب

رقية. ل
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الإيجاد اللغز  اأجد احلروف  املرقمة

التعريف: خمرتع التيليغراف
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الكلمات ال�ضهمية
ت�ضلية ح�ضابية

كلمة ال�ضر

�سع االأعداد الناق�سة و ذلك با�ستعمال االأعداد
 من 1 اإىل 9 كي ت�سل اإىل النتائج ال�سحيحة
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�سطب اأفقيا الكلكمات املدونة اأدناه اأفقيا و عموديا و قطريا و 
بالعك�س ليتبقى لديك �ستة )6( اأحرف ، اجمعها بالرتتيب من 

االأعلى اإىل االأ�سفل لتكت�سف :
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الكلمات : 
بحرية ـ جدول ـ زيتون ـ �سجرة ـ �سروق ـ �سباح ـ طاحون ـ عا�سفة ـ ع�سفورـ 

غابة ـ ك�سوف ـ مرتفعات ـ جنوم ـ يا�سمني ـ ميامة ـ ينبوع ـ ندى ـ نهر ـ قمر ـ 
�سم�س ـ ثلج .

التعريف:
اإ�سم مهند�س اإيرلندي طور اأول غوا�سة بحرية يف العامل 

الأخطاء ال�شبعة

القارة العجوز

القارة العجوز

القارة العجوز

القارة العجوز القارة العجوزالقارة العجوز

القارة العجوز القارة العجوز

القارة العجوزالقارة العجوز

القارة العجوز

القارة العجوز

القارة العجوز

القارة العجوز

القارة العجوز

القارة العجوز

القارة العجوز القارة العجوز القارة العجوز

القارة العجوزالقارة العجوزالقارة العجوز

القارة العجوز

القارة العجوزالقارة العجوزالقارة العجوز

القارة العجوز القارة العجوز

القارة العجوز

القارة العجوز

�سداق الزوجة

�سداق الزوجة

�سداق الزوجة

�سداق الزوجة �سداق الزوجة�سداق الزوجة

�سداق الزوجة �سداق الزوجة

�سداق الزوجة�سداق الزوجة

�سداق الزوجة

�سداق الزوجة

�سداق الزوجة

�سداق الزوجة

�سداق الزوجة

�سداق الزوجة

�سداق الزوجة �سداق الزوجة �سداق الزوجة

�سداق الزوجة�سداق الزوجة�سداق الزوجة

�سداق الزوجة

�سداق الزوجة�سداق الزوجة�سداق الزوجة

�سداق الزوجة �سداق الزوجة

�سداق الزوجة

�سداق الزوجة



حظر جتوال
حظر  وقت  يف  روح�ض  ما  راجلها  طول  وحدة 

التجول
يكون  خايفة  راين  لأمــهــا:  قالت 

تزوج عليا
قالت لها امها: بعيد ال�صر تلقايه 
حكماتو كورونا وراه يف ال�صبيطار 

ما تقلقي�ض روحك!!.

دين خا�س
 500 �صلفني  ل�صاحبو:  قال  واحد 

دج اهلل يرحم بيها الوالدين
قال له �صاحبو200 دينار اللي عندي

ونبقى  اأعطيهايل  م�صكل،  ماهو�ض  الأول:  له  قال 
ن�صالك 300 دج؟!.

ارجتاليات
ـ من كرة امللل يل راين عاي�صو حاب نت�صل بالأرقام 

يل كانوا يت�صلوا بيا ونقلهم يعني كي قلتلكم الرقم 
غالط ما تعاودو�ض ت�صق�صو عليا؟!.

عليك  �صغري  عيب..هذا  منك  اأكر  هذا  ـ 
عيب..مع من نتعارك اأنا �صرك؟!.

اأنــهــم دائما  ــرجــال  ال مــن عــيــوب  ـ 
رجل  كاد  قراراتهم،  يت�صرعون يف 
تبني  بيته  يف  غــريــبــا  يقتل  اأن 
دون  مــن  زوجــتــه  اأنــهــا  بعد  فيما 

ماكياج؟!.
اأ�صتطيع  مبت�صم:  ــو  وه لها  ــال  ق ـ 
�صاألته  غزالة  ــف  األ بني  من  متييزك 
فاأجابها  بالفرح..كيف؟  ممتلئ  ووجــهــا 

قائال لأنك البقرة الوحيدة بينهم؟!.
جاوباتو:  ا�صمك  ــض  وا� وحـــدة:  �صق�صى  ــد  واح ـ 

وعد..قالها: اأق�صم باهلل ما نقول لواحد؟!.
ـ يقول هربرت بري�صتو "رمبا كان ال�صبب يف ا�صتمرار 
الزوجة كانت  اأن  اأطول،  الزيجات فيما م�صى مدة 

تبدو بعد غ�صل وجهها كما كانت قبله"؟!.

