
ب�سبب وجود 6 حاالت 
بقاعات احلجر ال�سحي

يف �سياق اإجراءات الوقاية من كورونا

ريا�ضة

journalelauresnews@gmail.com :الربيد االلكرتوين

ـ  ال�سعر: 15 دج  1441 رجب   29 لـ  املوافق   2020 مار�س    24  /2970 مغر�س    14 الثالثاء  العدد 1511 
www.elauresnews.com

مطالبني بتوفري و�سائل الوقاية

اإىل غاية م�ساء اأم�س

عدة اأحياء تعي�س 
على وقع اأزمة عط�س

ثنية العابــد

ملواجهة تف�سي الفريو�س

عمال قطاع ال�صحة 
باأري�س يحتجــون

كل احلــاالت امل�صتبه 
يف اإ�صابتها بـ"كورونا" 

�صلبية يف باتنـــة

�صـح احلنفيـات يثيـر 
ا�صتياء مواطنني بباتنة

مياه ال�صرف ال�صحي 
تهدد ن�صاط الفالحني

ال�صلطات ت�صتنفر جميع 
م�صاحلها بخن�صلـــة

التقلي�س من ح�ص�س 
العالج الكيماوي ملر�صى 

ال�صرطان  باأم البواقي

اإجبار �صركات النظافة 
على غ�صل �صوارع العلمة

اأم البواقي

خن�شلة

�س 04

�س 04

�س 04

�س 04

�س 05

�س 05

�س 05

باتنة

فيما مت اإغراق ال�سوق 
بكميات كبرية من البطاطا 
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على امل�صتهلكني لك�صر 

االحتكار والنـــدرة
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املجل�س الأعلى لالأمن يقرر احلجر التام يف البليدة وحظر التجوال بالعا�شمة تراأ�سة رئي�س اجلمهورية
 عبد املجيد تبون
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كثفت  ال�صلطات الوالئية بباتنــة بالتن�صيق مع خمتلف اجلهات الفاعلة على غرار م�صالح احلماية املدنية من 
حمالت التوعية والتح�صيــ�س حول خطورة فريو�س كورونا، وجابت �صيارة احلماية املدنية العديد من �صوارع مدينة 
باتنة مطالبة املواطنني بالتزام منازلهم وتفادي اخلروج اإال لل�صرورة الق�صوى با�صتعمال مكربات ال�صوت، خا�صة اأن 

اجلزائر دخلت املرحلة الثالثة من انت�صار الفريو�س...

م�ضالح الوالية واحلماية املدنية يف حملة لتوعية املواطنني بباتنة
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بيــوتكــم" "الزمــــوا 

�سباب باتنة

قوافل توعوية وحت�سيــ�سية حول خطورة فريو�س كورونا جتوب ال�سوارع

طوابري طويلة من اأجل الظفر بكي�س �سميد

طوابري ال�صميد تتوا�صل 
وال�صلطات مطالبة بالتدخل!
التزال اأغلب مراكز توزيع مادة ال�سميد بكل من واليات اأم  

اأم البواقي، خن�سلة و�سطيف جتمع املئات من املواطنني يف 
طوابري طويلة من اأجل الظفر بكي�س �سميد، رغم حتذيرات 

اجلهات الو�سية من خطر التجمعات التي من �ساأنها اأن 
ت�ساهم يف انت�سار فريو�س كورونا ب�سرعة، حيث لوحظ 

ا�ستهتار الع�سرات من املواطنني بالتعليمات اخلا�سة باحلجر 
�س 05املنزيل لتفادي خطر انت�سار الفريو�س...

مواطنون حتت �ضعـــار "منر�ش ومنجوع�ش"

�س 12

"ال�صـواية" 
على ُبعد اأمتار قليلة من 
اقتطاع تاأ�صرية ال�صعود
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نوارة بوبري

ال�شعوب... مواقف
بني م�سكك وم�سدق وكاذب و�سادق ونا�سر 
للفتنة والدعاية املغر�سة وحمب للفو�سى 

وم�سارب يف اال�سعار وحملل لل�سيا�سة 
اجلزائري  املواطن  وجد  "الكورونية"، 

نف�سه غارقا يف دوامة من امل�ساعر املختلطة 
واالأحا�سي�س املت�سببة يف ارتفاع ن�سبة افراز 

االدرينالني يف ج�سم االن�سان لتزيد من 
انفعاالته وت�سبب له امرا�سا مزمنة وكذا تزيد 

من تفاقم املتواجدة منها،  ليتحول اىل كومة 
من امل�ساعر املنقادة يف جمتمع يع�سق الرتاجيديا 
ويحب تهويل امل�سائب حتى زاد ال�سيء عن حده 

وانقلب اىل �سده يف وقت يحتاج فيه املواطن 
اىل اخوه املواطن ليقف اىل جانبه ويخفف 

من هوله، ويدعم الغني الفقري خالل الظروف 
اال�ستثنائية التي تعانيه البالد.

اإال ان ما حدث ويحدث يف خمتلف واليت 
الوطن قد اثبت العك�س اين زادت ن�سبة 

اال�ستغالل وارتفعت مقايي�س االنانية يف نفو�س 
مري�سة حولت امل�سيبة اىل فائدة ل�ساحلهم، 
رغم حتذيرات امل�سوؤولني واملخت�سني وجتند 

امل�سالح املعنية على غرار وزارة التجارة التي 
كثفت خرجات اعوانها وحولتهم اىل "ع�سكر 

يف املع�سكر" فظلوا على را�س عملهم ليل نهار 
ليحاربوا اال�ستغالل وامل�ساربة ورفع االأ�سعار 
وكاأنهم ي�سربون املاء بالنار ال�ستفحال هذه 
الظاهرة التي �سيطرت على �سمائر التجار، 

وخلقت ازمة يف �سوق يتوفر بها كل ما يحتاجه 
امل�ستهلك اجلزائري.

ورغم ان ال�سعب اجلزائري قد ابدى وخالل 
عديد االزمات التي ا�سابت دوال جماورة او 

عربية او �سقيقة وحتى غري م�سلمة ت�سامنه مع 
�سعوبها، قلبا وقالبا ليقدم حتى نف�سه هبة لهذه 

املواقف ور�سم لنف�سه �سورة عاملية ايجابية 
كلما ابدى موقفا �سهما جتاه دولة من الدول، 

حكومة و�سعبا قد اأثبت ف�سله الذريع هذه املرة 
وهو عاجز على اأن ي�سنع لنف�سه موقفا حمليا 

وطنيا خالل ازمته  التي يحتاج فيها الن يكون 
اكرث م�سوؤولية من وقت م�سى، فُيعمل عقله 

اكرث من معدته حتى يخرج منها �ساملا م�ساملا وال 
ينه�س حلم اخيه حيا، وهو واقف على قارعة 
املوت مرتقبا تلقي العدوى يف اي حلظة، وهو 

الذي خرج منذ ااكرث من �سنة من بطن احلوت 
يف حراك �سعبي �سلمي دميقراطي اثبت للعامل 

عقالنيته وجناعة فكره الرا�سد.
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يعــاين ال�سعــب اجلزائري من قلــة الوعي وادعــاء الفهم 
الزائد عن حده على عك�س ال�سعوب االأخرى التي ا�ست�سعرت 
اخلطــر الفعلــي املحــدق بهــم ب�سبب وبــاء كورونــا امل�ستجد، 
وهــذا مــا كان �سببا مبا�سرا يف انت�ســار ممار�سات ميكن و�سفها 
باخلطــرية والتــي �ستــاأزم الو�ســع اأكــرث وُتفاقمــه، كانت�ســار 
بيــع و�سائــل الوقايــة وال�سالمــة واملعقمات علــى االأر�سيات 
االأ�سا�سيــة  للمــواد  القانــوين  غــري  والتخزيــن  واالأر�سفــة 
االجتماعيــة  واللقــاءات  التجمعــات  ظاهــرة  وا�ستمــرار 
و)الت�ســالم( وترويج اأفكار بالية تقلل مــن �ساأن الوباء بدل 
التحذيــر منه..و قلة الوعي اأخطر مــن الوباء نف�سه بدليل 
تعفن الو�سع يف اإيطاليا وو�سوله اإىل مرحلة متقدمة نخ�سى 

اأن ن�سل اإليها يف حال اأخذتنا العزة باجلهل؟!.

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: عبد الرحمان بن بوزيد 
    )وزير ال�صحة( 
..."ربراب عر�ض على الوزارة ا�صترياد اأجهزة 

التنف�ض وتقدميها للم�صت�صفيات".
باموال  ا�ستريادها  راج��ل...  يا  قلنا: 

من؟

بعد ان مت ت�سجيل حاالت بوباء كورونا يف كل من 
والتي خن�سلة و�سطيف ، ناهيك عن اإعالن رئي�س 
املجل�س ال�سعبي لبلدية احلاجب بوالية ب�سكرة 
احلجر  مــن  كــورونــا  بفريو�س  م�ساب  فـــرار  عــن 
ال�سحي اإىل وجهة جمهولة بعد اأن ظهرت نتائج 
نا�سد  ذلك  اثر  وعلى  ايجابية،  باأنها  التحليل 
التوا�سل  موقع  على  باتنة  مدينة  من  نا�سطون 
الوالئية   ال�سلطات  "فاي�سبوك"  االجتماعي 
بالعمل على غلق كل مداخلها مع تكثيف الرقابة 

ذات  ،ويف  الــكــامــريات  عــلــى  واالعــتــمــاد  عليها 
ال�سياق ذهب نا�سطون اآخرون اإىل الدعوة فقط 
اأمنية  حواجز  طريق  عن  الرقابة  ت�سديد  اإىل 
اإىل احلركة  بالنظر  التام  الغلق  ولي�س  و�سحية 
والية  من  القادمة  الغذائية  وخا�سة  التجارية 
غذاء  مــن  مرتفعة  ن�سبة  متثل  والــتــي  �سطيف 
املكثف  اال�ستعمال  مراعاة  مع  وهــذا  الباتنيني 

الأجهزة ك�سف احلرارة.

مع �سدوراملر�سوم التنفيذي  املتعلق بتدابري منع ومكافحة انت�سار التاجي ) ) covid-19   ل�سيما املادة 05 
التي تن�س على غلق حمالت امل�سروبات، واملطاعم، وكذا بيان   ديوان والية باتنة القا�سي بالغلق املوؤقت 
جلميع املقاهي واملطاعم وقاعات ال�ساي على م�ستوى كل منطق الوالية ،�سجلنا تنفيذ تاما كالتزام وتعبري 
عن وعي املواطن الباتني يف اأول يوم من �سريان  تلك التعليمات ،اإال انه �سجلنا  من جهة اأخرى عودة  انت�سار 
با�ستعمال  القهوة   االأك�ساك تبيع  اأن  جل  ،وهي  للمدينة  االإقليم احل�سري  ظاهرة  قدمية جديدة عرب 
ت�سكيالت  من خمتلف ماكينات القهوة و �ستى ماركات  هذه االأخرية ذات ال�سهرة العاملية ،وهي الظاهرة 
التي مت حماربتها حتى يف الظروف العادية حني �سكلت  مناف�سة حقيقية للمقاهي،ومل يقت�سر االآمر على 

القهوى فقط بل تعداه اإىل اأنواع امل�سروبات املختلفة . 

"اأقعد يف داركم" للتح�سي�س من  التوا�سل االجتماعي يف اجلزائر ها�ستاق  اأطالق رواد مواقع  اأن مت  منذ 
خماطر انت�سار وباء كورونا باللغات العربية والفرن�سية واالإجنليزية وتتطور ذلك اإىل اجلهات الر�سمية 
الــ  املهتمة بوالية باتنة وكذا واليات االورا�س نف�س  الوباء، �سهدت  ال�سفحات  انت�سار  مع تطور مراحل 
"ها�ستاق"  بال�ساوية "قيم ذي هادارث" املهم للجميع هو التح�سي�س والوعي خ�سو�سا مع دخول هذا الوباء 

مرحلته الثالثة.

مرافق  تخـ�سي�س  تيبورتني  الدين  زين  الـبواقـي  اأم  والـي  قرر  االإ�سـتعجالـية،  الـتدابري  اإطــار  يف 
ا�ستعجالية الإ�ستقبال حاالت احلجر املحتملة يف كل من: االإقـامـة اجلامعية غديري عبد الالحمان 
الغزايل - -1 اأم البواقي، االإقامة اجلامعية 500 �سرير بعني مليلة، االإقامة اجلامعية 500 �سرير 
الرتبوية  املـوؤ�س�سات  البلديات،  جميع  عرب  والتمهني  املهني  التكوين  وملحقات  مراكز  البي�ساء،  بعني 

اجلاهرة وكذلك بع�س الـفـنادق اخلا�سة.

متلك اجلزائر خمزونا من املياه ال�سطحية يقدر ب 4 مليار مرت مكعب، 
ف�ســال عن احتياطاتها من املياه اجلوفية وكــذا اإنتاجها من مياه البحر 
املحــالة، حيــث مل تتاأثــر البالد بتاأخر هطــول االأمطار خــالل االأ�سهر 
الثــالث املا�سيــة، وهــذه الكمية كافيــة لتلبيــة احتياجــات املواطنني 
مــن امليــاه ال�ساحلة لل�سرب مبــا يف ذلك �سكان املناطــق املعزولة، بحيث 
�ستخ�س�س كمية تقدر ب 5ر3 مليار مرت مكعب لتلبية كل احلاجيات من 

املاء ال�سروب، ح�سبما افاد به وزير املوارد املائية اأرزقي براقي.
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ا�ستوعب العامل اأخريا اأن مليارات املليارات التي يتم 
�سرفها يف احلفالت واملهرجانات وامل�سابقات الكروية 

على اختالف م�ستوياتها والرواتب اخليالية التي يتلقاها 
املمثلون و العبي كرة القدم لن ومل تقدم للب�سرية �سيئا 

بقدر ما �ساهمت يف تاأخريها واإغراقها يف التفاهات والعبثية 
والالجدوى..

وقد ف�سح وباء كورونا عدم جاهزية معظم دول العامل 
ملجابهة فريو�س واحد ناهيك عن حرب بيولوجية كثريا 

ما تلوح بها الدول العظمى يف تهديداتها املتبادلة باللجوء 
اإىل اال�ستخدام املتعمد للجراثيم والفريو�سات واالأمرا�س 
امل�سطنعة كحرب جرثومية اأكرث فتكا من حرب االأ�سلحة 

واملجابهة امليدانية يف �ساحات القتال..
وهذا ما دفع بعاملة اإ�سبانية اإىل التهكم بالو�سع العام 

للعامل ولبالدها على وجه اخل�سو�س قائلة لهم )هل 
ي�ستطيع مي�سي اأو رونالدو اأو غريهم من الالعبني الذين 

يقب�سون املليارات على ح�ساب العلماء الذين يحظون باأموال 
زهيدة اأن ينقذوا العامل؟( هل ي�ستطيع اأي العب دويل اأو 
حملي اأو فنان اأو ممثل والذين يو�سفون بالنجوم والنخبة 

وقد ُفتحت لهم خزائن االأر�س يغرفون منها على ح�ساب 
اجلوعى وامل�ساكني والعراة وامل�سردين والالجئني وحتى 

العلماء والباحثني..هل ميكن لهوؤالء اأن ينقذوا الو�سع؟..
اأين هم من اأزمة كورونا اأين اأموالهم على االأقل اأين 

مواقفهم االإن�سانية التي حتتم عليهم امل�ساهمة بها الإنقاذ 
العالقني على هاوية هذا الوباء الذي ت�ساوى فيه العامل وهو 

الذي ي�ستهدف اجلميع دون رحمة اأو �سابق اإنذار؟؟..
عندما �ساهم الالعب الدويل ريا�س حمرز يف حماولة ن�سر 

الوعي ب�سرورة االلتزام بالبيوت واحلجر الذاتي االإرادي 
لتفادي االإ�سابة بكورونا مل يالقي الرتحيب بقدر ما وجه 

له الكثري من املواطنني انتقادات ب�ساأن وجوب التكفل من 
قبله ببع�س العائالت التي ال ميكنها اأن تلزم )دارها( الأن 

قوتها يومي واالأحرى اأن ي�ساهم ماديا يف هذه احلرب التي 
حتتاج اإىل ت�سافر اجلهود للخروج من االأزمة..وما حمرز 

اإال مثال غري مق�سود بعينه واإمنا كل �سخ�س قادر هو معني 
بال�سرورة لدعم املواطنني وقطاع ال�سحة على اخل�سو�س 

بالتجهيزات الالزمة للتحكم مب�ساعفات وباء كورونا خمافة 
اأن يخرج عن ال�سيطرة ويتجاوز قدرات التحمل املتاحة على 

امليدان اال�ست�سفائي..
املواطن ال يحتاج اإىل كمامة اأو قفاز.. يكفيه اأن يلزم 

بيته ويحر�س على النظافة والتطهري واخلروج اإال لل�سرورة 
الق�سوى الأن منظر اأطبائنا وهم يحتمون باأكيا�س بال�ستيكية 

هي خم�س�سة اأ�سال للقمامة يجعلنا نعيد ح�ساباتنا ب�ساأن 
االأموال التي ُتهدر يف )الفارغ( والفراغ وقد بات حري بها 

بعد اليوم اأن ُتوجه ل�سالح الباحثني والقطاعات احليوية..
الأننا فهمنا الدر�س ولن ينفعنا اجللد املنفوخ وال )ال�سطيح 

والرديح( يف االأوقات احلا�سمة كفريو�س كورونا اأو غريه؟!.

زووووووم الأورا�س....

كثريا ماتكلمنا على الزحف على الر�سيف اأر�سا... متنا�سني الزحف على 
ال�سرفات جواا... ال�سورة من بلدية بابار

�صماح خميلي

البطاطا باطل..
بكميات  الوطنية  ال�سوق  متوين  عملية  اأن  واللحوم،  للخ�سر  امل�سرتك  املهني  الوطني  الديوان  اأكد 
كبرية من البطاطا الزالت م�ستمرة، بعدما مت تزويد االأ�سواق يف 24 والية من بينها 14 �سوق جملة، 
30 و40 دينار للكيلو غرام الواحد، وهذا  ال�سعر النهائي �سيرتاوح ما بني  اأن  مو�سحا باأن العملية 

ال�سعر �سيكون يف متناول للم�ستهلك اجلزائري وباطل بالن�سبة له.



اتفقا على موا�سلة الت�ساور والتن�سيق..

تبادل رئي�س اجلمهورية، ال�صيد عبد املجيد تبون، م�صاء اأم�س 
االثنني، اأثناء مكاملة هاتفية، مع نظريه التون�صي، ال�صيد قي�س 
�صعيد، املعلومات ووجهات النظر حول الو�صعية ال�صحية يف كال 
اأزمة  ملواجهة  فيهما  املتخذة  االإجــراءات  �صوء  "على  البلدين 

لرئا�صة  بيان  به  اأفــاد  ح�صبما  فريو�س"،  كورونا  وباء  انت�صار 
اجلمهورية.

واأو�صح امل�صدر ذاته، اأن الرئي�صني اتفقا على "موا�صلة الت�صاور 
والتن�صيق للت�صدي لهذا الوباء املتف�صي يف العامل". 

الرئي�س تبون يتبادل مع نظريه التون�صي املعلومات حول الو�صعية ال�صحية يف البلدين

ق. و

تراأ�صه  الــذي  لــالأمــن،  االأعــلــى  املجل�س  قــرر 
للقوات  االأعــلــى  القائد  اجلمهورية،  رئي�س 
امل�صلحة، وزير الدفاع، عبد املجيد تبون اأم�س 
ال�صحي  احلجر  عن  ر�صميا  االإعالن  االإثنني، 
مع  ايام   10 ملدة  البليدة  والية  على  الكامل 
التجوال.  احلظر  وو�ــصــع  متــديــده  اإمكانية 
واخلروج االإ�صتثنائي يجب اأن يكون  بت�صريح  
م�صبق من قبل الدرك الوطني واالأمن الوطني، 
اأمنية ملراقبة تنفيذ هذه   و�صتن�صب حواجز 

االإجراءات.
الواليات  العا�صمة وكل  اإقليم  القرار  و�صمل 
التي �صهدت حاالت، ويكون احلجر بداية من 
ال�صاعة ال�صابعة م�صاء اىل ال�صابعة �صباحا، 
العا�صمة  منع جتمعات الأكرث من �صخ�صني يف 
النهار. كما تقرر تعليق ن�صاط �صيارات  طيلة 

االأجرة عرب كامل الرتاب الوطني.
ــا غــلــق كـــل قـــاعـــات احلــفــالت  وقــــرر اأيــ�ــص
وكل  العائلية  واالأعـــرا�ـــس  ــاالت  ــف ــت واالإح

واحــرتام  للتوقيف  يتعر�س  لذلك  خمالف 
م�صافة  االمانة االجبارية مرت على االقل يف 

كل املوؤ�ص�صات.

ال�صيدليات  عدا  املحالت  كل  غلق  تقرر  كما 
وحمالت بيع املواد الغذائية ويف حال خمالفة 

القرار يتم �صحب ال�صجل التجاري.

على  يون�س،  كرمي  اجلمهورية،  و�صيط  اأكد 
لوقف  املنزل  يف  بالبقاء  االلتزام  �صرورة 
اجلزائر  اأن  م�صددا  كورونا،  فريو�س  انت�صار 

بحاجة اإىل ت�صامن جميع اأبنائها.
اإن  �صحفي،  بــيــان  يف  يون�س  ــرمي  ك وقـــال 
ودعم  ال�صرورية  الو�صائل  جميع  ا�صتعمال 
املعدات والتجهيزات  ب�صتى  الطبية  الهياكل 
النتائج  اإىل  للو�صول  حتمي  اأمــر  الطبية 
هذا  على  فعالة  ب�صفة  بالق�صاء  الكفيلة 

الوباء.
غرار  على  تعي�س  اجلزائر  اأن  البيان  وذكر 
جراء  وذلــك  ح�صا�صة  و�صعية  العامل  دول 
اأكرث  لذا علينا جميعا  وباء فريو�س كورونا، 
من اأي وقت م�صى االلتزام بتو�صيات م�صالح 
ال�صحة والتقيد بالبقاء يف املنزل الذي هو 
بات �صرورة حتمية من اأجل احلد من انت�صار 

هذا الفريو�س.
تقدير  حتية  اجلمهورية  و�صيط  ووجــه 
وكذا  ال�صحة  قطاع  يف  والعاملني  لالأطباء 

جميع املواطنني الذين هم جمندين من اأجل 
حماربة فريو�س كورونا.

ارتفاع عدد امل�صابني 
بفريو�س "كــورونا"

اإىل 230 حالة

التعليم  الأ�صاتذة  الوطني  املجل�س  نا�صد 
بكل  الوطنية  النخب  االثــنــني  ــايل،   ــع ال
الوطنية  م�صوؤولياتهم  حتمل  اأطــيــافــهــا 
هذه  يف  والتاريخ  الوطن  اأمــام  واالإن�صانية 
الفرتة الع�صيبة التي متر بها البالد جراء 

انت�صار وباء كورونا امل�صتجد العاملي.
وجاء يف بيان توج اجتماع املكتب الوطني 
امل�صغر للمجل�س الوطني لتدار�س م�صتجدات 
والعامل  اجلزائر  اأ�صابت  التي  اجلائحة 
عن  الر�صمي  االإعــالن  بعد  خا�صة  باأ�صره، 
ملكافحة  الثالثة  املرحلة  اجلزائر  دخــول 

وباء كورونا امل�صتجد العاملي.
وحياة  اأوال  اجلزائر  مبداأ  من  وانطالقا 
مل�صاعي  ودعــمــا  �ــصــيء،  كــل  قبل  املــواطــن 
القيادة الوطنية وعلى راأ�صها ال�صيد رئي�س 
اجلمهورية وجمهوداته، قرر املكتب الوطني 
اتخاد عدد من االجراءات والتدابري منها 
اأطيافها  بكل  الوطنية  النخب  منا�صدة 
واملفكرين،  االأطــبــاء  االأ�صاتذة،  العلماء، 
الفنانني  االأدبـــاء،  الكتاب،  الدين،  رجــال 
واالإعالميني، لتحمل م�صوؤولياتهم الوطنية 
هذه  يف  والتاريخ  الوطن  اأمــام  واالإن�صانية 

الفرتة الع�صيبة التي متر بها البالد.
اأ�صاتذة  من  اجلامعية  االأ�ــصــرة  دعــا  كما 
وطلبة وعمال للتجنيد اإىل جانب مبادرات 

املجتمع املدين وكل القوى الوطنية احلية 
التوعية  ن�صر  يف  وامل�صاهمة  وتــاأطــريهــا، 
اىل  باال�صافة  الــوبــاء،  هــذا  خماطر  مــن 
العلمية  املخابر  واأعــ�ــصــاء  مـــدراء  دعــوة 
العملية  للم�صاركة  الوطن،  جامعات  بكل 
اأجــل  مــن  الــوطــنــي  املــجــهــود  يف  والعلمية 

الوقاية من هذا الوباء القاتل.
كما طلب الكنا�س من اإدارات اجلامعات اإىل 
التعاون وت�صهيل كل عمل ي�صب يف املجهود 
نف�س  ويف  كــورونــا.  وبــاء  ملحاربة  الوطني 

االطار 
املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على  تن�صيبها  مت  التي 
كــورونــا  وبـــاء  �ــصــد  للتوعية  اجلــامــعــيــة، 

امل�صتجد،
اخلــاليــا  تـــقـــدم  اأن  ــس  ــ� ــل ــج امل ومتـــتـــى 
التح�صي�صية تقارير دورية للمكتب الوطني 
املكتب  جل�صة  ان  اىل  م�صرية  ن�صاطها  حول 
دعوة  مع  مفتوحة  تبقى  امل�صغر  الوطني 
واملجل�س  الــوطــنــيــة  االإداريــــــة  الــلــجــنــة 
الوطني للبقاء يف حالة تاأهب ق�صوى وعرب 
للم�صاركة  ا�صتعدادها  عن  االخري  النقابة 
هذا  ملكافحة  م�صرتك  وطني  جمهود  اأي  يف 
فروعها  كل  رفقة  نف�صها  ت�صع  كما  الوباء، 
اجلزائر  خدمة  يف  الوطن  جامعات  كل  يف 

و�صعبها وحكومتها.

اأعلن جمال فورار الناطق الر�صمي 
با�صم جلنة ر�صد ومتابعة وباء 

كورونا ارتفاع عدد احلاالت امل�صابة 
بفريو�س كورونا  يف اجلزائر اإىل 

الوطني. امل�صتوى  على  حالة   230
وذكر جمال فورار  يف بيان ت�صجيل 

125 حالة اإ�صابة بفريو�س كورونا يف 
والية البليدة ما يعادل 54 باملائة، 

وقد �صجلت 29 حالة جديدة موؤكدة 
ومل يتم ت�صجيل وفيات جديدة.
واأ�صار امل�صدر اأن 90 باملائة من 

احلاالت م�صتورة خا�صة اأوروبا ومن 
العربية ال�صعودية، و�صجلت احلاالت 

يف 25 والية منها 68 باملائة من 
الواليات �صجلت حالة او حالتني 

فقط.
وتوزعت احلاالت بـ 117  رجل 

و113  حالة تخ�س الن�صاء، بينما 
تخ�س 30 باملائة من االإ�صابات من 

جتاوزت اأعمارهم 60 من العمر.
وذكر فورار، اأن 23 حالة غادرت 

امل�صت�صفى بعد متاثلها لل�صفاء و322 
حالة م�صتبه فيها  موجودة يف 

امل�صت�صفيات.

واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة  وزيــر  اأعلن 
بوزيد،  بن  الرحمان  عبد  امل�صت�صفيات، 
التنفيذ  حيز  و�صعت  العلمية  اللجنة  اأن 
بروتوكول عالج جديد اأ�صا�صه دواء منتج 

حمليا وم�صتورد يف نف�س الوقت.
الندوة  خالل  ت�صريح  يف  الوزير  وذكــر 
ور�صد  متابعة  للجنة  اليومية  ال�صحفية 
و�صفه  يتم   اأنه  اجلزائر  يف  كورونا  وباء 
ــوؤكــدة وهــو متوفر  حلـــاالت االإ�ــصــابــة امل

حاليا بالكميات الكافية.
"ا�صتنادا  اأنه  قال  اإعالمي  لقاء  وخالل 
اللجنة  ـــررت   ق ـــدول  ال بع�س  لــتــجــارب 
بروتوكول  التنفيذ  حيز  و�صع  العلمية 
منتج   جديد  دواء  اأ�صا�صه  جديد  عــالج 
حمليا وم�صتورد اأي�صا، يتم و�صفه حلاالت 
مــتــوفــر حاليا   املـــوؤكـــدة وهـــو  ــابــة  االإ�ــص

بالكميات الكافية".
عملية  عــن  باملنا�صبة  الــوزيــر  وك�صف 
ال�صيدلية  ملخزون  "م�صتمرة"  جتديد 
با�صتور  ومعهد  للم�صت�صفيات  املركزية  
اجلـــزائـــر بــالــتــنــ�ــصــيــق مـــع الــقــطــاعــات 
رئي�س  لــتــوجــيــهــات   وطــبــقــا  االأخـــــرى 
بف�صل  وهذا  االأول،  والوزير  اجلمهورية 
كل الت�صهيالت، التي  اعتمدتها احلكومة 

لعملية ا�صترياد هذه املواد. 
ـــه "مت  ــح يف هـــذا الــ�ــصــيــاق اأن ــص كــمــا اأو�
تن�صيب" خلية لدى الوزير االأول تتكفل 
من  االنتهاء  مت  اأنه  معلنا  العملية،  بهذه  
لفتح ثالثة  التح�صريية  االإجــراءات  كل 
لت�صخي�س فريو�س  با�صتور  ملحقات  ملعهد 

كوفيد 19.
واأكد بن بوزيد اأن ملحقة وهران دخلت 
حيز اخلدمة ابتداء من يوم اأم�س االثنني  
يف حني اأن ملحقة ق�صنطينة �صتكون حيز 
ملحقة  واأن  االأربعـــــــاء  يــوم  اخلــدمــة 
خالل  اخلــــدمة  يف  �صتنطلق  ــة   ــل ورق

االأ�صبوع القادم.
ــوزيــر  ويف هـــذا اخلــ�ــصــو�ــس، طــمــاأن ال
جمندة  ــة  ــدول ال اأن  قــائــال:  املــواطــنــني 
لهذا  للت�صدي  موؤ�ص�صاتها  خالل  من   كليا 
النظافة  قواعد  احــرتام  مت  اإذا  الوباء، 

التي يو�صي بها اخلرباء.    
ومن جهة اأخرى، مل يفوت ذات امل�صوؤول 
رجال  لكل  �صكره  عن  للتعبري  ال�صانحة 
القطاع  يف  املوؤ�ص�صات  وم�صوؤولو  االأعمال  
الت�صامني  عملهم  على  واخلــا�ــس  الــعــام 
"ن�صهده  يوميا من خالل، كما قال،  الذي 
العمليات التربعية للم�صت�صفيات ومراكز 

احلجر ال�صحي".     
با�صم  التحية،  اأي�صا  الــوزيــر  قــدم  كما 
رئــيــ�ــس اجلــمــهــوريــة واحلـــكـــومـــة، لكل 
على  اأ�صنافهم  مبختلف  ال�صحة  مهنيي 
اأجل  من  يقدمونها  التي  الت�صحيات  كل 
هذا  انت�صار  من  واحلد  املواطنني  �صالمة، 
الوباء، موؤكدا اأن "اجلزائر متتلك  و�صائل 
مهني  حلماية  كافية،  بكمية  الوقاية 

ال�صحة".

