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ا’فتتاحية

...أإم إلخÎإع
بقلم :فنيدسص بن بلة
 ⁄ت -ب -ق أي ج -ام -ع -ة ج -زأئ -ري -ة ع -ل -ى أل-ه-امشش ت-ن-ت-ظ-ر
مؤؤششرأت فؤقية للقيام Ãبادرأت وأبتكارأت تسشاعد على
ﬁاربة وباء كؤرونا أŸسشتجد ،فارضشة نفسشها ششريكا ‘
ألسشÓمة ألصشحية بصشفتها أحد أسشسش ألنظام أإلمني
ومعادلة ألسشتقرأر ككل.
ظهر هذأ جيدأ Ÿن تتبع أ÷هؤد أŸضشنية ‘ سشبيل
تأام ÚألبÓد من ششر كؤرونا أŸتمادي ‘ حصشد أألروأح
ألÈيئة وترك آأخرين عرضشة للمعاناة وأŸقاومة‘ ،
وقت تتجند فيه أألطقم ألطبية لتؤظيف أقصشى ما تؤفر
لهم من وسشائل ‘ ألتكفل بحالت أإلصشابة أŸتزأيدة
بششكل يبعث على ألقلق‡ ،ا يسشتدعي تدأب Òأك Ìردعية
‘ تطبيق أإلجرأءأت ألحÎأزية أŸششددة لؤقاية آأمنة.
تسش ‘ Òهذأ ألŒاه أıابر أ÷امعية ،ورششات طÓبية
شش -ك -لت ع -ل -ى ع -ج -ل م -ن أج-ل ألن-دم-اج ‘ مسش-ار رف-ع
ألتحدي ألكب ،Òبتؤظيف ما تؤصشلت إأليه من معارف،
إل‚از ششيء ما ،يرأفق عملية ألتكفل باŸؤأطن‘ Ú
هذأ ألظرف ألعصشيب وعرضش خدمات ومنتؤجات على
مصشالح صشحية وأسشتششفائية هي ‘ أمسش أ◊اجة إأليها.
على حد أŸثل ألقائل «أ◊اجة أم ألخÎأع»‚ ،حت
م -ؤؤسشسش -ات ج -ام -ع -ي -ة ‘ –ضش Òمسش -ت -حضش -رأت ط-ب-ي-ة
لصشناعة سشؤأئل معقمة ضشرورية Ÿسشتششفيات ،مقدمة
Œرب - -ة ح - -ي- -ة ع- -ن دور أ÷ام- -ع- -ات ‘ زم- -ن أألزم- -ات
وألكؤأرث ووظيفتها ألبنائية ‘ عرضش مقÎحات حلؤل
لتعقيدأت ألرأهن ومششاكل أŸرحلة دون ألكتفاء بدور
ثانؤي يبعدها عن وظيفتها أ◊قة ،كقاطرة تطؤر وقيادة
ل تكتفي بتخرج مؤأرد بششرية فقط ،بعضشهم Áرون
بÎبصش آأخر يششÎطه سشؤق ألششغل أحيانا.
تدعم هذه أŸبادرة ما أقدمت عليه مؤؤسشسشات صشناعية
ك -ثÒة م -ن Œارب م -درج -ة ‘ سش -ي -اق أ÷ه -د أل -ؤط -ن-ي
Ÿك- -اف- -ح- -ة أن -تشش -ار أل -فÒوسش أل -ق -ات -ل ،م -ن -ه -ا شش -رك -ة
« »GQTECHألتي أظهرت مؤؤخرأ أنها من وزن كبار
أŸبدع Úبتطؤير أول ‰ؤذج جزأئري ÷هاز ألتنفسش
ألصشطناعي ،بالتنسشيق مع منتدى رؤوسشات أŸؤؤسشسشات
ومركز تنمية ألتكنؤلؤجيات أŸتطؤرة ووزأرأت.
أإل‚از دل -ي -ل ع -ل -ى أل -ت-زأم ‘ ت-ط-ؤي-ر أل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي
وت -ؤظ -ي -ف أإلم -ك -ان -ات أŸت -ؤف-رة ‘ سش-ب-ي-ل م-د جسش-ؤر
تؤأصشل ب ÚأŸؤؤسشسشة ألقتصشادية وبيئتها ألجتماعية،
تلبية لحتياجات مع Èعنها وقت ألششدة ،مكرسشة عÓقة
جدلية بينها وأÛتمع ألذي يحيط بها وينتظر منها
دوم -ا أŸسش -اه -م -ة ‘ ع Ó-ج ت -ع -ق -ي -دأت -ه ،م -ه -م-ا كÈت
وصشعبت.
بهذه ألؤظيفة أ◊يؤية ألتي أنششئت من أجلها وتناضشل
إلثبات ألذأت ‘ ﬁيط ليسش دأئما مسشاعدأ لها تطبعه
تنافسشات حادة ،تكسشب أŸؤؤسشسشة مكانتها أŸسشتحقة
وتعزز مؤقعها ‘ خدمة ›تمع تؤأق إأليها ،خاصشة ‘
أل- -ل -ي -ا‹ أ◊ال -ك -ات وأŸث -ال أ◊ي ت -ق -دم -ه أŸب -ادرأت
متعددة ألختصشاصش ‘ ﬁاربة دأء كؤرونا.

يخضضعون لفÎة حجر صضحي بفنادق بالعاصضمة وبومرداسص

إجÓء إلفوج إألول من ›موع  1788موإطن علقوإ بÎكيا
بلحيمر :ترتيبات لتكفل صضحي واجتماعي أافضضل

طالع اŸلف صص ٠٢إا٠5 ¤
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فورار :

«الشضعب» ترافق عمليات تضضامنية بتلمسضان

@  80إإصشابة جديدة و 25وفاة
@ إ◊صشيلة  1.251 :حالة مؤوكدة
و 130وف ـ ـ ـاة
@ “اثل  90ششخصشا للششفاء
و 626يعا÷ون بالكلوروكÚ
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لتسضريع –اليل الكشضف عن الفÒوسس التاجي

اŸديرة اŸكلفة بالتغÒات اŸناخية بوزارة البيئة:

وقف التنقل ونشصاط اŸصصانع قلل من التلوث بشصكل ملحوظ

وزارة الصصحة تدعم اıابر العمومية واÿاصصة
¯ التحاليل بطلب من الطبيب اıتصس وليسضت تلقائية

لجراء –اليل الكشضف عن فÒوسس
شضرعت وزارة الصضحة ‘ تقد Ëالدعم للمخابر العمومية واÿاصضة التي “لك أارضضية رقمية  PCRإ
كورونا اŸسضتجد ،بعد أان كانت العملية تقتصضر على معهد باسضتور فقط‡ ،ا سضيسضمح برفع الضضغط عليه والسضيطرة على ا÷ائحة ‘ الوليات
التي انتشضر بها الوباء ،نظرا لسضرعة الكشضف والوقت القياسضي نسضبيا لظهور النتائج.

زهراء.ب

مركز جهوي باتنة

إاطارات وطنية ترفع التحدي
ال -دك -ت -ور ب -وجÓ-ل أاك-د أان ه-ذه اŸب-ادرة ك-انت
ن -ت -ي -ج -ة ◊سس ال-واجب اŸه-ن-ي واŸسس-ؤوول-ي-ة ال-ت-ي

فرضسها الوضسع الراهن ،إاذ كان علينا رفع التحدي
واإلعتماد على خÈاتنا وﬂتصسينا ‘ ظل اإلنتشسار
الرهيب للوباء.
وطمأان سسكان ولية باتنة والوليات اÛاورة،
إانه سسيكون هناك › Èﬂهز للكشسف عن فÒوسس
ك -ورون -ا ‘ ال -ق -ريب ال -ع -اج -ل‡ ،ا سس-يضس-م-ن ل-ه-م
الكشسف السسريع للمشستبه فيهم ويسسمح بالتحكم ‘
الوباء والسسيطرة عليه ،موضسحا أان التحاليل تكون
بطلب من الطبيب اıتصس بعد الفحصس وليسس
بطريقة عشسوائية أاو تلقائية.
وأاضساف ،أان  Èﬂباتنة ،الذي يعت Èرائدا ‘
البيولوجيا ا÷زئية وÁلك ›لة علمية خاصسة به،
سسيكون مركزا جهويا للتكفل بالوليات اÛاورة،
على غرار بسسكرة ،سسوق أاهراسس ،تبسسة ،خنشسلة ،أام
ال -ب -واق -ي ،ال -وادي وغÒه -ا ...وق -د ج -ن -د ف -ري -ق -ا
م -ت -خصسصس -ا م -ن ال -ب -ي -ول -وج-ي Úواألط-ب-اء ،ل-ل-ق-ي-ام
بتحاليل الكشسف عن الفÒوسس التاجي ‘ ،ظرف
قياسسي ل يتعدى سساعات.
باŸوازاة مع ذلك ،يجري Œهيز  Èﬂخاصس،
للكشسف عن الفÒوسس ،سسيكون أاول  Èﬂخاصس
على اŸسستوى الوطني ،ينضسم إا ¤ا÷هود الوطنية

‘ إاطار ﬁاربة الوباء.

أاسصباب تؤوثر على نتائج التحاليل
وح-ول ن-ت-ائ-ج ال-ت-ح-ال-ي-ل ع-ن ال-فÒوسس ال-تاجي،
حرصس الدكتور بوجÓل على توضسيح العديد من
األسس-ب-اب ال-ت-ي ت-ؤوث-ر ف-ي-ه-ا ،ل-ي-ق-ط-ع ال-ل-غ-و ‘ ه-ذا
اŸوضس -وع ،خ -اصس -ة وأان -ه أاخ -ذ أاب-ع-ادا أاخ-رى وب-ات
مصسدر قلق للكثÒين.
وذكر أانه من ب Úاألسسباب التي تؤوثر على نتائج
التحاليل (حالت إايجابية أاو سسلبية خاطئة) ،هي
ع-دم ال-ق-ي-ام ب-أاخ-ذ ال-ع-ي-ن-ة ب-ط-ري-ق-ة جيدة ،الوقت
ال-ط-وي-ل ل-ن-ق-ل-ه-ا ،وك-ذا ك-م-ي-ة ال-فÒوسس ‘ ال-ع-ي-ن-ة
(اŸصساب) او مايعرف بـ charge virale :ضسئيلة
جدا وأاقل من العتبة ،عدم توفر شسروط تخزين
العينة ،األخذ اŸتأاخر للعينة ،حيث يكون ا÷سسم
ق -د ط -ور م -ن -اع -ة ضس -د ال -فÒوسس‡ ،ا ي-ؤوث-ر ع-ل-ى
النتائج.
وأاكد أان التقنية اŸرجعية اŸعتمدة من قبل
معهد باسستور الذي يعمل وفق أارضسية  PCRتبقى
األك Ìدقة.

‘ حال “ديد ا◊جر الصضحي أاو رفعه

وزارة الÎبية تعد مسصودة ıتلف الحتمالت بإاشصراك الشصركاء الجتماعيÚ
أاك- -د وزي- -ر الÎب- -ي- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة ﬁم -د
واج - -ع - -وط ،أامسس ،إاع - -داد مشض- -روع مسض- -ودة
تتضضمن ﬂتلف الحتمالت الواردة ‘ حال
“دي -د ا◊ج -ر الصض -ح -ي أاو رف -ع -ه ،م -ت-ع-ه-دا
ب-إاشض-راك ﬂت-ل-ف الشض-رك-اء الج-تماعي‘ Ú
أاي قرار سضيتم اتخاذه.
قال واجعوط ‘ ،رسسالة تضسامن إا ¤األسسرة
الÎبوية وكافة الشسعب ا÷زائري ‘ ،ظل تفشسي
وب -اء ك -ورون -ا ،إان وزارة الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة أاع -دت
«مشس -روع مسس -ودة ت -تضس -م -ن ﬂت -ل -ف الح -ت-م-الت
الواردة ‘ حال “ديد ا◊جر الصسحي أاو رفعه،
ب -ه -دف إاي -ج -اد ا◊ل -ول اÓŸئ -م -ة ،لسس -ي -م -ا ت -لك
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-الم-ت-ح-ان-ات اŸدرسسية وتنظيم أاعمال
نهاية الدراسسة» ،مؤوكدا أان الوزارة «لن تتخذ أاي
ق - -رار ن - -ه- -ائ- -ي دون إاشس- -راك ﬂت- -ل- -ف الشس- -رك- -اء
الج -ت -م -اع -ي Úم -ن م -ن -ظ -م -ات ،ج -م-ع-ي-ات أاول-ي-اء
التÓميذ والنقابات اŸعتمدة ‘ القطاع».
وأاوضس -ح ،أان -ه «أاّي -ا ك -ان اإلج -راء اŸت-خ-ذ ف-ي-م-ا
يخصس هذه اŸسسأالة ا◊سساسسة ،فلن يكون انفراديا
ب -ل سس -ي -ك -ون ت -واف -ق-ي-ا ،يسس-اه-م ‘ ات-خ-اذه ج-م-ي-ع
الشس -رك -اء اŸؤوسسسس -ات -ي Úوالج-ت-م-اع-ي ،»Úمشس-ددا
على أان «مسستقبل أابنائنا التÓميذ وخاصسة تÓميذ
أاقسس -ام الم -ت -ح -ان -ات ال -وط -ن-ي-ة ه-و ﬁل اه-ت-م-ام
وعناية بالغ Úوكل ما Áكن فعله سسنفعله ‘ ظل
التحديات التي Œابهها ا÷زائر جراء انتشسار وباء

كورونا الذي أادخل العا ‘ ⁄دوامة  ⁄تكن ‘
ا◊سسبان».

خطة طوارئ بالتنسصيق مع وزارة اإلتصصال
أابرز أان الوزارة «ل تتوانى ‘ اتخاذ ما يلزم من
اإلج- -راءات ح- -ت- -ى ل نÎك ف- -ل -ذات أاك -ب -ادن -ا دون
دراسسة ،مهما كانت الظروف والصسعاب وسستعمل
على نشسر رزنامة ا◊صسصس والدروسس التي سستبث
قريبا على قنوات التلفزيون العمومي وكذا عÈ
اليوتوب على موقعها الرسسمي» ،مذكرا بالإجراءات
والتداب Òالتي اتخذها القطاع والتي قال إانها «ل
–ل ب -أاي ح -ال م -ن األح -وال ال -ت-ع-ل-ي-م ا◊ضس-وري،
ل -ك-ن-ه-ا تسس-اه-م ‘ ضس-م-ان أادن-ى خ-دم-ة لسس-ت-م-رار
الدراسسة للمتعلم ،Úعلى غرار ما تقوم به بلدان
العا ،»⁄مطمئنا أاولياء التÓميذ أانه «من ثوابت نهج
ال -وزارة ،ا◊رصس ع -ل-ى اسس-ت-م-رار ال-دراسس-ة ل-ك-اف-ة
اŸت-م-درسسÃ ،Úخ-ت-ل-ف مسس-ت-وي-ات-ه-م ،م-ه-ما كانت
الظروف».
و‘ ذات السسياق ،تطرق واجعوط إا« ¤خطة
الطوارئ» التي ” تسسطÒها Ûابهة تعليق دوام
ال -ت -ع -ل-ي-م وال-ت-ي ت-تضس-م-ن «بث دروسس ع-ل-ى ق-ن-وات
التلفزيون العمومي ،بالتنسسيق مع وزارة التصسال،
لفائدة تÓميذ السسنة اÿامسسة ابتدائي وتÓميذ
السسنة الرابعة متوسسط وكذا تÓميذ السسنة الثالثة
ث -ان -وي ،لسس -ي-م-ا ل-ت-م-ك Úف-ئ-ة ال-تÓ-م-ي-ذ ال-ذي-ن ل

يومية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤوسضسضة العمومية
القتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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التحرير

أامانة المديرية العامة

التحرير٠٢٣ ٤٦ ٩١ ٨٧ :
الفاكسس٠٢٣ ٤٦ ٩١ ٧٩ :
لدارة والمالية
ا إ

لج -راءات الحÎازي -ة ال -ت -ي فسس- -ائ- -ق السس- -ي- -ارة ال- -ذي  ⁄ي- -ع -م -ل م -ن -ذ أاشس -ه -ر
سض- -اه -مت ا إ
Óحاطة بفÒوسس كورونا سس -يضس -اع-ف ال-ع-م-ل ل-يسسÎج-ع م-دخ-ول-ه ،وه-ذا م-ا
اتخذتها الدولة ل إ
اŸسضتجد ‘ ،التقليل بشضكل كب ‘ Òالتلوث ،يجعله يتنقل وينقل زبائن أاك ،Ìوبالتا‹ يكون طرح
وع -اد ذلك ب -ال -ف -ائ-دة ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة ،ب-حسضب الغازات الدفيئة من سسيارته بشسكل أاك Èومضساعفا،
ف -ازي -ة دح -لب ،اŸدي -رة اŸك-ل-ف-ة ب-ال-ت-غÒات ونفسس الشسيء بالنسسبة للمصسانع اŸتوقفة حاليا أاو
اŸناخية بوزارة البيئة والطاقات اŸتجددة .ذات األداء اÙدود.
هذا األمر دفع Ãنظمات دولية ◊ماية البيئة،
ع- -ل- -ى غ- -رار ÷ن- -ة اÈÿاء ال- -دول- -ي Úل- -ل -ت -غÒات
اŸناخية ،لتدق ناقوسس اÿطر ،و–ذر من ارتفاع
أاوضس - -حت دح- -لب ‘ تصس- -ري- -ح لـ «الشس- -عب» ،أان ك -ب Òل Ó-ن -ب -ع -اث -ات ال-غ-ازي-ة اŸسس-ب-ب-ة لÓ-ح-ت-ب-اسس
ال-ت-غÒات اŸن-اخ-ي-ة ت-ن-ج-م ع-ن ان-ب-ع-اث-ات الغازات ا◊راري ،وهو ما سستعرفه ا÷زائر كغÒها من
اŸسسببة ‘ الحتباسس ا◊راري ،وبظهور فÒوسس الدول ـ بحسسب ما اكدته اŸتحدثة ـ التي ترى ان ما
كورونا ‘ ا÷زائر ” ،اتخاذ تداب ÒاحÎازية Ÿنع
اح -دث -ه فÒوسس ك -ورون -ا م -ن
تفشسي الوباء.
ت - - -أاثÒات ع- - -ل- - -ى ج- - -م- - -ي- - -ع
“ث- -لت ه- -ذه ال- -ت- -داب ‘ Òتخوف و–ذير من
ال -ق -ط -اع -ات م -ن -ه -ا ال -ب -ي-ئ-ة،
ت-وق-ف ح-رك-ة ال-ن-ق-ل ،ف-توقف
ي -ت -ط -لب ت -ع -زي -ز دور ﬂاب-ر
ا◊اف Ó- - - -ت والسس - - - -ي - - - -ارات ،الغازات الدفيئة بعد
ال- -ب- -حث ال- -ع -ل -م -ي ،ل -ت -ع -م -ل
وب -ال-ت-ا‹ ل ي-وج-د اسس-ت-هÓ-ك القضضاء على الفÒوسس ب -ال-ت-ع-اون م-ع وزارة الصس-ح-ة،
ل-ل-ب-ن-زي-ن ال-ذي ي-ط-رح غ-ازات
التي ل تسستطيع وحدها ان
دف -ي -ئ -ة ،ف -ق-ل ال-ت-ل-وث بشس-ك-ل
تواجه الوباء.
ﬁسسوسس.
وأاك -دت ‘ ه -ذا السس -ي-اق ،ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ال-ب-حث
وقالت إان اإلجراءات اŸتعلقة Ãحاربة الوباء ،ال -ع -ل -م-ي ودور اıاب-ر ‘ ال-ت-زوي-د ب-اŸع-ل-وم-ات،
اسس -ت-ف-ادت م-ن-ه-ا ال-ب-ي-ئ-ة ،ف-ا◊رب ع-ل-ى ال-فÒوسس م- -ع- -تÈة ان ه- -ذا ال- -وضس- -ع الصس- -عب ال- -ذي خ -ل -ف -ه
القاتل ،جعلت ا÷ميع ينصساع للقرارات اŸتخذة ،الفÒوسس ،فرصسة لسستباق مثل هذه الطوارئ ،كما
م -ن -ه-ا وق-ف ا◊رك-ة وال-ن-ت-ق-ل واإلن-ت-اج وال-تصس-ن-ي-ع أانه فرصسة لتغي‰ Òط التفك ‘ Òكيفية التعامل
جعلت اŸلوثات البيئية تÎاجع بشسكل كب ،Òوهذا اليومي مع اŸسستجدات ،من خÓل وضسع أاجهزة
أامر إايجابي ،لكنه لن يسستمر.
اŸراق -ب -ة ،لسس -ت -ب-اق اŸشس-اك-ل والزم-ات ال-ب-ي-ئ-ي-ة
وأاب- -رزت دح- -لب ،أان- -ه Ãج- -رد ال- -قضس- -اء ع- -ل -ى والعÓقة بالتطورات التي يعرفها العا ⁄التي Áكن
«كوفيد ،»19-سسيسسارع ا÷ميع ا ¤اسستدراك األمر ،ان نواجهها ‘ اŸسستقبل.

حياة .ك

ق- -امت ال- -وزارة ب -ت -وزي -ع وسس -ائ -ل ال -كشس -ف ع -ن
كوفيد ،19-ع -ل-ى مسس-تشس-ف-ي-ات ال-ع-اصس-م-ة ،ت-ي-ب-ازة،
باتنة وتوجد وليات ‘ الطريق ،حيث تعكف على
–ضس Òقائمة بكل اıابر التي “لك األرضسيات
البيولوجية ا÷زئية ليتم دعمها وتوف Òاللوازم لها
للتكفل بتحاليل اŸرضسى ،بحسسب ما كشسف عنه
األم Úال-ع-ام ل-ن-ق-اب-ة ب-ي-ول-وج-ي-ي الصس-حة العمومية
ال -دك -ت -ور ي -وسس -ف ب-وجÓ-ل وعضس-و ف-ري-ق ال-كشس-ف
وال- -ت- -ح -ال -ي -ل ع -ن فÒوسس ك -ورون -ا ب -ولي -ة ب -ات -ن -ة
لـ«الشسعب».
وأاكد أان هذه اÿطوة سستسسمح بتطبيق لمركزية
التحاليل ،التي سسبق وأان نادت بها النقابة ‘ وقت
سسابق .وكانت «الشسعب» سسّباقة ‘ نشسر النداء ،كما
سستسسمح بالسسيطرة على الوباء ‘ الوليات التي
ان -تشس -ر ف -ي -ه -ا ال -وب-اء ،ن-ظ-را لسس-رع-ة ال-كشس-ف ع-ن
اŸرضس ‘ وقت قياسسي ،إاذ سستظهر نتائج التحاليل
‘ بضسع سساعات ،بعد أان كانت تصسل اŸدة إا¤
يوم.Ú
وألن -ه عضس -و ‘ ف-ري-ق ال-كشس-ف وال-ت-ح-ال-ي-ل ع-ن
فÒوسس كوفيد 19-بولية باتنة ،حرصس الدكتور
بوجÓل على التوضسيح للرأاي العام ،أان األرضسية
ال-ب-ي-ول-وج-ي-ة ا÷زئ-ي-ة ب-الولية PCR temps Réel
م -وج -ودة م -ن -ذ م -دة وه -ي م -لك Ÿرك -ز م-ك-اف-ح-ة
السس -رط -ان ول -يسست م -ق -دم -ة م -ن أاي ج -ه -ة .وب-ع-د
اج -ت-ه-اد ك-ب Òم-ن ال-ن-ق-اب-ة وال-ف-ري-ق ال-ذي يÎأاسس-ه
الÈوفيسسور ‘ علم األحياء الدقيقة وطاقم اÈÿاء
ال -ب -ي -ول -وج -ي Úا÷ام -ع -ي ،Úو»ب -دع -م م-ن مسس-ؤوول
اŸركز ومسسؤوول القطاع الصسحي ” ،ا◊صسول على
دعم وزارة الصسحة فيما يخصس مسستلزمات التحاليل
اÿاصسة بفÒوسس كورونا .ولذلك ،هذا ا Èıتابع
ل -ل -م -ؤوسسسس -ة ال -ت-ي ي-ن-ت-م-ي إال-ي-ه-ا Ÿدي-ري-ة الصس-ح-ة
الولئية والوزارة الوصسية وليسس ألي جهة أاخرى».
وأاكد أان ا ⁄ Èıيدخل ◊د اآلن مرحلة
الكشسف لضسرورة اŸرور بعدة مراحل “هيدية منها
مرحلة التحسس.Ú
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الهاتف٠٢٣ ٤٦٩١ ٨٠ :
الفاكسس٠٢٣ ٤٦٩١ ٧٧ :

(021) 60.70.40

Áلكون أاي وسسيلة من وسسائل تكنولوجيا التصسال،
الدعم اŸدرسسي ع ÈاألنÎنت بإاشسراف الديوان
الوطني للتعليم والتكوين عن بعد لفائدة تÓميذ
السس-ن-ة ال-راب-ع-ة م-ت-وسس-ط والسس-ن-ة ال-ث-ال-ث-ة ث-ان-وي».
وبهذا الصسدد ،دعا التÓميذ إا« ¤اسستعمال كلمات
السسر واŸسستخدم اŸتعلقة بالمتحانات ،على أان
يتم تفعيل ا◊سسابات لتÓميذ أاقسسام المتحانات
حتى يتسسنى لهم مواصسلة دروسسهم بتفاعلية».

وزارة اŸالية تدعو ا÷معيات اÒÿية للتقدم Ÿصصالح الضصرائب وا÷مارك

دعت وزارة اŸال- -ي- -ة ،اأمسس ،ا÷م- -ع -ي -ات ذات
الطابع الإنسسا Êاأو اÒÿي اŸعتمدة قانونا وكذا
ال - -ه Ó- -ل الأح- -م- -ر ا÷زائ- -ري ،ا ¤ال- -ت- -ق- -دم ا¤
مديريات الضسرائب الولئية وا ¤مفتشسيات اأقسسام
ا÷مارك لÓسستفادة من الإعفاءات التي يتضسمنها
التشسريع فيما يتعلق باأعمال التضسامن.
و‘ ب -ي -ان ل -ه -ا ،ذك -رت ال -وزارة اأن -ه «ب-ال-نسس-ب-ة
لأعمال التضسامن ،يتع Úالتذك Òباأن التشسريعات
ا÷ب- -ائ- -ي- -ة وا÷م- -رك- -ي- -ة السس -اري -ة ،ت -قضس -ي ب -اأن
ا÷معيات اأو الأعمال ذات الطابع الإنسسا Êاأو
اÒÿي ،اŸع -ت -م -دة ق -ان -ون -ا ،اإ ¤ج -انب ال -ه Ó-ل
الأح -م -ر ا÷زائ -ري ،تسس -ت -ف -ي -د م -ن الإع -ف-اء م-ن
ا◊ق -وق ا÷م -رك -ي -ة وم -ن ال -رسس -م ع -ل -ى ال -ق-ي-م-ة
اŸضسافة ،فيما يخصس البضسائع اŸرسَسلة اإليها ‘
شس- -ك- -ل ه- -ب- -ات ،واıصسصس- -ة ل- -ل -ت -وزي -ع اÛاÊ
لÓأغراضس اÒÿية اأو الطبية».

رئيسس مصضلحة حقن الدم ‘ وهران

دعوة إا ¤التÈع بالدم لتجاوز األزمة ا◊ادة
ت- -ع -يشس م -راك -ز ح -ق -ن
ال- - - - - - - -دم Ãدي- - - - - - - -ن- - - - - - - -ة
وه- - - - - - - -ران أازم- - - - - - - -ة غÒ
مسض- -ب -وق -ة ،بسض -بب ن -قصس
ح- - -اد ‘ ﬂت- - -ل - -ف أان - -واع
م-ن-ت-ج-ات اŸادة ا◊ي-وي-ة،
خصض - - -وصض - - -ا ب - - -اŸؤوسضسض - - -ة
اŸت- - - -خصضصض- - - -ة ‘ عÓ- - - -ج
لورام السض - - -رط- - -ان- - -ي- - -ة
ا أ
لم Òع -ب -د ال-ق-ادر» ،م-ا
«ا أ
يشض ّ-ك -ل ت -ه -دي -دا لصض -ح -ة
اŸرضضى .هذا ما وقفت عليه «الشضعب» بعÚ
اŸكان.

الدعم اŸدرسصي ع Èاليوتوب من خÓل
 17نقطة بث

وهران :براهمية مسسعودة

كما سسيتم ،وألول مرة« ،الدعم اŸدرسسي عÈ
ال -ي -وت-وب م-ن خÓ-ل  17ن-ق-ط-ة بث ل-ف-ائ-دة ج-ميع
تÓميذ اŸراحل التعليمية الثÓثÃ ،عدل نقطة
بث لكل مسستوى تعليمي» ،وكذا تسسجيل دروسس عÈ
اإلذاع-ات ال-وط-ن-ي-ة واÙل-ي-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق مع وزارة
التصسال لفائدة جميع تÓميذ اŸراحل التعليمية
ال -ث Ó-ث ،ب -ه -دف «“ك Úف -ئ -ة ال-تÓ-م-ي-ذ ال-ذي-ن ل
Áل - -ك - -ون أاي- -ة وسس- -ي- -ل- -ة م- -ن وسس- -ائ- -ل ال- -ت- -واصس- -ل
التكنولوجية ،خاصسة ‘ مناطق الظل ،باعتبارها
من أاولويات السسيد رئيسس ا÷مهورية والتي مافتئ
يؤوكد عليها ويسسدي التعليمات بشسأانها ،من متابعة
الدروسس ،شسأانهم ‘ ذلك شسأان أاقرانهم ‘ اŸناطق
األخ -رى م -ن ال -وط -ن ،ضس -م -ان -ا Ÿب -دأاي اإلنصس -اف
وتكافؤو الفرصس».