معلومات م�سلية

احلناء يف اليد

اأمثال �سعبية

�سكان  يقوم  �سنة  كل  من  الربيع  ف�سل  يف   •
يف  بي�سة  ب�سلق  ال�سينية  "دونغيانغ"  مدينة 
ويقولون  �سهي  كطعام  ويبيعونها  االأطفال  بول 

اأن طعمها كـ"طعم الربيع".
النا�س  ي�سيبون  الذين  االأ�سخا�س  اأكــرث   •
بعمل  يقومون  وال  يتذمرون  الذين  هم  بامللل 

�سيء.
اأحــفــاد  مـــن  الـــدجـــاجـــة  تــعــتــرب  • عــلــمــيــا 

الدينا�سورات.
االأمم  قرارات  من  قرارا   65 اإ�سرائيل  خرقت 
املتحدة ومل يحدث �سيء، بينما خرقت العراق 

قرارين فقط، فتعر�ست للغزو.
يوميا  املاء  من  اأكواب   10 اإىل  ثمانية  • �سرب 
�سرعة  من  يزيد  وبالتايل  الكبد  عمل  ينظم 

حرق الدهون يف اجل�سم. 
• والية بيهار يف الهند ت�ستهر مبوروث تقليدي 
لتزوجيهم  رجال  باختطاف  عائالت  فيه  تقوم 

لبناتهم ب�سبب قلة الرجال يف املنطقة.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على اجليدة بنت 

اجلواد، وجيدة بان 
جودها، من ع�سقها 

يف الدنيا نورت نوارة 
من غري عودها

حدث يف مثل هذا اليوم
ال�صاد�ض من �صهر اأفريل
املن�سورة  يف  ال�سليبيني  انهزام  ـ   1250
مب�سر خالل احلملة ال�سليبية ال�سابعة، 

واأ�سر ملك فرن�سا لوي�س التا�سع.
ـ افتتاح اأول دورة األعاب اأوملبية   1896

يف اأثينا.
روبــرت  االأمريكي  املكت�سف  ـ   1909
املتجمد  الــقــطــب  اإىل  ــل  يــ�ــس ــــريي  ب

ال�سمايل.
االأوىل:  الــعــاملــيــة  احلـــرب  ـ   1917
على  احلـــرب  تعلن  املــتــحــدة  الـــواليـــات 

اأملانيا.
يف  غاندي  مهامتا  ثــورة  بدء  ـ   1919

الهند.
1957 ـ االأو�ساط الع�سكرية الفرن�سية 
الوطني  التحرير  جي�س  بنجاح  تعرتف 
ال�سرقية  احلدود  عرب  االأ�سلحة  نقل  يف 

مبعدل األف قطعة يف ال�سهر.
العمل  ملنظمة  مكتب  افتتاح  ـ   1967

الدولية باجلزائر العا�سمة.
1985 ـ االإطاحة بامل�سري جعفر منريي 
ـــام يف  بعد ا�ــســطــرابــات دامـــت لــعــدة اأي

ال�سودان.
االأوروبــيــة  املجموعة  دول  ـ   1992

تعرتف با�ستقالل البو�سنة والهر�سك.
يف  العرقية  ــرب  احل بــدايــة  ـ   1994
باإ�سقاط  متطرفون  اأقدم  عندما  رواندا 
لرواندا  رئي�سني  اأول  تقل  كانت  طائرة 

وبوروندي من اأغلبية الهوتو.
ــاروخ  �ــس جتـــرب  بــاكــ�ــســتــان  ـ   1998
اإىل  الو�سول  على  قــادر  املــدى  متو�سط 

االأرا�سي الهندية.
ـ وفاة الرئي�س التون�سي ال�سابق   2000

احلبيب بورقيبة.
رئي�سا  طالباين  جالل  انتخاب  ـ   2005
للعراق اأول كردي يتوىل هذا املن�سب يف 

تاريخ العراق.
لقواعد  املحدد  القانون  �سدور  ـ   2008

املناف�سة التجارية .
2010 ـ �سدور مر�سوم تنفيذي يت�سمن 
عمومية  موؤ�س�سات  اإن�ساء  اإىل  الــعــودة 
عدد  يف  احل�سري  و�سبه  احل�سري  للنقل 