دواء كلوروكني ملعاجلة فريو�س كورونا
ــني، وزارة  ــن اأمــ�ــس االث مــ�ــصــاء  اعــلــنــت، 
بروتوكول  تعتمد  اجلزائر  ان  االت�صال، 
يف  يتمثل  كورونا،  فريو�س  ملعاجلة  دواء 
دواء كلوروكني، وهو الدواء الذي ي�صتعمل 

يف عالج املالريا وامرا�س الروماتيزم.
التي  االبحاث  نتائج  ان  البيان،  واكــد، 
ــــدواء بــكــل مــن ال�صني  اجــريــت عــلــى ال
باالمكان  وا�صبح  فعاليتها  اثبتت  واوروبا 
او�صح،  و  الكورونا.  عــالج  يف  ا�صتعماله 
رفع  على  يعمل  ــدواء  ال ان  البيان،  نف�س 
القدرات املناعية للمري�س، كما انه ينتج 
كافية  بكميات  متوفر  وهو  اجلزائر،  يف 

ملعاجلة امل�صابني باجلزائر.
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املجل�س االأعلى لالأمن يقرر احلجر التام يف البليدة وحظر التجوال بالعا�صمة 

و�صيط اجلمهورية.. اجلزائر بحاجة اإىل ت�صامن جميع اأبنائها

الوطني

ق. وق. و

ق. و

ق. و

ق. و

 بداأنا يف ا�صتعمال دواء منتج حمليا 
لعـــالج "كورونا"

الكنا�س ينا�صد النخب الوطنية لتحمل 
م�صوؤولياتهم الوطنية واالإن�صانية

جمتمع  حركة  دعت 
اإيل  احلكومة  ال�صلم 
اإمكانياتها  كل  ح�صد 
ملــــواجــــهــــة الــــوبــــاء 
اأنها  مــوؤكــدة  املنت�صر 
موؤ�ص�صاتها  كل  ت�صع 
واإمكانياتها  وهياكلها 
الــبــ�ــصــريــة واملــاديــة 
املجتمع  خــدمــة  يف 
والدولة يف ظل تف�صي 

وباء كورونا.
واأعلنت حم�س يف اجتماع مكتبها الوطني 
كل  مع  للتعامل  ا�صتعدادها  االثنني  اأم�س 
وحفظ  الــوبــاء  ملواجهة  الوطنية  القوى 
ــن  واالأم ال�صحة  على  خمــاطــره  مــن  البلد 

الوطني ومعي�صة املواطنني.
اال�صتمرار  ــرورة  �ــص على  الــبــيــان  ـــد  واأك
ال�صرورية  اال�صتثنائية  االإجــــراءات  يف 
مع  ب�صرامة  والتعامل  الوباء  انت�صار  ملنع 
الوقاية  �صيا�صات  خمتلف  مع  تهاون  اأي 
اأدوات  وتــطــويــر  ــفــرديــة  وال اجلــمــاعــيــة 

ــــد الـــطـــبـــي  ــــص ــــر� ال
ــل الــ�ــصــريــع  ــف ــك ــت وال
بــاملــ�ــصــابــني وتــوفــري 
املنا�صبة  االأمـــاكـــن 
لـــلـــحـــجـــر املــــوؤقــــت 
والـــتـــدخـــل الــعــاجــل 
والــ�ــصــريــع الإجــــالء 
العالقني  اجلزائريني 
املطارات  خمتلف  يف 

االأجنبية.
ــا دعــــت حــركــة  ــم ك
احلكومية  القدرات  لتطوير  ال�صلم  جمتمع 
االإمكانيات  كــل  وح�صد  الــوبــاء  ملواجهة 
يف  ينفق  ما  واعتبار  الوباء  لوقف  الالزمة 
الوقاية والعالج املبكر اأقل بكثري مما ينفق 

يف حالة اإنت�صاره ال قدر اهلل.
من جهة اأخرى طالب بيان حم�س ب�صرورة 
اإعالم ال�صلطات الراأي العام بحقيقة انت�صار 
املر�س وتوفري املعلومات الالزمة بخ�صو�س 
م�صتويات التكفل مما يجعل املواطنني اأكرث 

حذرا واطمئنانا.

حم�س توؤكد ا�صتعدادها للتعامل
 مع كل القوى الوطنية 

ق. و



ثنية العابــد

التزال ال�صلطات الوالئية بباتنــة بالتن�صيق مع خمتلف اجلهات الفاعلة على غرار م�صالح احلماية املدنية من 
حمالت التوعية والتح�صيــ�س حول خطورة فريو�س كورونا، وجابت �صيارة احلماية املدنية العديد من �صوارع 
مدينة باتنة مطالبة املواطنني بالتزام منازلهم وتفادي اخلروج اإال لل�صرورة الق�صوى با�صتعمال مكربات ال�صوت، 

خا�صة اأن اجلزائر دخلت اأم�س املرحلة الثالثة من انت�صار الفريو�س.

مطالبني بتوفري و�سائل الوقاية

بعد توقيف م�سروع اإجناز �سبكة الغاز الطبيعي بحي "الرجال"

اأن والية باتنة ال تزال خالية  ورغم 
من  موؤكدة  اإ�سابة  اأي  من  ال�ساعة  حلد 
احلــاالت  جل  نتائج  وظهور  الفريو�س 
اخلطر  اأن  اإال  �سلبية،  بها  امل�ستبه 
بالتجند  مطالب  واجلميع  قائما  يبقى 
الذي  اخلطري  الفريو�س  هــذا  ملواجهة 
باالأ�سخا�س  االحــتــكــاك  عــرب  ينتقل 
امللوثة  االأماكــن  مالم�سة  اأو  امل�سابني 

توا�سل  البع�س  وا�ستنكر  بالفيــرو�س، 
نقطة  تــزال  ال  حيث  ال�سميد،  طوابري 
للمواطنني  كبريا  توافدا  ت�سهد  البيع 
الغذائية  املــادة  هذه  اقتناء  اأجــل  من 
الو�سية  اجلــهــات  تطمينات  كــل  رغــم 
بوفرتها مثلها مثل باقي املواد الغذائية 
التي تكفي اإىل غاية نهاية ال�سنة، من 
جهة اأخرى �سهدت بع�س مراكز الربيد 

اأجل  مــن  للمتقاعدين  كبريا  تــوافــدا 
كبري  اجتمع  حيث  معا�ساتهم  �سحب 
ال�سيوخ والعجائز مثلما �سهده بنك  من 
مبروانة،  الريفية  والتنمية  الفالحة 
حيث ياأتي ذلك رغم الت�سهيالت املقدمة 
امـكانية  حـــــــول  الو�سية  اجلهات  من 

�سحب املعنيني معا�ساتهم بالوكالة.

العـابد  ثنية  بلدية  فــالحــوا  يعي�س 
كابو�سا اأرق يومياتهم ب�سبب امتزاج مياه 
وب�ساتينهم  حلقولهم  املــحــاذي  الـــوادي 
بات  الذي  االأمر  ال�سحي،  ال�سرف  مبياه 
املنطقة  يف  الــفــالحــي  الــنــ�ــســاط  يــهــدد 
جراء املياه امللوثة التي تغمر املزروعــات 
اأن  �ساأنها  من  ح�سرات  ظهور  يف  وتت�سبب 
تق�ســي على املحا�سيل الزراعية وتت�سبب 

يف تعفنها وتلفهـا.
يت�سبب  ال�سكان  ح�سب  بيئية  كــارثــة 
التي  ال�سحي  ال�سرف  فيها اهرتاء �سبكة 
اإىل  باالإ�سافة  جهة  من  االهرتاء  تعاين 
االأمر  اأخــرى  مناطق  يف  وجودها  انعدام 
امللوثة  املــيــاه  ت�سرب  اإىل  يـــوؤدي  الــذي 
الذي  الــوادي  مياه  وتلويثها  ال�سطح  اإىل 
ت�سب فيه، حيث يت�سبب الو�سع يف كارثة 
احل�سرات  انت�سار  ب�سبب  يومية  بيئية 
ـــف وغــريهــا من  ـــزواح والـــقـــوار�ـــس وال
يف  لالأمرا�س  والناقلة  امل�سببة  الكائنات 

فيه  العدوية  االأمــرا�ــس  اأ�سبحت  وقــت 
تعرف انت�سارا وا�سعا يف اأرجاء العامل مبا 

يف ذلك اجلزائر.
على  اأثـــرت  بــدورهــا  الكريهة  الــروائــح 
حيث  العابد  بثنية  الفالحني  ن�ساط 
اأكــد هــوؤالء بــاأن الــروائــح التي ال تطاق 
مطوال  املكوث  على  قادرين  غري  جتعلهم 
يف حقولهم وب�ساتينهم ومزاولة اأ�سغالهم 
باأريحية، وذلك ما جعل هوؤالء يطالبون 
العاجل  بالتدخل  البلدية  ال�سلطات 
وجت�سيد وعود طال اأمد انتظارها لو�سع 
نغ�ست  التي  البيئية  الكارثة  لهذه  حد 
وعذرت  اليومية  حياتهم  الفالحني  على 
عليهم مزاولة ن�ساطاتهم الفالحية التي 
اأن ميار�سوها يف ظروف  كان من املفرت�س 
عربوا  ما  ح�سب  ومالئمة  �سحية  اأكــرث 
للم�سكلة  �سريع  حل  اإيجاد  يف  اآملني  عنه 

يف القريب العاجـل.

م�ضالح الوالية واحلماية املدنية يف حملة لتوعية املواطنني بباتنة

بيــــــــــوتكم" "اإلزمـــــوا 

ميــــــــاه ال�شـــــرف ال�شحي 
تهدد ن�شــــــاط الفالحيــن
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الطاقم  االأول  اأمــ�ــس  �سباح  اأقـــدم 
ــة الــعــمــومــيــة  ــس ــ� ــس ــوؤ� ــامل الــطــبــي ب
بن  م�سطفى  ال�سهيد  اال�ست�سفائيـة 
بولعيد باأري�س يف والية باتنة، على 
امل�ست�سفى،  مقر  ــام  اأم احتجاج  �سن 
احلماية  و�سائل  بتوفري  مطالبني 
ظروف  يف  للعمل  الطبية  والوقاية 

اآمنة.
تذمرهم  عــن  املــحــتــجــون  ــــرب  واأع
التي  الو�سعية  هــذه  مــن  ال�سديد 
والعمال  الطبي  الطاقم  بها  يعمل 
ال�سبهيني  وامل�ستخدمني  املهنيني 
اأب�سط  تتوفر  ال  حيث  باملوؤ�س�سة، 
و�سائل الوقاية، على غرار الكمامات 
القفازات،  واملعقمات الكحولية وكذا 
مع  اتــ�ــســال  يف  ــهــم  اأن واأن  وخــا�ــســة 
املري�س ب�سفة يومية ومبا�سرة، كما 
نيوز  االأورا�ــس  مع  اأكدوا يف حديثهم 

الوباء  هذا  ملواجهة  م�ستعدون  اأنهم 
العاملي والوقوف مع الوطن واملواطن 
احلماية  و�ــســائــل  تــوفــري  �سريطة 
با�ستمرار، خ�سو�سا واأن هذا الفريو�س 
انت�سارا وا�سعا يف عدة واليات  ي�سهد 
ب�سدة  والوقاية  احلماية  ويتطلب 
ال�سحي  القطاع  ملواجهته، الأن عمال 
هو من يجابه خماطر االإ�سابة بهذا 
كافة  توفر  عــدم  حــال  يف  الفريو�س 

و�سائل احلماية والتعقيم.
املوؤ�س�سة  عــمــال  نا�سد  جهته،  مــن 
ال�سحة  مدير  باأري�س  االإ�ست�سفائية 
العاجل  بالتدخل  باتنة  لــواليــة 
والـــنـــظـــر يف و�ــســعــيــتــهــم الـــتـــي ال 
من  مطالبني  بها،  العمل  ي�ستطيعون 
اجلهات املعنية �سرورة حماية عمال 
هذا القطاع الذي ي�سهر على مواجهة 

هذا الفريو�س. 

ببلدية  "الرجل"  حــي  �سكان  ــدد  ج
مقر  بغلق  االأ�سبوع  هذا  مطلع  اجلــزار 
البلدية، بعد اأن احتجوا يوم اخلمي�س 
منددين  الــطــريــقــة،  بنف�س  املــا�ــســي 
ب�سبكة  حيهم  ربــط  م�سروع  بتوقيف 
متكني  املزمع  من  كان  اإذ  الطبيعي  الغاز 
من  اال�ستفادة  من  احلي  ذات  مواطني 

هذه املادة احليوية.
 هذا واأكد املحتجون اأن هذا التوقيف 
الذي  الــوقــت  ويف  مــربر  وغــري  غام�س 
كانوا ينتظرون اجناز امل�سروع واالنتهاء 
خالل  بتوقيفه  فوجئوا  اأ�سغاله  مــن 
اإذ  جمهولة،  الأ�سباب  املن�سرمة  االأيــام 
التي  االأ�سباب  عن  املواطنون  ت�ساءل 
خا�سة  ــغــال  ــس االأ� تــوقــيــف  اإىل  اأدت 
بالغاز  تزويدهم  ينتظرون  كانوا  اأنهم 
معاناتهم  اإنهاء  اأجــل  من  ال�سرب  بفارغ 
التي  البوتان  غاز  ــارورات  ق اقتناء  يف 
حفيظتهم  اأثار  ما  وهذا  كاهلهم  اأثقلت 
على  الــثــاين  لليوم  يحتجون  وجعلهم 

التوايل. 
هذا وقد �سهدت بلدية اجلزار العديد 
االأخرية،  الفرتة  يف  االحتجاجات  من 
نتيجة حلزمة من امل�ساكل التي يتخبط 
فيها مواطنوها على غرار م�سكل النقل 
العمومي وكذا املدر�سي عالوة على عدم 
وكذا  املياه  وم�سكل  الطرقات  تهيئة 

الغاز الطبيعي. 
من جهة اأخرى اأمر وايل والية باتنة 
بحل املجل�س البلدي لبلدية اأوالد عمار 
خلفية  على  وذلـــك  اجلــــزار،  بــدائــرة 
�سهور  املجل�س منذ  يعي�سه  الذي  الو�سع 
مــن االنــ�ــســداد، هــذا وقــد اأ�ــســدى وايل 
والية باتنة اأمرا لرئي�س دائرة اجلزار 
وت�سيري  املــيــزانــيــات  بـــاإعـــداد  يق�سي 
انتظار  يف  للبلدية  االإداريـــة  ال�سوؤون 
ال�سعبي  املجل�س  اأع�ساء  بني  التداول 
البلدي بعد توفر ال�سروط املو�سوعية، 
اإيجاد  اجلــزار  بلدية  �سكان  وينتظر 
يعانونها  التي  الكثرية  للم�ساكل  حل 
انتظروا  طاملا  التي  املتوقفة  وامل�ساريع 
اأر�س الواقع وذلك بعد  جت�سيدها على 
القريب  يف  لبلديتهم  رئي�س  انتخاب 

العاجل عودة املياه اإىل جماريها.

عمال قطاع ال�شحة باأري�س يحتجــون

احتجاج �شكان بلدية اجلزار 
يدخل يومـــه الثاين

�صفيقة. �س اإميان. ج

نا�صر. م

مرمي. ع

تعي�س عدة اأحياء مبدينة باتنة 
على غرار حي تام�سيط، بوعقال، حي 

ال�سهداء وحي EPLF، هذه االأيام على 
وقع م�سكل انعدام املاء ال�سروب خ�سو�سا 

اأنهم بحاجة للمياة بغر�س التنظيف 
والتعقيم للبيوت، ما جعل املواطن يف 

رحلة بحث عن هذه املادة لتغطية 
حاجيات املنزل.

وحتولت يوميات املواطنني ببع�س 
االأحياء  بعا�سمة الوالية، اإىل جحيم 
جراء �سح احلنفيات، واالأمر الذي اأثار 

ا�ستياءهم هو تزامن هذه احلالة مع 
فريو�س كورونا الذي ي�ستوجب احلماية 

والوقاية منه بالغ�سل امل�ستمر للذات 
اأو التنظيف والتعقيم امل�ستمر للبيوت 

واملقتنيات التي يتم جلبها من خارج 
املنزل، ويف ذات ال�سياق، اأفاد املواطنون 

اأنهم يواجهون ال�سعاب ب�سبب غياب املاء 
الذي دفعهم للولوج يف رحلة بحث م�سنية 
عن قارورة ماء، هذا اإذ متكنوا من الظفر  
بها و�سط الطوابري التي منعت ب�سبب ذات 

الفريو�س الذي عرف انت�سارا يف عدة 
واليات، االأمر الذي دفع حفيظتهم ودفهم 

للتهديد باخلروج اإىل ال�سارع من اجل 
اإي�سال ندائهم للجهات املعنية للتدخل 

ولو�سع حد لهذه االأزمة اخلانقة.
هذا ونا�سد املعنيون ال�سلطات املحلية 

ب�سرورة التدخل والوقوف على هذا 
امل�سكل الذي اأ�سبح يثري تذمرهم ودفعهم 
للخروج من املنازل للبحث عن هذه املادة 

والتزود بها يف ظل فر�س الدولة اإلزام 
املواطنني بيوتهم.

�شح احلنفيات يثري 
ا�شتياء مواطنني بباتنة

عدة اأحياء تعي�ش
 على وقع اأزمة عط�ش

مرمي. ع



لك�ضر االحتكار والنـــدرة 

يف �ضياق اإجراءات الوقاية من كورونا

قررت ال�سلطات املحلية لوالية 
الندرة واالحتكار  �سطيف ك�سر 
املمار�س من طرف بع�س التجار 
ــاربــني وهــــذا مــن خالل  ــ�ــس وامل
امل�ستعجلة  االإجــــراءات  بع�س 
العمل  يف  ال�سروع  �سيتم  التي 
وهذا  اليوم  نهار  من  بداية  بها 
مادة  ندرة  حدوث  ت�سجيل  بعد 
االأخرى  املــواد  وبع�س  ال�سميد 
وتالعب  الطلب  كــرثة  نتيجة 

امل�ساربني.
املحلية  ال�سوق  اإغــراق  وتقرر 
مـــادة  مـــن  طـــن   5000 بــنــحــو 
ب�سعر مقنن ال يتجاوز  البطاطا 
و�ستتكفل  للم�ستهلك،  دج   40
التعاونية  ــوزيــع  ــت ال بعملية 
والتمويل،  للخدمات  الفالحية 
يف  الــكــمــيــات  تعليب  مت  حــيــث 
اأكيا�س بوزن 05 و10 كلغ، ومت 
للبيع  نــقــاط  عــدة  تخ�سي�س 
ــواق  ــس ــاالأ� مبــديــنــة �ــســطــيــف ب
ال�سوق  ــن  ع ف�سال  اجلـــواريـــة 
تخ�سي�س  مت  فيما  ــوي،  ــه اجل
م�ستوى  على  اأخــرى  بيع  نقاط 

ــني وملـــان،  بــلــديــات الــعــلــمــة، ع
عني  اأزال،  ــني  ع بــــاي،  �ــســالــح 
بني  جميلة،  بوقاعة،  اأرنـــات، 

فودة وعمو�سة.
وفيما يتعلق بالندرة احلا�سلة 
وايل  قرر  فقد  ال�سميد  مادة  يف 
ب�سفة  ــ�ــس  الــرتخــي �ــســطــيــف 
النا�سطة  للمطاحن  ا�ستثنائية 
عــلــى مــ�ــســتــوى الـــواليـــة )15 
املنتوج  ببيع  بالقيام  مطحنة( 
وبالقيمة  للم�سرتى  مبا�سرة 
املقننة دون اأي زيادة مع ال�سماح 
اأي�سا الأ�سحاب املطاحن بالتوزيع 
النائية  املناطق  م�ستوى  على 
عمليات  وانطلقت  والبعيدة، 
وهو  اخلمي�س  اأمــ�ــســيــة  الــبــيــع 
التخفيف  يف  اأ�سهم  الذي  االأمر 
من الندرة التي ح�سلت يف مادة 
الفارطة،  االأيام  طيلة  ال�سميد 
كما عرفت اأ�سعار خمتلف املواد 
انخفا�سا  اال�ستهالكية االأخرى 
حمــ�ــســو�ــســا حــيــث عــــادت اإىل 

م�ستوياتها املعهودة. 

�سرق  العلمة  بلدية  اأبــرمــت 
مع  اتــفــاقــيــة  �سطيف  واليــــة 
من  للنظافة  خا�ستني  �سركتني 
النفايات  �سحب  تـــويل  ـــل  اأج
واالأحــيــاء  الــ�ــســوارع  وتنظيف 
ــن الــبــلــديــة خالل  الــغــربــيــة م
ظل  يف  وهــذا  اجلــاريــة  ال�سنة 
البلدية  م�سالح  ـــدرة  ق عـــدم 
ــاء  ــي عــلــى تــغــطــيــة جــمــيــع اأح
اليد  ــة  قــل نــتــيــجــة  ــديــة  ــبــل ال
بعد  البلدية  بحظرية  العاملة 
تــقــاعــد عـــدد كــبــري مــن العمل 
وعدم  الفارطة  الفرتة  خــالل 
ب�سبب  جــدد  بعمال  تعوي�سهم 

جتميد التوظيف.
وح�سب تاأكيدات رئي�س بلدية 
فاإنه من  العلمة توفيق ح�ساين 
يف  ال�سركتني  ت�سرع  اأن  املنتظر 
ممكن  وقت  اأقــرب  خالل  العمل 

ـــراءات  االإج مــن  االنتهاء  بعد 
مبنح  ـــة  اخلـــا�ـــس ــــــــــة  االإداري
ال�سفقات وهذا ل�سحب النفايات 
ب�سكل  تراكمت  التي  واالأو�ساخ 
ملحوظ يف العديد من االأحياء 
التي  ال�سركة  عقد  نهاية  بعد 
نهاية  مع  بالعلمة  مكلفة  كانت 

ال�سنة الفارطة.
ـــارزة  ـــب ـــني االأمـــــــور ال ــــن ب وم
مع  املـــربمـــة  االتــفــاقــيــات  يف 
تنظيف  �سرورة  هي  اخلوا�س 
يف  مـــرة  الرئي�سية  ــوارع  ــس ــ� ال
�سياق  يف  وهذا  باملياه،  االأ�سبوع 
املتخذة  الوقائية  االإجــراءات 
املحلية  ال�سلطات  طـــرف  ــن  م
ــذي  ـــاء كــورونــا ال ملــواجــهــة وب
خالل  االنــتــ�ــســار  يف  اأخــــــذ 

االآونة الفارطة.

يف اإطار االإجراءات 
التكميلية الالزمة واملتعلقة 

بالوقاية من فريو�س 
كورونا تراأ�س وايل والــي 
خن�سلة، اجتماعا مو�سعا 

مع اللجنة االأمنية واملدراء 
التنفيذيني، حيث مت درا�سة 

كيفية اتخاذ االإجراءات 
التكميلية الالزمة للوقاية 

من الفريو�س.
هذا واأ�سندت وجلميع 

امل�سالح جملة من التعليمات 
من بينها التكثيف من 

عمليات رفع القمامات 
وخا�سة بعا�سمة الوالية، 

مع زيادة دورات اإ�سافية 
لرفع النفايات املنزلية  

املرتاكمة عرب �سوارع املدينة 
وزيادة التح�سي�س من طرف 

مكاتب حفظ ال�سحة 
التابعة للبلديات وموا�سلة 
تعقيم  ال�ساحات وال�سوارع  

والف�ساءات امل�سرتكة  
والتن�سيق مع االإدارة املحلية 
القتناء املخزون االحتياطي 

من مواد التعقيم  وو�سائل 
الوقاية وكذا تقدمي 

�سروحات لالأعوان املتدخلني 
يف عمليات التعقيم.

هذا ومت ت�سخري الفنادق 
التالية دار املعلم وفندق 

الربيد واملوا�سالت بحمام 
ال�ساحلني وفندق املهدي 

باحلامة متهيدا لتحويلها 
اإىل مراكز للحجر ال�سحي، 

فيما مت وقف النقل 
اجلماعي لالأ�سخا�س  وكذا 

غلق املقاهي واملطاعم.

خمتلف  تعرف  خن�سلة  والية  ويف 
 21 عرب  ال�سميد  مــادة  بيع  نقاط 
وطوابري  الفو�سى  من  حالة  بلدية 
طويلة و�سراعات من اأجل احل�سول 
على هذه املادة، اأين قام الع�سرات من 
باقتحام  خن�سلة  ببلدية  املواطنني 
مطحنة ال�سنابل وبالتحديد املكان 
الذي تتم فيه عملية البيع واإحداث 
فو�سى كبرية من اأجل احل�سول على 
�س�سار  بلدية  جهتها  من  ال�سميد، 
وان�سيغة  وطامزة  الطويلة  وعــني 
الوالية  بلديات  من  وغريها  وبغاي 
وفو�سى  طــويــلــة  ــري  ــواب ط تــعــرف 
كبرية اأمام نقاط بيع ال�سميد وذلك 
�ساربني  �سميد  كي�س  على  للح�سول 
لعدم  والن�سائح  االإر�سادات  جميع 
عدوى  النتقال  جتنبا  االخــتــالط 
فريو�س كورونا خا�سة واأن الوالية 
ت�سهد ظهور اأول حالة اإ�سابة بهذا 

الفريو�س.
الكثريون  لها  ا�ستاء  املظاهر  هذه 
قد  التي  الت�سرفات  بهذه  ــددوا  ون
خن�سلة  بــواليــة  بال�سكان  تفتك 
الوالئية  ال�سلطات  مــن  وطــالــبــوا 

العاجل  التدخل  �سرورة  واالأمنية 
واإنهاء مثل هذه ال�سور التي ت�سيء 
جهتها  ــن  م املـــواطـــن،  �سمعة  اإىل 
م�سالح مديرية التجارة على راأ�سها 
مدير القطاع جمال حمزاوي دعوا 
�سرورة  اإىل  بــالــواليــة  املــواطــنــني 
ــهــفــة وتـــرك  الــتــعــقــل وعـــــدم الــل
من  لال�ستفادة  للجميع  الفر�سة 
كي�س �سميد لالآخرين وعدم اإدخال 
والية خن�سلة يف اأزمة ندرة ال�سميد 

بهذا الت�سرف.

تهافت على ال�صميد واحلليب 
يف �صوارع �صطيف 

ملحوظ  تهافت  ت�سجيل  اأم�س  ومت 
ال�سميد  مادة  توزيع  �ساحنات  على 
على  للح�سول  طــوابــري  عــن  ف�سال 
بيع  حمــالت  اأمــام  احلليب  اأكيا�س 
�سطيف،  بــواليــة  الغذائية  املـــواد 
اجلهة  يف  عزيز  بني  بلدية  ففي 
ــن الـــواليـــة مــازالــت  الــ�ــســمــالــيــة م
بظاللها  تلقي  ال�سميد  نــدرة  اأزمــة 
من  املتخذ  القرار  من  الرغم  على 
لل�سماح  الوالئية  ال�سلطات  طرف 

الأ�ــســحــاب املــطــاحــن بــتــوزيــع هذه 
مبا�سرة،  امل�ستهلكني  على  ـــادة  امل
املادة  �ساحنات توزيع هذه  وعرفت 
املواطنني  طــرف  من  كبريا  تهافتا 
الراغبني يف تخزين كميات من هذه 
املقبلة يف ظل  للفرتة  املادة حت�سبا 
لفريو�س  ــرب  اأك تف�سي  مــن  ــاوف  خم

كورونا.
وعادت اأزمة ندرة حليب االأكيا�س 
ظل  يف  وهــذا  الواجهة  اإىل  املدعم 
�سعوبة احل�سول على هذه االأكيا�س 
اأجرب  ممــا  البلديات  خمتلف  عــرب 
اقتناء  على  املواطنني  من  الكثري 
يتجاوز  ب�سعر  البقر  حليب  اأكيا�س 
60 دج و�سط تذمر كبري من عودة 
تاأكيد  ــم  الــظــاهــرة مــن جــديــد رغ
املوزعني على عدم وجود اأي خلل يف 
االإنتاج، حيث تعود الندرة احلالية 
اإىل كرثة الطلب على هذه املادة من 
طرف املواطنني، يف حني مت ت�سجيل 
اخل�سر  اأ�سعار  يف  حم�سو�س  تراجع 
عادت  التي  البطاطا  منها  خا�سة 

اإىل م�ستوياتها ال�سابقة. 

املئات  جتمع  و�صطيف  خن�صلة  البواقي،  اأم  والية  اأم  بواليات  ال�صميد  مادة  توزيع  مراكز  اأغلب  التزال، 
من املواطنني يف طوابري طويلة من اأجل الظفر بكي�س �صميد، رغم حتذيرات اجلهات الو�صية من خطر 
التجمعات التي من �صاأنها اأن ت�صاهم يف انت�صار فريو�س كورونا ب�صرعة، حيث لوحظ ا�صتهتار الع�صرات 

من املواطنني بالتعليمات اخلا�صة باحلجر املنزيل لتفادي خطر انت�صار الفريو�س.

ــات  ــس ــ� ــس ــوؤ� ـــن امل ــــدد م تــ�ــســهــد ع
اإقليميا  التابعة  اال�ست�سفائية 
لوالية اأم البواقي، توافد الع�سرات 
ال�سرطانية  االأورام  مر�سى  مــن 
العالجية  ح�س�سهم  تلقي  بهدف 
التي  احلــرجــة  الو�سعية  ظــل  يف 
امل�ست�سفيات  اأغــلــب  بها  تتواجد 
م�سوؤولة  م�سادر  وك�سفت  بالوطن، 
مب�ست�سفى �سليمان عمريات مبدينة 
عني مليلة، اأنه مت تاأجيل الع�سرات 
الكيميائي  الــعــالج  احل�س�س  مــن 
ملر�سي االأورام ال�سرطانية، ب�سبب 
بعد  ال�ساغرة  الــغــرف  عــدد  قلة 
احلجر  بغرف  اأ�سخا�س   6 و�سع 
التحاليل  نتائج  تظهر  مل  ال�سحي 
ــن 5  ــــد م اخلــا�ــســة بــهــم مــنــذ اأزي
احل�س�س  اإجــراء  �سيتم  اأين  اأيــام، 
والتي  وفقط،  امل�ستعجلة  للحاالت 
جتنبا  مــكــثــفــة  ملــتــابــعــة  ــاج  ــت حت

لتاأجيل  باالإ�سافة  املر�س،  لتطور 
ــة  ــدوري مــواعــيــد الــفــحــو�ــســات ال
ا�ستئنافها  ليتم  ال�سرطان،  ملر�سى 
الوباء.  انت�ساء  خطر  انتهاء  بعد 

مر�سى  ع�سرات  طالب  وقــد  هــذا 
مليلة،  عــني  مبــديــنــة  الــ�ــســرطــان 
بهم  خــا�ــس  طبي  ف�ساء  بتوفري 
الكيميائي  العالج  ح�س�س  لتلقى 

تعر�سهم  لتفادي  منتظمة  ب�سفة 
جراء  �ســـــــــــحية  لوعكـــــــــات 

تطور املر�س.