بحسسب الدكتور شسكيب صساحي ،رئيسس مصسلحة
حقن الدم باŸؤوسسسسة اŸتخصسصسة ‘ عÓج األورام
السسرطانية Ãسسرغ ،Úفإاّن احتياطي ﬂزون الدم
بلغ مسستويات منخفضسة بدرجة مقلقة ‘ ظل أازمة
فÒوسس «ك -ورون -ا» ،ون-ظ-را ل-ت-واصس-ل ت-فشس-ي ال-وب-اء
وخ -ط -ورت -ه ال -ب-ال-غ-ة ع-ل-ى م-رضس-ى السس-رط-ان ذوي
اŸن -اع -ة اŸن -خ -فضس -ة ،مضس -ي -ف -ا أان سس -بب ت-راج-ع
اح- -ت- -ي- -اط- -ي ال- -دم ب- -وه- -ران ،راج- -ع إا ¤ت- -خ- -وف
اŸواط -ن Úم -ن ال -ت -واج -د ‘ أام -اك -ن ال-ت-ج-م-ع-ات،
ولسس -ي -م -ا اŸسس -تشس -ف -ي -ات ،ت -ط -ب -ي-ق-ا لÓ-ج-راءات
الوقائية للحد من انتشسار الفÒوسس ومنها إايقاف
جميع وسسائل النقل ا÷ماعي.
وأاكد أان توفر الدم ضسروري ،لسسيما «الصسفائح
ال- -دم- -وي- -ة» األسس- -اسس- -ي- -ة ‘ ال- -عÓ- -ج ال- -ك- -ي -م -اوى

الرئيسس اŸدير العام
مسضؤوول النشضر

فنيدسس بن بلة
مدير التحرير

سصعيد بن عياد

وعلى هذا الأسساسس ،دعت الوزارة ا÷معيات
اŸع-ن-ي-ة «ل-ل-ت-ق-رب م-ن م-دي-ري-ة الضس-رائب للولية
(اŸديرية الفرعية للعمليات ا÷بائية) التي ينتمي
اإل -ي-ه-ا م-ق-ره-ا ال-رئ-يسس-ي ،ل-ل-حصس-ول ع-ل-ى شس-ه-ادة
الإعفاء من الرسسم على القيمة اŸضسافة ،بتقدË
قائمة السسلع التي من اأجلها تطلب الإعفاء».
عÓ- -وة ع- -ل- -ى ذلك ،ي- -ت -ع Úع -ل -ى ا÷م -ع -ي -ات
اŸعنية ،التقدم اأمام مفتشسية اأقسسام ا÷مارك
اıتصسة اإقليميًا ،من اأجل ا◊صسول على اإذن
ا÷مركة مع الإعفاء من حقوق السستÒاد ،بتقدË
ت -ع -ه -د خ -ط -ي ي -ح -دد وج -ه -ة ه-ذه السس-ل-ع ،ح-يث
تسستفيد عمليات جمركة هذه السسلع من اإجراء
جل .
مع s
ودعت الوزارة ا÷معيات اŸعنية للتقرب من
مصس-ال-ح الضس-رائب وا÷م-ارك اıتصس-ة اإق-ل-ي-م-يا
لÓإسستعÓم اأك.Ì

أاو اإلشسعاعي ،جراء انخفاضس تعداد خÓيا الدم
Ÿرضس -ى السس -رط -ان ،مشس -ددا ع -ل -ى ت-وف Òدم آام-ن
ب- -اسس- -ت- -م -رار م -ن ال -فصس -ائ -ل اıت -ل -ف -ة ل -ت -ف -ادي
اŸضساعفات اÿطÒة التي قد تؤودي ا ¤اŸوت ‘
حال وقف العÓج.
ك -م -ا ح ّ-ذّر م -ن ت -داع -ي -ات ذلك ع -ل-ى اŸشس-ه-د
الصس- -ح- -ي ،ج -راء إام -ك -ان -ي -ة ت -أازم صس -ح -ة م -رضس -ى
السس- -رط- -ان ،وضس- -ح- -اي- -ا ح -وادث اŸرور وا◊الت
اŸرضس -ي -ة األخ -رى ،لسس-ي-م-ا ب-اŸدن ال-كÈى ال-ت-ي
تضسم كثافة سسكانية كبÒة ،ما يجعلها ‘ حاجة
دائمة إا ¤متÈع ،Úمن أاجل إانعاشس احتياطي الدم
من ﬂتلف الفصسائل.
ودعا الدكتور اŸواطن ،Úإا ¤التقرب من مراكز
حقن الدم للتÈع بهذه اŸادة ا◊يوية واŸسساهمة
‘ إانقاذ حياة من هم ‘ حاجة إاليها ،مطمئنا
ب - - - -ت - - - -وفﬂ Òت - - - -ل - - - -ف شس - - - -روط ال - - - -وق- - - -اي- - - -ة
والسسÓ- - -م- - -ة وذلك Ãخ- - -ت- - -ل- - -ف اŸراك - -ز ع - -ل - -ى
مسس-ت-وى اŸؤوسسسس-ات اإلسس-تشس-ف-ائ-ي-ة ال-عمومية التي
تتوافر على بنوك للدم.
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من الثالثة ظهرا إا ¤السسابعة صسباحا لـ 9وليات من بينها العاصسمة

توسضيع إأجرأء أ◊جر أ÷زئي إأ ¤كافة ألو’يات
لول عبد العزيز جراد ،امسس السسبت ،مرسسوما تنفيذيا يتضسمن توسسيع إاجراء ا◊جر ا÷زئي إا ¤كافة وليات البÓد،
وقع الوزير ا أ
لو.¤
لجراء ا◊جر الكلي ،حسسب بيان Ÿصسالح الوزارة ا أ
باسستثناء ولية البليدة التي سستظل خاضسعة إ
وأوضضح أŸصضدر ،أنه «عمÓ
ب-ت-وج-ي-ه-ات رئ-يسض أ÷م-ه-وري-ة،
وطبقا للمرأسضيم ألتنفيذية أرقام
 20ـ  69و 20ـ  70و 20ـ  ،72وكذأ
ألÎتيبات ألتنظيمية ألتي “ت
ألـمبادرة بها من أجل تنفيذها
‘ إأط- -ار ت- -دأب Òأل- -وق- -اي- -ة م -ن
أن - -تشض- -ار وب- -اء ك- -ورون- -ا فÒوسض
«كوفيد ،»19.وم- -ك- -اف -ح -ت -ه عÈ
ألÎأب أل -وط -ن -ي ،أت -خ-ذ أل-وزي-ر
أألول ،ع -ب -د أل-ع-زي-ز ج-رأد ،ي-وم
ألسض - - - -بت  04أف - -ري - -ل ،2020
م- -رسض -وم -ا ت -ن -ف -ي -ذي -ا ي -تضض -م -ن
أألح -ك -ام أآلت-ي-ة :ت-وسض-ي-ع إأج-رأء
أ◊جر أ÷زئي إأ ¤كافة وليات

أل-بÓ-د ،ب-اسض-ت-ث-ن-اء ولي-ة أل-ب-ليدة
أل -ت -ي سض -ت -ظ-ل خ-اضض-ع-ة إلج-رأء
أ◊جر ألكلي».
وأضض - -اف أل - -ب- -ي- -ان ،أن ه- -ذأ
أ◊ج -ز أ÷زئ -ي «يشض -م-ل أل-فÎة
أل -زم -ن -ي -ة ب Úألسض-اع-ة ألسض-اب-ع-ة
مسضاء وألسضاعة ألسضابعة صضباحا،
وذلك بالنسضبة Ûمل ألوليات
أ÷ديدة أŸسضتهدفة ،أي ثمانية
وثÓ- - -ث )38( Úولي- -ة ،وت- -ك -ي -ف
أل-فÎة أل-زم-ن-ي-ة ل-لحجر أ÷زئي
وف -ق ﬂاط -ر أن-تشض-ار أل-فÒوسض
وب- -ال- -ن- -ظ- -ر إأ ¤ت- -ط- -ور أل- -وب- -اء
أÓŸح- -ظ م- -ن ق- -ب- -ل ألسض -ل -ط -ة
ألصضحية».

وب- -ه -ذأ ألشض -أان ،ف -إان أ◊ج -م
ألسضاعي «قد ” “ديده ليصضبح
مطبقا من ألسضاعة ألثالثة بعد
أل -ظ -ه -ر إأ ¤ألسض -اع -ة ألسض -اب -ع -ة
صضباحا بالنسضبة للوليات ألتسضع
( )09أآلت -ي -ة :أ÷زأئ -ر ،وه -رأن،
ب -ج -اي -ة ،سض -ط -ي -ف ،ت -ي -زي وزو،
ت -ي -ب -ازة ،ت-ل-مسض-ان ،ع Úأل-دف-ل-ى
وأŸدية».
وأوضض- -حت مصض- -ال -ح أل -وزأرة
أألو ¤أن أل - - -ت- - -دأب Òأ÷دي- - -دة
للحجر أ÷زئي يسضري مفعولها
أبتدأء من أليوم أألحد  5أفريل
 ،2020وت -ظ -ل سض -اري-ة إأ ¤غ-اي-ة
يوم أألحد  19أفريل . 2020

مؤوكدا رفع العراقيل عن التموين وتلبية احتياجات اŸواطنÚ

ألوزير أأ’ول يقرر “ديد ألÎخيصس لنشضاطات فئات ّﬁددة
لول ع -ب -د ال -ع-زي-ز ج-راد،
ق -رر ال -وزي -ر ا أ
أامسس“ ،دي -د الÎخ -يصس ب -ال -نشس -اط ل-ف-ئ-ات
لنشسطة الضسرورية للمواطن،Ú
معينة من ا أ
م- -ع الم -ت -ث -ال الصس -ارم ل -ق -واع -د ال -ن -ظ -اف -ة
وال-ت-ب-اع-د الج-ت-م-اع-ي التي “ليها السسلطة
الصس -ح -ي -ة ،ب -حسسب م -ا أاف -اد ب -ه ب-ي-ان Ÿصس-ال-ح
لو.¤
الوزارة ا أ
أوضض -ح ذأت أŸصض -در ،أن -ه «ع -م  Ó-ب-ت-وج-ي-ه-ات
رئ-يسض أ÷م-ه-وري-ة ،أصض-در ج-رأد ،ت-ع-ل-ي-م-ة موجهة
ل-رف-ع أل-ع-رأق-ي-ل أل-ت-ي ل-وح-ظت ‘ أل-ت-م-وي-ن وتلبية
أحتياجات أŸوأطن Úبالنسضبة لعدد من ألنشضاطات
ألتجارية للـمنتجات وأÿدمات» ،وقرر ‘ تعليمته
أŸوجهة إأ ¤ألدوأئر ألوزأرية أŸعنية ،مع ألتبليغ
إأ ¤ولة أ÷مهورية ألذين يضضمنون أإلشضرأف على

أ◊دث

ألتأاط ÒخÓل فÎة أ◊جر ألتي فرضضتها أألزمة
ألصضحية“« ،ديد ألÎخيصض بالنشضاط لفئات معينة
م -ن أألنشض -ط -ة ألضض -روري -ة ل -ل-م-وأط-ن ،Úوذلك ،م-ع
ألمتثال ألصضارم لقوأعد ألنظافة
وألتباعد ألجتماعي ألتي “ليها
ألسضلطة ألصضحية».
وي- -ت- -ع- -ل -ق أألم -ر ب -األنشض -ط -ة
أآلت - -ي - -ة :صض - -ي - -ان - -ة ألسض - -ي - -ارأت
وأŸرك - -ب- -ات وأآللت وأŸع- -دأت
ألفÓحية ،وإأصضÓحها ومرأقبتها
أل -ت -ق -ن -ي-ةÃ ،ا ‘ ذلك نشض-اط-ات
إأصض Ó-ح أل -ع -ج Ó-تŒ ،ارة ق-ط-ع
غ-ي-ار ألسض-ي-ارأت ،أل-ل-وأزم ألضض-روري-ة ل-ل-مسض-تثمرأت
أل- -فÓ- -ح- -ي -ة ،نشض -اط -ات ب -ي -ع وت -وزي -ع أŸدخ Ó-ت

أل -ف Ó-ح -ي -ة ،نشض -اط -ات ألصض -ي -د أل -ب -ح -ري وت -رب-ي-ة
ألـم -ائ -ي -ات وب -ي -ع أألسض-م-اكŒ ،ارة أغ-ذي-ة وأدوي-ة
ول -وأزم أ◊ي -وأن -ات ،أŸك-اتب أل-ب-ي-ط-ري-ة أÿاصض-ة،
Œارة أل - -ب - -ي - -ع ب - -ال - -ت - -ج - -زئ- -ة
للحوأسضيب وŒهيزأت أإلعÓم
وألتصض- - -ال ،إأصض Ó- -ح أج - -ه - -زة
أ◊وأسض- - - - - -يب وأألج - - - - -ه - - - - -زة
أل- -ك -ه -روم -ن -زل -ي -ةŒ ،ارة ب -ي -ع
أÿردوأت وألعقاق Òألـمنزلية
بالتجزئة ،بيع أألدوأت ألطبية
ول - -وأزم أم- -رأضض أل- -ع- -ظ- -ام ‘
Óﬁت م-ت-خصضصض-ة ب-التجزئة،
Œارة أألدوأت أل- -بصض- -ري- -ة ب -ال -ت -ج -زئ -ة وأل -غسض -ي -ل
وألصضباغة وألتنظيف أ÷اف للمÓبسض».

^ واجب المتثال
الصسارم لقواعد
النظافة والتباعد
الجتماعي

يخضسعون لفÎة حجر صسحي بفنادق بالعاصسمة وبومرداسس

أجÓء ألفوج أ’ول من ›موع  1788موأطن علقوأ بÎكيا

أاك - -د وزي - -ر التصس - -ال ال- -ن- -اط- -ق
ال -رسس -م -ي ل -ل -ح -ك -وم -ة ع -م -ار ب -ل-ح-ي-م-ر ل-دى
اسس-ت-ق-ب-ال أاول ف-وج م-ن ال-رع-اي-ا ا÷زائريÚ
الذين ” إاجÓؤوهم من تركيا فجر أامسس أانهم
ي -ح -ول -ون إا ¤ا◊ج-ر الصس-ح-ي ع-ل-ى مسس-ت-وى
فنادق عمومية ›هزة بكل وسسائل العÓج
واŸت -اب -ع -ة الصس -ح -ي -ة ‘ ظ -ل ظ -روف ت -ك-ف-ل
مريحة للوقايةى من تفشسي وباء كورونا.
وصضل أ ¤أرضض ألوطن ،فجر أمسض ،ألفوج ألول
من ألرعايا أ÷زأئري Úألعالق ÚبÎكيا إأثر غلق
أÛال أ÷وي بهدف أ◊د من ﬂاطر تفشضي
جائحة فÒوسض كورونا .وكان من أŸقرر أن يصضل
هذأ ألفوج ألول أŸتكون من  269شضخصض ،أمسض
أألول ،على ألسضاعة ألسضادسضة مسضاء أ ¤أŸطار
أل -دو‹ ه -وأري ب -وم -دي -ن ع -ل-ى م Ïط-ائ-رة ت-اب-ع-ة
للخطوط أ÷وية أ÷زأئرية.
وكان ‘ أسضتقبالهم لدى وصضولهم للمطار وزير
ألشضؤوون أÿارجية صضÈي بوقدوم ،وزير ألدأخلية
وأ÷م -اع -ات أÙل-ي-ة وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة ك-م-ال
بلجود ،ووزير ألتصضال ألناطق ألرسضمي للحكومة
عمار بلحيمر وكذأ وزير ألصضحة وألسضكان وإأصضÓح
أŸسض -تشض -ف -ي -ات ع -ب -د أل -رح -م -ان ب-ن ب-وزي-د ،وزي-ر
أألشض -غ -ال أل -ع -م-وم-ي-ة وأل-ن-ق-ل ف-اروق شض-ي-ا‹ ووأ‹
أ÷زأئر يوسضف شضرفة.
وسض -ي -خضض -ع ه -ؤولء  269شض - -خصض إأ ¤أ◊ج - -ر
ألصضحي على مسضتوى فندق مزفرأن.
وسضتتم عملية أإلجÓء هاته وفق رزنامة رحÓت
مقررة ما ب 3 Úو 5أبريل ع Èأÿطوط أ÷وية
أ÷زأئ -ري -ة وشض -رك -ة أÿط -وط أ÷وي-ة ألÎك-ي-ة ،إأذ

^ بلحيمر :ترتيبات لتكفل صضحي وأجتماعي أفضضل وقاية من ألفÒوسس

رئيسس أ÷مهورية وإأطارأت ألرئاسضة يتÈعون بشضهر من روأتبهم
قرر رئيسض أ÷مهورية عبد أÛيد
تبون وأطارأت ألرئاسضة ألتÈع بشضهر
م -ن روأت -ب-ه-م ل-ل-مسض-اه-م-ة ‘ أ÷ه-ود
لزمة ألصضحية
ألوطنية للحد من آأثار أ أ
على أŸوأطن ،Úحسضب علم أمسض من
رئاسضة أ÷مهورية.
وأوضض- - - - -ح أŸصض- - - - -در أن رئ - - - -يسض
أ÷م - -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د أÛي- -د ت- -ب- -ون
وأط -ارت رئ -اسض -ة أ÷م -ه -وري-ة ق-رروأ
ألتÈع بشضهر من روأتبهم سضيتم دفعها
‘ حسض -اب -ات أل -تضض-ام-ن «ك-وف-ي-د »19
أŸفتوحة لهذأ ألغرضض  ،وذلك بهدف
«أŸسضاهمة ‘ أ÷هود ألوطنية للحد
لزم - -ة ألصض- -ح- -ي- -ة ع- -ل- -ى
م - -ن آأث - -ار أ أ
أŸوأطن.»Ú

..وأعضضاء أ◊كومة يتÈعون أيضضا
كما قرر أعضضاء أ◊كومة ،ألتÈع بشضهر من
روأت-ب-ه-م سض-ي-ت-م دف-ع-ه ‘ حسض-اب-ات أل-تضض-امن
«كوفيد  »19أŸفتوحة لهذأ ألغرضض ،وذلك
بهدف «أŸسضاهمة ‘ أ÷هود ألوطنية للحد
م -ن آأث -ار أألزم -ة ألصض-ح-ي-ة ع-ل-ى أŸوأط-ن،»Ú
حسضب بيان Ÿصضالح ألوزأرة أألو.¤

وأوضضح أŸصضدر أن أ◊كومة «أرأدت أن
ت -ك -ون ه -ذه أŸب -ادرة أن -ع-ك-اسض-ا ل-روح أألخ-وة
وألتضضامن وأŸسضاعدة ألجتماعية أŸتبادلة
أل-ت-ي ي-ت-م-ي-ز ب-ه-ا ألشض-عب أ÷زأئ-ري ،وأل-ي-قÚ
يحدوها بأاننا سضنتمكن من تخطي هذه أألزمة
ألصضحية بأاقل أألضضرأر».

الناطق الرسسمي للجنة الرصسد واŸتابعة

 80حالة مؤوكدة جديدة و 25وفاة با÷زأئر
كشضف ألناطق ألرسضمي للجنة رصضد ومتابعة
فÒوسض ك -ورون -ا ،ألÈوف -يسض -ور ج-م-ال ف-ورأر،
أمسض ،عن تسضجيل  80حالة إأصضابة جديدة
م -ؤوك -دة ب -فÒوسض ك-ورون-ا ‘ أ÷زأئ-ر لÒت-ف-ع
أل- -ع- -دد ألج -م -ا‹ إأ 1.251 ¤ح-ال-ة م-ؤوكدة،
إأضض - -اف- -ة إأ 25 ¤وف -اة ج -دي -دة ل -يصض-ل ع-دد
ألوفيات  130حالة.
وأوضض -ح ف -ورأر خ Ó-ل أل -ن -دوة ألصض -ح -ف-ي-ة
أل-ي-وم-ي-ة أıصضصض-ة ل-ت-ط-ور ج-ائ-ح-ة فÒوسض
كورونا ،أن  1.251حالة مؤوكدة سُضجلت على
مسضتوى  43ولية ‘ ،ح Úسُضجلت ألوفيات

بـ 27ولية.
كما أبرز ذأت أŸتحدث ،أن  50باŸئة من
أل -وف -ي-ات ك-انت ب-ولي-ت-ي أل-ب-ل-ي-دة ( 34حالة)
وأ÷زأئر ألعاصضمة ( 32حالة).
أما بخصضوصض أألشضخاصض أŸتعاف Úفأاشضار
ألÈوف -يسض -ور ،إأ ¤أن أل -ع -دد ي -ب -ل -غ ح -ال-ي-ا 90
شض -خصض-ا ،ب-ي-ن-م-ا ي-خضض-ع ح-ال-ي-ا  626شضخصض
مصضاب بالفÒوسض إأ ¤ألعÓج بكلوروك.Ú
وأضضاف ألناطق ألرسضمي باسضم أللجنة ،أن
 721شضخصض من ب ÚأŸرضضى من جنسض ذكر،
بينما يبلغ عدد أŸصضابات .530

ألÎأخيصس أ’سضتثنائية للعمل ألليلي “ّدد تلقائيا

سضتشضمل  1788موأطن جزأئري سضيخضضعون فور
وصضولهم أ ¤أ◊جر ألصضحي ‘ أطار ألتدأب Òألتي
أت -خ -ذت -ه -ا سض-ل-ط-ات أل-ب-ل-د ألج-ل أ◊د م-ن ت-فشض-ي
كوفيد.19-
‘ ه -ذأ ألصض -دد ” ،تسض -خ Òه -ي -اك-ل أسض-ت-ق-ب-ال
ك-ف-ن-ادق وم-رك-ب-ات سض-ي-اح-ي-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى ولي-تي
أ÷زأئر ألعاصضمة وبومردأسض تقدر قدرة أسضتيعابها
ألج-م-ال-ية بـ 1.930سض -ري -ر لضض-م-ان ت-ك-ف-ل أفضض-ل
بهؤولء أŸوأطن.Ú
وج- -اء ق- -رأر أإلجÓ- -ء ه- -ذأ ب- -ق -رأر م -ن رئ -يسض
أ÷م -ه -وري -ة ،ع -ب-د أÛي-د ت-ب-ون ون-ظÒه ألÎك-ي،
ألسضيد رجب طيب أردوغان ،أللذين أتفقا خÓل
مكاŸة هاتفية ،ألثÓثاء أŸاضضي ،على ألتعاون من
أجل إأجÓء ألرعايا أ÷زأئري Úألعالق ‘ Úتركيا

نحو أ÷زأئر وألرعايا أألترأك ألعالق ‘ Úأ÷زأئر
نحو تركيا أبتدأء من أمسض أألول.
ومنذ بدأية أألزمة ألصضحية جرأء تفشضي فÒوسض
ك- -ورون- -ا ق- -امت أ÷زأئ- -ر ب- -ن- -ق- -ل أك Ìم- -ن 8.000
جزأئري إأ ¤ألبÓد من ﬂتلف مطارأت ألعا.⁄

أجÓء  740رعية جزأئرية عالقة بÎكيا
قامت شضركة أÿطوط أ÷وية أ÷زأئرية إأ¤
غاية ظهر أمسض ألسضبت بإاجÓء ›موع 740
جزأئريا كان عالقا بإاسضطنبول (تركيا) بعد غلق
أÛال أ÷وي بسض- -بب ت -فشض -ي فÒوسض ك -ورون -ا
أŸسضتجد ,حسضبما أكده لوأج ألرئيسض أŸدير
ألعام للشضركة بخوشض عÓشض.

أفرأد أ÷الية يلتحقون بعائÓتهم Ãختلف ألو’يات
بعائÓتهم ومنازلهم ،وذلك بعد ألتأاكد من عدم
أصضابتهم بفÒوسض كورنا ،بحسضب ألتقارير ألطبية
أل -ت -ي صض -اح -بت أإلج -رأءأت ألضض -روري -ة أŸت -ع-ل-ق-ة
بالرقابة ألطبية وألكشضف عن أ◊الت أŸشضبوهة

طوأل فÎة أ◊جز أŸوصضى بها وأŸقدرة بـ 14يوما
بكل من بومردأسض ،سضطيف بسضكرة ،تيبازة ،فيما
ي- -ت- -م ألسض- -ت -ع -دأد لسض -ت -ق -ب -ال رع -اي -ا آأخ -ري -ن ”
أجÓؤوهم.

مغادرة  352مواطن مركب بزموري إا ¤أاهاليهم

ترقب أسضتقبال  240آأخر قدموأ من تركيا

سضخرت ألسضلطات ألولئية لبومردأسض بالتنسضيق
مع مصضالح مديرية ألصضحة ومديرية ألسضياحة كل
لمكانات لسضتقبال فوج ثان من أفرأد أ÷الية
أإ
أ÷زأئ -ري -ة أل -ت -ي ي-ت-م إأجÓ-ؤوه-ا م-ن ت-رك-ي-ا ي-ق-در
ع-دده-م بـ 240م-وأط-ن سض-ي-ت-م إأخضض-اعهم للحجر
ألصضحي على مسضتوى أŸركب ألسضياحي «أد»Ë
لول
بزموري ألبحري وهذأ بعد مغادرة ألفوج أ أ
أŸتكون من  352شضخصض من عدة وليات عÈ
ألوطن..
كشض -ف م -دي -ر ألسض -ي -اح -ة ل -ب -وم -ردأسض أل-وردي
عبيدي« ،أن مصضا◊ه وضضعت كل ألهياكل ومرأفق
ألسض -ت -ق -ب -ال –ت تصض -رف أŸوأط -ن Úم -ن أف-رأد
أ÷ال- -ي- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة أل- -ع- -ال- -ق- -ة بÎك- -ي -ا أل -ذي -ن

لزمة الصسحية
مسساهمة ‘ ا◊د من آاثار ا أ

مصسالح ولية ا÷زائر:

بعد انتهاء فÎة ا◊جر اŸوصسى بها

ب - -ع- -د أن- -ت- -ه- -اء فÎة أ◊ج- -ر ألف- -رأد أ÷ال- -ي- -ة
أ÷زأئرية ألذين ” إأجÓؤوهم من ﬂتلف ألدول
ألوروب- -ي- -ة وأل- -ع -رب -ي -ة م -وزع Úع Èع -دة ف -ن -ادق
Óلتحاق
بوليات ألوطن ،هاهم أليوم يسضتعدون ل إ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com

ألعدد
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سضيسضتفيدون من فÎة رأحة ‘ إأطار تدأب Òأ◊جر
ألصضحي على مسضتوى أŸركب ألسضياحي لزموري،
مع توف Òكافة شضروط ألسضتقبال ألضضرورية».
فيما أكدت مديرة ألصضحة وألسضكان فتيحة
لليام« ،أن مصضا◊ها ›ندة للتكفل ألصضحي ألتام
لشض -خ -اصض أŸق -ي-م Úب-اŸرك-ز وه-ذأ ب-تسض-خÒ
ب -ا أ
ف-ري-ق ط-ب-ي م-ت-خصضصض ل-ل-ق-ي-ام ب-كافة ألجرأءأت
ألضضرورية أŸتعلقة بالرقابة ألطبية وألكشضف عن
أ◊الت أŸشضبوهة بفÒوسض كورونا طيلة فÎة
أ◊جز أŸقدرة بـ 14يوما».
و‘ إأطار متابعة تطورأت وباء كورونا وتدأبÒ
أ◊جر ألصضحي أ÷زئي بولية بومردأسض ،عقد
وأ‹ ب-وم-ردأسض ،ل-ق-اء ت-ق-ي-ي-م-ا ل-ل-وضض-ع-ية بحضضور

لدأرية أÙلية
كافة ألفاعل Úو‡ثلي ألهيئات أ إ
ل -درأسض -ة أل -وضض -ع -ي -ة أ◊ال -ي -ة وأت-خ-اذ ج-م-ل-ة م-ن
أل -ت -دأب Òأ÷دي -دة Ÿوأك -ب -ة ت -ط -ورأت م -ك-اف-ح-ة
ألوباء ،منها تدعيم أŸؤوسضسضات ألصضحية Ãختلف
أŸسض -ت -ل -زم-ات وأل-وسض-ائ-ل أل-ط-ب-ي-ة وألصض-ي-دلن-ي-ة،
ت -وسض -ي -ع ق -درأت ألسض -ت -ي -ع -اب ب -تسض-خ Òأل-ه-ي-اك-ل
ألعمومية وأÿاصضة أŸطابقة Ÿوأصضفات أ◊جر
ألصضحي ،تأاط Òعمليات ألتضضامن وألتÈعات ألتي
ت-ق-وم ب-ه-ا ﬂت-ل-ف أل-ه-ي-ئ-ات وف-ع-ال-ي-ات أÛت-م-ع
أŸد Êوضض -م-ان أل-ت-زود أل-دأئ-م ب-اŸوأد أل-غ-ذأئ-ي-ة
لسضاسضية للموأطن.
أأ

بومرداسس :ز .كمال

أك - - -دت مصض- - -ال- - -ح ولي- - -ة أ÷زأئ- - -ر ،أن
ألÎأخ- -يصض ألسض- -ت- -ث- -ن- -ائ -ي -ة ألصض -ادرة ع -ن
لدأري -ة ب -ال -ولي -ة أÿاصض -ة
أŸق- -اط- -ع- -ات أ إ
بالعمل ألليلي خÓل فÎة أ◊جر ألصضحي
أ÷زئي بالعاصضمة ،تبقى سضارية أŸفعول
إأ ¤غاية  19أفريل أ÷اري.
وأوضضحت ذأت أŸصضالح ‘ بيان ،أول
أمسض ،أنه ونظرأ لتمديد إأجرأءأت وتدأبÒ
أ◊جر ألصضحي أ÷زئي لي Óبولية أ÷زأئر
إأ ¤غ- - -اي - -ة  19أف- -ري -ل ،ف -إان ألÎأخ -يصض

ألسض -ت -ث-ن-ائ-ي-ة أل-ت-ي –صض-ل ع-ل-ي-ه-ا مسض-ب-ق-ا
مسضتخدمو أŸؤوسضسضات وألهيئات ألعمومية
لدأرية
وأÿاصضة عن طريق أŸقاطعات أ إ
ل -ولي-ة أ÷زأئ-ر ل-ل-ع-م-ل أل-ل-ي-ل-ي خÓ-ل فÎة
أ◊جر تبقى سضارية أŸفعول.
وأضضاف ألبيان ،أن ألÎأخيصض ألتي تنتهي
آأجالها ،أمسض“ ،دد تلقائيا دون أ◊اجة
إأ ¤أسض -تصض -دأر ت -رأخ -يصض ج -دي -دة وت -ب-ق-ى
سض -اري -ة أŸف -ع -ول إأ ¤غ-اي-ة  19م-ن أف-ريل
أ÷اري.