من واليات الوطن.
2011 ـ �سوناطراك ت�سرع يف ا�ستك�ساف 
مع  بال�سراكة  املتو�سط  البحر  يف  النفط 

املجموعة ال�سينية ''بي جي بي''.
التقرير  ت�سمنه  مــا  ح�سب  ـ   2012
لتقنية  ع�سر  احلــادي  العاملي  ال�سنوي 
 118 املــرتــبــة  املــعــلــومــات اجلــزائــر يف 
تكنولوجيات  ا�ستخدام  حيث  من  عامليا 

االت�سال.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
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الراجل بالهمة اأما اللحية 
العرتو�ض عند  حتى  ــا  راه

حكـــمة

للذكاء حدود لكن ال حدود للغباء

�ضورة م�ضحكة

اأننا  عــالوة  �صي  يا  تالحظ  اأمل  ـ 
اأجـــواء  بتوفري  "كورونا"  نــحــارب 

كورونا؟
حم�صن عطية خن�صلة
كانت  بالتي  وداوين  ال�صاعر  قال 
اأ�صله  ال�صاعر  الـــداء..وهـــذا  هــي 
جتمعات  يف  بــاد  هــو  كما  جــزائــري 

فخامة ال�صميد؟!.
بالنا�ض  الختالط  اأن  تعلم  هل  ـ 
مر�ض خبيث و العزلة عنهم �صفاء؟
يو�صف عالق عني البي�صاء
علمتنا كورونا هذا ول اأحد غريها 

ا�صتطاع اأن يفعل؟!.
ـ يخون الرجل املراأة وهو يعلم اأنه 

يقتل نف�صه يف حمرابها؟
نبيلة.ق باتنة
الـــكـــالم..واملـــراأة  على  عيني  يــا 
متثل  البالغية  الــ�ــصــورة  هــذه  يف 
املحراب اأم اأداة القتل..نوريني اهلل 

ينورك؟!.
ـ من كرة ما راين قاعد مع مرتي 
قريب  املنزيل  احلجر  ها  يف  نحكي 

احكيتلها على �صاحبتي؟
منري.خ عني مليلة
الأمـــــان.. مبــ�ــصــافــة  ــزم  ــت ال اإذن 

ل  الن�صوح..فكورونا  توبتك  واأعلن 
تنتظر؟!.

�صي  يا  احلياة  يف  اأمنيتك  هي  ما  ـ 
عالوة؟

�صارة بوحلية �صكيكدة
ــحــظــة  ــل ال ـــك  تـــل اأعـــيـــ�ـــض  اأن 
بّدلوه  فيها  يقولوا  اجلميلة..يل 

"الدراهم؟!؟.
اأم  لتاأكل  تعي�ض  هل  عــالوة  �صي  ـ 

تاأكل لتعي�ض؟
�صابرينة.ق عني التوتة
اإذا القيت وا�ض ناكل ما يهم�ض؟!.

من اأحدث 
ما ُيحدث 
من و�صائل 
الوقاية؟!



�شطيف

قاملــة

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

خن�شلة

حممد. ع

متكنت م�سالح االأمن بوالية قاملة، من 
توقيف �ساحنة نفعية على م�ستوى حي 

مقالتني حممد ال�سريف ل�ساحبها البالغ من 
العمر 39 �سنة مقيم بقاملة، حيث مت حجز 

كمية من �سلع منتهية ال�سالحية ومتثلت 
هذه املحجوزات يف عجائن وعلب توابل، 

اإ�سافة اإىل حلوى ليتم على الفور مت حتويل 
امل�ستبه فيه اإىل مركز ال�سرطة، اأين مت فتح 
حتقيق يف الق�سية وكون �سده ملفا ق�سائيا 
عن فعل حيازة ونقل مواد غذائية منتهية 

ال�سالحية.

لقي ليلة اأم�س االأول، �ساب يبلغ من العمر 
ال�ستينيات  يف  �سيخ  واأ�سيب  حتفه  �سنة   18

من العمـر بجروح متفاوتة اخلطورة يف 
حادثة ده�س بحي ال�سهداء مبدينة باتنة، 

وجرت وقائع احلادثة ح�سب م�سالح 
احلماية املدنية بعد ا�سطدام ال�ساب الذي 
كان على من دراجة نارية بال�سيخ لي�سقط 
على اإثرها اأر�سا وي�ساب بنزيف حاد على 
م�ستوى الراأ�س وهو ما عجل بوفاته، حيث 

مت نقل جثته اإىل م�سلحة حفظ اجلثث 
مب�ست�سفى باتنة، فيما مت اإ�سعاف ال�سيخ اإىل 

ذات امل�ست�سفى.