طوابيــر ال�شميد تتوا�شل 
وال�شلطات مطالبة بالتدخل!

اإغراق ال�شوق بكميات كبرية
 من البطاطا وتوزيع ال�شميد 

مبا�شرة على امل�شتهلكني 

اإجبار �شركات النظافة 
على غ�شل �شوارع العلمة باملياه 

ال�شلطات ت�شتنفر 
جميع م�شاحلها 

بخن�شلـــة

التقلي�س من ح�ش�س العالج الكيمائي ملر�شى ال�شرطان  باأم البواقي
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ب�ضبب وجود 6 حاالت بقاعات احلجر ال�ضحي

خن�شلـــة

�شطيـــف

اأم البواقي

حممد. ع
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ملواجهة تف�ضي الفريو�ش

الوايل عقد اجتماعا مع جميع اجلهات املعنية

البواقي  اأم  واليـــة  وايل  عقد 
"زين الدين تيبورتني" مع اأع�ساء 
تن�سيبها  مت  والتي  االأزمــة  خلية 
فريو�س  انت�سار  ملحاربة  مــوؤخــرا 
خمتلف  مع  بالتن�سيق  "كورونا"، 
الهيئات االأمنية وم�سالح ال�سحة،  
ــالــواليــة مت  ــا ب ــارئ اجــتــمــاعــا ط
خالله اإ�سدار تعليمات ا�ستعجالية 
تق�سي بتحويل االإقامة اجلامعية 
مليلة  عني  مبدينة  �سرير   500

عني  مبدينة  اجلامعية  واالإقامة 
اخلا�سة  الفنادق  وكذا  البي�ساء 
بلديات  م�ستوى  على  املتواجدة 
واأم  البي�ساء  ــني  وع مليلة  عــني 
البواقي، ملراكز للحجر ال�ستقبال 
اال�ستعجالية  احلــاالت  خمتلف 
الكلي  للغلق  باالإ�سافة  املحتملة، 
م�ستوى  على  واملقاهي  للمطاعم 
املـــــدن الـــكـــربى بـــالـــواليـــة، مع 
م�ستوى  على  املطاعم  عمل  اإبقاء 

ـــزام  ــع اإل الــبــلــديــات الــ�ــســغــرية م
الوجبات  تقدمي  بعدم  اأ�سحابها 

على الطاوالت.
�سي�ستاأنف  ــوع  ــس ــو� امل ذات  يف 
مبجمع   عملهم  �سيني  عامل   50
وذلك  �سيقو�س  مبدينة  اال�سمنت 
مت  اأن  بعد  املقبل،  اأفـريل   7 يوم 
الطبي  الفح�س  على  عر�سهم 
يف  حــــــاليا  واملتـــــــــــواجدون 

�سحة جيدة.

جتهيز الإقامات اجلامعية متهيدا لتحويلها اإىل مراكز للحجر  

بن �صتول.�س



...البحث عن ثقاللت املال بحب املغامرة  حني يختلط اجل�شع  

اإعداد: اأمني. ب

عن كثب

املا�صي من  العائد  االأخرية" الكتاب  "�صاعتنا 
 Our وباالإجنليزية   " عامل  من  اإنذار  االأخرية  "�ساعتنا  كتاب  �سدر 
دار  عن   2003 �سنة     final Hour، a scientist warning
كثرية  طبعات  يف  �سدر  ثم  املتو�سط،  القطع  من   ،Basic Books
وبلغات كثرية منها اللغة العربية التي ترجمه اإليها  الدكتور م�سطفى 
اإىل  ويهدف   2006 �سنة  للن�سر  العني  دار  من  و�سدر  فهمي،  اإبراهيم 
تكون  اأن  ميكن  التي  والع�سرين،  احلادي  القرن  خماطر  على  الرتكيز 
االأكرث تهديدًا للب�سرية وبيئة الكرة االأر�سية. حيث بداأت بع�س هذه 
التهديدات حتوم بالفعل على الكرة االأر�سية، والبع�س االآخر ال يزال 
مو�سع التخمني، ومنها ما اأ�سار اإليه الكاتب مارتن ريز من اإمكانية اأن 
يباد ال�سكان بفريو�سات مهند�سة مميتة يحملها الهواء، كما ميكن تغيري 
اخل�سائ�س الب�سرية بتكتيكات جديدة اأكرث تاأثريًا واإ�سابة للهدف من 
العقاقري واالأدوية امل�ستخدمة االآن، وقال "اإننا ميكن اأن جند اأنف�سنا 
اأو  كارثيًا  تكاثرًا  تتكاثر  �سريرة  نانوية  مباكينات  مهددين  يوم  ذات 

مهددين بكمبيوترات فائقة الذكاء.
وي�سيف مارتن ريز اأن ثمة خماطر جديدة اأخرى ال ميكن ا�ستبعادها 
معًا  الذرات  ت�سحق  التي  التجارب  فهناك  يقول  كما  كاماًل،  ا�ستبعادًا 
�سل�سلة من تفاعالت يتاآكل ب�سببها  اأن تبداأ  بقوة هائلة، بحيث ميكن 
اأن ميزق ن�سيج  كل �سيء فوق االأر�س، بل هناك من التجارب ما ميكن 
الف�ساء نف�سه، لي�سبب كارثة نهائية ينت�سر غبارها املت�ساقط انت�سارًا 
ال�سيناريوهات  هذه  كانت  واإذا  باأ�سره،  الكون  ليبتلع  ال�سوء،  ب�سرعة 
اأنها تثري ب�سكل حاد ق�سية  اإال  االأخرية مما ال يرجح غالبًا حتققها، 
من الذي ينبغي له اأن ي�سدر القرار وكيف ي�سدره، وما اإذا كان لنا اأن 
نوا�سل التجارب التي لها هدف علمي حقيقي وميكن ت�سور اأنها تطرح 
فيها  جدًا  �سغرية  خطر  فر�سة  تطرح  كانت  اإن  حتى  علمية،  فوائد 

نتيجة كارثية متامًا.
يقول املوؤلف: »ما زلنا نعي�س مثلما عا�س كل اأ�سالفنا، وتهددنا الويالت 
الهائلة،  الربكانية  التفجريات  مثل  كله،  العامل  تدمري  ت�سبب  التي 
واال�سطدام بكويكبات �سخمة، وحل�سن احلظ فاإن الكوارث الطبيعية 
بهذا املقيا�س الكوكبي يقل جدًا تكرارها، وبالتايل فاإن املرجح اأنها لن 
اأرقًا عند  اإنها ال ت�سغل تفكرينا وال ت�سبب  اأثناء حياتنا، بحيث  تقع 
بيئية  خماطر  االآن  اإليها  ي�ساف  اأ�سبح  الكوارث  هذه  لكن  معظمنا، 

اأخرى جنلبها نحن الأنف�سنا، خماطر ال ميكن اإهمالها .
وي�سري املوؤلف اإىل اأنه �سيحدث بحلول منت�سف هذا القرن اإعادة تنظيم 
ويعي�س  �سديدًا،  اختالفًا  خمتلف  نحو  على  والدول  املجتمعية  القوى 
لهم  اأكرب متامًا، وتكون  ل�سن  النا�س بطريقة خمتلفة جدًا، ويعمرون 
بوا�سطة  معدلة  تكون  ورمبا  احلالية  مواقفهم  عن  خمتلفة  مواقف 
اأدوية اأو زرع رقائق، اإال اأن هناك �سيئًا واحدًا من غري املرجح اأن يتغري، 
وهو اأن يرتكب االأفراد االأخطاء، ويكون هناك خطر من اأفعال خبيثة 

يرتكبها اأفراد مغرمون باالغرتاب اأو جمموعات من املن�سقني.
جديدة  اأجهزة  �ستقدم  املتقدمة  التكنولوجيا  اأن  املوؤلف  ويو�سح 
خللق االإرهاب والدمار و�ستوؤدي و�سائل االت�سال اإىل تنظيم تاأثريها 
واالأكرث  بل  هكذا،  الكوارث  تن�ساأ  اأن  املمكن  من  و�سيكون  املجتمعي، 
اأ�سبحت  وكلما  تكنيكيًا،  عاثر  حظ  جمــرد  عن  تن�ساأ  اأنها  اإزعــاجــا 
الفو�سى  وقوع  فاإن  ملرتكبيها،  املحتمل  العدد  زاد  اأخطر،  التهديدات 

ي�سبح بالغ االنت�سار. 

ماآ�صي القرن احلادي والع�صرين تبداأ �صنة 2020
الكتاب  يقوم   2020 العام  وخ�سو�سًا  والع�سرين  احلــادي  القرن  عن 
والتكنولوجيا  العلم  تقدم  خــالل  من  املتاحة  االإمكانيات  بعر�س 
لغري  موجه  �سل�س  باأ�سلوب  وذلك  وخماطر،  مزايا  من  ي�سحبهما  وما 

املتخ�س�سني، ويقوم بعر�س مو�سوع العلم الذي مل ي�سل بعد ايل نهايته 
وم�سريه  الكون  ب�ساأن  االبحاث  من  الكثري  زال  وما  البع�س  يزعم  كما 
جديدة  اكت�سافات  و�ستظهر  ذلك  وغري  واملــخ،  املعقدة  احلياة  وبنى 
من  اأخالقية  وم�ساكل  خماطر  تثري  اي�سا  ولكنها  مفيدة،  وتطبيقات 
نوع جديد. ينبغي اأن نوازن بني مزايا وفوائد علوم الوراثة واملعلومات 
وخماطر هذا كله، وتاأثريه على الكون اأكرث تنوعا وات�ساعا من اأي مما 

نت�سوره، وعر�س تفا�سيل اأخرى يف كتاب �ساعتنا االأخرية.
يف هذا الكتاب هناك تاأكيدات ملخاوف من احتماالت فناء الكون، وهو 
يقول: التوقعات بحدوث كارثة تدمر العامل، ارتفعت اإىل %50 بعد 
اأن كانت %20 قبل مائة عام، وي�ستطرد قائاًل: العلم يتقدم بدرجة 
اأي وقت م�سى، ويرى  من  اأخطر  نطاق  بها، ويف  التنبوؤ  كبرية ال ميكن 
فريز اأن اأهم االأخطار التي تهدد الب�سرية هي اإرهاب نووي وفريو�سات 
وهند�سة  االإن�سان  �سنع  من  اأجهزة  وانفالت  وراثــيــًا،  معدلة  مميتة 

وراثية تغري طبيعة الب�سر.

مليون اإن�صان �صيموتون باالإرهاب البيولوجي عام 2020
يتم كل ذلك بتدبري من اأ�سرار اأو نتيجة خطاأ ب�سري، وي�سيف "غري اأن 
العام 2020 �سيكون عام اخلطاأ البيولوجي الذي يت�سبب بقتل مليون 
ثابتة  غري  �ست�سبح  الأنه  تتغري  �سوف  االإن�سان  طبيعة  اأن  كما  اإن�سان، 
وكذلك  الطبية،  العقاقري  يف  ت�ستخدم  التي  املخلفة  املخدرات  ب�سبب 
تكنولوجيا  يف  ال�سريع  والتقدم  الوراثية  الهند�سة  يف  الهائل  التقدم 
�سيفرة احلم�س النووي دي اأن اإي، وما ميكن اأن ت�سفر عنه من خماطر 

كبرية جدًا.
�سنة  �سرح  قد  كان  زعيبط  املدعو  ربي  رحمة  دواء  خمرتع  اأن  يذكر 
يف  لذلك  يوؤرخ  ت�سجيل  هناك  يزال  وما  املعلومات  هذه  مبثل   2016
موقع يوتيوب، ما يدل على اأن التوقعات التي بناها اأمثال هذا املوؤلف 
الكثري منها يجد طريقه اإىل الواقع، يف حني متثل مثل هذه الكتب التي 
اأو  العلمي  اخليال  روايات  �سمن  النا�س  من  العامة  كتب  �سمن  ت�سنف 
�سمن كتب اجليب العامرة باخليال، ولذلك مل تلهم مثل هذه االأفكار 
فات  فهل  ــات  االأوق هذه  ملثل  العـدة  الإعـداد  احلكومــــات  اخلـــارقة 

االأوان حقا؟

ماتــزال االإ�ساعــات واالأخبــار املزيفــة ت�سنــع م�سهــد 
ترقــب فريو�ــس كورونا يف اأغلــب مناطــق االأورا�س، حيث 
ت�ســارع ال�سفحــات العامــة واحل�سابــات ال�سخ�سيــة اإىل 
تلقــف اأي مظهــر يــدل علــى وجــود �سخ�ــس م�ستبــه بــه 
ثــم تقــوم مب�ساركــة ذلــك، وذلك ما يبــث الهلــع يف �سكان 
املناطــق املعنيــة، ياأتي ذلــك يف ظل �سح املعلومــة املحلية 
خا�سة بعــد قرار وزير ال�سحة منــع مديرياته الوالئية 
مــن االإدالء بالت�سريحــات اأو منــح اأي اإح�سائيــات، اإىل 
ذلــك ن�سطــت املبــادرات التطوعيــة يف اأغلــب البلديــات 
واالأحياء لتعقيــم املناطق التي ت�سهد اكت�سا�س االأفراد، 
كمــا ن�سطت مبــادرات اأخرى على �سعيــد توفري الكمامات 
والقيــام باأعمــال خرييــة خمتلفــة، مــن بينهــا تقــدمي 
معونات عينية ومالية لالأ�سر الفقرية، حيث قامت غرفة 
ال�سناعة التقليدية واحلرف لوالية باتنة بتوزيع كمية 
مــن القما�ــس الطبي علــى احلرفيــني واحلرفيــات الذين 
انخرطــوا يف العمليــة التــي اأطلقتهــا الغرفــة بالتن�سيق 
ل�سنــع  اجلزائريــني  للحرفيــني  الوطنيــة  النقابــة  مــع 
االأقنعــة الواقية. و�ست�ساهــم الغرفة يف املرحلة االأوىل 
باكــرث من 2000 قنــاع واق �سيتم تعقيمهــا بالتن�سيق مع 
مديريــة ال�سحــة وال�سكــان لواليــة باتنــة، اإىل ذلك ما 
تــزال الطوابري عند حمالت بيع ال�سميد حتظى بتغطية 
ال�سفحات املحلية يف فاي�سبوك على غرار طوابري مراكز 
الربيــد، التــي �سعــى كثــريون اإىل تنظيمهــا يف عــدد مــن 

مناطق االأورا�س.

�سن املدونون يف خمتلف �سبكــات التوا�سل االجتماعي 
هجوما عنيفا على قن�سلية اجلزائر يف مدينة اإ�سطنبول 
ب�سبب مــا حدث يف مطار املدينة ملئات اجلزائريني الذين 
علقــوا باملطــار نتيجة عــدم متكنهم من العــودة على منت 
طائرات اخلطــوط اجلوية الرتكية التي حتججت بعدم 
تلقيهــا اإذنا مــن ال�سلطات اجلزائريــة بالهبوط، وتداول 
املغردون فيديوهات ا�ستغاثة من داخل املطار وكذا تعر�س 
امل�سافريــن اإىل تعنيــف من طرف ال�سرطــة الرتكية، اإىل 
ذلــك طالب كثــريون رئي�س اجلمهوريــة بالتدخل لتمكني 
هــوؤالء مــن العــودة واإخ�ساعهــم للحجــر ال�سحــي داخل 
البــالد، خا�ســة يف ظل وجــود حــاالت م�ستع�سيــة لكبار 
ال�ســن ومر�ســى خردوا لتوهــم من امل�ســايف الرتكية، كتب 
فريــد "ما يتعر�س له اخواننــا يف مطار اإ�سطنبول ال ميت 
اإىل االإ�ســالم وال االإن�سانية ب�سلــة . وجوب تدخل فوري 
لل�سلطــات اجلزائريــة، اللهم ي�سر رجوعهــم اإىل ديارهم 
�ساملني غامنني يارب"، كما علق يو�سف بالقول " ما يح�سل 
للزمــالء االأ�ساتذة وباقي اجلزائريني يف مطار ا�سطنبول 
انتكا�سة وا�سحة للدبلوما�سية اجلزائرية .. على االأقل 
تطمئننا ببيان اأو ت�سريــح.. التجاهل ي�ساعف متاعبهم 
ومتاعبنــا.. اأيــن هــو منطــق ت�سيــري االأزمات؟ اأمــا خليل 
فكتــب علــى �سفحتــه " ال ادري مــا الفائــدة مــن الزيارة 
الرئا�سيــة التي قام بها اأردوغان يف جانفي الفارط فقط 
واأزمــة ب�سيطــة ال ي�ستطيعــون حلهــا.. والغريــب اإجالء 

البع�س للعا�سمة دون املناطق االأخرى".

التوا�ســل  �سفحــات  يف  وا�ســع  نطــاق  علــى  انت�ســر 
االجتماعــي ها�ستــاق الإح�ســاء احلــاالت اجلديــدة مــن 
فريو�س كوفيــد 19 يف اأغلب الدول، حيــث �سعى املدونون 
اإىل نقــل ت�سريحــات وزراء ال�سحــة يف تلــك البلدان وما 
تت�سمنه مــن اإح�سائيات مع تقدمي حتاليل عن ارتفاع اأو 
انخفا�ــس الن�سب يف متابعة حلظية لتطور الفريو�س عرب 
العــامل، اإىل ذلك ما تزال قنــاة اليوتيوب التي خ�س�ستها 
منظمــة ال�سحــة العامليــة لتنقــل تفا�سيــل الوبــاء عــرب 
الــدول حتظى مبتابعة مليونية حيث حطمت كل االأرقام 
القيا�سيــة واأ�سبحــت م�سدرا مهما للمعلومــة عرب العامل، 
كما تداول املدونون حتت نف�س الو�سم اأدعية و�سور كثرية 
للفريو�ــس منها تدوينات للرتفيه عن النف�س، كما حظيت 
اإيطاليا بت�سامن كبري علــى �سبكات التوا�سل االجتماعي 
ب�سبب االأعــداد الهائلة من امل�سابني واملتوفني، حيث دعا 
املدونــون اإىل م�ساعــدة هذا البلد للخــروج من اأزمته بعد 

اأن تخلت عنه الدول االأروبية.
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ترند حملي

ترند وطني

ترند عاملي

خ�سنا  بعدما  نتوقعه  كنا  �سيء  اآخــر  ذلك  كان  رمبا 
العزة  دولــة  بناء  اإىل  و�سعينا  العامل  اأدهــ�ــس  حراكا 
فما  جزائري  اأي  خارجها  وال  فيها  يهان  ال  والكرامة، 
ين�سبونها  اأجدادنا  كان  التي  احلرة  اجلزائرية  بالك 
دونها  ويخ�سون  ويحمونها  �ساأنها  مــن  ويعلون  ملكة 

احلروب.
وفيديوهات  �سورا  اأم�س  م�ساء  اجلزائريون  تابع  لقد 
بثت على �سبكات التوا�سل االجتماعي يندى لها اجلبني 
كان مطار اإ�سطنبول برتكيا م�سرحا لها، وكان مئات من 
اجلامعيني  االأ�ساتذة  من  معترب  عدد  منهم  مواطنينا 
ــام  اأي ــدة  ع امل�ساكني  ـــوؤالء  ه ق�سى  اأيـــن  لــهــا،  �سحايا 
ا�ستطاعوا  للمطار، فال هم  الدولية  املنطقة  عالقني يف 
عادو  هم  وال  اأهاليهم  اإىل  والعودة  طائراتهم  ركــوب 
اإيجاد  غاية  اإىل  االإقامة  ظروف  لتح�سني  املدينة  اإىل 
ال�سور مبثابة و�سمة عار يف  لقد كانت تلك  لهم..  حل 
�سحايا  حتى  لها  وتاأمل  اأجمع،  العامل  �ساهدها  جباهنا 
يوؤمل  ومــا  االأيـــام،  هــذه  حجرهم  يف  املقيمني  الكورونا 
ومل  جتاهلتهم  املعنية  الوزارات  بكل  احلكومة  اأن  اأكرث 
فبقى  عنهم،  معلومات  باأي  الوطني  العام  الــراأي  تخرب 
هوؤالء كاالأيتام على مائدة اللئام يف دولة ميثل ال�سياح 
الوافدين  اإجمايل  من  معتربة  ن�سبة  اإليها  اجلزائريني 
اإليها، وتعترب املق�سد االأول للجزائريني، وبذلك ت�سجل 
الكبرية  عرثاتها  اأوىل  بوقادوم  عهد  يف  الدبلوما�سية 
اأي  غياب  يف  ب�سهولة  اجلزائريون  يغفرها  لن  والتي 

موقف ر�سمي مما يح�سل يف املطار املذكور.
نخبة  من  هم  املحتجزين  هوؤالء  من  معتربا  عددا  اإن 
مهام  يف  كانوا  واأ�ستاذات  جامعيني  اأ�ساتذة  من  االأمــة 
من  فكان  الدالة  الوثائق  كل  وميتلكون  ر�سمية  علمية 
املفرو�س اأن يتم التعامل معهم على اأ�سا�س اأنهم من ذوي 
وحلد  اجلميع  اأهملت  هناك  قن�سليتنا  لكن  االأولوية، 
باأي  ال�سفري  اأو  القن�سل  يقم  مل  االأ�سطر  هذه  كتابة 
الرتكية  لل�سرطة  الذين تركوا فري�سة  للمعنيني  زيارة 
ما  االإذالل..  �سنوف  كل  عليهم  ومار�ست  عنفتهم  التي 
هكذا ت�سان كرامة اجلزائري يا كل من نعينه االأمر.. 
جرمية  احلرجة  االأوقـــات  يف  امل�سوؤولية  عن  التخلي 

يعاقب عليها القانون.

عارنا يف 
ا�شطنبول

يتوا�ضل الغمو�س وعدم اليقني حول م�ضدر وباء كورونا فريو�س و�ضط تناطح الفر�ضيات والإثباتات وتبادل التهم 
بني الدول الكربى ل�ضيما بني ال�ضني والوليات املتحدة الأمريكية، ويف الوقت نف�ضه يتوا�ضل ال�ضباق من اأجل 

اإنتاج القاح له، غري اأن كثريين من املهتمني بهذا املجال عادوا اإىل كتابات مثرية للجدل وت�ضريحات ظهرت قبل 
�ضنوات تنباأت مبا يح�ضل الآن بكثري من الدقة وبناء على معطيات ل تقبل النق�س ومنها كتاب " �ضاعاتنا الأخرية" 

الذي �ضدر �ضنة 2003 والذي نقدم يف هذه امل�ضاحة قراءة لأبرز ما جاء فيه ب�ضاأن هذا املو�ضوع.

من املوؤكد اأن هناك حتوال مفاهيميا كبريا �سيحدث يف 
العديد من احلقول املعرفية ومنها النظرية االقت�سادية 
وال�سيا�سيــة التــي اأنتجت العديد مــن املفاهيم التي �ساع 
ا�ستخدامهــا لعــدة ع�سريــات لرتجمة التعــاون الدويل 
الالحمــدود يف الكثــري مــن امللفــات على غــرار  مكافحة 
االإرهــاب مثال.. اليم ياأتي هــذا الفريو�س املدعو كوفيد 
19 ليدمــر كل املفاهيــم املتعلقة بالتكامل االقت�سادي 
بــني الــدول ويف اأن�سع جتربة له وهــي االحتاد االأروبي 
الــذي اأظهر اأن الــدول امل�سكلة له مل تكــن م�ستعدة ملثل 
هــذه االأزمــات رغــم امل�ساريــع امل�سرتكــة الكثــرية ورغم 
الهيئــات ورغــم االأموال الكبــرية التي �سرفــت من اأجل 
هــذا الكيــان الــذي كان يقــدم كنموذج مثــايل اإىل وقت 

قريب.
اليــوم تقــف فرن�ســا واأملانيــا وا�سبانيــا واإيطاليا على 
م�سافــات متباعــدة مــن بع�سهــا البع�ــس �ساهــرة قواتها 
االأمنيــة علــى حدودهــا يف وجــه القادمــني واملغادريــن 
خمافــة تنقــل الفريو�ــس كورونــا، وهــي احلــدود التــي 
اأزيلــت مــن الوجــود طيلــة ع�ســرات ال�سنــني، اأكــرث من 
ذلــك انكفت املبــادرات الوطنية يف االحتــاد على نف�سها 
واهتمــت باأمورها الداخلية وجنــدت اإمكانياتها لنف�سها 
وتركت بلدا موؤ�س�سا لالحتاد االأروبي وحيدا يف مواجهة 
جحافــل الفريو�ــس القاتــل والــذي اأبــاد قــرى باأكملها، 
وا�ستنجادهــا  االإيطاليــة  احلكومــة  ا�ستغاثــة  ورغــم 
بهيئــات االحتاد املختلفة اإال اأن وقــع االأزمة كان كبريا 
علــى اجلميــع، �سف اإىل ذلــك �سعف القيــادات احلالية 
للــدول االأروبيــة كل هــذه معطيــات توؤكــد بــاأن منوذج 
التكامــل واالندمــاج قد خ�ســع الختبار حقيقــي وف�سل 

فيه منذ البداية.



ي�ضهد قطاع اإنتاج مواد التطهري والتعقيم ومنتجات النظافة البدينة ن�ضاطا معتربا هذه الأيام، بعد 
جلوء العديد من ال�ضركات من القطاعني العمومي واخلا�س اإىل م�ضاعفة قدراتها الإنتاجية يف ظل 

انت�ضار وباء كورونا )كوفيد -19( باجلزائر.

اليوم العاملي للمياه : 

واأفاد ال�صيد براقي اأن الوزارة اأدرجت 
�صمن اأجندتها املوؤجلة اإىل ما بعد ح�صر 
الوباء، تنظيم ملتقى دويل حول تاأثري 
املياه  م�صادر  على  املناخية  التغريات 
املتو�صط،  االأبي�س  البحر  منطقة  يف 
يرتقب اأن يخرج بعدة تو�صيات ل�صمان 

هذا املورد لالأجيال القادمة.
الفعاليات  تت�صمن  ذلــك  جانب  اإىل 
املياه  باقت�صاد  مرتبطة  نــ�ــصــاطــات 
�صيتم  بطرق ع�صرية ومبتكرة، بحيث 
وحماولة  مبتكرة  م�صاريع  عدة  عر�س 
اإىل  وتعميمها،  احللول  هــذه  مرافقة 
وال�صباب  لــالأطــفــال  ن�صاطات  جــانــب 

وخرجات ميدانية .
ح�صب  اأي�صا،  اليوم  هــذا  اأجندة  ويف 
الـــوزيـــر، تــنــظــيــم يـــوم اإعـــالمـــي مع 
ــاول كـــل مــراحــل  ــن ــت الــ�ــصــحــفــيــني، ي
املواطن،  نحو  م�صادره  من  املياه  نقل 
هذه  تفا�صيل  حول  نظرة  الإعطائهم 
املبذولة  املــجــهــودات  ومــدى  العملية 
الإي�صال املاء للمواطن، اإىل جانب ذلك 
�صيتم تنظيم ن�صاطات عرب كل الواليات 
بالتن�صيق مع مدراء املوارد املائية لكل 

وعودة  الوباء  ح�صر  بعد  وذلك  والية 
الو�صع اإىل طبيعته.

ويف رده على �صوؤال يتعلق مبدى تاأثري 
ا�صتهالك  معدل  على  الــوبــاء  انت�صار 
اأن القطاع مل يلم�س  املياه، قال الوزير 
اال�صتهالك،  معدل  على  تــاأثــريه  بعد 
اإال  الو�صع  هذا  تقييم  ميكن  ال  بحيث 
خالل االأ�صهر املقبلة، مطمئنا املواطنني 

للقيام  الكافية  املائية  ــوارد  امل بوفرة 
لل�صوارع  والتعقيم  التطهري  بعمليات 

وال�صاحات العامة.
حلث  الفر�صة  براقي  ال�صيد  وا�صتغل 
درجات  اأق�صى  التزام  على  املواطنني 
بتو�صيات  وااللتزام  واحلــذر  احليطة 
منظمة ال�صحة العاملية يف هذا االإطار 

ملنع االنت�صار الكبري للوباء.

الـــعـــام ملجمع  املـــديـــر  الــرئــيــ�ــس  اأكــــد 
املديرية  اأن  حكار،  توفيق  �صوناطراك، 
العامة للمجمع يف حالة "تاأهـب ق�صـوى" 
اأن  اإىل  م�صريا  كــورونــا،  لوباء  للت�صدي 
املوؤ�ص�صة تعمل بحكمة وتب�صر حتى وان 
ت�صـديد  اإىل  االأحــيــان  بعـ�س  يف  جلــاأت 
العامالت  حماية  اجل  من  االإجـــــراءات 
والعمال وكذا امل�صاهمة يف اجلهد الوطني 

يف جمال حماية ال�صحة العمومية.
ويف ر�صالة الرئي�س املدير العام للمجمع، 
والتي  والعمال،  العامالت  لكل  املوجهة 
ن�صرها املوقع الر�صمي ل�صوناطراك، قال 
العامالت  اإىل  يتوجه  انه  حكار  ال�صيد 
ال�صحية  الــظــروف  هـــذه  يف  والــعــمــال 
ككافة  بــالدنــا،  بها  متــر  التي  ال�صعبة 
جــراء  مــن  وهـــذا  تقريبا،  الــعــامل  دول 
انت�صار عدوة فريو�س كوفيد 19)كورونا 
اجلديد( اخلطري والذي مت ت�صنيفه من 
قبل منظمة ال�صحة العاملية كوباء عاملي، 
كانت  وان  حتى  انه  حكار  ال�صيد  م�صيفا 
�صدة العدوى يف اجلزائر معتدلة ن�صبيا، 
فهذا مل مينع �صوناطراك من اتخاذ، منذ 
الوهلة االأوىل، كل االإجراءات الوقائية 
الالزمة وذلك طبقا لتعليمات وتو�صيات 

ال�صلطات ال�صحية الوطنية.
يف  االأوىل  احلــاالت  ظهور  فمنذ  وبهذا، 
اجلزائر، يقول ال�صيد حكار، اأنهم علقوا 
من�صاآتهم  اإىل  االأجــانــب  الرعايا  �صفر 
وقمنا  اخلــــارج،  اإىل  عمالهم  وتــنــقــل 
الوقائية  باتخاذ جملة من االإجــراءات 

امليدانية.
الوقائية  االإجــــراءات  ــذه   ه تتمثل  و 
عمليات  تكثيف  يف  ح�صبه،  امليدانية، 
جميع  م�صتوى  على  والتعقيم  التنظيف 
العبور  ــن  ــاك اأم كــافــة  جتهيز  املـــواقـــع، 
وكذا  الكحويل،  املــاء  حملول  مبوزعات 
و�صائل  النظافة  عمال  ارتـــداء  فر�س 
احلماية ال�صخ�صية، كما قامت املديرية 
ر�صالة  ــراك،  ــاط ــون ــص � ملــجــمــع  الــعــامــة 

للمجمع، باحلفاظ  العام  املدير  الرئي�س 
ل�صمان  فقط  الرئي�صيني  املوظفني  على 
الوحدات  يف  �صواء  العمل،  ا�صتمرارية 
وقف  وكذا  االإدارة،  ومقرات  الت�صغيلية 
عملية املناوبة يف الوحدات املوجودة يف 

اجلنوب.
بتقييد  �صوناطراك  موؤ�ص�صة  قامت  كما 
وقواعد  الوحدات  م�صتوى  اإىل  الدخول 
وو�صع  الطعام  قــاعــات  اإغـــالق  احلــيــاة، 
اآلية لتوزيع الوجبات املعدة يف الوحدات 
الت�صغيلية، دعوة املوظفني الذين لديهم 
عمل  اإعاقة  دون  الأخذها  اإجــازة  ر�صيد 
ن�صاط  تعليق  بــهــم،  اخلا�صة  الهياكل 
االإدارة  مقر  يف  واملــتــكــونــني  املــتــدربــني 
العامة والوحدات الت�صغيلية حتى اإ�صعار 
اآخر، وكذا تقلي�س االجتماعات لتقت�صر 

على االجتماعات االأ�صا�صية فقط.
باحلظر  املوظفني  تــذكــري  كــذلــك  ومت 
اإىل  اخلا�صة  الــزيــارات  على  املفرو�س 
مقرات العمل ودعوة هياكل مقر االإدارة 
الإبــالغ  الت�صغيلية  والــوحــدات  العامة 
لتخطيط  ــي  ــداخــل ال االأمــــن  مــديــريــة 
االأجانب  االأ�صخا�س  قبل  من  الزيارات 
لتقدمي  الــزمــنــيــة  الـــفـــرتات  ومتــديــد 
خا�س  زمني  جــدول  و�صع  مع  الوجبات 
التي  الهياكل  دعوة  وكذا  العملية  لهذه 

الــبــنــاء لفح�س  �ــصــركــات  تــ�ــصــرف عــلــى 
اإمكانية تقلي�س القوى العاملة اأو تعليق 

العمل موؤقتا.