مرحلة ألÎحيل ألثانية للخاضضع Úللحجر بتيبازة أليوم
تنتهي ،أليوم ،أŸرحلة ألثانية وأألخÒة من
عملية ترحيل أÿاضضع Úللحجر وألوأفدين
من ﬂتلف ألبلدأن أ ¤أ÷زأئر قبل أسضبوعÚ
أ ¤ولي -ات-ه-م ع-قب أن-ت-ه-اء أل-فÎة أل-ق-ان-ون-ي-ة
للحجر ألصضحي.
كانت أŸرحلة أألو ¤من هذه ألعملية قد
باشضرتها ﬂتلف أŸصضالح أŸعنية بها ،أول
أمسضÃ ،ركب ألقرن ألذهبي وهي تعنى بـ153
ن- -زي- -ل قضض- -وأ فÎة أسض -ب -وع Úك -ام -ل ،Úوه -م
ينحدرون من  24ولية.
أّك -د م -دي-ر ألدأرة أÙل-ي-ة ع-ب-د أل-ق-ادر
بختي على تكفل عّدة مصضالح عمومية بعملية
ألÎح- - - -ي- - - -ل Ãا ‘ ذلك ألدأرة أÙل- - - -ي- - - -ة
وألسضياحة وألنقل وأ◊ماية أŸدنية وألصضحة
وألشض-ب-اب وأل-ري-اضض-ة وك-ذأ أŸف-تشض-ي-ة أل-ع-ام-ة
للولية وسضلكي ألشضرطة وألدرك.

أم-ا أŸرح-ل-ة أل-ث-ان-ي-ة أŸرت-قب Œسض-ي-دها
أليوم ،فهي تشضمل ما ›موعه  600شضخصض
” حجرهم بأاربعة
ينحدرون من  40ولية و ّ
فنادق على مسضتوى كل من بوسضماعيل وعÚ
ت -ق-ورأيت وم-ط-اريسض وأل-ب-ل-ج م-ن ب-ي-ن-ه-م 273
شض- -خصض- -ا ع- -ل- -ى مسض- -ت- -وى ف- -ن- -دق- -ي ألسض Ó-م
ببوسضماعيل وناميناسض بع Úتقورأيت.
وكان أÙجور عليهم عقب قدومهم أ¤
أرضض ألوطن ع Èطائرأت أÿطوط أ÷وية
أ÷زأئ -ري -ة ق-د أسض-ت-ف-ادوأ م-ن م-ت-اب-ع-ة ط-ب-ي-ة
شضاملة ومتوأصضلة على مدأر أسضبوع Úرأفقت
عملية أليوأء على مسضتوى ألقامات أÿمسضة
أŸهّيأاة خصضيصضا لهذأ ألغرضض كما سضاهمت
عّدة جهات عمومية وخاصضة ‘ عملية ألتكفل
ألشضاملة.

تيبازة :علي ملزي

 324موأطن يغادرون سضطيف إأ ¤و’يات إأقامتهم
” ،أمسض ،بحضضور ألسضلطات ألولئية لولية
سضطيف ،رفع أ◊جر ألصضحي عن  324موأطن
جزأئري كانوأ با◊جر Ÿدة  14يوما ،بحسضب
ما أيوصضى به ألأطباء من أجل ألوقاية من
تفشضي فÒوسض كورونا أŸسضتجد ،بعد عودتهم
أ ¤أرضض ألوطن ‘ رحلة جوية من تونسض
ب- -اŒاه م -ط -ار  8م- -اي  1945بسض-ط-ي-ف قبل
أسضبوع.Ú
مرأسضم ألعملية ألتي “ت ‘ ظروف حسضنة
شض- -ه -ده -ا ف -ن -دق أل -ري -ف أل -وأق -ع ‘ أŸدخ -ل
ألغربي Ÿدينة ألعلمة ،شضرق عاصضمة ألولية،

حيث ” تخصضيصض عدة حافÓت لنقل أŸعنيÚ
أ ¤كافة ألوليات ألتي يقيمون بها ،وألوأقعة
‘ شضرق وغرب ووسضط وحتى جنوب ألبÓد.
وع ÈأŸع -ن -ي -ون أل -ذي -ن  ⁄ت -ظ -ه -ر ع-ل-ي-ه-م
أع -رأضض ألإصض -اب -ة ب-ال-فÒوسض ،ع-ن أم-ت-ن-ان-ه-م
ل -ظ -روف ألإق -ام -ة أ÷ي -دة أل -ت -ي ه -ي -ئت ل -ه -م
بالفندق ،على أن تتوأصضل عملية أ◊جر بعد
أل-ع-ودة أإ ¤م-ق-رأت سض-ك-ن-ات-ه-م ل-ل-مسض-اه-م-ة ‘
أنحسضار تفشضي ألوباء.

سسطيف :نورالدين بوطغان
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رئيسص ا–اد وسسطاء العبور ووكÓء ا÷مارك ،عويدات:

«كوفيد ⁄ »19-يؤوثر على نشصاطات إلتصصدير وإ’سصتÒإد
^ اعتماد رواق أاخضسر إاجراء عملي تقتضسيه الضسرورة

’ج-راءات ا’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة التي جاءت ‘ إاطار
أاث-ن-ى رئ-يسص ا’–اد ال-وط-ن-ي ل-وسس-ط-اء ال-ع-ب-ور ووكÓ-ء ا÷م-ارك ا÷زائ-ري ،Úج-ل-ول ع-وي-دات ،ع-ل-ى ا إ
اÛهودات الوطنية الرامية للتصسدي لتفشسي كورونا اŸسستجد ،خاصسة اŸتعلقة بتخصسيصص رواق أاخضسر لتخفيف إاجراءات جمركة التجهيزات الطبية
’زمة الصسحية ،مؤوكدا عدم تأاثر
واŸنتجات الصسحية اıصسصسة Ùاربة الوباء ،وكذا منع تصسدير اŸواد ا’سستهÓكية التي زاد الطلب عليها ‘ هذه ا أ
عملية التصسدير وا’سستÒاد ،ما عدا بعضص التأاخ Òبسسبب تعليق الرحÓت على مسستوى العا.⁄
ال- -ق -ادم -ة ‘ ،ظ -ل ال -ظ -روف الصض -ح -ي -ة
السضتثنائية التي “ر بها البÓد ،بحسضب
ﬁدثنا ،مضضيفا أانه إاجراء اتبعته الكثÒ
أاك -د ج -ل -ول ع -وي -دات ‘ اتصض -ال م -ع
من الدول التي مسضتها األزمة الصضحية،
«الشض- - -عب» ،أان نشض - -اط - -ات ال - -تصض - -دي - -ر
م- -ا ي- -ع- -كسض أاه -م -ي -ت -ه ‘ إادارة وتسض -يÒ
والسضتÒاد  ⁄تتأاثر بالوضضع السضتثنائي
الظرف.
ال- -ذي ت- -ع -يشض -ه ا÷زائ -ر بسض -بب فÒوسض
كورونا اŸسضتجد العاŸي ،موضضحا أان
السض -ل -ع اŸسض -ت -وردة ان -خ -فضضت ك-م-ي-ت-ه-ا
مقارنة Ãا كانت تسضتورده ا÷زائر ‘
ال -ظ -روف ال -ع -ادي -ة ،ن-ت-ي-ج-ة اإلج-راءات
اŸتخذة على اŸسضتوى العاŸي بتعليق
أاع-ل-نت اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ج-مارك،
ة
ال -رح Ó-ت ،ب -اسض -ت -ث-ن-اء السض-ل-ع اŸوج-ه-
ع -ن دخ -ول إاج -راءات اسض -ت -ث -ن-ائ-ي-ة ح-ي-ز
ل Ó-سض -ت -ه Ó-ك أاو السض-ت-ع-م-ال ال-ط-ب-ي او
التطبيق تقضضي بتسضهيل وتسضريع عمليات
الصضحي ،حيث أاصضبحت البضضائع تتطلب
اسضتÒاد اŸنتجات ذات الصضلة بالسضياسضة
ت
وق- -ت- -ا أاك Èلشض -ح -ن -ه -ا .م -ك -ذب -ا ‘ ذا
الوطنية Ÿكافحة انتشضار (كوفيد،)19-
ر
ي
ال-وقت ،ال-ت-وق-ف ال-ت-ام ل-ع-م-ل-ية التصضد
بحسضب بيان للجمارك.
والسضتÒاد التي خلقت هلعا كبÒا وسضط ت -ت -ع-ام-ل م-ع ال-وضض-ع ب-ج-اه-زي-ة قصض-وى ،الفوات ÒاŸتعلقة بالبنك ،لذلك فإان هذا
ت-ت-م-ث-ل ه-ذه اŸن-ت-ج-ات ،يضض-يف ذات
اŸواط -ن ،Úخ -وف -ا م-ن ن-ف-اد السض-ل-ع م-ن ف -ع-ن-دم-ا ” ت-ط-ب-ي-ق ا◊ج-ر ال-ت-ام ع-ل-ى اإلج -راء السض -ت-ث-ن-ائ-ي اŸت-ع-ل-ق ب-ال-رواق اŸصض - -در ‘ ،اŸن - -ت - -ج - -ات الصض - -ح- -ي- -ة
األسضواق.
ولية البليدة ،هناك موانئ جافة ‘ بابا األخضضر اختصضر الكث Òمن الوقت ومن واŸعدات والتجهيزات الطبية واŸواد
ر
و
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ا
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د
ا
–
ا
ض
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ئ
ر
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وكشض
ع-ل-ي وم-ن-اط-ق أاخ-رى ت-اب-ع-ة ل-ل-ب-ل-يدة  ⁄اإلجراءات اإلدارية ،بل جاء متناسضقا مع ال -غ -ذائ -ي -ة األسض -اسض-ي-ة ذات السض-ت-هÓ-ك
ووكÓء ا÷مارك ،أان مديرية ا÷مارك ،يسضتطع اŸفتشضون اللتحاق بها ،لذلك السض -ي -اسض -ة ال -وط -ن -ي-ة Ÿك-اف-ح-ة ان-تشض-ار ال -واسض -ع ،ورف-ع-ه-ا ف-ور وصض-ول-ه-ا Ãج-رد
Ãج- -رد اإلعÓ- -ن ع- -ن ان- -تشض- -ار فÒوسض اضض-ط-رت م-دي-ري-ة ا÷م-ارك اسضتبدالهم الوباء.
تقد Ëتعهد بإا“ام اإلجراءات ا÷مركية
كورونا ‘ ا÷زائر ،شضكلت خلية أازمة ،بآاخرين بسضرعة من أاجل ا◊فاظ على
للتذك ،Òمن القرارات اŸتخذة من لحقا.
“ثلت ‘ اللجنة الوطنية الدائمة للوقاية ظروف العمل بصضفة طبيعية ،نافيا تأاث Òأاعلى هرم الدولة ،منع تصضدير اŸواد
وأاوضضح البيان ،أاول أامسض ،انه ‘ إاطار
وم -ت-اب-ع-ة م-ك-اف-ح-ة ان-تشض-ار ال-وب-اء ع-ل-ى “دي-د ال-وضض-ع السض-ت-ث-ن-ائ-ي ع-ل-ى عملية واسضعة السضتهÓك ،وقد أاعلنت اŸديرية اÛه-ودات ال-وط-ن-ي-ة ال-رام-ي-ة ل-لتصضدي
مسضتوى مصضالح ا÷مارك ،حيث –رصض السضتÒاد والتصضدير ،ما عدا ما يخصض العامة للجمارك ‘ ،وقت سضابق ،عن ومكافحة انتشضار وباء كورونا وتدعيما
على سضÒورة عمل طبيعية ،خاصضة ما اإلج- -راءات ال- -وق -ائ -ي -ة اŸت -خ -ذة ع -ل -ى قائمة اŸواد التي ” تعليق تصضديرها ÷م -ل -ة اإلج -راءات ال -تسض -ه -ي-ل-ي-ة سض-اري-ة
ي -ت -ع -ل -ق Ãت -اب -ع -ة م -ل -ف -ات اŸت -ع-ام-ل Úمسضتوى السضلوكيات اليومية.
بسض-بب ك-ورون-ا وتضض-م-ن-ت-ه-ا ال-تعليمة رقم اŸف- -ع- -ول« ،ت- -ع- -ل- -م اŸدي- -ري -ة ال -ع -ام -ة
الق -تصض -ادي ،Úوزعت ك -ل األرق -ام ال -ت-ي
‘ ه - -ذا اإلط - -ار ،ت- -ن- -درج إاج- -راءات  111الصض- -ادرة ع- -ن ال -وزارة األو .¤أام -ا للجمارك كافة اŸتعامل ÚالقتصضاديÚ
–تاجها األطراف اŸعنية مثل الهاتف ،ج-م-رك-ة ال-ت-ج-ه-يزات الطبية واŸنتجات اŸواد اŸعنية ،فيتعلق األمر بالسضميد ،وال- -وك Ó-ء اŸع -ت -م -دي -ن ل -دى ا÷م -ارك
ال -ف -اكسض أاو الÈي -د الل -كÎو Êل-تسض-ه-ي-ل الصض -ح -ي -ة اıصضصض -ة Ùارب-ة فÒوسض ال- -ف- -ري- -ن -ة ،ال -ب -ق -ول واألرز ،ال -ع -ج -ائ -ن ومهنيي القطاع ،عن دخول حيز التنفيذ
التصضال والتواصضل.
كورونا من خÓل تخصضيصض رواق أاخضضر ،الغذائية ،الزيوت الغذائية ،السضكر ،ال ،Íإاج-راءات اسض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ت-ه-دف ا ¤تسضهيل
وأاوضض -ح اŸت -ح -دث ،أان أاي مشض -ك -ل الذي دخل حيز التنفيذ Ãجرد اإلعÓن اŸي -اه اŸع -دن -ي -ة ،م -ع-ج-ون ال-ط-م-اط-م ،وتسض-ري-ع اسض-تÒاد ال-بضض-ائ-ع ورف-ع-ه-ا فور
يحدث يتم حله بطريقة سضلسضة وبسضرعة ،ع-ن-ه وه-و إاج-راء اسض-ت-ث-ن-ائ-ي ت-ت-ع-ام-ل ب-ه اŸسضتحضضرات الغذائية ،ا◊ليب بجميع وصض -ول -ه -ا Ãج -رد ت -ق-د Ëت-ع-ه-د ب-إا“ام
مقدما مثال مفاده أانه ” رفضض دخول م - -دي - -ري - -ة ا÷م - -ارك ا÷زائ - -ري- -ة م- -ع أاشضكالهÃ ،ا ‘ ذلك اŸوجه لسضتهÓك اإلجراءات ا÷مركية لحقا».
سض- -ل- -ع م- -ق- -دم- -ة إا ¤اŸك- -تب ال- -وط -ن -ي اŸت-ع-ام-ل Úالق-تصض-ادي ÚووكÓ-ء ال-عبور األط -ف -ال ،اÿضض-ر وال-ف-واك-ه ال-ط-ازج-ة،
وتخصض هذه الجراءات السضتثنائية -
ل -ل -مÎول -وج -ي -ا بسض -بب إاع -ط -اء األول-وي-ة اŸع- -ت- -م -دي -ن ل -دى مصض -ا◊ه -ا ،ب -ه -دف ب -اسض -ت -ث -ن -اء ال -ت -م -ور ،ال -ل -ح -وم ا◊م-راء ب - -حسضب ن- -فسض اŸصض- -در -اŸن- -ت- -ج- -ات
للمعدات الطبية ،و ⁄يتطلب حله سضوى تسض- -ه- -ي- -ل وتسض- -ري -ع ع -م -ل -ي -ات اسض -تÒاد والبيضضاء ،اŸعدات الطبية وشضبه الطبية ،الصضحية واŸعدات الطبية وكل البضضائع
اتصضال هاتفي بخلية األزمة على مسضتوى ال -بضض -ائ -ع ال -ط -ب -ي -ة ورف -ع -ه -ا ف-ورا ح Úاألدوي - -ة واŸواد الصض - -ي - -دلن- -ي- -ة ،م- -واد ذات الصضلة مباشضرة مع السضياسضة الوطنية
اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ج-م-ارك ال-تي تعمل وصض -ول -ه -ا Ãج -رد ت -ق-د Ëت-ع-ه-د ب-إا“ام ال-ت-ن-ظ-ي-ف اÿاصض-ة ب-ال-ع-ن-اي-ة ا÷سض-دي-ة Ÿك -اف-ح-ة ان-تشض-ار فÒوسض ك-ورون-ا وك-ذا
باتصضال مباشضر مع خلية األزمة اŸشضكلة اإلجراءات ا÷مركية لحقا.
ومواد التنظيف اŸنز‹.
اŸواد ال- - -غ- - -ذائ - -ي - -ة األسض - -اسض - -ي - -ة ذات
على مسضتوى الوزارة األو ،¤وبعد سضاعة
كما كشضف عويدات ،أان البضضائع ‘
ويعد هذا اإلجراء ضضروريا Ÿواجهة السضتهÓك الواسضع للتكفل باحتياجات
أاخÈوه ان اŸشضكل “ت معا÷ته.
ب -عضض األح -ي -ان تصض -ل ق -ب -ل اسض -ت -خ -راج ازدي- - -اد ال- - -ط - -لب ع - -ل - -ي - -ه - -ا ‘ األي - -ام اŸواطن.»Ú
وأاضضاف عويدات ،أان إادارة ا÷مارك

فتيحة كلواز

إإجرإءإت إسصتثنائية لتسصهيل
إسصتÒإد إلسصلع

^ تغطية قروضص تصسل إا 250 ¤مليون دج

قرصصنة ‘ زمن كورونا؟

^ نور الدين لعراجي
–ول اÛتمع الدو‹ ‘ زمن كورونا ،ا ¤فضضاء مفتوح
مغلوب على أامره ⁄ ،يعد ذلك الهيلمان يخيم على ذكر أاسضماء
القوى الكÈى ،و ⁄يعد النظام الدو‹ ﬂيفا او شضبحا ،بعدما
فرضض كوفيد 19-نظامه اŸرعب على العا ،⁄فارضضا قوته
لن -ظ -م -ة Ãخ -ت-ل-ف
ل· وا أ
وسض -ل -ط -ان -ه ع -ل -ى الشض -ع -وب ب -ل ا أ
توجهاتها.
ل· اŸتحدة والعا ⁄أاجمع،
ففي الوقت الذي تسضتعد فيه ا أ
اليوم لÓحتفال بـ «يوم الضضم ÒالعاŸي» ،ل يزال اÛتمع
ال -دو‹ Áارسض سض -ل -ط -ت -ه الشض-م-ول-ي-ة– ،ت م-ن-ط-ق «ت-خ-ط-ي
رأاسض -ي» رغ -م ان ه -ذه ال -ف -ك -رة ج -رب -ت-ه-ا ال-ولي-ات اŸت-ح-دة
المريكية قبل حادثة «ووهان» ،وهاهو الوباء ينتقل ا ¤عقر
دارهاﬂ ،لفا اك Ìمن  1500وفاة خÓل  24سضاعة.
ول -ع -ل ا÷زائ -ر الك Ìح-ظ-ا ب-ع-د الج-راءات السض-ت-ب-اق-ي-ة
وال-وق-ائ-ي-ة ال-ت-ي ب-اشض-رت-ه-ا ،ب-ال-رغ-م م-ن هشض-اشض-ة اŸن-ظ-ومة
الصضحية ،لكن باŸقابل تبادر ‘ تقد Ëيد العون واŸسضاعدة
حسضب اŸق -دور اŸت -وف -ر ،ون -ت -ي -ج -ة لسض-ي-اسض-ت-ه-ا اÿارج-ي-ة،
وحنكتها الدبلوماسضية ،تلقت هبة انسضانية مرفقة ببعثة طبية
من الصض ،Úجراء موقف انسضا Êكانت سضباقة اليه ،كمؤوشضر
حقيقي لطريق ا◊رير ب Úالبلدين ،و ⁄تكلف دول عظمى
نفسضها ،ولو قيد ا‰لة باŸسضاعدة او باŸواقف السضيدة ،ذلك
لن هذه الخÒة ،من طبعها نسضيان الدروسض واÙن.
كورونا فÒوسض أازاح الوجه اÿفي لبعضض اÛتمعات،
كاشضفا عنها الغطاء اÿرا‘ ،وبدأا السضباق نحو القرصضنة،
Áارسض ‘ العلن ،ليسض باسضم الشضرعية الدولية ،ول باسضم
حقوق النسضان ،ول باسضم اŸواثيق الدولية ب Úالدول ،بل هو
ميثاق اسضتثنائي Ùاربة كورونا ⁄ ،تصضادق عليه جمعية
ال· اŸتحدة.
لخ-ب-ار ت-ت-داول بسض-رع-ة ان-تشض-ار ال-فÒوسض ،ه-ي
وه -اه -ي ا أ
اغرب ا ¤اÿيال ،من أان تركيا تعÎضض طائرة ﬁملة بشضحنة
من أاجهزة التنفسض قادمة من الصض Úنحو إاسضبانيا ،وغ Òبعيد
عنها ،تصضادر فرنسضا شضحنة كمامات سضويدية موجهة ا¤
ن-فسض ال-ب-ل-د ،وت-خ-ط-ف تشض-يك شض-ح-ن-ة ك-م-ام-ات م-وج-ه-ة ا¤
إايطاليا.
أاما أاŸانيا فلم تكن أاوفر حظا من سضابقاتها ،بعدما فقدت
لقليمية بكينيا،
شضحنة من سضتة مÓي Úكمامة ‘ اŸياه ا إ
وحتى أامريكا تسضبح ‘ نفسض التيار بعدما اسضتحوذت على
شضحنة من الكمامات كانت موجهة من الصض Úإا ¤فرنسضا ،أاما
تونسض فقد ابلغت أان باخرة –مل اŸعقمات والكحول “ت
قرصضنتها ‘ البحر.
وبقدرة غﬁ Òسضوبة العواقب– ،ولت دول كÈى ا¤
‡ارسضات أاعمال عصضابات ‘ البحر وا÷و ،وهاهي بريطانيا
لوروبي بالثÓث ،تطلب اŸسضاعدة من
التي طلقت ال–اد ا أ
أاŸانيا ،لتزويدها بتجهيزات اıابر وأاجهزة التنفسض ؟
أامام هذا الصضراع والتنافسض خارج قواعد السضوق ،فإاننا ‘
ا÷زائ -ر ،أام -ام خ -ي -اري -ن ل ث-الث ل-ه-م-ا ،إام-ا ال-ع-زل وا◊ج-ر
الصضحي ،فنسضيطر على الوضضع ونتغلب على كوفيد  ،19مثلما
انتصضرت الصض ،Úأاو السضتهزاء والسضتهتار فتحدث ل قدر لله
كارثة تتجاوز إامكانياتنا ‘ عا ⁄دخل ‘ سضباق من اجل
كمامات وأاجهزة تنفسض...

تخصص اŸسستفيدين خÓل تعليق الرحÓت

ا’تصسال بصسندوق ضسمان القروضص « -فغار»

إطÓق عملية إلضصمان إŸا‹ عن بعد بدإية من أإفريل
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“ديد صصÓحيات تأاشصÒة «شصنغن» ›انا

‘ اإطار مكافحة فÒوسص كورونا
اŸسستجد ،نشسر موقع منح التاأشسÒة
 ،TLS contacts Franceتعليمة
ت-تضس-م-ن اإج-راءات بسس-ي-طة ،تخصص
ال--زب--ائ--ن ال--ذي--ن  ⁄ي--ت--م--ك--ن--وا م-ن
اسس-ت-خ-دام ت-اأشسÒة شس-ن-غ-ن ل-لدخول
لÓ----أراضس---ي ال---ف---رنسس---ي---ة ‘ ال---وقت
ا◊ا‹ بسس-بب ال-وب-اء ،ب-اأن Áك-ن-ه-م
اسستخدامها بعد زوال الفÒوسص.

سس .بوعموششة
أاط- -ل- -ق صس- -ن- -دوق ضس- -م- -ان ال -ق -روضص
الصس-غÒة واŸت-وسس-ط-ة « -ف-غ-ار» ،ع-ملية
الضسمان اŸا‹ عن بعد ،بداية من الشسهر
ا÷اري ‘ ،إاطار إاجراءات الوقاية من
ا◊د من تفشسي فÒوسص كورونا.

حياة .ك
تأاتي العملية “شضيا مع تعليمات الوزارة
الوصضية ،الرامية ا ¤ا◊د من انتشضار الوباء
القاتل الذي يسضببه «كوفيد ،»19-بحسضب ما
صض - -رح ب- -ه لـ «الشض- -عب» زهŸ Òونسض ،رئ- -يسض
دائ -رة التصض -ال بصض -ن -دوق ضض -م -ان ال -ق-روضض
للمؤوسضسضات الصضغÒة واŸتوسضطة ،موضضحا أانه
تقرر ،بداية من أافريل ا÷اري ،العمل بآالية
الضضمان اŸا‹ عن بعد ،وهذا ا ¤غاية نهاية
ا◊ج-ر الصض-ح-ي .وب-فضض-ل اع-ت-م-اد الصض-ن-دوق
ع-ل-ى ن-ظ-ام اŸع-ل-وم-اتÁ ،ك-ن ال-ت-ج-اوب م-ع
تطلعات اصضحاب اŸشضاريع ومتطلبات البنوك
الشضريكة.

تعتمد هذه اللية ،كما اوضضح Ÿونسض ،على
مراحل ،تتمثل ‘ الدخول اإللكÎو Êلولوج
نافذة دراسضة اŸلفات ،ليتم دراسضة اŸلف عن
بعد «تيلي ترافاي» من طرف الصضندوق ،ثم
ي- -ت- -م ات- -خ- -اذ ق- -رار م -ن -ح ضض -م -ان ال -ق -روضض
للمؤوسضسضات الصضغÒة واŸتوسضطة ،مشضÒا إا¤
أان صض -ن -دوق ضض -م -ان ال -ق -روضض ل -ل -م-وؤسضسض-ات
الصضغÒة واŸتوسضطة ،يتدخل بصضفته شضريكا
‘ –مل قدرة اŸؤوسضسضات على تسضديد قيمة
القروضض السضتثمارية التي “نحها البنوك،
بغرضض إانشضاء مؤوسضسضات جديدة .كما Áكن أان
تقدم قروضضا من اجل توسضيع نشضاط اŸؤوسضسضة
وŒديد و–ديث التجهيزات.
وأافاد ‘ هذا السضياق ،أان معدل التغطية
ال -ت -ي Áن -ح -ه -ا صض -ن -دوق «ف -غ -ار» ،ب -ال -نسض -ب-ة
ل -لضض -م -ان -ات اŸم -ن-وح-ة م-ن ق-ب-ل-ه ب-رأاسض-م-ال
Ãسض-اع-دة ب-رن-ام-ج «م-ي-دا» ‘ إاط-ار ات-ف-اق-ي-ة
الشضراكة ب Úا÷زائر وال–اد األوروبي ،تصضل
إا ٪60 ¤م- -ن أاصض- -ل ال- -ق -رضض ‘ ح -دود 250
مليون دج.