متكنت الوحدات الإقليمية 
للدرك الوطني بخن�صلة، 
بحجز كمية معترة من 
املواد الغذائية املختلفة 

وبعد التدقيق يف حيثيات 
الق�صية تبني اأن �صاحبها 

يعمل �صمن �صبكة تقوم 
بتجميع املواد الغذائية  

ق�صد نقلها اإىل ولية تب�صة 
حت�صريا لتهريبها نحو دولة 

تون�ض، واأ�صفرت هذه العملية 
عن توقيف ال�صاحنة وحجز 

املواد الغذائية فيما تقدر 
القيمة املالية للمحجوزات 

تقدر بـ 284.682 دينار 
وعلى اإثرها مت توقيف 

ال�صخ�ض املتورط يف الق�صية 
و يتعلق الأمر ب�صخ�ض يبلغ 

من العمر 36 �صنة ويف نف�ض 
اليوم مت توقيف  �صاحنة 

نوع جاك وبعد تفتي�صها تبني 
اأنها  حمملة بكمية معترة 
من مواد النظافة املجهولة 

امل�صدر دون امتالكه لفاتورة 
اأو �صجل خا�ض بالب�صاعة.

�صطيف  ــة  ولي ــن  اأم م�صالح  متكنت 
ــاديــة  ــة القــتــ�ــص ــرق ــف ــال ممــثــلــة ب
واملالية بامل�صلحة الولئية لل�صرطة 
ملمار�صات  حــد  و�صع  مــن  الق�صائية 
بيع  جمال  يف  ين�صطون  ــراد  اأف  04
امل�صروبات الكحولية دون رخ�صة مع 
منها  وحــدة   5000 يناهز  ما  حجز 
مليار  الواحد  قاربت  مالية  بقيمة 
على  بناء  العملية  وجــاءت  �صنتيم، 
الفرقة  اأفــراد  اإىل  وردت  معلومات 
ــائــيــة بــاملــ�ــصــلــحــة الــولئــيــة  اجلــن

الولية،  ــاأن  ب الق�صائية  لل�صرطة 
والتي كانت ت�صري اإىل تورط �صاحب 
حمل كائن باملخرج اجلنوبي لعا�صمة 
الولية يف بيع امل�صروبات الكحولية 
املحققون  ــاأ  جل حيث  رخ�صة،  دون 
ملراقبة  املــحــل  �ــصــاحــب  و�ــصــع  اإىل 
املجرم  الفعل  هذا  يف  تورطه  اأكــدت 
�صاحب  �صبط  بعد  وذلـــك  قــانــونــا، 
اأزيد  عنده  من  اقتنى  نفعية  �صيارة 
امل�صروبات  مــن  وحـــدة   1500 مــن 

الكحولية. 

نهار  ال�صادرة  التحاليل  نتائج  جاءت 
ملمر�صتني  با�صتور  معهد  من  الأم�ض 
ولية  جنوب  اأزال  عني  مب�صت�صفى 
اإ�صابتهما  واأكــدت  اإيجابية  �صطيف 
ــم و�ــصــع  ــت ــي بـــفـــريو�ـــض كــــورونــــا، ل
املمر�صتني حتت الرقابة الطبية مع 
و�صع عائلتهما حتت احلجر ال�صحي.

 03 ت�صجيل  مت  اأخـــر  جــانــب  ــن  وم  

بفريو�ض  جــديــدة  اإ�ــصــابــة  حـــالت 
وهذا  ــان  ومل عني  مب�صت�صفى  كــورونــا 
بعد �صدور نتائج التحاليل املخرية، 
بهذا  املوؤكدة  احلــالت  عدد  لريتفع 
اأن  علما  حــالت   06 اإىل  امل�صت�صفى 
عائلة  نف�ض  من  ينحدرون  امل�صابني 
ال�صيخ والعجوز اللذان توفيا الأ�صبوع 

الفارط. 