و�صرعت العديد من ال�صركات العمومية 
واخلا�صة يف االإجراءات االإدارية ق�صد 
االإنتاج  مل�صاعفة  رخ�س  على  احل�صول 
دورتها  يف  جديدة  منتجات  ـــال  واإدخ
االإنتاجية، اإىل جانب زيادة الطلب على 

املواد االأولية االأ�صا�صية يف االإنتاج. 
وح�صب املدير العام بالنيابة باملديرية 
يف  العام،  ال�صوق  قطاع  الإدارة  العامة 
وزارة ال�صناعة واملناجم، ال�صيد ح�صني 
بن �صيف ، فاإن القطاع العمومي يف جمال 
التطهري  ومواد  املعقمة  املنتجات  اإنتاج 
ملواد  الوطنية  املوؤ�ص�صة  ي�صمل  البدين 
)اإيناد(  التعقيم   منتجات  و  التنظيف 
اإىل  ــر  ــزائ اجل �صيميكا-  فــرعــه  عــرب 
ال�صيدالنية  ال�صناعات  جممع  جانب 
�صبه  ال�صناعات  و�صركة  )�ــصــيــدال( 
واأو�ــصــح  )�ــصــوكــوتــيــد(،  ال�صيدالنية 
ال�صركات  هــذه  اأن  �صيف،  بــن  ال�صيد 
عادي  ب�صكل  ال�صوق  مع  تتعامل  كانت 
املوؤ�ص�صات  طلب  لتلبية  اأريحية  وبكل 
غري  واالأفــراد،  وال�صيدليات  ال�صحية 
البالد  الذي متر به  الو�صع اخلا�س  اأن 

ـــاء كــورونــا  ــل انــتــ�ــصــار وب حــالــيــا يف ظ
االإنتاج  كمية  لزيادة  جتنيدها  تطلب 

وتنويعه.
وا�صعة  ت�صكيلة  اإيناد  موؤ�ص�صة  وتنتج 
العادية  الــبــدين  التنظيف  مـــواد  مــن 
االأر�صيات  ومك�صط  الغ�صيل  وم�صحوق 
�صيميكا  فرعها  يقوم  فيما  )النظاف(، 
لليدين   املعقم  الكحويل  الهالم  باإنتاج 
ال�صائل  وال�صابون  امل�صاحات  ومطهر 

وماء الكلور )اجلافيل(.
وتبلغ القدرة االإنتاجية لهذه املوؤ�ص�صات 
يف  وحدة   1.000 �صيف  ال�صيد  ح�صب 
وال�صابون  املعقم  الهالم  من  لكل  اليوم 
ال�صائل و4.000 لرت يف اليوم من مطهر 
جرعة  األــف   12 جانب  اإىل  امل�صاحات 
و4.500  درجــة   32 اجلافيل  ماء  من 
كما  12 درجة،  ماء جافيل  من  قارورة 
ويرتقب اأن ترفع هذه الوحدة قدراتها 
االنتاجية اإىل 3.000 وحدة يف اليوم 
من الهالم املعقم وال�صابون ال�صائل و20 
الف لرت يف اليوم ملطهر االأر�صيات و10 

اآالف قارورة ماء جافيل.

كورونا:

وتطويره  ال�صكن  لتح�صني  الوطنية  للوكالة  التابع  العقاري  الت�صيري  فرع  اأعلن 
"عدل" عن متديد اآجال ت�صديد فاتورة االإيجار واالأعباء املتعلقة بال�صهر اجلاري 

ملدة �صهر اإ�صايف عن املوعد املقرر.
ويهدف القرار لتقلي�س عملية تنقل امل�صتفيدين من �صكنات عدل كاإجراء وقائي 

يف ظل انت�صار وباء كورونا.
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قرر قطاع املوارد املائية تاأجيل خمتلف الفعاليات امليدانية املربجمة لالحتفال باليوم العاملي للمياه امل�ضادف ل23 مار�س، 

مع الإبقاء فقط على ن�ضاطات التح�ضي�س عرب و�ضائل الإعالم وو�ضائل التوا�ضل الجتماعي واحلمالت ال�ضهارية، طبقا لتعليمات 
احلكومة بتاأجيل كل الفعاليات للحد من انت�ضار وباء كورونا امل�ضتجد، ح�ضبما افاد به وزير املوارد املائية اأرزقي براقي.

فريو�س كورونا: 

�صونلغاز،  ملجمع  الــعــام  املــديــر  الرئي�س  ــد  اأك
وفروعه  �صونلغاز  جممع  اأن  بوخلرا�س،  �صاهر 
والغاز  بالكهرباء  التزويد  ل�صمان  جمندون 
الوطني  ــرتاب  ال كامل  عرب  املواطنني  ل�صالح 
املتميزة  احلــرجــة  الــفــرتة  هــذه  يف  خ�صو�صا 
ب�صرورة التزام املواطنني منازلهم يف ظل انت�صار 

وباء كورونا.
ن�صطها  �صحفية  ندوة  خالل  امل�صوؤول،  واأ�صاف 
م�صري  لهياكل  تفقدية  زيــــارة  هــامــ�ــس  عــلــى 
الوطني،  امل�صتوى  على  الكهربائية  املنظومة 
انت�صار  بداية  منذ  اتخذ  �صونلغاز  جممع  اأن 
الوباء على امل�صتوى العاملي االإجراءات امل�صبقة 
اخلدمة  ل�صمان  والــ�ــصــروريــة  االحـــرتازيـــة 
عادية  ب�صفة  والــغــاز  بالكهرباء  والــتــزويــد 

ال�صالح املواطنني عرب كامل الرتاب الوطني.
ويف هذا االإطار، اأكد امل�صوؤول اأن خمتلف فروع 
و وحدات جممع �صونلغاز هي جمندة و حممية 

ل�صمان التزويد بالكهرباء والغاز و كذا مرافقة 
انت�صار وباء  الدولة االأخرى ملجابهة  موؤ�ص�صات 
كورونا، م�صريا اإىل اأنه حتى االآن مل ت�صجل اأي 

اإ�صابة بفريو�س كورونا بني عمال �صونلغاز.
�صونلغاز  جممع  اأن  بوخلرا�س  ال�صيد  وك�صف 
اأزمة  خلية  الوباء،  انت�صار  بداية  منذ  و�صع، 
�صخ�صيا،  هو  يرتاأ�صها  املــركــزي  امل�صتوى  على 
وكذلك خلية اأزمة على م�صتوى كل فروع االإنتاج 
والتوزيع والت�صيري، م�صيفا يف هذا ال�صاأن انه مت 
متعلقة  الداخلي  امل�صتوى  على  قــرارات  اتخاذ 
من  وكــذا  العمال  �صالمة  و  التقني  باجلانب 

اجلانب التجاري.
ويف هذا ال�صياق، مت طبقا للتعليمات ال�صادرة 
باملائة   40 ت�صريح  للبالد،  العليا  ال�صلطات  عن 
اأمن  مب�صالح  املعنيني  غــري  املجمع  عمال  مــن 
اخلدمة  ل�صمان  والتموين  االإنتاج  و  الهياكل 
العادية للمواطن، اأما من اجلانب التجاري فتم 

اتخاذ قرار تعليق قطع التيار الكهربائي موؤقتا 
على املواطنني لعدم ت�صديد الفواتري.

ويف هذا اجلانب، طماأن الرئي�س املدير العام اأنه 
لن يتم قطع التيار يف هذه الفرتة على املواطنني 
كذلك  املواطنني  داعيا  الفواتري،  ت�صديد  لعدم 
التجارية  الوكاالت  اإىل  التنقل  تقلي�س  اإىل 
االإعطاب  لت�صليح   3303 بالرقم  واالت�صال 
بوخلرا�س  ال�صيد  اأكــد  كما  اال�صتف�صارات،  اأو 
مناديا  الطلب،  ويلبي  متوفر  الطاقة  اإنتاج  اأن 
كذلك اإىل تر�صيد اال�صتهالك حتى يف االأوقات 
تدابري  هناك  �صيكون  انــه  م�صيفا  الــعــاديــة، 
املتاأخرة  الفواتري  لت�صديد  املواطنني  ملرافقة 

بعد جتاوز االأزمة احلالية.
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ال�شحة العاملية: 
تطوير لقاح 

لفريو�س كورونا 
�شي�شتغرق 

عاما على الأقل 
لكنه �شيحدث

بومبيو ي�شل كابل يف زيارة مفاجئة
الإجراء مباحثات حول عملية ال�ضالم التي جتريها وا�ضنطن مع حركة طالبان

مبنظمة  ــري  ــب ك مـــ�ـــصـــوؤول  قــــال 
لقاح  تطوير  اإن  العاملية،  ال�صحة 
عاما  �صي�صتغرق  كورونا  لفريو�س 
منوها  �صيحدث،  لكنه  االأقــل  على 
باأنه ال ي�صيب فئة كبار ال�صن فقط 
منت�صف  فئة  على  كبري  تاأثري  وله 

العمر.
الــطــوارئ  ــاف كبري خـــرباء  ــص واأ�
مايك  العاملية  ال�صحة  منظمة  يف 
رايان اأم�س، اإن فر�س العزل ال�صحي 
لي�س كافيا لهزمية فريو�س كورونا 
لوجود  حاجة  هناك  اأن  م�صيفا 
العامة حتول دون  لل�صحة  تدابري 
بعد،  فيما  الفريو�س  ظهور  عــودة 
كما قال رايان يف مقابلة مع برنامج 
اإليه  نحتاج  ما  اأن  �صو  مــار  اآنـــدرو 
ومن  املر�صى  على  العثور  هو  بحق 
يحملون الفريو�س وعزلهم والعثور 
على من خالطوهم وعزلهم، م�صيفا 
اأنه اإذا مل تكن هناك تدابري قوية 
لل�صحة العامة االآن فاإن اخلطر هو 
رفع  عند  جديد  من  املر�س  عــودة 
هذه القيود على احلركة وقرارات 

االإغالق.
العاملية  ال�صحة  منظمة  واأعلنت 
امل�صابني  عـــدد  اأن  تــقــريــرهــا  يف 
بلغ  العامل  عرب  كــورونــا  بفريو�س 
اأكرث  �صحيته  وراح  األــفــا،   266
ذكرت  كما  �صخ�س،  ــف  األ  11 من 
املنظمة، اأن 32 األف حالة اإ�صابة 
جديدة بالفريو�س مت ت�صجيلها يف 
خمتلف دول العامل خالل ال�صاعات 

الـ 24 املا�صية.

مايك  االأمريكي،  اخلارجية  وزير  و�صل 
بومبيو، اإىل العا�صمة االأفغانية كابل يف 
حول  مباحثات  الإجراء  مفاجئة،  زيارة 
عملية ال�صالم التي جتريها وا�صنطن مع 

حركة طالبان.
وا�صتقبل الرئي�س االأفغاين، اأ�صرف غني 
يف  له،  املرافق  والوفد  االأمريكي  الوزير 

الق�صر الرئا�صي بالعا�صمة كابل.
الرئا�صة  ــن  ع ــادر  ــص � بــيــان  وبح�صب 
موا�صلة  بحثا  اجلانبني  فاإن  االأفغانية، 
طــالــبــان،  حــركــة  مــع  الــ�ــصــالم  عملية 
ــا يف  ــاذه ــخ ــتــي ميــكــن ات واخلـــطـــوات ال
املقبلة،  املرحلة  خالل  اخل�صو�س  هذا 
االأمنية  االأو�ــصــاع  الــلــقــاء  تــنــاول  كما 

وال�صيا�صية يف اأفغان�صتان.
ويف 29 فيفري املا�صي، �صهدت العا�صمة 
الواليات  بني  اتفاقا  الدوحة  القطرية 
وفق  الــطــريــق  ميهد  وطــالــبــان  املــتــحــدة 
ــقــوات  ال انــ�ــصــحــاب  اإىل  زمــنــي  جــــدول 

ــي من  ــج ــدري ــة عــلــى نــحــو ت ــي ــك ــري االأم
تخفي�س  على  االتفاق  ون�س  اأفغان�صتان، 
عدد القوات من نحو 13 األفا اإىل 8 اآالف 

و600 ع�صكري يف غ�صون 135 يوما.
م�صتمرة  حرب  من  اأفغان�صتان  وتعاين 

حتالف  اأطــاح  حني   ،2001 اأكتوبر  منذ 
بحكم  وا�صنطن،  تقوده  دويل  ع�صكري 
"طالبان"، الرتباطها بتنظيم "القاعدة"، 
الذي تبنى هجمات يف الواليات املتحدة، 

يوم 11 �صبتمرب من العام نف�صه. 

املعني  املتحدة  املقرر اخلا�س لالأمم  دعا 
مورالي�س،  غونزالي�س  فيليب  بالهجرة 
الذي  العنف  لوقف  اليونانية  احلكومة 
متار�صه �صد طالبي اللجوء على حدودها 

مع تركيا.
ــادر عــنــه، بوقف  ــص � بــيــان  ــب يف  ــال وط
طالبي  بحق  االإن�صان  حقوق  انتهاكات 
اليونانية،  الرتكية  احلدود  على  اللجوء 
الالجئني  اإعـــادة  اإزاء  قلقه  عن  معربًا 

الراغبني يف اللجوء، خارج اأرا�صي اليونان، 
�صرورة  على  االأممــي  امل�صوؤول  �صدد  كما 
تراجع اأثينا عن قرار تعليق قبول طلبات 
الــدويل  القانون  مــع  املتنا�صبة  اللجوء 
اأنباء  حلقوق االإن�صان، واأ�صار اإىل تلقيهم 
املنطقة  يف  اللجوء  طالبي  تعر�س  حول 
والعنف من قبل  اإىل االعتداء  املذكورة، 

ال�صلطات اليونانية.
هذا ويوا�صل طالبي اللجوء لليوم الـ 24 

اإىل  املــرور  فر�صة  انتظار  التوايل،  على 
اليونان،  عرب  االأوروبية  االأرا�صي  داخل 
لهم  اأثينا  �صلطات  مواجهة  مع  تزامنًا 
املطاطي  والــر�ــصــا�ــس  املــيــاه  بخراطيم 

وال�صرب وغريها من اأ�صاليب العنف.
تدفق  بــداأ  املــا�ــصــي،  فيفري   27 ومنذ 
الغربية  احلـــدود  اإىل  الــلــجــوء  طالبي 
تعيق  لن  اأنها  اأنقرة  اإعالن  عقب  لرتكيا، 

حركتهم باجتاه اأوروبا.
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اأمن، يف هجوم �سنه م�سلحو حركة طالبان على  قتل عن�سرا 
�سمايل  �سربل  بوالية  غو�سفندي  بلدة  يف  لل�سرطة،  خمفر 

اأفغان�ستان.
وقال متحدث الوالية ذبيح اهلل اأماين، يف ت�سريح لل�سحفيني، 
ال�سرطة  خمفر  على  هجوما  �سنوا  طالبان  من  م�سلحني  اإن 
بقرية كاريزها يف غو�سفندي، كما اأكد اأماين اأن الهجوم اأ�سفر 

عن مقتل اثنني من عنا�سر االأمن، واإ�سابة 4 اآخرين بجروح.
فيما مل ي�سدر بيان عن طالبان حول الهجوم.

اأعلن اجلي�س اليمني، اأم�س، مقتل وجرح ع�سرات من م�سلحي 
احلكومية  القوات  مع  مواجهات  خالل  احلوثي،  جماعة 

مبحافظة احلديدة )غرب(.
وقال املركز االإعالمي لـ "األوية العمالقة" )تابعة للجي�س(، 
يف بيان، اإن م�ست�سفيات حمافظة احلديدة ا�ستقبلت خالل الـ 
م�سادر  بح�سب  جريحا،   28 و  قتيال   18 املا�سية  �ساعة   48
القتلى  جميع  اأن  البيان،  م�سيفا  املدينة،  داخل  من  طبية 
واجلرحى و�سلوا من جبهات ال�ساحل الغربي، عقب حماوالت 
ت�سلل قامت بها امللي�سيات خالل ال�ساعات املا�سية، على مواقع 

القوات امل�سرتكة يف خمتلف جبهات القتال باحلديدة. 

ا�ست�سهاد  اأم�س،  الفل�سطينية،  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
ال�سفة  و�سط  االإ�سرائيلي،  اجلي�س  بر�سا�س  فل�سطيني 

الغربية املحتلة.
تعرف  )مل  مواطن  ا�ست�سهاد  بيان،  يف  الوزارة،  وذكرت 
قرب  عليه،  النار  االحتالل  اإطالق  عقب  بعد(،  هويته 
وح�سب  التفا�سيل،  من  مزيد  دون  اهلل،  رام  غرب  نعلني، 
�سهود فاإن فل�سطينيا اآخر اأ�سيب يف عملية اإطالق النار، ومت 
نقله للعالج يف جممع فل�سطني الطبي برام اهلل. ومل تعرف 

طبيعية اإ�سابته بعد.

عن  اأم�س،  والفلبني،  واإندوني�سيا  ماليزيا  �سلطات  اأعلنت 
�سبع  املا�سية  الـ24  ال�ساعات  خالل  اإجماال  ت�سجيلها 
وفيات ونحو 280 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد 

"كوفيد-19".
لليوم  اليومية  االإ�سابات  ح�سيلة  جتاوزت  ماليزيا،  ويف 
العام  املدير  اأكد  اإذ  �سخ�س،  مائة  التوايل  على  ال�سابع 
مل�سلحة ال�سحة يف ماليزيا، نور ه�سام عبد اهلل، اليوم عن 
حالة وفاة )وال�سحية رجل يف �سن 50 عاما( و153 اإ�سابة 

موؤكدة جديدة.
اأربع  اإىل  البالد  يف  الوباء  �سحايا  عدد  بذلك  وارتفع   
وفيات و1183 اإ�سابة موؤكدة، اأي اأعلى ح�سيلة م�سابني يف 

منطقة جنوب �سرق اآ�سيا.

اأ�سيب 4 مدنيني بجروح، اأم�س، يف مدينة الباب مبحافظة 
حلب �سمايل �سوريا، جراء انفجار �سيارة مفخخة، يعتقد اأن 

منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" نفذته.
مدينة  يف  انفجرت  مفخخة  �سيارة  اأن  م�سادر  واأفادت 
الباب املحررة من االإرهابيني يف اإطار عملية "درع الفرات"، 
وت�سبب  مدنيني،   4 جرح  اإىل  اأدى  االنفجار  اأن  م�سيفا 

باأ�سرار مادية.
الإطفاء  البي�ساء(،  )اخلوذ  املدين  الدفاع  فرق  و�سارعت 

احلريق الناجم عن االنفجار.

اجلي�س اليمني يعلن مقتل واإ�شابة 
ع�شرات احلوثيني باحلديدة

ا�شت�شهاد فل�شطيني بر�شا�س 
الحتالل الإ�شرائيلي و�شط ال�شفة

ال�شحة التون�شية تعلن جزيرة جربة 
بوؤرة لفريو�س كورونا

جرحى مدنيون بانفجار مفخخة يف 
الباب ال�شورية

بهجوم  اأمـــن  عن�شري  مقتل 
باأفغان�شتان خمفر  على  لطالبان 

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
يف  للدعم  املتحدة  االأمم  بعثة  رحــبــت 
طريف  با�ستجابة  االأول،  اأمــ�ــس  ليبيا، 
الأهــداف  القتال  وقــف  لــنــداءات  ال�سراع 

اإن�سانية.
عرب  ن�سرته  للبعثة  بيان  يف  ذلــك  جــاء 
فيه  دعــت  الر�سمي  ــكــرتوين  االإل موقعها 
االقتتال على  لوقف  الفوري  التفعيل  اإىل 
جميع اجلبهات بني قوات حكومة "الوفاق 
الوطني" املعرتف بها دوليا، وقوات اللواء 
املتقاعد خليفة حفرت، حيث دعت البعثة 
جهودها  توحيد  اإىل  ــــراف  االأط جميع 
الطاقات  كل  توجيه  اأجل  من  مًعا  والعمل 
املحلية  وال�سلطات  الليبيني  لدعم  واملوارد 
م�سددة  كورونا،  خطر  مواجهة  �سبيل  يف 
امل�ساعدات  بتقدمي  ال�سماح  �سرورة  على 
ال�سلع واملواد الغذائية،  االإن�سانية وتوفري 
العاملية  ال�سحة  ملنظمة  املجال  واإتاحة 
جميع  يف  عــوائــق  دون  للعمل  و�سركائها 

اأنحاء البالد.
حفرت،  ميلي�سيات  با�سم  املتحدث  كــان 

املــ�ــســمــاري، �ــســرح، يف وقــت �سابق  اأحــمــد 
بدعوة  ترحيبه  يبدي  حفرت  بــاأن  اأم�س، 
اإىل  وعربية  غربية  ودول  املتحدة  االأمم 
هدنة اإن�سانية يف ليبيا، للرتكيز على جهود 
امل�سماري  ت�سريح  لكن  "كورونا"،  مكافحة 
تزامن مع جتديد ميلي�سيات حفرت خرقها 
للهدنة التي مت التو�سل اإليها �سابقا بجهود 
تركية رو�سية، حيث نفذت هجوما بقذائف 

بالعا�سمة  �سكنية  اأحياء  على  �ساروخية، 
الليبية طرابل�س، ما خلف اإ�سابتني.

حكومة  قوات  با�سم  املتحدث  �سكك  فيما 
�سدقية  يف  قــنــونــو،  ــد  ــم حم الــــوفــــاق، 
عرب  واأكـــد،  حفرت،  ميلي�سيا  ت�سريحات 
وقف  بدعوات  ملتزمة  قواتهم  اأن  بيان، 
والأ�سباب  احلـــوار  لــدواعــي  الــنــار  اإطـــالق 
اإن�سانية، وا�سفا اإعالن حفرت قبوله وقف 

االقتتال بـ"االإعالن الكاذب".
وبوترية يومية، تخرق قوات حفرت وقف 
اإطالق النار عرب �سن هجمات على العا�سمة 
الوفاق  حكومة  مقر  )غـــرب(،  طرابل�س 
ع�سكرية  عملية  �سمن  دوليا،  بها  املعرتف 

م�ستمرة منذ 4 اأفرريل 2019.
املتحدة،  االأمم  من  كل  دعت  اأيــام،  وقبل 
اإيطاليا،  اأملانيا،  االحتاد االأوروبي، فرن�سا، 
هولندا، اململكة املتحدة، الواليات املتحدة 
االأمــريــكــيــة واجلـــزائـــر، كــافــة اأطـــراف 
مل�ساعدة  اإن�سانية  اإىل هدنة  الليبي  النزاع 
لكن  "كورونا"،  مواجهة  على  احلكومة 
اأم�س  م�ساء  حتى  ليبيا  يف  يعلن  مل  ر�سميا، 
عن ت�سجيل اأي اإ�سابة بالفريو�س اأو حتى 

حالة ا�ستباه.
وحتى م�ساء اأم�س، اأ�ساب كورونا اأكرث من 
300 األف �سخ�س حول العامل، تويف منهم 
وال�سني  اإيطاليا  يف  اأغلبهم  األفا،   13 نحو 
واأملانيا  اجلنوبية  وكوريا  واإ�سبانيا  واإيران 

وفرن�سا والواليات املتحدة.

ترحيب اأممي با�شتجابة طريف ال�شراع لهدنة اإن�شانية بليبيا

الوليات املتحدة.. 
منظمات اإ�شالمية تنظم حملة دعم مل�شابي كورونا

م�شوؤول اأممي يدعو اليونان لإنهاء العنف �شد طالبي اللجوء

املدنية  املــنــظــمــات  ــن  م عـــدد  ُتــ�ــصــرف 
املــتــحــدة  الــــواليــــات  االإ�ـــصـــالمـــيـــة يف 
م�صاعدة  حــمــالت  عــلــى  ــة،  ــي ــك ــري االأم
لــالأ�ــصــخــا�ــس املــتــ�ــصــرريــن مــن فــريو�ــس 

كورونا.
ويف هذا ال�صدد، ي�صتعد وقف "الزكاة" 
االأمريكي )ZF( )مقره مدينة �صيكاغو(، 
لتوزيع م�صاعدات غذائية ومواد تنظيف 
عدد  يف  �صخ�س  اآالف   10 من  اأكرث  على 
الوقف،  �صيقوم  كما  البالد،  مناطق  من 
لل�صحة  "خليل"  مــركــز  مــع  بــالــتــعــاون 
النف�صية، بتقدمي ا�صت�صارات نف�صية عرب 
االإنرتنت، لالأ�صخا�س للذين تاأثروا �صلبا 

جراء انت�صار الفريو�س.
خليل  الــوقــف،  ورئي�س  موؤ�ص�س  ــال  وق
ح�ص�س  تــوزيــر  و�صك  على  اإنــهــم  ــري،  دم
اآالف   10 على  تنظيف  ومــواد  غذائية 
وكاليفورنيا  �صيكاغو  واليات  يف  �صخ�س، 

وديالوير وميزوري.
للمركز،  العام  املدير  اأفــاد  جانبه،  من 
والذعر  القلق  باأن  كي�صافارزي،  هومان 

كـــورونـــا، بجانب  انــتــ�ــصــار  الــنــاجــم عــن 
العالقات  يف  ــر  ــص االأوا� و�صعف  الــعــزل 
اأ�صرار  اأن ي�صفر عن  االجتماعية، ميكن 
النف�صية،  ال�صحة  ناحية  مــن  جدية 
�صيقدم  املركز  اأن  كي�صافارزي،  ــرب  واأع
ــارات نــفــ�ــصــيــة عـــرب االإنـــرتنـــت  ــص ــ� ــت ــص ا�
انت�صار  ــن  م املــتــ�ــصــرريــن  لــالأمــريــكــيــني 

الفريو�س.
"جمل�س  �ــصــاعــد  الــ�ــصــيــاق،  نف�س  ويف 
ال�صباب" التابع ملركز الرتبية االإ�صالمية 
االحتياجات  تــوفــري  يف  �صيكاغو،  يف 
للم�صنني  وغــريهــا،  والطبية  الغذائية 
املوجودين يف العزل مبنازلهم، يف منطقة 

غروف". "مورتون 
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درا�سة  يف  �سطيف  وفــاق  اإدارة  �سرعت 
ال�ساب  الالعب  و�سلت  التي  العرو�س 
اإ�سحاق بو�سوف من طرف بع�س النوادي 
االأوربية حيث ياأمل املدير العام للفريق 
الف�سل قريبا يف وجهة  فهد حلفاية يف 
حتويله  خالل  من  وهذا  املتاألق  الالعب 
اإىل وجهة اأوروبية يف ظل رف�س الالعب 
للعرو�س العربية التي و�سلته من طرف 
واخلليجية،  التون�سية  االأندية  بع�س 
القيمة  رفع  على  الوفاق  اإدارة  وتراهن 
 20 مــن  اأكـــرث  اإىل  لــالعــب  التحويلية 
اأن  بعد  الوطنية  بالعملة  �سنتيم  مليار 
يف  ماليري   10 ــدود  ح يف  القيمة  كانت 
الالعب  لتاألق  بالنظر  وهذا  �سابق  وقت 
يف املباريات ال�سابقة، كما يبقى الرهان 
كبريا على ظهور اإبن ميلة مب�ستوى اأف�سل 
اجلاري  املو�سم  من  املتبقية  اللقاءات  يف 
يف  االأكــرب  لتكون  التحويل  قيمة  لرفع 
تاريخ الفريق والبطولة الوطنية، علما 
اإتفاق  اأي  وجــود  نفت  الوفاق  اإدارة  اأن 
لتحويل  الفرن�سي  موناكو  مــع  م�سبق 

الالعب بعد نهاية املو�سم اجلاري.
و�سلت  التي  بالعرو�س  يتعلق  وفيما 
على  الوفاق  يف  ال�سبان  الالعبني  بع�س 

اإدارة  ـــاإن  ف وعــمــورة  قــنــدو�ــســي  ـــرار  غ
الن�سر االأ�سود تف�سل اإرجاء درا�سة هذه 
العرو�س اإىل وقت الحق، مع رف�س فكرة 
عمورة  للرديف  ال�ساب  الالعب  ت�سريح 
اإىل غاية متكنه من �سمان مكانة  وهذا 
االأكابر  لفريق  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  مع 
االأول  الفريق  مع  م�ساركته  اأن  خا�سة 
ي�سارك  مل  حــيــث  للغاية  قليلة  تــعــد 
الالعب منذ مباراة الداربي يف البطولة 
اإدارة  ترف�س  كما  الـــربج،  اأهــلــي  اأمـــام 
لالأندية  العنا�سر  هذه  ت�سريح  الوفاق 

املحلية. 
الوفاق  اإدارة  طلبت  اأخــر  جانب  ومــن 
ال�سروع من االأن يف التنقيب عن املواهب 
ال�سبانية  الفئات  اإىل  ل�سمها  ال�سابة 
الرديف وهذا من خالل  الفريق  خا�سة 
ال�سبانية  الــفــئــات  ــوؤويل  مــ�ــس تكليف 
خمتلف  عرب  معاينة  بعمليات  بالقيام 
على  القادرة  العنا�سر  الإنتقاء  املالعب 
الربوز والتاألق وتكرار �سيناريو الالعبني 

ال�سبان املتاألقني حاليا يف الوفاق. 