‘ هذا الصضدد ،اأوضضح اŸوقع اأنه على
اŸع-ن-ي Úت-ق-د Ëاسض-ت-م-ارة ط-لب ا◊صض-ول
على التاأشضÒة بها مواعيد السضفر ا÷ديدة،
صضور ،وثيقة السضفر –توي على التاأشضÒة
اŸسض-ل-م-ة وغ ÒاŸسض-ت-ع-م-ل-ة ،اإث-بات باإلغاء
السض- -ف- -ر السض- -اب- -ق ،اأي رسض -ال -ة م -ن وك -ال -ة
الأسض- -ف- -ار اأو ا÷ه- -ة اŸن- -ظ- -م -ة ل -ل -ح -دث
ب -ف -رنسض -ا ،وث -ي -ق-ة ت-ث-بت ال-رح-ل-ة ا÷دي-دة
اŸقÎح -ة ،وث -ي -ق-ة اإث-ب-ات الإي-واء ﬁي-ن-ة،
التاأم Úالطبي للسضفر ﬁينة ،كما Áكنهم
ا◊صض -ول ع -ل -ى م -وع -د ج-دي-د ل-دى م-زود
اÿدم- -ة ،وسض -ي -ت -م م -ن -ح رسض -وم ال -ت -اأشضÒة
›انا.
وبسض -بب الإج -راءات الصض -ح -ي -ة وب-ه-دف
حماية طالبي التاأشضÒة والعاملÃ Úصضلحة
ت -اأشضÒة شض -ن -غ -ن ،اأع -ل-مت ه-ذه الأخÒة اأن
مراكزها سضتكون مغلقة اإ ¤غاية اإشضعار
اآخر ،مشضÒة اإ ¤اأن الأشضخاصض الذين ⁄
يسض- -ت- -ط -ي -ع -وا ا◊صض -ول ع -ل -ى ج -وازات -ه -م
يسضتطيعون ا◊صضول عليها من كل اŸراكز
Ãجرد رفع ا◊جر الصضحي ،حيث سضيتم

التصض- -ال ب -ه -م م -ن ط -رف ذات اŸصض -ال -ح
لسضÎجاع جوازات سضفرهم.
ك-م-ا ن-ب-هت ال-ت-ع-ل-ي-م-ة ،اإ ¤اأن ال-قنصضلية
العامة لفرنسضا ليسضت قادرة على معا÷ة
ط -ل -ب -ات ال -ت-اأشضÒة ،ول-ه-ذا ف-ه-ي مضض-ط-رة
لإعادة ملف الطلب لÓإقامة القصضÒة مع
جواز السضفر ،وسضتتصضل باŸعني ‘ Úالأيام
ال-ق-ادم-ة ل-ت-بّ-ل-غ-ه-م ب-ط-رق تسض-ل-ي-م ال-وث-ائق
اÿاصض- -ة ب- -ه- -م ،ك- -م -ا سض -ت -ق -وم اŸصض -ال -ح
باإخطارهم عند اسضتئناف نشضاط اإصضدار
التاأشضÒة.
ب -اŸق -اب-ل ،سض-يسض-ت-ف-ي-د الأج-انب ال-ذي-ن
ل-دي-ه-م ت-اأشضÒة ط-وي-ل-ة الإق-ام-ة وي-ح-م-لون
ط -لب Œدي -د تصض -ري -ح الإق-ام-ة ‘ ن-ق-ط-ة
انتهاء الصضÓحية واÙظورة ‘ اÿارج،

بسض- -بب ان- -ق- -ط- -اع شض -رك -ات ال -طÒان ،م -ن
التمديد التلقائي لتصضريح اإقامتهم Ÿدة
ث Ó-ث -ة اأشض -ه -ر ،وه -ذا م -ا  ⁄ي-ك-ن تصض-ري-ح
اإق -ام -ة خ -اصض اأو ت -اأشضÒة اإق -ام -ة ط -وي -ل -ة
صض - -ادرة ل - -ل - -م- -وظ- -ف Úال- -دب- -ل- -وم- -اسض- -يÚ
وال-ق-نصض-ل-ي ،Úع-ن-دم-ا ي-ح Úال-وقت عليهم
التاأكد من العودة اإ ¤فرنسضا مباشضرة دون
اŸرور ع Èبلد اآخر Ãنطقة شضنغن.
وب -ال -نسض -ب -ة ل -ط-ال-ب-ي اŸواع-ي-د وال-ذي-ن
قاموا بالدفع اŸسضبق ،عليهم الإحتفاظ
بوسضائل اإثبات الدفع ،وسضيتم الإتصضال بهم
لحقا لÎتيب موعد جديد Ãجرد رفع
تداب Òالتقييد ،علما ان اإجراءات الدفع
اŸسض -ب -ق ع -ل-ى مسض-ت-وى م-ك-اتب الÈي-د ”
تعليقها لإشضعار اآخر.

»æWh

الحد  ٠٥أافريل  ٢٠٢٠م
الموافق لـ  11ششعبان  1٤٤1هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أأبطال ألتكافل أ’جتماعي يوأصصلون صصنع مشصاهد ألتضصامن بالبليدة
أظهرت
أ÷ائ-ح-ة أل-وب-ائ-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-يششها
أ÷زأئ-ر ،م-دى ع-م-ق أل-ع-م-ل أل-تضشامني بÚ
أب-ن-اء أل-وط-ن ،وم-دى ت-ف-اع-ل أ÷م-ي-ع ‘ أŸششاركة
لجل تقد Ëألعون وأŸسشاعدة للتغلب على فÒوسس
أ
ك -ورون -ا ،وأ◊ف -اظ ع -ل -ى أروأح ج -م -ي -ع أŸوأط-ن،Ú
فظهرت مششاهد ألتكافل ‘ صشور قوأفل أÒÿ
وأŸسش -اع -دأت أل -غ -ذأئ -ي-ة وأل-ه-ب-ات ب-ك-ل
لنوأع.
أ أ

البليدة :لينة ياسسمÚ
 ⁄تتوقف الهبات التضشامنية ‘ التدفق إا¤
م -دي -ن-ة ال-ورود وأاح-ي-ائ-ه-ا الشش-ع-ب-ي-ة إا ¤غ-اي-ة
السش- -اع- -ة م- -ن ك -ل رب -وع ال -وط -ن ،فضش  Ó-ع -ن
ا◊مÓ- - -ت ال- - -ت- - -ط- - -وع - -ي - -ة وت - -وزي - -ع اŸواد
السش-ت-هÓ-ك-ي-ة ع-ل-ى ال-ع-ائÓ-ت اÙت-اجة ،من
قبل فئات ششبابية ونششطاء جمعوي Úبالبليدة،
أاث- -ب- -ت -وا حضش -وره -م ‘ م -ث -ل ه -ذه اŸصش -ائب
والنكبات.

أ Òÿيجمعنا
أاقدمت ›موعة من الششباب اششتهروا بÚ
سشكان البليدة بتسشمية «ا Òÿيجمعنا» ،على
–دي ال- - - - -ظ- - - - -روف
السش- -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ال -ت -ي
ت- -ع- -يشش- -ه- -ا ال- -ب- -ل- -ي -دة
ب-اÿصش-وصس .ي-ق-ول ‘
هذا الششأان أاحد أاعضشاء
اÛموعة ﬁمد ÚŸ
لـ «الششعب» ،إانهم بادروا
إا ¤ت- -ن -ظ -ي -م أان -فسش -ه -م،
وقاموا ‘ البداية بتوزيع
م-واد اسش-ت-هÓ-كية غذائية
ع -ل-ى ال-ع-ائÓ-ت اŸع-وزة،
م -ا أاث -ار ف -ي -ه -م ح -م -اسش -ة
مضش- -اع- -ف- -ة ،خ- -اصش- -ة وأان
اÙسش -ن ⁄ Úي -ب -خ -ل-وا ‘
ت - - - -زوي - - - -ده - - - -م ب- - - -اŸواد
السش -ت -ه Ó-ك -ي -ة الضش-روري-ة،
م- - -ث - -ل اŸي - -اه اŸع - -دن - -ي - -ة
وال - -ع - -ج - -ائ - -ن ،وك - -ل أان - -واع
البقوليات ،وزيت اŸائدة والسشكر وأاوزان من
علب القهوة ،وحليب البودرة ومادتي الفرينة
والسشميد.
كما اجتهدوا أايضشا ‘ توف Òمادة حليب
Óطفال الرضشع ،فضش Óعن حفاظات الصشغار،
ل أ
ومواد التعقيم حتى ،معÎفا أانهم لغاية نهاية
األسش -ب -وع ،اسش -ت -ط -اعت ›م -وع-ت-ه-م اÒÿي-ة
توزيع وتوصشيل ما ل يقل عن  ٨٠٠قفة كاملة
غ Òمنقوصشة من اŸواد الضشرورية الغذائية،
ت -ك-ف-ي ال-واح-دة م-ن-ه-ا ال-ع-ائÓ-ت اŸسش-ت-ف-ي-دة
اŸعوزة ،لفÎة ل تقل عن  1٥يوما ،كما وزعوا
لغاية السشاعة ما ل يقل عن  3آالف كمامة،
تكرم بها عليهم ﬁسشنون من ولية اŸدية.
وأاوضش- -ح ﬁم- -د  ،ÚŸأان- -ه- -م ‘ م- -رح- -ل -ة
جديدة ومرتقبة بصشدد خوضس Œربة توفÒ
مواد ضشرورية وتقد Ëمسشاعدة من نوع ثاٍن،
حيث بادروا إا ¤نششر إاعÓنات ع Èمواقع
التواصشل الجتماعي ،ألجل جمع أاك Èعدد
م- -ن اÿي- -اط ،Úب- -غ- -رضس ال -ب -دء ‘ خ -ي -اط -ة
الكمامات واأللبسشة الواقية ،والتي انطلقت،
مع نهاية األسشبوع ،ويأاملون ‘ –قيق اŸهمة
ا÷ديدة والنجاح فيها ،وأان ما ينقصشهم ‘
هذا األمر هي اŸواد األولية بالقدر الكا‘،
والتي يعتمد فيها على صشناعة وخياطة تلك
األدوات ،ألجل توزيعها على األسشÓك اŸهنية
و‡ارسش- -ي الصش- -ح- -ة ال- -ع -م -وم -ي -ة ،ب -اŸراك -ز

أأبطال أÃ Òÿوزأية

والوحدات
السشتششفائية ‘ البليدة◊ ،اجتهم إاليها ‘
عملهم اÙاط باıاطر ،خصشوصشا وأانهم
ي -ت -ع -ام-ل-ون م-ع ح-الت م-رضش-ي-ة م-ن مصش-ابÚ
ب-أاع-راضس ال-فÒوسس ال-وب-ائ-ي ،وان-ت-ق-ال عدوى
تلك األعراضس اŸرضشية ل مفر منه ،ما ⁄
يحتاطوا جيدا.
من جهة أاخرى– ،دث ﬁمد  ÚŸعن
اÙسش-ن Úال-ذي-ن أاب-ه-روه-م ب-ال-ع-طاء والكرم،
وم -ن ب -ي -ن -ه -م «أاط -ب -اء» تÈع-وا Ãب-ال-غ م-ال-ي-ة
معتÈة ،دون مقدمات أاو ضشمانات أاو سشؤوال.
وقال ‘ هذا الششأان ،إان طبيبا من ولية تبسشة
اتصشل بهم ،وقدم لهم مبلغا Îﬁما ،ألجل
إاضش- -اف -ت -ه ‘ ت -وف Òوخ -ي -اط -ة ت -لك اÓŸبسس
الواقية والكمامات لتلك الطواقم الطبية.
وع- -ن ط- -ري- -ق- -ة ع- -م- -ل- -ه- -م وال- -وصش -ول إا¤
اÙتاج ÚوالعائÓت اŸعوزة ،أاوضشح ﬁمد
 ،ÚŸأان األمر تطلب منهم ‘ األول نششر
إاعÓنات ع Èصشفحتهم الفÎاضشية ،وأان ذلك
سشاعدهم ‘ الوصشول إا ¤العائÓت اÙتاجة
من جهة ،وبعد التحقيق والتأاكد من ظروفهم
ووضش-ع-ي-ات-ه-م الج-ت-م-اع-ي-ة ،ي-ت-م ضش-بط قوائم
لتلك العائÓت اŸعوزة .كما انهم “كنوا من
الوصشول ا ¤بعضس العائÓت عن طريق معرفة
مسش -ب -ق-ة ،سش-واء ع-ن ط-ري-ق عÓ-ق-ات ورواب-ط
ششخصشيةŸ ،عارفهم وأاصشدقاء لهم ،وهو ا◊ال
ايضش -ا ع -ن-د حصش-ول-ه-م ع-ل-ى اŸسش-اع-دات م-ن
اÙسشن.Ú

إا ¤الغرب من مقر ولية البليدة ،تنششط
جمعية التنمية Ãزرعة ﬂتيشس عبد القادر،
واŸششهورة بجمعية «جوردا» ،التي أابدعت ‘
رسشم وتقد Ëصشور التضشامن والتكافل.
يقول عمار ◊Óح ‘ هذا الششأان ،إانهم
ب -ادروا ا ¤ت-وف Òم-واد اسش-ت-هÓ-ك-ي-ة غ-ذائ-ي-ة
وخضشروات للعائÓت اŸتضشررة من ا◊جر
الصشحي العام واŸنز‹ ،وإانهم صشنفوا ورتبوا
تلك العائÓت واÙتاج Úا ¤فئات ،بدءا
باألرامل واليتام ،ا ¤اŸطلقات وأاصشحاب
الحتياجات اÿاصشة ،وصشول ا ¤العمال من
دون تأام Úاجتماعي ،وهم ‘ الغالب عمال
ي -وم-ي-ون ،ي-كسش-ب-ون ق-وت ي-وم-ه-م م-ن ع-م-ل-ه-م
اليومي فقط ،وليسس لديهم أاي تأام Úيكفل لهم
ويعوضشهم عن البطالة عن العمل.
وع- -ن اŸسش- -اع- -دات ق- -ال «ع- -م -ار» ،إان -ه -م
–صش -ل -وا ع -ل -ي -ه -ا م -ن ال -ب -ل -دي -ة وم -ن ه-ب-ات
ﬁسش- -ن ،Úأاو ع -ن ط -ري -ق ج -م -ع ب -عضس اŸال
تطوعيا فيما بينهم ،خاصشة حينما ل تكفي
ت-لك اŸسش-اع-دات وال-ه-ب-ات ال-ت-ي تصش-ل-ه-م م-ن
الدوائر الرسشمية ويتكفلون بطرقهم اÿاصشة
‘ ت -وصش -ي -ل وت-زوي-د ت-لك ال-ع-ائÓ-ت اŸع-وزة،
بعدد من األحياء النائية اŸعزولة ،مثل أاحياء
ا÷ن -ود ولك -اف ،ال -ع -وي -ن -ات وح -وشس ال -ن -وار
ولقصشب وأاحياء أاخرى ...ل تقل سشاكنتها عن
 ٨٠٠عائلة .واضشاف ،أانهم يقومون Ãا يششبه
ال-دوري-ات وي-ح-ق-ق-ون ل-ل-وصش-ول إا ¤ال-ع-ائÓ-ت
اŸعوزة الفقÒة ،لتغطية الحتياج بكل تلك
الحواشس ،التي “تد ‘ نطاقهم ،وحتى ل
ينسشوا أاي عائلة ﬁتاجة ،وهي تلتزم با◊جر
اŸنز‹ وقاية من الصشابة بالوباء القاتل.

ﬁسصنون –ت جنح ألظÓم
‘ صشورة غ Òمأالوفة وبعيدا عن األضشواء
واسش -ت -ع -راضش-ات «ال-ن-ج-وم» ومشش-اه Òوعشش-اق
ال -ك -امÒات وال -ت -ق -اط الصش -ور ،ظ-ه-رت ب-ادرة
أاصشبحت تعرف ب Úالناسس بـطريقة وأاسشلوب

«األبطال اÿارق ،»Úوهي مششاهد تضشامنية
راق -ي -ة ج -دا ،ظ -ه -رت ‘ ق -ي -ام ›ه-ول Úم-ن
أاصش -ح -اب ال -ك -رم وا÷ود ،ب-وضش-ع ك-م-ي-ات م-ن
اŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة السش -ت -ه Ó-ك-ي-ة أام-ام أاب-واب
ع -ائ Ó-ت ف -قÒة وع -ن -د ن -واف -ذ ب -ي -وت -ه -م ،ث-م
يختفون دون ترك أاي دليل أاو عنوان.
وكÌت ه -ذه ال -ط -ري-ق-ة وزاد ان-تشش-اره-ا ‘
هذه األيام العصشيبة من الأزمة الصشحية ،التي
تعيششها البليدة وا÷زائر والعا ⁄بأاسشره ،ويبدو
أان ال -ن -وع م -ن  ‘Îﬁال -ه-ب-ات ،فضش-ل-وا ع-دم
الظهور لعدم إاحراج العائÓت الفقÒة حفظا
Ÿاء وجههم ،وتلك أاعمق صشور التضشامن ‘
جزائر السشتقÓل.
ت -أات -ي ه-ذه ا◊مÓ-ت ال-ت-ط-وع-ي-ة ‘ ،وقت
لزال الح - -ت - -ي - -اج Ÿث- -ل ه- -ذه اŸسش- -اع- -دات
الغذائية واŸعدات واألدوات كبÒاÃ ،ختلف
اŸراك -ز الصش -ح -ي -ة ‘ ال -ب -ل-ي-دة ال-ت-ي تسش-اع-د
ال -ط -واق-م ال-ط-ب-ي-ة ‘ ال-ق-ي-ام Ãه-م-ة ال-ت-ك-ف-ل
باŸرضشى واŸصشاب Úبأاعراضس وباء كورونا
ب -أاري-ح-ي-ة ،وŒن-ي-ب-ه-م اإلصش-اب-ة ب-ال-ع-دوى،
خاصشة وأانهم ،كما وصشفهم الوزير األول،
خÓل زيارته إا ¤مركز فرانسس فانون
السششش- -ت- -ف- -ائ- -ي ا÷ام- -ع- -ي ،ب- -ح -ر
األسشبوع ،بأانهم ا÷يشس الصشحي،
وا÷يشس كما هو متعارف عليه،
ي- -ح- -ت -اج إا ¤أاسش -ل -ح -ة Ÿع -ا÷ة
ومواجهة العدو.
كما أان الدولة لن تتخلى عن
أابنائها ،ولن تتخلف عن أايصشال
اŸسشاعدات إا ¤ا÷ميع ،اأينما
ك -ان -وا ‘ الصش -ح-ارى والسش-ه-ول
واŸرت- - - -ف - - -ع - - -ات ،والراضش - - -ي
اŸن-بسش-ط-ة ،ف-ا÷زائ-ر ب-أاب-ن-ائ-ه-ا
وقادتهم تكون وتسشتمر.

وتسشجيل إاصشابات وضشحايا جدد ،إال أان تلك
األرقام واألزمة التي بدأات تتعقد“ ⁄ ،نع
كثÒا من الششباب والبالغ Úبل وحتى أاطفال
م-ن خ-رق-ه-م ل-ل-ح-ج-ر اŸن-ز‹ ،وظ-ه-وره-م ‘
Œم -ع -ات خ -ارج ب -ي -وت -ه -م ،و‘ م -رك -ب -ات -ه-م،
يضش -ح -ك -ون وي -ح -ت-ك-ون ب-عضش-ه-م ب-ب-عضس ،دون
اكÎاث ÿطورة الوضشع الصشحي ،رغم Œاوز
حالت اإلصشابة األلف.
وت- -ع- -كسس ه- -ذه السش- -ل- -وك- -ات ق- -ل -ة ال -وع -ي
والسش -ت -ه -ان -ة ب -خ -ط -ورة ال -وضش -ع الصش-ح-ي ‘
البليدة ،على غرار وليات الوطن ،والتي بداأت
تسشجل أارقاما ‘ أاعداد الوفيات أاو اإلصشابات
بأاعراضس الفÒوسس .ظهر ذلك ‘ عقد كثÒ
من هؤولء Œمعات ولقاءات لتبادل أاطراف
ا◊ديث حول الوباء ،دون أان ينصشحوا بعضشهم
بعضشا بخرقهم للحجر اŸنز‹.
يÈر هؤولء عدم احÎامهم للحجر الصشحي،
بالضشيق ‘ السشكن من جهة وبالضشجر والبقاء
جامدين من دون أاي نششاط ‘ بيوتهم ،وهم
الذين اعتادوا على السشهر والسشمر وا÷لوسس
‘ اŸقاهي وأامام عمارات وبازاراتهم.
و ⁄تنفع نداءات وجهود درويات األمن‘ ،
ردع مثل هؤولء اÎıق Úللحجر الصشحي،
ب -ال -رغ -م م -ن ك-ث-اف-ت-ه-ا والسش-ت-م-رار ‘ دع-وة
ال -ن -اسس لل -ت -زام ب -ي -وت-ه-م .وأام-ام ال-وضش-ع غÒ
اŸتحكم فيه ،أابدى كث Òمن النششطاء عÈ
الشش -ب -ك -ة ال -ع -ن -ك -ب -وت -ي -ة ،وم -واق -ع ال -ت -واصش -ل
الج-ت-م-اع-ي ،و‡ث-ل-وي-ن ونشش-ط-اء ج-م-ع-وي،Ú
ومن عامة سشكان البليدةﬂ ،اوفهم من انتششار
مضشاعف ‘ عدد الضشحايا من جهة ،وأايضشا
‘ “دي- -د فÎات أاخ- -رى ل- -ل -ح -ج -ر الصش -ح -ي
الششامل.
والدليل ،ان الفÎة األو ¤التي ” –ديد
ا◊جر العام ‘ البليدة Ÿدة  1٠أايام انقضشت،
وق -د ” “دي -ده ون -ع -يشس ال -فÎة ال-ث-ان-ي-ة م-ن
ا◊جر الصشحي العام ،وأانه ‘ حال اسشتمر
اÿرق وت -واصش -ل ال -ن -اسس ‘ Œاه -ل ال-ت-دابÒ
الوقائية ،فإان اŸعنى هو اسشتمرار عمر األزمة
الوبائية ،واحتمال اللجوء ا“ ¤ديد جديد
للحجر العام ،ما يسشتدعي وعي اŸواطنÚ
بخطورة المر وعدم التهاون ‘ مثل هذه
األزم -ات ،ألن صش -ح -ة ا÷م -ي -ع ع -ل -ى اÙك،
والضشرر سشيكون ششام Óولن يسشتثنى منه أاحد.

شصباب يخرق أ◊جر أŸنز‹
‘ اŸق -اب -ل ورغ -م اإلع Ó-ن ع -ن “دي -د
ا◊جر الصشحي الششامل ‘ البليدة ،وتوسشع
دائرة ا◊جر ا÷زئي بعديد وليات الوطن،
للحد من النتششار السشريع لفÒوسس كورونا،

مقاولون خوأصص يتÈعون Ãعدأت طبية Ÿسصتشصفى سصيدي بلعباسص

سسيدي بعباسس :غ.شسعدو

ب- -ادر ع- -دد م- -ن اŸق- -اول ‘ Úق- -ط- -اع -ات ال -ب -ن -اء
والأشش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ري ب-ولي-ة سش-ي-دي ب-لعباسس،
بتقد Ëهبة تضشامنية –توي على Œهيزات ومعدات
ط - -ب - -ي - -ة ل - -غ - -رضس وضش - -ع - -ه- -ا –ت تصش- -رف اŸرك- -ز
السشتششفائي ا÷امعي «الدكتور عبد القادر حسشا»Ê
واŸوؤسشسشة العمومية السشتششفائية «دحما Êسشليمان»
وهذا ‘ اإطار ا◊ملة التضشامنية التي تششهدها حاليا
ولي -ة سش -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس ‘ سش -ي -اق ›اب-ه-ة ج-ائ-ح-ة

كوفيد 19-وت-ك-م-ل-ة ل-ل-م-ج-ه-ود ال-وط-ن-ي ال-ذي ت-بذله
السش -ل -ط -ات ال -ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ح-د م-ن ت-داع-ي-ات ال-ظ-رف
الصشحي الطارئ.
من جهته نوه وا‹ سشيدي بلعباسس ليما Êمصشطفى،
لدى اسشتقباله للدفعة الأو ¤من اŸعدات ،بحضشور
اإط-ارات ق-ط-اع الصش-ح-ة ومسش-وؤو‹ ال-وح-دات ال-ط-ب-ي-ة
اıتصش -ة ،ب -ال -ه -ب -ة ال -تضش-ام-ن-ي-ة ال-ت-ي اأب-انت ع-ل-ي-ه-ا
مكونات اÛتمع بكل اأطيافه وروح التاآزر والتكافل
الجتماعي اللذين ع Èعنهما ﬁليا ﬂتلف الفاعلÚ
واŸتعامل Úالقتصشادي Úالعمومي Úواÿواصس.

واأشش-اد ل-ي-م-اÃ Êج-ه-ودات الأط-ق-م ال-ط-ب-ي-ة وشش-به
الطبية التي تبذل ›هودات جبارة –ت وطاأة الوباء
النازل ،داعيا اإ ¤مضشاعفة ا÷هود لدرء تداعيات
الوباء“ ،ششيا مع الإجراءات الحÎازية التي اأقرتها
السشلطات العليا للبÓد والتي يقف على تنفيذها كافة
الهيئات العموميةÃ ،ا ‘ ذلك اأسشÓك الأمن والإدارة
العمومية.
‘ سشياق حديثه مع اأسشاتذة الطب ،من مسشوؤو‹
مصش- -ال- -ح الأوب- -ئ- -ة والأم -راضس الصش -دري -ة والإن -ع -اشس
ال-ط-ب-ي ،اأك-د ال-وا‹ سش-ع-ي السش-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ل-دع-م

ق - -ط - -اع الصش - -ح- -ة م- -ن خÓ- -ل ت- -وف Òك- -ل ال- -ظ- -روف
والإمكانات الضشرورية لتسشهيل مهام السشتششفائي‘ Ú
عملهم لأجل تكفل جيد وفعال ،سشواء تعلق الأمر
بالوباء كوفيد 19-اأو اأي طارئ صشحي اآخر.
Œدر الإشش- -ارة ،اإ ¤اأن ع- -م- -ل- -ي- -ة ج- -م- -ع ال- -ه -ب -ات
واŸسش -اع -دات سش -ج -لت م -ن -ذ اأك Ìم -ن اأسش -ب -وع وتÒة
متصشاعدة لدى اÿلية الولئية Ÿتابعة تطور وانتششار
وباء كورونا كوفيد 19-ومكافحته ،حيث ” تخصشيصس
اŸسش -اع -دات ل -ل -ف -ئ -ات ال-هشش-ة ضش-م-ن ق-واف-ل وج-هت
Ÿناطق الظل اŸتواجدة جنوب الولية.
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«الششعب» ترافق العمليات التضشامنية Ÿكافحة كورونا بتلمسشان

 300موإطن يلتحقون بعائÓتهم بعد إ◊جر
و 11آإخر Ãسستشسفى إلرمشسي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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توزيع  200قفة ‘ مرحلة أاو¤
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قافلة تضسامنية موجهة للمعوزين Ãناطق إلظل ‘ عنابة

^ مرافق إايواء Ÿسشتخدمي الصشحة وكمامات طبية من مراكز التكوين

بعد قضشاء فÎة حجر صشحي دامت  14يوما ،غادر  300مواطن فنادق تلمسشان مكثوا فيها عقب عودتهم ا ¤أارضض الوطن بعد
أان أاكدت نتائج التحاليل الطبية سشÓمتهم الصشحية .وقد مكث  81من هؤو’ء بفنادق الزياني ،Úورونيسشانسض ،بينما يوجد 11
مواطنا Ãسشتششفى الرمششي للعÓج عقب ثبوت إاصشابتهم بفÒوسض كورونا ،بحسشب ما رصشدته «الششعب» من ع ÚاŸكان.

شس -ه -دت ولي -ة ع-ن-اب-ة ،أمسس ألسس-بت ،ه-ب-ة
تضس- -ام- -ن- -ي- -ة م -ن ط -رف ذوي أل Èوأإلحسس -ان
وألذين تكاتفوأ ألجل تقد Ëإأعانات للعائÓت
أÙتاجة أŸتوأجدة –ت أ◊جر ألصسحي،
‘ إأط - -ار ت - -ف- -ادي أن- -تشس- -ار فÒوسس ك- -ورون- -ا
أÿط ،Òح- -يث أشس- -رف وأ‹ أل -ولي -ة ج -م -ال
أل -دي -ن ب -رÁي ع -ل -ى إأع -ط -اء إأشس-ارة أن-طÓ-ق
ألقافلة ألتي ” خÓلها توزيع  197قفة على
ألعائÓت أŸعوزة وألفقÒة وألعمال أليومي.Ú
ألعملية ألتضسامنية “ت من طرف ألهÓل
أألح- -م -ر أ÷زأئ -ري وأل -كشس -اف -ة أإلسس Ó-م -ي -ة
وب - -حضس- -ور م- -دي- -ر أل- -نشس- -اط ألج- -ت- -م- -اع- -ي
وأل- -تضس- -ام- -ن ،ومسست ع -ل -ى وج -ه أÿصس -وصس

م-ن-اط-ق أل-ظ-ل ك-م-ن-ط-ق-ة ب-وزي-زي وع Úب-ربر
بسسرأيدي و 70عائلة من منطقة بئر مرجة
بالعلمة ،على أن تتوأصسل هذه أإلعانات لكافة
أŸناطق أألخرى خÓل أأليام أŸقبلة.
مع ألعلم ” ،أسستÓم أزيد من  700قفة
مسساعدة من ﬁسسن Úورجال أعمال وفاعلÚ
أق- -تصس- -ادي Úع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى م -رك -ز ت -ق -دË
أإلع -ان -ات وأل -تÈع -ات أل-ك-ائ-ن ب-ح-ي م-ا ق-ب-ل
أŸيناء بوسسط مدينة عنابة ،وكانت مديرية
ألنشساط ألجتماعي وألتضسامن قد أسستلمت
 2000ك -يسس م -ن ألسس -م -ي -د وأل -ف-ري-ن-ة و1000
قارورة زيت قبل توزيعها على مسستحقيها.

عنابة :هدى.ب

تزامنا مع حمÓت تعقيم وتطه Òع Èالبلديات

باتنة تسسجل  13حالة مؤوكدة بالوباء

تلمسشان :بكاي عمر
كانت «ألشسعب» قد رأفقت عملية رفع
أ◊ج- -ر أل- -ت- -ي “ت ‘ ظ- -روف ﬁك -م -ة،
حرصست عليها ألسسلطات أÙلية بتسسخÒ
حافÓت ورعاية وجدت ألسستحسسان من
ق -ب -ل أŸوأط-ن Úأل-ذي-ن عÈوأ ع-ن ع-م-ي-ق
أمتنانهم وشسكرهم على حسسن ألسستقبال
وألضس - -ي - -اف - -ة م - -ن أ÷م - -ي - -ع؛ م - -وأط - -نÚ
وموؤسسسسات وكذأ مسسÒي ألفنادق.