متكن عنا�صر امل�صلحة الولئية لالأمن 
حجز  من  ميلة،  ولية  باأمن  العمومي 
حلوم  ــن  م كــلــغ  و40  قــنــطــار  ــة  ــراب ق
الدجاج واأح�صاء فا�صدة، كانت موجهة 
العملية  وجاءت  الب�صري،  لال�صتهالك 
ل�صاحنة  روتينية  مراقبة  اإثــر  على 
حيث  اللحوم،  لنقل  خم�ص�صة  تريد 
عر اأفراد ال�صرطة على كمية من قطع 

كلغ   135.2 بنحو  وزنها  قدر  الدجاج 
اإ�صافة اإىل 4.4 كلغ من اأح�صاء الدجاج 
مع  وبالتن�صيق  �صالمتها،  يف  م�صكوك 
وامل�صالح  الــتــجــارة  مديرية  م�صالح 
املحجوزة  الكمية  اأن  تبني  الفالحية 
غري �صاحلة لال�صتهالك الب�صري، على 
وحتويل  املخالف  �صد  ملف  مت  اإثرها 

ال�صلع املحجوزة لالإتالف.

�سجلــت اأم�س، امل�سالــح ال�سحية بوالية قاملــة، رابع حالة 
موؤكدة لفريو�س كورونا ويتعلق االأمر ب�سخ�س يبلغ من العمر 
30 �سنة وح�سب م�سادر مطلعة، فاإن املعني ينحدر من بلدية 
بو�سقوف ويعمل كممر�س مب�ست�سفى بو�سقوف فيما كان على 
ات�ســال مبا�سر مع جراح ثبتت اإ�سابته مــن قبل بالفريو�س، 
حيــث و�ســع ال�سحيــة قبل يومــني يف احلجر ال�سحــي، قبل 
اأن تثبــت التحاليل اإ�سابتــه بالعدوى بعد اأن جاءت نتائجها 
ايجابيــة، لي�سبــح عدد احلــاالت املوؤكــدة بفريو�ــس كورونا 

بوالية قاملة 4 حاالت.
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�سي الأورا�سي..
ال�سميد عندو مدة منني طار.. ما�سمعنا 
اأيــدي  بيه  تالعبت  اخـــبـــار...  عليه 
يل  بني  التجار..  على  وراحــت  خفية 
مار�س  ويل  اجل�سع  با�سم  بيتو  يف  خزنو 
كاين  تقول  الدولة  االحتكار...  بيه 

وال�سعب �ساعلة فيه النار...

hamzalaribi005@gmail.com

ت�ضجيل رابع حالة موؤكدة لفريو�س كورونا
وجب الكالم

زروال"  "اليمني  االأ�سبق  الدولة  رئي�س  كان  لطاملا 
رمزا من رموز الوطنية ومثاال عن النزاهة واالإخال�س 
وكذا موؤ�سرا ت�سبط على اأ�سا�سه اآراء اجلزائريني، فذو 
ال�سعر االأبي�س قد كان وال زال الرجل اجلامع والرجل 
وال  اجلزائر،  اأبناء  من  االأغلبية  اإجماع  يحقق  الذي 
�سك اأن ال�سر يف ذلك هو اأنه كان مهند�س الوئام املدين 
الذي اأخرج اجلزائر من دوامة الدم وكذا رجال تخلى 
اأوتي  مبا  ي�سعى  فيه  غريه  كان  وقت  يف  ال�سلطة  عن 
فاإن  وبالتايل  عليها،  لي�ستويل  حيلة  ومــن  قــوة  من 
"من  "ذو ال�سعر االأبي�س" قد متكن من جت�سيد عبارة 
ترك �سيئا من اأجل غاية نبيلة فاإنه �سيحظى به اإىل 
االأبد"، فعندما تخلى اليمني زروال عن "الرئا�سة" من 
وال  الزمه  قد  الرئي�س  لقب  فاإن  "نبيلة"  غاية  اأجل 
ينطق  اأن  الرجال"  "قدر  يعرف  مواطن  اأي  ي�ستطيع 
ا�سم "اليمني زروال" اإال وقال "الرئي�س زروال" مبعنى 
حتى  رئي�سا  اجلزائريني  نظر  يف  بات  "زروال" قد  اأن 
له  احرتاما  وهذا  االأورا�س"،  "بعا�سمة  بيته  يف  وهو 
احلاجة  باأم�س  كان  عندما  للوطن  قدمه  ملا  وعرفانا 