احل�سم  على  ب�سكرة  اإحتاد  اإدارة  اأكدت 
بحر  للفريق  اجلديد  املــدرب  ق�سية  يف 
اأن  املنتظر  من  حيث  اجلــاري  االأ�سبوع 
املـــدرب خالل  ـــالن عــن هــويــة  يتم االإع
اإ�سم  تـــداول  ومت  الــقــادمــة،  ال�ساعات 
املدرب اأيت جودي بقوة من اأجل خالفة 
املدرب ال�سابق لكناوي فيما ت�سر اأطراف 
ــفــريــق عــلــى منح  ال فــاعــلــة يف  اأخــــرى 
الفر�سة للمدرب �سمري حوحو خا�سة اأن 
الفريق جيدا، وكان  املعني يعرف خبايا 
ال�سابق  املــدرب  يكون  اأن  املفرو�س  من 
لالإحتاد لكناوي حا�سرا مبدينة ب�سكرة 
خالل االأيام الفارطة بغية االتفاق على 
ف�سخ عقده مع الفريق بعد اأن قرر املعني 
كاأ�س  نهائي  ربع  لقاء  بعد  املن�سفة  رمي 

اجلمهورية اأمام وداد بوفاريك.
ــام لــالإحتــاد عبد  ــع واأكــــد املــنــاجــري ال
االإحتاد  حظوظ  اأن  على  تريعة  القادر 
مقارنة  وافــرة  تبقى  البقاء  حتقيق  يف 

االإحتاد  تناف�س  التي  االأخرى  باالأندية 
تريعة  ح�سب  ويف  الهبوط،  تفادي  على 
الفريق  تنتظر  الــتــي  ــامــة  ــرزن ال ـــاإن  ف
لتحقيق  مــواتــيــة  املقبلة  ـــوالت  اجل يف 
ملزم  الفريق  بــاأن  معرتفا  الهدف،  هــذا 
خالل  اإيجابية  بنتيجة  الــعــودة  على 
الفريق  تنتظر  التي  املقبلة  اخلرجة 

املحلي  االإحتــاد  ملواجهة  مليلة  عني  اإىل 
امل�سجل يف اجلولة  التعرث  بغية تعوي�س 
ويف  ق�سنطينة،  �سباب  اأمـــام  الــفــارطــة 
نظر تريعة فاإن كل الظروف مواتية من 
اأن جتاوز  اأجل حتقيق هدف البقاء بعد 
يف  بها  مر  التي  ال�سعبة  الفرتة  الفريق 

وقت �سابق.

اأن ت�ستفيد خزينة جمعية  املنتظر  من 
معتربة  جد  مالية  قيمة  من  مليلة  عني 
اإعانة  من  �سنتيم  ماليري  ثالثة  تتجاوز 
الرئي�س  اإدارة  �ست�ستغلها   ، البلدية 
خا�سة  املتاأخرة  االأجــور  لت�سوية  �سداد 
بعدما جتددت مطالب الالعبني ب�ستوية 

م�ستحقاتهم العالقة .
و يف ال�سياق ذاته وبعد االإجتماع الذي 
امل�سوؤول  مــع  اجلمعية   اإدارة  عقدته 
اليامني  الفنية  الــعــار�ــســة  عــن  االأول 
بوغرارة والذي اتفقوا فيه على تاأجيل 
لغاية  التدريبات  اإىل  الالعبني  عــودة 
ال�سباب  وزارة  من  بيانات جديدة  �سدور 
انها  اجلمعية  اإدارة  اأكــدت   ، والريا�سة 
والــراحــة  البطولة  تــوقــف  �ست�ستغل 
الذين  لالعبني  قدمت  التي  املفتوحة 
باإ�ستثناء  الــنــادي  اإقــامــة  مقر  غـــادروا 
و�ــســيــال  روين  االإفـــريـــقـــي  الــثــنــائــي 

املتواجدان يف مقر النادي، يف �سب جزء 
 ، البنكية  احل�سابات  يف  امل�ستحقات  من 
التدريبات  اىل  الالعبني  عودة  مادامت 

�ستطول نوعا ما ب�سبب املعطيات االأخرية 
جراء تف�سي فريو�س كورونا .

بطولة  نهاية  مــن  ــوالت  ج �ستة  بعد  على 
تتجّلى  احل�سابات  بداأت  هواة  الثاين  الق�سم 
على  تتزاحم  التي  للفرق  بالن�سبة  �سواء 
من  املوؤخرة  يف  ت�سارع  التي  تلك  اأو  ال�سعود 
اجلهوي  بطولة  اإىل  الــنــزول  تــفــادي  ــل  اأج
املتبقية يبدو  االأول ويف قراءة يف اجلوالت 
نحو  كبرية  خطوة  خطى  باتنة  �سباب  ان 
عن  احلــديــث  وقبل  ال�سعود  هــدف  حتقيق 
ح�سابات ال�سعود فاإن الو�سعية احلالية التي 
يتواجد عليها الرتتيب العام تك�سف ب�سورة 
اأولية خم�سة فرق ال�ساعدة وبن�سبة كبرية 
اأوالد جالل مولودية ق�سنطينة  �سباب  وهي 
باتنة  و�سباب  ومولودية  ال�ساوية  ــاد  اإحت
ويبقى يف املزاد من�سبني وهو ما يجعل نهاية 
مو�سم دراماتيكية ومل تعرفه بطولة الهواة 
على  املناف�سة  الفرق  عــدد  وو�سل  قبل  من 
و�ست�سهد  فرق  ت�سعة  اإىل  ال�سعود  تاأ�سرية 
�ساحب  من  كبري  �سراع  املتبقية  اجلــوالت 
املرتبة ال�ساد�سة اإحتاد خن�سلة اإىل �ساحب 
املرتبة العا�سرة فيالج مو�سى مبعنى اأن ثلثي 
ورقة  وراء  يلهث  للبطولة  امل�سكلة  الفرق 
االأدين  احلــد  اأن  اعتبار  مت  واإذا  ال�سعود 
العري�سة  فاخلطوط  نقطة   45 هو  لل�سعود 
لل�سعود اإت�سحت ليبقى الهدف واحدا بغ�س 
النظر عن كل الظروف ما يفتح الباب للكثري 
يبقى  وخارجه،  امليدان  فوق  ال�سدامات  من 
واملناف�سة  اللعبة  اأخــالقــيــات  احـــرتام  اأن 
ال�سباق،  متابعة  متعة  من  �سيزيد  ال�سريفة 
نهاية  اإليه  �ستوؤول  مما  الكثري  يخ�سى  بينما 

الدوري، وكم �سيدفع كل فريق ثمنا لذلك.
وبات على ت�سكيلة الكاب اإذا اأرادت حتقيق 
الفوز  �سوى  املو�سم  نهاية  مع  ال�سعود  هدف 
اأمام  املتبقية يف ميدانها   الثالثة  باللقاءات 

ال�ساوية  اإحتــاد  العيد  �سلغوم  اأمــل  من  كل 
الكاب  اأّن  قوله  ميكن  ومــا  تب�سة  ـــاد  واإحت
وعليه  املن�سود  الــهــدف  حتقيق  مــن  اإقـــرتب 
اقتنا�س اأكرب عدد من النقاط يف املواجهات 
عليها  الكاب  ت�سكيلة  اأّن  كما  املتبقية  ال�ست 
اقتنا�س على االأقل ت�سع نقاط من املواجهات 
نهاية  ــن  ع تف�سل  الــتــي  املتبقية  الــ�ــســت 
البطولة، وهذا الأجل الو�سول اإىل 48 نقطة 
دون النظر ملا حتققه الفرق االأخرى وهو ما 
لي�ست  لكنها  �سعبة  االأورا�سيني  مهمة  يجعل 

م�ستحيلة.
من  كثريا  متخوفة  الفريق  اإدارة  اأن  كما 
الفرق  بع�س  جلوء  ظل  يف  الكوالي�س  لعبة 
لها  يعد  مل  اأو  املو�سمية  اأهدافها  فقدت  ممن 
املواجهات  بنتائج  التالعب  اإىل  معني  هدف 
تتناف�س  التي  الفرق  بع�س  خلدمة  �سواء 
تتناف�س  التي  تلك  اأو  االأوىل  املراتب  على 
التخوفات  �سبب  ويعود  البقاء  اأوراق  على 
على  خ�سية  االأورا�ــســيــني  لــدى  ظهرت  التي 
عانته  ما  اإىل  الكوالي�س  لعبة  من  فريقهم 
الت�سكيلة يف مواجهاتها ال�سابقة عندما وجد 
الفريق حكما لي�س متحيزا فقط واإمنا اأكرث 
لعبة  اأن  اجلميع  تاأكد  هنا  ومن  متحيز  من 
من  تبقى  فيما  ر�سميا  انطلقت  الكوالي�س 
اإىل  تلجاأ  التي  الفرق  ذكــر  وبــدون  جــوالت 
اأو  اأهدافها  حتقيق  اأجل  من  القذرة  االألعاب 
على  يتعني  فاإنه  اأخرى،  فرق  م�سالح  خدمة 
رابطة الهواة قبل اإ�ستئناف البطولة اأن تقوم 
بتعيني مراقبني خا�سني للمواجهات املتبقية 
وفر�س الرقابة على املواجهات املهمة لفرق 
بنتائجها  التالعب  ومنع  واملوؤخرة  ال�سدارة 
يف  احرتافية  لعقلية  �سك  دون  من  �سيمهد 

املو�سم القادم.

قليلة  اأمتار  ُبعد  "ال�صواية" على 
من اقتطاع تاأ�صرية ال�صعود 

االإدارة تراهن على 20 مليار �صنتيم لتحويل بو�صوف الأوروبا 

الف�صل هذا االأ�صبوع يف خليفة لكناوي 
وتريعة مت�صبث بتحقيق البقاء

خزينة "ال�صام" تنتع�س هذا االأ�صبوع بـ3 ماليري �صنتيم 
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وفاق �سطيف

�إحتاد ب�سكرة

جمعية عني مليلة 

�سباب باتنة

اأحمد اأمني. ب
عبد الهادي.ب

رفيق.ح 

عبد الهادي. ب

ح�صيلة حمت�صمة يف مرحلة االإياب.. !
االإيجابية  الذهاب  مرحلة  عك�س  وعلى 
كانت  البطولة  مــن  االإيــــاب  مرحلة  ـــاإّن  ف
بالن�سبة  ــوط  ــط اخل جميع  عــلــى  �سيئة 
حتقيق  عن  عجزت  التي  الكاب  لت�سكيلة 
واكتفائها  املا�سية  املباريات  يف  االأهــداف 
 27 جمموع  من  نقطة   11 باقتنا�س  فقط 
الديار  داخل  االإنهزامني  مع  خا�سة  نقطة 
البي�ساء  عني  واإحتاد  باتنة  مولودية  اأمام 
ويجمع  كثريا  الفريق  على  اأثـــرا  والــذيــن 
�سباب  اأن  واأخ�سائيني  متتبعني  من  الكل 
مقارنة  يجب  كما  املرحلة  يبداأ  مل  باتنة 
غري  بداية  �سجلت  حيث  الذهاب،  مبرحلة 
موفقة بت�سجيلها اأربعة نقاط من اأ�سل 15 
�سوى  معامله  يجد  مل  فالفريق  جدا،  ممكنة 
العودة حيث  الثاين من مرحلة  الن�سف  يف 
تغريت املعطيات ومتكن الفريق من النهو�س 
من �سباته وبداأ يحقق نتائج جيدة بالتعادل 
جيجل  على  والفوز  والتالغمة  قاي�س  اأمام 

والت�سامن ال�سويف.
دور  املالية  لــالأزمــة  كــان  اآخــر  �سياق  ويف   

�سجلها  الــتــي  ال�سلبية  النتائج  يف  كــبــريا 
الفريق  بهدف  تع�سف  كادت  والتي  الفريق 
االأندية  عميد  عانى  حيث  ما  فرتة  خالل 
االأورا�سية كثريا من نق�س الدعم املايل من 
اأثر على مردود  ما  املحلية  ال�سلطات  طرف 
الالعبني داخل امللعب، لكن رغم كل الظروف 
اإال  املالية  مل�ستحقاتهم  تلقيهم  عدم  رغم  و 
اأ�سروا  و  التحدي  رفعوا  عمران  رفــاق  اأن 
على التناف�س على تاأ�سرية ال�سعود وا�سافة 
اإىل ذلك فاإن عدم اال�ستقرار داخل الطاقم 
الفني لعب دورا كبريا يف هذه امل�ساكل ،حيث 
االآن وهم  الفريق على مدربني حلد  اعتمد 

التون�سي بن علي والتقني توفيق �سيحة.
اأ. ب
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الربج  اأهلي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ــازال  م
على  احل�سول  على  م�سرا  حمادي  بن  اأمري 
للفريق  التجارية  ال�سركة  اأ�سهم  غالبية 
وهذا  ح�سته  على  الهاوي  النادي  وتنازل 
مهددا  الفريق  راأ�ــس  على  البقاء  اأجل  من 
هذه  ح�سول  عــدم  حــال  يف  باالإ�ستقالة 
اخلطوة م�ستغربا التماطل الكبري من طرف 
رئي�س النادي الهاوي احلوا�س رما�س والذي 
الهاوي  النادي  اأ�سهم  عن  التنازل  يرف�س 
طرف  من  لها  تعر�س  التي  ال�سغوط  رغم 
اأعلن  قد  رما�س  وكــان  املحلية،  ال�سلطات 
النادي  ح�سة  عن  التنازل  على  موافقته 
اإال  ال�سابق  الوايل  مع  لقائه  الهاوي خالل 
اإىل حد  املوافقة  اأنه مل يتم جت�سيد هذه 
يف  احلا�سلة  التغيريات  بعد  خا�سة  االأن 

الوالية.
على  قادر  غري  فاإنه  حمادي  بن  نظر  ويف 
ظل  يف  النادي  راأ�ــس  على  مهمته  موا�سلة 
اأزمــة  ظــل  يف  خا�سة  احلالية  الو�سعية 
الفريق  منها  يعاين  التي  اخلانقة  الديون 
والتي جعلت جمل�س االإدارة غري قادر على 

ال�سلطات  فاإن  املهمة، ومن جانبها  موا�سلة 
املحلية للوالية تنتظر نهاية املو�سم فقط 
بني  احلــروف  على  النقاط  و�سع  اأجــل  من 
امل�سريين واإنهاء هذا ال�سراع الذي من �سانه 

اأن يوؤثر على طموحات الفريق.
تعطل  مــع  احلالية  الو�سعية  وت�سببت 
يف  العمومية  االإعــانــات  مــن  االإ�ــســتــفــادة 

حيث  الالعبني  م�ستحقات  ت�سوية  تاأجيل 
كان من املفرت�س اأن يتح�سل العبو الفريق 
الذي  االأمــر  وهــو  �سهريتني  اأجرتني  على 
امل�ساعي  الفريق يف حرية رغم  اإدارة  جعل 
لتوفري  بن حمادي  الرئي�س  بها  يقوم  التي 
قبل  االأجـــور  وت�سوية  االأزمـــة  ال�سيولة 
اإ�ستئناف املناف�سة بداية من ال�سهر املقبل. 

بن حمادي ي�صر يف احل�صول على اأغلبية 
اأ�صهم ال�صركة التجارية 

�أهلي �لربج 

 "االأن�صار مطالبون بالوقوف مع فريقهم 
والنجم على بعد 6 نقاط من حتقيق ال�صعود" 

الفيفا عقوبات  "البابية" تتفادى 
 وت�صوي م�صتحقات عبا�س 

رجيمي يوؤكد توا�صله مع الالعبني ووقوفه 
على برنامج التدريبات الفردية

روؤ�صاء عدة اأندية يرف�صون 
دفع م�صتحقات الالعبني..!

جنم تازوقاغت

مولودية �لعلمة

�سباب عني فكرون

 " نيوز  "االورا�س  بها  خ�س  ت�سريحات  يف 
حتدث رئي�س جنم تازوقاغت عمارة خدومة 
على بع�س النقاط ، وكما ملح بدوره يف بداية 
احلديث وعلى غرار بقية ال�سعب اجلزائري 
كورونا  وباء  وهو  ال�ساعة  حديث  اإىل  اأ�سار 
اهلل  ق�ساء  وهــو  فــجــاأة  جــاء  ح�سبه  ــذي  ال
ــاء  ــوب ال ـــذا  يــــزول ه اأن  وقـــــدره ويــتــمــنــى 
االأخرى  االأمــور  لبع�س  تطرق  ب�سرعة،كما 

قائال... 

هل الرئي�س خدومة طبق االلتزام باحلجر املنزيل 
يف الظروف الراهنة التي متر بها اجلزائر؟

ــري  ــزائ اجل ال�سعب  كبقية  ـــا  اأن بالطبع 
�سروريات  القتناء  لل�سرورة  فقط  اأخــرج 
التعليمات  كل  تطبيق  علينا  والبد  العائلة 
ــاء  ــــــراءات لــكــي نــتــفــادى تــفــاقــم وب واالإج
باأ�سره  العامل  �سرب  الــذي  كورونا  فريو�س 

نتمنى العافية جلميع النا�س .

فيما  االإدارة  �صطرته  الذي  الربنامج  على  حدثنا 
اجلهات  ــرار  ق بعد  خا�صة  التح�صريات  يخ�س 

امل�صوؤولة وتوقيف البطولة؟
مع  وبالتن�سيق  �سعب  جد  ــر  االأم حقيقة   
حت�سريي  برنامج  و�سع  التون�سي  بن  املــدرب 
مقر  يف  اإنـــفـــراد  عــلــى  للتح�سري  لــالعــبــني 
اإقامتهم للحفاظ على لياقتهم على االأقل يف 

انتظار اأي جديد ونتمنى الفرج قريبا .

 فريق النجم يحتل املركز الثاين يف ترتيب العام 

ق�صم  اإىل  ال�صعود  حتقيق  يف  كبريا  �صوطا  وقطع 
الهواة قبل 5 جوالت ؟

بعد  على  تــازوقــاغــت  جنــم  فريق  حقيقة 
منذ  امل�سطر  الــهــدف  حتقيق  مــن  خــطــوات 
6 نقاط من اأ�سل  بداية املو�سم فقط نحتاج 
العمل  بف�سل  هذا  جاء  املتبقية  جوالت   5
منذ  نح�سر  و�سرعنا  به  قمنا  الــذي  الكبري 
ق�سم  اإىل  �سعودنا  عند  املا�سي  املو�سم  نهاية 
ما بني الرابطات، كذلك الف�سل يعود للجميع 
املــدرب  بقيادة  الفني  الطاقم  غــرار  على 
الكبري  الف�سل  له  كــان  الــذي  رما�س  را�سيم 
باإخراج الفريق من االأق�سام اجلهوية واأكمل 
ال�سغري  حممد  التون�سي  بن  ــدرب  امل املهمة 

واأمتنى التوفيق للجميع .

كلمة اأخرية ..
واأوجه  االلتفاتة  هذه  على  كثريا  اأ�سكركم 
مع  لــلــوقــوف   " نــاربــتــي   " الأنــ�ــســار  ر�سالتي 
هذا  ومــن  دقيقة  ــر  اآخ غاية  اإىل  فريقهم 
لنا  م�ساندتهم  على  كثريا  ا�سكرهم  املنرب 
املحليني  وامل�سوؤولني  ال�سلطات  ا�سكر  ،كما 
امل�ساعدات  لنا  وقدموا  بجنبنا  دائما  الذين 
منهم  اطلب  فقط  ذلك،  على  م�سكورين  وهم 
ميزان  ال�سهيد  ملعب  تهيئة  يف  االإ�ــســراع 
الطاهر ليكون جاهزا املو�سم املقبل لن�ستقبل 
فيه واالنتهاء من التنقل يف كل اأ�سبوع خارج 
هذا  من  اهلل  ــو  واأدع اأمتنى  ــريا  واأخ الديار، 
املنرب اأن يرفع عنا هذا الوباء وتعود احلياة 
من جديد اإىل م�سارها و�سكر لكم مرة اأخرى 

من  الــعــلــمــة  ــة  ــودي ــول م اإدارة  متــكــنــت 
للفريق  ال�سابق  الالعب  ق�سية  ت�سوية 
مبلغ  منحه  خالل  من  املالك  عبد  عبا�س 
ال�سطر  ميثل  والذي  �سنتيم  مليون   500
عليه  حت�سل  الــذي  التعوي�س  من  االأول 
1.5 مليار �سنتيم  اإجمالية تناهز  بقيمة 
املحكمة  لــدى  رفعها  التي  الق�سية  بعد 
لــلــحــ�ــســول على  ــة  ــي ــدول الــريــا�ــســيــة ال
الذي  العقد  ف�سخ  بعد  املالية  م�ستحقاته 
االإدارة  طرف  من  بالفريق  يربطه  كان 
ال�سابقة ب�سبب معاناة الالعب من مر�س 
قد  الفيفا  وكــانــت  القلب،  م�ستوى  على 
الفريق  النقاط من ر�سيد  هددت بخ�سم 
يف حال عدم ت�سوية امل�ستحقات املالية يف 

التوقيت املحدد.
ــس املــ�ــســري فــونــا�ــس هــ�ــســام حتمل  ــ� ورف
م�سوؤولية رئا�سة الفريق يف الفرتة املقبلة 
رئا�سة  فــكــرة  متــامــا  يرف�س  اأنـــه  قــائــال 
الوقت  يف  ي�سرف  اأنـــه  خا�سة  ــنــادي  ال
العلمة  ــل  اأم ــادي  ن رئا�سة  على  الــراهــن 
النا�سط يف بطولة الق�سم ال�سريف لرابطة 
�سطيف، وكان فونا�س قد قدم مبالغ مالية 
مهمة يف �سكل قرو�س الإدارة الفريق منذ 
املالية  االأزمـــة  الحــتــواء  املو�سم  بداية 
العمل  رف�سه  مع  الفريق  منها  عانى  التي 

يف  االختالف  ب�سبب  احلالية  االإدارة  مع 
طريقة الت�سيري.

وعقد اأع�ساء الديركتوار امل�سري للنادي 
الرئي�س  بقيادة  �سحفية  نــدوة  الهاوي 
خالل  التاأكيد  مت  حيث  بلول  العلمي 
هذه الندوة على �سحب الثقة من رئي�س 
ومنعه  كراو�سي  �سالح  االإدارة  جمل�س 
االأول  الفريق  ــوؤون  �ــس يف  التدخل  مــن 
حيث  ــاري  اجل املو�سم  نهاية  غاية  اإىل 
على  فقط  التوقيع  على  دوره  �سيقت�سر 
القرار  وهو  االإداريـــة  الوثائق  خمتلف 

املعني  ف�سل  ب�سبب  ح�سبه  جــاء  ــذي  ال
واجهت  التي  امل�ساكل  خمتلف  حــل  يف 
الفريق ف�سال عن الهزمية االأخرية التي 
ولو  تاجنانت،  دفاع  اأمام  الفريق  تلقاها 
امتعا�سا  اأثــارت  الديركتوار  قــرارات  اأن 
ق�سية  خا�سة  العلمي  ال�سارع  يف  كبريا 
امل�سريين  طــرف  من  املتخذة  التعيينات 
املطلق  رف�سهم  ابدوا  االأن�سار  اأن  ال�سيما 
�سببا  كانت  التي  االأ�سماء  بع�س  لعودة 
الثانية  الرابطة  اإىل  الفريق  يف �سقوط 

قبل خم�سة موا�سم من االأن. 

فكون  عني  �سباب  فريق  مــدرب  اأو�سح 
جمعه  مقت�سب  ــث  ــدي ح يف  رجــيــمــي 
الت�سكيلة  ان  ام�س  نيوز"  بـ"االأورا�س 
مع  يتوا�سل  لكنه  امللعب  يف  تتدرب  ال 
حت�سرياتهم  على  لــلــوقــوف  الــالعــبــني 
نتدرب  ال  نحن  "�سحيح   : ــال  ق حيث 
مكتويف  يجعلنا  لن  هــذا  لكن  امللعب  يف 
الالعبني  مــع  نتوا�سل  اإمنــا  و  االيـــدي 
معرفة  حمـــاوال  اليهم  احتـــدث  ،حــيــث 
بع�س  لهم  اقدم  و  للتعليمات،  تطبيقهم 
الن�سائح التي تفيدهم يف الوقت الراهن 
�سيوؤثر  البطولة  توقف  مرحلة  الأن 
كثريا على اللياقة البدنية لالعبني اإذا 
ان  و  خ�سو�سا  التدريبات  عن  تخلوا  ما 
والزال  هامة  مواعيد  تنتظره  الفريق 

مل ي�سمن البقاء بعد". 
رجيمي  ـــرب  اع نف�سه  الــ�ــســيــاق  يف  و 

من  املتخدة  الــقــرارات  على  ر�ساه  عن 
يخ�س  فيما  للبالد  العليا  ال�سلطات 
تاأجيل  و  التجمعات  كــل  ومنع  تعليق 
�سبيل و�سع  الريا�سية يف  املناف�سات  كل 
 : قــال  حيث  الــوبــاء  هــذا  لتف�سي  حــد 
نحن   ، �سيئ  كل  قبل  االإن�سان  "�سحة 
البطولة  تــاأجــيــل  لق�سية  مــرتــاحــون 
من  لكن  الوباء  هذا  لتف�سي  حد  لو�سع 
ق�سية  من  متخوفون  نحن  اخــرى  جهة 
وانهم  خا�سة  لالعبني  البدنية  اللياقة 
�سيبتعدون عن املناف�سة الأكرث من ثالثة 
اأ�سابيع وهذا �سيوؤثر �سلبا على  الالعبني 
على  بالتدرب  مطالبون  بــاتــوا  الــذيــن 

اإنفراد و التحلي بروح امل�سوؤولية".  

الرابطة  اأنــديــة  روؤ�ـــســـاء  ــن  م عـــدد  خـــرج 
حول  ت�سب  بت�سريحات  والثانية  االأوىل 
الالعبني  م�ستحقات  دفع  على  قدرتهم  عدم 
خالل فرتة توقف املناف�سة يف الوقت الراهن 
التوقف  فرتة  اأن  ورغم  كورونا،  وباء  ب�سبب 
اأ�سوات  اأن  اإال  اأيام   10 االأن  تتجاوز حلد  مل 
روؤ�ساء االأندية بداأت تتعاىل للنظر يف ق�سية 
املعنية  اجلهات  تدخل  مطالبة  مع  التوقف 
على غرار الفاف والرابطة املحرتفة الإيجاد 

خمرج قانوين لهذه الو�سعية.
دفع  على  قدرتها  عدم  االأندية  هذه  وبررت 
التوقف  ــرتة  ف ــالل  خ الالعبني  م�ستحقات 
ب�سبب اإنعدام املداخيل يف ظل توقف املناف�سة 
وعدم احل�سول على مداخيل من بيع التذاكر 
االأندية  روؤ�ساء  ويطالب  التلفزي،  النقل  اأو 
ال�سيغة  ــاد  ــج الإي الــفــاف  تــدخــل  بــ�ــســرورة 

القانونية املنا�سبة للتعامل مع هذه الو�سعية 
من خالل اإعفائهم من دفع م�ستحقات الالعبني 
اخلا�سة بالفرتة التي �ستتوقف فيها املناف�سة 
روؤ�ساء  به  طالب  الــذي  االإجـــراء  نف�س  وهــو 

االأندية يف البطوالت االأوروبية.
ومن امل�ستبعد اأن توافق الفاف وكذا الرابطة 
على مطالب روؤ�ساء االأندية يف ظل عدم وجود 
الق�سية  مع  للتعامل  وا�سحة  قانونية  �سيغة 
يف  حمفوظة  الالعبني  حظوظ  تبقى  حيث 
بني  التفاو�س  باب  ترك  مع  احلــاالت،  جميع 
االإتفاق  اأجل  من  والعبيهم  االأندية  روؤ�ساء 
عن  التنازل  بخ�سو�س  منا�سبة  �سيغة  على 
التوقف  بفرتة  اخلا�سة  ال�سهرية  االأجــرة 
بالن�سبة  خا�سة  منها  ن�سبة  عن  التنازل  اأو 

لالأندية التي تعاين من متاعب مالية. 

بدري.ع

بدري.ع

عبد الهادي. ب
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خدومة عمارة  : )رئي�س النادي( 

بعد توقف املناف�سة وتعليق كل الن�ساطات الريا�سية..
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بات املو�صم احلايل من الدوري االإيطايل 
فريو�س  تف�صي  ب�صبب  باالإلغاء،  مهدًدا 
كورونا يف خمتلف اأنحاء اإيطاليا ب�صورة 

كبرية.
يف  والوفيات  االإ�صابات  اأعداد  وتزداد 
مبعدل  كورونا  بفريو�س  يومًيا  اإيطاليا 
�صريع، رغم اإيقاف الن�صاط الكروي منذ 
اأ�صبوعني.ووفًقا ل�صحيفة  ما يقرب من 
االإيطالية،  �صبورت"  ديللو  "كوريري 
الــتــحــدث يف االجــتــمــاع غري  فــاإنــه مت 
املا�صي،  اجلمعة  يوم  لالحتاد،  الر�صمي 
الدوري  بطولة  ا�صتئناف  اأمــل  اأن  كما 

هذا املو�صم يت�صاءل اأكرث فاأكرث.
يف  امل�صاركني  بع�س  اأن  اإىل  ــارت  ــص واأ�

الدوري  ا�صتئناف  اقرتحوا  االجتماع 
ــل، مع  ــب ــق ـــــدًءا مـــن �ــصــهــر جــــوان امل ب

اال�صتفادة من لعب املباريات يف جويلية 
املقبل باأكمله.

واأو�صحت اأن البع�س االآخر ف�صل ت�صور 
ال�صيناريو االأ�صواأ وكيفية التعامل معه، 
مع االإ�صرار على اأن الرتكيز على املو�صم 
االحتاد  اأولوية  ي�صبح  اأن  بد  ال  املقبل 

االإيطايل واالأندية.
وقالت ال�صحيفة اإن الو�صع يف اإيطاليا 
اأن  بدليل  باملخاطر،  حمفوًفا  يزال  ال 
ديباال  باولو  اإ�صابة  اأعلنت  باالأم�س 
جنم يوفنتو�س، وباولو مالديني املدير 
دانيللي  وجنله  ملــيــالن،  التقـــــــــــني 

العب الرو�صونريي.

تقدم البلجيكي اإيدين هازارد، جنم ريال 
التعايف  مدريد، خطوة جديدة يف طريق 
ب�صورة  التدريبات  وخو�س  االإ�صابة  من 

طبيعية.
قدمه  يف  جراحة  اأجــرى  هـــازارد  ــان  وك
ب�صق  االإ�صابة  بعد  اجلاري،  ال�صهر  مطلع 

يف عظمة ال�صظية اليمنى.
ووفًقا ملوقع "ديفن�صا �صنرتال" االإ�صباين، 
قدمه،  مــن  "الغرز"  اأزال  هــــازارد  فـــاإن 
واملنطقة التي خ�صعت للجراحة يف حالة 

جيدة
واأ�صار اإىل اأن هازارد لديه اأخ�صائي عالج 
للعمل  منزله،  يف  للتاأهيل  واآخــر  طبيعي 
االإ�صابة  من  كامل  ب�صكل  التعايف  على 

اأثناء خ�صوعه للحجر ال�صحي.
قيام  �صت�صهد  املقبلة  املرحلة  اأن  واأو�صح 
لتقوية  بتدريبات  البلجيكي  الــالعــب 
�صيتم  ثــم  الــقــدم،  مــن  ال�صعيف  اجلــزء 

عام،  ب�صكل  الع�صالت  تقوية  على  العمل 
تدريبات  �صتاأتي  االأخــرية  املرحلة  ويف 

الكرة.
مدريد  ريــال  اإن  االإ�صباين  املوقع  وقــال 

بن�صبة  يكون هازارد جاهًزا  اأن  ي�صتهدف 
عقب  املــبــاريــات  ا�صتئناف  عند  كــبــرية، 
ب�صبب  التوقف  فتــــــــــــــــــــرة  انتهـــــــاء 

فريو�س كورونا.