مرإفق إإيوإء Ÿسستخدمي إلصسحة
ي - -ح- -دث ه- -ذأ ‘ وقت أت- -خ- -ذت ف- -ي- -ه
ت -ل-مسس-ان ت-دأب Òأإضس-اف-ي-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل أ÷ي-د
Ãسس -ت-خ-دم-ي ق-ط-اع ألصس-ح-ة وأÛن-دي-ن
ع Èمشس - -ف - -ى أل - -رمشس - -ي وأŸسس - -تشس - -ف- -ى
أ÷ام-ع-ي أح-م-د ت-ي-ج-ا Êدم-رج-ي وألذين
ي -ع -ان -ون ن -قصس -ا ‘ وسس -ائ -ل أل-ن-ق-ل .ل-ه-ذأ
أع-ط-ى أل-وأ‹ أم-وم-ن م-رم-وري ت-ع-ليمات
ب- -تسس- -خ Òم- -رأف -ق أإي -وأء تضس -م -ن ل -ه -وؤلء
أŸبيت وألإطعام وŒنبهم مشسقة ألتنقل
Ÿسس-اك-ن-ه-م أÿارج-ة ع-ن ›م-ع ت-ل-مسس-ان
ألكÈى.
” أختيار نزل ألرأحة ألوأقع باŸركب
ألرياضسي ألعقيد لطفي وأŸعهد ألوطني
أŸتخصسصس ‘ ألتكوين أŸهني للصسناعات

ألتقليدية وألفندقة وألسسياحة أإمامة بلدية
منصسورة لهذأ ألغرضس.
من جهتها وجهت مديرة ألصسحة نبيلة
عليلي ،ندأًء لكل أŸتقاعدين ‘ ›ال
ألصس- -ح- -ة و أصس- -ح -اب أل -ع -ي -ادأت أÿاصس -ة
بضس- - -رورة أل- - -ت- - -ق- - -رب م- - -ن أŸوؤسسسس- - -ات
ألإسس-تشس-ف-ائ-ي-ة أل-ع-م-وم-ي-ة وأل-ب-ال-غ عددها
 130ع  53 È- -ب -ل -دي -ة م -ن أج -ل ت-دوي-ن
م-ع-ل-وم-ات-ه-م ألشس-خصس-ية و أرقام هوأتفهم،
بغية ألسستنجاد بهم عند أ◊اجة Ûابهة
فÒوسس كورونا.

 4إآ’ف كمامة من مرإكز
إلتكوين إŸهني
ع- -ل- -ى صس- -ع- -ي- -د أآخ -ر ،أط -ل -قت غ -رف -ة
ألصسناعة ألتقليدية وأ◊رف حملة خياطة
ألكمامات ألطبية ‘ ظل ألندرة ،دأعية
أ◊رفي Úللمشساركة ‘ هذه أŸبادرة ألتي
تدخل ‘ سسياق أŸنفعة ألعامة.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ق-امت م-دي-ري-ة أل-ت-ك-وي-ن
أŸه -ن -ي وأل -ت -م -ه Úع ÈأŸرأك-ز ألسس-ب-ع-ة
Ãبادرة ÿياطة ألكمامات ألطبية ،حيث
أكد عمر بوزيا ،ÊأŸكلف بالإعÓم ‘
تصسريح حصسري لـ «ألشسعب» ،أن ألعملية
Œري ‘ أحسسن ألظروف و–ت أإشسرأف
أŸدي -ر أل-ولئ-ي ب-ن ◊سس-ن ب-ن-اصس-ر رف-ق-ة

أإطارأته بجلب أŸادة ألأولية وأŸتمثلة ‘
ألقماشس ألأصسلي وألطبي».
و أضس - -اف ب - -وزي- -ا ،Êأن Œن- -د م- -رأك- -ز
ألتكوين بوهناق ،صسÈة ،مغنية ،مشسكانة،
فÓ- -وسس -ن ،أولد م -ي -م -ون وسس -ب -دو سس -م -ح
بصسناعة أك Ìمن  4أآلف وحدة سسلمت
للولية ،حيث يرتقب صسناعة خÓل هذأ
ألأسسبوع  10أآلف وحدة ،بحسسب ما ”
ألتخطيط له.
وÃغ- -ن- -ي -ة ،ق -ام م -رك -ز سس -ب -ل أÒÿأت
ب-خ-ي-اط-ة ك-م-ام-ات ط-ب-ي-ة وت-ع-ق-يمها وكذأ
توف‡ Òرضسات متنقÓت من أجل تقدË
خ- -دم- -ة «أ◊ق- -ن وق- -ي- -اسس ضس- -غ- -ط أل -دم
وتضسميد أ÷روح» .وأنضسم لهذه ألعملية
أÒÿي- -ة أل -ت -ط -وع -ي -ة أط -ب -اء و‡رضس -ون
متقاعدون وموأطنون ،قاموأ بتسسخ20 Ò
سسيارة ودرأجة نارية من أجل نقل هوؤلء
وك- -ذأ –وي- -ل ﬂت -ل -ف أŸوأد أل -غ -ذأئ -ي -ة
أŸتحصسل عليها للعائÓت أÙتاجة.
وببلدية سسبدو ،جنوب تلمسسان ،كشسفت
ف-ط-ي-م-ة ن-ق-ادي ،رئ-يسس-ة ج-معية أŸعاقÚ
ح- -رك -ي -ا وضس -ح -اي -ا ألأل -غ -ام «أ◊ي -اة»‘ ،
تصسريح لـ «ألشسعب» ،أنها شسخصسيا تشسرف
ع - -ل - -ى ع- -م- -ل- -ي- -ة ت- -وزي- -ع أŸوأد وأسس- -ع- -ة
ألإسس-ت-هÓ-ك ع-ل-ى ف-ئ-ة ذوي ألح-ت-ي-اج-ات
أÿاصسة من منخرطي أ÷معية“ ،شسيا مع
ألأوضساع ألصسعبة وألتزأما بتدأب Òألوقاية
من تفشسي وباء فÒوسس كورونا.

سشجلت حالتي وفاة وثالثة مششتبه فيها

إŸسسيلة تتجند للوقاية من إلفÒوسس
سشجلت و’ية اŸسشيلة وفاة ضشحيت،Ú
’صش- -اب- -ت- -ه -م -ا ب -فÒوسض
رج- -ل وام- -رأاة ،إ
ك- -ورون- -ا ب- -ع- -د أان أاث- -ب- -تت ال- -ت- -ح- -ال -ي -ل
اÈıية Ÿعهد باسشتور إايجابيتها ،بينما
ت -وج -د ح -ال -ة أاخ -رى ج -دي -دة مشش -ت-ب-ه
إاصش- -اب- -ت- -ه -ا ب -فÒوسض ك -ورون -ا ŸغÎب ‘
ال-ع-ق-د السش-اب-ع ،ي-ن-ح-در م-ن ب-ل-دية عÚ
اÿضش -راء خ -رج ،اÿم -يسض ،م-ن ا◊ج-ر
Ãدينة وهران و” إاعادته إا ¤ا◊جر
الصش-ح-ي Ãسش-تشش-ف-ى م-ق-رة ل-غ-اية ظهور
النتائج الطبية.

إŸسشيلة :عامر ناجح
سس- -ج- -لت أول ح -ال -ة وف -اة لم -رأة مصس -اب -ة
بفÒوسس كورونا تبلغ من ألعمر  69سسنة تنحدر
م -ن ب -ل -دي -ة سس -ي -دي ع -ام -ر ،ت-وف-يت ب-ا◊ج-ر
ألصسحي Ãسستشسفى بوسسعادة ،حيث ” دفنها

حسسب أإلجرأءأت ألوقائية أŸعمول بها‘ ،
أنتظار ظهور نتائج –اليل معهد باسستور ألتي
جاءت ‘ ما بعد إأيجابية.
وبحسسب ما أعلنه رئيسس بلدية بوسسعادة
أنور حفيظي لـ «ألشسعب» ،فإانه بعد صسدور
–ال -ي -ل م-ع-ه-د ب-اسس-ت-ور ت-ن-ق-لت ف-رق-ة ت-اب-ع-ة
للصسحة أ÷وأرية إأ ¤سسيدي عامر للتحقيق ‘
ج -م -ي -ع أل -ب -ي -وت أل -ت -ي ك -انت ل-ه-ا عÓ-ق-ة م-ع
ألضس-ح-ي-ة ل-ت-ن-ق-ل-ه-م إأ ¤أ◊ج-ر ألصس-ح-ي ببيت
ألشسباب أıصسصس لذلك –ت إأشسرأف طاقم
طبيب وأمني ‘ .ما تو‘ ألضسحية ألثانية وهو
شسيخ ينحدر من بلدية حمام ألضسلعة يبلغ من
أل -ع-م-ر  78سس- -ن- -ة ك- -ان ‘ أ◊ج- -ر ألصس -ح -ي
Ãسستشسفى ألزهرأوي.
من جهة أخرى ،أسستقبلت ألعيادة ألطبية
ببلدية برهوم ،مسساء أول أمسس ،شسيخا مغÎبا
‘ ألعقد ألسسابع خرج صسباح أÿميسس من
أ◊جر بولية وهرأن ،ظهرت عليه أعرأضس

أإلصسابة بفÒوسس كورونا ،مسساء أ÷معة ،و”
–ويله إأ ¤مسستشسفى مقرة للحجر ألصسحي،
‘ أنتظار نتائج ألتحليل Ÿعهد باسستور ‘ .ما
أف- -ادت مصس- -ادر ع- -ائ- -ل- -ي- -ة م- -ن ب- -ل- -دي -ة عÚ
أÿضسرأء ،مسسقط رأسس أ◊الة أŸشستبه ‘
إأصسابتها ،أنه يعا Êمن أزمة قلبية أثرت عليه
خÓل ألتنقل من أ◊جر ألصسحي بوهرأن بعد
أن قضسى  14يوما كاملة فيها.
يحدث هذأ ‘ وقت تسسارع فيه أ÷هات
أŸعنية إأ ¤أ÷ند لحتوأء أي حالة أخرى ،من
خÓل تشسكيل ÷نة شسعبية مشسكلة من أطباء
ورجال أعمال و‡ثلي أÛتمع أŸد Êتهدف
Ùاربة جائحة كورونا وأŸسساهمة ‘ ألتÈع
لق -ت -ن-اء أل-ت-ج-ه-ي-زأت أل-ط-ب-ي-ة .ف-م-ا أصس-درت
ألسسلطات ألصسحية مذكرة تدعو فيها جميع
أل -ع -ي -ادأت أÿاصس -ة أŸدأوم -ة ع -ل -ى ف-ت-ح-ه-ا
لتقد Ëأÿدمات أألسساسسية ‘ أŸعركة ضسد
كورونا.

سسجلت ،أمسس ،باتنة ،حالة إأصسابة جديدة
مؤوكدة بفÒوسس كورونا ،ترجع لسسيدة تبلغ من
ألعمر  68سسنة رأفعة بذلك حصسيلة أإلصسابات
على مسستوى ألولية إأ 13 ¤إأصسابة.
تعود أ◊الة أألخÒة لوألدة أŸصساب «ب.ع»
وهو تاجر عاد من إأيطاليا ويقيم Ãدينة باتنة
وألذي سسجل كحالة رأبعة سسجلتها عاصسمة
أألورأسس عموما.
كشس -ف ب -ي -ان صس -ح-ف-ي صس-ادر ع-ن أل-ولي-ة،
أرتفاع حصسيلة أŸصساب ÚبفÒوسس كورونا إأ¤
 13إأصس -اب -ة ،ج-ددت م-ع-ه-ا أل-دع-وة ل-لسس-اك-ن-ة
ب -ال-ت-زأم ب-ي-وت-ه-م وأل-ت-ق-ي-د ب-إاج-رأءأت أ◊ج-ر
ألصس -ح -ي ،ح -يث ت -ت -وأصس -ل ‘ إأط -ار أل-ت-دأبÒ
ألحÎأزي -ة وألسس-ت-ب-اق-ي-ة Ûاب-ه-ة أل-فÒوسس
›هودأت مصسالح بلدية باتنة ،بالتنسسيق مع
مكتب حفظ ألصسحة ‘ تعقيم وتطه Òجميع
ألتجمعات أ◊ضسرية ألتي تتوأفر على كثافة
سسكانية معتÈة وكذأ ألفضساءأت ألعمومية ألتي
تشسهد توأفدأ كبÒأ للموأطن.Ú
مسست ألعملية ‘ مرحلتها أألو ،¤أك Ìمن
 200ن -ق -ط -ة ،م -ن ب -ي -ن-ه-ا ألشس-وأرع وأألح-ي-اء

ألسسكنية وجميع أŸرأفق وألهيئات أإلدأرية،
ﬁطات نقل أŸسسافرين .كما مسست مرأكز
ووح-دأت أسس-تشس-ف-ائ-ي-ة أŸت-وأج-دة ع Èإأق-ل-يم
ت -رأب ب-ل-دي-ة ب-ات-ن-ة وأل-ب-ل-دي-ات أÛاورة ل-ه-ا
كوأدي ألشسعبة وفسسديسس.
وسس-خ-رت مصس-ال-ح ب-ل-دي-ة ب-ات-ن-ة أإلمكانات
أŸادية وألبشسرية ألÓزمة لها ‡ثلة ‘ حوأ‹
 30ع - -ام  Ó- -وأك Ìم - -ن  10شس-اح-ن-ات م-نها
ضساغطة وأخرى للصسهاريج وذأت خرأطيم،
ن -اه -يك ع -ن ت -خصس -يصس ف -رق -ة م -ن أل -ع -م -ال
Ÿباشسرة سسلسسلة ألتدخÓت وتعقيم أألماكن
أل -دأخ -ل -ي -ة ل -ل -م -رأف -ق أإلدأري-ة وأŸؤوسسسس-ات
ألÎبوية بطريقة يدوية.
وت-ت-وأصس-ل أ◊م-ل-ة أل-وق-ائ-ي-ة بشس-ك-ل يومي،
ب -ال -ت-نسس-ي-ق م-ع ب-عضس أŸؤوسسسس-ات أل-ع-م-وم-ي-ة
أألخرى ،لتعقيم ألعمارأت من ألدأخل بحضسور
رؤوسس-اء أŸن-دوب-ي-ات أإلدأري-ة أل-ت-اب-ع-ة ل-ب-ل-دي-ة
ب -ات-ن-ة قصس-د ضس-م-ان ك-اف-ة أل-ت-دأب Òأل-وق-ائ-ي-ة
بوتÒة أك Èمع ألÎكيز أيضسا على أ◊مÓت
ألتحسسيسسية وسسط أŸوأطن.Ú

باتنة :حمزة Ÿوششي

ششفاء ششقيقة أاول متو‘ باŸدية

رجل أإعمال وأإسستاذ ضسحيتا إلوباء
سسجلت  4حالت وفاة باŸدية ،جرأء
أإصسابتهم بفÒوسس كورونا ،من بينهم ألشسيخ
«م.ع.م» رج -ل أع -م -ال ،ي -ع -ا Êم -ن م-رضس
مزمن ،وهو أخ أŸدعو أ◊اج «ح.م» ألذي
وأفته أŸنية ألأيام ألفارطة بنفسس ألدأء
أÿط.Ò
ك - -م - -ا ت - -و‘ «ب.م.ع» أسس- -ت- -اذ م- -ادة
ألرياضسيات بدأئرة ألÈوأقية ،أإثر أإصسابته
بوكعة صسحية ،ليتب Úبعده أن سسبب ألوفاة
فÒوسس كورونا.

م- -ن ج- -ه- -ة أخ -رى ،وري ألÌى أŸدع -و
«م.ل» وزوج -ت -ه ،ن -ه -اي -ة ألأسس -ب-وعÃ ،قÈة
ألشس- - -رف ب - -الÈوأق - -ي - -ة وسس - -ط ح - -رأسس - -ة
مشسددة أجتنابا لنتقال ألعدوى.
وع -ل-مت «ألشس-عب» ،أن-ه ي-وج-د ب-ا◊ج-ر
ألصس-ح-ي ب-ف-ن-دق م-ق-ورنو  29شس-خصس-ا‘ ،
ح“ Úاثلت أول مريضسة وهي أخت أول
متو‘ ،للشسفاء من هذأ ألدأء Ãسستشسفى
ﬁمد بوضسياف باŸدية.

إŸدية :علي ملياÊ

تعود لششاب من خنششلة يعمل موزعا للمواد الغذائية

فرع باسستور بقسسنطينة يؤوكد إصسابة ثالثة بكورونا
أك -دت –ال -ي -ل ف -رع م -ل -ح-ق-ة ب-اسس-ت-ور
بقسسنطينة ،أمسس ،بحسسب مصسدر موثوق،
أإصس -اب -ة شس-اب م-ن م-دي-ن-ة خ-نشس-ل-ة «ج.د»،
يبلغ من ألعمر  40سسنة ،بفÒوسس «كوفيد-
 »19بعد وضسعه ،أول أمسس ‘ ،أ◊جر
ألصس- -ح- -ي Ÿسس- -تشس -ف -ى ع -ل -ي ب -وسس -ح -اب -ة
باŸدينة بعد بروز ألأعرأضس عليه بشسكل
جلي.
أ Èÿأثار هلعا كبÒأ وسسط ألعامة،

ك -ون ه -ذأ ألشس -اب أŸصس-اب ي-ع-م-ل ت-اج-رأ
م- -ت -ن -ق  Ó-وي -وزع م -ادة «شس -ي -بسس» وب -عضس
أŸوأد أل -غ -ذأئ -ي-ة ألأخ-رى ع-ل-ى أÓÙت
ألتجارية ،حيث يرجح أن أŸعني ،بحسسب
أل -ت -ح -ري -ات ألأول -ي -ة ل -ل -ت-ح-ق-ي-ق أل-وب-ائ-ي
أ÷اري ،كان على أحتكاك باأشسخاصس من
ولية لبليدة.

خنششلة :إسشكندر ◊جازي
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كرار ،رئيسس ا–اد متعاملي الصشيدلة لــ«الششعب»:
 400أالف علبة جديدة من «كلؤروك »Úقريبا

حاورته :فضشيلة بؤدريشس

حاورته :فضشيلة بؤدريشس

حمأية األطبأء أاولوية
’دوي-ة
ه -ل ي -ؤج -د ن -قصس ‘ ب -عضس ا أ
’زمة العاŸية الراهنة؟
امام ا أ
@@ قبل تفشصي ألفÒوسس وبروز أأ’زمة،
كان يسصجل ليسس ‘ أ÷زأئر وحدها بل ‘
ألعا ⁄نقصس ‘ ألعديد من أنؤأع أأ’دوية
أي ‘ ألفÎة أŸمتدة ما ب 2017 Úو،2019
وذلك رأجع ’سصباب أخرى من بينها أن
أ÷زأئر تؤجد ‘ مرحلة حاسصمة ،تتمثل
‘ عملية تنظيم وأردأتها وتعؤيضس كميات
م -ع -تÈة م-ن أل-ؤأردأت ب-اŸن-ت-ؤج أل-ؤط-ن-ي،
أ’نه صصار يطبق بصصؤرة علمية مدروسصة
بدقة .ورغم أنه يسصجل تذبذب ونقصس ‘
بعضس أأ’دوية لكن ألظرف أ◊ا‹ يتطلب

ألÎك- -ي- -ز ع- -ل -ى م -ؤأج -ه -ة أزم -ة فÒوسس
«كؤفيد  ،»19أمام صصعؤبة تؤقع تطؤرأت
ألؤباء ‘ أأ’سصابيع أŸقبلة وألتي نتمنى أن
تكؤن آأثارها خفيفة ،إأ’ أنه ينبغي ألعناية
ألفائقة بحماية أأ’طباء ،أ’نه سصجلت ‘
ب -ل -دأن أوروب -ي -ة ع -ل-ى غ-رأر «ب-ؤل-ؤن-ي-ا» أن
مسص-تشص-ف-ي-ات أغ-ل-قت أب-ؤأب-ه-ا بسص-بب ع-دم
حماية أأ’طباء.
ارت -ف -عت أاسش -ع-ار ال-ك-م-ام-ات ال-ط-ب-ي-ة
وال-ق-ف-ازات واŸط-ه-رات الكحؤلية ،ما
هؤ السشبب؟
@@ Áكن أ◊ديث عن عامل Úرئيسصي،Ú
ف -ع -ل -ى مسص -ت -ؤى أل -ع-اÁ ⁄ك-ن أل-ق-ؤل أن-ه،
تسص -ج -ي -ل أرت -ف-اع ك-ب ‘ Òأأ’سص-ع-ار بسص-بب
وجؤد كميات قليلة و جميع دول ألعا⁄
تبحث عنها ’قتنائها ،بينما على ألصصعيد
أÙل- -ي ’ ن- -خ- -ف- -ي وج- -ؤد مضص- -ارب‘ Ú

مؤؤششرات القطاع الصشناعي العمؤمي

ألصص Úوأعطى نتائجا إأيجابية بعد  6أيام،
لذأ ينصصح أن يسصتعمل ألدوأء مبكرأ أ’نه
ث -بت ب -ع -د أن ي -ت -ن -اول-ه أŸريضس ب-أاي-ام ل-ن
تنتقل ألعدوى إأﬁ ¤يطه ،علما أن هذأ
أل- -دوأء أسص- -ت- -ع- -م- -ل ‘ عÓ- -ج أل -ن -قصس ‘
أŸناعة وأسصفر عن نتائج جيدة ،أي أليؤم
’ نتكلم عن دوأء جديد أ’نه أسصتعمل ‘
ألسصابق ‘ عÓج عدة أمرأضس ،وبالنسصبة
‘ عÓج فÒوسس «كؤرونا» ،فقد أفضصى إأ¤
نتائج إأيجابية بعد  10أيام من تناوله من
طرف أŸرضصى .وأسصتعمل هذأ ألدوأء ‘
ألهند كدوأء وقائي وكانت نتائجه إأيجابية.
يذكر أن وزير ألقطاع كان قد أكد وفرة
أزي - - -د م- - -ن 300أل -ف ع -ل -ب -ة ه-ي-دروكسص-ي
ك- -ل- -ؤروك -ؤي -نÁ ،ك -ن -ه -ا م -ع -ا÷ة 300ألف
مريضس ،وباŸؤأزأة مع ذلك طلبت وزأرة
ألصصحة أ÷زأئرية من ألهند ألتي أوقفت
وأردأت-ه-ا تصص-دي-ره-ا ل-ل-م-ادة أأ’ول-ي-ة أل-تي
تدخل ‘ إأنتاج هذأ ألدوأء ،من أجل أن
تصصنع أ÷زأئر ما ’يقل عن 400ألف علبة.
م - - -اه - - -ي ال - - -دروسس ال - - -ت - - -ي Áك - - -ن
اسشتخÓصشها من الؤباء؟
@@ ’يخفى أن ألعا ⁄تغ Òسصلؤكه أمام
هذه أ÷ائحة ،وكل دولة حؤلت كل ما تنتج
من أدوية ومؤأد أولية ’سصتهÓكها أÙلي،
هذأ ما يدفعنا إأ ¤ضصرورة إأعادة ألنظر ‘
إأسصÎأŒي -ت -ن -ا م -ن أج -ل ت -ق-ؤي-ة ألصص-ن-اع-ة
أÙل -ي-ة وأ◊ف-اظ ع-ل-ى أل-ن-ظ-ام ألصص-ح-ي
ألذي أنفقنا عليها ‘ أŸاضصي أÓŸيÒ
م - -ن دون أن –ق- -ق أل- -ن- -ت- -ائ- -ج أŸرج- -ؤة،
وأÿطؤة أأ’و ¤تتمثل ‘ ضصرورة عؤدة
ثقة أŸسصتهلك ‘ أŸنتؤج أÙلي ،وكذأ
ت-ق-ؤي-ة أل-ن-ظ-ام أل-ؤق-ائ-ي ل-ل-ج-زأئري ،Úأ’ن
ألصص -ح -ة ت -ع -د أأ’سص -اسس وح -ت -ى نصص -ل إأ¤
م -رح -ل -ة أن أ÷زأئ -ري ع -ن -دم-ا Áرضس ’
يتخؤف وتغمره ثقة وأرتياح ،وأنصصح فؤق
كل ذلك بإاتباع أ÷زأئري Úلنظام صصحي
غذأئي.

ارتفأع اإلنتأج بنسسبة ٢019 ‘ ٪٢٫٧
أرتفع أ’نتاج ألصصناعي للقطاع ألعمؤمي بـ7ر ٪2سصنة
 2019بالرغم من ألÎأجع أŸسصجل خÓل ألثÓثي
ألرأبع من ذأت ألسصنة وألذي بلغ 6ر ،٪3حسصبما علمته
Óحصصائيات.
وأج أليؤم أأ’ربعاء من ألديؤأن ألؤطني ل إ
وع-رف أ’ن-ت-اج ألصص-ن-اع-ي ل-ل-ق-ط-اع أل-ع-م-ؤم-ي خÓل
ألثÓثي أأ’ول وألثا Êوألثالث للعام أŸاضصي أرتفاعا
ما عدأ خÓل ألثÓثي أأ’خ Òحيث ترأجع أ’نتاج
بنسصبة 6ر ،٪3حسصب معطيات ألديؤأن ،وبالفعل فقد
“يز ألثÓثي أأ’ول لـ 2019بارتفاع قدره 3ر‘ ٪4
أ’ن-ت-اج ألصص-ن-اع-ي ،وسص-ج-ل أ’ن-ت-اج ألصص-ن-اعي خÓل
ألثÓثي ألثا Êأرتفاعا قؤيا ( )٪6+فيما شصهد ألثÓثي
ألثالث نفسس ألتطؤر ألذي سصجل خÓل ألثÓثي أأ’ول
أي بنسصبة 3ر ،٪4وعرفت خمسصة شصعب أنتاجية تابعة
ل-ل-ق-ط-اع ألصص-ن-اع-ي أل-ع-مؤمي ‘  2019أرت-ف-اعا أ¤
جانب قطاع ألطاقة ألذي شصهد أدأء حسصنا بارتفاع
بلغ 7ر ‘ ٪6أ’نتاج.
نفسس أŸنحى ألتصصاعدي سصجل ‘ ›ال صصناعات
ألصص - -لب وأ◊دي - -د وألصص- -ن- -اع- -ات أŸي- -ك- -ان- -ي- -ك- -ي- -ة
وألكهربائية وأ’لكÎونية (3+ر )٪16وكذأ ألصصناعات
أل -غ-ذأئ-ي-ة (9+ر )٪4وصص- -ن- -اع- -ات أ÷ل -ؤد وأأ’ح -ذي -ة
وأخÒأ ﬂتلف ألصصناعات (7+ر.)٪52
من جهة أخرى أشصار ألديؤأن أ ¤أن أ’نتاج ألصصناعي
لقطاعات أخرى قد عرف ترأجعا .وبالفعل فقد
سص -ج -ل ق -ط -اع أÙروق-ات أن-خ-ف-اضص-ا بـ4ر ٪0ف-ي-م-ا
سص -ج -ل ق -ط -اع أŸن -اج -م وأÙاج-ر ت-رأج-ع-ا بـ4ر٪5
وأŸعدأت ألبناء (4-ر )٪11وألصصناعات ألكيمياوية
(4-ر )٪4وألنسصيج (9-ر )٪0وأخÒأ صصناعات أÿشصب
وألفل Úوألؤرق (5-ر ،)٪14تطؤر ‘ أربعة قطاعات
‘ ألثÓثي ألرأبع وعرفت أربعة قطاعات صصناعية

تطؤرأ ‘ أ’نتاج ألصصناعي خÓل ألثÓثي أأ’خÒ
لـ 2019وذلك باŸقارنة مع نفسس ألفÎة خÓل ألسصنة
Óحصص-ائ-يات قد
أŸاضص-ي-ة .وك-ان أل-دي-ؤأن أل-ؤط-ن-ي ل -إ
أشصار إأ ¤أن قطاع ألطاقة عرف ‰ؤأ بنسصبة 3ر٪3
ف -ي-م-ا شص-ه-د ق-ط-اع ألصص-ن-اع-ة أل-غ-ذأئ-ي-ة ‰ؤأ ب-نسص-ب-ة
(3+ر )٪11وق - -ط - -اع أ÷ل - -ؤد وأأ’ح - -ذي - -ة (7+ر)٪21
وأخÒأ قطاعات ألصصناعات أıتلفة ألتي عرفت
‰ؤأ قدر بـ6ر .٪46كما أشصار ألديؤأن من جهة أخرى
أن أن -ت -اج ب -عضس أل -ق -ط -اع -ات ع -رف ت-ده-ؤرأ خÓ-ل
ألثÓث أشصهر أأ’خÒة للسصنة أŸاضصية،
وأبرز أن أ’نتاج ألصصناعي لقطاع أÙروقات قد
عرف أنخفاضصا بنسصبة 5ر ٪4وكذأ قطاع أŸناجم

مهماه بؤزيان حؤل اŸششهد الطاقؤي:

قدم مهماه بؤزيان اÿب ‘ Òششؤؤون الطاقة قراءة دقيقة ومعمقة حؤل تاثÒات فÒوسس» كؤفيد  »19على أاسشؤاق
النفط وا’قتصشاد العاŸي ،وأابدى تفاؤوو’ كبÒا بششأان انتعاشس ا’سشعار ‘ حالة تطؤيق جائحة «كؤرونا» ،التي
انتششرت ‘ العا ،⁄كاششفا عن الدور الذي Áكن أان تلعبه ا÷زائر الذي تÎأاسس منظمة «أاوبك» ‘ الؤقت ا◊ا‹ ‘
تعزيز ا◊ؤار لتصشحيح ﬂتلف ا’خت’Óت.

طمأان عبد الؤاحد كرار رئيسس ا’–اد الؤطني Ÿتعاملي الصشيدلة ،بؤفرة ﬂزون أادوية يغطي فÎة ’ تقل عن
9أاششهرÃ ،ا يسشمح بتجاوز فÎة أازمة فÒوسس الؤباء ،وكششف عن طلب وزارة الصشحة من الهند ’سشتÒاد اŸادة
’ولية التي تدخل ‘ صشناعة دواء «هيدروكسشي كلؤروك ،»Úالذي أاثبت فعاليته ‘ عÓج الفÒوسس التاجي
ا أ
«كؤفيد  ،»19من أاجل صشناعة 400أالف علبة تضشاف إا300 ¤أالف علبة متؤفرة من هذا الدواء ،و ⁄يخف
كرار وجؤد سشؤق مؤازية أاثرت كثÒا على صشناعة اŸؤاد ششبه الصشيد’نية.