لكل واحد من اأبنائه الربرة.
اإن اآخر حركة قام بها "الرئي�س زروال" لهي حركة 
اأ�سبه ب�سرب ع�سفورين بحجر، اأو لنقل عدة ع�سافري 
معا�س  من  ب�سهر  االأبي�س"  ال�سعر  "ذو  فتربع  بحجر، 
الرامية  الوطنية  اجلــهــود  يف  للم�ساهمة  تقاعده 
كرم  جمرد  لي�س  باجلزائر  كورونا  فريو�س  ملكافحة 
نوع من  باإ�سفاء  اأي�سا  يتعلق  االأمر  اإن  بل  واإيثار منه، 
الظرف  هــذا  يف  الدولة  به  تقوم  ما  على  ال�سرعية 
بلدان  اأغلب  البالد على غرار  به  الذي متر  احل�سا�س 
العامل وتاأكيدا على جدية الدولة يف قرارها الرامي 
"الرئي�س  حركة  اأن  �سك  وال  اجلــهــود،   توحيد  اإىل 
ي�سكك  كــان  من  كل  لت�سكت  اأتــت  قد  زروال"  اليمني 
يظن  زال  وال  كــان  من  كل  ولت�سكت  الدولة  نوايا  يف 
تعود  واإن  نعي�سها،  التي  باالأزمة  تتاجر  الدولة  باأن 
"الرئي�س اليمني زروال" على تقدمي الدرو�س واإر�سال 
قد  االأخـــرية  حركته  فـــاإن  لل�سعب  م�سفرة  ر�سائل 
مع  بالوقوف  مطالب  اجلميع  اأن  مفادها  ر�سالة  كانت 
كل  احل�سا�س  الظرف  هذا  يف  اجلزائرية  "الدولة" 
ح�سب مقدوره وكل وفق من�سبه واخت�سا�سه، ومفادها 
عن  يغنوها  اأن  باإمكانهم  رجاال  اجلزائر  يف  اأن  اأي�سا 
العكرة  املياه  يف  ال�سيد  على  تعودوا  من  "�سدقات" 

واملتاجرة مباآ�سي البالد.
ما مت ذكره، لي�س بال�سرورة ما كان يق�سده "الرئي�س 
اليمني زروال"، بل اإنه على االأقل ما مت فهمه من طرف 
اأن  هو  اأي�سا  فهم  فما  ولهذا  اجلزائريني،  من  الكثري 
�سعر  اأنه  لو  ليتربع  كان  ما  زروال"  اليمني  "الرئي�س 
"الرئي�س  اأن  وطاملا  "ملعوب"،  االأمــر  يف  بــاأن  للحظة 
اأبنائها  كل  اإىل  بحاجة  فعال  الدولة  فاإن  تربع"  قد 
وبالتايل فال بد من اال�ستجابة، واإن مل تكن ا�ستجابة 
ال�سالمة  ـــراءات  الإج ا�ستجابة  ــل  االأق فعلى  مادية 
للق�ساء  العمومية  ال�سلطات  تتخذها  التي  والقواعد 

على فريو�س كورونا.

ع�ضفورين بحجر

حمزه لعريبي

ل�ضو�س الكوابل النحا�ضية
 يف قب�ضة االأمـن

م�ضادرة مواد غذائية
 منتهية ال�ضالحية

دراجة نارية تودي بحياة �ضــاب

متكنت عنا�سر االأمن احل�سري الـ11 
بباتنة، من توقيف 03 اأ�سخا�س ترتاوح 

اأعمارهم بني 17  و30 �سنة والذين قاموا 
ب�سرقة كمية معتربة من االأ�سالك النحا�سية 

تابعة الت�ساالت اجلزائر باالإ�سافة اإىل 
بطاريات وم�سخات للمياه من خمتلف 
االأحجام كما متكنت ذات امل�سلحة من 

توقيف م�ستبه به اآخر يبلغ من العمر 17 
�سنة م�سبوق ق�سائيا بحي طريق حملة 
باتنة كان على من دراجة نارية حمل 

�سرقة اأين مت ا�سرتجاعها، بعد ا�ستيفاء 
اإجراءات التحقيق �سيتم تقدمي امل�ستبه بهم 

اأمام النيابة املحلية.

حجز 5000 وحدة من امل�ضروبات الكحولية

اإ�ضابة ممر�ضتني مب�ضت�ضفى عني اأزال 
بفريو�س كورونا 

حجز 140 كلغ من الدجاج الفا�ضد

حجز مواد غذائية 
كانت معدة 
للتهريـــيب
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