اإىل  القدم،  لكرة  االإ�صباين  االحتــاد  ان�صم 
االألــعــاب  دورة  بتاأجيل  املطالبني  حملة 
بعد  طوكيو  يف  املقبلة  ال�صيفية  االأوملبية 

تفاقم اأزمة فريو�س كورونا امل�صتجد.
اجلهود  كل  اأنَّ  له  بيان  يف  االحتـــاد،  واأكــد 
مكافحة  جمــال  اإىل  االآن  توجه  اأن  ينبغي 

فريو�س كورونا.
واأ�صار البيان اإىل اأنَّ "لوي�س روبيال�س رئي�س 
لتاأجيل  طلبا  قدم  االإ�صباين،  الكرة  احتاد 
�صاماران�س،  انطونيو  خــوان  اإىل  االأوملبياد 
ــــر خـــالل اجــتــمــاعــه مع  وفــعــل نــفــ�ــس االأم

احتادات ريا�صية اإ�صبانية اأخرى".
اإىل  االإ�صباين  الكرة  احتــاد  بذلك  وان�صم 

الوطنية،  الريا�صية  االحتاد  من  كبري  عدد 
املطالبة  يف  الوطنية  االأوملــبــيــة  والــلــجــان 
خوفا  الحق؛  موعد  اإىل  االأوملبياد،  بتاأجيل 

من اأثار فريو�س كورونا.

جنم  ديــبــاال،  باولو  االأرجنتيني  اأعلن 
اإ�صابته  االإيطايل،  يوفنتو�س 

بفريو�س كورونا امل�صتجد.
ــــاال عرب  ــــب دي وقــــــال 

ــابــه الــر�ــصــمــي  ــص حــ�
ــل  ــص ــوا� ــت مبـــوقـــع ال
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
"مرحًبا  "تويرت": 

اأن  اأردت  باجلميع، 
تلقينا  باأننا  اأبلغكم 

ــار  ــب ــت ــو نــتــائــج اخ ــت ــل ل
ــتــي  فـــريو�ـــس كــــورونــــا، وال

ــة يل  ــي ــاب ــج اأظـــهـــرت نــتــيــجــة اإي
ول�صديقتي اأوريانا".

حالة  يف  نحن  احلظ  "حل�صن  واأ�ــصــاف: 
ر�صائلكم  على  �صكًرا  ممتازة، 

وحتياتي للجميع". 
ثالث  ديــبــاال  واأ�ــصــبــح 
العب من جوفنتو�س 
لالإ�صابة  يتعر�س 
بعد  ـــفـــريو�ـــس  بـــال
ــي  ــل ــي الــثــنــائــي دان
روغــــــــــاين وبـــلـــيـــز 

ماتويدي
ب�صدة  اإيطاليا  وتعاين 
كورونا  فــريو�ــس  تف�صي  مــن 
حيث ت�صجل يوميا مئات الوفيات 

جراء هذا الوباء.

نادي  رئي�س  اأوال�س،  طالب جان مي�صيل 
دوري  باإلغاء  الفرن�صي،  ليون  اأوملبيك 
امل�صابقات  اإنقاذ  اأجل  اأوروبا، من  اأبطال 

املحلية يف القارة العجوز.
وقال اأوال�س ملحطة )اآر تي اإل(: "يجب 
بال�صجاعة،  والتحلي  الــقــرار  اتــخــاذ 
الكاأ�س  ونهائي  االأبطال  دوري  واإلغاء 
واملباريات الدولية، والرتكيز فقط على 

الدوري".
اإنقاذ  على  عــازمــني  كنا  واأو�صح:"اإذا 

يكون  اأن  فيجب  االأوىل،  الدرجة  دوري 
ذلك قبل 30 جوان املقبل".

 )0-1( ملعبه  على  فــاز  قد  ليون  وكــان 
ال�صتة  دور  ــاب  ذه يف  يوفنتو�س،  اأمـــام 
تاأجيل  اأوروبا، قبل  اأبطال  ع�صر لدوري 

مباراة االإياب بني الفريقني، ب�صبب وباء 
كورونا.

اإىل   2020 يــورو  بطولة  تاأجيل  ورغــم 
اإمكانية  بعد  تتحدد  مل  املقبل،  العام 
ـــة  ـــي اإكــمــــــــــــــــــــــــــال املــ�ــصــابــقــات االأوروب

والدوريات املحلية.

رئي�صه  االإ�صباين  مدريد  ــال  ري ــادي  ن نعى 
م�صاء  تــويف  ــذي  ال �صانز  لورينزو  ال�صابق 
عن  دياز  خيمينيز  م�صت�صفى  يف  ال�صبت  يوم 
كورونا  بفريو�س  باإ�صابته  متاأثرا  عاما   76

امل�صتجد.
فلورنتينو  مدريد  ريال  نادي  رئي�س  واأعرب 
حزنهم  عن  االإدارة  جمل�س  واأع�صاء  برييز 

ال�صديد لوفاة لورنزو �صانز.
ريال  قــدم  الر�صمي  موقعه  عرب  بيان  ويف 
الكامل  وتعاطفه  العميقة  "تعازيه  مدريد 
مع زوجة رئي�صه ال�صابق ماري لوث، واأبنائه، 
لوث  وماريا  وفريناندو  وفران�صي�صكو  لورنزو 

)مالوال( وديانا، وعائلته واأ�صدقائه".
واأكد ريال مدريد اأن رئي�صه احلايل �صيكرم 
يف  ي�صتحقه  ــذي  ال بال�صكل  �صانز  لــورنــزو 
الراهن  الو�صع  اإىل  اأقرب وقت ممكن نظرا 

املتعلق باأزمة فريو�س كورونا.
وتوىل لورينزو �صانز رئا�صة ريال مدريد بني 
عامي 1995 و2000 وخالل فرتة رئا�صته 
اأبطال  دوري  يف  بلقبني  امللكي  النادي  فــاز 
اأوروبا ولقب يف كاأ�س اإنرتكونتيننتال ولقب 

يف كاأ�س ال�صوبر االإ�صباين.

وجرى نقل �صانز اإىل وحدة العناية املركزة 
منذ  مدريد  يف  ديــاز  خيمينز  م�صت�صفى  يف 
بفريو�س  اإ�صابته  بعد  املــا�ــصــي  الــثــالثــاء 
كورونا قبل اأن تتدهور حالته ليتم االإعالن 

عن وفاته م�صاء ام�س االول ال�صبت.
يكن  مل  ــويف،  ت "والدي  �صانز:  جنــل  ــال  وق
اأف�صل  اأحـــد  اإنـــه  الــنــهــايــة،  ــذه  ه ي�صتحق 

واأ�صجع النا�س الذين عرفتهم".

بـــات الــربازيــلــي دوغـــال�ـــس كــو�ــصــتــا، جناح 
العبي  اأحدث  ال�صبت،  االول  ام�س  يوفنتو�س، 
رغم  اإيطاليا،  يغادرون  الذين  البيانكونريي 

عدم انتهاء فرتة احلجر ال�صحي.
قد  اليويف،  مهاجم  هيغواين،  غونزالو  وكــان 
اإىل االأرجنتني  �صافر  اأثار جداًل كبرًيا عندما 
هذا االأ�صبوع، مع زميله رودريغو بنتانكور، قبل 
و�صامي  بيانيت�س  مرياليم  الثنائي  يتبعهما  اأن 

خ�صرية يف مغادرة اإيطاليا.
�صبورت" االإيطالية،  "توتو  �صحيفة  وبح�صب 
ا على اإذن من  فاإن دوغال�س كو�صتا ح�صل اأي�صً

النادي، للعودة اإىل الربازيل.
املحامون،  وحتى  وامل�صجعون،  النقاد  واآثـــار 
ال�صماح  ينبغي  كــان  اإذا  مــا  حــول  تــ�ــصــاوؤالت 
دانييلي  الفريق  ثنائي  اأن  خا�صًة  بــذلــك، 
لالإ�صابة  تعر�صا  ماتويدي،  وبليز  ــاين  روغ
ديباال  بــاولــو  اإعـــالن  قبل  كــورونــا،  بفريو�س 

اإ�صابته هو االآخر.
االإ�صابات  من  كبرية  موجة  اإيطاليا  وتعاين 
على  البالد  اأجــربت  والتي  كورونا،  بفريو�س 

الدخول بالكامل يف حالة حجر �صحي.
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رئي�س ليون:

نادي  اأن  اإ�صباين،  �صحفي  تقرير  اأكــد 
بــر�ــصــلــونــة يــخــطــط لــال�ــصــتــغــنــاء عن 
مهاجم  غــريــزمــان،  اأنــطــوان  الفرن�صي 
الفريق، خالل املريكاتو ال�صيفي املقبل.

االإ�صبانية،  "�صبورت"  ل�صحيفة  ووفُقا 
قوة  لزيادة  تهدف  بر�صلونة  اإدارة  فاإن 
من  ولكن  املقبل،  املو�صم  خالل  الفريق 
امليزانية  املدرج يف  من  اأقل  اإنفاق  خالل 

احلالية.
واأ�صارت اإىل اأن قرار اإدارة البار�صا يعود 
النادي،  يعي�صها  التي  احلالية  لالأزمة 
البطوالت  توقف  عقب  اخل�صائر  ب�صبب 
فريو�س  تف�صي  بعد  واالأوروبية  املحلية 

كورونا.

ناٍد  عن  يبحث  بر�صلونة  اأن  واأو�صحت 
اإىل  املــعــار  كوتينيو  فيليب  �صم  يريد 
الكثرية  االأموال  لتعوي�س  بايرن ميونخ، 
التي دفعها النادي ل�صمه، وكي ال يتحمل 

البار�صا راتبه يف املو�صم املقبل.

ينوي ليفربول، الدخول يف 
مناف�صة �صر�صة خالل ال�صيف 
املقبل مع قطبي اإ�صبانيا، ريال 

مدريد وبر�صلونة، وغرميه 
املحلي مان�ص�صرت يونايتد، 

على �صم اأحد اأبرز الالعبني 
االإ�صبان، خالل الفرتة االأخرية.

وقالت �صحيفة "مريور" 
الربيطانية، ام�س االأحد، اإنَّ 

يورغن كلوب، مدرب ليفربول، 
و�صع االإ�صباين فابيان رويز، 

العب و�صط نابويل، كاأحد 
اأولويات الريدز يف املريكاتو 

املقبل.
واأ�صارت ال�صحيفة، اإىل اأنَّ االأمر 

لن يكون �صهاًل يف ظل رغبة كل 
من ريال مدريد، وبر�صلونة، 

ومان�ص�صرت يونايتد يف احل�صول 
على خدمات الالعب، �صاحب 

الـ23 عاًما.
واأو�صحت ال�صحيفة 

الربيطانية، اأنَّه وفًقا لوكيل 
رويز، فاإنَّ الالعب لن يتخد 

قراًرا نهائًيا ب�صاأن م�صتقبله، 
قبل نهاية املو�صم احلايل.

ُيذكر اأنَّ رويز، ان�صم ل�صفوف 
نابويل قادًما من ريال بيتي�س، 

يف �صيف 2018، مقابل 30 
مليون يورو، و�صرعان ما اأثبت 

اأحقيته باللعب للمنتخب 
االإ�صباين، من خالل م�صتواه 

الرائع يف الكالت�صيو.



جمموعة من العلماء واالأطباء طالبت بوقف ن�ضر �ضبكات هواتف اجليل اخلام�ش..
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من  عينة  مــع  نيوز"،  "االأورا�س  لـــ  حــديــث  ويف 
مواطني الوالية، اأجمع هوؤالء على �سرورة معاقبة 
يتجاهلون  والذين  ذلــك  يف  املت�سببني  االأ�سخا�س 
الفريو�س،  هذا  انت�سار  لتفادي  الوقائية  التعليمات 
اأعرا�سها  اأن عددا من العائالت اأحيت  اأكدوا،  حيث 
ــريان  واجل االأقـــارب  من  الع�سرات  بدعوة  وقامت 
املواكب  البارود و�سيارات  اأ�سوات  واالأ�سدقاء حتت 
�سدد  الذي  الوقت  يف  هــوؤالء  اأنانية  يعك�س  ما  وهو 
باتنة  واليــة  وايل  وكــذا  اجلمهورية  رئي�س  فيه 
العمومية وتوقيف  التجمعات يف االأماكن  على منع 
الت�سرف  اآخرون هذا  االأعرا�س وغريها، حيث برر 
تاأجيل  اأو  متديد  من  العرو�سني  اأهــل  متكن  بعدم 
موعد الزفاف نظرا لتكاليف التح�سريات، مدعمني 
وجهة نظرهم بخلوَّ الوالية من ت�سجيل اأية اإ�سابة 

بفريو�س كورونا.
الوالية جراء  بلديات  �سكان خمتلف  وا�ستاء  هذا 
انعدام الوعي لدى �سريحة من املواطنني الذين مل 
يتخذوا اإجراءات وقائية جتنبا لالإ�سابة بالعدوى 

احلمالت  مــن  بالرغم  املنا�سبات  ــذه  ه ــالل  خ مــن 
خمتلف  بها  قامت  التي  والتوعوية  التح�سي�سية 
ومواقع  االإعـــالم  و�سائل  عديد  وعــرب  القطاعات 

التوا�سل االإجتماعي.
الباتنية  الــعــائــالت  مــن  معتربا  عــددا  اأن  يذكر 
جلاأت اإىل تنظيم حفالت الزفاف واخلتان بل حتى 
من  كان  والتي  اخلا�سة  م�ساكنهم  يف  "العقيقة" 
بهذا  متحدين  احلفالت،  قاعات  يف  اإحياوؤها  املزمع 
احلنيف  ديننا  وتعاليم  الدولة  تعليمات  الت�سرف 
حتما  تــوؤدي  التي  الت�سرفات  هذه  عن  نهانا  الــذي 
بني  من  م�سابني  وجــود  حال  يف  الوباء  تف�سي  اإىل 
الذي  املواطنني  حفيظة  اأثــار  ما  وهــذا  املدعوين، 
ف�سلوا  الذين  االأ�سخا�س  هــوؤالء  مبعاقبة  طالبوا 
اأدنى اعتبار للخ�سائر  تفادي اخل�سائر املادية دون 
الب�سرية التي قد تنتج عن اإحيائهم لهذه املنا�سبات 
يف الوقت الذي وجب فيه تتكاثف جهود اجلميع من 
االإلتزام  ب�سرورة  والتوعية  الذاتي  احلجر  اأجل 

بالبقاء يف املنازل للحد من انت�سار فريو�س كورونا.

بادرت العديد من اجلمعيات وفعاليات املجتمع املدين 
بوالية �سطيف، اإىل اإطالق حمالت حت�سي�سية وا�سعة 
كورونا،  وبــاء  من  الوقاية  اأجــل  من  املواطنني  و�سط 
حيث �سارعت هذه اجلمعيات اإىل تنظيم عدة حمالت 
حت�سي�سية بغية تدارك الو�سع الراهن ال�سيما يف ظل 
عدم اإلتزام الكثري من املواطنني بالن�سائح والتوجيهات 
اإلتزام  ال�سادرة عن اجلهات الطبية والتي تن�س على 
اإنت�سار  من  التقليل  اأجل  من  الراهن  الوقت  يف  املنازل 

وتف�سي هذا الوباء.
وقامت دار ال�سباب اجلديدة ببلدية عني اأزال جنوب 

جتوب  حملة  خــالل  من  حت�سي�سي  بن�ساط  الــواليــة، 
ال�سوارع لتح�سي�س املواطنني بخطورة املر�س الذي بات 
حديث العامل ككل، حيث توزع اأع�ساء دار ال�سباب على 
اأجل حت�سي�س املواطنني  ال�سوارع واملرافق من  خمتلف 
ب�سرورة التقليل من التنقالت واإلتزام املنازل يف الوقت 

الراهن لتفادي اإنتقال العدوى. 
حملة  تنظيم  مت  الوالية  �سرق  العلمة  بلدية  ويف 
الطرقات  اأغلب  م�ست  االأمــ�ــس  نهار  وا�سعة  تنظيف 
وكذا  للجمعيات  وا�سعة  مب�ساركة  ــذا  وه والــ�ــســوارع 
الطلبة  من  جمموعة  بــادر  حني  يف  املتطوع،  ال�سباب 
لتنظيم حملة تطوعية لتنظيف دار الطفولة امل�سعفة 
الت�سامن  ودور  �سطيف  مبدينة  "اله�ساب"  بحي 
والت�سامن،  االإجتماعي  الن�ساط  ملديرية  التابعة 
ونظمت جمعيات املجتمع املدين لوالية �سطيف حملة 
ورتيالن  بني  ببلدية  كورونا  فريو�س  حول  حت�سي�سية 
�سمال الوالية وهذا حتت �سعار "�سحتي تبداأ بوعيي" 
بالتن�سيق مع رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي وممثلي كل 
من جمعية ربط لرتقية وتن�سيط االأحداث وال�سباب 
اإحتاد  اإىل جمعية  وجمعية جواد �سطيف، باالإ�سافة 

وتطوير وتنظيم العائلة اجلزائرية.
وبداية احلملة كانت بكلمة ترحيبية لرئي�س بلدية 
ال�سعبي  املجل�س  نائبة  قامت  وبعدها  ورتيالن،  بني 
مف�سلة  �سروحات  بتقدمي  فرارمة،  �سفيقة  الوطني 
عرفت  كما  منه،  الوقاية  وطرق  كورونا  فريو�س  حول 
املواطنني  على  ومطويات  الفتات  توزيع  احلملة  هذه 
وطرق  الفريو�س  هــذا  انت�سار  كيفية  على  للتعريف 
ال�سالمة منه، ولقيت املبادرة ا�ستح�سان املجتمع املدين 

واملواطنني باملنطقة. 

وبني حت�سيل القوت اليومي وج�سع التجار 
ـــواد وا�سعة  اأ�ــســعــار امل الــذيــن قــامــوا بــرفــع 
يف  املنت�سر  الوباء  خطر  وبني  اال�ستهالك، 
التي  النف�سية  ــرب  احل وهاج�س  مكان  كــل 
هوؤالء  يعي�س  املواطنني،  نفو�س  يف  خلفها 
حتم  جمهوال  م�سريا  ينتظرون  يومياتهم 
للعمل  واللجوء  القواعد  جميع  ك�سر  عليهم 
لقمة  على  احل�سول  بهدف  واملجهد  اجلــاد 
العي�س الأبنائهم، حيث وبالرغم من الن�سائح 
�سرورة  اإىل  الداعية  ال�سارمة  واالإر�سادات 
االلتزام بالبقاء يف املنازل والبيوت، غري اأن 
هذه الفئة م�سطرة ا�سطرارا كبريا للخروج 
وحت�سيل رزقها وهو ما يعر�سها جلميع اأنواع 
تعيلها  عائلة  هناك  ناحية  فمن  اخلــطــر، 
وتوفر لها ما تاأكله وتعي�س به، وهناك خطر 
�سريع  اخلطري  كــورونــا  بفريو�س  اال�سابة 
االنت�سار والذي ال يفرق بني �سغري وكبري وال 
بني عامل اأو متجول، فالعمال باأجرة يومية 
والبناوؤون  ـــرة  االأج �ــســيــارات  �سائقي  مثل 

امل�ستغلون  وكذا  التجارية  املحالت  واأ�سحاب 
يف جمال االأعمال احلرة، هم االأكرث عر�سة 
لهذا اخلطر، ف�سال عن ماآ�سي االأ�سعار امللتهبة 
وغياب  التجار  بع�س  متلك  الــذي  واجل�سع 
و�سائل النقل التي مت توقيفها بعد القرارات 
جميع  على  املنزيل  احلجر  لفر�س  االأخرية 

املواطنني.
ملثل  ر�سيدة  ت�سيري  �سيا�سة  غياب  ظل  ويف 
على  تاأمينات  وجــود  وعــدم  احلــاالت  هــذه 
وتاأمينات  اجلزائريني  للمواطنني  احلياة 
على البطالة، تبقى الفئات اله�سة هي االأكرث 
عر�سة لالإ�سابة بهذا الوباء ب�سبب ال�سرورة 
لك�سب  والعمل  للخروج  تدفعهم  التي  امللحة 

التجار  الع�سرات من  ا�ستغل  قوتهم، يف وقت 
هذه  الــتــجــاريــة،  جماالتهم  اخــتــالف  على 
االأزمة لرفع االأ�سعار يف خمتلف املواد وال�سلع 
واملراكز  االأ�سواق  يف  وا�سعة  م�ساربة  و�سط 
ــن اجلهود  م بــالــرغــم  ــربى  ــك ال الــتــجــاريــة 
ملختلف  واملتابعة  الرقابة  الأعــوان  املكثفة 
الب�سيط  املواطن  ليبقى  املعنية،  القطاعات 
هو ال�سحية يف جميع الظروف والذي يبقى 
يقاوم لال�ستمرار والعي�س بالرغم من احلرب 
النف�سية الكبرية املعلنة واالأخطار املحدقة 
بدل  حياته  خل�سارة  تقوده  قد  والتي  به 

العي�س لب�سع اأيام دون موؤونة.

بالحدود  تنمية  جمعية  اأم�س،  ــادرت،  ب
حملة  تنظيم  اإىل  باتنة  بوالية  �سريانة 
تعقيم �سملت عدة مرافق عمومية، وتاأتي 
هذه املبادرة ح�سب القائمني عليها يف اإطار 
اأخذ التدابري واالإحتياطات الالزمة الأجل 

منع اإنت�سار فريو�س كورونا.
التح�سي�سية  احلــمــلــة  هـــذه  وعـــرفـــت 
التوعوية تعقيم عديد االأماكن واملوؤ�س�سات 
التي تعرف اإقباال كبريا من قبل املواطنني 
على غرار مراكز االأمن، االأماكن العمومية، 
اجلــواريــة،  لل�سحة  العمومية  املوؤ�س�سة 
�سريانة،  اخلـــدمـــات  مــتــعــددة  ــادة  ــي ــع ال

باالإ�سافة اإىل املقاهي واملحالت.
من جانب اآخر، �سهدت هذه املبادرة توزيع 

ت�سمنت  والــتــي  املــواطــنــني،  على  مطويات 
التعريف بهذا الفريو�س القاتل واأهم الطرق 
الإنتقاله  جتنبا  اإتخاذها  الواجب  والتدابري 
واإنت�ساره ما بني االأ�سخا�س، حيث القت هذه 
الن�سائح املقدمة تفاعال ملحوظا ملا ت�سمنته 

من اإر�سادات ت�سب يف �سالح اجلميع.
التح�سي�سية  احلملة  هــذه  اأي�سا  وعرفت 
على  الطبية  والــقــفــازات  االأقــنــعــة  تــوزيــع 
باأهمية  حت�سي�سهم  الأجــل  وذلــك  املواطنني 
اإ�ستعمالها جتنبا الإ�سابتهم بفريو�س كورونا، 
املواطنني  اإ�ستح�سان  القى  الذي  االأمر  وهو 
هذه  مبثل  االأخـــذ  الأهــمــيــة  واإ�ستيعابهم 
على  احلفاظ  يف  الأهميتها  ملا  االإحتياطات 

اأنف�سهم للوقاية من هذا الوباء.

جدول املنــــــــاوبة لل�شيادلة بولية باتنة ل�شهر فيفـــري 2020
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اإجباري جلميع  �صحي  عزل  الدخول يف  قرارات  بعد  تالحقهم  رهيبة  �صغوطات  اليوميني حتت  العمال  من  الع�صرات  يعي�س 

املواطنني بهدف الوقاية من عدوى فريو�س كورونا الذي ح�صد لغاية اليوم 15 حالة يف اجلزائر ونحو 139 حالة اإ�صابة.

االأعرا�س  حفالت  من  العديد  اإحياء  املا�صية،  القليلة  االأيام  خالل  باتنة  والية  بلديات  خمتلف  عرفت 
واخلتان ب�صكل عادي دون االكرتاث للخطر الناجم عن هذا الت�صرف الذي و�صفه مواطنو الوالية بامل�صني 
والالم�صوؤول يف ظل هذه الظروف االإ�صتثنائية التي يعي�صها العامل اأجمع مع انت�صار فريو�س كورونا الذي 

ال يزال يح�صد املئات من االأرواح يوميا.

عائالت تقيم حفالتها يف البيوت
وخطر كورونا يحدق بالتجمعات 

كورونا ي�شتنفر فعاليات املجتمع املدين 
ويحا�شر املواطنني يف منازلهم

اأع�شاء جمعية تنمية بالحدود �شريانة 
يتطوعون لتعقيم الأماكن العمومية

العاملون باأجرة يومية اأمام حتدي اجلوع واملر�س 

راأ�س العيونبيطامجزار�صريانةعني جا�صرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�صمولال�صمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

االأ�سبوع من 03/19/ 2020 
اإىل 2020/03/25

بلحيواين فوزي
033321398

ملباركية خالد
033211834

مغ�صو�س عبد الكرمي
033268491

فرطا�س �صليمة
033326530

�صويف اليا�س
033349113

تاوليلت مفيدة
033201446

مرزوقي توفيق
033346258

بوزيتة عبد الفاحت
033333505

بن غزال عذراء 
كهينة

عبا�س نهيمة
033265114

زعرور توفيق
033895071

دري�س يو�صف
033898123

�صواملية كمال

قيقبةق�صباتاأوالد �صي �صليمان �صفيانزانة البي�صاءاأوالد �صالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 03/19/ 2020 
اإىل 2020/03/25

براج حنان
033299190

عثماين خمتارخياري اأحمد
033340076

غ�صام ر�صوان حب الدين تفاحة
م�صطفى

عمران �صعاد
033334277

�ساعد العربي
033289290

ملليزي عبد الغاينيو�صف �صهام
033375228

�صاكري �صهيلة
033373332

عيا�س منريبن من�صور فاروق

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

حفيظة. ب

�سفيقة. �س فوزية. ق

عبد الهادي. ب

والية  �سهدت  الوطن،  والية  عديد  غرار  على 
وحت�سي�س  توعية  حمالت  االأخــرى  هي  ب�سكرة 
العمومية  االأماكن  لعديد  تعقيم  عمليات  وكذا 
فعاليات  كثفت  اين  بلديات،  عدة  م�ستوى  على 
لن�سر  مــن احلــمــالت  الــنــوع  هــذا  ــدين  امل املجتمع 
كورونا  بفريو�س  اال�سابة  خطر  ب�سان  الوعي 
العالج،  قبل  الوقاية  بثقافة  التحلي  و�سرورة 
اأين قادت املنظمة الوطنية لال�ستثمار واملواطنة 
للتح�سي�س  مــيــدانــيــة  ــات  ــرج خ بــ�ــســكــرة  فـــرع 
اثرها  على  مت  العاملي  الوباء  بخطر  والتوعية 
ب�سكرة  بلدية  م�ستوى  على  مطوية  ــع   ــوزي ت
بهذا  خا�سة  واإر�سادات  ون�سائح  تعليمات  حتوي 
الــفــريو�ــس ومــدى خــطــورة اال�ــســابــة بــه وطرق 
الب�سكري  املجتمع  راأي  ان  وتبني  منه،  الوقاية 
لهذا  متقبل  اأحدهما  ق�سمني   اىل  انق�سم  قــد 

واالحــرتاز  بالوقاية  بــاجــراءات  متحٍل  الوباء 
تهويل  جمرد  يجري  ما  بان  يرى  ومت�ساءم  منه 

وتخويف للمواطن الأغرا�س �سيا�سية.
وتهدف مثل هذه اخلرجات اىل ن�سر الوعي بني 
النا�س �سغارا وبارا من اجل جتنب الكارثة، علما 
تزايد  ظل  يف  به  ي�ستهان  وال  خطري  الوباء  ان 
الوطن،  قطر  داخــل  به  اال�سابة  حــاالت  عــدد 
املدنية  احلماية  فرق  �سرعت  ال�سياق  ذات  ويف 
امل�سعفة  الطفولة  موؤ�س�سات  تعقيم  يف  بالوالية 
اطار  ويف  مت  حيث  �سبيهة،  عمليات  ومرافقة 
موؤ�س�سة  تعقيم  واملمتلكات  اال�سخا�س  حماية 
بعا�سمة  مقرها  املــتــواجــد  امل�سعفة  الطفولة 
الوالية، با�ستخدام املواد املعقمة لتم�س العملية 
كافة اروقتها ومرافقها من اجل وقاية االطفال 
خطر  مــن  واملــربــيــات  والــعــامــلــني  بــهــا  املقيمني 

املحيط  بهذا  انت�ساره  دون  واحلــول  الفريو�س 
املادية  االمكانات  كافة  توفري  ومت  احل�سا�س، 

والب�سرية الالزمة.
االإرتياح  من  نوعا  ــارت  اأث التي  العمليات  وهي 
ي�سكل  الوباء  �سار  الذين  الوالية  �سكان  و�سط 
�ساب  فرار  حادثة  بعد  وخا�سة  خماوفهم  اكرب 
م�ست�سفى  من  الكورونا  ــداء  ب م�ساب  ــه  اأن تبني 
من  ينحدر  املا�سي،  اجلمعة  يــوم  منذ  بالبليدة 
اأ�سدرته  بيان  يف  جاء  ما  ح�سب  احلاجب  بلدية 
خلية االإعالم واالإت�سال التابعة لذات البلدية، 
اخلوف  دائــرة  يف  كافة  الوالية  �سكان  و�سع  ما 
اأكدت  من تلقي العدوى بهذا الوباء اخلطري كما 
متوا�سلة  التعقيم  عمليات  اأن  املعنية،  اجلهات 
با�ستخدام مادة الكلور حتى مت�س كافة االأحياء 

وال�سوارع على م�ستوى تراب الوالية.

حمالت لتعقيم موؤ�ش�شات الطفولة امل�شعفة خوفا من خطر عدوى "الكورونا"

نوارة. ب

بادر بع�س رجال االأعمال مبدينة 
اإىل  �سطيف  ــة  والي �سرق  العلمة 
و�سع فنادقهم حتت ت�سرف اجلهات 
املعنية من اأجل تخ�سي�سها الإقامة 
احلجر ال�سحي اأو الإقامة الطواقم 
من  احلالية  الفرتة  خالل  الطبية 
اأجل جمابهة فريو�س كورونا، حيث 
مت تخ�سي�س فندق بو�سط املدينة 
الطبية  الطواقم  اإقامة  اأجــل  من 
مب�ست�سفى  العاملة  الطبية  و�سبه 
من  وهــذا  بالعلمة  اخلثري  �سروب 
اأجل ت�سهيل مهمة الطواقم الطبية 
بالن�سبة  خا�سة  مهامها  تاأدية  يف 
للمقيمني من خارج الوالية ال�سيما 
يف ظل توقف حركة النقل بداية 

من نهار اليوم.
ـــام اأ�ــســحــاب  ــب اأخــــر ق ــان مـــن ج
املرافق  هذه  بو�سع  اأخــرى  فنادق 
ال�سحة  مــديــريــة  تــ�ــســرف  ــت  حت
لتخ�سي�سها من اأجل اإقامة احلجر 
خارج  من  العائدين  على  ال�سحي 
احلالية،  ــرتة  ــف ال خـــالل  ــن  ــوط ال
املعدين  املــركــب  �ساحب  قــام  كما 
بو�سع  الوالية،  جنوب  تبان  اأوالد 
واملــركــب  الــفــنــدق  هــيــاكــل  جميع 
الدولة  ت�سرف  حتــت  ال�سياحي 
الإ�ستعماله كمركز للحجر ال�سحي، 
على  توؤكد  التي  الت�سرفات  وهــي 
املوجودة  الكبرية  الت�سامن  روح 
ظل  يف  ال�سعب  فئات  خمتلف  بني 
بها  متــر  الــتــي  ال�سعبة  الــظــروف 

البالد جراء تف�سي هذا الوباء. 