ألسصؤق أÙلية رفعؤأ أأ’سصعار ،هذأ من
جهة ومن جهة أخرى عندما يكؤن ألطلب
كب Òفإان أأ’سصعار ترتفع وألعكسس صصحيح،
وأ÷دي- -ر ب- -اإ’شص- -ارة ف- -إان ك- -ل- -ف -ة أل -ن -ق -ل
تضص -اع-فت  6م -رأت ح -يث ن-ق-ل أل-بضص-ائ-ع
يكلف  10دو’ر للكيلؤغرأم ألؤأحد.
و’ أخفي وجؤد مضصارب Úوسصؤق مؤأزية
حيث بعضس Œار أ÷ملة ‘ أŸؤأد شصبه
صصيد’نية ’ يتعاملؤن بالفاتؤرة ،لذأ ⁄
نكن نصصنع ‘ ألسصابق ﬂتلف أŸعقمات
Óسص-ف ف-إان
وأŸط -ه -رأت أل -ك -ح -ؤل -ي -ة ،ول  -أ
ألسصؤق أŸؤأزية أثرت سصلبا على ألسصؤق،
لكن ‘ ظل حاجة أŸسصتهلك إأليها أعدنا
ألنظر لتمؤين ألسصؤق.
م -اه -ؤ اŸط -ل -ؤب ال -ي -ؤم م -ن م -ن -ت -ج-ي
’دوية؟
ا أ
@@ أسصتعمل «هيدروكسصي كلؤروك‘ »Ú

info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

ترؤوسس ا÷زائر منظمة «أاوبك» ضسمأنة للتوافق

ﬂزون األدوية يغطي احتيأجأت  9أاشسهر

«الششعب» ‘ :ظل تهديدات فÒوسس
«ك- -ؤف- -ي -د  ،»19م - -ام - -دى اسش- -ت- -ع- -داد
متعاملي الصشيدلة لتغطية الطلب؟
 عبد الؤاحد كرار :منذ ظهؤر أأ’زمة،بحثنا مع جميع أŸنتج ÚأŸنخرط‘ Ú
أ’–اد أل- -ؤط- -ن- -ي Ÿت -ع -ام -ل -ي ألصص -ي -دل -ة
وتأاكدنا من حؤزتهم على أحتياطي يغطي
أ’حتياجات ،علما أن ألقانؤن ينصس على
ضصرورة تؤفر أıزون لتغطية مدة ’ تقل
ع- - -ن  3أشص -ه -ر ،وت -أاك -دن -ا أن ألصص -ن -اع -ة
ألصص -ي -د’ن -ي -ة ل -دي-ه-ا ﬂزون ي-غ-ط-ي فÎة
تÎأوح من  6إأ 9 ¤أشصهر من مؤأد مصصنعة
جاهزة ،وأعتقد أن هذه ألكميات سصؤف
تسص -م -ح ب -ت -ج -اوز أزم -ة فÒوسس «ك-ؤرون-ا»،
وأ“نى أن نتجاوز ألؤباء ‘ ظرف زمني
قصص ،Òو’ ي -خ -ف -ى أن -ه ‘ أل -ع -ا ⁄ي -ؤج -د
دولت Úتصصدرأن أŸؤأد أأ’ولية ألتي تدخل
‘ صصناعة ألدوأء ،لكن ألهند فجأاة تؤقفت
عن تصصدير بعضس أŸسصتحضصرأت من أجل
أ’حتفاظ بها لسصؤقها ألدأخلية Ÿؤأجهة
خطر « كؤفيد .»19
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وأÙاجر بنسصبة 6-ر ٪15وقطاع مؤأد ألبناء بنسصبة
6ر ٪17وق -ط -اع ألصص -ن -اع -ات أل -ك -ي -م -اوي -ة 5-ر٪18وقطاع ألنسصيج بنسصبة 2-ر ٪7و1-ر ٪8وأخÒأ قطاع
أÿشصب وألفل Úوألؤرق بنسصبة 7-ر.٪24
ومن أجل تثم‡ Úيزأت ألصصناعة ألؤطنية ،وتنؤيع
أإ’ن -ت -اج أÙل -ي وك -ذأ م -ؤأج -ه -ة أن -خ-ف-اضس أسص-ع-ار
أل -ن -ف -ط ،أع -ت -م -دت أ◊ك -ؤم -ة ‘ إأط -ار «أل -ت -ج-دي-د
أ’ق-تصص-ادي أŸن-ت-ظ-ر» ،سص-ي-اسص-ة أق-تصص-ادي-ة جديدة،
ترتكز أسصاسصا على حؤكمة أقتصصادية جديدة ،وإأدأرة
حديثة للشصركات أ’قتصصادية ،ووتطؤير ألقطاعات
ألصصناعية ألؤأعدة ،وزيادة مسصتؤيات أإ’نتاج وتنمية
أŸؤأرد ألطبيعية للبÓد.

الششعب :ما هي قراءتكم للمششهد الطاقؤي حاليا ؟
ب-ؤزي-ان م-ه-ماه ‘ :أل -ؤقت أل -ذي تضص -رر ف -ي -ه أل -ط -لب
ألعاŸي على خام ألنفط بشصكل كب Òكنتيجة مباشصرة
لعمليات أإ’غÓق ألكلية أو شصبه ألكلية ألتي جرت ‘
ج -م-ي-ع أن-ح-اء أل-ع-ا ،⁄إ’ب-ط-اء أن-تشص-ار أل-فÒوسس أل-ت-اج-ي
أŸسص -ت -ج -د ،خ -اصص -ة وأن أ’ق-تصص-ادي-ات أل-كÈى ت-ت-ؤأج-د
ضصمن قائمة «›مؤعة  »10أأ’وأئل أŸتضصررة بشصكل بالغ
وأنهيار أنظمة أإ’مدأدأت ‘ .هذأ ألؤقت ،أقدمت كّل من
ألسصعؤدية و روسصيا على زيادة أإ’نتاج مع خفضس أأ’سصعار
‘ مؤأجهة ثنائية بÈأميل ألنفط وحرب أسصعار طاحنة.
وقد تسصبب هذأ ألؤضصع ‘ تهاوي أسصعار خام ألنفط ‘
ألسصؤق ألعاŸية بشصكل  ⁄نشصهده منذ  18سصنةÃ ،ا أدى
إأ ¤أنخفاضس إأنتاج ألنفط ألصصخري أأ’مريكي Ãقدأر
ألثلث ‘ Úألربع أأ’ول من هذأ ألعام ،نظرأ لضصغؤطات
تكاليف أإ’نتاج ألعالية نسصبيًا ‘ ظل « دورة حياة نفطية»
ت -تسص -م Ãسص -ت -ؤي -ات دي-ؤن م-رت-ف-ع-ة ي-ؤأج-ه-ه-ا أŸن-ت-ج-ؤن
أأ’م-ري-ك-ي-ؤن م-نذ  5سص -ن -ؤأت ،أأ’م-ر أل-ذي أصص-ب-ح ي-ه-دد
صصناعة ألنفط أأ’مريكية بالتدم ‘ .Òهذأ ألؤقت كذلك،
أل-ذي ت-أات-ي ف-ي-ه أل-ت-ق-دي-رأت م-ت-ؤق-ع-ة إأم-ك-انية أنخفاضس
ألطلب ألعاŸي على ألنفط أÿام خÓل هذأ شصهر أفريل
ب-نسص-بة  ٪20إأ ٪25 ¤ع -م-ا ك-ان ع-ل-ي-ه ق-ب-ل ع-ام ،إأل-ت-ق-ى
«دونالد ترأمب» برؤوسصاء شصركات ألطاقة ألكÈى ‘ ألبيت
أأ’بيضسÃ ،ا ‘ ذلك إأكسصؤن مؤبيل وشصيفرون ،كما قام
بتؤجيه طلب مباشصر إأ ¤أŸنتج Úألكبار للعؤدة إأ ¤طاولة
أ◊ؤأر وألعمل على خفضس أإ’نتاج Ãا يصصل إأ 10 ¤مليؤن
ب -رم -ي -ل .وت -ب -ق -ى ت -ؤق-ع-ات ح-ال-ة أأ’سص-ع-ار ت-خضص-ع ل-ع-دة
سصيناريؤهات.
أي أ◊ديث عن شصهر مارسس أŸنقضصي ،وألذي كان شصهًرأ
قاسصيا Ÿنتجي ألنفط ،لكن وفقا لهذأ ألسصيناريؤ ،قد
يصصبح شصهر أفريل أسصؤأ ‘ .وأقع طارئ جديد ألكلّ فيه
متحلل من أإ’لتزأمات ألسصابقة بالتسصقيف وألتخفيضس
وأŸتابعة أŸسصتمرة Ÿدى أ’لتزأم ،وألكّل حّر ‘ إأنتاج
ألكميات ألتي يسصتطيع من ألنفط وبإامكانه ضصخّها دون
أية قيؤد ،ما عدأ إأيرأن طبعا ،لكن إأن أسصتطاع أŸنتج
إأي-ج-اد سص-ب-ي-ل إأ ¤تسص-ؤي-ق-ه-ا ،ف-ه-ذأ أŸب-ت-غ-ى أصص-بح بعيد
أŸنال ،خاصصة مع ترأجع ألطلب ألعاŸي بشصكل قياسصي
وتاريخي غ Òمشصهؤد من قبل ،ووصصؤل قدرأت ألتخزين
ألعاŸية أأ’رضصية أو ألعائمة إأ ¤حالة ألتشصبع ،وألنقصس ‘
ق -درأت ألشص-ح-ن أل-ب-ح-ري ب-ع-د إأق-دأم أرأم-ك-ؤ ألسص-ع-ؤدي-ة
لكرأء ›ملها ،وعدم ألقدرة على بناء أخرى جديدة قبل
 18شصهر على أأ’قل ،خاصصة مع عزم أرأمكؤ ألسصعؤدية
ألرفع من معروضصها ألنفطي إأ ¤مسصتؤى  13مليؤن برميل
‘ أل -ي -ؤم ،مسص -ت -خ -دم -ة ‘ ذلك ألسص -حب م -ن ﬂزون-ات
خامها لزيادة صصادرأتها ،رغم تشصكيك ألعديد من أ÷هات
أŸرجعية ‘ قدرة أŸملكة على –قيق هذأ أŸسصتؤى
ألقياسصي من أإ’نتاج ،وأيضصا مع تعهد أإ’مارأت بزيادة
إأنتاجها Ãليؤن برميل يؤمًيا عما كانت تنتجه Ãؤجب
أتفاق إأنتاج «أوبك  ،»+وإأعÓن ألعرأق كذلك دخؤله على
أÿط ،من خÓل عزمه على رفع إأنتاجه يؤميا إأ4,8 ¤
مليؤن برميل .لكن مع أسصتمرأر خطط أإ’غÓق بالتكاثر
وألتمديد ‘ ألؤ’يات أŸتحدة أأ’مريكية و‘ دول أوروبا
ألغربية ،وألعؤدة ألبطيئة للنشصاط أ’قتصصادي ‘ ألصص،Ú
مع تقدير أسصتغرأق مسصار ألعؤدة إأ ¤مسصتؤيات أ’نتعاشس
أ’قتصصادي له سصنؤأت وليسس فقط أشصهر ،هذأ ما يبعث
على تزأيد ألقلق من أن تكؤن هذه ألزيادأت أŸنفلتة
مغذّيا إأضصافيًا للفائضس ألعاŸي من ألنفط ،خاصصة وأن
ألتقديرأت ُتشص Òإأ ¤إأمكانية وصصؤل مسصتؤى ألÎأجع ‘
حجم أ’سصتهÓك ألعاŸي من خامات ألنفط إأ ¤ما يزيد
عن ألـ  20مليؤن برميل يؤمًيا بدءً من هذأ ألشصهر‡ ،ا
سصيجعل ألنفط منسصكبا ‘ كل مكان ،خاصصة مع تؤقع
وصص -ؤل أن-خ-ف-اضس أل-ط-لب أأ’م-ري-ك-ي ع-ل-ى أل-ن-ف-ط إأ7 ¤
مليؤن برميل يؤميا ‘ هذأ ألشصهر وشصهر ماي أŸقبل ‘
أسصؤأ تقدير شصهري له .هذأ ما سصيتسصبب حتما ‘ –طيم
كلي Ÿفاصصل سصعر برميل ألنفط أك Ìمن أي وقت مضصى.
لذلك ‚د مث« Óبنك باركليز» قام Ãرأجعة ثانية جديدة
لتقديرأته ألسصابقة بخصصؤصس أسصعار برميل خام ألنفط

لهذأ ألعام ،وهي أŸرأجعة ألتي يقؤم بها للمرة ألثانية ‘
ظرف أسصبؤع ،Úحيث تؤقع أن يبلغ متؤسصط سصعر خام
برنت ألقياسصي ألعاŸي لهذأ ألعام  2020عند  31دو’ًرأ
للÈميل .لكن ألتؤقعات أأ’سصؤأ ‘ هذأ ألسصيناريؤ ،تذهب
إأ ¤إأمكانية رؤوية سصعر برميل ألنفط عند مسصتؤى 10
دو’ر للÈميل ،بل هناك من يتؤقع ألؤصصؤل إأ ¤مسصتؤى
أدنى ‘.إأطار ألرغبة أŸعلنة للؤ’يات أŸتحدة إ’نهاء
حرب أأ’سصعار ،تؤصصل ألرئيسس أأ’مريكي «دونالد ترمب»
إأ ¤أتفاق مع ألرئيسس ألروسصي «فÓدم Òبؤتن» يؤما قبل
أن -قضص -اء أت -ف -اق «أوبك  »+وأن -ت -ه -اء أل -ع -م -ل ب -ه ،إ’ج-رأء
ﬁادث- -ات ع- -ل- -ى مسص- -ت- -ؤى وزي -ري أل -ط -اق -ة ل -ت -ح -ق -ي -ق
أ’سصتقرأر .لكن يبدو أن روسصيا Œدها فرصصة إ’مÓء
شصروطها على ألطرف أأ’مÒكي ألذي يبدو مذعؤرأ من
تضصرر قطاع ألطاقة أأ’مريكي .،لذلك ‚د مؤسصكؤ أليؤم
ت -دف -ع ‘ أŒاه –ق -ي -ق أت -ف -اق ي -ك -ؤن رف -ع أل -ع -ق -ؤب -ات
أŸفروضصة عليها ،وعلى شصركاتها ألعمÓقة و’ سصيما ‘
أ÷ؤأنب أŸرتبطة بقطاع ألنفط ،بندأ أسصاسصياً مُدرجاً
وملتزمًا به و تكؤن ألؤ’يات أŸتحدة جزءأً منه ،مقابل
مؤأفقتها على ألعؤدة ÿفضس أإ’نتاج ومسصاهمتها بفعالية
إ’عادة أ’سصتقرأر إأ ¤أسصؤأق خامات ألطاقة .هذأ ما
جعل أسصعار ألنفط تنحى نحؤ أ’رتفاع ،خاصصة وأن ألبيت
أأ’بيضس بدأ ‘ خطؤأت ﬁسصؤبة وﬁسصؤمة
◊م- - -اي - -ة ق - -ط - -اع أل - -ن - -ف - -ط
ألصص-خ-ري أأ’م-ريكي
م - - -ن دخ - - -ؤل
سصلسصلة

حا’ت
أإ’فÓسس ألتي
ط- -فت ‘ أل -رق -ع -ة
أأ’م- -ري- -ك- -ي- -ة إأ« ¤دأئ -رة
أإ’غ Ó-ق» Ãا سص -ي -ن -ت -ه-ي ب-ه-ا إأ¤
سصحق وتدم Òكلي.
هل سشنششهد أاسشعارًا لÈميل النفط عند مسشتؤى65
’ن،
دو’ر من جديد بعد ثÓثة ( )3أاششهر من ا آ
كما كانت عليه قبل ( )3أاششهر من الؤقت ا◊ا‹؟.
أعتقد بأان أمتÓك أ÷رأة لتؤقع ذلك ’ ،ينبغي أن يكؤن
ّﬁل جدل ،قد يكؤن أأ’مر مؤضصع جدل ،لكن إألتزأم
أŸؤضص -ؤع -ي -ة وأل -ط -رح أŸن -ه-ج-ي ه-ؤ أŸط-ل-ؤب .ب-دأي-ة
لنتصصؤر ألؤضصع على ألنحؤ أآ’تي ،بعد شصهرين من دخؤل
ألصص ‘ Úحالة أ◊جر ألصصحي وأإ’غÓق ألتام أ’جزأء
منها و من نشصاطها ألصصناعي وألتجاري ،أنهار طلبها على
ألنفط ،وأآ’ن ’ يزأل ألطلب لديها متثاق Óو  ⁄يعد إأ¤
مسصتؤيات ما قبل أ◊جر .وأآ’ن مع تفشصي جائحة كؤرونا
‘ بقية ألعا ⁄نتؤقع أن ينخفضس ألطلب ألعاŸي على
ألنفط بشصكل كب Òغ Òمسصبؤق ،و يقابله أنتعاشس جزئي
للطلب ‘ ألصص .Úلذلك لنفÎضس ،مع بدأية هذأ ألشصهر
أفريل ،أن يسصجل ألطلب ألعاŸي على ألنفط أنخفاضصا
بنسصبة تÎأوح ب ٪20 Úإأ ٪25 ¤أي ما مقدأره  20إأ25 ¤
مليؤن برميل ‘ أليؤم خÓل طيلة أيام هذأ ألشصهرÃ ،ا
سصيخلف لدينا فائضصا ﬁتسصبا (حتى ولؤ دون إأنتاج) يقدر
ب 600 Úو  750مليؤن برميل .و‘ شصهر ماي لنفÎضس أن
أنخفاضس ألطلب ألعاŸي على ألنفط سصيتقلصس إأ 15 ¤أو
حتى إأ 10 ¤مليؤن برميل ‘ أليؤم ،ثم بعد ذلك ‘ شصهر
جؤأن سصيتقلصس إأ ¤مسصتؤى  7إأ 10 ¤مليؤن برميل ‘
أليؤم .وألنتيجة أÙتؤمة أن Œد ألسصؤق نفسصها مغمؤرة
ب -ال -ن -ف -ط أÿام ،ب -ع -د ث Ó-ث-ة أشص-ه-ر م-ن أآ’نÃ ،ا Áك-ن

تقديره بـ  1,5إأ 2 ¤مليار برميل من ألفائضس ألنفطي مع
نهاية هذأ ألسصدأسصي أأ’ول .نفÎضس هذأ ألسصيناريؤ ‘
حالة أسصتمرأر مسصتؤيات أ’إنتاج ألعاŸي كما كانت مع
بدأيات هذه ألسصنة ،وبأان فجؤة ألÎأجع ‘ إأنتاج ألنفط
ألصص -خ -ري أأ’م -ري -ك -ي سصÎدم -ه -ا أل -ك -م-ي-ات
أ÷دي- -دة أŸت- -أات -ي -ة م -ن
زي-ادة أإ’ن-ت-اج
من

ق -ب -ل ك -ب -ار
أŸن -ت -ج Úأآ’خ -ري -ن ‘ إأط-ار
أح -ت -دأم ح -رب أل -ك -م -ي -ات وأأ’سص -ع -ار .أع-ت-ق-د ب-أان ه-ذه
ألكميات بحجم  2مليار برميل من فائضس أإ’مدأدأت
سصتتسصبب ‘ أختناق ألسصؤق ،و لن Œد لها من خزأنات
أرضصية ’سصتيعابها ،خاصصة إأذأ كنا نعلم بأان ما Áكن جرده
من قدرأت تخزين ‘ ألعاÃ ⁄ا يقرب  2,5إأ 3 ¤مليار
برميل من ألنفط ،وهي حاليا على حافة ألتشصبع ،تبقى
ألناقÓت أو باخرأت ألشصحن ألعمÓقة هي أ◊ّل خÓل
هذه ألفÎة ،لكن ألفائضس ’ Áكن إأيجاد حلّ له بعد ذلك.
إأذأ أسصتمر تنامى ألؤضصع وفقًا لهذأ ألنمط ،فبعد ثÓثة
أشص -ه -ر م-ن أآ’ن ،سص-ي-ك-ؤن غﬁ Òت-م-ل ،وسص-ن-ج-د أل-ن-ف-ط
م -نسص -ك -ب ً-ا ‘ ك ّ-ل م -ك -ان  .!! ..ل -ذلك وح-ت-ى Áك-ن رؤوي-ة
ألÈميل منتشصيّاً عند  65دو’ر ،نحن بحاجة إأ ¤تشصكيل
كارتل جديد ،ليسس كارتل ضصخ إأنتاج ،بل كارتل ’متصصاصس
ف- -ائضس أإ’ن- -ت- -اج ،م -ن خ Ó-ل –ج -ي -م ق -درأت أعضص -ائ -ه
أإ’نتاجية ،لنسصميه «›مؤعة  16مليؤن برميل ‘ أليؤم»
كمجمؤعة تعمل على خفضس  16مليؤن برميل ‘ أليؤم من
ألكميات ألعائمة من ألنفط Ÿدة  91يؤًما .إأن –قق هذأ
ألسصيناريؤ يحتاج منا ألعؤدة إأ ¤مسصتؤى أإ’نتاج ألعاŸي
قبل سصنة  2007ح Úكان عند  85مليؤن برميل ‘ أليؤم،
وكانت ُتسصهم فيه أوبك Ãا يقرب من Ã ٪41ا يقرب ألـ
 30مليؤن برميل ،لكن أإ’شصكالية ،أنه آأنذأك  ⁄يكن لدينا
طؤفان للخام ألصصخري أأ’مريكي .لذلك ندرك بأان هذأ
أأ’مر بالغ ألتعقيد وألصصعؤبة ،وهؤ كمنظؤرÃ ،عطيات

أŸاضصي وبؤأقع أ◊ال ،يعّد رغبة ›نؤنة حالًيا ،وغÒ
ق -اب -ل -ة ل -ل -تصص -دي -ق أو أل -ت-ح-ق-ي-ق ،وأ◊ديث ع-ن-ه ،ك-م-ث-ل
أسصتحضصار أŸقؤ’ت أŸبشصرة سصابقا بؤصصؤل ألنفط أإ¤
مسصتؤى  100دو’ر ،عندما كانت أأ’سصعار عند  65دو’ًرأ
للÈميل مع نهايات ألسصنة أŸاضصية.
’سشعار
م-ا ه-ي ت-ق-دي-راتك ل-ل-ؤضش-ع وه-ل ت-تعافى ا أ
›ددا؟
 بعيدأ عن ألسصيناريؤهات أŸتطرفة ،أرى أنه ينبغيألتفاؤول ،أ’ن إأمكانية حدوث –سصن ملحؤظ ‘ أسصعار
خامات ألنفط يعد أ’حتمال ألغالب ‘ نظري ،وهذأ
ألتفاؤول ألقائم عندي ليسس ›رد أضصغاث أحÓم،
بل تسصنده قرأءأت مرجعية ‘ ألسصؤق ألنفطية،
ترى بأانه ’ ينبغي لنا أن نصصاب بالذعر ،أ’ن
أأ’سص- -ع- -ار سصÎت- -د ‘ أŸن -ظ -ؤر أل -ق -ريب،
خ- -اصص- -ة إأذأ ‚ح أÛت -م -ع أل -ع -اŸي ‘
ت -ط -ؤي -ق ج -ائ -ح -ة ك-ؤرون-ا ،وب-أان يسص-ه-م
أ’لتزأم أÛتمعي بالقؤأعد ألصصحية
ıتلف «خطط أ◊جر ألعام أإ’لزأمي
وألقاسصي» ‘ ،تسصريع ألدخؤل إأ ¤نطاق
أل -نصص -ف أل -ث -ا Êم -ن أل-هضص-ب-ة وأل-ؤصص-ؤل
Ÿرحلة «ما بعد ذروة أ’نتشصار» قبل نهاية
هذأ ألشصهر ،وحتى ولؤ Œاوزنا ذلك ،فإان
أأ’مل يبقى قائما ‘ إأمكانية حدوث ذلك قبل
نهاية ألربع ألثا Êمن هذه ألسصنة .لذلك يشصكل
أحتؤأء جائحة ألفÒوسس ألتاجي أŸسصتجد أأ’مل ألؤحيد
‘ ت- -ع -ا‘ أ÷م -ي -ع م -ن م -ؤأط -ن Úوأسص -ؤأق م -ال ون -ف -ط
وخامات وصصناعات وأقتصصاد عاŸي .كما أن ألصصعؤد من
Óسصعار وصصؤ’ إأŒ ¤اوز سصقف ألـ
هذه ألهؤة ألسصحيقة ل أ
 45دو’ًرأ ‘ ألنصصف ألثا Êمن هذأ ألعام ،يحتاج أإ¤
Óسصؤأق ألنفطية أŸتضصررة ،وألتي
–قيق عناصصر دأعمة ل أ
هي بحاجة ماسصة إأ ¤قؤة سصحب هائلة لتجفيف مÓيÚ
ألÈأميل أŸنسصكبة يؤميًا ‘ ألسصؤق .،لذلك ففي تقديري
Ÿسصتؤى أسصعار برميل خام ألنفط مسصتقب ،Óينبغي لنا
أسص-ت-حضص-ار ج-م-ل-ة أŸع-ط-ي-ات أُŸت-اح-ة وأيضص-ا ﬁددأت
منحى أŸتجه ألسصعري .حالّيا نحن نعرف بأان أسصؤأق
ألطاقة قد أنهت شصهر جانفي Ãتؤسصط سصعري ÿام
ألÈنت ألقياسصي ألعاŸي بـ  63,65دو’ر ،وشصهر فيفري
Ãتؤسصط  55,62دو’ر للÈميل ،و  34دو’ر للÈميل ‘
Óسص-ع-ار ،ب-ال-رغ-م م-ن
شص -ه -ر م -ارسس ك-م-ت-ؤسص-ط شص-ه-ري ل -أ
أ’نخفاضس ألكب Òوأ’سصتثنائي غ ÒأŸشصهؤد منذ  18سصنة
ألذي عرفه برميل خام ألنفط خÓل هذأ ألشصهر .هذأ ما
يجعلنا ‘ ألؤقت أ◊ا‹ نتحدث عن متؤسصط سصعر ألـ
«برنت» لهذأ ألربع أأ’ول أŸنقضصي ‘ حدود  51دو’رأ
ل -لÈم-ي-ل .وإأذأ ج-ازف-ن-ا ق-ل-ي Ó-ب-ت-ق-د Ëت-ؤق-ع-ات أ’سص-ع-ار
برميل ألنفط خÓل ألربع ألثا Êهذأ ،بناءً على أسصاسس
متؤسصط  20دو’ر لشصهر أفريل ،ومتؤسصط  22دو’ر لشصهر
ماي ،و  27دو’ر لشصهر جؤأن ‘ ،أÙصصلة سصيكؤن لدينا
سصعر خام ألـ «برنت» عند متؤسصط  23دو’رأ للÈميل ‘
ألربع ألثا ،Êوهذأ يتؤأفق مع أحدث ألتؤقعات لـ «بنك
سص -ت -ان -درد تشص -ارت -رد» .وسص -ي -ك-ؤن ب-إام-ك-ان-ن-ا ت-ؤق-ع أإن-ه-اء
ألسص- -دأسص -ي أأ’ول م -ن ه -ذه ألسص -ن -ة Ãت -ؤسص -ط  37دو’ر

ل -لÈم -ي-ل ،وه-ذأ ’ ي-ب-ت-ع-د ك-ثÒأ ع-ن خÓ-صص-ة أسص-ت-طÓ-ع
أ‚زت -ه «رويÎز» م -ن -تصص -ف أأ’سص -ب-ؤع أŸاضص-ي شص-م-ل 40
ﬁل ،Óوتؤقع أن يبلغ متؤسصط سصعر خام برنت 38,76
دو’ر ل -لÈم -ي -ل ‘ ك -ام-ل سص-ن-ة  .2020ل -ك-ن ‘ ت-ق-دي-ري
سصيكؤن هناك –سصن ‘ غضصؤن ألسصدأسصي ألثا Êمن هذه
ألسصنة مع ‚اح أÛمؤعة ألدولية ‘ تطؤيق جائحة
كؤرونا بإاذن ألله ،وسصيكؤن هناك أرتدأد صصعؤدي أ’سصعار
ألنفطÃ ،ا سصُيمuكن أأ’سصؤأق من إأنهاء ألسصدأسصي ألثاÊ
Ãتؤسصط سصعري ÿام برنت بـ  43و‡كن حتى  45دو’ر
للÈميل .هذه ألتقديرأت سصتمكننا من إأنهاء هذه ألسصنة
Óسصعار أعلى بقليل من  40دو’ر لÈميل
Ã 2020تؤسصط ل أ
خام برنت ألقياسصي ألعاŸي ‘ ،مقابل متؤسصط سصعري لـ
«ب -رنت» ‘ ألسص -ن -ة أŸاضص -ي -ة  2019وأل- -ذي ك -ان 64,34
دو’رأً للÈميل.
’سشعار؟
ما هي ا◊ؤافز التي بإامكانها إانعاشس ا أ
 أ◊ؤأف- -ز ت- -ك -م -ن ‘ أŸزي -د م -ن أل -تشص -اور وأل -ت -ؤأف -قوأل -ت -ع -اون .وأن -ا ‘ أع -ت -ق -ادي أرى ب-أان مشص-اورأت أسص-رة
أوبك ،و أوبك مع أŸنتج ÚأŸسصتقل ،Úحاليا بحاجة إأ¤
تطؤير متعدد أأ’بعاد (‘ أŸنظؤر و‘ أŸضصام Úو‘
أطر ألتعاون أŸسصتهدف) ،خاصصة ‘ هذأ ألؤقت ألعصصيب
وأŸع -ق -د وأŸتشص -ابك وغ ÒأŸشص -ه -ؤد م -ن ق -ب-ل ،وأل-ذي
ي -ح -م -ل ‘ ط -ي -ات-ه ع-ن-اصص-ر خ-طÒة ق-د ت-ف-رز أن-ك-م-اشص-ا
أقتصصاديا شصديدأ وطؤي ،Óأخطر ‡ا شصهده ألعا‘ ⁄
عشص -ري -ن -ي -ات أل -ق -رن أŸاضص -ي ،ل -ذلك أج -د ب-أان إأشص-رأك
ف- -اع -ل Úأآخ -ري -ن ‘ أي مسص -ع -ى ل -ل -تشص -اور ح -ال -ي -ا ح -ؤل
ميكانيزمات وقف «أنصصهار» سصعر برميل ألنفط ،يعّد
ضصرورة “ليها مصصلحة أ÷ميع دو’ وأقتصصاديات ،بل
ومصصلحة إأنسصانية ‘ هذأ ألؤضصع أإ’نسصا Êألقاسصي ،ألذي
يطبعه كسصر عدد أإ’صصابات أŸؤؤكدة بالفÒوسس ألتاجي
أŸسصتجد ◊اجز أŸليؤن مصصاب خاصصة على مسصتؤى
ألدول ذأت أ’قتصصاديات ألكÈى وألتكنؤلؤجيات ألعالية
ومصصادر ألتمؤيل أŸا‹ أŸعتÈة .،ومن هنا ‚د بأان
تؤسصعة دأئرة ألتعاون أŸشصÎك إأ ¤فاعل Úآأخرين‘ ،
إأط-ار خ-ط-ط م-ت-ؤأف-ق ح-ؤل-ه-ا ،ضص-م-ن دأئ-رة م-ؤسص-ع-ة من
ألشص -رك -اء أ÷دد وأÙت -م -ل ،Úت -ع -ت Èضص-رورة ‘ أل-ؤقت
ألرأهن ومن متطلبات أŸنظؤر ألعاŸي أŸسصتقبلي على
ضصؤء ما هؤ مسصتجد ،هذه ألدأئرة ينبغي أن ُتشصرك على
حّد سصؤأء أŸنتج Úو أŸسصتهلك ،Úوعلى أعتبار كذلك
بأان ألتحدي أأ’سصاسس أآ’ن ألذي تؤأجهه أسصؤأق ألطاقة
وأسص -ع -ار خ-ام-ات أل-ن-ف-ط ي-ك-م-ن ‘ ح-ت-م-ي-ة ط-رح أف-ك-ار
جديدة وطرح أطر تعاون مسصتحدثة تسصتؤعب شصركاء
ألسصؤق من منتج Úمهم Úعلى غرأر ألشصركات ألنفطية
أأ’مريكية وأأ’وروبية ومن أأ’مÒكيت Úسصؤأء من أمÒكيا
ألÓتينية و كندأ ،وأيضصا إأشصرأك أŸسصتهلك Úألكبار على
غ -رأر ألصص Úوأل -ه -ن-د أو م-ه-م Úك-ذلك ك-ال-ي-اب-ان وك-ؤري-ا
أ÷نؤبية وتركيا ،لبحث مسصأالة تؤأزن ألسصؤق ألنفطيةÃ ،ا
سصيحفز ألنمؤ أ’قتصصادي ألعاŸي ،وÃا سصينعشس ألعديد
م-ن أل-ق-ط-اع-ات ألصص-ن-اع-ي-ة ،أإ’ن-ت-اج-ي-ة وأÿدماتية ألتي
تشص -ه -د نشص-اط-ات-ه-ا أ◊ي-ؤي-ة ح-ال-ي-ا م-ؤت-ا سص-ري-ري-ا ،وه-ذأ
سصيمكن «أسصرة أوبك» كنؤأة ﬁؤرية مهمة من ألتؤأفق مع
أÛم-ؤع-ة أل-دول-ي-ة ع-ل-ى خ-ط-ط ت-ع-اون دو‹ مسص-ت-قبلي
حقيقي ومسصؤؤول لتجسصيد ألثÓثية ألذهبية ألتي ما فتئت
ت -دأف -ع ع -ن -ه -ا أ÷زأئ -ر وه -ي أسص -ع -ار (ع-ادل-ة وم-ت-ؤزأن-ة
ومسصتدأمة) للمنتج Úوللمسصتهلك Úعلى حّد سصؤأء.