رجال اأعمال 
ي�شعون 

فنادقهم حتت 
ت�شرف الأطباء 

وامل�شافرين  

عبد الهادي. ب
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كورونا  بفريو�س  االإ�صابات  عــدد  ارتفع 
االأوروبــيــة  الت�صيك  ــة  دول يف  امل�صتجد، 
الوقت  يف  اإ�صابة،  االألــف  حاجز  ليك�صر 
من  العاملية  التحذيرات  فيه  تاأتي  الذي 
�صيناريو  مــن  ــة  ــي اأوروب دول   4 ـــرتاب   اق
و�صائل  ذكرت  ما  وفق  االإيطايل،  الكارثة 

اإعالم متفرقة.
القاتل  بالفريو�س  امل�صابني  عدد  وو�صل 
حالة   1047 اإىل  اجلـــديـــد،  كـــورونـــا 

اإ�صابة.
الت�صيكية  ال�صحة  اأعلنت وزارة  اأن  و�صبق 
ارتفاع ح�صيلة االإ�صابات املوؤكدة بفريو�س 
خالل  حالًة   434 اإىل  امل�صتجد،  كورونا 
العدد  اأن  مايعني  املا�صية،  القليلة  االأيام 

ت�صاعف خالل اأربعة اأيام على االأكرث.
هناك  اأن  اإعــالمــيــة  تــقــاريــر  واأو�ــصــحــت 
فيما  للغاية،  حــرجــة  حالتهم  مر�صى 

تعافت ثالث حاالت ب�صكل كامل.
واأعلنت  �صبق  الــفــريو�ــس،  مواجهة  ويف 
االأ�صبوع  خـــالل  الت�صيكية،  احلــكــومــة 
فى  احلــركــة  على  قيود  فر�س   ، املا�صي 
كافة اأرجاء البالد حتى 24 مار�س، جتنًبا 

النت�صار فريو�س كورونا على نطاق وا�صع.
 وقال رئي�س احلكومة اأندريه بابي�س، اإن 
اأال  يجب  البالد  اأنحاء  جميع  يف  النا�س 
الطوارئ،  اأو  للعمل  اإال  منازلهم  يغادروا 
3 ماليني  وقد ُتفر�س عقوبات ت�صل اإىل 
كرونة ت�صيكية على االنتهاكات وخمالفة 

القانون.
على  التنقل  حرية  حظر  ي�صري  لن  كما   
لتوفري  لــالأ�ــصــرة    ال�صرورية  الــرحــالت 
ال�صروريات االأ�صا�صية للحياة ، مثل �صراء 

ال�صحية  االأدوات  اأو  االأدويــة  اأو  الطعام 
اخلدمات  توفري  اأو  احليوانات  اأعــالف  اأو 
اخلدمات  الالزمة  الربيدية  اأو  امل�صرفية 

اأو التزود بالوقود.
ت�صخي�صهم  مت  ــذيــن  ال ثلثا  واأ�ــصــيــب    

اجلمهورية  داخــل  وثلثهم   ، اخلـــارج  يف 
الت�صيكية، وامل�صدر االأكرث �صيوًعا للعدوى 
من   %  74.5 اأ�صيب  حيث  اإيطاليا،  هو 
اإ�صابتهم باملر�س  االأ�صخا�س الذين ثبتت 

يف جمهورية الت�صيك باملر�س هناك.

يتم  اأن  مــن  بريطانيان  زوجـــان  خ�صي 
اأبريل  يف  الكبري  زفافهما  حفل  اإلــغــاء 
التاجي،  كورونا  فريو�س  جائحة  ب�صبب 
ونظما  اخلطة  هــذه  عــن  تخليا  لذلك 
�صاعة   24 غ�صون  يف  جديًدا  احتفااًل 
يف  بانكرا�س  �صانت  قطار  حمطة  داخل 

لندن.
ــري ومــــات« حفل  ــل ـــان »ك ـــزوج اأقــــام ال
مع  املحطة  يف   '' ب�صيط  `"مثايل  زفاف 
�صديقني مقربني فقط ك�صهود باالإ�صافة 

اإىل موظفي املحطة.
بينما  واحــدة،  قبلة  تبادل  على  عالوة 
الكوع  حتية  مع  ر�صمية  االأمــور  جعلوا 
بداًل من امل�صافحة لتجنب كورونا، حيث 

كان من املقرر عقد يوم الزوج الكبري يف 
11 اأبريل مع قائمة طويلة من العائلة 

واالأ�صدقاء.
املزيد  التاجي  الفريو�س  دفع  مع  ولكن 
والت�صتيت  الــذاتــيــة  العزلة  اإىل  منا 
بالقلق  ومات  كلري  �صعرت  االجتماعي، 
من اأن حفل زفافهما الذي يحلمان به لن 
وتغيري  تقدميه  قررا  لذلك  عقده  يتم 

اخلطة.
يتخيله  العر�س  يكن  "مل  كلري:  قالت 
من  بكثري  اأف�صل  اأنــه  ات�صح  منا،  اأحــد 
حيث  جيًدا،  الو�صع  اأراقــب  كنت  ذلك، 
قررنا اأنه كان من اخلطر على عائالتنا 
وخا�صة  احلــ�ــصــور،  منهم  تطلب  اأن 

والدينا"

يف ظل عدم الوعي والالمباالة بخطورة 
ت�صيطر  الــتــي  ــا  كــورون فــريو�ــس  انت�صار 
عقد  امل�صري  ال�صعب  من  كبرية  فئة  على 
عرو�صان زفافهما و�صط حالة من الفو�صى 

واال�صتهزاء مبخاطر انت�صار املر�س.
ال�صاقط  ال�صعبي  املهرجان  اأنغام  فعلى 
"هاتلي فوديكا و�صيفاز" اجتمع اأ�صدقاء 

كمامات  مــرتــديــن  حــولــه  مــن  العري�س 
ويهللون  يرق�صون  العمليات  ومالب�س 
مــتــحــديــن بــذلــك الـــفـــريو�ـــس الــتــاجــي 

القاتل.
فوق  متكد�صني  املـــعـــازمي  وقـــف  بينما 
ارتدى  من  فمنهم  مكان،  كل  يف  بع�صهم 
من  حتميهم  اأن  اأمــل  على  �صكلية  كمامة 
كورونا يف ظل الت�صرفات "الغري م�صئولة" 
ومنهم من �صرب بالتحذيرات والتعليمات 

عر�س احلائط.
مواقع  رواد  غ�صب  املــقــطــع  اأثــــار  وقـــد 

ب�صرعة  النا�س  ــوؤالء  ه جلهل  التوا�صل 
ال�صكل  ــذا  ــه ب واأنـــهـــم  املــر�ــس  انــتــ�ــصــار 
املحتملة  االأعداد  تزايد  على  ي�صاعدون 

لالإ�صابات.
وزارة  ت�صجيل  مع  بالتزامن  ذلــك  ياأتي 

بفريو�س  حالة   294 اإ�ــصــابــة  ال�صحة 
التحذيرات  ظل  ويف  امل�صتجد،  كــورونــا 
باتخاذ  الــــوزراء  جمل�س  مــن  امل�صتمرة 
ملكافحة  الالزمة  الوقائية  االإجـــراءات 

انت�صار الفريو�س.

ــــا قــــد ال  ــــاًن اأحــــي
بااًل  االإن�صان  يلقى 
لكن  يــ�ــصــيــبــه،  ملـــا 
االأمر  ي�صل  عندما 
الكائنات  تلك  اإىل 
الربيئة،  ال�صغرية 
االأبوين  يتوانى  لن 
حلظة عن حمايتهم 
و�صي�صخرون العامل 
كله ملحاربة فريو�س 

مثل كورونا ودفعه بعيًدا عن اأطفالهم.
منذ  ال�صني  �صهدتها  التي  املعاناة  ظل  يف 
امل�صتجد،  ــا  كــورون فــريو�ــس  �صربها  اأن 
جتــ�ــصــد االأمــــــل الـــــذي يــ�ــصــكــن قــلــوب 
حلماية  اأب  عليه  اأقــدم  فيما  ال�صينيني 
طفله من الفريو�س خالل تنزههم �صوًيا 

خارج املنزل
حلماية  كب�صولة  ال�صيني  االأب  ابتكر 
طفله، حيث �صممها بغطاء �صفاف لينام 

الطفل  بــداخــلــهــا 
ب�صو�صتة  تغلق  ثم 
واأرفق  خم�ص�صة، 
لتوفري  جــهــاز  بها 
وفلرتة  االأك�صجني 

الهواء بالداخل.
مزودة  الكب�صولة 
تك�صف  بــ�ــصــا�ــصــة 
نقاء  نــ�ــصــبــة  عـــن 
الداخل  يف  الهواء 
االأب فتحة يف  الوقت، وقد ترك  طوال 
اإدخال  من  يتمكن  لكي  الكب�صولة  جانب 
اأجل  من  الطفل  �صدر  على  والربت  يده 

تهدئته اإذا بكى اأو تاأفف.
املتداول  الفيديو  مقطع  يف  االأب  يظهر 
يقوم  والــقــفــاز  مفلرت  قــنــاًعــا  مــرتــدًيــا 
يده  اإدخال  يف  يرغب  عندما  بتغيريهما 

اإىل كب�صولة الطفل حتى ال ي�صيبه 
باأي عدوى.

�شيني ي�شنع كب�شولة حلماية 
طفله من كورونا.

حيلة عرو�شني بعد اإلغاء زفافهما ب�شبب كورونا

كارثة يف فرح م�شري ..
 �شباب يرق�شون بالكمامات ومالب�س العمليات 

غرامة 3 ماليني للمخالفني
الت�شيك تك�شر الـ 1000 اإ�شابة كورونا .. 

مراهق يقتل ابن عمه ال�شغري 
ب�شبب فريو�س كورونا

النار  باإطالق   ، اأمريكي  مراهق  اتهم 
على ابن عمه البالغ من العمر 13 عاًما 
عن طريق اخلطاأ، بعد اأن ابلغ ال�صرطة 
باأنه كان ي�صلح نف�صه ببندقية من اأجل 

حماية نف�صه من فريو�س كورونا
فقد   ، مريور"   "  " ل�صحيفة  ــا  ــًق ووف
بعد  ملــراهــق  القتل  تهمة  توجيه  مت 
ال�صغري  عمه  ابــن  على  النار  اإطالقه 
خوًفا من فريو�س كورونا يف األبوكريكي 

، نيو مك�صيكو.
اأن  الربيطانية  ال�صحيفة  واأو�صحت 
املراهق اأنتوين باديال ، 19 �صنة ، اتهم  
النار على ابن عمه باتري�صيو  باإطالق 
اخلمي�س  ظــهــر  بــعــد  وقــتــلــه  ـــــو  اأروي

املا�صي.
و تظهر �صجالت املحكمة اأن املتهم  اأخرب 
ال�صباط اأنه كان يحمل ال�صالح مبنزل 
الفريو�س  مــن   نف�صه  حلماية  اقــاربــه 

التاجي املتف�صي.
ح�صلت  التي  املحكمة  ل�صجالت  وفًقا 
عائلة  اأفــراد  اأخرب   ، ال�صحيفة  عليها 
جميًعا  كانوا  اأنهم  ال�صرطة  املراهقني 
يف غرفة املعي�صة يف املنزل عندما خرج 
باديال من غرفة النوم حاماًل بندقية 

كان يخبئها .
اأنــه  ــا  الحــًق ال�صرطة  املتهم  واأخـــرب 
اأ�صهر من متجر  البندقية قبل  ا�صرتى 
منزل  يف  يخبئها  وكان  االأ�صلحة  لبيع 
خالته وعمه حتت �صرير ابن عمه الأن 
والديه مل ي�صمحوا له بو�صع البندقية  

يف املنزل.
الزناد  اإنه �صحب  لل�صرطة  املتهم  وقال 
مرة واحدة ومل يحدث �صيء ، ثم �صبح 
قدمني  م�صافة  على  اخرى  مرة  الزناد 
الطلقات  تخرج  ال�صغري   عمه  ابن  من 

منها وترده قتياًل يف احلال.

بريطانيات،  ــات  ممــر�ــص �ــصــورت 
نفايات  "اأكيا�س  يــرتــديــن  وهـــن 
ــادهــن  ــص اأجــ� ــى  عــل اإكلينيكية" 
اأحد  داخــل  واأقدامهن،  وروؤو�صهن 
امتالأ  الذي  احلكومية  امل�صت�صفيات 

مبر�صى فريو�س كورونا.
ووفًقا ل�صحيفة " ديلي ميل"، اأعلن 
م�صت�صفى نورثويك بارك ، يف هارو 
، لندن ، حالة طارئة يوم اخلمي�س 
ة الرعاية  بعد اأن مت ملء جميع اأَ�ِصرَّ

احلرجة باملر�صى.
وجرى ن�صر �صور �صادمة للممر�صات 
التوا�صل  و�صائل  عــرب  املنهكات- 
اأكيا�س  يرتدين  وهن  االجتماعي- 
ــون االأ�ـــصـــفـــر على  ــل ــال ب ــات  ــاي ــف ن

روؤو�صهن، يف م�صت�صفى "نورثويك".
ارتــداء  اإىل  املمر�صات  وا�صطرت 
اأنف�صهن  حلماية  القمامة؛  اأكيا�س 
من عدوى فريو�س كورونا، بعد نفاد 

معدات الوقاية اخلا�صة بهن.

ممر�شات ترتدي اأكيا�س قمامة 
بعد نفاد معدات الوقاية



اآبل للتو بالك�سف عن طرازات  قامت �سركة 
ن�سخة  ي�سمل  هذا   .iPad Pro من  جديدة 

اإن�س.  11 ون�سخة  اإن�س   12.9
التي  اجلــديــدة  املهمة  املــيــزات  من  واحــدة 
جاءت بها هذه الطرازات اجلديدة من لوحيات 
اجلديد.  الكامريا  نظام  هــي   iPad Pro
على  اجلديدة   iPad Pro لوحيات  حتتوي 
ت�سميم  ذات  ــدة  وح يف  اخللف  يف  كامريتني 
 .11  iPhone يف  املوجودة  للوحدة  مماثل 
عادية  كــامــريا  االآن  الــوحــدة  ــذه  ه تت�سمن 
 ،1.8 12 ميغابك�سل مع عد�سة بفتحة  بدقة 
10 ميغابك�سل  وكامريا وا�سعة الزاوية بدقة 
اإىل  االإ�سارة  وجتدر   .2.4 بفتحة  عد�سة  مع 
اأن كال الكامريتني ت�ستطيعان الت�سوير بدقة 

الثانية. يف  اإطار   60 ومبعدل   4K
الزاوية  الوا�سعة  الكامريا  فــاإن  ذلــك،  ومع 
لوحيات  يف  الوحيد  اجلديد  ال�سيء  لي�ست 

اآبل  iPad Pro اجلديدة، فقد قامت �سركة 
كذلك بتزويد طرازات iPad Pro اجلديدة 
يعزز  مما   ،LIDAR نــوع  من  �سوئي  مبا�سح 
م�ستوى  على  اللوحية  االأجهزة  هذه  قــدرات 

الواقع املعزز.
اإ�ست�سعار  LIDAR هو م�ست�سعر يعمل على 
الليزر  اإرتــــداد  طــريــق  عــن  العمق  معلومات 
امل�ست�سعر.  عن  بعده  لتحديد  ما  ج�سم  عن 
لر�سم  �سائع  ب�سكل  امل�ست�سعر  هذا  ُي�ستخدم 
اأجل  من  االأر�ــس  ل�سطح  الدقيقة  اخلرائط 
ال�سيارات  يف  وكــذلــك  اخلــرائــط،  تطبيقات 
 ،iPad Pro لوحيات  يف  القيادة.  الذاتية 
الكامريتني  ــب  جــان اإىل  امل�ست�سعر  يــعــمــل 
وم�ست�سعرات احلركة لقيا�س العمق بدقة من 

اأجل جميع تطبيقات الواقع 
املعزز.

قامت  فقد  الكامريات،  عن  النظر  ب�سرف 

 iPad Pro سركة اآبل كذلك بتزويد لوحيات�
 ،Apple A12Z Bionic باملعالج  اجلديد 
ومعالج  اأنوية  ثمانية  ي�سم  الذي  املعالج  وهو 
ر�سوميات جديد ي�سم بدوره ثمانية اأنوية مما 
للحرارة.  املثلى  االإدارة  وحت�سني  االأداء  يعزز 
االأ�سا�سية  الن�سخ  اأن  اإىل  ــارة  ــس االإ� ــدر  وجت
مع  تاأتي  اجلديدة   iPad Pro لوحيات  من 
ميكن  ولكن  الداخلية  الذاكرة  من   128GB
اأو   512GB اأو   256GB مع  ا  اأي�سً �سراوؤها 

الداخلية. الذاكرة  من   1TB
 iPad لوحيات  يف  االأخــرى  الهامة  امليزة 
املفاتيح  اأنها تدعم لوحة  Pro اجلديدة هي 
 .Magic Keyboard اجلديدة  الذكية 
تاأتي  فهي  ــذه،  ه املفاتيح  لوحة  ذكــر  وعلى 
اجلهاز  اإ�ستخدام  للم�ستخدم  يتيح  مف�سل  مع 
باأن  العلم  مع  يريدها  زاويــة  اأي  يف  اللوحي 
خلفية  بــاإ�ــســاءة  متتاز  هــذه  املفاتيح  لوحة 
ميكنك  حيث   USB Type-C منفذ  وت�سم 
التتبع  لوحة  ا  اأي�سً ت�سم  اأنها  كما  �سحنها، 
اللوحي كلًيا  مما يتيح لك حتويل هذا اجلهاز 
 iPadOS اإىل حا�سوب حممول مزود بنظام 

.13.4
iPad Pro اجلديدة تاأتي كذلك  طرازات 
خم�س  من  يتاألف  حُم�سن  ميكروفون  نظام  مع 
ال�سوتية  املحادثات  الإجـــراء  ميكروفونات 
الفيديوهات.  وت�سجيل  ال�سوتي  والت�سجيل 
لوحيات  تزال  فال  ذلك،  عن  النظر  وب�سرف 
بنف�س  حتــتــفــظ  اجلـــديـــدة   iPad Pro
ت�ستخدم  ــزال  ت ال  وهــي  تقريًبا،  الت�سميم 
�سا�سات 120Hz ProMotion التي تدعم 
التدرج اللوين DCI-P3، وتوفر �سطوع عايل 

ي�سل اإىل 600 �سمعة.
تزال  ال  اجلــديــدة   iPad Pro ـــرازات  ط

البالغة  االأمامية  الكامريا  بنف�س  حتتفظ 
ت�سجيل  ت�ستطيع  والتي  ميغابك�سل   7 دقتها 
 60 وب�سرعة   1080p بدقة  الفيديوهات 
بالكامريا  حتتفظ  تزال  وال  الثانية،  يف  اإطار 
 Face الثالثية االأبعاد امل�سوؤولة عن خا�سية
كذلك  تدعم  فهي  ذلــك،  جانب  واإىل   .ID
 USB و   GPS و   5.0 والبلوتوث   6  WiFi
هذه  على  احل�سول  خيار  وهناك   .Type-C

.LTE اللوحيات مع الدعم ل�سبكات
وفيما يخ�س االأ�سعار، فهي ظلت على حالها 
تدعم  التي  اإن�س   11 فن�سخة  تغيري،  دون  من 
الذاكرة  من   128GB وت�سم  فقط   WiFi
الداخلية تكلف اإبتداء من 799 دوالر اأمريكي 
يبداأ  بينما  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 
 WiFi تدعم  التي  اإن�س   12.9 ن�سخة  �سعر 
128GB من الذاكرة الداخلية  فقط وت�سم 

مع  الن�سخة  ونف�س  اأمريكي،  دوالر   999 من 
دعم LTE من 1149 دوالر اأمريكي.

اجلديدة  املفاتيح  لــوحــة  بخ�سو�س  اأمـــا 
 299 �سُتكلف  فهي   ،Magic Keyboard
بينما  اإنــ�ــس،   11 لن�سخة  اأمــريــكــي  دوالر 
لن�سخة  اأمريكي  دوالر   349 ن�سخة  �سُتكلف 
 Smart اإ�ستخدام  ا  اأي�سً ميكنك  اإن�س.   12.9
179دوالر  التي تكلف   Keyboard Folio
 Apple اأو اجليل الثاين من القلم االإلكرتوين
Pencil الذي يكلف 129دوالر مع الطرازات 

.iPad Pro اجلديدة من
 iPad Pro عموًما، الطرازات اجلديدة من
متاحة لل�سراء يف 30 بلًدا حول العامل اليوم، 
اإبتداًء  التجزئة  متاجر  يف  متوفرة  و�ستكون 

من االأ�سبوع املقبل.

جوجل  �سركة  قــررت  اأ�سبوعني،  قبل 
للمطورين  الــ�ــســنــوي  ــا  ــره ــوؤمت م اإلـــغـــاء 
من  كان  والذي   ،2020  Google I/O
كاليفورنيا  واليــة  يف  ُيعقد  اأن  املفرت�س 
ب�سبب خماوف  املقبل، وذلك  مايو  �سهر  يف 
امل�ستجد.  كورونا  فريو�س  باإنت�سار  تتعلق 
جوجل  �سركة  قــررت  املرحلة،  تلك  ويف 
اإلغاء احلدث يف الواقع وبثه بداًل من ذلك 

عرب االإنرتنت.
يف  كــذلــك.  االآن  تغري  هــذا  ذلـــك،  ومــع 
اليوم  جوجل  �سركة  اأعلنت  لقد  الواقع، 
ال�سنوي  ــا  ــره ــوؤمت م اإلـــغـــاء  قــــررت  اأنــهــا 
عرب   2020  Google I/O للمطورين 
ــا. وبــالــتــايل فـــاإن موؤمتر  اأيــ�ــسً ــت  ــرتن االإن
متاًما  األغي  قد   2020  Google I/O
يف هذه املرحلة. ال تزال ال�سركة ملتزمة 
نظام  جــديــد  ــول  ح املعلومات  مب�ساركة 
الر�سمية  مدونتها  خــالل  من  االأنــدرويــد 
الر�سمي  منتداها  خــالل  ومــن  للمطورين 

ملجتمعها.

االإلغاء  منذ  مــّرا  اللذين  االأ�سبوعني  يف 
 19-COVID ــاء  وب حتــول  االأويل، 

تدابري  ونــرى  عاملية،  جائحة  اإىل 
غري م�سبوقة اتخذتها احلكومات 

االإجتماعي.  التباعد  لفر�س 
هناك  كاليفورنيا،  ــة  والي يف 
اجلميع  على  يفر�س  تفوي�س 
هو  وهذا  منازلهم،  يف  البقاء 
جوجل  �سركة  اأن  يف  ال�سبب 
موؤمترها  اإلغاء  جزئًيا  قررت 

 Google للمطورين  ال�سنوي 
املخاوف  بالطبع   .2020  I/O

واملجتمعات  موظفيها  �سحة  على 
املحلية هو ال�سبب الذي دفع ال�سركة 

االآن اإىل االإلغاء التام للموؤمتر.

�سركة  ت�ست�سيف  اأن  املــتــوقــع  ــن  م
االإنرتنت  عــرب  حــدًثــا  مايكرو�سوفت 
 365 Microsoft للك�سف عن خدمة
املوجهة للم�ستهلكني والتي ت�ستند على 
�سيكون  رمبــا  ولكن  ــرتاك،  ــس االإ� نظام 
هــنــاك مــزيــد مــن احلــديــث عــن نظام 
بعدما  ا  وخ�سو�سً  ،10  Windows
�سركة  يف  املنتجات  ق�سم  رئي�س  ن�سر 
ت�سويقي  فيديو  مقطع  مايكرو�سوفت 
على  الــتــغــيــريات  بع�س  فــيــه  يــعــر�ــس 
لواجهة  الــقــادمــة  الت�سميم  م�ستوى 

.10 Windows م�ستخدم

مر  التي  املراحل  الفيديو  ي�ستعر�س 
اإىل  الو�سول  قبل   Windows منها 
الك�سف  �سيتم  والــذي  اجلديد،  �سكله 
عنه يف االأيام القادمة. يبدو الت�سميم 

تغيري  مت  وقد  اأكــرث،  م�سطًحا  اجلديد 
اخلطوط، وال �سيما على �سا�سة القفل، 
اأكرث  مظهر  على  ح�سل  املهام  و�سريط 
اإ�سراًقا. اإذا نظرت عن كثب، �ستالحظ 
اأكرث  دائرية  بزوايا  متتاز  النوافذ  اأن 

وكذلك اأزرار واجهة امل�ستخدم.
 File Explorer لقد خ�سع برنامج
اأ�سبح  وقــد  التغيريات  لبع�س  ا  اأي�سً
للنظام  العام  املظهر  مع  االآن  يتما�سى 
الت�سميم  لــغــة  عــلــى  ي�ستند  والــــذي 
من  ــــدث  االأح  Fluent Design

مايكرو�سوفت.
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الكامريا م�شتوى  على  جديد  نظام  مع   PRO

جوجل ُتلغي كلًيا موؤمترها ال�شنوي للمطورين
GOOGLE I/O 2020 

مايكرو�شوفت ُت�شوق للتغيريات القادمة لواجهة 
WInDOWS 10 م�شتخدم نظام

ر�سمًيا   Huawei �سركة  لنا  اأكــدت 
�سي�ستخدم   30S  Honor الهاتف  اأن 
 820  HiSilicon Kirin املعالج 
بع�س  ا  اأي�سً لنا  وقدمت  اجلديد،   5G
من  ــايل  ــت ال اجلــيــل  حـــول  التفا�سيل 
جتربة  �سيح�سن  الـــذي  ــاالت  ــس ــ� االإت
�سبكات  اإ�ــســتــخــدام  اأثــنــاء  امل�ستخدم 

.5G اجليل اخلام�س
اأقل  طاقة  ــودم  امل �سي�ستخدم  اأواًل، 
البيانات بف�سل  املزيد من  اإر�سال  اأثناء 
على  ت�ستند  التي  اجلدولة  خوارزميات 
�سركة  تفتخر  االإ�سطناعي.  الــذكــاء 
ا بتقنية منع التداخل  اأي�سً  Huawei
والتي �ست�سمن اإت�سااًل ثابًتا ومعدل نقل 
املكتظة  املناطق  يف  حتى  اأعلى  بيانات 

بال�سكان.
االإت�سال  اإ�ــســتــقــرار  تــعــزيــز  �سيتم 
املودم على  اأكرب من خالل قدرة  ب�سكل 
اجلديدة  املحطات  على  ب�سرعة  العثور 

واالإنتقال اإليها.
 HiSilicon Kirin مــودم  يدعم 
 ،SIM 820 اإ�ستخدام �سريحتي اإت�سال

واحـــدة   SIM لــبــطــاقــة  ي�سمح  ــا  مم
بينما   VoLTE مــكــاملــة  مبــعــاجلــة 
ا،  اأي�سً  .5G بيانات  االأخــرى  ت�ستخدم 
م�سغولة  البطاقات  اإحـــدى  كانت  اإذا 
االأخرى  تفوت  فلن   ،VoLTE مبكاملة 

ُمكاملة واردة اإ�سافية.
ــركــة  �ــس تــــوؤكــــد  مل  االآن،  حـــتـــى 
 HiSilicon اإ�ساعة قدوم Huawei
الر�سوميات  معالج  مع   820  Kirin
�سيجعله  ــر  االأم فهذا   ،Mali-G77
ي�ستخدم   HiSilicon معالج  اأول 
املعالج  فحتى  هــذا،  الر�سوميات  معالج 
5G 990 HiSilicon Kirin الرائد 
الر�سوميات  معالج  ي�ستخدم  ــايل  احل
يدعم  اأن  املتوقع  ومن   .Mali-G76
بقوة  ال�سريع  ال�سحن  ــا  اأيــ�ــسً املعالج 
اجليدة.  االأ�سياء  من  وغــريه   40W
 Huawei و   Honor اأن  نعتقد 
غاية  اإىل  التفا�سيل  ببقية  حتتفظان 
املقرر  من  حيث  اليوم  وهو  مار�س،   30
اأن يتم اإزاحة ال�ستار ر�سمًيا عن الهاتف 

.30S  Honor

الهاتف  قدوم  ر�شمًيا  توؤكد   Honor

 ،Kirin 820 املعالج  مع   Honor 30S

وتتحدث عن مودم 5G اخلا�س به

ـــم من  ـــرغ ــى ال ــل ع
الــكــثــري من  وجـــــود 
التي حتاول  امل�ساريع 
اإن�ساء �سبكة ع�سبية 
فيبدو  اإ�سطناعية، 
 Intel ــركــة  �ــس اأن 
مثري  ــيء  ــس ــ� ب تــقــوم 
لالإهتمام. يف الواقع، 
ــركــة  �ــس اأن  ـــدو  ـــب ي

ميكنها  حا�سوب  رقاقة  بتطوير  تقوم   Intel
اأن ت�سم رائحة االأ�سياء مثل االإن�سان.

ببناء  قــامــت  اأنــهــا   Intel �سركة  تعتقد 
خوارزمية حُتاكي ن�ساط دماغ االإن�سان عندما 
ذلك  الرقاقة  ت�ستخدم  و�سوف  �سيًئا  ن�سم 
الراهن،  الوقت  ويف  الرائحة.  عن  للك�سف 
اأنواع  على  التعرف  على  قادرة  الرقاقة  هذه 
معينة من الروائح، وبالطبع الأنه ال يزال من 
امل�ستحيل اإن�ساء حا�سوب ي�سم رائحة االأ�سياء 
الذي  الر�سمي  الفيديو  اإليك  االإن�سان.  مثل 

ي�سرح املزيد عن هذه الرقاقة :

الرئي�سي  املهند�س 
املـــ�ـــســـروع،  هــــذا  يف 
 nabil الــدكــتــور 
يعمل   ،Imam
عــلــى جمــمــوعــة من 
احلوا�سيب الع�سبية 
 Intel يف خمتربات 
جامعة  يف   Labs
ـــــل، وهــــو  ـــــي ـــــورن ك
على  الرئي�سيني  امل�سوؤولني  االأعــ�ــســاء  ــد  اأح
فهذه  اأكــرث،  الو�سع  ولتو�سيح  امل�سروع.  هذا 
الرقاقة ُتدعى Intel Loihi وهي ال تزال 

يف املرحلة التجريبية.
 nabil Imam املهند�س  �سئل  عندما 
لهذه  امل�ستقبلية  االإ�ــســتــخــدام  حـــاالت  عــن 
حمتمل  كهربائي  ــف  اأن اأنــهــا  ذكــر  الــرقــاقــة، 
اإ�ستخدامه كاأداة ذكية للك�سف عن نوع  ميكن 
معني من الرائحة واإعالمك بها. عموًما، بينما 
حاالت  يف  التفكري  مُيكننا  حت�سينها،  يجري 

اإ�ستخدام اأف�سل لها.

اأن  �شاأنها  من  رقاقة  ت�شنع   InTEL
ت�شم رائحة الأ�شياء مثل الإن�شان



خاللها  ــروي  ت الرهائن  روايـــة 
"»�صيلفي«،  ق�صة  نينا  الكاتبة 
عمرها،  مــن   53 الــــ  يف  �ــصــيــدة 
معمل  يف  تعمل  لطفلني،  واأم 
وبعد  الــبــال�ــصــتــيــك،  ل�صناعة 
عليها،  امل�صاكل  تتواىل  طالقها 
�صاحب  عليها  يــقــرتح  ان  قبل 
ال�صغل،  املعمل ترقية يف من�صب 
االأو�ــصــاع،  بــدايــة حت�صن  ــان  وك
قبل اأن تتفاجاأ يف يوم من االأيام 
اأن  تتوقع  مل  ـــرى  اأخ مبــواقــف 
الن�صر  هذا  وعلى  لها،  تتعر�س 
ـــوراوي  ب نينا  نــالــت  الـــروائـــي، 
»نني  جائزة  حتكيم  جلنة  ثقة 
اأن  بعد   ،2019 لعام  اأنايي�س« 
ج�صيكا  مناف�صتها  على  تفوقت 
مثل  "المعة  بكتابها  نيل�صون 
 3 مقابل  اأ�صوات   8 بـ   " الدمعةهّ

اأ�صوات.
ترتجم  اأن  املــتــوقــع  ومـــن  هـــذا 
االجنليزية  اللغة  اإىل  الرواية 
ثم  ــن  زم لتحكيم  جلنة  ح�صب 
البلدان  يف  لعملها  والـــرتويـــج 

االأجنلو-�صك�صوفونية.
ــوراوي  )ب نينا  يا�صمينة  ولــدت 
 21 ــهــا( يف  ل املــ�ــصــتــعــار  اال�ــصــم 
رين  مبدينة   1967 جويلية 
واأم  جزائري  اأب  من  الفرن�صية، 
بحي  طفولتها  عا�صت  فرن�صية. 
اأن  قبل  ال�صعبي،  الـــوادي  بــاب 
االأدبية  رينودو  جائزة  تنتزع 
ال�صيئة"  "اأفكاري  روايتها  عن 
ويف  ـــرى،  اأخ رويـــات  جانب  اإىل 
اأغنيات  بكتابة  قامت   2007

�صيلني  العاملية  املغنية  الــبــوم 
ديون

و�صقيقتها  بـــوراوي  نينا  ق�صت 
ع�صرة  االأربــع  ال�صنوات  الكربى 
ـــــوادي  ال ــــاب  ب بــحــي  االأوىل 
ثقافة  مــن  واقــتــاتــت  ال�صعبي، 
باحلرب  ب�صدة  متيزت  مزدوجة 
التحريرية، وهي طفلة ريا�صية 
ف�صل  ــالل  خ )تــنــ�ــس(.  �صغرية 
بــروتــاين،  منطقة  يف  ال�صيف 
بعدم  ــا  ــه ــدي وال بــقــرار  عــلــمــت 
العودة اإىل اجلزائر، بعد تدهور 
اجلزائر  يف  االأمنية  ــاع  االأو�ــص
من  باالجتثاث  ت�صعر  مما جعلها 
توديعها  ــدم  ع ب�صبب  ـــذور  اجل

البلد. 
التوايل  على  مراهقتها  عا�صت 
ال�صوي�صرية  زيوريخ  بباري�س، 
اإىل  تعود  ان  قبل  ظبي،  واأبـــو 
لدرا�صة  تخرجها  بعد  باري�س 

الفل�صفة والقانون. 
مــالــت مــنــذ �ــصــنــني الــ�ــصــبــا اإىل 

الكتابة  اإنها  والكتابة،  الر�صم 
فر�س  فر�صة  لها  �صتتيح  التي 
نف�صها يف العامل.«ولعل اأهم كتاب 
منذ  �صدر  بـــوراوي،  نينا  األفته 
الرجال  "كل  وعنونته  �صنتني 
حلل  والــذي  بطبعهم"  �صغوفون 
م�صمونه الروائي �صعيد خطيبي 
بقوله  املكتبات  اإىل  نزوله  عام 
ال�صرية  الفا�صل بني  :" يف احلد 
واملتخيل، بني ال�صوء والظل، بني 
الذكر  بني  والطماأنينة،  القلق 
ــحــرم،  ــبــاح واملُ واالأنــثــى، بــني املُ
ــني الــ�ــصــوت والــ�ــصــمــت، تقف  ب
يوميات  لتكتب  ــــوراوي،  ب نينا 
ت�صرد  متنتها،  واأخــرى  عا�صتها، 
يف  اخلطايا  على  مفتوحة  حياة 
يف  منها،  �ُصلبت  واأخــرى  فرن�صا، 
ت�صتعني  اجلزائر.  والدها:  بلد 
ــات �ــصــنــني املُــراهــقــة،  ــص ــرا� ــك ب
تتوارى  كي  �صخ�صيات،  تبتدع 
طاملا  كدمات،  وتتفادى  خلفها، 

الحقتها".

قراءة يف كتاب )حلم والدتي(  
بقلم: عبد اهلل ليلللّدكتور �شليم قاللة

laliabdella@yahoo.fr

قراءة  يف كتاب
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بادرت دار الثقافة علي �صوايعي 
تعليق  بعد  الــواليــة  بعا�صمة 
الثقافية  االأن�صطة  خمتلف 
ثقافية  م�صابقات  اإطــالق  على 
متنوعة لفائدة االأطفال وذلك 
عرب موقع التوا�صل االجتماعي 
فاي�س بوك من خالل �صفحتها 
�صعار  حتــت  وذلـــك  الر�صمية 
"لن�صنع االمل ...الوباء بعيون 
يوم  انطلقت  والتي  االطفال" 
اإىل  وت�صتمر  املا�صي  اخلمي�س 
ال�صهر،  ذات  مــن   29 غــايــة 
جمال  امل�صابقة  هــذه  وت�صمل 
ق�صيدة  واأح�صن  ر�صم  اح�صن 
ان�صائي  تعبري  واأح�صن  �صعرية 
موجهة  وهي  خا�س  نظام  وفق 

جلميع اأطفال والية خن�صلة.
ـــدت  اأك الــثــقــافــة  دار  اإدارة 
خ�ص�س  املــ�ــصــابــقــات  هـــذه  اأن 
غــرار  على  داخــلــي  نــظــام  لها 
الر�صا�س  اأقــــالم  تخ�صي�س 
م�صابقة  يف  امللونة  واالأقـــالم 
على  تكون  واالأعــمــال  الر�صم 

ورق اأبي�س عادي ااأ ورق مقوى 
امل�صنجر  عرب  االأعمال  وتر�صل 
�صكل  على  بال�صفحة  اخلا�س 
واللقب  اال�صم  وكتابة  �صورة 
اأ�صفل  والعنوان  الهاتف  ورقم 
يف  االطفال  وم�صاركة  ال�صورة 
من  وغريها  م�صابقة  من  اأكــرث 
ال�صروط، و�صيتم توزيع جوائز 

قيمة على الفائزين.

ــت  ــام ق الـــ�ـــصـــيـــاق  ذات  ويف 
�صوايعي  عــلــي  الــثــقــافــة  دار 
لعمالق  مــ�ــصــرحــيــة  بــعــر�ــس 
عبد  "ولد  اجلــزائــري  امل�صرح 
بــعــنــوان  كاكي"  الـــرحـــمـــان 
وذلك  وال�صاحلني"  "القراب 
التوا�صل  مبوقع  �صفحتها  عرب 

االجتماعي الفاي�س بوك.

دار الثقافة علي �صوايعي تطلق م�صابقات 
ثقافية لفائدة االأطفال

معاوية. �س

ق.ث

خن�شلة
حتت �سعار "لن�سنع االأمل... الوباء بعيون االأطفال"

"نينا بوراوي"
 تتوج بجائزة "نني اأنايي�س 2019" 

عن واية"الرهــــــائن"

ق. ث

توجت الكاتبة الفرانكو-جزائرية، نينا بوراوي بجائزة جلنة التحكيم عن روايتها الأخرية "الرهائن"تكفلت 
بدار  اجلائزة،  املعنية  ت�ضتلم  ان  املفرو�س  من  وكان  بباري�س،  لت�س"  جاك  "جون  من�ضورات  باإ�ضدار 
"اأوديون" بعا�ضمة الأنوار اإل اأن وباء كورونا الذي �ضل كل التظاهرات يف خمتلف القطاعات بفرن�ضا، جعل 

املنظمون يوؤجلون احلدث اإىل تاريخ اأخر.



م�ضيبة امل�ضائب
واحد قاعد يف احلجر ال�صحي املنزيل

مرتو وين تفوت عليه تقول
يا ربي خلهّ�صنا هذي امل�صيبة

والهّ  اأنـــا  تق�صدين  افهمت�س  مــا  يــقــول 
كورونا؟!.

نكت �ضريعة
كلم  عــام  بعد  ال�صبانيا  حــراق  واحــد  ـ 
باباه يف الد�صرة قالوا بابا راين تزوجت 

باباه  قالوا  منه  اهلل  عفانا  االيدز  وجاين 
وعاله ما �صميتو�س على جدك العلواين؟! 

ـ واحد جمنون بالر�صوم املتحركة مات باباه كتبلوا يف قربوا 
؟!  the and

ـ واحد جمنون ولدت مرتوا توام جن رجلها وقالها �صكون اأب 
الطفل الثاين ؟!

للجامعة خاف  يروح  وباه  الباك  دا  القرية  ي�صكن يف  ـ واحد 
ي�صحكو عليه قالتلو اأمو روح برك النهار اللول ي�صحكو عليك 
والنهار الثاين ي�صحكو عليك والنهار الثالث توالف وتروحلك 

العقدة قالها: ماال حتى النهار الثالث ونروح؟!
الــطــالــب:طــريــق..  �صبيل  كــلــمــة  مــعــنــى  مــا  املــعــلــم:  ـ 
)�صل�صبيل(  كلمة  معنا  ما  واالآن  املعلم:ممتاز.. 

الطالب: طرطريق؟!
ـ كاين زوج ركبوا تاك�صي واحد �صاق واالآخر 

جذور ؟!
يف  عينوه  جمنون  ريا�صة  مــدرب  واحــد  ـ 
مدر�صة املعوقني راح درب اأول ح�صة قفز 

حواجز؟!
دكتور  قالو  النف�صي  للطبيب  راح  واحــد  ـ 
ولهّيت نح�س روحي كلب قالو من وقتا�س حت�س 

يف روحك هكا قال لو مللي كنت جرو؟!

بتقومي ال�ضاوية
قالك عجوزة �صق�صاها الطبيب

قداه عمرك يا احلاجة
قالت لو كي تزوجت ال�صاوية بنت �صي الطيب

اأنا كنت هذاك وين َنْحِبي )اأ�صبط من هذا التاريخ ال جتده اإال 
عند ال�صاوية(؟!!.

معلومات م�سلية

الطريق

اأمثال �سعبية

 91 عمره  ناكامات�سو  يو�سريو  الياباين   •
بنوع  اأ�سيب  ــرتاع،  اخ  3500 من  اأكــرث  ولديه 
�ستموت  الطبيب  له  وقال  ال�سرطان  من  غريب 
و�سفي من  لكنه قام باخرتاع عالجه  �سنة  بعد 

املر�س.
كمية  الواحدة  الثانية  يف  ت�سخ  ال�سم�س   •
ا�ستخدمها  التي  الطاقة  من  اأكرث  الطاقة،  من 

اجلن�س الب�سري على مر التاريخ.
الريا�سي  العامل  هو  احلا�سبة  االآلة  • خمرتع 

الفرن�سي با�سكال عام 1642.
وهو   العامل  يف  نفق  اأطول  كنلنج  نفق  • يعترب 
مبدينة  كيلو   28 بطول  كنلنج  جبال  يخرتق 

لوجننان يف ال�سني.
باحلرب  كتبته  ل�سيء  تذكرك  احتمالية   •
لنف�س  تــذكــرك  احتمالية  مــن  اأكـــرث  االأزرق 

ال�سيء مكتوبا باحلرب االأ�سود.
اإىل  يتحول  التمر  مــن  ــي  زوج عــدد  ــل  اأك  •
اهلل  �سلى  الــر�ــســول  اأو�ــســانــا  لذلك  �سكريات، 
حتى  التمر  من  فــردي  عــدد  باأكل  و�سلم  عليه 

يتحول اإىل كربوهيدرات.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على رجلي 
جتري وهو 

يجري �سبقني 
وعيني ت�سوف

حدث يف مثل هذا اليوم
الرابع والع�صرون 

من �صهر مار�س
و�سلم"  عليه  اهلل  "�سلى  حممد  خروج   -  625
اإىل  اأحــد  غــزوة  من  عودتهم  بعد  اأ�سحابه  مع 

حمراء االأ�سد. )8 �سوال 3هـ(.
"جبل  م�سيق  على  ت�ستويل  بريطانيا   -  1704
طارق" الذي يربط بني البحر املتو�سط واملحيط 

االأطل�سي.
الت�سويت. حق  االأفارقة  متنح  كندا   -  1837

كوخ  روبـــرت  االأملـــاين  الــعــامل  جنــاح   -  1882
التي  اجلــرثــومــة  عــزل  يف   )1910  -1843(

ت�سّبب ال�سل والتيفود.
املتحدة. الواليات  يف  �سيارة  اول  بيع   -1898

1905- اح�ساء يف بريطانيا يك�سف ان اململكة 
حتكم خم�س العامل.

االنـــتـــداب  حتـــت  فل�سطني  ــع  ــس و�  -  1920
الربيطاين بعد نهاية احلرب العاملية االأوىل.

التنقيب  امتياز  على  حت�سل  بريطانيا   -  1925
عن النفط يف العراق.

بغداد". "حلف  من  العراق  ان�سحاب   -  1925
يف  االنتخابات  يف  يفوزون  الفا�سيون   -  1929

اإيطاليا الأول مرة منذ تاأ�سي�س حركتهم.
ب�سريميا  يطيح  �سرييالنكا  يف  اجلي�س   -  1967

بندرانايكا "اأول رئي�سة وزراء يف العامل".
على  يق�سي  االأوغـــنـــدي  اجلــيــ�ــس   -  1974
بالرئي�س  االإطاحة  ا�ستهدفت  انقالبية  حماولة 

االأ�سبق عيدي اأمني.
بني  دبلوما�سية  عالقات  اأول  اإقامة   -1983

ال�سويد وحكومة الفاتيكان.
امريكية  ــاورات  مــن على  تــرد  ليبيا   -1986
المبيدو�سا  جــزيــرة  بق�سف  "�سرت"  خليج  يف 

االيطالية التي ت�سم قاعدة امريكية.
فالديز"  "اإك�سون  النفط  ناقلة  غرق   -  1989
كارثة  وقـــوع  اإىل  اأدى  اأال�ــســكــا،  �سواحل  ــرب  ق
طن   40000 الناقلة  من  ت�سربت  حيث  بيئية 
ــم من  1700 ك الــنــفــط اخلــــام عــلــى طـــول  ــن  م

ال�سواحل.
لدول  االقت�سادي  االحتــاد  اإن�ساء   -  1990
املغرب،  اجلزائر،  تون�س،  من  لكل  العربي  املغرب 

موريتانيا وليبيا.
غرامة  تفر�س  االوروبية  املفو�سية   -2004
497 مليون دوالر على جمموعة  قيا�سية قدرها 
يتهمة  للمعلوماتية  االمريكية  "مايكرو�سوفت" 

ا�ستغالل و�سعها االحتكاري يف اال�سواق.
االنتخابات  يف  تزوير  �سد  تظاهرات   -2005
ع�سكر  الرئي�س  تطيح  �سهر  قبل  جــرت  الــتــي 

اكاييف يف قرغيز�ستان.
�سليبا  ي�سعون  متطرفون  م�سبوهون   -  2005
على باب ال�سخرة يف امل�سجد االأق�سى، وي�سكبون 

اخلمر االأحمر كما يوؤّدون �سعائر م�ستهجنة.
2007- جمل�س االمن الدويل ي�سوت باالجماع 
فر�س  على  ين�س  ــذي  ال  "1747" الــقــرار  على 
وقف  لرف�سها  ايـــران  على  ا�سافية  عــقــوبــات 

تخ�سيب اليورانيوم.
املتحدة  االمم  على  تقرتح  �سربيا   -2008
التي  املــنــاطــق  البــقــاء  كو�سوفو  اقليم  تق�سيم 

ي�سكل ال�سرب اغلبية فيها حتت �سيطرتها.
منا�سبات واأعياد

اليوم العاملي ملر�س ال�سل .
اليونان. يف  اجلمهوري  النظام  اإعالن   -  1924

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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ما يكرب را�س
 حتان ي�صيب را�س

حكـــمة
د،  بني منطوق مل يُق�صَ

ومق�صود مل يُنَطق، ت�صيع 
الكثري من املحبة

�شورة م�شحكة

ال  اجلزائري  اأن  عــالوة  �صي  يا  يقال  ـ 
يوؤمن بالغولة لهذا ال تخيفه كورونا؟

في�صل عزوزي باتنة
وكيف لكورونا اأن تعرف اأن هذا احلاب�س 

جزائري وتهرب هي عو�صا عن هو؟!.

اجل�صد  وال  ال�صكل  يهمني  ال  يل  قال  ـ 
يــا �صي  راأيـــك  مــا  الــــروح..  فــاأنــا تهمني 

عالوة؟
وردة.ح ق�صنطينة
تهمه  الــذي  فالوحيد  ت�صدقيه..  ال 

روحك هو ملك املوت؟!.

دار  عــنــدي  تقولها  ــري  غ ــيــا  ــان اأمل يف  ـ 
وطوموبيل وخدام.. يطريلها لعقل؟

يا�صني بورغدة ب�صكرة
عندنا..  ال�صيء  نف�س  اهلل..  �صبحان 

غري حنا يرجعلها لعقل؟!.

ال  لل�صرطة  قـــال  طــالــيــاين  واحـــد  ـ 

اأ�صتطيع البقاء يف املنزل زوجتي اأ�صواأ من 
كورونا واأنت وا�س تقول؟

رمية خياطي �صطيف
هـــذا  زوجـــــــة  ــــن  م ــا  ــن ــظ ــف ــح ي اهلل 

الطالياين؟!.

ـ وليت ما نفيق�س بكري وندير القيلولة 
الغيبوبة..  وحتى  والعيلولة  واحليلولة 

واأنا يف احلجر املنزيل يا �صي عالوة؟
م. بن اأحمد باتنة
اأف�صل من اأن يدفنوك وحدك ال قريب 
يعزي ال خو يوا�صي ال عدو يت�صفى.. غري 

انت وكورونا؟!.

راهو  االأولياء  اإىل  اأ�صتاذ  من  ر�صالة  ـ 
ال�صرب ممنوع وال�صتم ممنوع وتالمذتنا 

اأمانة عندكم وو�صعوا بالكم معاهم؟
نذير بوحف�س عني البي�صاء
ــراب  ــص ــرو اإ� ــدي راهـــم يــقــولــولــك.. ن

ون�صوفو وين تو�صل حلكاية؟!.

وملا راأيت 
اجلهل يف 

النا�س فا�صيا 
جتاهلت حتى 

قيل اأينهّ 
كورونا؟!



خمت�سون حذروا من اإمكانية حتولها اإىل مواد �سامة..

كثفت م�صالح الدرك 
الوطني ب�صطيف من 

دورياتها ملراقبة الغ�س يف 
خمتلف املواد، حيث مت 
حجز كمية معتربة من 
املواد الغذائية املنتهية 

ال�صالحية، حيث متت 
العملية بعد مراقبة 

حمل لبيع املواد الغذائية 
العامة ملك للم�صمى 

)ب.م( 62 �صنة حيث مت 
العثور على مواد منتهية 
ال�صالحية متثلت يف 30 

كي�س �صميد من القمح 
ال�صلب بوزن 05 كلغ، 
اإ�صافة اإىل 30 كي�س 

�صميد ال�صعري بوزن 05 
كلغ، و40 كي�س حلوى 

الدراجى.

االإ�صابة  ـــاالت  ح عـــدد  ارتــفــع 
�صطيف  بوالية  كرونا  بفريو�س 
اإىل 03 حاالت بعد �صدور نتائج 
التحاليل التي خ�صع لها مري�صان 
�صعادنة  اجلــامــعــي  بامل�صت�صفى 
كانت  والتي  ب�صطيف  النور  عبد 
�صديد  تكتم  و�ــصــط  اإيــجــابــيــة 
بخ�صو�س هوية امل�صابني يف ظل 
مديرية  تلقتها  التي  التعليمات 
اأي  عــن  االإدالء  بعدم  ال�صحة 

تفا�صيل بخ�صو�س احلاالت.

م�صالح  اتخذت  اأخر  جانب  ومن 
ال�صحي  باحلجر  قــرار  ال�صحة 
ــب  ــي ــب وط ممــــر�ــــس   12 ـــى  عـــل
عــوامــري  ال�صعيد  مب�صت�صفى 
بوقاعة وهذا كاإجراء احرتازي 
الفريو�س  ــذا  ه تف�صي  لــتــفــادي 
لهذا  املبا�صر  االحتكاك  ظل  يف 
مع  الطبي  و�صبه  الطبي  الفريق 
التحاليل  اأثــبــت  ــذي  ال املري�س 
منذ  كورونا  فريو�س  من  معاناته 

اأيام. 

ال�سحــة  يف  خمت�ســون  حــذر 
والتعقيم والتنظيف وخمت�سون يف 
اأمرا�س اجللد من خطر خلط املواد 
الكيميائية ببع�سها البع�س وب�سكل 
ع�سوائــي، وهــو مــا �ســار �سائعا بني 
مواقــع  عــرب  انت�ســرت  اإذ  النا�ــس 
التوا�ســل االجتماعــي طرق خللط 
بع�س املواد الكيميائية والكحولية 
ببع�سها مــن اأجل �سناعــة حماليل 
ومعقمــات ومنظفــات منزليــة على 
غرار خلط مادتــي اخلل باجلافيل 
اأو الكلــور التــي تتحــول اإىل مــادة 

�سامة م�سرة بال�سحة.
وياأتي هذا الو�سع يف الوقت الذي 
تعــاين فيــه ال�سيدليــات واملحالت 
ال�سبــه  املــواد  بيــع  يف  املخت�ســة 
�سيدالنية من ندرة املعقمات ومواد 
الوقاية من الفريو�سات، التي �سهدت 

تهافتا عليها خالل الفرتة االأخرية 
ب�سبــب انت�ســار فريو�ــس كورونا، ما 
ي�ستدعــي التحلــي بالوعــي يف هذا 
املجــال بالــذات علمــا اأن املخت�سني 
باملــاء  اليديــن  غ�ســل  اأن  اأكــدوا 
وال�سابون يف اأوقــات متكررة ولدى 
القيام باأي ن�ســاط يكفي لتعقيمها، 

الكلــــور  ا�ستعمــال  اأن  اإىل  اإ�سافــة 
كمنظف ومعقم لالماكن واالأر�سيات 
لتعقيمهــا  كــاف  االأجهــزة  وبع�ــس 
دون اللجــوء اإىل خلط هــذه املواد 
ببع�سهــا البع�ــس والتعر�ــس خلطر 
مبختلــف  احل�سا�سيــة  اأو  الت�سمــم 

اأنواعها.
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�شطيف

�سي الأورا�سي..
قتلنا اخلوف من اجلــوع... كل واحد 
فينا �سار للتخزين مدفوع... دير كيما 
طار  ال�سميد  رجــوع...  فيها  ما  جارك 
من ال�سوق واالأ�سعار ما�سية للطلوع.... 
اخللل  ويــن  فاهما  ما  دايخة  الدولة 
يف  ـــدواء  ال ماوفرنا�س  ــروع....  ــ�ــس امل

منازلنا وفرنا املطلوع...

hamzalaribi005@gmail.com

حماليل ومعقمات منزلية تهدد �شحة اجلزائريني
وجب الكالم

ال يخفى على اجلميع باأن رئي�س اجلمهورية عبد 
اأثناء خطابه  القلق  بعدم  املجيد تبون قد تظاهر 
بدت  مالحمه  اأن  اإال  املا�سي،  االأربــعــاء  يوم  م�ساء 
وكاأنه اأكرث من قلق، وعندما يكون رئي�س اجلمهورية 
املم�سك بزمام االأمور يف الدولة قلقا فذلك ما يعني 
االإمكانيات  مبحدودية  معرفة  النا�س  اأكــرث  باأنه 
الرئي�س  اأن  يعني  ما  وهذا  وفرتها،  عن  حتدث  واإن 
قد بات يف يده حل وحيد وهو اأن يكبح بكل ما هو 
متوفر انت�سار الفريو�س خا�سة واأنه يعلم باأن دوال 
عظمى مل ت�ستطع التحكم اأو باالأحرى اإدارة االأزمة 
عندما تف�سى الفريو�س، وبالتايل فاإن اأن�سب ما ميكن 
هو  ال�سعب  حلماية  كقرار  يتخذه  اأن  دولة  لرئي�س 
يقرر  واأن  املزيد من احلذر  اإىل توخي  اأن يدعوهم 
فر�س اإجراءات ا�ستعجالية اأ�سبه ما تكون بفر�س 

حلالة الطوارئ وهذا ما حدث.
"ما  توفري  عدم  على  الدولة  نلوم  كنا  واإن  اليوم، 
طبية"  واأجهزة  "عتاد  ومن  م�ست�سفيات"  من  اأمكن 
اإال  ذلك،  م�سوؤولية  تتحمل  من  الع�سابة  كانت  واإن 
اأننا ك�سعب قد وجب علينا حتمل امل�سوؤولية ك�سعب 
االأمر  اأن  اأي  االأمــر،  لزم  اإن  وكــاأفــراد  وكمواطنني 
يتعلق اليوم مب�سري م�سرتك، فال احلل يف يد ال�سعب 
االأمر  اإن  بل  وحدها،  الدولة  يد  يف  هو  وال  وحده 
التعاون  ويف  الت�سامن  يف  اجلهود  ت�سافر  ي�ستلزم 
�سائر  غــرار  على  البالد  تعي�سه  فما  الوقاية،  ويف 
ا�ستلزم  اإن  ن�سحي  اأن  علينا  ي�ستلزم  العامل  بلدان 
اإيثارنا  ن�ستثري  واأن  اإن�سانيتنا  ن�ستثري  واأن  االأمــر 
االأوىل  بالدرجة  كم�سلمني  قيمنا  كل  ن�ستثري  واأن 
الثانية،  بالدرجة  نيف"  "موال  جزائري  وك�سعب 
لهذا فاأف�سل ما ميكننا اأن نقوم به هو اأن "ن�سع اليد 
يف اليد" مواطنني مع مواطنني و�سعبا مع دولة، وال 
جمال اليوم للبحث عن االأهداف الفردية وامل�سالح 
اخلا�سة وال�سخ�سية، الأن االأمر يتعلق باأزمة وبوباء 
يهددنا جميعا، لذلك فنحن ندعو اجلميع الأن يعمل 
"البلد" ومن اأجل تفادي تف�سي الوباء يف  من اأجل 
واإن كان احلراك  الوقاية منه،  اأجل  اجلزائر ومن 
وجعلهم  اجلــزائــري  ال�سعب  وحــد  قــد  بــاالأمــ�ــس 
على  يتحتم  فــاإنــه  الع�سابة  رحيل  على  يتفقون 
ال�سعب اليوم اأن يتحد اأكرث من اأي وقت م�سى، الأن 
الق�سية اليوم باتت اأخطر من جمرد ف�ساد، الق�سية 
تخلينا  نحن  واإن  لالأمة  �سحي  باأمن  تتعلق  اليوم 
مقاومة  من  نتمكن  لن  فاإننا  اجلماعي  احل�س  عن 
رجال  فاأين  حقيقية،  ماأ�ساة  يكلفنا  قد  فريو�س 
"التجار" ال�سغار لريحموا  االأعمال ليتربعوا واأين 
دولتهم على  لي�ساعدوا  الوطنيني  "الزواولة" واأين 
نحن  اجلميع؟  واأيــن  االأطباء  واأيــن  االأزمــة  تخطي 
بحاجة لنقول جميعا "نحن هنا" ونحن لها، فاليوم 

نحن بحاجتنا.

نحن بحاجة اإلينا

حمزه لعريبي

كل احلالت امل�شتبه باإ�شابتها 
بـ"كورونا" �شلبية

توقيف مركبة حمملة 
مبواد التجميــل

تفكيك �شبكة خمت�شة يف �شرقة 
الكوابل النحا�شية 

ك�سف بيان للموؤ�س�سة العمومية اال�ست�سفائية 
بباتنة، اأن جميع احلاالت التي مت اال�ستباه يف 

اإ�سابتها بفريو�س كورونا بباتنة اإىل غاية م�ساء 
اأم�س جاءت نتائجها �سلبية من معهد با�ستور 

بالعا�سمة، حيث مت اإخراجهم من احلجر 
ال�سحي، فيما مل يتم ت�سجيل اأي حاالت جديدة 
م�ستبه بها ودعت املـوؤ�س�سة جميع املواطنني اأخذ 
احليطة واحلذر والتزام البيوت من اأجل تفادي 

انت�سار الفريو�س.

حتت وطبيب  ممر�س   12
 احلجر ال�شحي ببوقاعة 

حجز كميات 
من ال�شميد 

واحللويات املنتهية 
ال�شالحية 

ن.م

متكنت عنا�سر ال�سرطة باالأمن احل�سري 
االأول، بالتن�سيق مع امل�سلحة الوالئية لالأمن 

العمومي، من توقيف مركبة نفعية على م�ستوى 
نقطة مراقبة باأم البواقي، بعد تفتي�س 

املركبة تبني اأنها حمملة بكمية معتربة من 
مواد التجميل من خمتلف االأنواع ذات طابع 
مطهر ال يحوز �ساحبها على فواتري، بقيمة 

اإجمالية ت�سل اإىل 148مليون �سنتيــم، هذا 
وقد مت حتويل املعني اإىل اجلهات االأمنية ليتم 
فتح حتقيق يف الق�سية وت�سليم املحجوزات اإىل 

اجلهات الو�سية.

متكن اأفراد وحدات املجموعة االإقليمية 
للدرك الوطني ب�سطيف من تفكيك �سبكة 

مكونة من 05 اأفراد تخت�س ب�سرقة الكوابل 
النحا�سية، ومتت العملية بعد تلقي �سكوى تفيد 
بتعر�س اإحدى ال�سركات النا�سطة بالوالية اإىل 

عدة �سرقات للكوابل، حيث اأف�ست التحريات 
اإىل االإطاحة بعنا�سر ال�سبكة مع ا�سرتجاع 

امل�سروقات، فيما مت تقدمي املوقوفني اأمام 
اجلهات الق�سائية

بن �ستول.�س

مع ت�سجيل حالتني جديدتني 
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