نحوتأأجيل اجتمأع «أاوبك»+
إا 8 ¤أاو 9أافريل
أفاد مصصدرأن ‘ منظمة ألبلدأن أŸصصدرة للبÎول (أوبك) أمسس
إأن أ’جتماع أ’فÎأضصي ألطارئ أ’وبك وأŸنتج Úخارجها لن
ينعقد غدأ وسصيؤؤجل على أأ’رجح إأ ¤ألثامن أوألتاسصع من أبريل
أ÷اري .ومن شصان هذأ ألتأاجيل من شصأانه إأتاحة أŸزيد من
ألؤقت للتفاوضس ب Úمنتجي ألنفط حؤل أ◊د من إأمدأدأت
أÿام.
وكانت أŸملكة ألعربية ألسصعؤدية دعت ،أÿميسس أŸاضصي ،إأ¤
عقد أجتماع طارئ Ÿنتجي ألنفط من «أوبك» وخارجها بهدف
ألتؤصصل إأ ¤أتفاق نفطي عادل ÷لب أ’سصتقرأر إأ ¤سصؤق أÿام.
وجاءت هذه ألدعؤة ‘ ،إأطار سصعي ألرياضس أ ¤دعم أ’قتصصاد
ألعاŸي ألذي تأاثر بشصدة من تدأعيات وياء فÒوسس كؤرونا.
يذكر أن أسصعار ألنفط ترأجعت إأ ¤أدنى مسصتؤى لها منذ 2002
حيث فقدت أك Ìمن  ٪50منذ فÈأير أŸاضصي بسصبب ترأجع
ألطلب ألعاŸي بسصبب «كؤفيد .»19
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نصشف البششرية ‘ ا◊جر بسشبب كورونا

إإلصصابات بالوباءتتجاوز إŸليون وإلوفيات  60أإلفا عاŸيا

Áضس- -ي فÒوسض ك- -ورون- -ا ‘ رف- -ع حصس -ي -ل -ة
ضسحاياة ،وتوزيع مآاسسيه على البشسرية جمعاء
دون “ييز ب Úدولة وأاخرى ،لكن تبقى الو’يات
اŸتحدة اأ’مريكية وبلدان قارة أاوروبا اأ’كÌ
تضس - -ررا ،إاذ –ولت إا ¤ب - -ؤور ت - -ع ّ- -ج ب - -اŸوت - -ى
واŸصساب ÚواŸقابر.
‘ ا◊صسيلة الواردة ،أامسض ،من جامعة جونز
ه- -وب- -ك- -ن- -ز اأ’مÒك- -ي- -ة ال- -ت -ي ت -راقب ان -تشس -ار
ال- -فÒوسض ،ارت- -ف- -ع ع- -دد اإ’صس- -اب -ات اŸؤوك -دة
Ãرضض «كوفيد »19-مليونا ومئة أالف حالة،
وŒاوزت الوفيات حاجز السست Úأالفا ‘ ،حÚ
تعافى أاك Ìمن  226أالف مصساب.
” تسسجيل
وبحسسب ما أاوردته ا÷امعة ،فقد ّ
 1480وفاة بأامريكا ‘ أاسسوإا حصسيلة وفيات
ي -وم -ي -ة ع -اŸي -ة ،وق-د ق-رر ال-رئ-يسض اأ’مÒك-ي
دونالد ترامب منع تصسدير معدات طبية.

تفششي مرعب ‘ أامريكا

وب -ه -ذه ا◊صس -ي -ل-ة ال-ي-وم-ي-ة ال-ق-اسس-ي-ة ب-ع-دد
ال -وف -ي-ات ع-ل-ى الصس-ع-ي-د ال-ع-اŸي ،ارت-ف-ع ع-دد
ال -وف -ي -ات إا ¤ن -ح-و 7500وف- -اة ‘ ال- -و’ي- -ات
اŸتحدة .كما قفز عدد اŸصساب Úفيها إا¤
 277أالف ،مع تسسجيل  32أالف إاصسابة جديدة،
تشسمل خمسسة رضّسع .وتعد و’ية نيويورك اأ’كÌ
تضسررا حيث تضسم نحو ثلث عدد الوفيات.
وباتت مسستشسفيات الو’يات اأ’مÒكية التي
تشس -ه -د ت -فشس -ي-ا م-تسس-ارع-ا ل-ل-وب-اء –ت ضس-غ-ط
ه- -ائ- -ل ،وم -ع ت -وق -ع تسس -ج -ي -ل أاع -داد أاك Èم -ن
اŸصس- -اب ،Úت- -ع- -م- -ل السس- -ل -ط -ات ع -ل -ى إاق -ام -ة
مسس -تشس -ف -ي -ات م -ي -دان -ي -ة ‘ ك-ل م-ن ن-ي-وي-ورك
وميامي ولوسض أا‚لوسض.
‘ غضسون ذلك ،قال ترامب إان اأ’بحاث
الطبية وصسلت إا ¤مرحلة تبشسر با Òÿبشسأان
إامكانية التوصسل إا ¤عÓج للفÒوسض ،مؤوكدا أان
إادارته سستطلع الشسعب اأ’مÒكي باسستمرار على
مدى فعالية عقار هيدروكسسي كلوروك ÚكعÓج
لفÒوسض كورونا.

ترامب مع الكمامات
«غ Òالطبية»

نصس -ح ال -رئ -يسض اأ’م -ري -ك -ي دون-ال-د ت-رامب،
م -واط-ن-ي-ه ب-ارت-داء أاغ-ط-ي-ة ل-ل-وج-ه ‘ اأ’م-اك-ن
العامة ،وقال إان هذا اأ’مر «يجب أان يتم بشسكل

أاشس -ار م -ف-وضض الصس-ح-ة ‘ ل-وم-ب-ادري-ا (شس-م-ا‹
البÓد) التي “ثل بؤورة الوباء هناك ،إا ¤تراجع
أاعداد اŸصسابÃ Úسستشسفيات اإ’قليم ،وهو ما
أاك -ده ‡رضض ‘ مسس -تشس -ف -ى م -دي -ن -ة ك-رÁون-ا
بقوله« :بدأانا نرى الضسوء ‘ نهاية النفق».
ويشسهد هذا البلد ،منذ أاسسبوع ،تباطؤوا ‘
معدل اإ’صسابة بفÒوسض كورونا ،وذلك بزيادة ’
تتعدى  ٪4يوميا.

إاسشبانيا ...أاقل حصشيلة

طوعي» .وق- -ال ت -رامب ‘ ،م -ؤو“ر لـ»خ -ل -ي -ة
اأ’زمة» بالبيت اأ’بيضض ،إان «اŸركز سسيتخذ
ت- -داب Òج- -دي- -دة Ÿك- -اف- -ح- -ة فÒوسض ك- -ورون -ا
(كوفيد )19-وسسينصسح الناسض باسستخدام أاغطية
الوجه وكمامات غ Òطبية ،وأانه بإامكان من
ي - -رغب ‘ ذلك صس - -ن- -ع ه- -ذه ال- -ك- -م- -ام- -ات ‘
اŸن- -ازل» ...مشسÒا إا ¤أاه- -م- -ي- -ة اسس- -ت- -ع- -م- -ال
الكمامات «غ Òالطبية» ليتسسنى للعامل‘ Ú
اÛال الطبي اسستخدام الطبية منها ،تزامنا
م -ع ن -قصس -ه-ا الشس-دي-د .وط -لب رئ -يسض ب -ل -دّي-ة
نيويورك بيل دي بÓسسيو ،اÿميسض ،من السسّكان
تغطية وجوههم عندما يغادرون منازلهم ‘
هذه اŸدينة اأ’ك Ìتضسّرراً من فÒوسض كورونا

اŸسستجّد ‘ الو’يات اŸتحدة.
وأاوضسح دي بÓسسيو‘ مؤو“ر صسحا‘ «ُيمكن
حا ،شسيئا صسنعتُموه ‘ اŸنزل،
أان يكون وشسا ً
منديً.»Ó

إاصشابات ووفيات بأاوروبا

‘ أاوروبا  -التي قتل فيها الوباء حتى اآ’ن
أاربع Úأالفا ،ثÓثة أارباعهم ‘ إايطاليا وإاسسبانيا
وفرنسسا  -يتحدث مسسؤوولون عن «بصسيصض أامل»
م -ع اسس -ت -ق -رار وتÒة اإ’صس -اب -ات ب -ال-فÒوسض أاو
تراجعها بشسكل طفيف ‘ ،ظل تواصسل ا◊جر
الصسحي الشسامل.
و‘ إايطاليا  -التي شسهدت حتى أامسض ،وفاة
نحو  15أالف شسخصض وإاصسابة  120أالف آاخر -

توقعات بركود اقتصشادي غ Òمسشبوق

الوباء يرفع معدلت البطالة ‘ العا⁄
بينما دعي  3,9مÓي Òنسسمة ،أاي نحو نصسف سسكان العا ،⁄إا ¤البقاء ‘ منازلهم أاو أاجÈوا على
’· اŸتحدة
ذلك للحد من انتشسار وباء فÒوسض كورونا اŸسستجد ‘ تسسع Úبلدا ومنطقة ،تقول ا أ
’شسخاصض ،معظمهم ‘
إان الوباء العاŸي يهدد بنقصض ‘ اŸواد الغذائية Ÿئات اÓŸي Úمن ا أ
’غذية وعلى التصسدير لتسسديد ثمنها.
إافريقيا ويعتمدون على اسستÒاد ا أ
’سسيوي للتنمية ،إان الوباء العاŸي Áكن أان يكلف ا’قتصساد العاŸي بÚ
من جهته يقول البنك ا آ
أالف Úوأاربعة آا’ف مليار دو’ر ،أاي ما ب ٪2,3 Úو ٪4,8من إاجما‹ النا œالداخلي العاŸي.
Óزمة مع ارتفاع معدل البطالة إا٪4,4 ¤
’و ¤ل أ
’مÒكي ‘ مارسض بالتبعات ا أ
وتأاثر ا’قتصساد ا أ
’مÒكية.
وتدم 701 Òأالف وظيفة ،بحسسب وزارة العمل ا أ
ودخلت أامÒكا الÓتينية مرحلة «ركود اقتصسادي عميق» ،على حد قول إاحدى الوكا’ت التابعة
 ·ÓاŸتحدة.
ل أ
اششهار
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أاع- -ل- -نت وزراة الصس- -ح- -ة اإ’سس- -ب -ان -ي -ة ،أامسض
السسبت ،تسسجيل  809حا’ت وفاة جديدة جراء
اإ’صس-اب-ة ب-فÒوسض ك-ورون-ا (ك-وف-يد )19-خ Ó-ل
 .24وت -ع-د ا◊صس-ي-ل-ة ال-ت-ي سس-ج-ل-ت-ه-ا إاسس-ب-ان-ي-ا،
أامسض ،أاقل حصسيلة وفيات يومية تشسهدها البÓد
منذ ثمانية أايام ،لÒتفع إاجما‹ الوفيات إا¤
أاك Ìمن  ‘ .11744ح ” Úتسسجيل أاك Ìمن
سسبعة آا’ف إاصسابة جديدة بالفÒوسض.
و‘ إايران ،سسجلت وزارة الصسحة  158وفاة
جديدة بفÒوسض كورونا لÒتفع إاجما‹ الوفيات
إا 3452 ¤حالة وفاة .كما سسجلت  2560إاصسابة
جديدة ليصسل اإ’جما‹ اإ’صسابات إا ¤نحو 56
أالفا .و‘ أاŸان -ي -ا ،ق -الت اŸسس-تشس-ارة أا‚يÓ-
مÒكل ،إان أاحدث اأ’رقام اŸسسجلة ‘ البÓد
تدفع لتفاؤول حذر.

حداد وطني ‘ الصشÚ

ن- - - -كسست الصس ،Úأامسض السس- - - -بت ،اأ’عÓ- - - -م
وأاعلنت ا◊داد تكرÁا لضسحايا فÒوسض كورونا
ال -ذي -ن Œاوزوا  3326وف-ق اأ’رق-ام ال-رسس-مية،
وعند السساعة العاشسرة بالتوقيت اÙلي دوت
الصس -اف -رات ‘ أان -ح -اء ال -ب -ل-د اأ’ك Ìاك-ت-ظ-اظ-ا
بالسسكان ‘ العا .⁄وأاطلق سسائقو السسيارات
والقطارات والقوارب أابواقهم احÎاما لذكرى
اŸتوف .Úو‘ مدينة ووهان (وسسط) ،البالغ
عدد سسّكانها  11مليون نسسمة والتي انطلق منها
ال -وب -اء وسَسّ-ج-لت م-ع-ظ-م ح-ا’ت ال-وف-اةّŒ ،م-ع
مو ّ
ظفون يعملون ‘ ا◊قل الطّبي إ’حياء ذكرى
الضسحايا .واجتمع الرئيسض شسي ج Úبينغ مع
القادة الرئيسسي Úاآ’خرين ‘ اÛمع الضسخم
‘ بك Úالذي يضسم مقر السسلطة ،وفقا لصسور
بثها التلفزيون الوطني ،كما ” تنكيسض اأ’عÓم
‘ كل أانحاء البÓد.

العدد
18219

11

إإلرهابيون يوإصصلون
سصفك إلدماء ‘ إلسصاحل
إإلفريقي

فيما ينشسغل العا ⁄بحربه ضسد الوباء
ال -ذي سس ّ-ب -ب -ه ك-ورون-ا ،م-ازال اإ’ره-اب-ي-ون
يشسّكلون تهديدا خطÒا Ÿنطقة السساحل
اإ’فريقي ويشسّنون هجومات دموية –صسد
ال -ع -دي -د م-ن ال-ق-ت-ل-ى ،دون م-ب-ا’ة ب-ح-ال-ة
الّرعب التي تعيشسها البشسرية جمعاء.
‘ السس -ي -اق ،أاع -ل-نت ح-ك-وم-ة ال-ن-ي-ج-ر،
م -ق -ت -ل أارب -ع -ة عسس -ك -ري Úن -ي -ج-ري Úو63
إاره -اب v-ي -ا ‘ م -ع -ارك ب Úا÷يشض ورج -ال
م -دج -ج Úب -السسÓ-ح ،ن-ه-اي-ة اأ’سس-ب-وع‘ ،
م -ن -ط-ق-ة ت-يÓ-بÒي ال-ق-ري-ب-ة م-ن م-ا‹ ‘
غ -رب ال -بÓ-د .وق - -الت وزارة ال- -دف- -اع
النيجرية ‘ البيان الذي بثه التلفزيون:
«اشس-ت-ب-كت ع-ن-اصس-ر م-ن ال-ق-وات اŸسسلحة
ال -ن -ي -ج-ري-ة م-ع ›م-وع-ة م-ن اإ’ره-اب-يÚ
اŸدج- -ج Úب- -السسÓ- -ح ع- -ل -ى م Ïآال -ي -ات
ع- -دي -دة ون -ح -و خ -مسس Úدراج -ة ن -اري -ة».
وأاضسافت ،أان «ا◊صسيلة اŸوقتة هي أاربعة
قتلى و 19جريحًا ‘ ا÷انب الصسديق و63
إارهابيvا ” شسل حركتهم ‘ جانب العدو».

أاربعة آالف قتيل

وت -ق -ع ت -ي Ó-بÒي ‘ م -ن -ط -ق -ة ا◊دود
الثÓثة ب Úالنيجر وما‹ وبوركينا فاسسو،
ومنذ جانفي ُمنعت التنقÓت فيها على
دراجات نارية Ÿنع عمليات اإ’رهابيÚ
ال-ذي-ن يسس-ت-خ-دمونها .وت-ف-ي-د حصس-ي-لة
رسسمية بأان  174عسسكري ُقتلوا ‘ ثÓثة
هجمات ‘ اŸنطقة ‘ ديسسم Èوجانفي،
بينها هجوما شسينيغودار الذي سسقط فيه
 89ق -ت-ي ‘ Óً-ال-ث-ام-ن م-ن ج-ان-ف-ي ،2020
وغ-ي-ن-اتيسض ( 71ق- -ت -ي  10 ‘ Óً-ديسسمÈ
 .)2019وتبنى تنظيم «الدولة اإ’سسÓمية»
الدموي الهجوم .Úوأاسسفرت الهجومات
التي يرتكبها اإ’رهابيون وتتداخل أاحياًنا
مع نزاعات ب› Úموعات سسكانية‘ ،
منطقة السساحل عن سسقوط أاربعة آا’ف
قتيل ‘ ما‹ والنيجر وبوركينا فاسسو‘
 ،2019بحسسب اأ’· اŸتحدة.
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تعلن وزارة الدفاع الوطني ،عن طلب عرضض وطنية مفتوحة من أاجل:
«أاششغال ترميم الكتامة  +الطرقات والششبكات اıتلفة على مسشتوى وحدة بورقلة»

تعلن وزارة الدفاع الوطني ،عن طلب عرضض وطنية مفتوحة من أاجل:
لطر اŸطاطية ،لواحق السشيارات والبطاريات اÿاصشة بالعتاد اŸتحرك Ãختلف أانواعه لفائدة وحدة تقرت /
«إاقتناء قطع الغيار ،ا أ
ن ع ( ،4حسشب الطلب)»

Áكن للمؤوسسسسات اŸهتمة با’عÓن عن طلب عروضض هذا التقدم إا ¤العنوان اآ’تي:

’تي:
Áكن للمؤوسسسسات اŸهتمة با’عÓن عن طلب عروضض هذا التقدم إا ¤العنوان ا آ
اŸديرية ا÷هوية للمالية للناحية العسشكرية الرابعة
مكتب إادارة دفاتر الششروط
الكائنة Ãقر « الناحية العسشكرية الرابعة صشندوق الÈيد رقم  499ورقلة»

اŸديرية ا÷هوية للمالية للناحية العسشكرية الرابعة
مكتب إادارة دفاتر الششروط
الكائنة Ãقر « الناحية العسشكرية الرابعة صشندوق الÈيد رقم  499ورقلة»
لسسحب دف Îالشسروط ،مقابل دفع مبلغ خمسسة آا’ف دينار جزائري (  5 . 000 . 00دج) ‘ ا◊سساب رقم « 1300000676مفتاح رقم  »09اŸفتوح
لدى اÿزينة الو’ئية بورقلة.
يتع Úعلى اأ’شسخاصض اŸنتدب Úلسسحب دف Îالشسروط أ’ن يحملوا معهم الوثائق التالية:
ـ نسسخة من بطاقة الهوية سسارية اŸفعول؛
رسسالة اعتماد ،صسادرة عن اÎŸشسح للتعهد؛
ـ نسسخة من السسجل التجاري للشسركة؛
 شسهادة التأاهيل والتصسنيف اŸهنيÚ؛ـ النسسخة اأ’صسلية من وصسل دفع اŸبلغ اŸسستحق اŸذكور أاعÓه.
يتع Úتقسشيم العروضص اŸتضشمنة اŸسشتندات والوثائق اŸطلوبة ‘ دف Îالششروط إا ¤ثÓثة (  )03أاقسشام:
ملف الÎشسح متضسمن الوثائق اŸطلوبة ‘ دف Îالشسروط؛عرضض تقني يتضسمن الوثائق اŸطلوبة ‘ دف Îالشسروط؛ عرضض ما‹ يتضسمن الوثائق اŸطلوبة ‘ دف Îالشسروط.ـ يوضسع ملف الÎشسح ‘ ظرف منفصسل مغفل عن تلك اÿاصسة بالعروضض التقنية واŸالية يحمل من اÿارج عبارة:
«ملف ترششح طلب عروضص وطنية مفتوحة رقم« 450 / 2020 / 24 :
«أاششغال ترميم الكتامة  +الطرقات والششبكات اıلتفة على مسشتوى وحدة بورقلة»
توضسع العروضض التقنية واŸالية ‘ ظرف Úمنفصسل ،Úمغفل Úومقفل ،Úويب ‘ Úكل ظرف من اÿارج ،على التوا‹ البيانات اآ’تية:
« عرضص تقني ل يفتح طلب عروضص وطنية مفتوحة رقم« 450 / 2020 / 24 :
«أاششغال ترميم الكتامة  +الطرقات والششبكات اıتلفة على مسشتوى وحدة بورقلة»
و»عرضص ما‹ ليفتح طلب عروضص وطنية مفتوحة رقم « 450 / 2020 / 24
« أاششغال ترميم الكتامة  +الطرقات والششبكات اıتلفة على مسشتوى وحدة بورقلة»
يتع Úأان ترد اأ’ظرف اŸتضسمنة ملف الÎشسح والعروضض التقنية واŸالية ‘ ظرف مغلق إا ¤العنوان اآ’تي:

يتع Úتقسشيم العروضص اŸتضشمنة اŸسشتندات والوثائق اŸطلوبة ‘ دف Îالششروط إا ¤ثÓثة (  )03أاقسشام:
ملف الÎشسح متضسمن الوثائق اŸطلوبة ‘ دف Îالشسروط؛عرضض تقني يتضسمن الوثائق اŸطلوبة ‘ دف Îالشسروط؛ عرضض ما‹ يتضسمن الوثائق اŸطلوبة ‘ دف Îالشسروط.ـ يوضسع ملف الÎشسح ‘ ظرف منفصسل مغفل عن تلك اÿاصسة بالعروضض التقنية واŸالية يحمل من اÿارج عبارة:
«ملف ترششح طلب عروضص وطنية مفتوحة رقم« 450 / 2020 / 23 :
’طر اŸطاطية ،لواحق السسيارات والبطاريات اÿاصسة بالعتاد اŸتحرك Ãختلف أانواعه لفائدة وحدة تقرت  /ن ع ( ،4حسسب
«إاقتناء قطع الغيار ،ا أ
الطلب)»
’تية:
توضسع العروضض التقنية واŸالية ‘ ظرف Úمنفصسل ،Úمغفل Úومقفل ،Úويب ‘ Úكل ظرف من اÿارج ،على التوا‹ البيانات ا آ
« عرضض تقني ’ يفتح طلب عروضض وطنية مفتوحة رقم« 450 / 2020 / 23 :
’طر اŸطاطية ،لواحق السسيارات والبطاريات اÿاصسة بالعتاد اŸتحرك Ãختلف أانواعه لفائدة وحدة تقرت  /ن ع  ( ، 4حسسب
«إاقتناء قطع الغيار ،ا أ
الطلب)».
و»عرضص ما‹ ل يفتح طلب عروضص وطنية مفتوحة رقم « 450 / 2020 / 23
’طر اŸطاطية ،لواحق السسيارات والبطاريات اÿاصسة بالعتاد اŸتحرك Ãختلف أانواعه لفائدة وحدة تقرت  /ن ع  ( ، 4حسسب
«إاقتناء قطع الغيار ،ا أ
الطلب)».
’تي:
’ظرف اŸتضسمنة ملف الÎشسح والعروضض التقنية واŸالية ‘ ظرف مغلق إا ¤العنوان ا آ
يتع Úأان ترد ا أ

اŸديرية ا÷هوية للمالية للناحية العسشكرية الرابعة
÷نة اسشتÓم التعهدات وفتح أاظرف اÎŸششحÚ
صشندوق الÈيد رقم  499ورقلة

اŸديرية ا÷هوية للمالية للناحية العسشكرية الرابعة
÷نة اسشتÓم التعهدات وفتح أاظرف اÎŸششحÚ
صشندوق الÈيد رقم  499ورقلة

ينبغي أان يكون الظرف اÿارجي مقفل “اما ’يحمل إا’ عبارة:

ينبغي أان يكون الظرف اÿارجي مقفل “اما ’يحمل ا’ عبارة:

«تعهد» ليفتح
إاعÓن عن طلب عروضص وطنية مفتوحة
رقم450 / 2020 / 24 :
يتع Úأان ترسسل التعهدات أاو تودع بالعنوان اŸذكور أاعÓه ،قبل التاريخ النهائي ’يداع العروضض اÙدد بثÓث )30( Úيوما ابتداءا من تاريخ أاول
صسدور لÓعÓن ‘ الصسحافة الوطنية والنشسرة الرسسمية لصسفقات اŸتعامل العمومي أاو ‘ اŸوقع ا’لكÎو Êلوزارة الدفاع الوطني.
–دد تواريخ فتح أاظرف الÎشسح والعروضض التقنية ‘ الدعوة اŸسسلمة رفقة دف Îالشسروط.
يبقى اŸتعهدون ملزم Úبعروضسهم خÓل مدة مائة وثمانون (  )180يوم ابتداء من تاريخ فتح اأ’ظرف.
الششعب2020/04/05

لسسحب دف Îالشسروط ،مقابل دفع مبلغ خمسسة آا’ف دينار جزائري (  5 . 000 . 00دج) ‘ ا◊سساب رقم « 1300000676مفتاح رقم  »09اŸفتوح لدى
اÿزينة الو’ئية بورقلة.
لن يحملوا معهم الوثائق التالية:
لششخاصص اŸنتدب Úلسشحب دف Îالششروط أ
يتع Úعلى ا أ
ـ نسسخة من بطاقة الهوية سسارية اŸفعول؛
رسسالة اعتماد ،صسادرة عن اÎŸشسح للتعهد؛
ـ نسسخة من السسجل التجاري للشسركة؛
’صسلية من وصسل دفع اŸبلغ اŸسستحق اŸذكور أاعÓه.
ـ النسسخة ا أ

ANEP 2030000509

«تعهد « ليفتح
إاعÓن عن طلب عروضص وطنية مفتوحة
رقم450 / 2020 / 23 :
يتع Úأان ترسسل التعهدات أاو تودع بالعنوان اŸذكور أاعÓه ،قبل التاريخ النهائي ’يداع العروضض اÙدد بثÓث )30( Úيوما ابتداءا من تاريخ أاول صسدور
ÓعÓن ‘ الصسحافة الوطنية والنشسرة الرسسمية لصسفقات اŸتعامل العمومي أاو ‘ اŸوقع ا’لكÎو Êلوزارة الدفاع الوطني.
ل إ
’ظرف الÎشسح والعروضض التقنية ‘ الدعوة اŸسسلمة رفقة دف Îالشسروط.
–دد تواريخ فتح ا أ
’ظرف.
يبقى اŸتعهدون ملزم Úبعروضسهم خÓل مدة مائة وثمانون (  )180يوم ابتداء من تاريخ فتح ا أ
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أألحد  ٠٥آأفريل  ٢٠٢٠م
ألموأفق لـ ١١شصعبان  ١٤٤١هـ

قررت تسشريح درارجة ،نقاشص و بن علجية

بلحوسضيني ،مرزوقي ،بن خماسضة و ﬁيوصس أاولوية إادارة «العميد»

ب - - -دأات إادارة م - - -ول - - -ودي- - -ة ا÷زائ- - -ر
–ركاتها من اجل ضشم افضشل اللعبÚ
خ- -لل فÎة الن- -ت- -ق- -الت الصش- -ي- -ف- -ي- -ة
اŸقبلة مسشتغلة توقف البطولة من اجل
ال-ت-ق-رب م-ن ب-عضص ال-ع-ن-اصشر التي ابدت
رغبتها ‘ تدعيم الفريق .

ا’نضضباط ا◊ل اأ’مثل Ùاربة تفشضي فÒوسس كورونا

نبيلة بوقرين

فشصل ‘ ألحÎأف أÿارجي خاصصة أنه يريد
ألنتقال أ ¤فريق ينافسس على أللقب ألقاري .

إامكانية ضضم بن خماسضة

ق- -د ي- -ك- -ون ب- -ن خ- -م- -اسص -ة م -ف -اج -اة أدأرة
أŸول -ودي -ة ل Ó-نصص -ار خ Ó-ل فÎة ألن-ت-ق-الت
ألصصيفية بالنظر أ ¤ألصصعوبات ألتي يوأجهها
‘ أسصبانيا بسصبب فÒوسس «كورونا» حيث تتجه
أدأرة نادي مالغا لتسصريح بعضس ألÓعب. Ú
و ضصربت ألزمة أŸالية ألندية ألسصبانية
‘ ألصصميم و هو ألمر ألذي جعلها توأفق
على رحيل بعضس ألعناصصر و هو ما قد يسصتفيد
منه بن خماسصة من أجل ألنتقال أ ¤مولودية
أ÷زأئر .
وسصيمثل أنتقال بن خماسصة أ ¤أŸولودية
أضصافة قوية لوسصط أŸيدأن ألذي عانى كثÒأ
من غياب لعب يربط ب Úألدفاع وألوسصط
وأل -ه -ج -وم ب -ع -د ألصص-اب-ات أŸت-ك-ررة لÓ-عب
ربيعي ألذي  ⁄يقدم ألضصافة أŸرجوة منه.

نغيز يريد بر›ة تربصس قصض Òبعد
نهاية ا◊جر الصضحي

–دث أŸدرب نغيز مع أدأرة ألفريق على

ضص- -رورة ب- -ر›ة ت- -ربصس قصص Òب- -ع -د ن -ه -اي -ة
أ◊جر ألصصحي و هذأ من أجل أعادة شصحن
ب -ط-اري-ات ألÓ-ع-ب Úبسص-بب أل-ت-وق-ف أل-ط-وي-ل
لتفادي ألصصابة بفÒوسس «كورونا» .
وت - -ت - -ج- -ه أدأرة أل- -ف- -ري- -ق ل›Èة ت- -ربصس
باŸعهد ألعا‹ للفندقة و ألطعام بع Úألبنيان
لكن ألمور  ⁄تتضصح بعد ‘ ظل أسصتمرأر
أ◊ج- -ر ألصص- -ح- -ي وأغ- -لب أل -ظ -ن أن ألÎبصس
سصيكون مع نهاية شصهر ماي أŸقبل .

طالب دبيان كل أ÷زأئري Úبضصرورة أŸكوث ‘
ألبيوت خÓل فÎة أ◊جر ألنها ألوسصيلة أألمثل
وأأل‚ع لتجاوز هذه أألزمة ‘ قوله «ألوضصع خطÒ
ألنه يتعلق بالصصحة وبالعودة إأ ¤ما يحدث ألكÈ
أل -دول ‘ أل -ع -ا ⁄ع -ل -ى غ -رأر أل -ولي -ات أŸت-ح-دة
أألمريكية ،إأيطاليا ،فرنسصا بالرغم من أإلمكانيات
ألتي “لكها إأل أنها عجزت عن أ◊د من إأنتشصار
فÒوسس كورونا ألقاتل وأÿط ،Òلهذأ يجب على
ك -ل أ÷زأئ -ري Úأل -ب -ق -اء ‘ أل -ب -ي -وت خÓ-ل أل-فÎة
أ◊ال -ي -ة م -ن أج -ل أل -قضص -اء ع -ل -ي -ه ‘ أق-رب وقت
‡كن» .وأصصل ﬁدثنا قائ« Óنحن مسصؤوولون على
ألفÎة ألتي سصينتهي فيها ألوباء ألنه إأذأ ألتزمنا
با◊جر أŸنز‹ سصتعود أ◊ياة لطبيعتها ‘ ألقريب
ألعاجل وإأذأ أسصتمر ألناسس ‘ ألتهاون وأÿروج

بعد Œربة قصشÒة ‘ « الكالتششيو »

رونالدو يرغب ‘ العودة ا ¤الريال

أكد تقرير صصحفي إأيطا‹ ،أمسس ألسصبت ،أن ألÈتغا‹ كريسصتيانو رونالدو ‚م جوفنتوسس،
قد يعود إأ ¤ريال مدريد ‘ أŸوسصم أŸقبل
ووفًقا Ÿوقع «كالتشصيو مÒكاتو» ،فإان رونالدو يفتقد ريال مدريد كثًÒأ ،ولديه حن ÚكبÒ
إأ ¤أŸلكي وألعاصصمة أإلسصبانية مدريد.
وأوضصح أن أنباء ألعودة باتت تطارد كريسصتيانو مؤوخًرأ ‘ إأيطاليا وإأسصبانيا وألÈتغال ،ول
يعود أألمر إأ› ¤رد حضصوره ألكÓسصيكو أألخ ‘ Òملعب سصانتياغو برنابيو.
وأسصتعان أŸوقع أإليطا‹ بتصصريح إأيدو أجÒي صصحفي ألشص‚Òيتو وألصصديق أŸقرب
لكريسصتيانو ،وألذي قال إأن أنباء عودة رونالدو إأ ¤مدريد ليسصت ›رد أقÎأحات.

اششهار
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لم Úالعام ل–ادية
مولود دبيان ( ا أ
ذوي الحتياجات اÿاصشة )

ل–ادي - - -ة
لم Úال- - - -ع- - - -ام ل  - - -إ
أاك- - - -د ا أ
ا÷زائرية لذوي الحتياجات اÿاصشة
مولود دبيان ‘ تصشريح خاصص ÷ريدة
« الشش - - -عب « أان النضش - - -ب - - -اط ه- - -و ا◊ل
لمثل من أاجل ﬁاربة و القضشاء على
ا أ
فÒوسص ك- - -ورون- - -ا اÿط Òم- - -ن خ - -لل
الل- -ت- -زام ب -ال -ب -ق -اء ‘ اŸن -ازل ل -ت -ف -ادي
لف -راد ح -ت-ى ن-ع-ود
ان -تشش -اره أاك Ìب Úا أ
ل -ل -ح -ي -اة ال -ع -ادي -ة ‘ أاق-رب وقت ‡ك-ن
بحول الله.

عمار حميسشي
 ⁄تنتظر أدأرة «ألعميد» أ ¤غاية نهاية
أŸوسصم من أجل بدأية –ركاتها لضصم أفضصل
ألÓعب Úحيث يبدو أن ألمور بدت متسصارعة
‘ أل- -ف- -ري -ق م -ن خ Ó-ل أل -ت -ق -رب م -ن ب -عضس
ألÓعب Úألذين طلبهم أŸدرب نغيز .
و تقربت أدأرة ألفريق من مهاجم أ–اد
ألعاصصمة ﬁيوصس أŸتوأجد ‘ نهاية عقده
مع ألفريق من أجل ضصمه للفريق خÓل ألفÎة
أŸقبلة حيث  ⁄يبد ألÓعب أي معارضصة ‘
ألنتقال أ ¤فريق مولودية أ÷زأئر .
و ل يفكر ﬁيوصس ‘ Œديد عقده ألذي
ينتهي جوأن أŸقبل مع أ–اد ألعاصصمة أل ‘
ح -ال -ة ق -ررت ه -ذه ألخÒة أل -رف -ع م -ن أج-ره
ألشصهري بصصورة كبÒة وهو ألمر ألذي قد ل
توأفق عليه أدأرة ألناديو نفسس ألمر يتعلق
بالÓعب مرزوقي ألذي أبدى نغيز رغبة كبÒة
‘ أعادته أ ¤موأودية أ÷زأئر من جديد و
هو ألمر ألذي نال أعجاب ألÓعب ألذي ⁄
يعارضس فكرة ألعودة من جديد أ ¤ألفريق
ألذي برز فيه .و موأزأة مع ذلك يبدو أن
أŸدرب نغيز منح ألضصوء ألخضصر لÓدأرة من
أجل تسصريح بعضس ألعناصصر خاصصة ‘ ألهجوم
على غرأر ألثÓثي درأرجة ،نقاشس و بن علجية
و هو ألمر ألذي وأفقت عليه ألدأرة .
و سصيكون ألثÓثي أŸذكور مطالبا بالبحث
عن فريق جديد خÓل ألفÎة أŸقبلة حيث
يتوأجد درأرجة ‘ أتصصالت مع أحد ألندية
ألسصعودية و نفسس ألمر ينطبق على بن علجية
فيما تبقى وجهة نقاشس ›هولة .
م- -ن ج -ه -ة أخ -رى ك -ث -فت أدأرة أŸول -ودي -ة
أتصص -الت -ه -ا ب -اŸه-اج-م ب-ل-ح-وسص-ي-ن-ي أل-ذي ⁄
يعارضس فكرة ألنتقال أ ¤ألفريق ‘ حال

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألعدد
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للشصارع سصتكون أطول و‘ نفسس ألوقت سصÎتفع
حصصيلة ألضصحايا وكل وأحد يتسصبب ‘ وفاة شصخصس
آأخ -ر ي -ع -ت Èف -اع -ل ألن -ه  ⁄ي -ت -ق -ي -د ب -ال-ت-ع-ل-ي-م-ات
وألتوصصيات ألتي أقرها رئيسس أ÷مهورية ،ألنه من
غ ÒأŸعقول أن يتم غلق أŸسصاجد وأ÷امعات
وقاعات ألرياضصية و‚د ألناسس ‘ أألسصوأق من
دون أرتدأء ألكمامات.».
ث -م -ن دب -ي -ان أل -ق-رأرأت أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-أاج-ي-ل ك-ل
أŸنافسصات ألرياضصية على كل أألصصعدة ‘ قوله
«ق -رأر ت -أاج -ي -ل أألوŸب -ي -اد وأألل-ع-اب أŸت-وسص-ط-ي-ة
وغÒها من ألتجمعات ألرياضصية صصائب ◊ماية
ألرياضصي Úألن ألصصحة أو ¤من ‡ارسصة ألرياضصة،
‘ ح Úسصتكون Ãثابة فرصصة للرياضصي Úمن أجل
ألتحضص Òأألمثل لتحقيق نتائج إأيجابية مسصتقب،Ó
بعدما تعود أألمور لطبيعتها ،ونحن بدورنا سصطرنا
ب-رن-ا›ا ل-ل-ري-اضص-ي ÚأŸق-ب-ل Úع-ل-ى أŸشص-اركة ‘
أŸوعد شصبه أألوŸبي بطوكيو حيث يحضصرون ‘
ألبيت مع ألقيام بعملية أ÷ري ألفردي ‘ أألحياء
ألتي يقطنون بها».
ك- - -م- - -ا ت - -ط - -رق أألم Úأل - -ع - -ام ل–ادي - -ة ذوي
ألحتياجات أÿاصصة لدور أإلعÓم ‘ نشصر ألتوعية
ب Úألناسس قائ« ÓأإلعÓم له دور ﬁوري ‘ نشصر
ألتوعية ب Úألناسس ‘ ألفÎة أ◊الية من خÓل نشصر
أل- -رسص- -ائ- -ل أل -ت -ي ت -ت -ح -دث ع -ن خ -ط -ورة أل -وضص -ع
وأل -ت -ع -ري -ف ب -ع-وأقب م-غ-ادرة أل-ب-ي-وت  ،وأث-م-ن م-ا
تقومون به على مسصتوى أ÷ريدة و أ“نى تكثيف
ألÈأمج ألتي تتعلق بهذأ أ÷انب لدعمكم أك Ìحتى
يلزم أ÷ميع بالبقاء ‘ أŸنازل مثلما كان عليه
أ◊ال ‘ بعضس ألدول ألتي “كنت من ألسصيطرة
على ألوضصع بالنضصباط وكلنا يد وأحدة لكي نعود
للحياة ألعادية بحول ألله.

ANEP 2025001487
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مواقيت
الصضÓة

^  ٠5أاف-ري-ل › :١٩٤٩م-وع-ة م-ن م-ن-اضضلي
اŸن -ظ -م-ة اÿاصض-ة  O.Sي-نّ-ف-ذون عملية
ف-دائ-ي-ة ضض-د ب-ري-د وه-ران ل-ل-حصض-ول على
م- -ب- -ال- -غ م- -ال- -ي- -ة م- -ن أاج -ل “وي -ل ا◊رك -ة
الوطنية.
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لحد  ٠5أافريل  2٠2٠م الموافق لـ  ١١شضعبان  ١٤٤١هـ
ا أ

ألعدد

18219

توقيف Œار ﬂذرإت وآإخرين بحوزتهم بنادق صضيد دون رخصضة

من جهة أخرى ،أوقف عنأصشر ألدرك ألؤطني بكل
من أ÷لفة وتيبأزة بألنأحية ألعسشكرية أ’أو ¤سشتة ()06
أششخأصص بحؤزتهم أربع ( )04بنأدق صشيد بدون رخصشة،

‘ ح ” Úأإحبأط ﬁأو’ت تهريب كمية من ألؤقؤد
تقدر بـ ( )2580ل Îبكل من سشؤق أهرأسص وألطأرف
وتبسشة بألنأحية ألعسشكرية أÿأمسشة.

اثر وفاته بعد صضراع مرير مع اŸرضس

إلقيادي إلنقابي جنوحات يوإرى إلÌى ÃقÈة قاريدي
أ÷زأئ- -ر مسش -أء أأ’رب -ع -أء ب -ع -د أن وأف -ت -ه
أŸنية ببأريسص حيث كأن يعألج من مرضص
’زمه لسشنؤأت.
للتذك Òششغل أŸرحؤم عدة منأصشب
نقأبية منهأ أم Úأ’–أد ألؤ’ئي للعأصشمة
وأم Úوط -ن -ي م -ك -ل -ف ب -أل -ت -ن -ظ-ي-م خÓ-ل

علمت «ألششعب» أن ألقيأدي ألسشأبق ‘
أ’–أد أل -ع-أم ل-ل-ع-م-أل أ÷زأئ-ري Úصش-أل-ح
ج- -ن- -ؤح- -أت ووري ألÌى ظ- -ه- -ر أÿم -يسص
أŸأضشي ÃقÈة قأريدي بألقبة حيث دفن
‘ ق Èوألدته.
وك -أن ج -ث -م -أن أل -رأح -ل ق -د وصش -ل إأ¤

ألتسشعينأت ،كمأ أنخرط ‘ حزب ألتجمع
ألؤطني ألدÁقرأطي .رحم ألله أŸرحؤم
وأسشكنه فسشيح جنأنه وألهم ذويه ألصشÈ
وألسشلؤأن.

سسعيد بن عياد

رئيسس جمعية ا÷زائر ا ÒÿباŸدية لـ «الشضعب»:

 60إلف كمامة إنتجناها ونهتم بإانتاج سضÎإت وقائية
أكد يؤسشف بن فحصشي رئيسص جمعية «أ÷زأئر أ»Òÿ
بأŸدية ل»ألششعب»،أهمية ألتحسشيسص بخطر فÒوسص كؤرونأ
وتفششيه منأششد بأحÎأم أ’جرأءأت أ’حÎأزية للحد من ألؤبأء
ألذي تعد ألؤقأية أقؤى مؤأجهة ‘ ألظرف أÿأصص.
وقأل بن فحصشي أن «جزأئر أ »Òÿأند›ت مبكرأ ‘
أ◊ملة ع Èعمليأت تضشأمنية بأدرت بهأ بصشنع وتؤزيع  60ألف
كمأمة طبية أنتجتهأ ﬁليأ ،منهأ  20ألف بؤ’ية ألبليدة .و’
يزأل فؤج أÿيأطÚ
« سشمح ألليل « متطؤعأ لصشنأعة ألكمأمأت ألطبية ،سشؤأء

أÃنأزل أ’عضشأء أو Ãقر أ÷معية حتى وإأن تطلب أأ’مر
أŸبيت فيه ،أألتزأمأ بتدأب Òأ◊جر ألصشحي أ÷زئي، .مضشأف
إأ ¤ذلك ” تفعيل صشفحة للتؤأصشل أ’جتمأعي للتفأعل مع
أŸؤأطن Úو ألطألب Úللنجدة وأŸسشأعدة ،مع تؤزيع كمية
كبÒة من أأ’دوية بأÛأن .
تسشتعد أ÷معية هذه أأ’يأم لصشنأعة أك Èعدد من ألسشÎأت
ألؤأقية ششريطة تؤفر ألقمأشص أŸنأسشب لذألك.
أ ¤جأنب هذأ بأششرت أ÷معية عملية تؤزيع أŸؤؤونة
للعأئÓت أأ’ك Ìتضشررأ  ،مؤزعة  200قفة للفقرأء و أŸعؤزين،

تضضمنه مرسضوم تنفيذي صضدر ‘ ا÷ريدة الرسضمية

تعديل إجرإءإت إلÎخيصص لتنقل إلبضضائع ‘ إŸنطقة إلÈية للنطاق إ÷مركي
’خ Òللجريدة ألرسشمية
صشدر ‘ ألعدد أ أ
م-رسش-ؤم ت-ن-ف-ي-ذي ي-ع-دل م-ن إأج-رأءأت م-نح
ألÎأخ- -يصص أÿأصش- -ة ب- -ن- -ق -ل أل -بضش -أئ -ع ‘
أŸن -ط-ق-ة ألÈي-ة ل-ل-ن-ط-أق أ÷م-رك-ي وأل-ت-ي
ششرع فيهأ نهأية .2018
ووفقأ لهذأ أŸرسشؤم رقم  73-20أŸؤؤرخ ‘ 28
م- -أرسص  ,2020ف -إأن «ت -ن -ق -ل ب -عضص أل -بضش -أئ -ع ‘
أŸنطقة ألÈية من ألنطأق أ÷مركي يخضشع إأ¤
رخصش -ة ت -ن -ق -ل صش -أدرة ع -ن مصش-أل-ح أ÷م-أرك أو
مصشألح أ’دأرة أ÷بأئية أ’قرب إأ ¤ألتأجر أو
نأقل ألبضشأئع».
وÁكن للتأجر أو ألنأقل طلب رخصشة صشأ◊ة
Ÿدة سش -ن -ة أو رخصش -ة خ -أصش -ة ب -ك-ل ع-م-ل-ي-ة ن-ق-ل

للبضشأئع ,حسشب نفسص أŸرسشؤم ألذي يؤؤكد بأن
تسش -ل -ي -م أل-رخصص ألسش-ن-ؤي-ة ي-خصص بشش-ك-ل رئ-يسش-ي
ألتجأر أو ألنأقل Úألذين Áأرسشؤن نششأطأ منتظمأ
و ⁄تسشجل ضشدهم سشؤأبق منأزعأتية بخصشؤصص
رخصص ألتنقل.
وتصش- -در أل- -رخصش -ة ألسش -ن -ؤي -ة ‘ أج -ل أقصش -أه
خمسشة أيأم بينمأ تصشدر ألرخصشة أÿأصشة بكل
عملية ‘ أجل أقصشأه  24سشأعة من تأريخ ألطلب,
مقأبل  48سشأعة سشأبقأ.
ويلزم أŸرسشؤم ألتجأر وألنأقل Úأ◊أئزين على
أ◊رصش -ة ب -أل -ق -ي -أم ب -أل -تصش -ري -ح Ãح -ت-ؤى أل-ن-ق-ل
Ÿصشألح أ÷مأرك أو مصشألح أ’دأرة أ÷بأئية عن
جميع ألؤسشأئل أ’تصشأل أŸتأحة.

للوقاية من فÒوسس كورونا

إطÓق تطبيق جزإئري جديد لتحديد إŸوقع
أنششأت مؤؤسشسشة متخصشصشة ‘ –ديد أŸؤأقع
أ÷غ -رأف -ي -ة م -ن وه -رأن ت -ط-ب-ي-ق إأل-كÎو Êج-دي-د
ﬂصشصص للؤقأية من فÒوسص كؤرونأ ،بحسشب مأ
ع- -ل- -م ،أمسص ،م- -ن مسش- -ؤؤول ذأت أŸؤؤسشسش- -ة ع- -ل- -ي
معمري.
وأوضشح ألسشيد معمري لؤأج ،أنه ” تطؤير هذأ
ألتطبيق أŸتؤفر على مؤقع ألتحميل «أبل سشتؤر»
بهدف «ألتقليل من ﬂأطر أنتششأر فÒوسص كؤرونأ
‘ أ÷زأئر».
وأشش- - -أر أ ¤أن ه - -ذأ أ◊ل أ÷زأئ - -ري أÛأÊ

يسشمح «بتتبع خطؤأت أŸسشتخدم وŒنب أ’تصشأل
م -ع أأ’شش-خ-أصص أŸتضش-رري-ن ع-ل-ى ق-در أإ’م-ك-أن»،
مضش -ي -ف -أ أن-ه Áك-ن ل-ل-م-ؤأط-ن Úأل-ؤصش-ؤل أإل-ي-ه عÈ
أŸؤقعhttp://www.solution-gprs.com/covid/. :
وذكر ‘ هذأ ألصشدد أنه ” تسشجيل أك Ìمن
 3700عملية –ميل خÓل  24سشأعة أأ’و ¤من
إأطÓ- -ق أل- -ت- -ط- -ب- -ي- -ق أ÷دي- -د أل -ذي ي -ق -دم أيًضش -أ
إأحصشأءأت تفصشيلية لكل و’ية مع عدد أ◊أ’ت
ألتي ” إأدخألهأ إأ ¤أŸسشتششفى وعدد أŸتؤفÚ
وكذأ ألذين “أثلؤأ للششفأء.

 2٠°ا÷زائر

 2١°وهران

الثمن  ١٠دج

تزامنت مع توقيف  52مهربا وحجز مواد غذائية ووقود

الشض- -عب ‘ -أإط - -أر ﬁأرب - -ة أل - -ت - -ه- -ريب وأ÷رÁة
أŸن -ظ -م -ة ،أوق -فت م -ف -أرز مششÎك -ة ل -ل-ج-يشص أل-ؤط-ن-ي
ألشش -ع -ب -ي ب -أل -ت -نسش-ي-ق م-ع مصش-أل-ح أ÷م-أرك ،أول أمسص
خÓل عمليأت متفرقة بتمÔأسشت وبرج بأجي ﬂتأر
وع Úقزأم بألنأحية ألعسشكرية ألسشأدسشة )52( ،ششخصشأ
وحجزت ( )187,7طنأ من أŸؤأد ألغذأئية و( )1600لÎ
م- - -ن م- - -أدة زيت أŸأئ - -دة و( )11500وح - -دة م- -ن م- -ؤأد
ألتنظيف و( )2960ل Îمن ألؤقؤد ،بأ’إضشأفة أإ ¤ثÓث
( )03ششأحنأت و( )11مركبة ربأعية ألدفع و( )32مؤلد
كهربأئي و( )26مطرقة ضشغط.جأء هذأ ‘ بيأن تلقت
«ألششعب» نسشخة منه.
بحسشب ذأت ألبيأن وبألنأحية ألعسشكرية ألثأنية و‘
سشيأق أ÷هؤد أŸتؤأصشلة ألهأدفة لصشد أنتششأر ظأهرة
أ’Œأر بأıدرأت  ،ضشبط حرأسص أ◊دود بألنعأمة،
( )147,5كيلؤغرأم من ألكيف أŸعألج ‘ ،ح Úضشبط
عنأصشر ألدرك ألؤطني وحرأسص أ◊دود بتلمسشأن ،كمية
أخرى من نفسص أŸأدة ُتقدر بـ ( )115,5كيلؤغرأم.
‘ سشيأق متصشل ،أوقفت مفرزة مششÎكة للجيشص ،
ب-غ-ل-ي-زأن ،ت-أج-ري (ﬂ )02درأت ب -ح -ؤزت -ه -م -أ ()22,5
كيلؤغرأم من ألكيف أŸعألج ،فيمأ حجز حرأسص أ◊دود
( )4700ق -رصص م -ه -ل -ؤسص ك -أنت ب-ح-ؤزة ت-أج-ر ﬂدرأت
بتلمسشأن.

 ١٩°ا÷زائر

 ١٩°وهران

و  200قنأع وأق.
قأم أفرأد أ÷معية أÒÿية وفق مأ وقفت عليه « ألششعب «
ألبأرحة  ‘ ،ع ÚأŸكأن بتزويد أحد أطأرأت فندق مقؤرنؤ
بألÈوأقية بسشÎة وأقية للقيأم بعمل تطؤعي خدمة أŸرضشى
أل 29أŸؤجه Úإأ ¤أ◊جر ألصشحي من ألؤ’ية .
كمأ ” تعقيم مؤؤسشسشأت منهأ ﬁطة ألنقل ألÈي قبل غلقهأ
ومؤؤسشسشأت أخرى لقيت أ’سشتحسشأن.

اŸدية :علي ملياÊ

كاريكات /ÒعنÎ
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23°
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خطر ومسضؤوولية
^ سسعيد بن عياد
ت -ل -ؤح ‘ أف -ق زم -ن ك -ؤرون -أ ك -ل -ف -ة ب -أه-ظ-ة ت-ره-ق
مؤؤسشسشأت وأفرأد وتضشع كثÒأ من أŸششأريع على عتبة
–د ي -ت -ط -لب أن -ت -ب -أه أÛت -م -ع إأ ¤خ -ط -ر أل-فÒوسص
Óج -رأءأت
أل- -ت -أج -ي وضش -رورة أ’نصش -ي -أع ط -ؤأع -ي -ة ل  -إ
أ’حÎأزي- -ة أل- -ت- -ي ت- -ق -تضش -ي أك Ìم -ن ›رد أل -ق -ي -أم
بعمليأت وقأئية أولية بأ’لتزأم بششكل صشأرم بأ◊جر
أŸن -ز‹ ط-ؤأع-ي-ة وألسش-ه-ر ع-ل-ى إأت-ب-أع ‰ط م-ع-يشش-ي،
غ -ذأئ -ي وسش-ل-ؤك-ي أج-ت-م-أع-ي ي-نسش-ج-م م-ع م-ت-ط-ل-ب-أت
ألظرف ألصشعب.
سشبق لؤزير ألصشحة منذ ألؤهلة أأ’و ¤لظهؤر ألؤبأء
ألتحذير من أن ألقأدم أصشعب وهأ هي أأ’رقأم تلقي
بظÓلهأ أŸرعبة ،بتصشأعد منحى أ◊صشيلة أليؤمية،
م -أ ي -ن-ب-غ-ي أن يسش-تشش-ع-ره ك-ل م-ؤأط-ن ل-ي-ت-خ-ذ أسش-ب-أب
أ◊يطة وأ◊ذر ،ذلك أن قؤأعد ألعيشص ‘ ›مؤعة
ت -ف -رضص ع -ل -ى أأ’ف -رأد أإ’صش -غ -أء وأ’ل -ت -زأم ‘ ح -أل-ة
ط- -ؤأرئ ،إأذ ’ ي- -ح- -ق ب- -أسش- -م أ◊ري -ة أوأÿصش -ؤصش -ي -ة
أوغÒهأ من أعتبأرأت تصشلح ‘ ظل أوضشأع طبيعية
ألّدوسص على ألتنظيمأت ألصشحية أوتهديد حيأة ألغ.Ò
حقيقة ’ تزأل عملية مرأقبة ألؤضشع من خÓل
قرأءة –ليلية معمقة Ÿؤؤششرأت ألؤبأء يششرف عليهأ
خÈأء ،مع أتخأذ ألسشلطأت ألعمؤمية مأ يلزم كلمأ
أسشتدعت ألضشرورة ،غ Òأنه يقع على أŸؤأطن خأصشة
أأ’وليأء وجمعيأت أأ’حيأء مضشأعفة أ÷هؤد ليدرك
ألنأسص ،وأسشأسشأ ألششبأب ،أن أÿطر قأئم ولن تنفع معه
صشحة أوتهؤر أوتهأون حألة يتسشلل ألفÒوسص ألقأتل،
ولذلك سشأرعت دول أإ ¤فرضص حجر تأم تفأديأ Ÿأ ’
نتمنى أن يحدث ‘ وقت تتأثر فيه أيضشأ أŸعأدلة
أ’قتصشأدية وأŸألية مقأبل مطألب وأحتيأجأت.
’ يزأل ألؤقت لتدأرك أÿطر ألصشأمت إأذأ مأ بأدر
أŸؤأطنؤن بؤعي ،كل ‘ مؤقعه ،بأ◊يطة وأ’حÎأز
قبل فؤأت أأ’وأن ،بأŸكؤث ‘ ألبيؤت وأعتمأد مسشأفة
ألتبأعد أ’جتمأعي أمأم أŸتأجر حتى ب Úأأ’هل ،وإأ’
يتم حتمأ أللجؤء إأ ¤تفعيل أآليأت ألسشلطة ألعمؤمية
لدرء أÿطر بفرضص ألتدأب Òبأك Ìتششديد ،ففي غيأب
ألتزأم طؤعي مؤأطني يكؤن بألضشرورة فرضشه بقؤة
ألقأنؤن.
أإن أ◊ري -ة نسش -ب -ي -ة ‘ مسش -أل -ة ألصش -ح-ة أل-ع-م-ؤم-ي-ة
أ÷مأعية ‘ ظل خطر فÒوسص يضشرب ›تمعأت
برمتهأ وأسشقط بلدأنأ قؤية ‘ ◊ظة ،لذلك يجب
تصش -ح -ي -ح أŸع -أدل -ة ب -إأن -ه -أء ك -ل م -أ ي -دخ -ل ‘ خ-أن-ة
أ’سشتهتأر وأ’سشتخفأف.

